Nr. 5 / November 2014
Nr. 4 / April 2009
Energiforum Danmark
ønsker aktivt at medvirke til at
nedbringe energiforbruget til
gavn for samfund og miljø.

g
ener iforum
d

Tema:

a

n

m

a

De oversete rør

r

k

Foto: Nils Rosenvold

Eurovent-certifikat
– når det indre tæller
At skindet kan bedrage er et problem for alle. Hvis du kræver Euroventcertifikat, får du et produkt som er: Testet af uafhængig tredjepart
og testet efter europæiske og internationale standarder.
Eurovent-certifikat for produkter der holder, hvad de lover.
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Af Karen Marie
Pagh Nielsen,
Helsingør Kommune,
næstformand i
Energiforum Danmark

Hvad er det, der får
boligejeren til at klimarenovere huset, pendleren
til at vælge det klimarigtige transportmiddel
eller teenageren til at
slukke for computeren,
når den ikke er i brug?

MON IKKE DE FLESTE AF OS har en
klar fornemmelse af, at det er nemmest at
sælge et budskab om at ændre adfærd, hvis
det er økonomisk fordelagtigt. Og helst på en
måde, hvor det kan mærkes.
Når man har beskæftiget sig med energisparekampagner, så ved man, at det er nemmest at få målgruppen til at lytte, hvis man
kan sige: ”Der er penge i det!”
De fleste danskere erkender, at vi har et
problem med klimaet. De usædvanligt varme
somre er der ikke mange, der klager over,

Kan det
betale sig?
Er det hensyn til
klimaet eller økonomien,
der styrer?
men oversvømmelser og voldsom styrtregn
er ubehageligt. Så vi ved godt, at der er
en ubalance, og vi gisner om, hvor galt det
kan gå, der hvor vi hver især bor. Langt de
fleste danskere – modsat amerikanere for
eksempel – er også godt klar over, at det
har noget med vores livsstil at gøre. Mange
har råd til at tage på flyrejser flere gange om
året. Mange børnefamilier har to biler. Vi
får stadigt større boliger, som vi fylder med
energiforbrugende apparater osv.
Heldigvis stilles der større og større krav,
der hvor vi bruger energi. Det gælder nybyggeri og renovering af vores huse såvel som
biler og produkter til belysning, it-udstyr og
andre apparater. Men hidtil har den gradvise
energieffektivisering langtfra været nok til at
opveje effekten af, at vi bliver rigere og får

stadig flere muligheder for at forbruge.
Så spørgsmålet melder sig: Hvordan skal
vi komme i mål med at blive fossilfri i 2050
– og allerede i 2035 at få hele vores el- og
varmeforsyning fra vedvarende energi?
Min indledning ovenfor fører frem til, at vi
må have økonomer eller i hvert fald økonomien ind i klimakampen.
Det er formentlig også den tanke, der
ligger bag rapporten ”Better Growth, Better
Climate” med undertitlen ”The New Climate
Economy Report”, som blev offentliggjort
midt i september 2014. Rapporten, der er
udarbejdet af The Global Commission on the
Economy and Climate, fokuserer på politik,
som bringer økonomien i fokus, for at påvirke
udviklingen så udledningerne af drivhusgasser på længere sigt nedbringes.
En af anbefalingerne i rapporten går på at
udfase subsidier til fossile brændsler. Det er
tankevækkende, at forbruget af kul, olie og
gas globalt set understøttes økonomisk seks
gange så meget som vedvarende energi. Ikke
desto mindre falder prisen på vind- og solenergi i dag så hurtigt, at den i visse tilfælde
kan konkurrere med fossile brændsler. Men
transformationen kommer ikke af sig selv - i
hvert fald ikke hurtigt nok.
Dybest set kan man sige, at vi i dag i
Danmark har råd til at betale lidt ekstra for
ren energi - men omstillingen ville gå lettere,
hvis man undlod at substituere fossil energi.

Økonomisk incitament og netværk
skal fremme vedvarende energi
I Danmark har vi tidligere haft god effekt af
økonomiske støtteordninger til vedvarende
energi. Det gjaldt frem til årtusindeskiftet
især ordninger med henblik på individuel
boligopvarmning. I dag er det måske mere
oplagt at støtte anvendelsen af vedvarende
energi i større centrale eller decentrale
anlæg. Men der er også brug for en hurtig
afklaring af den fremtidige støtte til fossilfri
transport, ikke mindst til el- og hybridbiler.
Energiforum Danmark vil gerne bakke op
om udfasningen af fossile brændsler. Derfor
har vi netop oprettet et nyt Vedvarende
Energi Netværk, der skal udbrede viden
blandt medlemmer og andre og sætte vedvarende energi på den politiske og praktiske
dagsorden. n
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Det energiske udland

Energiforum Danmark vender i 2014 blikket ud over landets grænser og sætter i artikelserien ”Det energiske
udland” fokus på arbejdet med at producere og spare energi under andre forhold end de danske.
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New Yorks bygninger skal
nedbringe CO2-udledningen
med 30 % frem til 2015.

Energiske byer
lærer af hinanden
Byer rundt om i verden venter ikke på, at politikerne skal enes om en global
klimaaftale. De tager klimaudfordringen alvorligt og har taget sagen i egen hånd.
I det globale netværk for byer – C40 – inspirerer de hinanden og viser vejen til
løsninger på klimaudfordringen Ø
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HVAD HAR NEW YORK, Bogota, Adis
Abbaba og København tilfælles? De har
sat politisk fokus på, at det er nødvendigt
at gøre noget for at nedbringe udledningen
af klimagasser for at sikre en bæredygtig
fremtid for deres borgere. Selvom der er
stor forskel på byernes udgangspunkt, er
der alligevel en stor gevinst i at udveksle
erfaringer og gode ideer. Byerne deler udfordringerne med at gøre noget ved bygninger,
transport, energiforsyning og affaldshåndtering for at nedbringe miljøbelastningen. Ud
over at finde løsninger, der kan bidrage til at
reducere udledningen af drivhusgasser, er der
også fokus på byernes tilpasning til klimaforandringerne, fordi klimaforandringerne vil
have stor effekt på byer.

Storbyer med ambitiøse mål
London har et mål om at nedbringe CO2udledningen med 60 procent i 2025, og New
York har som overordnet mål at følge FNs
anbefaling om, at de rige lande skal nedbringe udledingen af drivhusgasser med 80
procent i 2050. Mange opfatter nok USA og
amerikanerne som fodslæbende i forhold til
at opnå en global klimaaftale, men New York
har allerede opnået imponerende resultater
og vist, at forandring kan komme nedefra.
Fra 2005 til i dag har byen reduceret udledningen af drivhusgasser med 19 procent, og
det skyldes ikke mindst omlægningen af
energiforsyningen fra kul og olie til naturgas.

Bygninger skal levere varen
I både London og New York spiller bygninger en vigtig rolle for at nå de ambitiøse

Af Susanne Kuehn, chefkonsulent, Rockwool A/S
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Om C40
C40 er et globalt netværk af store byer,
som arbejder med målbare reduktioner af udledningen af drivhusgasser.
Tilgangen er, at byer både er en del af
problemet og en del af løsningen.
Byer dækker kun 2 procent af klodens areal, men de har et meget stort
miljømæssigt aftryk: Byer forbruger
mere end 2/3 af verdens energiforbrug
og er ansvarlig for mere end 70 procent
af den globale CO2-udledning. Byer er
også sårbare i forhold til klimaforandringer, idet 90 procent af det urbane
areal på verdensplan er placeret ved
kysten. Klimaforandringernes effekter
med stigende havvandstand og voldsomme storme ved kysterne vil derfor
påvirke verdens byer meget. New York
mærkede det helt konkret i 2012, da
orkanen Sandy ramte storbyen.
C40 blev etableret i 2005, hvor 18
såkaldte megacities blev enige om at
danne et netværk for at samarbejde
om klimasagen. Året efter var kredsen
vokset til 40 byer, og heraf navnet. I
dag er 69 byer fra hele verden tilknyttet netværket.
Netværket er organiseret i regioner
– USA, Europa, Sydamerika og Asien.
Byerne indgår i tværgående temanetværk omkring emnerne ”klimatilpasning og vand”, ”energi” og ”finansiering
og økonomisk udvikling”, ”affaldshåndtering”, ”bæredygtige fællesskaber” og
”transport”.

mål. Som i de fleste andre byer er den store
udfordring den eksisterende bygningsmasse, og begge byer vil bruge deres egne
bygninger til at vise vejen. I London står de
kommunale bygninger for 10 procent af byens
samlede CO2-udledning, og en målrettet
indsats for at energirenovere bygningerne
er derfor afgørende for at nå måsætningen.
Midlet er blandt andet ESCO-løsninger, som
også kendes i Danmark. Indtil nu er 400
offentlige bygninger blevet energirenoveret. Der er investeret 55 millioner pund og
opnået en reduktion i udledningen af CO2 på
30.000 tons pr. år. I New York annoncerede
borgmesteren i september en plan for at
nedbringe udledningen fra byens i alt en million bygninger med 30 procent i 2025. Også
her skal byens egne bygninger vise vejen og
inspirere andre bygningsejere med en CO2reduktion på 35 procent frem til 2025. En del
af byens egne bygninger er almene boliger,
og en reduktion af energiforbruget vil have
den positive sidegevinst, at det bidrager til
en husleje, som er til at betale. Lige som i
København har New York en udfordring med
at sikre boliger til almindelige indkomster.

Mindre CO2-udledning = bedre
luftkvalitet
Der tales ind i mellem om de såkaldte ’non
energy benefits’ ved energibesparelser - de
gevinster som kommer med energibesparelser, og som måske ikke umiddebart måles
og opgøres: Forbedringer af indeklima og
luftkvalitet og dermed sundhed. I New Yorks
tilfælde er sidegevinsterne ved en lavere
udledning af CO2 fra bygningerne til at tage

New York er en storby, hvor der
er stor byggeaktivitetet. En grund
kan sagtens koste en milliard
dollars, så alle kvadratmeter
skal udnyttes maksimalt. Byen
har derfor ikke kun fokus på at
energioptimere den eksisterende
bygningsmasse, men vil stille
ambitiøse krav til nye bygninger

Foto: Susanne Kuehn

at føle på: Byen arbejder nemlig på at udfase
al brug af olie i bygninger, idet det bidrager
mere til partikelforurening i New York end
trafikken. Byen yder teknisk bistand til bygningsejere til konverteringen. Resultatet er
allerede synligt, idet luftkvaliteten nu er den
bedste i 50 år, og man regner med, at det vil
forhindre 800 dødsfald årligt.

Passive skyskrabere på vej?
New York er en storby, hvor der er stor byggeaktivitetet. En grund kan sagtens koste
en milliard dollars, så alle kvadratmeter skal
udnyttes maksimalt. Byen har derfor ikke kun
fokus på at energioptimere den eksisterende
bygningsmasse, men vil stille ambitiøse krav
til nye bygninger. Her går bystyrets overve-

jelser på krav om passivhusstandard eller
nul-energi bygninger.

