
 

 

Energioptimering 
 
Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod – tlf. 9936 9776 
Dato: 16. august 2013 
Dok.id-903963 
Kundedata                                                                                                  
Firma:ATP Ejendomme 
Sag nr.: 001-00710-01 

Kontaktperson: Christian Mølholm 
Telefon nr.: 5116 4024 

 
Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 
Elbesparelse 97.351 kWh/år 146.027 kr./år 
Varmebesparelse 0 kWh/år 0 kr./år 
Øvrig besparelse  0 kr./år 
Samlet besparelse 97.351 kWh/år 146.027 kr./år 
Besparelse til indberetning  97.351kWh/år  
Tilskud  24.338 kr. 
Investering  200.900 kr. 
Simpel tilbagebetalingstid  1,2 år. 
Fortjeneste efter 3 år  261.519 kr. 

 
 Elpris: 1,5 kr./kWh Varmepris: 0,36 kr./kWh 

 
Beskrivelse af den nuværende drift 
Bygning 1624 er en kontorbygning på hjørnet af Frederiksborggade 15 og Nr. Voldgade 
17. Der er parkeringskælder i 2 etager under bygningen. Bygningen blev screenet den 22-
08-2013 sammen med Falkoner, og disse observationer er udgangspunkt for dette 
besparelsesforslag. Det er delt op i følgende katagorier. 
 
Ventilation: 
Ventilationsanlægget på tag der betjener 1-7 sal bliver styret af ældre automatik, og 
drifttiden stilles lokalt på et tænd/sluk ur. Drifttiden er 08.00 – 17.30 mandag til fredag. 
Anlægget kan på driftomskifter i tavlefront stilles i følgende positioner: slukket, Automatisk 
(ur program) og sommerdrift (manuelt). Fejlagtigt er der blevet skrevet med label at 
manuel drift er sommerdrift, hvilket derfor vil medføre drift 24 timer/døgn i 
sommerperioden. Anlægget har i flere perioder kørt i  ”sommerdrift” hvilket betyder et 
meget højere elforbrug end nødvendigt, og da der samtidig er tilkoblet køl til anlægget 
”eksploderer” elforbruget hele sommeren. 
Under gennemgang viste det sig ret hurtigt at der er problemer med automatikken der 
regulerer anlægget, idet anlægget regulerer på både køle-, varme- og varmegenvindings-
sekvens samtidig, hvilket er en meget dyr reguleringsform. ☺ 
           
Styringen på ventilationsanlægget på 1-7 sal bør udskiftes øjeblikkeligt da denne er i 
stykker som tydeligt ses på kurverne fra Omega 
 
 
Besparelsen ved at anlægget ikke står i auto og at styring er defekt, ses tydeligt ud fra 
følgende kurver. 
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FØR TRIM:

 
 
Gennemsnit før trim når anlæg er i konstant: 313 kWh/dag  
 
EFTER TRIM 

 
 
Normalt forbrug når anlæg er i auto:  102 kWh/døgn 



   

 
 

Iflg. ejendomsansvarlig blev dette problem konstateret under sidste gennemgang af 
ventilationsanlæg, og der foreligger et tilbud på ny styring (65.000 kr.). Den nye fremtidige 
styring skal være forberedt til CTS styring. 
Et meget prisbilligt alternativ til dyr CTS automatik, er at købe noget Danfoss 
standardautomatik. Med deres nye regulator ECL 310 kan man styre både varme, 
ventilationsanlæg og Varmtvandsproduktion for meget billige penge. Fordelen er at det er 
samme regulatortype man bruger til alle anlægstyper, man køber ”blot” en nøgle der 
passer til den funktion man skal bruge den til.  
 
Parkeringsventilation: 
El-tavlen i varmekælder har altid haft et ret højt grundlast forbrug, og der er opsat 
loggeudstyr for at finde fejlen. En umiddelbar gennemgang af installationerne i rummet, 
retfærdiggør ikke et el-forbrug på ca. 8,5 kW i grundlastforbrug, og det er derfor tydeligt at 
der må være noget udstyr som ikke slukkes. 
 Iflg. ejendomsansvarlig er det høje forbrug lokaliseret til en speciel tavle, og der er opsat 
loggeudstyr for at se belastningen. 
Vi fandt en af de større forbrugere som kører i døgndrift, nemlig parkeringsventilationen, 
der med en påstemplet mærkeeffekt optager 5,5 kW er en af de forbrugere der er ret dyre 
at køre med i døgndrift. Der forefindes ingen ventilationsrapport over dette anlæg. Men ud 
fra nøgletal anslår man normalt, at en motor der optager 5,5 kW flytter ca. 12.000 m3 luft/h 
Grunden til at denne ventilator kørte i døgndrift, var et forkert indstillet ur. Normal drift tid er 
08.00 – 18.00 mandag til fredag.  
På kurverne fra energistyring ses tydeligt forskellen, jeg har zoomet ind på de sidste 2 
mandage, hvor man tydelig ser forskellen. 
 
