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Kursus Kompendium 

FORORD 
Mange kommuner har iværksat eller allerede gennemført en række energieffektiviserings- og 
energibesparende tiltag. Målet har været og er, at leve op til den af kommunen fastlagte mål-
sætning om en reduktion i CO2-udledningen igennem energibesparelser. Energisparerpotentia-
let er dog fortsat meget stort i kommunale ejendomme, institutioner og bygninger i øvrigt. 
Derfor er der god grund til at kommunerne prioriterer en fortsat udvikling og iværksættelse af 
temaet: 

Energieffektiv bygningsdrift i kommunale ejendomme 
Energieffektiv bygningsdrift er ikke en disciplin, der kommer af sig selv og den kan ej heller 
alene løftes ved at installere nye, moderne automatik og/eller energirenovere klimaskærmen. 
For at bygningen og de energitekniske installationer kan fungere energi- og driftsoptimal i hver-
dagen, om natten, i weekender, ferieperioder etc. – uanset graden af energirenoveringstilta-
gene – er det nødvendigt, at der er ansvarlige driftstekniske medarbejdere til stede. Disse bør 
eller skal have såvel den faglige og praktiske som teoretisk nødvendige viden og indsigt i at 
kunne sikre, at bygningerne, deres anvendelser, funktion og belastningsgrad og herunder ikke 
mindst, at de energiforbrugende installationer, anlæg, apparater og udstyr til stadighed reelt 
overvåges, kontrolleres og justeres efter bygningens og brugernes behov. Endvidere har de 
driftstekniske medarbejdere stor indflydelse på, at der opretholdes et godt indeklima ved la-
vest muligt energiforbrug. 

Dette kompendiemateriale som basisgrundlag i kurset i ”Energieffektiv bygningsdrift i kommu-
nale ejendomme” har til formål, at tilføre de drifts- og energiansvarlige ny viden og nye kom-
petencer på alle de centrale energirelaterede bygnings- og installationstekniske områder med 
det formål, at de på en bredere energiteknisk, ajourført og opgraderet baggrund kan medvirke 
mere aktivt til at sikre, at bygningerne/ejendommene drives energieffektivt. 

Kurset er stipuleret til at have en varighed på 2 dage. Kursets hovedemner eller -discipliner er: 

 Klimaskærm 

 Ventilation 

 Varmeanlæg 

 Varmt brugsvandsanlæg 

 Belysningsanlæg 

 Apparater og udstyr 

 Energistyring og nøgletal 

 Brugeradfærd 

 

Kompendiet er for de enkelte emner/discipliner i hovedtræk bygget op således, at der gennem-
gås de tekniske anlægs opbygning – drift, funktion og styring – efterfølgende energisparermulig-
heder, eksempler på besparelser, guides, gode råd og afsluttende med spørgsmål eller opgave.  
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1. INTRODUKTION 
 

SAMMENHÆNG 

 

Klima → CO2 → Energi → Miljø → Udfordringer 
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Verdens energiforbrug og –ressourcer 
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KOMMUNE INITIATIV OG MÅL 
 

Kommunen har igangsat et ambitiøst kompetenceudviklingstiltag af driftstekniske 
servicemedarbejdere, hvor kommunen har som mål at reducere CO2 udledningen og 
gennem energieffektiviseringstiltag. I projektet indgår et nyt uddannelsesforløb om 
energirigtig drift af bygninger.  

 

Teknologisk Institut har for VEB udarbejdet dette kursusmateriale. 

 

Kurset er udviklet til gennemførelse over 2 dage. 

 

 

Viden og forståelse 
Driftsansvarlige skal på kurset bibringes tilstrækkelig viden om og indsigt i, hvordan 
de efterfølgende i det daglige kan initiere og medvirke til at sikre en energi- og 
miljørigtig anvendelse af bygninger og de energitekniske installationer samt hvor-
dan de proaktivt og via stærke virkemidler kan medvirke til at udbrede og forankre 
en energi- og miljørigtig adfærd hos alle brugergrupper 

 

Driftsansvarlige skal endvidere på kurset erhverve sig viden om de vigtigste sammenhænge 
mellem bygning/klimaskærm, bygningsdrift og energiforbrug med fokus på, hvilke driftspa-
rametre, der skal observeres, kontrolleres og registreres i egen bygning og på egne instal-
lationer med det formål at reducere samt undgå unødvendigt energiforbrug 

 

 

Motivationsfaktorer og incitamenter 
Driftsansvarlige skal med baggrund i kurset og den erhvervede viden efterfølgende kunne 
understøtte og motivere brugere, medarbejdere og andre ansatte til at fremme en energi-
rigtig adfærd.   

Driftsansvarlige vil igennem energistyringsværktøjer og andre støtteværktøjer bl.a. kunne 
følge og få synliggjort den energibesparende og CO2 reducerende effekt. 
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Hvad er udfordingerne og de lagte mål i kommunen 
Mål:  

At reducere CO2 udslippet gennem energieffektivt bygningsdrift og ændret adfærd ved: 

 at reducere energiforbruget 

 at reducere CO2 – udledningen 

 at reducere driftsomkostninger 

 at forbedre indeklimaet 

 at agere energi- og miljørigtigt i dagligdagen 

 at opnå indflydelse på en positiv energi og miljøudvikling  

 at sikre en energirigtig bygningsanvendelse 

 at sikre en energirigtig installationsdrift 

 

 

Hvilke handlingsparametre kan jeg benytte 
Interesseskabende handlinger for energirigtig adfærd! 

 

 Få indsigt i nye metoder til at skabe nye vaner 

 Påvirk og bevidstgør dine kolleger til at ændre adfærd  

 Skab synlighed og tilgængelighed for det nye initiativ 

 Bliv en god ”indpisker” og en stærk ”inspirator” 

 Bliv selv eller alliere dig med en ”ildsjæl” 

 Undgå eller håndter ”bagstopperne”- de findes alle steder 

 Afgræns tiltagene i starten og opnå solid forankring i dagligdagen 

 Vær præcist med enkle og klare budskaber    

 Opnå synergi gennem og synlighed og samarbejde 

 Skab ”aha-oplevelser” 

 Få øje på de usynlige barrierer 

 Viden stopper energispild 
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Hvordan kommer jeg i gang i praksis  
Synlig forankring og opbakning i organisationen/ledelsen er alfa og omega! 

 

 Få støtte og søg råd og vejledning – Rådgiverteamet  

 Få hjælp og inspiration i energiguiden – handlingsplan/tjekliste 

 Udvælg og start med et eller to energiområder - fx ventilation og/eller belysning 

 Lav en enkel registreringsplan – hvad vil jeg have styr på  

 Indarbejd en rutine og hold fokus på emneområdet – ej for mange jern i ilden 

 Rapporter data videre til central enhed - Rådgiverteamet 

 Få tilbagemelding over energiforbrugsudviklingen – effekt af min energispareindsats 

 Informer/diskuter med kolleger/medarbejdere – fremme motivation og interesse 

 Hold et månedligt ”begejstringsmøde” - ingen negative ytringer 

 Få kolleger/medarbejder til at fortælle en succeshistorie – fra dagligdagen 
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ENERGIGUIDEN 
Energiguiden skal tjene som et støtteværktøj i bestræbelserne på at opnå en stadig 
fokusering på at reducere energiforbruget og dermed CO2 udledningen i kommu-
nens ejendomme. Det vil sige, at energiguiden skal kunne benyttes i det daglige 
som en guide eller vejledning med handlingsplaner og gode råd til driftsansvarlige 
og medarbejdere i at agere energi- og miljørigtigt i det daglige. 

 

 

Energiguiden indeholder tjeklister, handlingsplaner og gode råd for følgende 
emneområder: 

 

 Introduktion         

 Bygninger og energiforbrug 

 Energitekniske anlæg 1 – ventilation 

 Energitekniske anlæg 2 – varmeanlæg 

 Energitekniske anlæg 3 belysning 

 Apparater og udstyr 

 Energistyring og nøgletal 

 Brugeradfærd 

 

 

Bemærkning 
Materialet i dette kompendium danner grundlag for udarbejdelse af den egentlige 
Energiguide. Det er udvalgt/udviklet med udgangspunkt i de af kommunens ud-
stukne oplæg og retningslinjer og drøftelser med Teknologisk Institut. Materialet 
skal aktivt medvirke til at formidle og forankre konkret viden og bevidsthed om 
nødvendigheden af og behovet for at udbrede og sikre en mere energirigtig adfærd 
hos alle brugere/medarbejdere i bygninger i kommunen med det slutmål, at nå en 
betydelig CO2 – reduktion.  
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Hvad er målet med kurset/uddannelsen 
Opkvalificering og kompetenceudvikling af driftspersonale gennem kurset og 
energiguiden til sikring og videreudvikling af: 

 

 Energirigtig adfærd i anvendelse og bygninger 

 Energirigtig drift af energitekniske installationer 

 Energioptimering af samspil mellem bygningsdrift/energitekniske installationer 

 Holdningsbearbejdning af medarbejdere til energirigtig adfærd 

 Netværk på tværs til understøtning og erfaringsudveksling    

 

 

Sammenhæng/sammenkædning med andre tiltag 
Uddannelsesprojekt sættes i perspektiv, koordineres og relateres til andre tiltag 
som kommunen har iværksat. Herved søges opnået synergi og stærkere forankring i 
de forskellige forvaltninger, hos driftspersonalet og hos medarbejderne. 
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2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 
 

 

Varmetab 

Varmetab 

Varmetab 

Varmetab 

EMNEOMRÅDE 1 
KLIMASKÆRM 
 Indeklima 

 Ventilationsanlæg og typer 

 Energibesparelser 

 Handlingsplan 

 Eksempler 

 Gode råd 
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BYGNINGER OG KLIMASKÆRM 
 

Bygningers varmebalance 
Overblik – definitioner 
En bygnings varmebalance er forholdet mellem varmetabet fra bygningen og varmetilskud-
det til bygningen. Behovet for opvarmning afhænger af varmebalancen. 
 

