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Electrolux Professional A/S Vaskeriløsninger ⋅ Hammerholmen 24–28 ⋅ DK-2650 Hvidovre ⋅ tlf. 63 76 22 20 ⋅ www.laundrysystems.electrolux.dk

Plejehjem, sygehuse, institutioner ….

På plejehjem, sygehuse og andre institutioner står der mange gamle vaskemaskiner og tørretumblere 
og tæller negativt i miljøregnskabet. De bruger ganske enkelt alt for meget vand og strøm. 

Med en GRØNT VASKERI-aftale får I nye, energibesparende vaskerimaskiner, uden det koster ekstra. 
Investeringen finansieres nemlig af energibesparelsen (ESCO princippet). Og aftalen er naturligvis 
inkl. servicekontrakt.

Ring til Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20, og hør mere om GRØNT VASKERI-aftaler. 
Eller kig ind på www.laundrysystems.electrolux.dk og se, hvordan Kolding Kommune fx sparer          
21 tons CO2 hvert år med GRØNT VASKERI.
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Lad besparelser på el og vand finansiere 
investeringen i nye vaskemaskiner og tumblere
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Karen Marie Pagh 
Nielsen, Helsingør Kom-
mune, Næstformand i 
Energiforum Danmark 

En klimatilpasningsplan er en nødvendig del 
af en kommunal klimaplan. Uanset vores indsats for at 
reducere udslippet af drivhusgasser, kan vi ikke undgå 
klimaforandringer. Dermed ændres vores livsbetingelser. 
Målet er, at vi bedst muligt tilpasser os klimaændringer 
med mere varme og ekstreme regnskyl, kraftigere storme 
og højere vandstande. Samtidig er det et vigtigt formål 
med en klimatilpasningsplan at skabe større klarhed over 
ansvarsfordelingen mellem borgere, kommune og stat. 

Vi skal vise rettidig omhu, så vi undgår store skader og 
uforudsete udgifter for borgerne og kommunen som følge 
af klimaforandringer. Hvor det er muligt, skal vi udnytte 
klimaudfordringen positivt, f.eks. ved at gøre byerne grøn-
nere og genskabe vådområder til glæde for borgerne så-
vel som turister. Det kræver investeringer lokalt, men kan 
også sætte skub i nytænkning og løsninger til eksport. Alt 
i alt kan en positiv sideeffekt være et bidrag til den grønne 
vækst i kommunerne.

Selvom alle landets kommuner vil blive ramt af kli-
maforandringerne på den ene eller den anden måde, er 
udfordringerne ikke lige store over hele landet. Og nogle 
forandringer som temperaturstigninger kommer gradvis, 
mens f.eks. ekstrem regn rammer pludseligt og vold-
somt. Der skal tages højde for det hele. Planerne skal 
beskrive konsekvenser af klimaforandringer og udfordrin-
ger for kommunens byer og bebyggelser, kyster, natur og 
landområder og prioritere indsatsen og de tiltag, der kan 
iværksættes i lyset af en risikovurdering.

Endelig er det vigtigt at gøre sig klart, i hvilket omfang 
borgere og grundejere har ansvaret for at forebygge klima-

skader, idet der samtidig bør anvises metoder og vejled-
ning i forebyggelse.  Det er lige præcis hvad de har gjort 
i Gladsaxe Kommune, hvor hundredevis af husstande har 
fået tilbagebetalt en del af deres kloaktilslutningsafgift, 
fordi de selv har taget hånd om regnvandet på egen grund. 
Det kan du læse mere om her i bladet i en artikel, der sam-
tidig giver opskriften på at få 500 borgere til at deltage i et 
klima-informationsmøde.

Nedtællingen for ændringerne i vores klima er for 
længst begyndt. Klimaet kender ingen grænser. Derfor 
skal kommuner og forsyningsselskaber samarbejde om 
dataudveksling og konkrete tiltag på tværs af grænser-
ne. Staten har også en rolle som mål- og rammesætter. 
Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår, at alle 
kommuner inden udgangen af 2013 skal have udarbejdet 
en klimatilpasningsplan. Samtidig stiller staten kortlæg-
ningsværktøjer til rådighed for kommunerne og bistår med 
vejledning og som sparringspartner. I praksis er det Miljø-
ministeriets rejsehold for klimatilpasning, som de næste 
par år vil turnere rundt til landets kommuner for at vejlede i 
værktøjer til kortlægning af oversvømmelser og kystplan-
lægning mv.  Du kan også læse mere om Miljøministeriets 
særlige Klimatilpasnings Task Force her i bladet.

Klimatilpasning er relevant for Energiforum Danmarks 
medlemmer, fordi det så at sige er ”den anden side” af 
energieffektiviseringen og vores bestræbelser på at ned-
bringe CO2. I det omfang vores indsats ikke slår til, vil kli-
maforandringerne tage til. Klimaforandringer er allerede 
en realitet. Derfor er behovet for at planlægge klimatil-
pasning påtrængende.  n

Hvor det er 
muligt, skal vi 
udnytte klima-
udfordringen 
positivt.

- fordi energieffektivisering og 
besparelser ikke slår til

Klimatilpasning 
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Vi reducerer dit energiforbrug

endda med garanti.

“Statement no. 8”
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I det meget naturskønne Ods-
herred i nordvestsjælland ligger Vig 
Feriekoloni, der er ejet af hvidovre kom-
mune. hvidovre kommune har en meget 
målrettet indsats for at aktivere mulige 
energibsparelser i alle bygninger, og derfor 
kontaktede kommunen i 2010 gh energi og 
rådgivning for at få hjælp til arbejdet med 
Vig Feriekoloni.

udgangspunktet på Vig kolonien var dog 
ikke kun at finde energibesparelser, idet 
varmeanlægget var tjenligt til udskiftning. 
kommunens krav til et nyt varmeanlæg var 
optimal driftsikkerhed, produktion af var-
me til lave omkostninger, brugervenlighed 
og minimum vedligeholdelse.

dét gik vi så i gang med at projektere og 
udbyde. Og resultatet er blevet helt even-
tyrligt.

der var engang…
kolonien er opbygget af en hovedbygning, 
som er sammenbygget med en fløj for 
drenge og en for  piger. endvidere er der 
en administrativ fløj. kolonien er omgivet 
af rekreative arealer med skove og buske 
samt en tilhørende fodboldbane. Bygnin-
gernes samlede areal andrager godt 800 
m2. 

Af Gert Halldén, ejer, 
GH-Energi og Rådgivning

Feriekoloniens bygninger er opført i 
1935 og er længe blevet opvarmet med en 
kombination af el- og gasopvarmede ra-
diatorer, mens det varme brugsvand blev 
produceret i flere gasopvarmede varmvan-
dsbeholdere. 

de fleste af installationerne havde den 
samme alder som bygningerne, og det kneb 
derfor ofte med at få de korrekte reserve-
dele til radiatorer og tilhørende varmt-
vandsbeholdere. de enkelte installationer 
var ikke optimale rent styringsmæssigt, og 
det var ikke altid muligt at få den ønskede 
temperatur i lokalerne, som der var en for-
ventning om. nogen steder var det således 
alt for varmt og andre steder for koldt.

det samlede varmeforbrug udgjorde i 
2010 omregnet til normalår cirka 100.000 
kWh. der var altså ingen tvivl om behovet 
for at projektere et nyt varmeanlæg, som 
omfattede varmeproduktion og varmefor-
deling.

Valget faldt på varmepumper
der blev drøftet flere former for en fremti-
dig alternativ opvarmning, og valget faldt 
på varmepumper. Varmepumper passede 
bedst ind i hvidovre kommunes ønsker til 
en hensigtsmæssig driftsform, og forud-

En stråtækt idyl danner 
rammen om Vig Ferieko-
loni. Men for brugerne har 
idyllen i en årrække været 
brudt af bygninger, der en-
ten var for kolde eller for 
varme. Et nyt varmeanlæg 
har genoprettet idyllen – 
og samtidig skåret 60 pro-
cent af varmeregningen 

Ferie-
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sparer 60 procent på energien
koloni





Smarte armaturer til hjemmet

Oras berøringsfri armaturer er smarte på flere  
måder. For eksempel giver den nye Oras Vienda en 
lille mængde vand i den ønskede temperatur – nok 
til at få hænderne rene og til at løfte hygiejnen til et 
nyt niveau. Let, hygiejnisk og altid behagelig ren.
Resultatet er et bedre hygiejneniveau og betyde-
lige besparelser på vand- og energiforbruget – der 
bruges kun vand, når der er behov for det. Helt uden 
at du skal tænke over det. Det er på denne måde at 
Oras definerer brugervenlighed og top design. Ingen 
teknologi uden økologi.
Se de sjove film på vores hjemmeside –  
www.oras.com!

~ Oras præsenterer ~

 ORAS ORAS ORAS IL BAGNO ALESSI ONE
 CUBISTA ELECTRA VIENDA by ORAS

Ny Oras Vienda berøringsfri håndvaskarmatur
Oras nr. 1714F
Designet af Kirsi Svärd
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Kolonien er opbygget af en hovedbyg-
ning, som er sammenbygget med en fløj 
for drenge og piger. Endvidere er der en 

administrativ fløj. Kolonien er omgi-
vet af rekreative arealer med skove og 

buske, samt en tilhørende fodboldbane. 
Bygningernes samlede areal andrager 

godt 800 m2. 

sætningerne var ideelle, idet der var areal 
på mere end 1000 m2 til at nedlægge hori-
sontale jordslanger.

den mest hensigtsmæssige løsning var 
at vælge to varmepumper med tilhørende 
varmtvandsbeholdere og etablering af 
nye vandbårne radiatorer i alle rum. Var-
mepumperne blev forsynet med en om-
fattende automatik, der gør det muligt 
at indstille relevante driftsparametre via 
internettet. Ved valg af varmepumper var 
det et eksplicit ønske fra hvidovre kom-
mune ved projektleder Jacob harbo, at 

varmepumpernes tilførte og afgivne effekt 
(COP) kunne måles, og det blev derfor et 
krav i udbuddet.