FØR TRIM:

 
Gennemsnitforbrug:  9,33 kW 
Grundlastforbrug (gennemsnit): 8,5 kW 
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EFTER TRIM: 

 
 
Gennemsnit forbrug:  5,87 kW  
Grundlastforbrug (gennemsnit): 3,5 kW (18.00 – 08.00) 
 
Ventilatoren er endvidere en meget gammel årgang, og derfor ikke særlig energieffektiv. 
Der er derfor lavet og der fås modelle der er mere effektive, man bør derfor overveje at få 
en sådan hvis man vil lave en frekvensstyring af ventilatoren efter CO indhold i 
parkeringsluften. 
 
Belysning    
Lyset i parkeringskælderens øverste dæk er udført med ca. 33 stk. traditionelle T8 
lyskilder på 2 x 36 W, der er tændt 24 timer/døgn. Et sådan armatur optager ca. 90W inkl. 
Spoletab (25 % spoletab).  Ved at udskifte til nye 40 W LED armaturer med indbygget Pir-
sensorer som allerede er opsat i parkeringskælderens nederste dæk, kan man opnå en 
pæn energibesparelse. 
 
Forventet drift tid for nyt LED lys er 5 timer dagligt. 
 
En ny LED-lyskilde koster 2.300 kr. inkl. Opsætning 
 
 
Forslag til ændring 
 
ventilation:  
 
Styringen til ventilationsanlægget der betjener 1 – 7 sal bør udskiftes omgående. Der er 
desuden blevet lukket manuelt for Varmeventil, så det er af stor vigtighed at styringen 
skiftes inden varmesæsonen sætter ind. 
Den nye fremtidige styring skal være forberedt til CTS styring. 
Et meget prisbilligt alternativ til dyr CTS automatik, er at købe noget Danfoss 
standardautomatik. Med deres nye regulator ECL 310 kan man styre både varme, 



   

 
 

ventilationsanlæg og Varmtvandsproduktion for meget billige penge. Fordelen er at det er 
samme regulatortype man bruger til alle anlægstyper, man køber ”blot” en nøgle der 
passer til den funktion man skal bruge den til.  
En styring der passer til dette anlæg hedder A 314.6 og iflg. Danfoss koster denne 
regulator med diverse følere ca. 15.000 kr. Hertil kommer arbejdsløn til elektriker der skal 
stå for montering og indregulering. 
 
 
Hvis regulatoren kobles til internettet får man adgang til en portal med mange muligheder, 
disse er blandt andet: 
 

• Portalen er gratis ☺ 
• Mulighed for at ”online” aflæse temperaturer eller ændre set værdier.  

• Mulighed for at logge værdier og derved opdage pendling og 
uhensigtsmæssigheder. 

• Adgang til standardbillede med online værdier, samt alarmer som vist på billede 
herunder. 

• Mulighed for at stille drift tider 
• Opsamling af energidata fra målere kan overføres til Omegasystem 

• Uddannelse i betjening samt muligheder i regulatoren er gratis og kan ske på stedet 
(i Bygningen hvor ny regulator er opsat)  

• Man kan få adgang til portalen enten via smart-phone, eller via internet 
  
Parkeringsventilation: 
 
Ventilatoren for parkeringsareal er allerede sat til at køre efter urfunktion igen, (har kørt i 
konstant drift i mange år). Da normal drifttid er fra 08.00 – 18.00 5 dage/uge anbefales det 
at udskifte ventilatoren til en ny med spareventilator. 
Jf. tilbud fra Ib Andersen, kan man udskifte eksisterende ventilator og motor, med ny spare 
ventilator og frekvensomformer for ca. 30.000 kr.  
Den nye spare-ventilator og motor optager ca. 3 kW, ved samme luftmængde. (en 
besparelse på 40 %) 
Til styring skal der opsættes ny Danfoss ECL styring med opkobling til internettet, og 
ventilatoren frekvensstyres efter luftkvaliteten (CO) i parkeringskælderen. Da der er et 
minimum af biler, kan der opnås yderligere besparelser, idet luftkvaliteten ofte vil være fin, 
og anlægget vil derfor køre med minimum hastighed. Jeg vil anslå en drift tid på ca. 3 
timer (100 % drift) pr døgn alle ugens 7 dage. 
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I opnår følgende energibesparelse ved ændringen 
 
Ventilationsanlæg: 
Ventilationsanlægget for 1-7 sal : Som det tydeligt ses på de øverste kurver er der er en 
stor besparelse ved at lade anlægget stå i vinter drift og ikke over i sommerdrift hvor 
anlægget kører konstant. Anlægget er typisk slået over i ”sommerdrift” fra 1 maj til 1 
oktober (. 
Der er følgende energibesparelse ved at lade anlægget stå i automatik : 
Gennemsnitligt døgnforbrug når sommerdrift (manuel):  = 313 kWh/dag 
Gennemsnitligt døgnforbrug når automatisk drift:   = 102 kWh/dag 
Antal dage (sommerdrift):    = 153 dage 
Besparelse ved ny styring automatisk drift: (313 – 102) * 153  = 32.283 kWh 
Økonomisk besparelse:  32.283 kWh * 1,5 kr./kWh = 48.425 kr. 
 