Varmetab 
Varmetabet fra en bygning består af transmissionstab gennem klimaskærmen (ydervægge, 
tage, gulve, vinduer og yderdøre) samt ventilationstab ved naturlig ventilation eller meka-
nisk ventilation. Varmetabet kan begrænses ved at isolere bygningsdelene, gøre bygnings-
konstruktionen tæt og ved at etablere varmegenvinding 
 

Varmetilskud 
Varmetilskuddet til en bygning er summen af varmetilskud fra solindfald gennem vinduer 
og glaspartier og internet varmetilskud fra personer, belysning, apparater o. lign. Solind-
faldet og dermed solvarmetilskuddet afhænger bl.a. af vinduernes størrelse og placering 
samt skyggeforholdende.  

Udnyttelsen af varmetilskuddet til opvarmning afhænger af samtidigheden mellem varme-
tilskuddet og behovet for opvarmning samt af bygningens varmeakkumulerende egenska-
ber. 

 

Varmebehov 
En bygnings varmebehov er i en Bygningsreglementet defineret som det beregnede netto-
varmebehov til rumopvarmning og ventilation. Hvad der medgår til produktion og fordeling 
af varmen indgår ikke i Bygningsreglements definition af varmebehovet. 

Varmebehovet kan beregnes med en forenklet metode, hvor bygningens varmebalance op-
stilles måned for måned i opvarmningssæsonen. 
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Klimaskærmen 
Klimaskærmen består af: 

 tag/loft 

 ydervægge 

 vinduer/døre 

 gulv/fundament 

 
 
At opretholde et godt indeklima i en bygning kræver energi, da bygningen har et varme-
tab, især om vinteren. Varmetabet gennem klimaskærmen er størst i de områder, som er 
dårligt isoleret. 

Ved energibesparende tiltag skal der fokuseres på de områder af klimaskærmen, som er 
dårligst isoleret. Herved opnås den største energibesparelse. 

 

Typiske svage steder i klimaskærmen: 

 Utætte vinduer giver et øget varmetab og det medfører ofte træk. Det bør udbedres 

 Hulmursisolering af ydervæggen er den mest rentable investering og samtidig hæves over-

fladetemperaturen på ydervæggene i lokalerne 

 Hvis isoleringen på loftet er trådt i stykker, så øges varmetabet væsentlig. Det kan repare-

res ved mineraluldsgranulat 

 Når udvendige døre udskiftes, kan tætningen være utilstrækkelig og det trækker. Det øger 

varmetabet og skal udbedres 

 Tjek altid om isoleringsarbejdet er reetableret, når håndværkeren har udført en repara-

tion. Det gælder også de tekniske installationer 

 
Kontakt rådgivningsteam hvis et af ovenstående problemstillinger observeres. 
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Eksempler på energibesparelser i klimaskærmen 
Tag/loft 
Hvis loftets isolering er mindre end 250 mm bør loftet efterisoleres. 

 

Eksempel 
1.000 m2 loft i en skole med 100 mm isolering efterisoleres med 200 mm isolering – i alt 
300 mm 

Årlig energibesparelse pr. m2 = 24 kWh/m2 

Årlig energibesparelse for loftet 1.000 x 24 kWh/m2  = 24.000 kWh/år 

CO2-reduktion ~ 24.000 kWh x 0,130 kg CO2 (fj.v)  = 3.120 kg CO2/år 

 

Ydervæg 
En ydervæg på 210 m2 I en institution med en 130 mm uisoleret hulmur efterisoleres med 
hulrumsfyld. 

Årlig besparelse pr. m2 = 120 kWh/m2 

Årlig besparelse for hele ydervæggen  

210 m2 x 120 kWh/m2 = 25.200 kWh/år 

CO2-reduktion ~ 25.200 kWh x 0,130 kg CO2 (fj.v)= 3.276 kg CO2/år 

 

Vinduer 
En skolefløj med 60 ældre 2-lags termoruder (á 2 m2) udskiftes til nye vinduer med 2 lags 
lavenergiruder 

Årlig besparelse pr. vindue = 124 kWh/år 

Årlig energibesparelse for alle vinduer 120 m2 x 124 kWh = 14.880 kWh/år 

CO2-reduktion ~ 14.880 kWh x 0,130 kg CO2 (fj.v) = 1.935 kg CO2/år 
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Energibesparende effekt  
Hvad kan de enkelte tiltag bidrage med i % besparelser: 

 

 Medarbejdere – energi- og miljørigtig adfærd  5 – 15 % 

 Optimering på energitekniske anlæg 5 – 20 % 

 Energieffektivisering - bygning/klimaskærm 15 – 30 % 

 

 

Energiforbrugsfordeling i en typisk offentlig bygning 
Varmeforbrug/varmetab - størrelsesorden: 

 

 Ventilation  = 28 % 

 Ydervægge  = 25 % 

 Vinduer = 16 % 

 Gulv  = 12 % 

 Varmt brugsvand  = 11 % 

 Tag  =  8 % 

 

I alt = 100 % 

 

Elforbrug – størrelsesorden: 

 

 Belysning = 32 % 

 Ventilation = 12 % 

 Pumpning = 11 % 

 Motorer = 6 % 

 Apparater/ydstyr = 21 % 

 Andet = 18 % 

 

I alt = 100 % 
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Prioritering af energibesparende tiltag 
Hvordan skal de energibesparende indsatser prioriteres: 

 Ingen fastlagte, sikre retningslinjer (udgangspunkt) 

En prioritering kunne fx være: 

 Uden omkostninger (holdningspåvirkning og ændret adfærd) 

 Større omkostninger (energitekniske tiltag i installationer) 

 Betydelige omkostninger (energieffektivisere klimaskærmen)  

Hvad menes med eller hvad dækker ”klima” og ”miljø” 

 Klimaforhold eller klimaproblemer vedrører det globale miljø. Det vil bl.a. sige, at det er 

landene, som defineres som forurener. Det er imellem landene, der skal aftales begræns-

ninger om fx at reducere CO2 – emissionerne for at begrænse drivhuseffekten 

 
 Miljøbegrebet fokuserer mere på tiltag på nationalt niveau, fx at begrænse energiforbruget 

og forureningen via lovgivning  

Hvorfor skal der spares på energien 
Ved enhver energiomsætning fra fossile brændsler (olie, gas, kul og biobrændsel) udledes 
CO2. CO2 anses for at være den væsentligste årsag til de konstaterede klimaændringer 
(drivhuseffekten), bl.a. i form af stigende temperaturer. 

Hvad er CO2 - hvorfra og hvortil 
CO2 er en luftart – ofte benævnt kuldioxid eller kultveilte. CO2 dannes ved afbræn-
ding af kul, olie, gas og biobrændsler især på kraftværker, som producere el og 
varme. 

Hver dansker udleder næsten 11 ton CO2 om året og heraf udgør ca. 1,5 – 2,0 ton 
fra opvarmning af boliger/bygninger. 
 

For hvert 1 kWh elforbrug (belysning, motorer etc.) udledes 0,54 kg CO2  

For hvert m3 fjernvarme (varme og varmt vand) etc.) udledes 5,55 kg CO2   
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3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 - VENTILATION 
 

 

 

EMNEOMRÅDE 2 
VENTILATIONSANLÆG 

 Indeklima 

 Ventilationsanlæg og typer 

 Energibesparelser 

 Handlingsplan 

 Eksempler 

 Gode råd 
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INDEKLIMA 
I enhver bygning er de termiske (temperaturer) og atmosfæriske (frisk luft) indeklimafak-
torer afgørende for brugernes velbefindende. 

 

Indeklima handler om mennesker, dem som bruger bygningen 
Brugeroplevelse er normalt en god barometer på, om indeklimaet er godt eller dårligt og 
kan dermed bl.a. fortælle hvor mange som er tilfredse/utilfredse med at være i lokalerne 
og hvor problemerne er. 