Grund til optimisme
Disse eksempler på, at byerne handler for at
modvirke klimaforandringer, viser, at byerne
kan gøre en forskel og kan vise, at det ikke
er en umulig opgave for verdenssamfundet
at nå klimamål. Det var også grunden til, at
FNs generalsekretær Ban Ki-Moon havde
indbudt byer til et møde i forbindelse med
det ekstraordinære klimatopmøde i september i New York. De skal være med til at overbevise statslederne om, at det er muligt at
lave en global klimaaftale næste år i Paris. n

Over 30.000
demonstrerede
for klimaet op
til FN’s klimatopmøde i
september i år.
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70 elbiler i Øresunds-

Rallyet kom forbi
Kulturhavnen i
Helsingør med
Kronborg i baggrunden. Her
ses et udvalg af
elbiltyper med
Tesla Roadster i
forgrunden.
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Oresund Electric Car Rally er et rally kun for elbiler,
der over to dage kører gennem Øresundsregionen.
Målet er at øge udbredelsen af elbiler i Danmark og
Sverige ved at nedbryde den klassiske forestilling
om, at elbiler ikke kan køre langt

”HVOR LANGT KØRER SÅDAN EN
egentligt på en opladning?” Præcis det
spørgsmål ville mange af tilskuere gerne
have svar på, da de 70 elbiler, som deltog i Oresund Electric Car Rally (OECR),
gjorde ophold på kajen foran Kulturværftet i Helsingør lørdag den 20. september.
Interessen for de eldrevne køretøjer var stor,
og de fremmødte fik mulighed for at se et
bredt udvalg af elbilmodeller lige fra raceren
Tesla Roadster til den mest solgte familieelbil i Danmark, Nissan Leaf. Det blev også
bemærket, at der efterhånden er et pænt
udvalg af kassebiler og andre varebiltyper
blandt de deltagende elbiler i rallyet.
Helsingør Kommune havde inviteret den
danske afdeling af EU’s elbil-center til at
bistå med rådgivning og information om
elbiler, og også den lokale elbilforhandler
Kronborg Auto deltog med fire elbiler til
fremvisning på dagen.
Spørgsmålene fra de fremmødte var
mange og gik meget på købspris og driftsomkostninger, men hvor langt en elbil kører
på en opladning var klart det, der optog flest.
Moderne elbiler kan typisk køre mellem 100200 kilometer på en opladning, og det tager
fra 40 minutter til 10 timer at lade batteriet
op alt efter opladningsform. En Tesla kører
dog op til 500 km på en opladning. Så spredningen er stor.
Rådgiveren fra EU’s elbil-center, Lasse
Altmann, oplevede, at mange helsingoranere
udviste stor interesse for elbilerne.
– Folk kan nu se, at elbiler både ligner og
føles som ”rigtige” biler”. Interessen stiger
yderligere, når man hører, at selvom elbiler
generelt er lidt dyrere i anskaffelse, er de
til gengæld billigere i forsikring, og elektriciteten koster under halvdelen af benzinen.
Der kan med andre ord være god økonomi i
elbiler, fortæller han.

og faktuelle kørselsbehov hos den enkelte
forbruger. Undersøgelser viser, at mange
bilister har en opfattelse af, at de oftere kører
længere ture, end de i virkeligheden gør.
Blandt andet derfor opleves elbilen typisk
ikke som et dækkende alternativ til konventionelle biler. Realiteten er, at 90 procent af
alle ture i private personbiler er på under 100
km.
Et af målene med OECR er at vise, det er
muligt at køre forholdsvis langt i elbil, hvis
bare turen tilrettelægges efter det. Deltagerne i rallyet tilbagelagde over 200 kilometer samt en forhindringsbane.
Kommunerne kan spille en vigtig rolle i
udbredelsen af elbiler, og netop derfor har
Helsingør Kommune valgt at bakke op om
OECR.
– Helsingør Kommune har et ambitiøst
mål om at reducere det samlede CO2 udslip
fra boliger, erhverv og transport til højst 1 ton
pr. borger pr. år i 2030, og elbilisme er en af
vejene til at nå det mål, siger chefkonsulent i
kommunen Karen Marie Pagh Nielsen.
Der er dog stadig et stykke vej for elbilismen i Danmark.
– Man skal ikke regne med, at elbilerne
indtager vejene som en revolution, siger
Lasse Altmann, der dog er optimistisk og
understreger, at udviklingen går i den rigtige
retning. n

Af Andreas Kynde,
studentermedhjælp,
Helsingør Kommunes
klimasekretariat

Vi overvurderer vores kørselsbehov
Elbilers forholdsvis korte rækkevidde er stadig en barriere for udbredelsen af elbilisme.
Der er dog ofte stor forskel på det oplevede
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At arbejde med energiadfærd skaber imponerende energibesparelser, økonomisk
gevinst og stor værdi for de involverede. Det viser de mange projekter fra
priskonkurrencen ”Prisværdig energiadfærd”

Konkurrence gav inspiration
til flere og bedre

ENERGI-

besparelser

NÅR INGENIØRERNE REGNER, og
arkitekterne tegner, er der store energibesparelser i sigte. Men når brugeren eller
beboeren flytter ind, når man aldrig helt det
forventede – og det skyldes ofte beboerens/
brugerens adfærd. Derfor ønsker Energiforum Danmarks taskforce for energirenovering at sætte fokus på påvirkning af
energiadfærd.

Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder,
Energiforum Danmark

Med priskonkurrencen ”Prisværdig energiadfærd” har Energiforum Danmark fået
samlet en bred palet af 24 inspirerende
forslag. En dommerkomite bestående af
Anders Eldrup (Clean), Steen Gade (SF)
samt SBi-forskerne Kirsten Gram-Hanssen
og Ole Michael Jensen har udpeget vinderprojekter i fire kategorier: Offentlige bygninger, erhvervsbygninger, etage-/rækkehuse
og villa/parcelhuse. Vinderne blev hædret på
Building Green i Forum i oktober.
Der er rigtig meget inspiration at hente
hos de fire vindere. Alle aktiviteter er måske
ikke lige nyskabende, men kombinationen
af tiltag, brugerinvolvering og tilgangen til
energibesparelser er inspirerende og viser,
hvor mange muligheder der er.

Den røde tråd i den grønne linje
De fire vinderprojekter er meget forskellige,
men der er også fællestræk.
Den røde tråd er motivation gennem
information. Informationen er typisk delt i tre
kategorier: Information om forbrug og forbrugsmønstre, information om alternativer til
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det nuværende forbrugsmønster og information om gevinster ved ændret adfærd. Post
Danmarks kampagne indeholder desuden et
konkurrenceelement, der yderligere skærper
motivationen.
Fælles for projekterne i Rudersdal Kommune, Frederikshavn Boligforening og Post
Danmarks Grøn Adfærd-kampagne er, at
brugerinddragelsen er meget bredt funderet.
Alle led i organisationen - lige fra topledelse
til elever, beboere og medarbejdere - er
inddraget, og projekterne har ledelsens bevågenhed. Erfaringen peger på, at det er en
vigtig forudsætning for at komme i mål med
adfærdsprojekter og fastholde resultaterne.
Alle projekter er kendetegnet ved grundig og målrettet information. Projektet ”En
skræddersyet vej til energirigtig adfærd” i
Helsingør Kommune gør for eksempel en dyd
ud af at møde boligejerne, præcis hvor de er.
Projektets satsning på varieret og tilpasset kommunikation giver resultater, som
sandsynligvis ikke var opnået med en bredere
kommunikationsindsats. n

De fire vinderprojekter

Foto: Sine Flig

Foto: Christina Guldbrandt

Du kan læse mere om de fire vindere og de 20 andre spændende projekter i temahæftet, som
kan downloades på www.energiforumdanmark.dk/task-forces/energirenovering/

P O ST DA N M A R K
– en medarbejderkampagne med store resultater

13 skoler i Rudersdal renoveres gennem et ESCO-projekt. Man investerer
ikke bare i tekniske forbedringer, men følger forbedringerne til dørs med
en systematisk indsats for at inddrage elever, lærere, ledelse og teknisk
personale. På den måde bruges den nye teknik korrekt, og man er opmærksom på alle de små handlinger, der medfører energispild.

Med afsæt i en fire uger lang kampagne med fokus på energirigtig adfærd i
foråret 2012 fastholder Post Danmark her to år efter fokus på energibesparelser blandt 12.000 medarbejdere fordelt i 224 bygninger landet
over. Det sker på baggrund af faste månedlige målinger af energiforbruget
og præmier til de afdelinger, der har den mest energibesparende adfærd.
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DE N B Æ R E DYG T IG E S KOL E
– Rudersdal Kommune

0 - E N E RG I M E D B E B OE R N E S H J Æ L P
– Frederikshavn Boligforening

S K R Æ DDE R SY E T V E J T I L E N E RG I R E NOV E R I NG
– Helsingør Kommune

I Frederikshavn Boligforening har de sat sig for, at foreningens samlede
energiforbrug skal nedbringes med 75 procent i 2020 i forhold til 2012.
Det kræver en række omfattende energirenoveringer af boligerne og et
lige så omfattende engagement fra beboerne, der skal lære energirigtig
adfærd i de nye ultra-tætte boliger. Boligforeningen har etableret en boligenergiskole, udlært energiambassadører og indført en smiley-ordning,
hvor beboerne kan følge energiforbruget.

Gennem en indsats i fire led går Helsingør Kommune efter at fremme bedre energiadfærd hos de private boligejere og rette boligejernes opmærksomhed mod fordelene ved klimarigtige boligrenoveringer. Kommunen
tilbyder boligejerne i kommunen at låne termiske detektorer, der afslører
utætheder i boligen. Via samarbejdspartneren Husets Energi tilbyder
kommunen borgerne gratis online energirapporter med forslag til konkret
energirenovering. Husets Energi vælger boliger med særligt sparepotentiale og tilbyder dem besøg af en energirådgiver. Endelig har kommunen
efteruddannet 40 lokale håndværksmestre i klima- og energirådgivning.
Projektet adresserer forskellige faser i boligejernes overvejelser omkring
energirenovering. Fra den første nysgerrighed over konkret kortlægning
af mulighederne til kontakten med en kvalificeret håndværker. Indsatsen
er tilpasset den enkelte boligejer og hans/hendes bolig.
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Vandskader minder os
om de oversete rør
Af Malene Dissing,
journalist
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Vedligeholdelsesefterslæbet på hospitalerne i Hvidovre og Herlev er stort, og størstedelen af installationerne er fra dengang,
hospitalerne blev opført. Derfor volder rørene dagligt problemer. Sådan lyder det fra
to tekniske chefer, der kæmper for at holde
vandet inde i bygningernes nedslidte og
tærede rør Ø

Foto: Scanpix

Foto: Herlev Hospital
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Korrosionsskader og rørbrud er hverdagskost på hospitalerne i Hvidovre og
Herlev.
Arkivfotos

Ø

MELLEM EN OG TRE VANDSKADER
om ugen. Det er virkeligheden på Region
Hovedstadens hospitaler i Hvidovre og
Herlev. Både vandrør og afløbsrør er slidte og
tærede, her 38 år efter hospitalerne blev indviet, for der har ikke været midler til løbende
vedligehold. Heller ikke fremadrettet er der
afsat de nødvendige millioner til andet end
lappeløsninger.
Vvs-mester på Herlev Hospital, Michael
Olsen, kan nemt finde eksempler på slitagen på sit kontor. Der ligger både nye og
gamle kobberrør – og det er helt tydeligt,
at godstykkelsen er halveret i de kobberrør,
der er taget ud af installationerne i forhold
til de nye kobberrør, der bliver sat ind. Han
har også rør med deciderede huller – og et
kamera fyldt med billeder af flækkede rør af
alle slags.
– Vores koldtvandsrør er lavet i pvc, og
bindemidlet er ved at være udtørret, så
rørene er blevet porøse med alderen. Vi skal
bare røre et af de rør med albuen, når vi laver
noget andet, så går det i stykker. Det varme
vand løber i kobberrør, der er så tyndslidte,
at vi kan trykke de fleste sammen med
fingrene. Afløbsrørene er af støbejern, og
de vandretliggende rør er flækket i toppen.
Når belastningen på dem bliver for stor, eller
der opstår forstoppelse, så løber vandet ud
foroven, forklarer Michael Olsen om rørene
og deres tilstand på Herlev Hospital.
Også pakningerne i membranventilerne er
mørnet op.