Parkeringsventilation: 
Som før nævnt stod anlægget tændt 24 timer i døgnet 365 dage/år grundet et forkert 
programmeret kontaktur. 
Som det tydeligt ses på kurverne  er der en pæn besparelse ved at om programmere uret 
så anlægget kun er i drift 08.00 – 18.00 alle hverdage. (2.600 timer/år) 
Energiforbrug ventilator: 8,5 kW (grundlast før) – 3,5 kW (grundlast efter)= 5 kW 
Energiforbrug parkeringsvent. døgndrift: 5 kW * 8.760 timer/år = 43.800 kWh/år 
Energiforbrug parkeringsvent. urdrift : 5 kW  * 2.600 timer  = 13.000 kWh 
Besparelse ved urdrift. 43.800 kWh – 13.000 kWh  = 30.800 kWh 
Økonomisk besparelse: 30.800 kWh * 1,5 kr./kWh  = 46.200 kr./år 
 
Fremtidig besparelse ved at udskifte ventilator med en spare ventilator samt en CO styring 
efter luftkvalitet i kælderen. 
Den nye spare ventilator optager 3 kW mod de 5 kW i dag. Drifttiden regnes fremadrettet 
til 3 timers 100% drift/dag i 5 dage/uge (780 timer) 
Energiforbrug parkeringsventilation med ur. 5 kW * 2.600 timer = 13.000 kWh/år 
Energiforbrug med ny ventilator + styring. 3 kW * 780 timer = 2.340 kWh/år 
Energibesparelse med ny ventilator og styring: 13.000 – 2.340 = 10.660 kWh/år 
Økonomisk besparelse   10.660 * 1,5 kr./kWh = 15.990 kr. 
 
Belysning: (øverste parkeringsdæk) 
Energiforbrug i dag: 33 stk. * 90 W * 8.760 timer / 1.000  = 26.017 kWh/år 
Energiforbrug nye LED: 33 stk. * 40 W * 5 timer/dag * 365 dage/år /1.000 = 2.409 kWh/år 
Besparelse med ny belysning: 26.017 – 2.409   = 23.608 kWh/år 
Økonomisk besparelse: 23.608 kWh * 1,5 kr./kWh  = 35.412 kr./år   
 
Samlet energibesparelse i bygning: 32.283 + 30.800 + 10.660 + 23.608 = 97.351 kWh/år 
Samlet økonomisk besparelse: 97.351 * 1,5 kr./kWh  = 146.027 kr./år 
 
 
 
 
 



   

 
 

Øvrige besparelser/sidegevinster forbundet med ændringen 
Ny styring giver mulighed for styring/fejlretning hjemmefra. Samtidig meget mindre 
vedligehold. 
 
Indberetningsværdi. 
 
I henhold til Energispareloven vægter projekter med en levetid under 4 år kun med en 
faktor 0,5 i energiselskabernes indberetning. 
Projektet, der er beskrevet i dette forslag, går IKKE ind under denne kategori og derfor 
reduceres besparelsens indberetningsværdi IKKE med 0,5. 
 
Værdi af besparelsen til indberetning: 97.351 kWh * 1  = 97.351 kWh 
 
Økonomisk tilskud fra Energi Nord til gennemførelse af ændringen  
 

I henhold til aftale yder Energi Nord et tilskud på 0,25 kr./kWh til dette projekt og samtidig 
indsættes yderligere 5 øre/kWh på energistyringskonto: 
Tilskud:    97.351 * 0,25 kr./kWh  = 24.338 kr. 
Energistyringskonto tilskud: 97.351 * 0,05 kr./kWh  = 4.868 kr. 
 
Tilbagebetalingstid <1år ydes der ingen tilskud 
 
Investering forbundet med ændringen 
Investering ventilationsanlæg 1-7 sal (ny styring samt indregulering) = 65.000 kr. 
Investering ventilationsanlæg parkering  
(ny ventilator = 30.000, samt ny styring + el-arbejde = 20.000) = 50.000 kr. 
Investering LED belysning (33 stk. af 2.300 kr./stk.)  = 75.900 kr. 
Uforudsete udgifter:     = 10.000 kr.  
Samlet investering: 65.000 + 50.000 + 75.900 + 10.000  = 200.900 kr. 
 
Simpel tilbagebetalingstid incl. tilskud 
Samlet energibesparelse i bygning: 32.283 + 30.800 + 10.660 + 23.608 = 97.351 kWh/år 
Samlet økonomisk besparelse: 97.351 * 1,5 kr./kWh  = 146.027 kr./år 
Tilbagebetalingstid: (investering – tilskud) / årlig besparelse   
Tilbagebetalingstid: 200.900 – 24.338) / 146.027   = 1,2 år 
Fortjeneste efter 3 år: (3 * 146.027) – 200.900 + 24.338  = 261.519 kr. 
Bilag 
Id-936620 tilbud fra Ib Andersen på ny spareventilator  
 
  
  
  
   
 
 