 
 Træk er det som hurtigst påvirker kroppen 

 Uhensigtsmæssige temperaturer er det hyppigste problem på arbejdspladser 

 Luftkvaliteten får ofte skylden, når folk føler sig utilpas 

 Lyset på arbejdsbord kan varierer uhensigtsmæssigt 

 Uhensigtsmæssig tøjbeklædning giver ubehag 

 

Indeklimamålsætning er en fordel 
Hvis der ikke er en målsætning, så løses problemerne ikke 

 Flest er tilfredse, når der styres efter målsætning 

 De problemer som består, løses på stedet 

 Antallet af problemer falder væsentligt 

 Det går hurtigt med at løse problemerne 

 Der handles, når der er klages 

 

Målsætning for termisk indeklima 
Vi ønsker 22 °C om vinteren og maks. 24,5 °C om sommeren 

 Forskellen i oplevelsen af temperaturen er for koldt eller for varmt, skyldes alene forskel-

len i tøjbeklædning sommer/vinter 

 Jo tættere vi er på målsætning, des flere er tilfredse 

 Målsætningen inddeles i kategorier A, B eller C. A er bedst, C er lavest og B er fornuftigt. 

 Det er variationen af temperaturen i arbejdstiden, som afgør kategorien for det termiske 

indeklima 
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Sammenhæng mellem kategori og temperatur 

K a t e g o r i Vinter °C Sommer °C 

A ± 1  [21;23] ± 1    [23,5;25,5] 

B ± 2  [20;24] ± 1,5    [23;26] 

C ±3  [19;25] ± 2,5    [22;27] 

 

LUFTKVALITET 

Hvad er luftkvalitet 
Luftkvalitet handler om kemi i luften. 

 Lugte afslører om der er kemi i luften (fx afgasning fra bygningsoverflader og interiør) 

 Ingen eller svag lugt betyder at kemien er så lille at det hverken kan påvirke mennesker el-

ler indeklima 

 Det gælder dog ikke formaldehyd, hvor der er lovgivet i bygningsreglementet herom  

 CO2 i luften viser om der er tilstrækkelig ventilation 

 Der er god luftkvalitet, når CO2 koncentrationen er lav og der kun er en svag eller slet ingen 

luft 

 

Hvad er co2 og afgasninger 
Baggrundsviden om luftkvaliteten 

 Mennesker udånder CO2 

 Jo større aktivitet, des større er udåndingen af CO2 

 Der er undersøgelser som har fastlagt sammenhængen mellem CO2 og ventilationsbehov 

 Der er et naturligt indhold af CO2 ude i det fri, som er omkring 400 ppm 

 Afgasninger fra materialer skyldes at der er et overskud kemiske stoffer, som ikke er i ba-

lance med omgivelserne 

 Nye materialer lugter meget i starten og afgasningen er stor. Det aftager indenfor uger el-

ler måneder 

 Når afgasningslugten er svag eller helt væk inde i lokalet er der sikkerhed for at afgasnin-

gen er blevet ubetydelig 
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Målsætningen for luftkvalitet 
Vi ønsker under 1000 ppm i CO2 koncentrationen. Er værdien under 800 ppm er rigtig godt. 

 Som oftest er luftkvaliteten god 

 En og to mandskontorer har ofte god luftkvalitet, når døren står åben. 

 Målsætningen inddeles i kategorier A, B eller C. A er bedst, C er lavest og B er fornuftigt. 

 Stigningen i CO2 er forskellen mellem inde- og ude værdien 

 

Sammenhæng mellem kategori og stigning i CO2  

Kategori Stigning i CO2 [ppm] 

A 460 

B 660 

C 1190 

Der er ca. 400 ppm i udeluft.  

 

Hvad skal vurderes og måles i forhold til luftkvalitet 
Det er lugte og CO2 

 De fleste kan lugte indhold af forskellige dufte, men de færreste kender baggrunden for 

lugte 

 CO2 er højest sidst på dagen 

 Mål på en normal personbelastning 

 Stigningen under 660: Luftkvaliteten er i orden. 

 Stigningen omkring 460: Luftkvaliteten er god  

 Stigningen under 460: Luftmængder kan reduceres for luftkvaliteten er rigtig god. 
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Hvor store luftmængder er der behov for 
 I kategori A er der behov for 10 l/s pr. person 

 Ved kategori B er der behov for 7 l/s 

 1 l/s svarer til 3,6 m3/time 

 

Sammenhæng mellem CO2 og ventilationen 

Kategori Stigning i CO2 [ppm] Ventilation 
[l/s pr. person] 

C 1190 4 

B 660 7 

A 460 10 

Bedre end A 300 15 

Bedre end A 230 20 

Bedre end A 150 30 

 

Eksempel: Hvis stigningen i CO2 er målt til 300 ppm, så ventileres der 50 % mere end det 
egentlige behov. Herved kan luftmængden reduceres. 

 

Den indblæste luft skal opblandes i rummet 
Den friske luft skal tilføres ned i opholdszonen og må ikke blive hængende under loftet. 

 Luften skal føres ned til opholdszonen uden trækgener 

 Ved høje indblæsningstemperaturer forbliver den friske luft under loftet 

 Indblæsningstemperaturen bør være 18-19 ºC 

 Luften strømmer ofte ud under loftet og falder ned, når luftstrømmen brydes 

 Luftstrømmen brydes af kanter på fx 10 cm, eller når den møder en anden luftstrøm 
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Spørgsmål vedrørende aktuel luftkvalitet 
Luftkvaliteten har betydning for energibesparelser og fremtidig drift 

 Er der god opblanding i lokalet? 

 CO2 målinger viser kategori A, B eller C? 

 Er der ingen eller svag lugt? 

 Er der god luftkvalitet og kan opblandingen forbedres? 

 Kan luftmængder reduceres? 

 Skal indblæsningstemperaturen sænkes? 

 Kan drifttider ændres? 

 

Giver konklusionen på luftkvalitet anledning til ændring af 
ventilationsdriften 
Hvis ja er der væsentlige energibesparelser. Jo flere ændringer des større besparelser. 

 Ændrer luftmængden? 

 Ændre indblæsningstemperatur? 

 Ændre drifttider for ventilationen? 
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VENTILATIONSANLÆG 

Hvorfor ventilation 
 Der skal være en god luftkvalitet, når mennesker opholder sig i bygningen 

 Mekanisk ventilation kan sikre en behovsstyret tilførsel af frisk luft uden fx trækgener 

 Mekanisk ventilation er en energirigtig løsning, når der er behov for meget luft 

 

Ventilationsanlæg 
Der er mange typer luftanlæg: 

 Udsugningsanlæg, ses typisk ved toiletter og køkkener 

 Almindelige ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning 

 Recirkuleringsanlæg ses typisk i idrætshaller 

 

Ventilationsanlæg, udsugning 
Der er mange udsugningsanlæg i kommunens bygninger: 

 Skal sikre et luftskifte på fx toiletter 

 Skal danne undertryk, så lugt ikke spredes. 

 Luften kommer ind i lokalet gennem huller, sprækker, dørpartier o.lign. 

 Kører ofte hele døgnet, men kan afbrydes 

 Sluger meget energi 

 

Ventilationsanlæg, indblæsning og udsugning 
Sikre luftkvaliteten i lokaler: 

 Der er ofte både indblæsning og udsugning i lokalerne 

 Der indblæses typisk med en temperatur på omkring 19 °C i fyringssæsonen. 

 Der er forskellig indblæsningsformer 

 Typisk indblæses luften fra loftet og opblandes i lokalet 
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Hvordan er et anlæg opbygget 
Ventilationsanlæg er et system, som sikre luftkvaliteten i bygningen: 

 Armaturer i lokalet, hvor luften kommer ind eller suges ud. 

 Aggregat, enten på loftet eller i kælderen, som al luft går igennem. 

 Luften strømmer i kanalerne i bygningen mellem aggregat og armaturer. 

 Spjæld, som regulerer luftmængderne 

 Lyddæmpere, som dæmper støjen fra anlægget 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ventilationsaggregat 
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Komponenter i et aggregat 
Komponenter i aggregatet tilfører luften energi, så vi ubemærket får tilført frisk luft. 

 To ventilatorer i aggregatet sørger for at luften indblæses og udsuges 

 Filtre, som beskytter anlægget og opsamler luftpartikler 

 Varmegenvinder, som overfører energi fra den varme brugte luft til den kolde friske luft 

 Varmeflade, som opvarmer den friske luft til 19 °C i fyringssæsonen 

 

Ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler 

 

 

ENERGIBESPARELSER 

Hvor kan der spares energi når der er fokus på ventilation 
Der er 5 parametre, som giver energibesparelser. De vedrører alle driften og gennemføres 
på aggregat.  

 Ændre luftmængder 

 Ændre indblæsningstemperatur 

 Ændre drifttider for ventilationen 

 Montere varmegenvindere, hvis den ikke findes 

 Udskiftning af ineffektive ventilatorer eller varmegenvindere 

 

Indblæsnings-
ventilator

Udsugnings-
ventilatorSpjæld

Spjæld Filter Filter

By-pass-
spjæld

By-pass-
spjæld

Køleflade Varmeflade

Krydsvarmeveksler

Indtag

Afkast

Udsugning

Indblæsning
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Luftmængder 
Hvis der er mulighed for at sænke luftmængderne, bør det gøres. 