Vedligehold er underbudgetteret
På Hvidovre Hospital er der i modsætning til
Herlev Hospital brugt en del galvaniserede
stålrør. Og deres levetid er også ved at være
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udløbet, konstaterer chefen for hospitalets
tekniske enhed, Christian Johansen. På
sprinklerrørene er udfordringen, at anlæggene efterhånden har været tømt og genopfyldt en del gange, hvilket tilfører ilt, der øger
risikoen for punkttæring. Men i det mindste
kan Christian Johansen glæde sig over, at
han ikke har oplevet alvorlige tæringer på 6
tommer-rørene.
Trods de forskellige rørtyper, er udfordringen grundlæggende den samme på begge
hospitaler: Et stort vedligeholdelsesefterslæb og manglende ressourcer til løbende
at udskifte rørene, inden skaderne er sket.
I stedet laver man ofte lappeløsninger og
mindre udskiftninger.
– Vi har tidligere fået puljemidler på cirka
en million kroner om året til udskiftning af
vandrør og afløbsrør. Men det rækker ikke
til at løse problemet. Der er dog ingen tvivl
om, at når jeg har begrænsede midler, så

prioriterer jeg i dag rørinstallationerne i
huset. Vi har brug for mange millioner kroner
til nye rørinstallationer på Hvidovre Hospital,
slår Christian Johansen fast på baggrund af
sin erfaring og en Grontmij-rapport, der har
kortlagt problemets omfang.
Men der er ikke penge i den størrelsesorden på vej til nye rør på hverken Hvidovre
eller Herlev Hospital.
Øvelsen for Christian Johansen og Arno
Hansen, der er teknisk chef på Herlev Hospital, er derfor i dag at få lappet hullerne, og
det bruger de hver cirka en million kroner om
året på, anslår de.
I kølvandet på rørskaderne kommer der
følgeskader som ødelagte gulve og lofter, der
ligesom rengøring og desinficering koster.
– Det er vigtigt at understrege, at vi ikke
har farlige installationer, men vi har en driftsmæssig situation, der er irriterende, siger
Christian Johansen.

Svær prioritering
At der mangler penge til vedligehold på
hospitalerne – og har gjort det siden bygningerne blev indviet i 1976 – er et faktum, som
de to tekniske chefer beklager. Men de ved
også, at pengene kommer på et tidspunkt.
For med de tilbygninger, der pt. er projekteret
på de to hospitaler, er der ingen tvivl om, at
det er politisk besluttet, at hospitalerne skal
bestå i en lang årrække fremover. Og det kan
bygningerne kun, hvis der sker en genopretning. Spørgsmålene, de to stiller sig selv er
derfor: Hvornår kommer pengene? Og hvor
dyrt når det at blive i alt, når man også skal
betale for reparationer i perioden frem til den
nødvendige rørudskiftning?
– At det er en svær prioritering har jeg fuld

forståelse for. Vi er en del af et sundhedsvæsen, der står over for nogle svære prioriteringer. Skal man anskaffe seks nye ambulancer
eller vedligeholde bygninger? Købe en ny
scanner, så kræftbehandlingen bliver bedre,
eller skifte rør? Jeg kan godt forstå, at man
vælger scanneren. Men på et tidspunkt når vi
dertil, hvor vi bliver nødt til at sælge scanneren, fordi vi ikke har en bygning at stille den
i, hvis der er ikke sker noget, siger Christian
Johansen.
Og selv hvis han fik 100 millioner kroner i
morgen, så var problemet ikke løst i overmorgen. Han vurderer, at det vil tage op til seks
år at få udskiftet alle de rør, der trænger. For
på hospitalerne er der samtidig den særlige
udfordring, at teknisk afdeling ikke bare kan
lukke hele afdelinger ned. Første prioritet er
patientbehandling, og den må bygningsdriften planlægge rundt omkring.
Og det kan lade sig gøre at få renoveret
undervejs. Det er blandt andet sket på tredje
etage på Herlev Hospital. Her var det dog
en udfordring at få de nye installationer sat
sammen med de gamle på etagerne over og
under, fordi de er så gamle. Entreprenøren
opgav til sidst, fortæller Arno Hansen.
– Fordi vi har udviklet en teknik med at
samle gamle slidte porøse rør med nye rør,
fik vi selv hæftet de nye installationer på de
gamle - med nænsomhed, siger han. n

Derfor er
rørene
nedslidte

Om hospitalerne
i Herlev og
Hvidovre

Ud over alder er belastningen på rørene også store
på hospitalerne, der har
mange brugere og et dagligt stort vandforbrug.
Årligt ryger 145.000
kubikmeter brugsvand
gennem rørene på Herlev
Hospital.
Derudover presses
systemet også af brugernes
adfærd, fortæller Christian
Johansen fra Hvidovre
Hospital. Det sker jævnligt,
at der er stop i kloakrørene,
fordi patienter har skyllet
tøj ud i toiletterne for evt at
skjule uheld. Stop i rørene
forårsager opstemning, og
så er det, at trykket i røret
bliver så højt, at vandet
siver ud af de flækkede rør.

n 	Begge hospitaler blev indviet i 1976 og drives i dag af
Region Hovedstaden.
n 	Hvidovre Hospital har cirka 300.000 m2 bygninger.
Der er 4.000 ansatte, hvoraf 50 er i teknisk afdeling.
n 	Herlev Hospital har cirka 230.000 m2 bygninger. Den
tekniske afdeling her består af 45 medarbejdere.
n 	Der er indgået rammeaftaler med en række firmaer,
som også løser opgaver på hospitalerne.
På vvs-siden er det:
Hvidovre Hospital:
Caverion
Kirkebjerg
Andersen & Heegaard
Herlev Hospital:
Caverion
Fredensborg VVS
Henriksen & Jørgensen

Region Hovedstaden kommenterer
Der mangler overblik, men
en gennemgang af tilstanden på regionens hospitaler er på vej. Sådan lyder
det fra Region Hovedstaden, der ejer hospitalerne i
Hvidovre og Herlev
SOM BYGNINGSEJER har Region Hovedstaden det overordnede ansvar for blandt
andet hospitalerne i Hvidovre og Herlev.
Forelagt problematikken omkring rørinstallationerne siger Søren Helsted, der er chef for

regionens Enhed for Budget og Byggestyring
under Center for Økonomi:
– Jeg har et klart indtryk af, at hospitalerne
løbende sikrer funktion på vitale områder og
dermed undgår uhensigtsmæssige driftssituationer. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det halter nogle steder, og
at en del af forklaringen er, at der ikke har
været mulighed for at afsætte tilstrækkelige
ressourcer til den løbende vedligeholdelse.
Der er nok også behov for fornyelse selv på
installationer, hvor der har været foretaget
løbende vedligeholdelse.

Overblikket mangler
Søren Helsted fortsætter:
– Vi har erkendt, at vi mangler et overblik
over, hvordan vi bør realisere vores ønske om

at få en opdatering af bygningstilstanden.
Derfor vil vi om kort tid igangsætte en nøje
gennemgang af tilstanden på regionens
hospitaler efter en struktureret fremgangsmåde.
Det er et meget stort arbejde, men gennemgangen giver os et rigtig godt grundlag
for at gennemføre den relevante prioritering
mellem opdatering af vitale funktioner for
patientbehandlingen. Derudover får vi med
materialet mulighed for en realiseringsplan
for, hvordan vi i den kommende årrække får
bragt tilstanden til acceptabelt niveau, og
også et grundlag for hvordan vi herefter kan
fastholde en god tilstand. n
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Stop energispild
i varmtvandssystemer
Det spildes milliarder af
kroner hvert år på energitab fra varmt brugsvandssystemer. Årsag er forældet design, manglende
myndighedskrav og retningslinjer, men værst er
den fatale mangel på interesse for energibesparelser
på varmt brugsvand

Af Flemming Schrøder,
specialist og fagleder i
rådgivningsvirksomheden
ALECTIA A/S, Odense

ENERGISPILD FRA VARMTVANDSSYSTEMER koster 6 milliarder kr. pr. år i
Danmark. Hertil kommer tab fra fjernvarmerør året rundt, hvor fjernvarmen produceres
med ekstra høj temperatur for at varme
brugsvandet op. Vi fyrer på den måde for
gråspurvene - og muldvarpene.
Det er de ekstra omkostninger, vi tilsyneladende accepterer for at få varmt vand ud
af hanen. Omkostninger eller tab der nemt
kunne reduceres, men mærkeligt nok mangler interessen. En forklaring kunne være, at
der simpelthen mangler bevidsthed om dette
store energispild.
I boliger er det typisk 1/3 af den samlede
tilførte varme, der bliver brugt på at opvarme
vand. Af dén tredjedel bliver 50-75 % af
energien tabt fra rør, ventiler og vandvarmere
og når dermed aldrig at blive brugt på at
opvarme vandet, der kommer ud af hanen.
I erhvervsbygninger er de tilsvarende tal,
at cirka 1/10 af energiforbruget til opvarmning
går til vand, men her er tabet af energi på vej
ud til hanen væsentligt større end i boliger.
Typisk går hele 75-95 % tabt, inden vandet
bliver opvarmet.

Vi bør se på nyttevirkningen
Derfor foreslår jeg, at vi får indført begrebet
”nyttevirkning” på varmtvandssystemer.
Nyttevirkning beskriver forholdet mellem
den samlede tilførte energi i forhold til den
energimængde, der faktisk går til opvarmning
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LÆS MERE
Flemming Schrøder er
medforfatter på SBi-rapport
2009:10 ”Varmt brugsvand,
måling af forbrug og varmetab
i cirkulationssystemer”.
Den kan downloades fra
www.sbi.dk/byggeteknik/
installationer/varmtbrugsvand/
varmt-brugsvand

af vandet (det vil sige det vand, der kommer
ud af hanen). De fleste varmtvandsanlæg i
Danmark har i dag en nyttevirkning, der ligger
mellem 0,1 – 0,5. Jeg mener, at det burde
være et myndighedskrav, at varmtvandssystemer skal have en nyttevirkning på
mindst 0,5 eller mere.
At det kan lade sig gøre, ved jeg. I de sidste
10 år har jeg nemlig gennemført en del renoveringsprojekter på varmtvandsinstallationer
både i bolig- og erhvervsejendomme, og det
kan bekræftes, at der er store energitab fra
varmtvandssystemer, men også at det nemt
kan reduceres til et maximalt tab på 50 %
i både bolig- og erhvervsejendomme med
cirkulation. Og det er muligt at komme endnu
længere ned. Men hvordan?

Tekniske løsninger
Ud over at nedlægge varmtvandshaner
og reducere cirkulationssystemer vil lokal
opvarmning af vand med enten el eller -
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vandsanlægget. I samme kampagne har vi
forsøgt at få budskabet ud til alle, at når I har
sommerlukket for radiator/gulvvarme, har I
en enestående chance for at aflæse energiforbrug til varmt vand.
Måles det over en uge, kan du regne med,
at det er det samme energiforbrug til varmt
vand, I har hver uge hele året igennem. De
fleste vil blive overrasket over, hvor stort tallet
er.
Mange er på ferie i løbet af sommeren. Er
der lukket for radiator/gulvvarme, og ingen
bruger varmt vand, er det muligt at måle
energitabet fra varmtvandssystemet. Dette
gøres ved at aflæse målerne, før I rejser, og
når I kommer tilbage. Der kan selvfølgelig
lukkes for det hele i ferien, husk da at slukke
for cirkulationspumper. n

kommer ud af den kolde eller varme hane.
Derfor foreslår jeg, at man ikke har varmt
vand i hanerne i kontorområder, mens vandet
naturligvis skal være varmt i rengøringsrum,
køkkener m.v. Det vil give besparelser både
på varme og på udgifter til etablering af
varmtvandsrør i nybyggeri og renoveringsopgaver.

Mål!

Kommentarer og spørgsmål modtages
gerne på e-mail: fls@alectia.com

Ø

Nyttevirkning for varmt brugsvandssystemer
Energitab
(fra rør, ventiler og vandvarmere)
0,9

lig
Dår

endnu bedre - via en varmepumpe være en
løsning, der bør vurderes nærmere i ethvert
varmtvandssystem. Energiprisen på el er ca.
3 gange højere end fjernvarme/gas/olie, men
hvis opvarmning sker ved hanen, er der stort
set intet energitab. Hvis energitabet fra et traditionelt varmtvandssystem med cirkulation
bliver større end 66 % af det samlede forbrug,
er lokal elopvarmning et bedre alternativ. Hvis
opvarmning sker med varmepumpe, er udgiften på niveau med fjernvarmepriser.
Varmepumpe kan kombineres med
varmtvandsbeholdere, hvor energi tages fra
rumluften, hvilket i sig selv kan medvirke til
at køle kontorafsnit. Boliger kan udstyres
med varmtvandsbeholdere med indbygget
varmepumpe, der løfter temperaturen op, når
vi får ”super lavtemperaturfjernvarme”, der er
max 40˚ i fremløb. Så vil der være besparelser, der rykker!

