
”Med baggrund i den indledende analyse fik vi et gennemarbejdet 

materiale med anbefalinger til, hvad vi kunne gøre for at bringe 

udgifterne til energi ned,” fortæller Jørgen Gravgaard, filialchef hos 

Nellemann. ”Rapporten gav et godt og realistisk overblik over vores 

nuværende og mulige fremtidige forbrug, hvis vi gennemførte den 

anbefalede investering. Investeringen var listet op punkt for punkt, 

inklusive tilbagebetalingstid for projektet. Vi fik det nødvenlige 

grundlag, så vi kunne træffe beslutning om at sætte gang i en 

energirenovering,” fortsætter han.

Udgangspunktet for de tre besparelsesforslag var en detaljeret 

energiscreening af Nellemanns bygning. Fra opstart af screening 

til aflevering af den endelige rapport gik der ca. én måned. 

Selve screeningen tog 14 dage inkl. logninger af forbrug og 

adfærdsmønstre. I de øvrige dage blev data fra logningerne 

analyseret, og Kemp & Lauritzen udførte de ingeniørmæssige 

beregninger, der dannede grundlaget for dokumentation af 

besparelserne i de tre projektforslag.

”Vi har følt os i sikre hænder hele vejen igennem 

processen. Vi har fået kompetent vejledning i 

den indledende fase, og selve udførelsen af de 

energibesparende tiltag er foregået helt gnidningsløst. Vi 

glæder os over, at vi i fremtiden kan høste besparelsen 

af energi som resultat af vores investering,” siger Jørgen 

Gravgaard. 

Kemp & Lauritzen anbefalede tre projekter til at nedbringe 

bygningens samlede energiforbrug. De tre projekter ville tilsammen 

betyde en reduktion på hele 43 % af det totale energiforbrug.

ENERGIOPTIMERING REDUCERER FORBRUGET MED 43 %
Bilfirmaet Nellemanns afdeling i Odense består af et autoværksted med tilhørende kontorlokaler på i alt 2.056 m2. Et energioptimeringsprojekt 

viste, at der var markante besparelser at hente på varme- og elforbruget.

1. Optimering af varmeinstallationer ved at udskifte to ældre oliefyr 

med en direkte fjernvarmeinstallation, hvor effektiviteten er langt 

større. Samtidig reducerede man antallet af cirkulationspumper, 

og nye og mere effektive pumper blev installeret på anlægget. 

Desuden blev vejrkompensering og natsænkning etableret til 

at styre radiatoranlægget, ligesom termostater på radiatorerne 

blev udskiftet med nye. Endelig blev indblæsnings- og 

udsugningskanaler på ventilationsaggregatet isoleret for at 

mindske varmetabet.

2. Der blev etableret lysstyring i lagerområder og i frokoststuen, så 

lyset nu styres efter behov i stedet for manuel lysstyring.

3. I kælderen blev belysningen optimeret ved at etablere styring i 

form af PIR-sensorer, så lyset kun er tændt, når der er personale 

til stede i lokalerne. Hermed sikres det, at der ikke opstår unødig 

brændetid på anlægget.
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• Tilbagebetalingstid på 3,7 år

• Besparelse på energiforbruget på 43% pr. år

• Udledning af 23 tons mindre CO
2
 om året
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