 Luftmængder har stor betydning for elforbruget. 

 Hvis luftmængden nedsættes 20 % reduceres elforbruget med 50 %. Ved 10 % nedsættes el-

forbruget med 30 %. 

 Varmeforbruget reduceres proportionalt med luftmængderne. 

 Hvis luftmængden nedsættes 10 %, så spares der 10 % på varmeforbruget. 

 

Indblæsningstemperatur 
Indblæsningstemperaturen bør være 19 °C 

 Hvis temperaturen er højere, bør den sænkes. 

 Der er bedre opblanding i lokalet, når temperaturen er 19 °C. 

 Hvis temperaturen sænkes 1 °C, falder varmeforbruget med 20 %. 

 Det er dyrt at kører med høj indblæsningstemperatur og luftkvaliteten i lokalet forringes. 

 

Drifttider 
Ventilationsanlæg sikrer frisk luft. Der er et behov for frisk luft i arbejdstiden, men ikke 
udenfor arbejdstid. 

 Hvis der er svag eller ingen lugt om morgenen er luftkvaliteten god. Start tid kl. 800 

 Hvis der lugter om morgenen, start tidligere fx kl. 715 

 Sluk for ventilationen, når folk går hjem fra arbejde. Der er god luftkvalitet efter arbejds-

tid 

 
NB! Tjek om ventilationsanlægget og ventilerne i særlige lokaler og områder 

 

Vent frås 
Vent frås er, når et anlæg kører uden for arbejdstid i fyringssæsonen. 

 Ventilation kører, men der er ingen mennesker til stede 

 Ventilatorer og varmepumpe kører unødigt 

 Varmefladen i aggregatet opvarmer frisk kold udeluft 

 Den indblæste luft på 19 °C skal opvarmes i rummet til 22 °C 
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Varmegenvindere 
Denne enhed overfører energi fra den varme brugte luft til den friske kolde udeluft 

 Varmegenvindere reducere varmebehovet med op til 70 % i et ventilationsanlæg 

 Bør altid være monteret i et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning 

 Varmeregningen på anlægget kan reduceres med måske 50.000-500.000 kWh pr år ved var-

megenvinding 

 

Ventilatorer 
Ventilatorer flytter luft rundt i bygningen, typisk mange m3 i timen.  

 Der er stor luftmodstand i et helt ventilationsanlæg  

 Modstanden falder meget, hvis luftmængden reduceres en smule 

 
 

HANDLINGSPLAN 

Registrering/tjek 
 Hvornår starter og stopper ventilationsanlægget (drifttiden) 

 Hvornår er 50 % af brugerne ankommet i bygningen (brugstiden) 

 Hvornår har 50 % af brugerne forladt bygningen (brugstiden) 

 Hvad er indblæsningstemperaturen i lokalerne 

 

Eksempel på besparelse 
Jo flere parametre som ændres, des større er besparelsen. 

Eksempel:  

 Indblæsningstemperaturen sænkes med 1 °C. Giver 20 % på varmen. 

 Drifttiden reduceres fra 10 til 8 timer. Giver 20 % på både el og varme 

 Luftmængden reduceres 10 %. Giver 30 % på el og 10 % på varmen 

 Nyt elforbrug: (1-0,2)x(1-0,3) = 0,56 = 56 % af den gamle el forbrug. 

 Nye varmeforbrug: (1-0,2)(1-0,2)(1-0,1) = 0,58 = 58 % af det gamle varmeforbrug 
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7 GODE RÅD OM VENTILATION 
1. Målsætning om drifttid fra 7oo-1600.  
2. Målsætning indblæsningstemperatur 19 °C i fyringssæsonen. 
3. Ønske om en anden målsætning gør at sagen behandles særskilt og skal godkendes. 
4. Luftmængder sænkes 20 % alle steder - hvis muligt. 
5. Klag vis det lugter eller der er træk. Relevant repræsentant kommer og vurdere pro-

blemet. CO2 måles altid ved besøget. 
a. Fastlæg kategorien for luftkvaliteten i bygningen. Fortæl brugerne om betydningen 

af lugte. 
b. Fortæl brugerne at eventuelle ventilationsproblemer, fx træk, skal løses i loka-

lerne. 
6. Kun ventilationsfirmaer må ”stille” på anlæg. 
7. Når enheder går i stykker, skift til energirigtige løsninger. 

 

OPGAVE 
Om vinteren er radiatortermostaterne indstillet ideelt som de skal, men indblæsningstem-
peraturen er 24 °C. 

 Hvad kan være årsag til en dårlig luftkvalitet? 

 Hvad kan være årsag til at indblæsningstemperaturen er oppe på 24 °C? 

 Hvordan kan luftkvaliteten forbedres?  
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4. ENERGITEKNISKE ANLÆG 2 - VARMEANLÆG 

 

 

EMNEOMRÅDE 3 
VARMEANLÆG 

 Indeklima 

 Varmeanlæg og typer 

 Energibesparelser 

 Handlingsplan 

 Eksempler 

 Gode råd 
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HVORFOR VARMEANLÆG I BYGNINGER 

 Der skal opretholdes en temperatur, om vinteren, som tilfredsstiller så mange brugere som 

muligt.  

 Der er krav og målsætninger til det termiske indeklima 

 Der er behov for varmt brugs vand, som er bakteriefrit, i bygningen. 

 Hvis der er mere end 55 °C i varmtvandsbeholderen, er der ikke levevilkår for bakterier. 

Brugsvand

Fjernvarme

Forsyningsanlæg

Forbrugsanlæg

Radiatoranlæg

Termisk indeklima

kv

1121200-ho1/hk  

Opbygning af varmeanlæg 
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RADIATORER OG TERMOSTATVENTILER 
En radiator og dens ventil regulerer temperaturen i lokalet 

 Der tilføres varmt vand i toppen af radiatoren og vandet løber ud i bunden 

 Termostatventilen åbner for det varme vand, hvis temperaturen i lokalet bliver for lav 

 Indstillingen af termostatventilen har betydning for, hvornår radiatoren afgiver varme 

 

 

Radiatortermostatventil 

 

Energibesparelser 
Tiltag ude i lokalerne, som kan reducere energiforbruget. Der er potentiale for energibe-
sparelser hvis: 

 den aktuelle rumtemperatur om morgenen er højere end 20-21 °C 

 der er flere meter uisolerede varmerør i lokalet 

 radiatorerne kun er varme i toppen 

 der er samme ønskede rumtemperatur hele døgnet 

 der er monteret termostatventiler 

 den ønskede rumtemperatur kan holdes i alle lokaler 
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HANDLINGSPLAN 
Først ses der på lokalerne og dernæst i fyrrummet. 

 

Tjek i lokaler 
 Er rumtemperaturen over 21 °C om morgenen i fyringssæsonen? 

 Står radiatorventilerne uens i lokalet? 

 Er radiatoren kun varm i toppen? 

 Er der uisolerede rør i lokalet, hvor mange meter? 

 Er der samme rumtemperatur hele døgnet? 

 Er der monteret termostatventiler på anlægget? 

 Kan den ønskede rumtemperatur holdes i alle lokaler? 

 

Handling vedrørende lokalet 
 Termostatventilerne skal være indstillet ens og justeres, hvis der er for varmt 

 Hvis termostater er defekte, kontakt da rådgivningsteam 

 Hvis radiatorerne kun er varme i toppen, kontakt da rådgivningsteam 

 Hvis der er problemer med uisolerede rør i lokalet, kontakt da rådgivningsteam 

 Hvis der ikke er monteret termostatventiler, kontakt da rådgivningsteam 

 Hvis der er samme rumtemperatur hele døgnet, kontakt da rådgivningsteam 

 Hvis der ikke kan holdes samme rumtemperatur i alle lokaler, kontakt da rådgivningsteam 

 

Termisk indeklima og varme rør i lokaler 
Der er andre fordele, end energibesparelsen, ved at isolere uisolerede rør i lokalerne. Hvis 
der er en stor unødig varmeafgivelse fra rør medfører det at temperaturen ikke kan styres 
og den stiger. Det forringer det termiske indeklima og flere vil opleve ubehag i arbejdsti-
den. 
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BRUGSVAND 
Der er krav om hurtigt adgang til varmt vand i brugstiden. 

 I større bygninger er der en cirkulationspumpe, så der hurtigt er varmt vand i cirkulations-

ledningen ved tappestederne 

 Afstanden mellem en vandhane og cirkulationsledningen skal være kort, så det varme vand 

hurtigt kan komme til hanerne 

 Cirkulationsledningen skal altid være isoleret ellers er der et stort varmetab. 