Det er en kendsgerning, at kun få måler
energiforbrug til varmt vand og anlæggenes
nyttevirkning. Og viden om omfanget af
energiforbrug og energitab er første skridt til
at formindske det.
I foråret 2014 og hen over sommeren har
ALECTIA, Bygningsstyrelsen, HOFOR og
Energitjenesten deltaget i formidling af ”Sommerluk.dk” – en kampagne, der opfordrer til
at lukke helt for varmeanlægget i sommermånederne og kun holde varme på varmt-

Vask hænder i koldt vand

0,5

0,1

Energiforbrug
til opvarmning
(det der
kommer ud
af hanen)

st
Bed

Ovenfor nævnte jeg, at man bør overveje at
nedlægge varmtvandshaner. Da ALECTIA i
Odense slukkede for varmen i juni, lukkede
vi også for varmen til vandet i et kontorafsnit
med 25 medarbejdere. En uge senere spurgte
vi, om der var nogen, der havde bemærket
noget? Til stor overraskelse var der ingen,
der havde opdaget det. Det var i juni – og vi
har stadig lukket i skrivende stund 6. oktober
2014.
Sagen er nemlig, at det at vaske hænder
tager så kort tid, at vandet alligevel ikke når
at blive varmt. Vandet i rørene står stille i
lang tid på et kontor og får samme temperatur som omgivelserne. Så i de sekunder
vi vasker hænder, er det vand, der kommer
ud ad hanen, typisk ca. 24˚C, uanset om det
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Ø Dansk Fjernvarme har en årlig energispare-prisuddeling. I 2013 blev der udskrevet en ekstra konkurrence om idéer til

”reduktion af energiforbrug i varmtvandssystemer til kontorformål”. Flemming Schrøder deltog med et forslag, der blev
vel modtaget. Forslaget indeholdt blandt andet disser ikoner/symbolskitser, der skal virke som øjenåbnere.

Det kan ikke
siges for
højt

Stort energispild i varmtvandssystemer
Varmetab fra varmtvandssystemer er større end det, du ”tømmer” ud gennem hanen.
Energiforbrug til varmt brugsvand er 2-10 gange større, end de fleste tror, pga. varmetab
fra varmtvandsbeholdere, rør og ventiler. Selv fra isolerede systemer er der et stort
energitab.

Du bruger
varmt vand i
15 minutter
pr. døgn

Vi bruger varmt vand 15 min. om dagen
15 minutter svarer til 1 procent af døgnets 24 timer. Det er i 99 procent af tiden – hvor det
står parat til dig – at vi har det stort energitab.
Forslag:
n Afbryd for varmetilførslen, når der ikke bruges varmt vand
Stop unødvendig cirkulation
De flest varmtvandssystemer er forsynet med cirkulationsledning, hvor varmt vand
cirkulerer hele døgnet, uanset behov. Dette kan sammenlignes med, at en tom bus bruger
energi på at køre i fast rute uden kunder ved stoppestederne.

Tom bus i
rutefart =
unødvendig
cirkulation

Forslag:
n Stop pumpen via ur i den tid, hvor der ikke anvendes varmt vand.
n	Pumpen behøver kun kortvarigt at køre via bevægelsesføler eller kontakt i bad eller ved
køkkenvask
n Eventuelt kan cirkulation helt undlades
Hele varmtvandssystemet skal være isoleret
Varmtvandsrør uden isolering ”fryser” på samme måde som mennesker uden tøj på.
Isolering af rør reducerer energitab med 85 procent. 1 meter uisoleret (nøgent rør) har et
varmetab svarende til en gammel elpære, der altid er tændt på 40-60W. 1 meter isoleret
rør taber kun en 1/10, det vil sige 4-6W.

”Nøgne” og
påklædte rør

Forslag:
n Isolér rør, ventiler og vandvarmere

Aflæs din
varmemåler
– aflæs dit ur

005238 kWh

Mål dit varmeforbrug til varmt vand
Du er sikkert begyndt at lukke helt for varmen til radiatorer og gulvvarme hele sommeren.
Du har da mulighed for at måle dit forbrug til varmt vand over et par døgn eller over en
uge. Notér målerstand og tidspunkt. Beregn timer-, døgn- eller ugeforbrug. Hvis du har
et normalt ugeforbrug, så gang det med 52, så har du den andel, varmt vand udgør af dit
samlede årlige varmeforbrug. Tager du på ferie eller er væk nogle dage og derfor ikke
bruger varmt vand, så aflæs energimåler på samme måde, før og efter du rejser. Du vil
da se, at måleren sikkert har ”kørt” alligevel. Det er tabet, som du har god mulighed for at
reducere, også når du er hjemme.
Forslag:
Er dit energitab stort, så kan du overveje ovenstående forslag samt følgende:
n Drop unødvendige haner med varmt vand
n	Drop central varmtvandsforsyning og cirkulation og opsæt små elvandvarmere
under vask
n	Få centrale vandvarmere, der lukker for varmetilførsel, når du lukker for en
varmtvandshane
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Plejer er død
Nye isoleringsregler kræver ifølge ekspert, at installatørerne gør op med
vanetænkningen

NYE REGLER FOR DEN TERMISKE
ISOLERING af tekniske installationer kan
ifølge Leon Buhl, seniorkonsulent for Energi
& Klima hos Teknologisk Institut, få stor
betydning for vvs-installatørernes arbejde.
– I bygningsreglementet er det angivet,
at tekniske installationer og varmeførende
rør skal isoleres i henhold til DS 452 – om
termisk isolering af tekniske installationer.
Sådan har det for så vidt været siden 1984,
men det har ikke været det område inden
for installationsarbejdet, der har været mest
fokus på, vurderer han.

Formålet med revisionen
af DS 452 (2. udgave):1999
er at opdatere indholdet i
forhold til den tekniske udvikling, herunder skærpede
krav om energieffektivitet
samt nye erfaringer og
europæiske standarder på
området

DS452:2013

Den 31. maj 2014 er den reviderede udgave
af normen DS 452:2013 trådt endeligt i kraft,
og fremover skal tekniske installationer
isoleres efter denne. Den reviderede udgave
af normen er væsentlig forskellig fra den
tidligere udgave, og det er efter Leon Buhls
mening derfor vigtigt, at man ikke bare ”gør,
som man plejer”.
– Kravene til isolering og isoleringstykkelsen på rørinstallationer er i normen væsentlig
skærpet. Derudover omhandler normen også
konkrete anvisninger i forbindelse med flere
typer af anlæg end tidligere – eksempelvis
konkrete krav til isolering af solvarmeanlæg
og varmepumpeanlæg.
Endelig er antallet af isoleringsklasser
udvidet fra 4 til 6 afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Sådan skal der isoleres
Leon Buhl understreger, at fordelingsledningerne på varmeinstallationer, når de enten
har en fremløbstemperatur på <45 grader
celsius, eller anlægget er udstyret med et
vejrkompenseringsanlæg, skal isoleres i
henhold til den nye isoleringsklasse 3.
– I alle andre tilfælde, som for eksempel
fjernvarme inden for bygningerne, isoleres
efter klasse 4, siger han.
Et vigtigt fokusområde i forbindelse med
udførelse af fremtidige rørinstallationer er,
at afstandskravene til de senere isolerede rør
skal være opfyldt i henhold til DS 1102. n

Afstandskrav til
isolerede rør efter
DS 1102
n	Radiatorstik – eller koblingsledninger, som det er benævnt i den
reviderede norm – skal generelt ikke
isoleres i samme rum som varmegiveren.
n	Dette gælder dog ikke fremover,
hvis koblingsledningen er anbragt i
gulv eller vægkonstruktionen, hvor
den så skal isoleres.
n	For koblingsledninger til varmt
brugsvand gælder det stadig, at
disse ikke skal isoleres i samme rum
som tapstedet.
Kilde: Rockwool

Af Jesper Melgaard,
journalist, TEKNIQ

Dette er en redigeret version af en artikel,
der tidligere er bragt i Dansk VVS 10.
Energiforum Danmark november 2014 / 19

TEMA: DE OVERSETE RØR

Fotos: Schneider Electric

Fynsk vandværk indfører

dynamisk
trykstyring
VandCenter Syd i Odense har som de første i Danmark
etableret dynamisk trykstyring af deres ledningsnet,
så trykket hele tiden bliver justeret efter det aktuelle
behov. Det giver store driftsfordele og sparer både
energi og mandetimer
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DANMARKS ÆLDSTE VANDVÆRK,
VandCenter Syd, har som det første i
Danmark - og formentlig resten af verden
- indført dynamisk trykstyring af en del af
ledningsnettet, så trykket nu styres live alt
efter behov. Det giver store driftsfordele og
sparer mange ressourcer.
– Dynamisk trykstyring sparer energi, vand

VandCenter Syd leverer drikkevand til godt 156.000
borgere i en stor del af Odense Kommune fra sine syv
vandværker, otte pumpestationer og to højdebeholdere. Derudover vedligeholder vandcentret også ca.
1000 km vandledninger og håndterer spildevand fra
det meste af Odense og Nordfyn

Til venstre: VandCenter Syd leverer
drikkevand til mere end 150.000
borgere i Odense, og nu har dynamisk
trykstyring vist sig at være et fordelagtigt værktøj for vandcentret.
Til højre: Med projektleder Erling Nissen i spidsen, har VandCenter Syd i
Odense indført dynamisk trykstyring i
dele af det fynske ledningsnet. Det har
været en stor succes, som minimerer
slitage på nettet, sparer ressourcer og
gør vedligehold nemmere.

samt mandetimer, og det slider generelt
mindre på udstyr og ledningsnet. Det er en
investering, der formentligt betaler sig selv
ind. Specielt for større vandforsyninger ser
jeg et stort potentiale for besparelser, da
det altid kræver energi at pumpe vand over
større afstande, siger Erling Nissen, projektleder hos VandCenter Syd.

Værn mod slitage
Normalt trykstyrer man ledningsnettet fra
et enkelt punkt, og så kan pumpestationer
fordelt i nettet kobles til og fra, efterhånden
som forbruget stiger og falder henover døgnet. Hos VandCenter Syd havde man dette

set-up, og selvom det fungerede, var det ikke
en optimal løsning.
– Med kun ét trykstyrende punkt i et stort
ledningsnet er det en udfordring at holde det
ønskede tryk konstant. For at undgå et for
lavt tryk ude hos forbrugeren i periferien af
ledningsnettet sættes trykket derfor ofte lidt
højere end det ønskede. Med dynamisk trykstyring kan vi nu hele tiden justere og komme
endnu nærmere det optimale tryk, forklarer
Erling Nissen.
Med dynamisk trykstyring overvåger
systemet hele tiden trykket i indløbet. Det
bliver konstant justeret, så det ligger så lavt
som muligt i forhold til det aktuelle behov.
Programmet tager simpelthen pulsen på nettet og ændrer pumpernes set-punkter, så de
følger behovet. De store pumper, der jævnligt kobles til og fra, giver nemlig trykstød,
som slider på ledningsnettet og nedsætter
levetiden.

Automatisk trykstyring
Projektet er gennemført i tæt samarbejde
med Schneider Electric, og løsningen er
bygget op som et separat modul i moduleringssoftwaren Aquis, som VandCenter Syd
investerede i i 2004 for at få optimeret deres
modelberegninger af ledningerne.
– Aquis er for os et uundværligt værktøj,
der bliver spurgt til råds hver eneste gang,
vi foretager ændringer i ledningsnettet eller
skal vurdere blandingsforholdet af vandet fra
de seks vandværker, som pumper vand ud i
ledningsnettet. Derudover spiller Aquis også
en central rolle i forhold til vores beredskab,
hvor det er meget vigtigt for os, at vi kan
spore udbredelsen af en eventuel forurening
eller lignende, siger Erling Nissen.
Det fynske vandcenter vidste, at det kunne
lade sig gøre at få Aquis til dynamisk at
regulere trykket i hele nettet, og da Schneider Electric var med på ideen, gik man i
gang med at få sat det ressourcebesparende

modul op. Det nye Aquis-modul beregner
hvert femte minut et nyt tryk-setpunkt på
basis af onlinedata, som via SCADA-systemet sendes direkte til pumpestationerne, der
trinløst skruer op og ned, så det ønskede tryk
holdes præcist og konstant.

