
Myndighederne kræver, at der installeres splintfrie rør inden for 

levnedsmiddelproduktion. Samtidig skal lyskilderne på bryggerierne 

være uden UV-lys, da UV-lyset kan nedbryde øl. LED-belysning 

opfylder begge betingelser.

Kemp & Lauritzen har i dag monteret og leveret mere end 1.500 

LED-lyskilder på Albani Bryggerierne og har udskiftet de armaturer, 

der var defekte. Ydermere har Kemp & Lauritzen opsat 8-10 flood 

lights og nye lyskilder på parkeringspladsen.  

Lille investering - store besparelser
Den samlede investering lød på knap 900.000 kr. Det skyldtes 

blandt andet de splintfrie rør, som er dyre i indkøb. Ulrich Højrup 

Hansen, som er Maintenance Manager Brewing & Utilities hos 

Albani Bryggerierne fortæller:

 
”Vi har hele tiden haft fokus på energibesparelse og  
har nu udskiftet stort set alle lyskilder i produktionen. 
Kemp & Lauritzen har monteret og leveret LED-lyskilder 
til hele produktionen med en garanti på op til 5 år, så 
vi har en sikkerhed for, at produktet lever op til vores 
forventning omkring levetid og energibesparelser”.

Unik knowhow
Kemp & Lauritzen har siden 2008 arbejdet målrettet med  

LED-belysning og har opbygget en unik knowhow på området.

 
”Uanset om det drejer sig om Albani Bryggeriernes 
produktionshaller, Arlas udleveringshaller, Mette 
Munks produktionshaller eller private eller offentlige 
institutioner og kontorer, så har LED-belysning 
skabt nogle helt fantastiske resultater”, fortæller 
projektingeniør Kalle Andersen, som leder indsatsen  
hos Kemp & Lauritzen.

SPARER MERE END 300.000 KR. OM ÅRET
Albani Bryggerierne måtte investere knapt 900.000 kr., da bryggerierne skiftede til LED-teknologi. Til gengæld har bryggerierne fået nye lyskilder, som 

giver et bedre lys, og opnår samtidig en besparelse på energiforbruget på 309.147 kr. pr. år. Det betyder, at investeringen er tjent hjem i løbet af tre år.

Der er ofte er et økonomisk incitament forbundet med 
beslutningen. Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED 
vil kunderne i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget 
og i mange tilfælde helt op til 80%. Ydermere har LED-lyskilder 
en levetid, der er fem gange højere, så kunderne sparer også 
på omkostningerne, der er forbundet med at udskifte gamle 
lyskilder.Før Kemp & Lauritzen udarbejder løsningsforslag 
udfører virksomheden altid en screening af bygningerne og en 
analyse af projektet. På den måde identificeres de steder, hvor 
energioptimeringen giver størst effekt pr. investeret krone.

”Vi har efterhånden udført LED-projekter inden for 
samtlige brancher og bygningstyper. ”
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ENERGIOPTIMERING

BESPARELSER 

• Årlig besparelse på 300.000 kr.

• Samlet kWh-besparelse: 317.923 kWh/år

• Samlet CO2-besparelse: 153.875 kg/år

• ROI/Forretning af investering: 69,64%/år

• Samlet tilbagebetalingstid: 3 år
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