I projektet er der indeholdt i alt seks må-
lere for henholdsvis varme og el, der gør 
det muligt løbende at måle COP. at varme-
pumpernes energiforbrug registreres via et 
energistyringssystem gør, at der løbende 
holdes et vågent øje med COP, og der der-
med kan gribes ind i tide, såfremt der op-
træder afvigelser.

der var på et tidspunkt overvejelser om, 
at selve COP’en skulle gøres til et konkur-
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Forbrugsudvikling Vig kolonien
 
 Kr. inkl. moms

Investering 1.400.000
Årlig Besparelse  138.000
Tilbagebetalingstid år 10
Jordslanger (m)ca 1.000
Antal radiatorer (stk) 70
COP gennemsnit 3,2

Varmeforbrug 2010 og 2011
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rencekriterie i udbudsmaterialet, men det 
blev fravalgt på grund af meget svingende 
varme- og driftskrav, der gjorde det svært 
at opstille en fast baseline.

til at forsyne varmepumperne var det 
nødvendigt at nedlægge ca 1000 meter 
jordslanger i de omgivende arealer, og 
indvendigt blev der installeret 70 radiato-
rer, der kunne opvarme bygningerne til 20 
grader ved en fremløbstemperatur på 50 
grader og en afkøling på 15 grader. de op-
satte varmepumper er af fabrikat danfoss 
type dhP-26 med indbygget varmtvands-

beholder. udgangspunktet for arbejdet var 
rigtigt godt, idet der forelå alt det nødven-
dige materiale i form af tegninger og ikke 
mindst energiforbrug, som var tilgænge-
lige flere år tilbage. 

60 procent sparet
Varmepumperne har nu været i drift i over 
et år, og ud over en energibesparelse på 
cirka 60 procent, er der opnået betydelige 
komfortmæssige forbedringer for bruger-
ne, idet der er en mere jævn fordeling af 
varmen baseret på, at der er større og flere 

radiatorer end tidligere, hvor der før var el-
paneler og gasradiatorer. 

undervejs blev der udover ombygningen 
af varmeanlægget foretaget flere små æn-
dringer – blandt andet i cirkulationen af 
brugsvand. alt i alt er den årlige besparel-
se nu godt 69.000 kWh. Og det er på bag-
grund af et samlet varmeforbrug på cirka 
100.000 kWh før projektets start.  n
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Giv alle i  
organisationen 
grønne vaner

Fem gode råd om 
energisparekam-
pagner givet af 
kommunikations-
rådgiver Esben 
Norrbom. 
Værsgod!

Af Esben Norrbom, 
kommunikations-
rådgiver, Operate A/S   

sElv om dE flEstE af os vEd, at vi skal spare på 
energien, glemmer vi det desværre ofte i en hektisk hver-
dag på jobbet.  Løftede pegefingre og sedler i dueslaget 
er desværre sjældent nok til at ændre vaner. I stedet kan 
en energisparekampagne på tværs af organisationen være 
med til at gøre gamle energivaner til grønne energivaner.  

Her er fem gode råd til energisparekampagner baseret 
på erfaringer med kampagnearbejde inden for energiom-
rådet.  De fem råd gælder, uanset om I vil gennemføre en 
lille lokal kampagne i afdelingen eller rulle den ud i hele 
organisationen.  

 

KoRT nyT
larm fra varmepumper skal 
dæmpes
Flere varmepumper har medført flere klager fra både ejere af og naboer til 
varmepumper på grund af støjgener. Derfor er Energistyrelsen på vej med 
en ny vejledning, der skal hjælpe med at få placeret varmepumpen mest 
hensigtsmæssigt på huset, ligesom der også er fokus på, i hvilke tilfælde 
det er nødvendigt at sætte en støjdæmpende sidevæg op.

Kilde: DS bladet

Vidste du at…

En enkelt pose med affald på Amager-
forbrænding bliver omdannet til tre og en 
halv times strøm eller næsten fire timers 
varme?
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Fokuser på teknik og adfærd
Når I planlægger energisparekampagnen, er 
det først og fremmest vigtigt, at I afklarer, 
hvilke dele af energiforbruget der kan påvir-
kes, og hvad der ikke kan. En stor del af ener-
giforbruget kan reduceres ved hjælp af reno-
veringer og installation af tekniske løsninger. 
Andre dele af forbruget kan reduceres gen-
nem gode energivaner.  Klarlæg derfor, før I 
går i gang, om kampagnen både skal fokusere 
på tekniske løsninger og adfærd, eller om I 
udelukkende fokuserer på adfærd.

For at opnå det bedste resultatet er det 
mest optimalt, hvis teknik og adfærd følges 
ad. Det kan virke demotiverende på deltager-
ne, at de skal spare på energien, hvis vindu-
erne alligevel er utætte, eller varmepumpen i 
kælderen sluger al strømmen.  Så føles den 
individuelle indsats meningsløs, og engage-
mentet forsvinder.  Det er derfor vigtigt at 
være åben omkring, hvilke tekniske løsninger 
der følger med i forhold til kampagnen, eller 
hvilke indsatser der følger senere.  Ved at for-
tælle både om de tekniske løsninger og æn-
dret adfærd kommunikerer I klart, hvor med-
arbejderne skal lægge kræfterne for at spare 
på energien, og hvor organisationen sætter 
ind med tekniske løsninger.  

Engager nøglemedarbejderne 
Vi skal alle sammen være med til at spare på 
energien for, at forbruget falder. Derfor er det 
vigtigt, at kampagnen kommer ud i alle dele 
af organisationen.  Det er derfor ikke kun le-
delsen eller grønne ildsjæle blandt medarbej-
derne, der skal med på vognen. Mange med-
arbejdergrupper skal være med, og ofte sidder 
organisationens energieksperter helt andre 
steder end på ledelsesgange. Facilitymedar-
bejdere, pedeller og viceværter har med deres 
daglige gang alle steder i huset viden om, hvor 
vi glemmer at slukke og tjekke om der bruges 
for meget energi.  Samtidig står de ofte for 
at gennemføre en lang række af de tekniske 
løsninger og den daglige drift og vedligehold 
af varmesystem, så der er god energi i at en-
gagere netop denne gruppe af medarbejdere 
allerede i planlægningen af kampagnen.

Ude i de enkelte afdelinger er det samtidig 
vigtigt at engagere en række nøglemedarbej-
dere, der vil gå forrest for at give kampagnen 
liv. Det kan for eksempel være at hjælpe med 
at distribuere kampagnematerialer og infor-
mation om kampagnens forløb og målsæt-
ninger. 

Få konkurrencedysten frem
Lidt sund konkurrence skader aldrig. Heller 
ikke, når vi skal spare på energien. Når først 
konkurrencementaliteten sætter ind, bliver 
jagten på energislugere og de gode vaner et 
mål i sig selv – for hvem vil ikke slå kollega-
erne i de andre afdelinger?   

I kan dyste på konkrete, målbare resultater. 
Det kan lade sig gøre, hvis hver etage eller 
afdeling i jeres bygninger har individuelle må-
lere.  Alt efter mulighederne for overvågning 
af energiforbruget kan I løbende lave konkur-
rencer med udpegning af ugentlige vindere og 
lade det kulminere ved kampagnens afslut-
ning med at kåre den samlede vinder.    

I kan også sætte et fælles mål for kampag-
nen og for eksempel lade besparelsen blive et 
ekstra tilskud til sommerfesten eller uddele 
små grønne præmier til alle medarbejdere 
som tak for indsatsen.  

Har I ikke mulighed for at måle energifor-
bruget, kan I lave små pointdyster, hvor I i 
kampagneperioden dagligt laver optællinger 
af, hvor medarbejderne har glemt at slukke 
og lukke.  For eksempel ÷2 point per tændt 
computerskærm, ÷5 point for at lade lyset 
brænde og ÷10 point for at lade vinduerne stå 
åbne.  Det sætter konkurrencegenerne i kog. 
Lad dysten løbe over to til tre uger, så holder I 
motivationen og kampgejsten oppe.

1 2 3

Spar på 
energien



Få raskere medarbejdere
Når danske virksomheder igangsætter energieffektiviserende 
tiltag i deres lokaler og bygninger, er én af gevinsterne, ud over de 
økonomiske besparelser, et lavere sygefravær blandt de ansatte. 
Det viser en ny undersøgelse foretaget af Schneider Electric blandt 
115 danske virksomheder. Således angiver 29 procent af de danske 
virksomheder, at energieffektiviseringer og -renoveringer har ned-
bragt eller forventer at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte.

KoRT nyT
Energiforbruget falder
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt i 2011 med 5,8 
procent til 797 PJ i forhold til året før. Tallene fremgår af 
Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2011. Faldet 
skyldes hovedsageligt, at vejret var meget mildere i 2011 
end i 2010. Korrigeret for klimaudsving er faldet blot på 0,3 
procent.

Kilde: Fagbladet Dansk VVS
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Kort nyt

Slå til i gerningsøjeblikket
For at ændre en vane virker det stærkest, hvis 
vi kan kommunikere tættest muligt på, hvor 
vi træffer valg om at bruge energi. Derfor er 
det vigtigt at placere de gode energispareråd 
ved stikkontakter, computerskærme, radiato-
rer, vandhaner og vinduer. Her kan I eksem-
pelvis opsætte klistermærker med budskaber, 
der på opsigtsvækkende måde kommer med 
gode råd. 

Når vi giver de gode råd, motiverer vi bedst 
ved ikke at virke opdragende, men i stedet 
fange opmærksomheden på en sjov og op-
sigtsvækkende måde. For eksempel gav tre 
seje, grønne energimonstre ved navn Sluk, 
Spar og Tjek gode råd til skoleeleverne og 
lærerne i Helsingør Kommune for at undgå 
løftede pegefingre og opdragende budskaber.  
De tre monstre og deres opsigtsvækkende råd 
blev hængt op overalt på skolen.

Mål indsatsen, og fasthold de gode 
vaner 
For at kunne måle effekten af kampagnen 
kan I, hvis I har mulighed for det, måle ener-
giforbruget før, under og efter. Energibespa-
relserne ses ofte først på den længere bane, 
men ved at lave målinger før, under og efter 
får I en indikation af, om energiforbruget er 
faldet.  Og det er samtidig et godt signal til 
alle i organisationen at vise, at indsatserne 
bærer frugt og gradvis er med til at reducere 
energiforbruget.

Med hjælp fra en energirådgiver kan I få sat 
målsætninger og potentialer for besparelser. 
Sammen vurderer I, hvad der vil være et am-
bitiøst og realistisk mål for kampagnen. 

Sidst, men ikke mindst, er der gode ge-
vinster ved at gentage kampagnen. Når I én 
gang har lavet kampagnen i en del af orga-
nisationen, kan I udrulle den i andre dele af 
huset, eller I kan gøre den til en årlig tilba-
gevendende begivenhed. Har I samtidig gjort 
kampagnen til en intern konkurrence, bliver 
den årlige kampagne pludselig til et mester-
skab, hvor alle afdelinger vil gøre deres yp-
perste for at vinde vandrepokalen. Til gavn 
for klima og miljø – og ikke mindst håneretten 
ved frokostbordet.  n

Tre seje energimonstre giver gode råd 
om energibesparelser til elever, lærere 
og forældre i helsingør Kommune. 
Kampagnen er lavet i samarbejde mel-
lem donG Energy og helsingør Kom-
mune med rådgivning fra operate.
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Spar på energien

Spar på 

energien

– Vi får i øjeblikket 70-100 ansøgninger 
om dagen fra personer, der gerne vil 
kobles på nettomålerordningen, så det 
kan være svært at følge med.