 Varmtvandsbeholderen har indbygget en spiral, som enten er koblet på centralvarmesyste-

met eller direkte på fjernvarmenettet 

 Det varme vand i spiralen opvarmer vandet i beholderen 

 I bunden af beholderen tilføres der koldt vand, når der tappes varmt vand fra en vandhane 

 I toppen af beholderen løber vandet ud i cirkulationsledningen og det varme vand kommer 

retur i det øvre område af beholderen 

 

T

T

T

T

Brugsvand

1121200-ho2/hk

Dæksel

Føler

T

Veksler

Kv
 

Principskitse af brugsvandsinstallation 
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ENERGIBESPARELSER 

Varmtvandsbeholder 
Der er potentiale for energibesparelse hvis: 

 cirkulationspumpen kører hele døgnet 

 der er uisolerede rør, ventiler og beholder 

 der er en temperatur over 55 °C i beholderen 

 

HANDLINGSPLAN 

Tjek varmt brugsvand 
Der er krav om hurtig adgang til varmt vand i vandhanerne i brugstiden (arbejdstiden). Det 
kræver meget energi at opfylde dette krav, men uden for arbejdstiden er der ikke krav om 
hurtigt adgang til varmt vand.  

 Er cirkulationspumpen stoppet uden for brugstiden? 

 Er der uisolerede varmtvandsrør og varmtvandsbeholder? 

 Er beholdertemperaturen højere end 55 °C? 

 Er der temperaturen på det varme vand i hanerne OK? 

 Er der en lille afkøling over spiralen som opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen? 

 

Handlingsplan vedr. brugsvand 
 Cirkulationspumpen skal kun køre når der er behov for varmt vand, kontakt rådgivnings-

team 

 Ved uisolerede rør, ventiler og beholder, kontakt rådgivningsteam 

 Er der for høj beholdertemperatur. kontakt rådgivningsteam 

 Ved for stor afkøling over spiralen , kontakt rådgivningsteam 
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FORSYNINGSANLÆG 
Der er flere typer anlæg, men her nævnes specielt fjernvarme: 

 Veksleren overfører energi fra fjernvarmenettet til centralvarmeanlægget 

 Jo lavere vandtemperaturen er for returvandet til fjernvarmeværket, des bedre er effekti-

viteten 

 

Typisk udeklimastyring. Der er afkølingskontrol. I mange systemer kan varmekurve mm indstilles 
fra et CTS anlæg 

 

Varmeveksler 
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Energiesparelser 
Der er potentiale for energibesparelser hvis: 
 fyrrummet er varmt 

 uisolerede rør  

 uisolerede ventiler og andre varme dele isoleres i fyrrummet 

 fremløbstemperaturen kan sænkes. Herved er der mindre varmetab fra de varme rør over-

alt i bygningen 

 Der er større varmetab fra dampanlæg, hvorfor isoleringen får endnu større betydning her 

 I dampanlæg bør det kondenserende vand ikke være højere end 30 °C. 

 Cirkulationspumpen og afspærringsventiler, i sommerperioden, er lukkede 

 Fyrrummet er varmt om sommeren, da er anlægget ikke afbrudt 

 

Tjek fyrrummet 
Hvis der kan siges ja til et eller flere af punkterne, så kontaktes rådgivningsteam. 
 Der er for varmt i fyrrummet 

 Anlægget er ikke afbrudt om sommeren 

 Der er uisolerede rør, beholder eller komponenter i fyrrummet 

 Kører cirkulationspumpen til varmeanlægget om sommeren 

 Er der en lille afkøling over varmeveksleren for fjernvarmen 

 

Eksempler 
 En reduktion af rumtemperaturen med 1 °C giver en besparelse på 7 % af det totale varme-

forbrug 

 Varmetabet for et uisoleret rør er i gennemsnit 40 W/m. Det svarer fx til en 40 watts elpæ-

rer for hver meter varmt rør 

 Et isoleret varmt rør afgiver ca. 10 W/m 

 Hvis et varmt rør isoleres giver det en økonomisk besparelse på 150 kr. pr. m hvert år. 

 Uisolerede rør og komponenter ved dampanlæg har et varmetab som er 5-10 gange større, 

fordi temperaturen er høj. Der er her en meget stor gevinst at hente, hvis det er uisolerede 

områder. 

 Udskift radiatorventiler til termostatventiler, maks. besparelse 20 % 

 Ved natsænkning af rumtemperaturen er besparelsen 2 % 

 1 °C indregulering af anlæg, maks. 6 % besparelse 
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6 GODE RÅD 
 Morgentemperatur på 21 °C. Flest er da tilfredse med det termiske indeklima og det er 

energirigtigt 

 Ens indstilling af radiatorventiler i samme lokale 

 Defekte ventiler udskiftes 

 Varme rør isoleres 

 Varmtvandsbeholderens temperatur skal holdes på 55 °C 

 Urstyring stopper cirkulationspumpen, for det varme brugsvand, udenfor brugstiden 

 Tjek fyrrummet om sommeren og tilse at anlægget er stoppet korrekt 

 Tjek temperaturerne for fjernvarmeveksleren. Hvis forskellen mellem T1 og T2 er mere end 

2 °C, så kontakt rådgivningsteam. Veksleren skal måske renses 

 

Fjernvarme Centralvarme

Fremløb Fremløb

Retur ReturT1 T2

Varmeveksler

1121200-ho3/hk
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OPGAVE 
Der er to radiatorer i et lokale, den ene er varm i toppen, den anden er kold. Rumtempe-
raturen er 23 °C. Der er 15 meter uisolerede varme rør. 

 Er der behov for varmetilførsel i den aktuelle situation? 

 Kom med eksempler på hvorfor den ene er kold og den anden er varm? 

 Har det betydning for det termiske indeklima at rørene isoleres? 

I fyrrummet er temperaturen i varmtvandsbeholderen aflæst til 59 °C. Returtemperaturen 
i cirkulationsledningen er 40 °C. 

 Hvad fortæller det os? 
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5. ENERGITEKNISKE ANLÆG 3 - BELYSNING 

EMNEOMRÅDE 4 
BELYSNINGSANLÆG 

 Anlægstyper 

 Energibesparelser 

 Handlingsplan 

 Eksempler 

 Gode råd 
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Belysningsanlæg 
 

Formål – hvorfor belysning 
Hovedformålet med belysning i bygninger er at ”oplyse eller belyse” lokaler, rum, objekter 
etc. Belysningsanlægget skal ud fra rummets funktion og aktiviteter give det rigtige lys på 
de rigtige steder, uden at anvende energi på unødvendigt lys. Specifikt er det belysnings-
anlæggets opgave: 

 at skabe de rette synsbetingelser for synsopgaver i lokalet 

 at belyse lokalets flader, så lysfordelingen svarer til anbefalinger og eventuelt særlige krav 

 at skabe et rum med et tilfredsstillende visuelt miljø 

 belysningskvalitet og krav hertil beskrives i DS700/IEC/EC etc. 
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Belysningsstyrke 
Ligesom de termiske og atmosfæriske faktorer er belysning også en vigtig indeklimafaktor. 
 
I BR15/EN12193:2007 er angivet retningslinjer for belysningsstyrker på synsobjekter og 
blændingsklasse for almen belysning. Efterfølgende er som eksempel angivet anbefalede 
driftsværdier for belysningsstyrke. 
 

Kontorer 

Lejlighedsarbejde   200 lux 

Vedvarende arbejde  500 lux 

Gange og trappe    50 lux  

 

Skoler 

Normal klasse  200 lux 

Tavler   500 lux 

 

Rengøring af lokaler 

Almindelige   50 lux 

Krævende   200 lux 

 

 

Belysningskvalitet 
 DS700 skal overholdes 

 passende/jævn belysningsstyrke på synsobjekter og i rummet 

 ingen generende blænding på arbejdspladsen 

 ingen refleksioner ved/på arbejdspladsen, fx i papirer eller edb skærm 

 lyskilder med god lysfarve og farvegengivelse (RA – indeks) 

 gode kontrastgengivelser af detaljer 

 intet generende flimmer 

 ingen generende støj og varme fra belysningen 

  



UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG – ENERGIRIGTIG DRIFT KOMMMUNER 

  

45 

 

ANLÆGSTYPER 
Der skelnes mellem 2 anlægstyper: 

 Almen belysning 

 Særbelysning eller arbejdspladsbelysning 

 
 
 

Almen belysning 
Almene belysningsarmaturer er helt eller delvist indbygget eller nedhængt fra loftet. 

 Almenbelysningen har til opgave at belyse rummets flader, således at de får en passende 

luminans i forhold til selve arbejdspladsens nærmere omgivelser og arbejdsobjekter. 

 
 Almenbelysningen skal desuden belyse gange og færdselsarealer, således at der skabes den 

fornødne sikkerhed for trafikken. Endvidere at der sikres gode muligheder for rengøringsar-

bejdet.   

 
 For et belysningsanlæg er der i langt de fleste tilfælde endda meget gode muligheder for at 

opnå markante energibesparelser ved renoverings- og energieffektiviseringstiltag samtidigt 

med, at belysningskvaliteten bliver væsentligt forbedret.  