Enkel vedligeholdelse
Dynamisk trykstyring betyder blandt andet,
at reparationer af pumpestationer kan foretages, uden at der skal ændres i opsætningen
i SCADA-systemet. Hvis det er nødvendigt
at tage en pumpestation ud af drift, beregner
Aquis nemlig automatisk nye tryk-setpunkter
til de resterende pumpestationer.
– Det hele foregår automatisk og dynamisk
nu, og det betyder, at vi sparer en masse
dyre mandetimer. Kvaliteten, der leveres,
er også blevet bedre forstået på den måde,
at trykket er mere konstant og tættere på
det ønskede end før. Det har givet os blod
på tanden, og vi har nu indbygget en natsænkning af trykket, siger Erling Nissen og
fortsætter:
– En natsænkning sparer yderligere på
lækager og energi, da vi hele tiden kan
justere pumperne, så de matcher det lave
forbrug om natten. Vi har ikke gjort besparelserne op i kroner og øre, men i vores tilfælde
er det ikke store beløb, der er tale om. I et
globalt perspektiv er vi en lille forsyning
placeret i et landskab med meget begrænsede terrænforskelle. Jeg vurderer derfor
potentialet til at være langt større for en stor
udenlandsk forsyning, der måske endda har
et forsyningsområde med et mere udfordrende terræn. n
Artiklen er baseret på en pressemeddelelse, men uddybet til Energiforum Danmark.

Af Schneider Electric
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Overfladetemperaturen var 63
grader på et af de 197 spots - og
kunne fungere som varmeplade for et spejlæg.

Isoleringspuder

betyder mindre ventilation
og vedligehold
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Miljøprojekt reducerer
varmetabet fra VEKS’
transmissionsrør

Foto : Mikael Stendorff Nielsen

HEDEHUSENE PUMPESTATION, der
sikrer varme til de omkringliggende byer,
blev for nylig ombygget, så vandet nu kan
pumpes begge veje. Efter ombygningen
blev pumpestationens komponenter tydelige
– alt fra varmeafgivende gear, pumper og
overgange mellem veksler til rør og ventiler.
Derfor isolerede vi i sensommeren med en
type isoleringspuder, som er monteret med
velcrolukning, hvilket gør puderne enkle at
montere og afmontere.
Vi skal nemlig kunne komme til de berørte
isoleringsspots, når komponenterne eksempelvis skal vedligeholdes eller udskiftes.
Alt i alt blev der på Hedehusene Pumpestation fundet 197 spots, som burde isoleres.
Isoleringen giver en årlig energibesparelse på
200.000 kWh, hvilket afskriver investeringen
inden for knap to år.
Isoleringen er vigtig, fordi den mindsker
ventilationsbehovet, hvilket i sig selv giver
en lavere elregning. På de stationer, der
befinder sig under jorden, ventilerer vi særligt
meget for at holde temperaturen nede på de
ønskede 25 grader, idet bygningerne under
jorden ikke afgiver varme af betydning til
omgivelserne. Men selvsagt begrænses
ventilationsbehovet, hvis komponenternes
varmeafgivelse minimeres - til gavn for både
miljø og pengepung.
Derudover vil udgifter til vedligeholdelsen
falde og levetiden stige for mange installationer, der ikke trives ved for høje temperaturer.
Samtidig forbliver varmen i fjernvarmevandet
til gavn for hele systemet.
Inden VEKS går i gang med at isolere sine
komponenter, bliver det varmeselskab, man
deler bygning med, altid spurgt om de også
vil isolere deres dele af varmesystemet. I
forbindelse med isoleringen af Hedehusene
Pumpestation valgte Høje Taastrup Fjernvarme at deltage i projektet ved at isolere
egne komponenter.
Lignende projekter med isoleringspuder
sættes snart i søen. I disse uger står en af
VEKS’ mindre bygninger tæt ved den nye
ovn ved Kara/Noveren for tur, dernæst følger
Marbjerg Vekslerstation.
Når VEKS prioriterer at isolere komponenter med isoleringspuder, er det en del af de

OM VEKS
n	VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme.
Rørsystemet overfører kraftvarme
fra Avedøreværket, hvis blok 2
netop er ombygget til 100 procent
biobrændsel. Derudover køber
VEKS overskudsvarme fra affaldsforbrænding på Kara/Noveren
i Roskilde samt Vestforbrænding i
Glostrup.
n	VEKS leverer varme til 20 lokale
fjernvarmeselskaber på Vestegnen
svarende til ca. 150.000 familiers
varmeforbrug
n	VEKS’ er et non-profit selskab ejet
af 12 kommuner på Vestegnen.
n	VEKS har 66 medarbejdere
www.veks.dk

løbende forbedringer, man har forpligtet sig
til via EMAS. Med dette miljøledelsessystem
kan man ikke blot hvile på laurbærrene; der
skal konstant fastsættes nye mål og ske
miljøforbedringer. Inden årets udgang skal
VEKS fastsætte sine miljømål for år 20152017. Heri vil givet indgå flere projekter med
at minimere ventilationsbehovet ved hjælp af
isoleringspuder. n
Af Mikael Stendorff
Nielsen, VEKS’ drifts- og
miljøkoordinator
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Ledningstabet i de danske fjernvarmenet
er på vej ned. Gamle ledninger skiftes ud
med nye, som er bedre isoleret og typisk
har mindre dimensioner. Samtidig arbejder producenterne på at skabe endnu
bedre rør

Af Flemming Linnebjerg
Rasmussen, journalist,
Dansk Fjernvarme

Foto: Nils Rosenvold

Fjernvarmens
nettab bliver
mindre – og
det gør
varmeprisen
også

KONVERTERING AF ENERGI har altid medført et tab. Hver gang
energi skifter form eller skal flyttes, går en del af den til spilde, og i
fjernvarmesystemerne sker det største energitab i ledningsnettet.
Derfor har varmeværkerne fokus på alle de tiltag, der kan gøre det tab
mindst muligt. Jo mindre varmetab, jo lavere fjernvarmepris, og derfor
er der konkret belønning for varmekunderne, hver gang ledningstabet
begrænses.

Et pænt fald
En opgørelse over de seneste 12 års udvikling viser, at der rent faktisk
sker noget med nettabet (se figuren på side 26). Tallene viser, at der Ø
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Fjernvarmeledninger har en levetid
på 40-50 år eller mere. Det betyder,
at den løbende udskiftning sker støt,
men også ganske langsomt, og derfor tager det tid, før nutidens standarder inden for rør ligger over det
hele. Hver gang et rør skiftes i det
60.000 kilometer lange danske ledningsnet (30.000 fremløb og 30.000
returløb), falder ledningstabet.
Foto: Nils Rosenvold
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Ø

er sket et pænt fald fra omkring 19 procent til
cirka 17,5 procent.
– I kroner og øre drejer det sig om en effektivisering til en værdi af omkring 150 millioner
kroner. Penge, som direkte kommer forbrugerne til gode i form af lavere varmepriser
– hvert år, siger økonomisk konsulent Anders
Jespersen fra Dansk Fjernvarme.
Figuren viser et stort fald fra 2008 til 2010,
og det skyldes blandt andet, at en af landets
store byer reducerede nettabet væsentligt i
den periode.
– Men det forklarer ikke hele faldet, og
det vil sige, at der samlet i branchen bliver
arbejdet med at få reduceret nettabet, siger
Anders Jespersen.

Udvikling i nettab ‐ vægtet gennemsnit
20,50%
20,00%
19,50%
19,00%
18,50%
18,00%
17,50%
17,00%
16,50%
16,00%
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Sådan reduceres tabet
Der er primært tre metoder, et fjernvarmeværk kan bruge til at reducere nettabet:
1)	Renovering af ledningsnet (bedre rør,
mindre dimensioner, brug af twinrør)
2)	Sænkning af fremløbstemperatur
3)	Sænkning af varmebehov (energieffektivisering hos forbrugeren)
Værkerne renoverer løbende ledningsnettet,
så nye rør med en mindre dimensionering
og en væsentlig bedre isolering kommer
i jorden. Det er to faktorer, som reducerer
tabet i nettet.
I den sammenhæng skal man tænke på,
at fjernvarmeledninger har en lang levetid
på 40-50 år eller mere. Det betyder, at den
løbende udskiftning sker støt, men også
ganske langsomt, og derfor tager det tid, før
nutidens standarder inden for rør ligger over
det hele. Hver gang et rør skiftes i det 60.000
kilometer lange danske ledningsnet (30.000
fremløb og 30.000 returløb), falder ledningstabet.
Dimensioneringen spiller også en rolle. I
dag har værkerne viden om deres ledningsnet og forbrugere på så mange fronter, at
selve dimensionen på ledningen kan rammes langt mere præcist til det reelle behov
end førhen. Det betyder, at ledningstabet
mindskes.
Det er også muligt at mindske nettabet
ved at sænke temperaturen, vandet føres ud
i ledningsnettet med. Det er et område, værkerne de senere år har arbejdet meget med.
Adskillige udviklingsprojekter har bidraget
med viden om, hvor meget temperaturen
kan sænkes, så værkerne stadig leverer den
nødvendige varme hos forbrugeren. Herun-
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der med hensyntagen til at undgå en så lav
temperatur, at legionella dannes i rørene.
Sidst, men ikke mindst: Jo mindre energi,
der er behov for hos forbrugerne, jo mindre varme skal der produceres. Et lavere
varmebehov giver mulighed for en mindre
rørdimension og dermed et mindre ledningstab. Desuden vil et effektivt anlæg hos
forbrugeren med en optimal afkøling give
mulighed for et mindre flow i nettet og en
lavere fremløbstemperatur. Derfor arbejder
varmeværkerne med at få forbrugerne til at
energieffektivisere. Det gøres blandt andet
gennem motivationstariffer, hvor de forbrugere, som kan tage toppen af deres varmebehov, bliver økonomisk belønnet i form af
lavere varmepriser.

Bedre rør på vej
Selve fjernvarmerøret gennemgår løbende en
kvalitetsudvikling, der mindsker varmetabet.
De første rør var dårligt cellebetonisolerede
rør i betonkanaler, siden hen kom det præisolerede fjernvarmerør til og det samme gjorde
gasarten cyklopentan, der i dag bruges til
isoleringsskum i rørene.
Derudover er twinrøret opfundet, så fremog returløb kan ske inde i samme rørkappe.
Den type rør kan bruges i en række tilfælde
med et reduceret varmetab til følge. En
anden vigtig opfindelse er alarmtråde i
rørene, så brud hurtigt opdages og nemt
findes. Desuden bruger nogle rørproducenter
i dag en membran inden for rørkappen, som
skal sikre, at de isolerende gasarter ikke siver
ud med tiden.
Der sker med andre ord hele tiden en

En opgørelse over de seneste 12 års udvikling viser, at ledningstabet hos de
danske fjernvarmeværker er faldet fra
cirka 19 procent til cirka 17,5 procent.
Opgørelsen er lavet på baggrund af
fjernvarmeselskabernes indberetninger til Dansk Fjernvarme.

produktudvikling, som mindsker varmetabet.
Det fortæller Niels Winther fra Teknologisk
Institut. I en årrække har han stået for det
testarbejde, Dansk Fjernvarme årligt gennemfører for at fastholde fokus på kvaliteten
af fjernvarmerør.
– Det er helt klar isoleringsskummet,
producenterne primært arbejder på at
forbedre. Kvaliteten bliver hele tiden en lille
smule bedre. Det er et langt sejt træk, som
selvfølgelig er rigtig positivt. Men vi venter
samtidig på, at nogle tænker i en ny retning,
som kan tage en stor luns af ledningstabet i
ét hug, siger han.
Niels Winther tilføjer, at Danmark er et af
de få markeder i verden, der virkelig presser
på for at mindske varmetabet. Det har ikke
helt samme fokus i andre lande, så forskningen skal paces frem fra dansk side. Et af
bidragene til det sker i regi af Dansk Fjernvarmes årlige testprogram, som varmeværkerne
altid viser stor interesse for.
– Testarbejdet er med til at holde producenterne til ilden, så de hele siden forsøger
at forbedre sig. Det er der ingen tvivl om,
vurderer Niels Winther. n

OFFENTLIG SEKTOR-DAG
gav god inspiration
Der skal hives tid ud af kalenderen for at deltage i en temadag om energi og
energibesparelser i den offentlige sektor, men det er givet godt ud. Det mener
to af deltagerne, som Energiforum Danmark talte med, da foreningen i september
var vært for en dag om Visionen og hverdagen i Københavns Zoologiske Have

Hvad får du ud af at deltage på
Offentlig Sektor-dagen?
Godt at se de forskellige indgangsvinkler på
problematikken - om
det er kommuner, regioner, entreprenører, rådgivere eller hvad
det nu er. Det er godt, at det ikke kun er
kommunale folk. Det gør, at jeg kan tage
forskelligt med hjem.

