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Ny belysning og indeklima skaber 
værdi  

Den finansielle servicevirksomhed Forca A/S havde 
et ønske om at forbedre indeklimaet pga. den store 
varmebelastning fra lamperne i deres kantine. 
Derudover, var det også med forventning om, at der 
kunne spares på energiudgifterne. Det har resulte-
ret i, at over 700 lamper er blevet konverteret til 
LED lamper og en årlig besparelse på ca. 217.000 
kr. er en realitet. En realitet, der har vist sig at 
skabe værdi for virksomheden.

Eksempel

Energirenovering – erhvervsejendomme

TUBORG BOULEVARD 3, HELLERUP 

UDGIVET DECEMBER 2018
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Baggrund

Bygningen, hvor virksomheden Forca A/S hører 
til, er opført i 1992 og blev oprindeligt brugt som 
kontor. Den består af fire kontoretager. Forca 
A/S er en finansiel servicevirksomhed, der hånd-
terer mere end 575.000 pensionsmedlemmer og 
slutkunder på vegne af fem pensionsselskaber. 
Firmaet har eksisteret i 11 år og beskæftiger sig 
med pensionskasse- og fondsadministration. Der 
er ca. 270 ansatte.
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Bygningen

Adresse: Tuborg Boulevard 3, 
2900 Hellerup

Virksomhed/organisation: Forca A/S

Funktion: Kontor og administration

Brugstid: ca. 12 timer dagligt

Areal: ca. 9.000 m2

Periode for energirenovering: April, maj,juni 
2017

Investering:
Ca. kr. 1.300.000 kr. 

Besparelse (el, varme, kWh):
Ca. 130.000 kWh 

Rådgivere/arkitekter: SUSTAIN Solution

Entreprenør:
JT3 Klima A/S, Fischer Lighting Aps, 
Schneider Electric Danmark, FixitAll

Bygherre: Forca A/S
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Processen
Renoveringsprocessen tog ca. 3 måneder fra start 
til slut. Udskiftningen gik godt, og der var ikke de 
store overraskelser undervejs. Det var meget nemt 
og hurtigt at udskifte nogle af lamperne, så der var 
generelt ikke de store komplikationer ved proces-
sen.

Hvad er blevet renoveret?
Udskiftning af belysning og montering af ny styring 
i fællesarealerne - kantine, møderum og gangarea-
ler. 

Udskiftet 16 ventilatorer til nye ventilatorer med 
EC-motor og monteret CO2-føler, som er forbundet 
til ejendommens CTS-anlæg. 

Økonomi og besparelser

Der er i alt sparet ca. 130.000 kWh. 
Selve renoveringen har i alt kostet 1,3 mio.kr. med 
en årlig besparelse på ca. 217.000 kr. Dette giver 
en simpel tilbagebetalingstid på ca. 6 år.
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Energiløsninger
I alt er ca. 700 lamper blevet konverteret til LED 
lamper, hvor indmaden er skiftet ud og der er mon-
teret nye drivere og elektronik. Armaturerne på de 
eksisterende lamper er genbrugt i hele ejendom-
men. 

Specielt i kantinen, hvor der var monteret mange 
små spots i loftet med halogenpærer på 50 W er der 
opnået en stor besparelse. Indmaden i de eksiste-
rende armaturer blev taget ud og erstattet med en 
7 W LED pære med ny elektronik. Hele kantinen er 
nu Dali-styret, så det er muligt at skrue op og ned 
for lysstyrken i forhold til behovet. Der er monteret 
bevægelsesmeldere, så lyset slukker, når der ikke 
er nogen i kantinen. De eksisterende halogenlamper 
udviklede megen varme, så indeklimaet i kantinen 
er nu blevet meget bedre.

Derudover er der tre mødelokaler, som har fået 
udskiftet belysningen, hvor de eksisterende armatu-
rer også her er blevet genbrugt. Belysningen i de tre 
mødelokaler er forbundet således at hvis man åbner 
en skillevæg, tænder belysningen automatisk i det 
næste mødelokale.

Også på gangene blev de eksisterende armaturkas-
ser genbrugt med en ny LED inderdel. Dette betød 
at det ikke var nødvendigt at nedtage armaturerne 
og bagefter sætte loftet i stand og male. Alt kunne 
udføres med de eksisterende armaturer stadigvæk 
monteret i loftet.

Et antal væglamper af modellen Quatro har også 
fået ny indmad, her havde Fischer Ligthing allerede 
en færdig indsats som passede til lampen. De gamle 
spoler og styringer, som bl.a. indeholdt kviksølv er 
nu bortskaffet på en miljømæssig korrekt måde. 

Det har også været meget tidsbesparende at udskif-
te indmaden, eftersom udskiftningen ved nogle af 
lampetyperne har været helt nede på 5-10 min. pr. 
lampe. LED lamper har generelt en meget længere 
levetid end traditionelle lysstofrør, men fordi disse 
lamper også har en lav overfladetemperatur, gør det 
at levetiden bliver endnu længere. Udover et lavere 
energiforbrug og et bedre indeklima i kantinen har 
det også været muligt at fjerne en masse gamle 
styringer, som fyldte en del og som nu er skiftet ud 
med mindre enheder.

Yderligere information

Kontakt Videncenter for Energibesparelser i 
Bygninger.

Du kan ringe til os på tlf. 7220 2255, hvis du 
har spørgsmål. Se også hjemmesiden: 
www.ByggeriOgEnergi.dk

Hvad er blevet udskiftet? 

I alt er der blevet skiftet følgende belysning: 

• 55 stk. armaturer med 13 W til 55 stk. 
armaturer med 8 W. 

• 356 stk. armaturer med 28 W til 356 stk. 
armaturer med 7 W. 

• 184 stk. armaturer med 50 W til 184 stk. 
armaturer med 7 W

• 38 stk. armaturer med 18 W til 210 stk. 
armaturer med 6 W 

• 33 stk. armaturer med 36 W til 33 stk. 
armaturer med 12 W 

• 27 stk. armaturer med 56 W til 27 stk. 
armaturer med 30 W

Gode råd og erfaringer 
Hvis man skal i gang med en renovering som 
denne, så er det en god ide at huske på at 
have en god projektleder på opgaven. Det er 
ligeledes en god idé at sørge for at få afstemt 
forventningerne før man går i gang så alle ved 
hvad projektet omfatter.