 
Særbelysning / arbejdspladsbelysning 
Ved mange arbejdsopgaver er det ikke muligt at opnå korrekt arbejdspladsbelysning alene 
ved hjælp af almenbelysningen. Arbejdspladsens belysning skal derfor suppleres med en 
særbelysning, fx bordlamper. 
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Belysningskomponenter 
Et belysningsanlæg består af armaturer, hvori er monteret lyskilder. Desuden indgår en el-
ler flere tænde-slukke komponenter. 

Armaturets formål er at fastholde og yde mekanisk beskyttelse af lyskilden samt medvirke 
til at skærme, reflektere og sprede lysstrømmen. 

 
Glødelamper/-pærer: 

Lyskilde Watt 
W 

Lysmængde 
Lumen 

Effektivitet 
lm/W 

Glødepære 60 710 12 

Halogenglødepære 42 630 16 

Stifthalogen (lawolt) 35 600 16 

A-sparepære* 15 800 53 

(Lysstofrør (HF) 36 3250 90) 

 
*A-sparepære har en levetid på 6 gange levetiden for glødepæren. 
 

Lysstofrør: 

Type Watt 
W 

Lysmængde 
Lumen 

Effektivitet 
lm/W 

Længde 
cm 

Ældre lysstofrør 65-58 2000 30 150 

Nyere lysstofrør 55-36 3000 65 150 

Nye lysstofrør 32-15 3500 150 60-46 

 
 
Bemærk 
Lysstofrørsarmaturet har et eget forbrug og ofte i størrelsesorden 10-20 Watt. 
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Sammenligning – almen, gløde og a-pære 
Ved udskiftning 

Almindelig glødepære 
Watt 

A-sparepære 
Watt 

25 7-9 

40 11 

60 15 

75 20 

100 23 

 
Bemærk 
Alle matterede glødepære kan erstattes med sparepære i energiklasse A 
 

Udfasning af klare glødepærer (eu-direktiv) 
 

 
Sept. 
2009 

Sept. 
2010 

Sept. 
2011 

Sept. 
2012 

Sept. 
2013 

15 W  

25 W  

40 W  

60 W  

75 W  

100 W  
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LYSSTYRING 
Et overordnet mål med lysstyring er at undgå, at der bruges mere energi til kunstigt lys 
end nødvendigt, samtidigt med at brugernes komfort tilgodeses eller forbedres. 

Lysstyring kan være manuel eller automatisk, men er ofte en kombination. Fx vil en auto-
matisk regulering af lysniveauet ofte være kombineret med en urstyring eller en bevægel-
sessensor samt en manuel kontakt, således at brugeren selv kan slukke for lyset. 

Valg af lysstyringsstrategi er ofte et kompromis, hvor fordele skal afvejes mod ulemper.  

Lysstyring kan give op mod 20-40 % af elforbruget til lys. 

 

Typiske lysstyringsløsninger 

Tænd og sluk af lyset 
 kontakter og lysdæmpere 

 urstyringer 

 kontakter med automatisk sluk 

 skumringsrelæ 

 bevægelsessensor eller tilstedeværelsessensor 

 

Styring eller regulering af lysniveauet 
 Styring af belysningen efter lyset udenfor 

 Styring af lysindfaldet gennem vinduet 

 Automatisk regulering af lysniveauet 

 Zoneopdeling af belysning 

 Energieffektive armaturer med HF spoler til lysstofrør 

 

Brugerens overstyring 
 Overstyring med manuel kontakt 

 Overstyring med manuel lysdæmper 

 Overstyring med automatisk tilbagestilling 

 

Særlige driftsfunktioner 
 belysning under rengøring 

 belysning under service 

 belysning under vagtens rundering o.lign. 
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ENERGIBESPARELSER 
I eksisterende belysningsanlæg kan elforbruget reduceres ganske meget. Typiske energibe-
sparelser ligger i størrelsesorden 5-30 %. 
 

De 5 lette energisparetiltag 
 Sluk for lyset, når der ikke er behov for kunstig lys 

 Udskift lyskilden til lavenergilyskilde 

 Udnyt dagslyset så meget som muligt 

 Vælg lyse farver i lokalet (loft, vægge, gulv, interiør) 

 Hold armaturer og lyskilder rene 

 
 

Energibesparelser på belysningsanlæg kan inddeles i 3 hovedtyper: 
 Minimering af belysningsbehov 20-70 % 

 Optimering af belysningsanlægget (armaturer/lyskilder) 30-80 % 

 Forbedret styring og udnyttelse af dagslys 30-60 % 
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HANDLINGSPLAN 

Gode råd - tjekliste 

1. Udskiftning til energibesparende lyskilder 

Gamle og ældre ”tykke” lysstofrør udskiftes til ”tynde” rør med stort lysudbytte.  

Almindelige glødepærer udskiftes til lavenergipære. 

Den største besparelse opnås, hvis armaturerne også udskiftes. Med de nye lyskilder 

skal der bruges færre armaturer for at få samme lys som med de gamle. 

 

2. Vælge armaturer med høj virkningsgrad 

Armaturerne bør være afskærmede, således, at de ikke blænder og det udsendte lys 

skal være tilpasset opgaven, fx. arbejde ved pc’er. 

3. Jævnlig rengøring 

Såvel armaturet som lyskilden børe jævnligt rengøres for at sikre et vedvarende effek-

tiv lysudbytte. Kan indgå i en ”rengøringsaftale”. 

4. Prioritere pladsorienteret belysning 

Udskiftning af rør giver bedre belysning og kan reducere behovet for særbelysning. 

5. Hurtig tilpasning af belysningen 

Så vidt muligt bør tilstræbes et fleksibelt belysningsanlæg, der hurtigt kan tilpasses 

nye arbejdsopgaver eller nye lokaleindretninger og anvendelse. 

6. Bedre udnyttelse af dagslyset 

Sluk for det kunstige lys, når dagslyset er tilstrækkeligt. 

Der er store energibesparelser ved at optimere anvendelse af dagslys. Dette kan ske 

ved dels at sektionere belysningsanlægget og dels ved at benytte moderne lysstyrings-

udstyr. 

Dagslysudnyttelse kan yderligere fremmes ved at anvende bevægelige solafskærmning, 

der fjernes, når der er behov for dagslys samt hensigtsmæssig placering af arbejdsplad-

ser i forhold til vinduer. 

 

  



UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG – ENERGIRIGTIG DRIFT KOMMMUNER 

  

51 

 

7. Dæmp eller sluk for lyset 

Sørg for at der slukkes for lyset, når et lokale ikke benyttes eller når der er tilstrække-

ligt med dagslys. 

Brugervaner er her helt centrale faktorer for at opnå energibesparelser på belysnings-

området. 

8. Behovstyring af lyset - automatik 

Behovsstyring gennem anvendelse af moderne lysstyringsautomatik herunder anven-

delse af PIR - følere (infrarød/ultralyd detektorer, bevægelsesfølere o. lign.)    

 

9. Vælg lyse farver  

Lyse farver på lokalets vægge, loft og gulv reflekterer såvel dagslyset som det kunstige 

lys. Her igennem er der også gode energisparemuligheder. 

10. El-spareskinne 

El-spareskinnen slukker automatisk for alle de apparater, den strømforsyner 

 

Eksempel på energibesparelse 
I et lokale med 20 stk. armaturer udskiftes de eksisterende 75 W glødepærer med lavener-
gipære på 15 W. 

Der er regnet med gennemsnitlig 6 timeres drift pr. dag i 220 dage 

Før 

75 W x 20 stk. x 6 timer x 220 dage 

 

= 

 

1.980 

 

kWh/år 

Efter 

15 W x 20 stk. x 6 timer x 220 dage 

 

= 

 

396 

 

kWh/år 

Besparelse i el = 1.584 kWh/år 

 

Besparelse i driftsomkostninger: 1.584 kWh á kr. 1,50 = 2.376 kr./år 
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OPGAVE – BELYSNING 
 Angiv 5 umiddelbare energispareråd som fokuserer brugeradfærd. 

 Angiv størrelsesorden i besparelser (Watt eller kWh) ved at udskifte almindelige glødepære 

på 75 kW til A-lavenergipære på 18 W for 20 armaturer i 8 timer pr. dag i 220 dage. 

 Angiv mindst mulige automatikløsninger til forbedret styring af belysningsanlægget. 

 Angiv betegnelsen for den DS standard som stiller minimumskrav til kvalitet og belysnings-

styrke for et belysningsanlæg i en institution. 

 Angiv hvilke 3 hovedtyper af energisparemuligheder på belysningsanlæg. 