Jutta Prip fra Energinet.dk om det private marked for solceller 
på konference om solenergi. Set i Electra

Sluk for kontoret om natten
40 procent af energiforbruget i kontorvirksomheder ligger uden for ar-
bejdstiden, men kan i de fleste tilfælde bringes ned på 20 procent. Det kan 
derfor næsten altid betale sig at gennemgå virksomheden efter lukketid 
for at slippe af med energispildet. Go’ Energi har udviklet en vejledning, der 
gør det nemt. Vejledningen til natrundering kan downloades gratis på 
www.GoEnergi.dk/natrunderingsvejledning.



På det første år med skyllevandsgenvinding DINUF blev der renset og genanvendt 11.431m3

skyllevand  til bassinerne, gennemsnitligt 32 m3/døgn. 11.431m3/år x prisen for vand **35 DKK/m3

DINUF ReCycle Ultra Filter System -tilpasset skyllevandsgenvinding for svømmebade 

MANGE PENGE AT SPARE! 

www.processing.dk     Telefon 8781 3366

Uddrag af leveringsomfang på Himlabadet: 

Vandbehandling:
Tryksandfilter DIN med luftskylning 13 stk. dim. 600-2600
Luftskylleblæsere Delta Blower G5   1 stk.
Klortilvirkning membran NXT     2 stk. 
UV-lys Barrier     5 stk. dim. 275-1700
AKP (aktiv kulpulverdosering)     3 stk. 
Cirkulationspumper vandkølede 10 stk. 
Pumper øvrige   35 stk. 
ProHeat spædevand/varmegenvinding   5 stk.
DINUF skyllevandsgenvinding     1 stk. 
Depolox belastningsbaseret kemistyring 22 stk.
Styresystem hovedeltavle webbaserat   2 stk. 
Wave Surf anlæg indendørs     1 stk 

*Besparelse = 400.085 DKK/år 
   + genvinding af varme og reduceret kemiforbrug til pH-regulering. 

*Realiseret besparelse fra en Processing installation på Himlabadet i Sundsvall, Sverige. 

** Eksemplet er baseret på 
35 DKK/m3 for vand inkl. 
afledningsafgift

Trådløs  

istas målere er ægte trådløse. De kræver 
nemlig hverken tilslutning af 220 V eller 
telefonstik. Systemet kører på batteri og 

til vores system via mobilnettet.  

www.ista.dk

Kontakt ista på 77 32 33 00 og få  
et uforpligtende tilbud på ægte 

– så sparer du penge på installation og drift!

76
60

doprimo® lll radio  
trådløs varmemåler

www.ista.dk

7660_FFE_Gris_210x147.indd   1 16/06/10   9:32:29
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Af Jesper Telcs, 
energi- og miljøchef i 
Boligkontoret Danmark 

udfordrer ønsket om  sunde      og energivenlige boliger
Obligatorisk, individuel varmemåling 
har lignet en succes i Danmark. 
Det var et vigtigt skridt på vejen mod 
energivenlige boliger. Over tid har 
metoden dog vist sig at have 
økonomiske og sundhedsmæssige 
konsekvenser for beboerne. Derfor 
bør den overvejes nærmere

Individuelle 
varmemålinger
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udfordrer ønsket om  sunde      og energivenlige boliger

dEt Er nu godt 13 år sidEn, at loven om obli-
gatorisk, individuel varmemåling trådte i kraft i Danmark. 
En lov, der med ressourcebesparelser på 15-20 procent til 
følge, ligner en sikker klimasucces for samfundet.

Men var det også en sikker succes for den enkelte bor-
ger?  Det er ikke min erfaring. Jeg er dagligt i kontakt med 
beboere med stigende varmeregninger, som har svært 
ved at se sig selv som en del af den overordnede succes. 
Galopperende energipriser og ændrede vejrforhold gør 
nemlig, at vi i dag har beboere, der modtager varmereg-
ninger på over 20.000 kroner om året for en bolig på 90 
kvadratmeter. Og hvor vi hidtil har set beboere, der ikke 
havde råd til at betale huslejen, ser vi nu beboere, der ikke 
har råd til at betale for energien.

Vi er alle flasket op med det klassiske miljøråd om ikke 
at fyre for fuglene. De stigende energipriser får os til at 
skrue ned for varmen og lukke vinduerne. Men gør man 
dette uden korrekt regulering af luft og varme alt efter for-
holdene i boligen, kan nedsat varme og manglende ud-
luftning medføre for eksempel skimmelsvamp. Et alvor-
ligt problem, der er usundt for beboerne og meget dyrt at 
udbedre.

Boligen skal ses som en helhed
Vi skal derfor sætte fokus på, hvordan den rette energi-
adfærd kan give boliger, der både er energivenlige og 

også sunde og miljørigtige. Hér kommer den rette var-
memåling ind i billedet. Individuelle varmemålinger og 
fordelingsregnskaber, som de tager sig ud i dag, er gode 
– men ikke gode nok. Det er ikke tilstrækkeligt at måle 
radiatortemperaturer. Man bør også måle for eksempel 
rumtemperaturer, luftfugtighed og CO2-forbrug. På denne 
måde kan man både informere beboeren om vedkommen-
des individuelle varmeforbrug og om, hvor sund en bolig 
vedkommende har. Man kan ligefrem forestille sig, at en 
smiley på målerdisplayet fortæller beboeren, hvornår det 
rette indeklima er opnået og boligen sund – med direkte 
respons på varmeregnskabet til følge. For vigtigst af alt 
kan denne type målinger give mulighed for at fastsætte en 
gennemsnitspris for en bolig med en middeltemperatur på 
mellem 19 og 21° C og en tilsvarende økonomisk sanktion, 
hvis temperaturen bliver hævet eller sænket betydeligt. 
Der er nemlig for mig at se rigtig god grund til at belønne 
den sunde bolig.

Kroner og øre betyder mere end gode råd
Som en almen boligadministration med fokus på miljø og 
klima ønsker vi aktivt at gøre noget for at imødegå de sti-
gende energiudfordringer og styrke beboernes indflydelse 
på deres boligers miljø-, energi- og sundhedsniveau.

Vi har haft stor succes med at rådgive om, hvordan vo-
res beboere kan ændre energiadfærd. Vi har for eksempel 
etableret en ordning med miljøagenter i boligorganisatio-
nerne i form af beboere, der uddannes til at fungere som 
boligafdelingens miljøvejledere. Miljøagenten hjælper 
naboerne med at identificere energislugende apparater og 
installationer i deres bolig og vejleder dem i, hvordan de 
ved også at ændre vaner kan reducere overflødigt ener-
giforbrug. 

Men de almene boligorganisationer kan ikke løse opga-
ven alene. Vi kan snakke nok så meget om CO2-besparel-
ser og klimavenlighed. Men det, der i sidste ende virker 
adfærdsændrende, er, hvor mange penge den enkelte 

Individuelle 
varmemålinger

sparer. Og via den rette varmemåling og regnskabsføring 
med fokus på den sunde bolig vil jeg vove den påstand, 
at beboerne også vil opleve besparelser på pengepungen. 

Varmeregnskabsfirmaerne kan ikke bare udvikle nye 
målemetoder, og boligselskaberne kan ikke alene beslutte 
at fordele varmen anderledes. Det kræver politisk vilje at 
ændre danskernes varme-energi-adfærd. Det kræver en 
lovændring om, hvordan regnskaberne skal udarbejdes, og 
varmeudgifterne fordeles.

Beboerne fortjener, at der sker noget andet og mere. Vi 
bidrager gerne til udviklingen mod sunde, energivenlige og 
miljørigtige boliger. n
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Af Sigurd Bunk 
Lauritsen, Chefrådgiver, 
Grontmij og 
Hans-Martin Friis Møller, 
Udviklingsdirektør 
Vand & Energi, Grontmij

Den danske 
vand- og 
spildevands-
sektor som en 
del af den 
danske energi-
forsyning?

To ud af tre forsyningsselskaber har 
potentialer for forbedret energi-
udnyttelse svarende til 31.000 
tusinde husstandes elforbrug. 
Ved yderligere at udnytte spilde-
vandets energiindhold øges 
potentialet med mere end 200.000 
husstandes varmeforbrug
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ligEsom dEr brugEs EnErgi i vand-
forsyningen, bruges der vand i energiforsynin-
gen. Der er kun enkelte energiformer, der ikke 
direkte kræver vand, nemlig vindenergi og 
energiproduktion fra solceller. Ellers er der, og 
for nogle energiformer endog et meget stort 
forbrug af vand i form af kølevand, forbrug til 
røggasrensning, tilsætning til fjernvarme mv. 
Men det er kun den ene side.

Den anden side er vandsektorens forbrug 
af energi. Der bruges energi til indvinding af 
vand, til rensning af drikkevand og spilde-
vand, transport af vand m.v. Forsyningernes 
energiforbrug til vandhåndtering udgør op 
mod 8 procent af det samlede energiforbrug 
i Danmark.

Generelt viser tal også internationalt, at 
vand- og spildevandsforsyningernes elforbrug 
er cirka en tredjedel til halvdelen af kom-
munens elforbrug – det dobbelte af det, der 
bruges til vejbelysning. Men vand- og spilde-
vandsforsyningernes energiforbrug har levet 
relativt ubemærket trods de senere års fokus 
på energioptimering, og investeringer i ener-
giforbedringer på dette område har oftest væ-
ret de første til at blive sparet væk.  

Energiforbruget stiger trods kampagne for 
reduktion

I Danmark har DANVA sat fokus på forsy-
ningernes energiforbrug gennem kampagnen 
”Løber vandet med strømmen”. Målet er gen-
nem en fem årig periode fra 2008 – 2013 at 
reducere energiforbruget med 25 procent. 

Det er imidlertid gået stik modsat. I stedet 
for et fald i elforbruget er der sket en stigning 
i forsyningernes elforbrug. Det kan der være 
mange grunde til, for eksempel øget nedbør 

og dermed øget behov for transport og rens-
ning af vand. 

DANVA har som opfølgning på benchmar-
kingens resultater gennemført en rundspørge 
i branchen, hvor tilbagemeldinger viste, at 
branchen langt overvejende ikke tror, at der i 
deres respektive forsyninger er et potentiale 
til en 25 procent energireduktion. Imidlertid 
har langt over halvdelen endnu ikke kortlagt 
forsyningens energibesparelsespotentiale.      
 

ambitiøse mål i odense
Der er dog flere af forsyningerne, der har sat 
endog meget ambitiøse mål om at nedbringe 
energiforbruget. VandCenter Syd i Odense 
nok er det mest ambitiøse med et mål om at 
være energineutral i 2014.