Kan du nævne en konkret ting, du
har fået ud af deltage i dag?
Nu har vil lige hørt om totaløkonomi - jeg
sidder selv med nogle udbud på nogle børnehaver, og jeg sidder hele tiden og tænker: Hvorfor havde jeg ikke det med? For
det kunne have hjulpet mig. Der kommer
nogle små klodser, som man kan
bygge på hele tiden. Det
med totaløkonomi
husker jeg næste
gang, jeg skal
lave udbud.
Uffe Hofmann Hansen,
Slagelse
Kommune

Det at netværke
og tale med
kolleger –
det får jeg
rigtig meget
ud af. Nogle af tingene fra
oplæggene kender man jo,
så det er rigtig meget netværket, der er fedt – både
at tale med dem, jeg kender
i forvejen og med nye folk,
som jeg ikke kender.

Karen Margrethe Høj
Madsen, Aarhus
kommune

Kan du nævne en konkret ting,
du har fået ud af deltage i dag?
Det at man kan anvende totaløkonomien
som diskussionsoplæg, dén tager jeg med
til mine kolleger, som er ved at lave et
OPP-kontorhus. Der har Kuben lavet
noget, som jeg tænkte ”Det kan
vi godt bruge!” For vi arbejder
med totaløkonomi og tager
det med i vores betragtninger,
men at bruge det som et krav
til OPP-leverandøren og sige,
at det skal vi have. For ellers
sidder vi selv og laver beregningerne. Det er da nemmere
at få dem.

Fotos: Malene Dissing
Af Malene Dissing,
journalist
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"Man skal
kunne se,
at det her er
en energilandsby"
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Udgangspunktet for Slagelse Kommunes
arbejde med energilandsbyer var, at omkring
30 procent af kommunens 78.000 indbyggere bor på landet eller i kommunens 120
landsbyer. Sammen står disse borgere for
en uforholdsmæssig stor del af kommunens
CO2-udledning, fordi langt de fleste boliger
her har en individuel opvarmningsløsning –
eksempelvis oliefyr.
– Der var et politisk ønske om at gøre
en indsats i landsbyerne – sammen med
landsbyerne. Derfor inviterede vi kommunens landsbyer til at søge om at deltage

i projektet, fortæller Dora Ruth Trummer,
der er projektleder for energilandsbyerne i
Slagelse Kommune.
Landsbyerne kan virkelig gøre en forskel i
forhold til kommunens CO2-udledning. Samtidig har mange landsbyer et stærkt, lokalt
sammenhold, og det er en styrke i projekter
som dette, at man kender og kan hjælpe
hinanden, understreger projektlederen.
Landsbyen Flakkebjerg syd for Slagelse blev
udvalgt som projektdeltager sammen med
øen Omø ud for Skælskør.
– Vi havde i forvejen formuleret en vision Ø

Fotos: Slagelse Kommune

HVORDAN FÅR MAN EN HEL
LANDSBY til at gennemføre energirenoveringer, udskifte oliefyret eller anskaffe en
elcykel for det fælles mål, at landsbyen skal
udlede mindre CO2?
Det spørgsmål har Slagelse Kommunes
energilandsbyprojekt fra 2011-13 arbejdet hårdt
på at finde svar på. Projektet er nu afsluttet,
og Slagelse Kommune er værdifulde erfaringer rigere – og stolte af deres landsbyer, som
magter at stable energifestival, foredragsaftener og alt muligt andet på benene i
kampen for lavere energiforbrug.
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om, at Omø skulle være en grøn og klimavenlig ø. Derfor var det helt oplagt for os at
deltage i projektet, og vi syntes, det var virkelig spændende, at kommunen satte sådan
et projekt i gang, siger Dorthe Winther, der
er formand for Omø Beboer- og Grundejerforening.
Begge landsbyer fik 50.000 kr. til blandt
andet at afholde arrangementer for.

Dyrekøbte erfaringer
Da Slagelse Kommune i 2011 søsatte projektet, var det ambitiøse mål at spare atmosfæren for 500 tons CO2. Det mål er ikke nået
– langt fra. Reelt er resultatet sandsynligvis
fem gange lavere. Dvs. at landsbyerne tilsammen har sparet omkring 100 tons i løbet
af den toårige periode.
Alligevel er både landsbyerne og kommunen glade. For projektet har givet nogle
retningslinjer for, hvordan kommune og
lokalsamfund sammen kan løfte klimaudfordringerne.
Både Dora Ruth Trummer og Dorthe
Winter peger på en troværdig baseline - altså
et overblik over, hvor meget CO2 landsbyen
udleder - ved projektets begyndelse som et
afgørende fundament, hvis projektet skal
blive en succes.
– Man skal kunne se, at det her er en
energilandsby. På den måde bidrager den
enkeltes energitiltag ikke blot til en lavere
elregning, men også til at landsbyen når et
fælles mål. Vi havde store tekniske udfordringer med at udregne en troværdig baseline,
og det har faktisk været den helt centrale
udfordring hele vejen igennem projektet.
siger Dora Ruth Trummer.
Gennem hele den toårige projektperiode
arbejdede Omø, Flakkebjerg og kommunen derfor frem mod at etablere en eltavle
eller andet, så borgerne kunne se, at deres

Af Lotte Juul Martini,
Kommunikationskonsulent, Klima og Bæredygtighed, Slagelse
Kommune
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Ø

Som en del af Flakkebjerg som Energilandsby gennemførte
landsbyrådet, Flakkebjerg Efterskole,
børnehaven, skolen
og Dagli' Brugsen en
Energifestival.

energisparetiltag gjorde en forskel for fællesskabet, og at de alle arbejdede sammen mod
et fælles mål. Men det lykkedes aldrig. På
samme måde er det vigtigt, at hvert enkelt
gennemført CO2-besparelse bliver registreret.
– Vi har brug for at vide, om det vi gør,
batter noget. Altså gør det for eksempel
en forskel for CO2-udledningen, at nogle af
husene på øen nu har installeret solcelleanlæg? siger Dorthe Winther.
Hun synes, at Omøs beboere virkelig har

rykket sig i projektperioden i forhold til at
spare på energien, og at der har været stor
opbakning til projektet.
Ud over baseline og synlige resultater
peger Dorthe Winther også på klar arbejdsfordeling og forventningsafstemning mellem
landsby og kommune som et centralt punkt.
– Vi er jo vant til at køre vores projekter
selv herovre, og derfor er det både udfordrende og inspirerende at arbejde tæt
sammen med kommunen. Men det kræver,
at kommunen har afsat nok ressourcer til
arbejdet. Hvis de frivillige i landsbyerne skal
vente for længe, så forsvinder engagementet, pointerer ø-formanden.

Rugekasse for nye ideer
Målt i sparet CO2-udledning har projektet
måske ikke været en succes. Til gengæld
har de to landsbyer bidraget til en værdifuld
indsamling af viden til fremtidige projekter.
Dora Ruth Trummer fremhæver fokus på

Om energilandsbyerne
Flakkebjerg ligger syd for Slagelse og har
ca. 400 indbyggere. Flakkebjerg er lidt
usædvanlig, fordi boligerne her er koblet
til fjernvarmenettet. Projektet fokuserede derfor primært på energirenovering
og adfærdsændringer. Ud over de gratis
energitjek kunne borgerne teste elcykler,
der var fællesspisning med klimavenlig
mad, og landsbyrådet afholdt sammen med
byens øvrige institutioner en energifestival
med fokus på energirenoveringer og lokale
virksomheder.

tekniske løsninger til udregning af baseline
og indsamling af data, der kvalificerer det
endelige resultat, som et endnu mere fremtrædende element i fremtidige projekter.
– Jeg vil også anbefale, at projekterne er
tematisk og tidsmæssigt afgrænset. Så er
det lettere at opretholde det lokale engagement og ikke drive rovdrift på de lokale
ildsjæle, siger projektlederen.
Dorthe Winther fra Omø Grundejer- og
Beboerforening supplerer:
– En ordentlig evaluering og overlevering
er nødvendig, hvis projektet skal kunne leve
videre i landsbyen, når kommunen ikke længere deltager.
I Slagelse Kommune er erfaringerne fra
landsbyprojektet blevet brugt til at udvikle
nye energisparetiltag. Blandt andet har stort
set alle de boligejere, der fik gennemført
gratis energitjek som en del af projektet, fået
lavet renoveringer. Der er blevet isoleret,
udskiftet vinduer og opsat solcelleanlæg med

Foto: Slagelse Kommune

Omø er en ø, der ligger ud for Skælskør.
Øen har 157 beboere, og boligerne her er
individuelt opvarmet. Et indledende borgermøde på øen ledte projektet i retning af at
arbejde for fælles indkøb af solcelleanlæg.
På nuværende tidspunkt er der opsat 12-14
solcelleanlæg på øen. Derudover har der
været afholdt energi-eksperimentarium,
blevet indkøbt elcykel og termograferingskamera m.m.

udgangspunkt i konkret rådgivning og opfølgning fra en energivejleder.
– Det er en ret flot statistik, og derfor også
en metode vi er gået videre med, fortæller
Dora Ruth Trummer.
I samarbejde med det lokale forsyningsselskab, SK Forsyning, har Slagelse Kommune
derfor etableret Energitjek Slagelse, der er
et tilbud til alle boligejere i kommunen om
et gratis energitjek og efterfølgende sparring fra energivejlederne. Det er et halvt år
siden, initiativet blev skudt i gang, og indtil
nu har ca. 140 boligejere haft besøg af en
energivejleder. Det estimeres, at boligejerne
på baggrund af rådgivningen har igangsat
energirenoveringer for omkring 14 mio. kr. n

Som en del af
projektet blev
der gennemført
energitjek af
private boliger.
Billedet viser
et energitjek på
Omø.
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Østerild rekord

Kun tre dage efter at Energiforum
Danmarks nystartede VE-netværk besøgte Østerild testcenter, slog den store
Vestas-mølle på centeret rekord i strømproduktion. Hele 192 megawatttimer - eller nok
til at give strøm til hele Thisted - lykkedes
det vindmøllen at producere mellem 6. og 7.
oktober i år.

Foto: Colourbox

KORT NYT

Det handler ikke kun om at fortælle
folk, at de skal skifte deres lyspærer
eller købe en hybridbil. Katastrofen
har vokset sig så stor, at de individuelle valg ikke rækker. Nu handler det
om, at industrier og regeringer over
hele verden udviser beslutsom handling i stor skala.
Leonardo DiCaprio i FN, hvor han talte til
Klimatopmødet, september 2014

Få det
du
vil
have

Det er lidt af et hestearbejde at få et velfungerende CTS-anlæg, men det er indsatsen værd. Det er budskabet fra Christian
Sørensen. Som driftskonsulent i Frederiksberg Kommune har han skabt en usædvanligt grundig bygherrestandard, der mindsker
antallet af fejl og mangler betydeligt
entreprenørerne arbejder under et økonomisk
pres, var ingen villige til at gå den ekstra mil
for at få enderne til at mødes. Resultatet
blev løse ender og en række ekstraarbejder, som fordyrede processen betydeligt for
bygherre.
– Det ender ofte med, at CTS-entreprenøren får aftaler om ekstraarbejder. Men i
virkeligheden handler det tit om, at han rydder op efter vvs- eller ventilationsentreprenørens manglende leverancer, siger Christian
Sørensen.