 

 
  



UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG – ENERGIRIGTIG DRIFT KOMMMUNER 

  

53 

 

6. APPARATER OG UDSTYR 
 

EMNEOMRÅDE 5 
APPARATER / UDSTYR 

 Hårde hvidevarer 

 Energirigtigt indkøb 

 Energirigtigt brug/ anvendelse 

 Energisparemuligheder 
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Apparater og udstyr 
Apparater og udstyr som it, pc etc. på kontorer og hårde hvidevarer i fx institutioner, er i 
mange tilfælde ret energikrævende, derfor skal såvel ved indkøb og brug udvises omtanke, 
hvad angår pris, kvalitet, funktionalitet, levetid og ikke mindst udvises omtanke vedrø-
rende energiforbrug, både under drift og i tomgang. 

NB! Der foreligger regler for den offentlige indkøbspolitik 

 

KONTORUDSTYR 
De typiske apparater /udstyr er: 

 pc (stationær, bærebar) 

 printere, kopimaskiner 

 bordlamper 

 opladere 

 kaffemaskiner 

 

Mange af disse elforbrugende apparater er meget ofte tilkoblet og bruger energi på tids-
punkter, hvor det ikke er nødvendigt. 

Den energirigtige brug/adfærd er svær at indfri og vedvarende at overholde, når det dre-
jer sig om elforbrugende kontorudstyr. 

Anvendelse af fx elspareskinner, som automatisk afbryder for apparaterne, når disse ikke 
benyttes over en tid, har vist at være en særdeles nyttig energispareenhed. 
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HÅRDE HVIDEVARER 

 Energirigtigt indkøb/anvendelse 

 Energisparemuligheder -  hvordan? 

 

Hårde hvidevarer til: 

 Vask  

 Tørring 

 Opvask 

 Køling og frysning  

 
 

Generelt ved anskaffelse 

Hvad skal tjekkes: 

 Krav til funktioner er nødvendige 

 Krav til betjeningsvenlighed 

 Krav til forbrug og ydeevner 

- nødvendige/ønskede vaskeprogrammer 

- kapacitet (kg), temperatur (°C), vasketid (min.) og centrifugering 

- tøjtyper (bomuld, uld, easy care o.lign.) 

 

 

Forbrug, ydelser og energibesparelser: 

 Forbrug: Energi, vand, tid (Hvilke energiformer? Genbrug af vand?) 

 Ydelser: Temperatur, vaskeevne, skylleevne, centrifugeringsevne 

 (Bemærk at der bruges 3 til 5 gange så meget energi til efterfølgende at tørre en portion 

vasketøj i en tumbler som der bruges til at vaske den. Derfor er god centrifugering vigtig!) 
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Energimærkning 

 Husholdningsmaskiner er omfattet af et EU mærkningssystem, inddelt i klasser for egenska-

ber  

 ECO-design proces er ved at blive gennemført (energieffektivitetskrav til udstyr) 

 Professionelle maskiner er ikke omfattet endnu, men der er opstillet testprogram og testet 

en række maskiner 

 

 

 

Foruden energimærket (farvepile – A-G) findes også miljømærkerne: 

 Blomsten 

 Svanen 

 

 

Disse er de europæiske og nordiske miljømærker og mærker står for: 

 at produkterne er blandt de mindst miljøbelastende inden for denne type produkt 

 at produkterne ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer 

 at der stilles krav til energieffektivitet 
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7. ENERGISTYRING OG NØGLETAL 

EMNEOMRÅDE 6 
ENERGISTYRING OG NØGLETAL 

 Hvad er energistyring 

 Energiforbrugsregistrering 

 Dataopsamling / præsentation 

 Energinøgletal 

 Gode råd 



UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG – ENERGIRIGTIG DRIFT KOMMMUNER 

  

58 

 

Energistyring 
Kommunen har som anført under introduktion vedtaget en målsætning om en reduktion af 
CO2-udledningen. I denne målsætning ligger der for realiseringen af målene såvel en række 
miljø- som energistyringselementer. 

 

HVAD ER ENERGISTYRING? 
Energistyring er en systematisk metode, som ved kontrol og overvågning sikrer en effektiv 
drift af virksomhedens energiforbrugende anlæg. 

 

Energistyring er: 

 Et middel til opnåelse af lavest mulig energiforbrug og tilhørende driftsomkostninger 

 Et middel til at fastholde opnåede energibesparelser 

 Energibesparende i kraft af øget opmærksomhed 

 Et middel til at afdække nye muligheder for at effektivisere energiforbruget 

 Emissionsbegrænsende - især CO2 

  
Energistyring kan illustreres ved følgende energistyringscirkel: 

KORTLÆGNING

FEJLRETNING,
ENERGIEFFEKTIVISERING, 

STATUS OG 
BUDGETLÆGNING

BEREGNING,
SAMMENLIGNING

OG DANNELSE
AF NØGLETAL

ANALYSE +
VURDERING

REGISTRERING

“se”

“beslutte”

“handle”
“tænke”

Energistyring
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Bemærk 
Kommunen skal intensivere forbrugsregistrering af el, varme og vand og præsentation 
heraf. Det er en afgørende forudsætning for at kunne følge forbrugsudviklingen og effek-
tion af energisparetiltagene. 

 

Energistyring består af følgende faser: 
 Registrering af energiforbrug og parametre/faktorer som har betydning for energiforbruget.  

 (“Ser”, hvor energien bruges). 

 Beregning og sammenligning af registreret forbrug, nøgletalsdannelse . (Tænke) 

 Analyse og vurdering af registrerede data og af nøgletal og sammenligning med allerede 

kendte nøgle- og referencetal. (Beslutte energieffektivisering). 

 Fejlretning, energieffektivisering.  Status og budgetlægning af energiforbrug for det kom-

mende år.  

 (Handle og gennemføre). 

 

Formål med energistyring og registrering 
Energistyring skal bl.a. klarlægge: 

 Hvor meget energi bruges? 

 Hvad bliver energien brugt til? 

 Hvor effektivt udnyttes energien? 

 Hvor meget kan energiforbruget reduceres? 
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NØGLETAL 
Energinøgletal er ikke bare nyttige som værktøj i energistyring. De er fundamentet i arbej-
det med energieffektivisering og et hovedgrundlag til at dokumentere effekten af energi-
sparetiltag. Nøgletal giver mulighed for: 

 løbende at følge energiforbrugsudviklingen 

 løbende at afdække uhensigtsmæssigt forbrug 

 opgøre, vurdere og dokumentere effekten af energieffektiviseringstiltag 

 forbedre grundlaget for budgettering af kommende års energiforbrug 

 synliggøre forbruget for medarbejdere 

 vurdere forbruget i forhold normer, standardforbrug og retningslinjer 

 sammenligne eget energiforbrug med andre 

 energiøkonomistyring  

 

Efterfølgende er givet nogle eksempler på typiske energinøgletal: 

På bygningsområdet: 

Elforbrug:  
 El total = kWh/m2 pr. år (hovedmåler) eller pr. person  

 El til belysning = kWh/m2 pr. år (bimåler) 

 El til ventilationsanlæg = kWh/m2 pr. år (bimåler) 

 El til køl/aircon = kWh/m2 pr. år (bimåler) 

 El til varmeanlæg = kWh/m2 pr. år (bimåler) 

     

Varmeforbrug: 
 Fyringsolie/naturgas/fjernvarme = årligt forbrug af fyringsolie total eller pr. opvarmet are-

alenhed eller pr. bygning  

 

Vandforbrug: 
 Vand = årligt forbrug total eller pr. bygning eller pr. person 
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GODE RÅD/TIPS 
Nogle erfaringsmæssigt gode tips om opstart og arbejde med nøgletal er bl.a.: 

 Start enkelt – tag et skridt ad gangen 

 Start med overordnede nøgletal baseret på eksisterende målere 

 Start eventuelt med manuel registrering og indsamling 

 Udnyt eventuelt allerede etablerede registrerings- og dataopsamlingsmuligheder (fx CTS 

anlæg) 

 Sørg for at nøgletal bliver præsenteret og brugt overfor virksomhedens ledelse og medar-

bejdere 

 Arbejde med nøgletal er en stadig procesudvikling og kræver til stadighed opfølgning 
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NØGELTAL – EKSEMPLER 
 
Forbrug til rumopvarmning – fjernvarmeforsynede bygninger – normal år 
Forskellen mellem det samlede varmeforbrug og forbruget til rumopvarmning (GAF) inde-
holder bl.a. forbruget til opvarmning af varmt brugsvand og ikke udnyttede tab fra rørled-
ninger mv. 

Fjernvarmeforsynede  
bygninger 

Samlet forbrug GAF 

kWh/
m2 

25 % 
mindst 25 % mest kWh/m2 % 

Rækkehuse 

Etageboliger 

Kollegier 

Anden helårsbeboelse 

Plejehjem, døgninstitution 

Daginstitution 

Industri 

Transport- og garageanlæg 

Kontor og handel 

Hotel 

Biograf, bibliotek, museum 

Skoler 

Hospitaler, sygehjem 

Kaserner, fængsler 

Idrætshal, svømmehal 

Andet 

161 

136 

166 

151 

159 

180 

134 

170 

111 

138 

139 

129 

155 

170 

159 

140 

111 

99 

118 

104 

108 

106 

69 

77 

60 

68 

64 

86 

98 

109 

68 

71 

225 

178 

224 

191 

219 

273 

230 

342 

176 

223 

258 

183 

216 

254 

314 

233 

112 

98 

119 

118 

113 

124 

106 

146 

92 

104 

124 

105 

113 

136 

103 

114 

70 

72 

72 

78 

71 

69 

79 

86 

83 

75 

89 

81 

73 

80 

65 

81 

Gennemsnit 134 90 189 101 75 
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Vandforbrug 
I nedenstående tabel er givet nøgletal for vandforbruget i forskellige bygningskategorier. 
Samlet forbrug af koldt og varme vand. 