VandCentret har identificeret en lang række 
projekter, der skal hjælpe dem til at nå deres 
mål. De projekter, der kan give en reduktion i 
energiforbruget ved den mindste investering, 
høstes først. 

VandCentrets tilgang illustrerer meget 
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Kilde: DANVA Benchmarking, December 2011, Udvikling i vandforsyningernes energiforbrug
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Forsyningernes ener-
giforbrug til vand-
håndtering udgør op 
mod otte procent af 
det samlede energi-
forbrug i Danmark.

 godt, hvordan et forsyningsselskab kan hente 
gevinster hjem: 
n  Lokal nedsivning i stedet for at pumpe 

vand væk – energibesparelse
n  Bremse vandet på dets vej væk – mindre 

pumpearbejde
n  Energioptimering af egne anlæg – effek-

tive pumper, mindre behov for pumpning, 
udnyttelse af varme

n  Egenproduktion af energi – med egne res-
sourcer (brug af varmevekslere, varme-
pumper og gas/slamafbrænding, udnyt-
telse af arealer til sol og evt. vind)

n  Isolering af rådnetanke – mindre varmetab
n  Udnyttelse af temperaturforskelle i led-

ningsnet i vandforsyning og især kloakker – 
energiproduktion til opvarmning og køling 
med varmepumper.

Mange af projekterne er meget specifikke 
og retter sig mod de installationer og proces-
ser, der er opbygget på de respektive rense-
anlæg.

I princippet kan alle forsyninger ved at sæt-
te fokus på en kortlægning af energistrømme-
ne på de respektive anlæg relativt hurtigt få et 
overblik over, hvor der er gevinster at hente.

muligheder bl.a. ved udnyttelse af de tem-
peraturforskelle, der er i ledningssystemerne 
- især på renseanlægget - og herudover også 
ved udrådning af slam. Der er således mulig-
hed for en energiproduktion i form af varme, 
gas eller el, der kan komme forsyningen selv 
til gode eller sælges videre. Der er potentialer 
til, at flere renseanlæg kan blive energiprodu-
cerende og dermed reducere den energi, man 
i dag betaler dyrt for.  

Varmepumper batter
Specielt ved udnyttelse af varmepumpetek-
nologien kan forsyningerne i høj grad bidrage 
til en væsentlig øget energiproduktion på 
spildevandsanlæggene og på ledningssyste-
merne generelt. Der er allerede gennemført 
og igangsat flere projekter i Danmark, bl.a. 
Frederikshavnprojektet, hvor DONG produ-
cerer ca. 1 MW varme baseret på store var-
mepumper, der henter varmen fra ca. 2000 
m3 udløbsspildevand pr. døgn. Også i andre 
lande er man godt i gang, og bl.a. i Oslo forsy-
ner man ca. 6000 husstande med fjernvarme, 
baseret på varmeveksling i kloakkerne med 
urenset spildevand.

I forbindelse med PSO-projektet ”Optimal 
udnyttelse af varmeenergi fra spildevand” er 
det beregnet, at der for de involverede ren-
seanlæg (Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg 
Damhusåen og Spildevandscenter Avedøre) 
er et termisk energipotentiale svarende til 
1.000 GWh/år, svarende til 3,6 PJ/år. Denne 
energimængde er ca. fire gange større end 
den samlede biokemiske energi i den tilsva-
rende mængde spildevand. 

På landsplan vil det svare til, at der på spil-
devandsforsyningerne vil kunne produceres 
varme til dækning af minimum 200.000 gen-
nemsnitsparcelhuse.

Økonomisk og samfundsmæssig 
gevinst
Det nye energiforlig vil betyde en række 
stramninger og krav til energibesparelser, 
men også en række muligheder. En af mulig-
hederne er nu, at realiserede energibesparel-
ser fremover har en markedsværdi, således at 
en forsyning vil kunne sælge for eksempel det 
første års energibesparelse og derved kunne 
nedbringe tilbagebetalingstiden yderligere. 
Selvom vores beregninger for en række spil-
devandsanlæg viser tilbagebetalingstider på 
2-5 år, er der altså et yderligere incitament til 
få sat energioptimering og energiproduktion 
på dagsordenen hos de danske vand- og spil-
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Egen energiproduktion Nettoenergiforbrug

Samlet bruttoenergiforbrug for de benchmarkede spildevandsselskaber 
(MWh/år)

Kilde: DANVA Benchmarking, December 2011, Udvikling i spildevandsselskabernes energiforbrug

Egenproduceret energi
Men det er ikke kun energibesparelser og 
energioptimering, der er sat fokus på. Det er 
også mulighederne for at producere en stor 
del af den energi, der anvendes på forsynin-
gerne. Her er der muligheder for at hente 
energi fra både vandforsyningsanlæggene 
såvel som spildevandsanlæggene. Specielt 
spildevandsanlæggene giver en række store 
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Egen energiproduktion Nettoenergiforbrug

Energiforbrug og produktion i spildevandsselskaberne

Kilde: DANVA Benchmarking, December 2011, Udvikling i spildevandsselskabernes energiforbrug

Indvinding
Vand-
behandling

Muligheder

Varmeveksler
Kildepladsstyring
Optimeret 
pumpestyring og 
indvinding

Potentialer

Varmeveksler
Optimeret  
pumpestyring

Mineral-
produktion

Varmeveksler
Optimeret 
pumpestyring

Varmeveksler
Optimeret 
pumpestyring

Varmepumpe
Optimeret  
pumpestyring

Varmeveksling
Optimeret pum-
pestrying
Elproduktion
Gasproduktion
Varmeproduktion

Gødning

Vand-
distribution

Direkte 
Energianvendelese

(opvarmning af 
vand)

Indirekte 
energi

Udledning af 
drivhusgasser

Klimaforandringer

Spildevands-
opsamling

Spildevands-
behandling

Slam og 
udledning

devandsforsyninger.
For at opnå energigevinster er det væsent-

ligste at begynde at tænke energistrømmene 
igennem og i de enkelte led identificere om-
råder, der bruger energi eller udleder varme. 
Hvor der er et energiforbrug, kan det næsten 
altid reduceres. Benchmarkanalyser viser, at 
der for 2/3 af vandselskaberne er umiddel-
bare energisparepotentialer på mellem 30 
og 60 procent. Det giver rigtig god mening 
at reducere energianvendelsen og producere 
energi til eget forbrug og dermed medvirke til 
en CO2-reduktion. Samtidig reducerer man 
egne (og forbrugernes) omkostninger, mens 
man på samfundsplan er med til at skabe nye 
arbejdspladser i form af grønne job og grøn in-
novation - innovation, der senere kan anven-
des på eksportmarkederne. n



TEMA: Vand

20 / Energiforum Danmark juni 2012

Af Jesper With,
 journalist
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Flere og flere ser 
på deres fodaftryk 
i vand

om bæredygtighed får stadig flere internationale 
virksomheder til at beregne deres water footprint

det er Ikke I Orden at ødsle med vandforbruget, 
når virksomheder producerer. Og da slet ikke i områder 
i verden, hvor vand er en sparsom ressource. Vandman-
gel kan betyde, at man ikke kan producere sin vare, og 
det kan give dårlig omtale, hvis man ikke bekymrer sig 
om virksomhedens forbrug af vand. samtidig giver det 
god mening at reducere vandforbruget, da man ganske 
enkelt sparer penge ved at spare på vandet. 

derfor foregår der i stigende grad en indsats mod 
højt vandforbrug blandt internationale virksomheder. 
For mange sker det ved først at beregne virksomhe-
dens water footprint, der er vandforbrugets pendant til 

beregning af CO2-fodaftryk (carbon footprint). Pointen 
er, at man derved får styr på, hvor det største vandfor-
brug ligger. 

der er flere måder at beregne et water footprint på, 
men den mest anerkendte beregningsmetode er lavet 
af the water footprint networks, der er en del af wa-
terfootprint.org. Waterfootprint.org har base på uni-
versitetet i twente i holland.

en lang række virksomheder er tilknyttet  
waterfootprint.org som partnere, fordi bekæmpelse af 
vandforbrug er en proces. man kan hele tiden forbedre 
sig. 

Stigende krav
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Blandt partnerne er den tyske varehus-
kæde C&A, KPMG, The Coca Cola Company, 
Dole Food Company (bananer med videre), 
University of Chile og cementproducenten La-
farge fra Frankrig.

Mindre vand til en flaske cola
Udregning af water footprint har været en 
øjenåbner for mange inden for drikke- og fø-
devareproduktion, da netop drikke- og føde-
vareproduktion typisk har stor CO2-udledning 
og stort vandforbrug – og samtidig ofte finder 
sted i områder, hvor vandressourcerne er be-
grænsede.

PepsiCo UK & Ireland har længe arbejdet 
succesfuldt i retning af CO2-neutralitet. Virk-
somhedens første bæredygtighedsrapport er 
en af de mest omfattende og velgennem-
tænkte rapporter, der er produceret af en stor 
koncern. Her kan man læse, at vandmæng-
den til at producere Pepsi Cola faldt med 39 
procent per flaske mellem 2003-2008 og de 
følgende tre år yderligere 45 procent.

Carlsberg Group har lavet et globalt water 
footprint på forsøgsbasis for at identificere de 
største indsatsområder.

– Vi arbejder konsekvent med at nedbringe 
vores vandforbrug på koncernens virksomhe-
der, og vores ambition er at fortsætte med at 
være den mest effektive globale brygger, når 
det kommer til vandforbrug i vores produktion. 
Her har vi også water footprint med i overve-
jelserne. Blandt andet derfor deltager vi sam-
men med konkurrerende bryggerikoncerner i 
samarbejdet Brewery Industry Round Table. 
Her arbejder vi på at udvikle fælles standard 
for producenter af drikkevarer for, hvordan 
water footprint skal udregnes og måles, siger 
Eskild Andersen, der er group environmental-
Manager hos Carlsberg.

På Hyderabad Brewery i Indien har Carls-
berg bygget et nyt rensningsanlæg, der sparer 
585.000 hektoliter vand årligt. 

– Den type tiltag foretager vi jævnligt rundt 
om på vores fabrikker, siger Eskild Andersen.