Mere viden, tak

Af Karin Wain, journalist
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SOM DRIFTSKONSULENT I FREDERIKSBERG KOMMUNE kender Cristian
Sørensen alt for godt til CTS-anlæg, der ikke
lever op til forventningerne og til de fordyrende ekstraarbejder, der alt for ofte følger
i kølvandet på en byggesag, som involverer
CTS.
Efter en gang for mange at have siddet til
et konfliktfyldt byggemøde tæt mod aflevering af en byggesag og have konstateret
en række fejl og mangler, som ingen af de
involverede parter var tilbøjelige til at tage
ansvaret for, fik Christian Sørensen nok.
Han besluttede sig for at granske processen nøje og fandt ud af, at projekterne simpelthen ikke var grundigt nok beskrevet.
Det gav en masse knas i grænsefladerne
mellem de forskellige entrepriser. Og da

Da det stod klart for Christian Sørensen, at
årsagen til de dårligt performende CTSanlæg lå i uklar projektformulering, skaffede
han sig indledningsvis den nødvendige viden
om de tekniske løsninger. Derefter gik han i
gang med at udarbejde en usædvanligt grundigt gennemarbejdet bygherrestandard for
CTS baseret på bips’ beskrivelsesværktøjer.
– Bygherre har et kæmpe ansvar for at
sætte sig ind i stoffet, have tydeligt blik for
grænsefladerne og kende projektet. Det er et
hestearbejde, når man sætter sig for at kvalitetssikre. Men der er ingen vej udenom, hvis
man vil have det, man beder om, siger han.
Med bygherrestandarden som fælles
udgangspunkt for en byggesag er både
Frederiksberg Kommune som bygherre,
de involverede rådgivere og de udførende entreprenører helt klare i spyttet

Foto: Colourbox

Øget produktion, mindre
energiforbrug

KORT NYT

Energioptimering kan give gevinst på flere fronter. Det oplever proteinproducenten BHJ, der blandt andet producerer ingredienser til fødevareindustrien.
Her har man i samarbejde med energiselskabet Verdo optimeret en kogeproces i produktionen. Den mere effektive produktion betyder, at BHJ har øget
produktionen med 20 procent, og det forventes, at energiforbruget minimeres med 1,3 millioner kilowatt-timer – svarende til varmeforbruget i næsten
80 parcelhuse.

Fælles vej mod bedre

Du skal vide
hvad du vil ha’.
Og kontrollere
hvad du får!

CTS

Læs en række bud på, hvordan vi får bedre kvalitet i
CTS-anlæg

Fra CTS-konference.dk

omkring, hvilke forventninger der er til
processen og resultatet.
Christian Sørensen forventer, at
resultaterne af den omfattende bygherrestandard for alvor sætter sig igennem om
et par år, men den har allerede haft en
positivt afsmittende effekt på antallet af
løse ender og ekstraarbejder. På en nyligt
afsluttet byggesag til 20 millioner kroner,
kunne antallet af fejl og mangler på CTSentreprisen tælles på en hånd.
– Det er ret usædvanligt. Det viser,
hvor effektivt det er, at vi definerer, hvad
vi vil have og tjekker, at vi rent faktisk får
det, siger han.
Christian Sørensen kommer fortsat ikke sovende til sit arbejde, men i
stedet for at bruge krudt på slidsomme
konflikter og fordyrende ekstraarbejder,
lægger han kræfterne i beskrivelsen af
den enkelte byggesag. Arbejdet trækker
tråde helt tilbage til byggeprogrammet
og involverer kommunens projektorganisation. Når byggesagen er i gang, bruger
han meget energi på opfølgning og er
ofte til stede på byggepladsen.
– Det er et rigtig stort arbejde. Men
den tid man bruger på at sikre, at et
projekt er velbeskrevet og på at følge op,
kommer tifold igen, når man efterfølgende skal fejlsøge og drifte sine installationer. Det kan ikke betale sig at lade
være. n

CTS-KONFERENCEN 2014, som blev
afholdt i september, mødte talstærk opbakning. Over to dage satte cirka 400 bygherrer
og leverandører, udførende og rådgivere i
fællesskab fokus på den komplekse række
af faktorer, der afgør anlæggenes succes og
kom med bud på, hvad der skal til for at sikre
den fremtidige kvalitet i anlæggene. CTSleverandøren Trend var vært.
Også en af landets absolut største offentlige bygherrer var repræsenteret. Bygningsstyrelsens Thomas Rysgaard Jacobsen
præsenterede styrelsens planer om at
indføre test af de tekniske anlægs ydeevne i
forbindelse med AB-afleveringen og samtidig
at styrke aftalegrundlaget, så problemerne i
grænsefladen mellem de forskellige entrepriser minimeres.
– Det er væsentligt, at branchen selv så
entydigt fortæller, at her er et problem. Det
er klar tale, og gør det nemmere for os som
udbydere og bygherrer at løfte det store
ansvar, der påhviler os, siger han.

CTS’en finder fejlene
– også de andres
Jacob Steen Harbo fra Frederiksberg Forsyning lagde i sit oplæg på konferencen vægt
på betydningen af den menneskelige faktor.
Et CTS-anlæg kan være nok så sindigt skruet
sammen, men hvis ikke driftsorganisationen
har den fornødne uddannelse eller forståelse
for at betjene anlæggene, er vejen til høj
kvalitet lang.
– Nøglen til at få succes med energibesparelser sidder typisk 40 centimeter fra
skærmen. Personalet er altafgørende, så
husk nu at sørge for den rette uddannelse,
lød det.
Christian Hansen, der er CTS-ekspert hos
Grontmij, lagde i sit oplæg vægt på, at der i

selve CTS-anlæggene ligger en ofte overset
nøgle til succes.
– De fleste entreprenører og næsten
alle brugere udnytter under 25 procent af
faciliteterne i deres CTS-anlæg. Det svarer til
at have en stor, flot Cadillac holdende, hvor
tre af motorens cylindere ikke tænder, siger
Christian Hansen.
I langt de fleste anlæg er mulighederne
umiddelbart tilgængelige og kan aktiveres,
uden at det koster ekstra.
Særligt i anlæggenes logningsfunktion er
der noget at hente. Ud over at være et nærmest uundværligt værktøj til indregulering
ved aflevering, er logninger mindst lige så
vigtige efter aflevering, hvor de kan bruges
til at optimere driften. Logninger er desuden
med til at skærpe entreprenørernes egenkontrol og sikrer dermed færre fejl og mangler
ved aflevering af anlæggene. Og så er de et
særdeles effektivt værktøj til fejlfinding ikke
kun i CTS’en, men på tværs af entrepriserne.
Christian Hansen gennemgik 33 konkrete
eksempler på logninger og kom til den
opsigtsvækkende konklusion, at de fejl,
der ofte ville være blevet tilskrevet CTSanlægget, i mere end halvdelen af tilfældene
faktisk lå hos enten bygherre, rådgiver, vvs-,
ventilations- eller kølentreprenøren.
Det budskab tog Lene Kuszon, der er
ansvarlig for Region Hovedstadens CTSerfagruppe, der retter sig mod regionens
hospitaler, med sig hjem fra konferencen.
- Når noget blinker og ikke virker, er det
nærliggende at slå på CTS-entreprenøren,
men jeg har fået et tydeligt billede af, at det
ikke altid er ham, der har fejlen, siger hun. n

Videoer og materialet fra konferencen er
tilgængeligt på CTS-konferencen.dk.
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Danskerne er det fjerde mest miljøbelastende folk i verden per indbygger

Som dansker er du én af de indbyggere i verden, der forurener kloden mest. Det viser
en ny rapport fra Verdensnaturfonden, WWF. Danmark er kun overgået af lande som
Qatar, De Forenede Arabiske Emirater og Kuwait, hvis indbyggere får førstepladsen.
Tidligere undersøgelser af de danske husstande har afsløret, at der i danskernes forbrug er tre tungtvejende faktorer, der øger vores miljøbelastning: Bil, bøf og bolig.
Kilde: www.etik.dk

Frisk luft
til tankerne
i Hanstholm
Det var ikke kun udsigten og de åbne
vidder, der tog pusten fra bestyrelse og
lokalformænd, da der var strategimøde i
Hanstholm i begyndelsen af oktober.
Energiforum Danmark har haft susende
travlt, og en tilfreds bestyrelse kunne
sætte hak ud for alle de prioriterede
projekter fra strategimøde 2013

Foto: Colourbox

Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder,
Energiforum Danmark
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De fleste tror, Danmark er et
grønt land og foran alle andre.
Men selv om vi har snakket
meget om vindmøller og grøn
energi, er vi en af verdens
største udledere af CO2
Peter Bjerregaard fra Ræson på
www.dr.dk

Verden kigger mod Norden,
når der skal findes grønne
løsninger. Vi er en foregangsregion, når det handler om klima og miljø. Den
position skal vi udnytte i
fællesskab.
Helle Thorning-Schmidt via Ritzau

Sådan er det gået
vores projekter
fra strategimødet
2013
	
 y hjemmeside og nyhedsmail
N
– lanceret på Energiforum 2014
Energiforum Danmarks Akademi
	– lanceret september 2014 og
skolebestyrelse søgt
I ndsats for industrien
– interview med alle industrimedlemmer gennemført og plan for møderække med fire møder i 2014/15 på
plads
VE-netværk
– lanceret i forbindelse med strategimøde 2014

KORT NYT

Staten et stykke
fra målet

En ny opgørelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet viser, at der fra 2006 til 2013 kun er sket
en reduktion af energiforbruget med 1,8 % i statens
bygninger. Så der er lang vej endnu, hvis staten skal
opfylde sit eget mål om at reducere sit energiforbrug
med 14 % i 2020.

PÅ STRATEGIMØDE 2013 fik Energiforum Danmarks bestyrelse en invitation
og en udfordring på en og samme gang.
Frank Odgaard-Jensen fra Thisted Kommune
spurgte nemlig, om den meget københavnerbaserede bestyrelse kunne klare turen
til Thy, for så ville Thisted Kommune gerne
være vært for strategimøde 2014. Alle tog
kækt imod udfordringen, og i oktober 2014 gik
turen derfor til Hanstholm, hvor visionerne og
projekterne fra 2013 blev blæst igennem og
set i et nyt lys.

Hvad mener medlemmerne?
Også i år var tre ”almindelige medlemmer”
inviteret med, og ud over Frank OdgaardJensen fra Thisted deltog forretningsudvikler
Rasmus Martens Jakobsen og Christian
Heidemann Andersen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. De kom med mange
vigtige pointer, og fire af dem blev faktisk
ledetråden for planerne for 2014/15.

I 2015 vil vi således lave en undersøgelse
af medlemmernes meninger, ideer og behov.
Formålet med analysen er at prioritere og
fokusere bestyrelsens og sekretariatets indsats. Vi skal gøre det, vi er bedst til, og det,
som medlemmerne er gladest for, men også
hele tiden udvikle vores aktiviteter.

16 nye medlemmer på 12 minutter
Som et muntert pauseindslag stillede formand Mads Bo Bojesen en flaske champagne på højkant til den, der på 12 minutter
skaffede flest prøvemedlemmer. Vinder
blev Karen Marie Pagh-Nielsen med seks
prøvemedlemmer - på de 12 minutter fik vi
i alt 16 nye medlemmer. Som altid kan du
se en oversigt over de nye medlemmer på
medlemssiden i bladet (se side 38). n

Det sagde de på strategimødet 2014:
Vi skal have flere lokale med i arbejdet.
Vores styrke er jo netop, at vi ikke er en
københavnerforening.

Frank Odgaard-Jensen

Vi skal ikke være så bange for at tjene penge.
Vi har en vare, som vi kan tjene penge på, og det
skal ikke kun være medlemmerne, der betaler.

Rasmus Martens Jakobsen

Vi skal have flere netværk, så flere får glæde af
medlemskabet, men vi skal også mødes på tværs af
netværkene – måske på en netværksdag?

Christian Heidemann Andersen

Hvad mener medlemmerne er vigtigst
– måske skulle vi spørge dem?

Rasmus Martens Jakobsen
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Hvad er størst: Elforbruget for et
stadion eller i en stat?