Bygningskategori Middelforbrug 

Boliger 145 l/døgn pr. beboer 

Ældre skoler 3-4 m3/elev pr. år 

Nyere skoler 5-9 m3/elev pr. år 

Skole med svømmehal 12-18 m3/elev pr. år 

Børneinstitutioner 15-18 m3/barn pr. år 

Sygehus uden vaskeri 212 m3/seng pr. år 

Sygehus med vaskeri 264 m3/seng pr. år 

Plejehjem 0,35 m3/patient pr. døgn 

Supermarked med cafeteria 3,5 l/døgn pr. m3 

Supermarked uden cafeteria 0,8 l/døgn pr. m3 

Hoteller 460 l pr. overnatning 
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Typiske vandtab ved utætte installationer 

 

Vandtab ved utætheder ved arbejdstryk på 50 mVS 

Åbning Liter m3 m3 
Mm Minut Time Dag Uge Måned År 

0,5 0,33 20 0,48 3,36 14,4 173 

1,0 0,97 58 1,39 9,73 41,6 499 

1,5 1,82 110 2,64 18,5 79 948 

2,0 3,16 190 4,56 31,9 136 1362 

2,5 5,09 305 7,30 51,1 218 2616 

3,0 8,15 490 11,75 82 351 4212 

3,5 11,3 680 13,6 114 490 5880 

4,0 14,8 890 21,4 150 640 7680 

4,5 18,2 1100 26,4 185 790 9480 

5,0 22,3 1340 32,0 224 960 11520 

5,5 26,0 1560 37,4 262 1120 13440 

6,0 30,0 1800 43,2 302 1300 15600 

6,5 34,0 2050 49,1 344 1478 17736 

7,0 39,3 2360 56,8 398 1700 20400 
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Energipris 

 
Eksempel: 

Kundens elpris  kr. 1,98 

    ---------- 

Produktions-/markedspris kr. 0,28 

Moms & afgift  kr. 1.22 

Eldistribution & miljøvenlig strøm kr. 0,48 

 

 

Omregning fra effekt til energi 
Alle energiforbrugende installationer, apparater og udstyr har påstemplet en effektydelse 
eller effektbelastning (Watt/kW/MW). Ved benyttelse over tid (minutter/timer) forbruges 
energi (kWh/MWh/kJ/MJ/GJ). 

  

Eksempel: 

Ydelse * Tid/varighed = Energiforbrug 

Watt/kW * Timer  = Wh/kWh/MWh 

850/0,850 * 8  = 6800/6,8/0,0068 
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8. BRUGERADFÆRD 
 

EMNEOMRÅDE 7 
BRUGERE / ADFÆRD 

 Holdningsmæssige barrierer 

 Adfærdsmæssige barrierer 

 Virkemidler 

 Gode råd 
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ENERGIRIGTIG ADFÆRD!  

Medansvar 
Som driftsansvarlig, som medarbejder og som bruger af en bygning, har man et medansvar 
for, at der ikke bruges mere energi end højst nødvendigt. Dette medansvar vil blive skær-
pet – ikke bare for medarbejdere i kommunen - men også for den driftsansvarlige, medar-
bejdere og brugere inden for alle sektorer og områder, hvor der forbruges energi i Dan-
mark.  

Lovgivning 
Folketinget har via lovgivning, skatte- og afgifter, bygningsreglementet, særlige energikrav 
til installationer, apparater og udstyr o. lign. sat en række energispare- og CO2 reduktions-
mål (bl.a med reference til EU´s bygningsdirektiv), som overordnet set reelt skal indfries 
af alle energiforbrugere i Danmark. De seneste opgørelser over CO2 udledningen viser des-
værre, at Danmark har endda meget svært ved at nå de fastlagte mål i såvel 2012 som i 
2020.      
 

Driftsoptimering  
Via optimal indregulering og behovsstyring) samt udskiftning af dele af eller hele energian-
læg giver erfaringsmæssigt ganske betydelige energibesparelser (størrelsesorden 5 – 20 %). 
 

Energieffektivisering af klimaskærmen  
I tag, ydervægge, vinduer o. lign., giver ligeledes betydelige energibesparelser 
(størrelsesorden 10 – 30 %).  

De to nævnte områder (driftsoptimering/styring og klimaskærm) er ved realisering 
normalt forbundet med omkostninger eller investeringer. Dette gælder imidlertid 
ikke direkte for et tredje indsatsområde, nemlig brugeradfærd.   

 
Brugeradfærd  
Energi- og miljørigtig adfærd kan med en række forskellige tiltag erfaringsmæssigt 
bidrage med betydelige energibesparelser (størrelsesorden 5 – 15 %). 
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KOMMUNENS MÅL 
For Kommunen er der som nævnt sat ambitiøse mål for CO2 reduktionen og kompetenceud-
viklingstiltag for servicemedarbejdere. Et af de betydende mål er brugeradfærdsændring 
gennem videnstransfer og kompetenceudvikling. Dette gælder ikke kun for driftspersonale, 
men også for et bredere spekter af medarbejdere i de forskellige forvaltninger.  

Dette kompendiemateriale og Energiguiden er et bærende grundlag for vidensimplemente 
ringen. 

Energirigtig brugeradfærd, barrierer, holdningsændringer, viden om energiforbrugende an-
læg i bygninger, handlinger, virkemidler, m.m. er i det følgende opstillet i tekstblokke til 
brug for, at den enkelte eller grupper af medarbejdere kan blive understøttet til igangsæt-
ning og blive inspireret til et fortsat engagement i at spare på energien i den bygning, man 
arbejder i det daglige. 

 

Barrierer – holdning og adfærd 
I kort form angives et par vigtige barrierer som er typiske for ikke at agere energirigtigt og 
dermed ikke spare på energien. 

 
Holdningsmæssige barrierer: 

 Ingen overordnede målsætning, retningslinjer og initiativer 

 

Adfærdsmæssige barrierer: 

 Ingen eller utilstrækkeligt kendskab til og viden om bygningsdrift og energiforbrug 

 

Handlingsparametre 
 Trin 1 – medarbejdere  

Adfærds- og brugerrelaterede handlinger 

 Trin 2 – teknik 

Energioptimere tekniske installationer, apparater og udstyr - tjeklister 

 Trin 3 - Bygning  

Energioptimere klimaskærmen - tjeklister 
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Virkemidler 
Efterfølgende opdeling er typisk anvendt, fx i det offentlige    

 
 Informative: 

- Sparepuljen 

- Apparatmærkning 

- Energimærkning af bygninger 

- Elselskabernes rådgivning 

- Elsparefonden 

- Opkvalificering / uddannelse 

 

 Normative: 

- Bygningsreglement 

- Apparatnormer 

- Energibesparelse i det offentlige 

 

 Fiskale/økonomiske: 

- Afgifter og CO2 kvoter 

- Aftaleordninger 

- Energiselskabernes støtte 
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Belønning for reel dokumenterede, opnåede energibesparelser 

Hvordan belønnes ”ildsjælene” for en synlig og holdningsbærende indsats? 

Hvordan belønnes ”medarbejderne” for opnåede energibesparelser? 

 

Målkriterier: 

 Kan holde gejsten oppe hos hinanden 

 Kan motivere og støtte hinanden 

 Kan vise løbende fremdrift og energispareresultater 

 Kan opfange og korrigere for uheldig energiforbrugsudvikling 

 Blive bakket op af overordnede/forvaltningen 

 

Belønning: 

 Prioriteres ved nyanskaffelser 

 Et indkøb efter eget valg 

 En ugentlig kage til kaffe 

 En biograf- eller teatertur eller besøg i Tivoli 

 En strand- eller skovtur  

 

 

GODE RÅD 

 Bliv bevidst om i det daglige at spare på energien 

 Diskuter og påvirk dine kolleger om sparemuligheder 

 Vis ved eksempler og energirigtigt adfærd at du ”tør og gør” for at spare 

 Støt dig til rådgiverteamet 
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9. HJEMMEOPGAVE 
 

Udarbejdes individuelt i forhold til aktuelle kommune. 
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10. EVALUERING AF FORLØB AF KURSUS 
 

Udarbejdes/udleveres individuelt i forhold til aktuelle kommune. 
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11. KURSUSAFSLUTNING 
 

Individuelt. 
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12. BILAGSMATERIALE 
 

Valgfrit understøttende materiale. 
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