På linje med en lang række andre virksom-
heder beregner Carlsberg sit vandforbrug som 
en del af virksomhedens CSR og rapporterer 
til FN´s Global Compact – verdens største 
initiativ for virksomheders samfundsmæssige 
ansvar. Carlsberg-koncernen reducerede i 2011 
vandforbruget med 5,6 procent. n

Der findes forskellige beregningsmetoder til udregning af 
et water footprint, men et internationalt samarbejde er i 
gang om udvikling af en ISO-standard, der forventes klar 
senere i 2012. Det vil gøre det nemmere for alle implice-
rede med en enkelt standard og det kan ISO-standarden 
blive med tiden. Foreløbig bruger eksempelvis Grontmij 
et beregningsværktøj, som The water footprint Network 
(WFN) har udviklet, når den internationalt assisterer virk-
somheder i at udregne deres water footprint. The water 
footprint Network arbejder med tre typer del-footprints, 
som tilsammen er udtryk for et water footprint for for ek-
sempel et produkt:

Grønt water footprint opgøres som 
mængden af regnvand forbrugt gennem en produkti-
onsproces, inklusive det vand, der er fordampet. Det er 
specielt relevant for landbrug og skovbrug, det vil sige 
for produkter, der er baseret på afgrøder eller træ, hvor 
footprintet refererer til den totale fordampning fra marker 
og skov samt det vand, der er indeholdt i eller brugt til 
den pågældende afgrøde eller træ.

Blåt water footprint er den mængde 
overflade- eller grundvand forbrugt til en vare eller en 
serviceydelse. Forbruget refererer til den ferskvands-
mængde, der er fordampet eller indgår i produktet. Det 
indeholder også grund- eller overfladevand, som er ind-
vundet i et opland og returneret til et andet opland eller 
havet. Det er således den vandmængde, der er fjernet fra 
et opland, og som ikke returneres til samme opland.

Gråt water footprint er et mål for den 
forurening af ferskvand, der er forbundet med produk-
tionen af et produkt set over hele forsyningskæden. Det 
er defineret som den mængde ferskvand af god kvalitet, 
der er nødvendig for at fortynde den forurening, produk-
tionen har medført til et niveau svarende til de fastsatte 
vandkvalitetskrav.

Et water footprint er en indikator på det ferskvandsfor-
brug, både direkte og indirekte, der medgår til at opfylde 
behovet hos en forbruger eller til fremstilling af et produkt 
eller en tjenesteydelse. Footprintet er specifikt for en loka-
litet, da forholdene geografisk kan variere meget.

Der arbejdes mod, at en kommende ISO-standard for 
water footprint også kan beskrive den miljømæssige til-
stand i det geografiske område, vandet er hentet fra. n

Sådan udregnes 
water footprint11 %

19 %

70 %

der bruges 1.600 liter vand 
på 1 kg hvedebrød. her ser 
du, hvordan det fordeler sig 
på de tre typer footprints.
Kilde: waterfootprint.org
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Genbrug varmen fra 
brusebadet
I svømmehaller udgør energiforbruget til opvarmning 
af bruservandet cirka 20 procent af hallens samlede 
energiforbrug. med nye genvindingssystemer kan man 
dog hente op til 35 procent af varmen fra afløbsvandet. 
det viser en undersøgelse lavet af teknologisk Insti-
tut.

kilde: hVaC, nr. 3 – 2012

Skybrud kostede 4,9 milliarder kroner
90.644 skader til en samlet erstatningsværdi på 4,9 milliarder kroner. det er 
facit efter skybruddet, der ramte københavn 2. juli 2011. det viser en opgø-
relse fra Forsikring & Pension. de seneste to somres skybrud har tilsammen 
resulteret i hele 124.333 skader, hvortil der er udbetalt erstatninger på cirka 
seks milliarder kroner.

kilde: stat & kommune, indkøb. april 2012

Regnvand i toilettet
Hver gang de ansatte i Rambølls syv etagers domicil i Øre-
stad trækker i snoren, skånes miljøet. Virksomheden har nem-
lig fået installeret et regnvandsanlæg, der består af en stor 
opsamlingstank, der er gravet ned i jorden samt et specielt 
rørsystem på cirka 400 m, der fordeler regnvandet ud til toilet-
terne. Tanken er 150 m3 stor og dermed på størrelse med en 
2-værelseslejlighed.

Regnvandsanlægget har nu været i drift i mere end halvan-
det år. Erfaringerne viser, at Rambøll sparer tre millioner liter 
grundvand om året, hvilket svarer til cirka 20 familiers årlige 
vandforbrug. 

Rambølls beregninger viser, at regnvandsanlægget har en 
tilbagebetalingstid på omkring 10 år.

Kilde: www.ke-max100.dk

Verdens vand i
1.386 mIllIOner kuBIkkIlOmeter. dét er verdens samlede vandbeholdning ifølge usa's geologiske Institut, usgs. 96,5 procent 
findes i havene – og saltvandsmængden er nogenlunde tilsvarende. det betyder, at kun fire procent af verdens vand er ferskvand. grund-
vandet rummer 30,1 procent af ferskvandet, mens isdækkerne indeholder 68,6 procent af ferskvandet.

kilde: politiken.dk 

tal

den blå planet
4 millioner liter vand. Det er hvad der skal til for at 
fylde det største af mange akvarier, nemlig ocean 

akvariet, i Den Blå Planet på Amager. Den Blå 
Planet er det nye Danmarks Akvarium, der åbner i 

foråret 2013 i Kastrup.
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Spar på vandet i

Man kan sagtens spare vand i svømmehallen, uden
at gæsterne oplever den dybe ende som et soppebassin. 
Læs her hvordan 

Af Lene Bach, direktør, 
Processing Danmark

dE flEstE af os kender figuren med de 
røde cirkler fra svømmehallen. Allerede inden 
man kommer i vandet, skal man nemlig være 
godt vasket. Omvendt forventer vi som bade-
gæster også, at svømmevandet er rent.

Det er derfor ikke nogen stor overraskelse, 
at vandforbruget i svømmehaller er stort. For-
bruget er primært forbrug til skyllevand (til at 
rense filtrene i vandbehandlingen), fordampet 
vand fra vandoverfladen og brugsvand til bru-
sebad og rengøring.

Men der er hurtigt mange penge at hente, 
hvis man kan få nedsat vandforbruget. Vand 
inklusiv afledningsafgift er blevet en kostbar 
ressource. 

Vandbesparelse i svømmebade er aktuelt, 
når det kan ske i balance mellem driftsøko-
nomi, miljøhensyn og vandkvalitet.

Med miljøhensyn tænker jeg først og frem-
mest på at anvende vores naturressourcer 
med omtanke, at passe på vores vandforsy-
ning og begrænse forbruget, når det er mu-
ligt. Men det er også miljøhensyn at sikre ud-
ledningsforhold, hvor målet er mindst mulig 

miljøbelastning fra restprodukter samt min-
dre spildevandsmængder, som skal håndteres 
i det offentlige spildevandssystem. 

At løsningerne i et svømmebad – også de 
vandbesparende løsninger – skal sikre en til-
strækkelig høj vandkvalitet, der er sundheds-
mæssigt, teknisk og hygiejnisk forsvarlige må 
der ikke herske tvivl om.

Spar skyllevand
De fleste svømmebade anvender sandfiltre-
ring til at rense bassinvandet og opsamle hud, 
hår og andre partikler fra de badende. Typisk 
skylles filtrene en gang om ugen med store 
mængder skyllevand. Sandfiltrering som me-
tode er velkendt, effektiv og rummer mange 
muligheder for at optimere driften efter be-
hov.

Ofte kan vi med små forandringer forbedre 
kvaliteten af skylningen på bestående anlæg 
og derved anvende mindre vand. Det kan for 
eksempel være ved at anvende kloreret skyl-
lebeholder, luftskylning, trykløs skylning eller 
ændre på afløbsforhold og føre første filtrat til 

svømmehallen
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afløb. Den største besparelse opnås ved luft-
skylning, hvor filtret renses med luft og vand. 
Ved luftskylning udskilles smuds fra sandet 
hurtigt og effektivt, og skyllevandsforbruget 
kan mindskes med 40 procent. Filter og dyser 
skal være egnet til luftskylning. Et andet ek-
sempel på, hvordan man med små forandrin-
ger kan opnå besparelser er ved ændret rørfø-
ring. Mange anlæg er bygget, så rørføringen 
ligger langs vægge og loft – også afløbsrøret 
fra filtret. Det betyder, at det er umuligt at 
skylle trykløst – endsige nærme sig de for-
dele, der er ved, at vandet med skidtet ”af sig 
selv” kan løbe ud i kloakken. Ofte kan vi æn-
dre på den bestående rørføring og skabe en 
ikke perfekt, men tydeligt forbedret skylning. 

Genbrug vand
Når de første små vandbesparende forandrin-
ger er implementeret, gælder det om at få 
overblik over, hvilke øvrige investeringer der 
kan udløse en besparelse i vandforbruget til-
knyttet almindelig drift.

Øverst på listen er skyllevandsgenvinding, 
hvor det vand, der bruges til at skylle sand-
filtertankene med samles op i en anden tank, 
renses igennem et specielt ultramembranfil-
ter, tilsættes lidt klor og bruges til skylning 
igen. 

Teknisk er der mange løsningsmuligheder 

Godkendelse af og tilladelse til  
svømmebadsanlæg

§ 3. Svømmebadsanlæg må ikke opføres eller drives uden forudgående 
godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Svømmebadsanlæg må heller 
ikke bygnings-, anlægs- eller driftsmæssigt ændres uden forudgåen-
de godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundheds-
mæssige forhold i svømmebadsanlægget, jf. dog § 4.
Stk. 2. I godkendelsen fastsætter kommunalbestyrelsen vilkår for 
anlæggets etablering og drift. I godkendelsen skal der stilles vilkår om 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en godkendelse som minimum 
fastsætte vilkår i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og 
kan i en godkendelse fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end 
bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse af et svømmebads-
anlæg med overfladevand fastsætte særlige vilkår om vandkvalitet, 
anlæg og drift.

Uddrag fra BEK nr. 458 af 28/4/2010

for at genvinde op til 90 procent af det vand, vi 
anvender. Men vores driftserfaring er, at med 
en genvinding på omkring 70 procent bevares 
en problemfri høj vandkvalitet. Jo nærmere vi 
kommer en genvindsprocent på 80, jo mere 
begynder vi at se problemer med ophobning 
af salte og aflejringer.

Udgangspunktet for valg af teknik er de 
stoffer, der skal fjernes fra vandet, sammen-
holdt med den vandkvalitet vi har brug for til 
genanvendelse. 

Bekymringen ved at genanvende vandet er, 
at vandet over tid vil kunne ophobe uønske-
de stoffer som så tilføres vores badeanlæg. 
Vandet skal rense filtrene og må ikke tilføre 
filtrene mikroorganismer, salte og opløste 
organiske stoffer som bagefter forurener bas-
sinvandet. 