Cowboy Stadium, der er hjemmebane for NFL-klubben Dallas Cowboys i
Texas USA, bruger, når elefterspørgslen er størst på kampdage, op til 10
megawatt el. Til sammenligning har hele landet Liberia kapacitet til at
udbyde mindre end en tredjedel af den energi i det nationale elnet.
Kilde: one.org

Det er snart et år siden, at stormene
Allan, Bodil og Carl rasede og ødelagde
for millioner. Er Danmark klar til næste
storm? Nej. Desværre ikke. Som en del
af aftalen om kommunernes økonomi
i 2013, har de fleste kommuner nu en
vedtaget klimatilpasningsplan, men de
mangler stadigvæk at blive realiseret.
Pressemeddelelse fra Grontmij A/S

Rådgivning er
vejen til grønne
besparelser

Af Jesper Melgaard,
journalist, TEKNIQ
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Elinstallationsvirksomheden Flemming Nielsen
A/S har, sammen med 17
energiteknologstuderende,
brugt efteråret på at finde
nye veje til energibesparelser i fire fynske virksomheder

ROBOTARMENES SAGTE SNURREN
blandes med lyden fra en enlig rundsav i de
enorme produktionshaller hos Nassau, mens
de avancerede porte, som virksomheden er
specialist i, langsomt tager form. Lange rækker af lysstofrør over samlebåndene sikrer, at
medarbejderne ikke misser selv de mindste
detaljer, når de mange komponenter skal
samles.
Iklædt karakteristiske grønne træningstrøjer viser de tre energiteknologstuderende fra
Erhvervsakademiet Lillebælt Lennart, Søren

Foto: Colourbox

Køb energirigtigt

Energistyrelsen har i oktober opdateret anbefalingerne i indkøbsvejledningen i en version
2014. Anbefalingerne er opdateret i forhold
til udviklingen på markedet og der er kommet
anbefalinger for enkelte nye produkter. Energistyrelsens indkøbsvejledning udsendes fra
i år ikke længere som en trykt publikation,
men kan findes på SparEnergi.dk/indkoeb.

Energiprojektet på Fyn
n	
17 energiteknologistuderende fra Erhvervsakademiet
Lillebælt samarbejdede med elinstallationsvirksomheden
Flemming Nielsen A/S om at kortlægge energiforbruget
hos fire fynske virksomheder.
n P
 rojektet kørte over seks uger og blev afsluttet den
10. oktober.
n	
De fire virksomheder modtog en samlet rapport med
konkrete forslag til mulige energieffektiviseringer.

Genanvend!

Når tomatsovsen er spist, så er der hvidblik nok i
de to tomme dåser, der engang indeholdt flåede
tomater, til at det kan blive til en cykelringeklokke. Og et kilogram kartoffelskræller eller
andet grøntsagsaffald kan blive til biogas og
dermed producere nok elektricitet til, at en
sparepære på 11 W kan lyse i 33 timer.
Kilde: Miljøstyrelsen

henvender os til de kunder, hvor vi kan se et
potentiale for energibesparelser, siger han.
Morten Vestermark er derfor også klar til
atter at samarbejde med energiteknologerne,
når de forlader skolen til fordel for den virkelige verden:
– Bestemt, ja! Det, at de har en håndværksmæssig baggrund, gør, at de kan se
på energiområdet på en langt mere praktisk
og realistisk måde. Vi kan med andre ord få
nogle beregninger, der i sidste ende betyder,
vi kan tilbyde kunderne løsninger, der er langt
mere skræddersyede og realistiske.

Konkret læring
n F
 lemming Nielsen A/S hjalp med til at fastsætte et
realistisk pristilbud.
n	
Projektet var støttet af Udvikling Fyn, der har fokus
på energibesparelser i fynske industrivirksomheder.
n A
 lene når det gælder belysningen, viste de studerendes
beregninger, at virksomheden Nassau kunne reducere
energiforbruget fra 180.000 kWh om året til 80.000 ved
at skifte til LED.

og Torben rundt på virksomheden, hvor de
igennem seks uger har haft deres faste gang.
Det er sket som led i deres uddannelse og i
forsøget på at finde frem til steder, hvor Nassau kan spare på energien.
Projektet er gennemført i samarbejde med
Udvikling Fyn og elinstallationsvirksomheden
Flemming Nielsen A/S. Her har medindehaver Morten Vestermark fungeret som sparringspartner for de studerende, der typisk har
en håndværksmæssig baggrund inden for alt
fra el og vvs til teknisk isolation.
– Energi er for os et område, vi er meget
bevidste om, men som vi ikke altid har tid til
at gøre nok ved ude hos vores kunder. Vi så
dette projekt som en mulighed for at få en ny
tilgang til energiarbejdet. Samtidig kunne vi
prøve at samarbejde med studerende med
vidt forskellige baggrunde inden for alt lige
fra bygningskonstruktioner til ventilation,
forklarer Morten Vestermark.
De i alt 17 energiteknologer blev fordelt på

fire hold, som hver især fik til opgave at kigge
nærmere på energiforbruget hos fire forskellige fynske virksomheder – Lactosan, Svend
Frederiksen Maskinfabrik, SuperBrugsen i
Ringe og Nassau.

En øjenåbner
Projektet blev afsluttet i oktober, hvor de
fire hold energiteknologer afleverede deres
rapporter og anbefalinger til de respektive
virksomheder. Morten Vestermark er ikke i
tvivl om, at samarbejdet med de studerende
har været en succes.
– Det har været en øjenåbner for os – også
i forhold til nye potentielle markeder. Det har
givet os mulighed for at stoppe op og tænke
energi på en måde, som vi ikke gør i det
daglige. Ofte er det jo kunderne, der kommer
til os og spørger, om eksempelvis LED kunne
være en mulighed for dem. Jeg håber, at den
nye viden, vi har fået, kan hjælpe os til at
være mere på forkant med tingene, så vi selv

De tre energiteknologstuderende, som har
kortlagt energiforbruget på industrivirksomheden Nassau, har fået rigtig meget ud af
deres tid i virksomheden. De har fundet
konkrete løsningsforslag, men også lært, at
alt ikke handler om teknik.
Søren Nedergaard, der har en baggrund
som elektriker, siger:
– Vi har lært, hvor afgørende det er i en
virksomhed som Nassau at inddrage medarbejderne på gulvet, hvis energirenoveringer
skal have effekt. Hvis ikke de er indforståede
med alle de nye idéer og muligheder, så får
man ikke det udbytte, man havde regnet
med. Derfor skal de også have mulighed for
selv at komme med input under processen.
Om de konkrete løsningsforslag fortæller
Lennart Larsen, der oprindeligt er uddannet
vvs’er og blikkenslager:
– Ud over forslag om udskiftning af LEDlysstofrørene har vi kigget en del på virksomhedens varmestyring, der helt åbenlyst
ikke fungerer. Alene det, at klokkeslættet på
styringsboksen ikke stemmer overens med
virkeligheden, viser, at det måske kunne
være en god idé at få serviceret hele systemet. Vi har også haft fokus på Nassaus store
gasbrænder, der virker overdimensioneret.
Efter at have snakket med en producent er vi
da også kommet frem til, at en investering i
en ny kedel vil kunne være tjent hjem på bare
tre år. n

Artiklen er oprindeligt skrevet til fagbladet
Electra, men er redigeret og forkortet specielt
til Energiforum Danmark.
Energiforum Danmark november 2014 / 37

MEDLEMSSIDEN

Energiforum Danmark
– et netværk af netværk

Nye medlemmer
Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til
følgende nye medlemmer:

Vidste du at...
n	Energiforum Danmark har lokale netværk i Nord-

jylland, Midtjylland, Sydjylland, på Fyn, Sjælland og
i Region Hovedstaden?

n	Energiforum Danmark har to kommune-netværk,

to CTS-netværk og netop har startet et VE-netværk?

n	du selv kan starte et netværk, hvis du har en god

ide og kan lokke flere med?

Andreas Kynde
Studerende

Torben Frimer
Morsø Kommune

Mathilde Edelvang
Studerende

Bertil BoltJørgensen
Passivhus Nordvest

Ole Pagh
Studerende
Julie Holt
Gate 21
Jørgen Boldt
Hofor
Kåre Albrecthsen
Elbilsekretariatet
Erik Lindahl
White arkitekter

Per Lundorff
AK-centralen
Carl Stephansen
Endvidan
Bo Niebuhr
Frederikshavn
Kommune
Martin Hartvig
Midtjysk – Energirådgivning

Peter Damsted
BDO Kommunernes
revision
Christian Tolstrup
Carlsberg Real Estate
Carsten Michelsen
Fyns Energiteknik
A/S
Claus Abel Nielsen
SEAS/NVE
Jørgen Bæklund
SEAS/NVE
Christian
Heidemann
Andersen
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse

Læs mere om vores netværk på
www.energiforumdanmark.dk/foreningen/netvaerki-energiforum-danmark/

Rasmus
Andersson
Magasin

Og tjek deres aktiviteter på
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

Hans Jørgen
Mølgaard
Tømrer

Formand: Mads Bo Bojesen
Næstformand: Susanne Kuehn
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen

35 31 35 31
45 56 16 16
49 28 25 61

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal
Karina Dalgaard Müller

38 14 64 02
21 72 41 34

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo
Poul Schoelzer
Flemming Kehr
John Kepny Rasmussen
Christian Trollo
Lars Thygesen

36
44
21
38
77
24

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech
Midtjylland: Jacob Worm
Sydjylland: Søren Vinding
Fyn: Jørgen Halkjær
Hovedstadsområdet: Sekretariatet
Bornholm: Hans-Aage Steenberg
Region Sjælland: Niels Boel

99
87
72
40
38
56
20
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39 35 45
43 42 95
24 36 12
38 18 90
77 70 00
98 86 69

Simon Skaarup
Midtconsult
Rasmus Martens
Jakobsen
Forretningsudvikler

36 77 00
44 11 39
16 27 61
16 50 74
34 30 40
95 53 30
63 86 85

Få en fugtalarm og pas på beboer, bygninger og økonomi
•

Holder dagligt øje for administrator

•

Giver en ramme for dialog om gode vaner med beboerne

•

Forebygger fugtskader fremfor at man skal udbedre skaden

"Fugtalarmen er genial. Den er nem at sætte op og giver et hurtigt
overblik, så jeg kan se, om der er noget, jeg skal have fat i," siger
driftsleder i Ikast Andelsboligforening, Erik Nielsen.
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Brunata er klar til at hjælpe jer
med råd og vejledning.
Ring på 77 77 70 70
mandag-fredag kl. 9-15
I kan også skrive til
salg@brunata.dk
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Generalforsamling 2015
3. marts kl. 17.30 på Hotel Nyborg Strand
Energiforum Danmark
indkalder til
generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2015, tirsdag
den 3. marts kl. 17.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Generalforsamlingens dagsorden er:
a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger beretning
c) Regnskab til generalforsamlingens godkendelse
d) Indkomne forslag
e)	Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentsatser for
det kommende år
f) Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
g) Valg af 2 revisorer
h) Sted for næste generalforsamling
i) Eventuelt
Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest
den 3. februar 2015. Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2014, budgetforslag for 2015 og forslag til kontingentsatser for 2016 blive udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
Sekretariatet

Boligdag ’14
ENERGIRENOVERING er en af de vigtigste veje til at nå de
danske klimamålsætninger. Men er energirenovering noget andet og
mere end en god renovering baseret på en helhedsplan?
Giver det mening at gå ud over bygningsreglementets krav, også når
BR 2015 introduceres, og er det overhovedet muligt at renovere til
BR2015 niveau?
Boligdag ´14 ser på energirenovering og helhedsrenovering med energisucces, men også på de forskellige tekniske løsninger, der skal til.
Hør f.eks. om spændende ventilationsløsninger i Ryesgade i København, tagboliger og renovering til den store sølvmedalje. Hør også om
udfordringerne i varmtvandsinstallationerne og ESCO i boligsektoren.
Tilmelding senest 13. november: www.energiforumdanmark.
dk/kursusoversigt/energiforum-danmark-boligdag-2014/

BOLIGDAG ‘14
foregår 20. november
i Middelfart og er for
alle med interesse
for energi og
energibesparelser
i den almene
boligsektor.