Men faktisk ser vi ofte en forbedret vand-
kvalitet ved brug af skyllevandsgenvinding, 
fordi der skylles oftere og i længere tid i. Vand 
er dyrt, og når man tager det fra hanen, vil de 
fleste spare på det og skylle kortere og sjæld-
nere. Derfor virker en velfungerende skylle-
vandsgenvinding som at sætte turbo på sin 
bil – det kan bidrage til forbedret præstation. 

ny bekendtgørelse på vej
Den gældende bekendtgørelse om svømme-
badsanlæg forholder sig slet ikke til genbrug 



Foto: Malene Dissing
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af skyllevand, men slår blot fast, at vi skal 
fylde og spæde bassiner med drikkevand. 

Det betyder, at vi i Danmark kun må gen-
bruge skyllevand til skyllevand. I andre lande 
fører man også genbrugt skyllevand tilbage til 
bassinet. 

Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde 
en fornyet bekendtgørelse, hvori vi forventer 
at få retningslinjer for genbrug af skyllevand. 
Forslaget, der forventes offentliggjort sen-
sommer 2012, ser også på muligheden for 
at anvende returskyllevand, der ikke er drik-
kevand eller bassinvand (for eksempel regn-
vand). Fokus er på at sikre en fortsat høj kva-
litet af badevand. 

Det kan i øvrigt nævnes, at i vores nabo-
lande er det tradition at tilføre badeanlægget 
frisk vand – 30 liter per badegæst – dette gø-
res for at tilsikre en høj vandkvalitet med fær-
rest mulige biprodukter i vand- og luftmiljøet 
i svømmehallen. I Danmark har vi ikke denne 
tradition.

læg låg på fordampningen
Fordampning fra vandoverfladen er også 
et væsentlig vandforbrugende parameter. 
Mængden af fordampning afhænger af sam-
menhængen mellem temperatur, luftfugtig-
hed og aktivitet i vandet.

Ved at investere i et termotæppe og af-

dække bassinet uden for åbningstid, ser vi 
ofte den fordampede vandmængde reduceret 
med mindst 30 procent i varmtvandsbade og 
20-25 procent i bassiner med vandtemperatur 
på 28º C. 

Derudover sparer man også på opvarmning 
af vand og ventilation, når man afdækker bas-
sinet. Flere svømmebade kan i øvrigt fortælle 
om tilsvarende store besparelser opnået ved 
at ændre styring på ventilationen til behovs-
styring, ligesom der er pæne besparelser at 
hente ved trimning af bestående anlæg.

Nogle kommuner tillader i øvrigt, at hvis 
hallen ved måling og kontrolberegning kan 
dokumentere præcis den vandmængde, der 
fordamper, så kan de blive fritaget for afled-
ningsafgiften for den vandmængde, der netop 
ikke ledes til afløb. Det bliver hurtigt til man-
ge penge på årsbasis.

Sidst, men ikke mindst, så benyt brusere 
med vandsparefunktion og genbrug brugt bru-
sevand til skylning i toiletter. Dét sparer også 
på vandet. n  

Foto: Malene Dissing

Foto: Colourbox
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Regn med 
kommunen

I Gladsaxe Kommune kan borgerne regne med kontant hjælp fra kommunen, hvis de vil 
håndtere regnvand på egen grund. Kommunen gør også en stor informationsindsats 
for at fortælle borgerne om, hvordan de bedst håndterer regnvand på egen grund – 
senest på et overtegnet informationsmøde med 500 deltagere

Af Kathrine Stefansen, 
teamkoordinator, By- 
og Miljøforvaltningen, 
Gladsaxe Kommune
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ÆndrEdE klimaforhold gør, at 
vi i fremtiden kommer til at opleve flere sky-
brud og en generel større belastning af det 
eksisterende kloaksystem. Selv om Gladsaxe 
Kommune i sin seneste spildevandsplan – i 
samarbejde med forsyningsselskabet Nord-
vand – har afsat over en halv milliard kroner 
til at udbygge og renovere kloakkerne over de 
kommende år, er der brug for også at tænke i 
alternativer for at få regnvandet væk fra kloak-
kerne. 

Derfor besluttede Gladsaxe Kommune i 
2010, som én af de første kommuner i Dan-
mark, at indføre muligheden for, at borgerne 
kan få en del af deres tilslutningsbidrag til 
kloaksystemet tilbage, hvis de på egen grund 
selv håndterer mellem 50-100 procent af de-
res regnvand fra tag og overflader. Hvis man 
håndterer 100 procent af sit regnvand svarer 
det i 2012 til cirka 23.400 kroner. Beløbet er et 
engangsbeløb.

Det har i starten især været beboerne i par-
celhuse, der har vist interesse for ordningen. 
Det var også parcelhusejerne, der var mål-
gruppen, da kommunen i september sidste år 
inviterede til informationsmøde om afledning 
af regnvand. Interessen var overvældende. 
500 mennesker mødte op en onsdag aften og 
flere stod på venteliste.

Aftenen var tænkt som en ”regnvands-
messe”, hvor borgere kunne få inspiration og 
hjælp til at komme i gang med selv at hånd-
tere regnvand. Derfor var hovedvægten af ar-
rangementet lagt an på, at borgerne fik mulig-
hed for at besøge en række forskellige stande, 
hvor de kunne få vejledning fra produktudvik-
lere, vand- og kloakmestre, Haveselskabet og 
Teknologisk Institut i de konkrete løsninger 
til håndtering af regnvand – alt fra faskiner 
til grønne tage. Det vil sige, at de kunne få 
besvaret en masse af de praktiske spørgsmål, 
som kommunen ikke umiddelbart er i stand til 
at svare på.

Nu er rækkehuse og etageejendomme dog 
ved at komme på banen. Især fordi tilslut-
ningsbidraget udbetales per husstand og der-
for kan blive et stort økonomisk tilskud til en 
boligforening med mange husstande. Kom-
munen har også holdt informationsmøde for 
boligselskaber.

hjemmeside det centrale
Da ordningen om tilbagebetaling af tilslut-
ningsbidraget gik i gang, var vi i kommunen 
bevidste om, at det ikke var nok at lave en 
pressemeddelelse og en nyhed på hjemme-

siden, der fortalte om muligheden for ”At få 
penge for dit regnvand”. Hvis vi skulle have 
borgerne i gang med at tage hånd om regn-
vand på deres egne grunde, var vi nødt til at 
lave mange forskellige informationsindsatser. 

En tidligere spørgeskemaundersøgelse 
havde nemlig vist, at mange borgere godt 
kunne tænke sig at håndtere regnvand på 
egen grund, men manglede viden om, hvor-
dan man kommer i gang.

Det centrale og grundlæggende med at få 
information udbredt, blev etableringen af sub-
sitet gladsaxe.dk/regnvand på kommunens 
hjemmeside.

Her har vi koncentreret os om at beskrive 
ordningen ”trin for trin” og med at lægge for-
skellige hjælpeværktøjer ind. Derudover har vi 
beskrevet og linket til mere materiale om de 
forskellige løsninger, der er for selv at hånd-
tere regnvand. Selv om faskiner ofte er den 
mest effektive løsning til at få vandet væk, vil 
vi også gerne gøre opmærksom på alterna-
tiver. Alternativer er for eksempel regnbede, 
grønne tage og lignende, som også er med til 
at give en mere mangfoldig natur. Og selv om 
regnbede måske ikke kan tage alt tagvandet, 
kan de være et godt supplement til en faskine, 
som så måske ikke behøver at være så stor. 

Ud over hjemmesiden har kommunen også 
deltaget i møder på grundejerforeningers ge-
neralforsamlinger samt udarbejdet postkort 
og foldere, som blev brugt i forskellige sam-
menhænge, hvor vi var ude og fortælle om 
ordningen.

Regnvandsmesse gentages i udvidet 
form
Interessen for regnvandsmessen i 2011 var så 
stor, at vi planlægger at holde en lignende 
messe i år – men nu som en messe med fo-
kus både på regnvandshåndtering og energi-
besparelser. Derfor vil der også blive inviteret 
produktudviklere og fagfolk, som kan frem-
vise løsninger i forhold til isolering, solceller, 
solfangere etc. 

Næste større arrangement bliver en eks-
kursion for kommunens boligforeninger til 
blandt andet Malmø for at se, hvordan man 
håndterer regnvand i praksis.  n

  

Selv om faskiner ofte er den 
effektive løsning til at få vandet 
væk, vil vi også gerne gøre op-
mærksom på alternativer. Alter-
nativer er for eksempel regnbede, 
grønne tage og lignende, som 
også er med til at give en mere 
mangfoldig natur. Og selv om 
regnbede måske ikke kan tage alt 
tagvandet, kan de være et godt 
supplement til en faskine, som så 
måske ikke behøver at være så 
stor. 
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Så mange har fået tilbagebetalt en 
del af deres kloaktilslutningsbidrag
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Af Marie Brammer 
Nejrup, Rejseholdet, 
Task Force for 
Klimatilpasning

Bliv forberedt til 
et forandret klima
Fremtiden er fuld af vand. Vi vil opleve det i form af 
højere vandstand, heftige skybrud og stormflod. Det skal 
kommunerne forholde sig til i planer for klimatilpasning. 
Derfor har miljøminister Ida Auken etableret et rejsehold

i dE nÆstE par år skal et nyetableret 
rejsehold for klimatilpasning drage rundt i 
landet og vejlede om, hvordan kommuner 
kan planlægge og indrette sig i en fremtid 
med hyppigere skybrud, højere vandstand 
og stormflod som følge af klimaforandringer. 
Miljøminister Ida Auken står bag rejseholdet 
for klimatilpasning, som et led i hendes aktive 
klimatilpasningsindsats, der med en bred pa-
let af initiativer giver klarere og bedre rammer 
for klimatilpasning i Danmark.

En af rejseholdets vigtigste opgaver bliver 

gen skal danne baggrund for en kommunal 
indsats mod de lokale konsekvenser af klima-
forandringerne og dermed en beskyttelse af 
samfundsmæssige værdier. 

På portalen klimatilpasning.dk findes der 
allerede forskellige screeningsværktøjer, som 
rejseholdet kan vejlede om. ”Havvand på 
land” giver et indledende overblik over, hvilke 
områder der kan blive berørt af oversvømmel-
ser ved et stigende havniveau. 

Et andet værktøj er ”Kystplanlæggeren”, 
som er et screeningsværktøj til kystplanlæg-
ning under hensyn til fremtidens forventede 
klimaudvikling. ”Klimameteret” er et tredje 
værktøj, der giver inspiration til, hvilken me-
tode der kan bruges, når kommunen skal 
kortlægge risiko for oversvømmelse i lokal-
området. 

Vand kender ingen grænser 
Et af de spørgsmål, som kommunerne rej-
ser, når rejseholdet kommer på besøg, er, 
hvor bredt klimatilpasning skal forankres? Og 
hvem og hvor mange skal sidde med rundt om 
bordet og være med til at forme projektet fra 
A til Z? 

For at skære projektet til kan det være en 
hjælp at læne sig op ad eksempler fra andre 
kommuners måde at organisere sig på. Rej-
seholdet kan i den sammenhæng pege på for-
skellige eksempler, hvis relevans kan afhæn-
ge af, hvor meget erfaring en projektgruppe 
har med at samarbejde, og hvor oversvøm-

at hjælpe kommunerne med de kommunale 
planer for klimatilpasning, som er beskrevet 
i regeringsgrundlaget. De forventes at være 
klar inden udgangen af 2013. 

Men hvad kan planen indeholde? Hvem 
skal være med til at løfte opgaven? Og hvil-
ke konkrete værktøjer bringer kommunerne 
på sporet af at forebygge og tilpasse sig det 
fremtidige klima?

Vigtige elementer i at skabe et robust 
grundlag for klimatilpasning er samarbejde på 
tværs, risikokortlægning og prioritering af ind-
satsen. En klimatilpasningsplan udarbejdes af 
kommunen i samarbejde med det lokale for-
syningsselskab. 

Rejseholdet kan i princippet gå ind hvor 
som helst i forløbet kommunen måtte øn-
ske det og for eksempel vejlede om konkrete 
værktøjer, erfaringer fra andre kommuner og 
indgå som sparringspartner.

Værktøj til risikokortlægning
Staten vil stille kortlægningsværktøjer til rå-
dighed for kommunerne, så de bliver i stand 
til at screene for risikoområder. Kortlægnin-
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melsestruet et område planen skal dække.
Generelt kræver en plan for klimatilpasning 

et bredt samarbejde mellem plan- og miljø-
folk, forsyning og beredskab internt i kom-
munen. I samarbejdet bør nabokommuner og 
øvrige interessenter som for eksempel Grønt 
Råd, lodsejere og NGO’er inddrages aktivt, og 
andre myndigheder som for eksempel Vejdi-
rektoratet, Banedanmark og Beredskabssty-
relsen bør ligeledes tænkes ind i processen. 

Prioritering af indsatsen 
Prioritering af indsatsen er også et spørgs-
mål om, hvor risikovillig man er. Vil man for 
eksempel acceptere, at de udsatte arealer 
potentielt set oversvømmes årligt, en gang 
hvert tiende år eller aldrig? Alt efter, hvor den 
lokale smertegrænse går, kan man vælge at 
skrue op for beredskab og indrette afløbssy-
stemet til større vandmængder 

Med et klart mål og niveau for klimatilpas-
ning kan der i lokalplanen for eksempel stilles 
krav om:
n  etablering af nedsivningsløsninger på fæl-

les grønne områder
n  nedsivning af regnvand på den enkelte 

grund
n  begrænsninger for, hvor stort et befæstet 

område der må være på en grund
n  etablering af helhedsløsninger for et vil-

lakvarter med afvanding på overfladen til 
grønne områder, sø, å eller lignende. n

Muligheder og værktøj til 
klimatilpasning
hvad kan kommunen som myndighed?

Klimatilpasning i lokalplaner: Med planloven i ryggen bliver det frem 
over muligt at stille krav i lokalplanen ud fra klimatilpasningshensyn. 
Tidligere har man alene kunnet begrunde krav i en lokalplan med 
arkitektoniske og funktionelle hensyn. Lovforslaget, som er et tillæg 
til planloven, er fremsat 29. marts 2012 

Krav til udformning:  Mange vandselskaber tilbyder at tilbage-
betale dele af kloaktilslutningsbidraget til husejere, der frakobler 
regnvandet fra kloakken og etablerer nedsivning på egen grund. 
Nedsivningsløsningen skal godkendes af kommunen.

Risikokortlægning: Kommunerne får løbende stillet nye værktøjer 
til rådighed på klimatilpasning.dk, så de bliver i stand til på scree-
ningsniveau at danne sig et overblik over, hvor de potentielt truede 
områder befinder sig. Se for eksempel ”Havvand på land” på klimatil-
pasning.dk 

Krav om ændret kloaksystem: Flere af landets kommuner har 
skrevet til husejere med krav om, at de skal separere deres kloak-
system på grunden, så spildevand og regnvand løber hver for sig. 
Kommunen kan inden for nuværende lovgivning stille kravet, og 
husejeren skal betale for ændringerne indtil skel. 
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Stort 
besparelses-

potentiale i 
danske 

sommerhuse
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Af Martin Risum 
Bøndergaard, energi- og 
klimamedarbejder i Det 
Økologiske Råd

danmarks omkring 200.000 sommerhuse 
har et elforbrug på cirka 705 millioner kWh 
årligt. Det er en stigning på over 90 procent 
over de sidste 30 år ifølge Statens Bygge-
forskningsinstitut. Forskellige typer af som-
merhuse har meget forskellig anvendelse 
og energiforbrug. Det har stor betydning for, 
hvilke energiforbedrende tiltag, der er anbe-
falelsesværdige.

Langt størstedelen af landets sommerhuse 
har – i modsætning til den typiske helårsbolig 
– ikke vandbårne radiatorer eller gulvvarme, 

men benytter i stedet elektricitet til direkte 
rumopvarmning og opvarmning af vand. For 
det flertal af danske sommerhuse, som stort 
set kun bruges om sommeren, går den stør-
ste del af elforbruget til opvarmning af varmt 
vand, hvorfor en af de bedste anbefalinger er 
at investere i et solvarmeanlæg.

halver elforbruget helt uden 
investeringer
Sommerhuse er som regel dårligt isolerede. 
Alligevel benyttes 70 procent af de danske 
sommerhuse mindst en uge i løbet af vinte-
ren. Som hovedregel bør der i vintersæsonen 
lukkes for varmen og foretages frostsikring, 
hver gang disse huse har været brugt. Al-
ligevel holdes omkring 65.000 sommerhuse 
frostfri om vinteren ved opvarmning til 5-15° 
C. Her kan ejerne i gennemsnit mere end hal-
vere elregningen og spare tusindvis af kroner 
årligt, helt uden at foretage nogen investering 
udover lidt tid på at lukke sommerhuset ned 
efter brug.

Det er en udbredt opfattelse, at et som-
merhus, som står uopvarmet om vinteren, vil 
komme til at lugte indelukket og muggent. 
Her er løsningen ikke elopvarmning, men vin-
terventilation, og her er der gode og billige 
solenergiløsninger. Med en beskeden investe-
ring i en luftsolfanger eller en solcelleventila-
tor kan man få luftet gratis ud i huset i løbet af 
vinteren, hver gang solen skinner.

hvert femte sommerhus bør energi-
renoveres 
Omkring 40.000 sommerhuse benyttes til 
helårsbeboelse eller benyttes intensivt i vin-
terhalvåret. Vinteropvarmning af dårligt isole-
rede sommerhuse er meget energikrævende 
og dyrt. Omkring hver femte sommerhusejer 
bør derfor overveje en energirenovering med 
udskiftning af ruder eller vinduer og efteriso-
lering af vægge og loft.

Luft-luft varmepumper opnår i disse år en 
stadig større udbredelse i danske sommerhu-
se i stedet for direkte elvarme, der både øko-
nomisk og miljømæssigt er frådseri. Man bør 

der er mange muligheder for at spare energi og penge i sit sommerhus. Men hvordan 
gør man det rigtigt, og hvor er det bedst at starte? det giver det Økologiske Råd nu 
anbefalinger om i hæftet ”Spar penge og energi i dit sommerhus – anbefalinger til 
energiforbedringer i sommerhuset”. I hæftet gives der anbefalinger om solvarme, sol-
celler, vinternedlukning, ventilation, efterisolering, varmepumper, brændeovne samt 
udlejnings- og forsikringsaspekter.

hæftet er udgivet med støtte fra Energifonden og kan frit downloades fra det Øko-
logiske Råds hjemmeside www.ecocouncil.dk. Trykte eksemplarer kan bestilles gratis 
mod betaling af porto og et mindre forsendelsesgebyr.
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dog tænke sig godt om, før man anskaffer sig 
en varmepumpe. Ændringer i brugsmønster 
med vintervarme kombineret med for dårlige 
varmepumper, der ikke kan holde temperatu-
ren i sommerhuset lavere end omkring 16 gra-
der, vil medføre en meget højere elregning. 
Man bør derfor vælge en varmepumpe egnet 
til sommerhuse, der kan holde en minimums-
temperatur på ned mod 5° C.

Sommerhusejerne skal have viden
Sommerhusejerne skal kende mulighederne 

for at spare penge og energi i sommerhuset. 
Og de skal vide, at energiforbedringer i som-
merhuset smitter af på driftsomkostninger, 
udlejningshyppighed og salgspris samt for-
bedrer den oplevede komfort.

Det Økologiske Råd har skrevet et hæfte 
med anbefalinger til, hvordan sommerhus-
ejerne kan gennemføre energiforbedringer. 
Herved giver vi vores bidrag til at fremme 
energibesparelser og skabe grønne job til 
lokale håndværkere. Jo flere aktører, der bi-
drager, jo større chance er der for at realisere 

Gennemsnitligt elforbrug og -omkostning efter 
brugsintensitet på tværs af forskellige sommerhustyper 
 
Sommerhuset lukket helt ned om vinteren 1.200 kWh/år 2.400 kr/år

Termostat sat på 5° C, når huset står ubrugt i vinterhalvåret 3.000 kWh/år 6.000 kr/år

Termostat sat på 10-15° C, når huset står ubrugt i vinterhalvåret 4.000 kWh/år 8.000 kr/år

Helårsbrug 5.800 kWh/år 11.600 kr/år

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut. 
De angivne omkostninger baserer sig på en elpris på 2,00 kroner/kWh.

potentialet. Fanø Kommune planlægger at 
udsende 3.000 eksemplarer af hæftet til øens 
sommerhusejere, mens Ringkøbing-Skjern 
Kommune blandt andet vil formidle hæftet 
via udlejningsbureauerne. Hjørring og Jam-
merbugt kommuner vil uddele hæftet på 
inspirationsmessen ”Fremtidens feriebolig”, 
mens Helsingør Kommune påtænker at bruge 
anbefalingerne i deres klimauddannelse for 
lokale håndværkere. Også installatørernes 
brancheforening TEKNIQ formidler anbefalin-
gerne. n

Foto: Colourbox
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Vand i serverrummet 
er en god ide

dEr Er millionEr af kronEr at 
sparE i en række danske virksomheder, hvis 
de kombinerer deres ventilationsanlæg med 
køling gennem forstøvet vand fra højtryksbe-
fugtning.

Det mener salgschef Ib Kjærside, som 
har arbejdet med denne form for befugtning 
i mere end 20 år og projekteret disse anlæg 
i store dele af verden og til en bred vifte af 
virksomheder.

– Alt for mange virksomheder tænker tra-
ditionelt, når de har behov for at fjerne over-
skudsvarme fra produktionen – enten ved at 
fjerne al overskudsvarmen med et energikræ-
vende ventilationsanlæg eller ved at kombi-
nere ventilationen med et traditionelt køle-
anlæg. I mange tilfælde kan problemet løses 
langt billigere og langt mere energiøkonomisk 
ved at kombinere behovsstyret ventilation 
med højtryksbefugtning, hvor overskudsvar-
men anvendes til at fordampe det forstøvede 
vand, siger Ib Kjærside.

Det er firmaet ML System i Ry ved Skan-
derborg, der har udviklet den energibesparen-
de køleteknik med forstøvning af vand. 

Af Jens Utoft, journalist, 
Profi Kommunikation
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oM Ml System

ML System i Ry blev stiftet i 1987 og beskæftiger i dag cirka 50 medarbejdere, med 
blandt andet egen afdeling i USA, hvor firmaet ser store vækstmuligheder. Firmaet 
blev i efteråret 2011 en del af den schweiziske koncern Walter Meier AG, som er blandt 
verdens største inden for industriel luftbefugtning med over 1.600 ansatte i mere end 
70 lande.

Umiddelbart lyder det som en dårlig ide at sende vand ind i 
et stort serverrum. Men det er ikke desto mindre, hvad der 
skal ske i Facebooks kommende datacenter i Sverige. For-
støvet vand er nemlig en køleform, der bruger meget lidt 
energi. Det benytter en lang række virksomheder sig af

Men det fandt produktionschef Lennart 
Lundgreen på den svenske elektronikkoncern 
Ericssons fabrik i Katrineholm sydvest for 
Stockholm ud af er alt for dyrt i både energi-
forbrug og vedligeholdelse.

Efter at have set flere tilsvarende anlæg i 
funktion valgte Lennart Lundgreen et anlæg 
fra ML System for at nedbringe virksomhe-
dens store energiforbrug til ventilation, køling 
og befugtning. 

– Systemet anvendes nu både i produktion 
og lager, og allerede det første år har vi sparet 
cirka 1.000 MWh i elforbrug, forklarer Lennart 
Lundgreen.

Elforbrug til køling reduceret med 
90 procent
Et stort ønske om energibesparelse og en 
grønnere profil var den direkte anledning til, at 
Jydsk Aluminium Industri i Herning har redu-
ceret sit årlige elforbrug til køling i virksomhe-
dens bearbejdningsafdeling fra cirka 350.000 
kWh om året til mindre end 25.000 kWh ved 
at udskifte kølekompressorer med evaporativ 
køling.

Opgaven med at holde rumtemperaturen i 
produktionslokalerne nede på de ønskede 22 
grader C er nemlig i den varmeste del af året 
stort set overtaget af evaporativ køling, hvor 
man før brugte kølekompressorer. En kombi-
nation af frikøling fra et ventilationsanlæg og 
fordampningen af det forstøvede vand sikrer, 
at temperaturen holdes på det ønskede ni-
veau. n

Teknikken er blandt andet blevet valgt til 
brug i Facebooks datacenter i Luleå i Sverige, 
der forventes færdigt i marts 2013.

I første fase skal ML System levere et an-
læg, der kan distribuere 13.000 liter vand i 
timen med en køleeffekt på 8.840 kW. Me-
toden kaldes evaporativ køling og kan gøres 
med et elforbrug på beskedne 63 kWh.

Temperaturen i rummet sænkes ved for-
dampning af de små vanddråber og sikrer 
dermed serverne maksimal ydeevne. Samti-
dig modvirkes statisk elektricitet. Evaporativ 
køling fungerer altså på samme måde, som 
mennesker køles ned ved at svede, når van-
det fordamper. 

Energiforbruget til denne form for køling 
kan være helt nede på 0,005 kWh per kW 
køling, svarende til en PUE på 1,05, som er 
et ønskemål for datacentre. Dette vil sige en 
besparelse på næsten 50 procent i forhold til 

de traditionelle metoder, der er brugt i data-
centre.

Andre industrier, som kan have de samme 
problemer med overskudsvarme fra produkti-
onen, kan for eksempel være grafisk og elek-
tronikindustri, som er nogle af ML Systems 
store kundegrupper. På grund af fokus på 
energiforbruget er ML Systems kundegrupper 
vokset i mange andre industrier til for eksem-
pel træindustri, plastindustrien og supermar-
keder, hvor det er meget udbredt.

Billigere og bedre end  
dampbefugtere
Traditionelt har mange virksomheder i for ek-
sempel elektronikindustrien løst behovet for 
elektrostatisk beskyttelse med befugtning fra 
anlæg, der producerer fugt fra energitunge 
dampbefugtere baseret på el i stedet for be-
fugtning med forstøvet vand i rummet. 
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nye medlemmer

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til følgende nye 
medlemmer:

Energiforum danmark - bestyrelse og lokalafdelinger

Formand: Mads Bo Bojesen,  35  31  35 31
næstformand: Susanne Kuehn,  45  56  16  16
næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen,  49  28  25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo,  36  39  35 45
Poul Schoelzer,  44  43  42  95
Flemming Kehr,  21  24  36  12
John Kepny Rasmussen,  38  38  18  90
Christian Trollo,  77 77  70  00
Petter Møller,  43  48  45  71

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal,  81  14  64  02
Karina Dalgaard Müller  21  72  41  34       

lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech 99  36  77  00
Midtjylland: Jacob Worm 87  44  11  39
Vestjylland: kontakt sekretariatet
Sydjylland: Jack Andersen  76  10  96  16
Fyn: Jørgen Halkjær 40  16  50  74
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström  43  28  24  46
Bornholm: Hans-Aage Steenberg  56  95  53  30
Region Sjælland: Niels Boel  20  63  86  85

Jesper Kjærulff 
IQ Energy Nordic

Jens Jørgen Jensen 
Maskinmester

Stig holm 
Robert Bosch A/S

allan Thorhauge 
Johnsons Controls Denmark

Ib Jacobsen 
Maskinmester

Esben Carstensen 
Norconsult

Thomas nielsen 
Studerende

Jørgen Rasmussen 
Alectia

helle Juncker hansen 
Næstved Kommune, 
Teknik- og Miljøforvaltning

Peter Thomassen 
Kalundborg Kommune

Flemming Jørgensen 
Region  Sjælland

Jannie Bakkær Sørensen 
Region  Sjælland

Mads lundsgaard-
nielsen 
Region  Sjælland

anne Marie Jakobsen   
Region Hovedstaden

ole Gerner Jacobsen  
Region Hovedstaden

Jesper Bager   
Energi Viborg

Medlemskaber og priser

Der er fire typer af medlemskaber 

1 kontaktperson, 1 stemme:
Adgang for 1 medarbejder på 
medlemsvilkår ved foreningens 
arrangementer. Deltageren behø-
ver ikke være kontaktpersonen. 
Virksomheden har 1 stemme ved 
generalforsamlingen. Foreningens 
udsendelser sendes til kontaktper-
sonen i 1 eksemplar.
Årskontingent kr. 2.500 ekskl. 
moms.  

3 kontaktpersoner, 
3 stemmer:
Adgang for et ubegrænset antal 
medarbejdere på medlemsvilkår 
ved foreningens arrangementer  
under forudsætning af, at medar-
bejderne kommer fra den samme 
virksomheds eller institutions 
adresser. Foreningens udsendelser 
modtages i 3 eksemplarer.
Årskontingent kr. 5.000 ekskl. 
moms. 

1 privatperson, 1 stemme:
Giver adgang til personlig delta-
gelse i foreningens arrangementer. 
Medlemmet har 1 stemme ved 
generalforsamlingen og modta-
ger foreningens udsendelser i 1 
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr.  1.070 ekskl. 
moms. 

Junior/senior-medlemskab,
1 stemme:
For personer under grunduddan-
nelse, som er relevante for forenin-
gens formål eller for personer, der 
ikke længere er erhvervsaktive. 
Medlemskabet giver adgang til gra-
tis personlig deltagelse i forenin-
gens arrangementer, dog må udgif-
ter til fortæring og hotelophold 
betales. Medlemmet har 1 stemme 
ved generalforsamlingen og mod-
tager foreningens udsendelser i 1 
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 100 ekskl. moms.



- betaler du for varme, der ikke bliver brugt.

Vi kan tilpasse varmesystemets fremløbstemperatur 
yderligere, så den er behovstilpasset efter beboerne 
i ejendommen.

Når der ikke er nogen  hjemme...

•	Varmefordelingsmålerne på radiatorerne kan give data  
 til varmesystemet og sænke fremløbstemperaturen i  
 ejendommen - det giver besparelser her og nu.

• Den enkelte beboer vil opleve samme komfort, der vil  
 være lige så varmt som tidligere, den eneste forskel er  
 den kontante besparelse på varmeregningen. 

• Vi har mere end 60 års erfaring i systeminstallationer  
 og fordelingsregnskaber på det danske marked. 

www.techem.dk - kontakt os på tlf.: 87 44 77 05
Focus på ressourcer

Udnyt mulighederne for besparelser på CO2 udslip fra 
eksisterende byggeri.

Branchens eneste fordelingsmålere, der via adapterm kan optimere varmesystemets fremløbstemperatur 

optimerer
ressourcer

Brunatas data viser, at forbruget falder 
med 10-40 %, når vi installerer vand-
målere. Det skyldes blandt andet, at 
målingerne gør det synligt hvor meget, vi 
forbruger, og hvor meget, det koster. Og 
reduktionen fastholdes over tid — det er 
nemt!

Ring og hør mere om Brunatas

Vandmåler-løsninger med radio
Brunata ETJ+ og Optuna W

Fjernaflæsningssystemer  
uden besøg i bolig og på virksomhed

WebMon
med visning af alle måleresultater på 
din pc 

Gratis vandsparetjek
med installation af vandmålere og 
vandspareprodukter

Tlf. 77 77 70 70 
E-mail: salg@brunata.dk
www.brunata.dk

Sæt en prop i forbruget
- installer vandmålere!

Forbrug
Måling

Adfærd
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PSS ENERGY GROUP DENMARK

�

cleancost

we deliver savings on electrical energy

Just for you Mr. Harbo

Consumption regulation, stabilisation and optimisation

pss energy group a/s     borupvang 5 e    2750 ballerup   pssenergi.dk


