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DAGSORDEN
INTRODUKTION, V. JACOB CLAUSAGER, CCO, VEST ADMINISTRATIONEN
HVAD ER ENERGISPRING, V. ANNETTE EGETOFT, PROJEKTLEDER, ENERGISPRING, KØBENHAVNS KOMMUNE
HVORDAN OPTIMERER I DRIFTEN AF JERES EJENDOM, V. BENNY ØSTERBYE, ENERGIRÅDGIVER, HOFOR
SPØRGSMÅL OG AFRUNDING

PRAKTISK INFORMATION
ALLE ER MUTED, HUSK AT UNMUTE VED SPØRGSMÅL
SPØRG GERNE LØBENDE, HUSK AT BRUGE ”RAISE HAND” ELLER SKRIV I CHATTEN
VI OPTAGER MØDET, SLIDES OG OPTAGELSE KAN TILGÅS EFTERFØLGENDE
VI SENDER EVALUERINGSSKEMA, HJÆLP OS MED AT UDFYLDE

KONTAKTINFO
- ANNETTE EGETOFT, KØBENHAVNS KOMMUNE, aneget@kk.dk
- BENNY ØSTERBYE, HOFOR, benost@hofor.dk
- JACOB CLAUSAGER, VEST ADMINISTRATIONEN, jcj@vestadm.com

mailto:aneget@kk.dk
mailto:benost@hofor.dk
mailto:jcj@vestadm.com


HVEM ER VEST ADMINISTRATIONEN
EJENDOMSADMINISTRATION AF ANDELS- OG EJERBOLIGFORENINGER SAMT GÅRDLAUG
HJÆLPER OGSÅ MED BYGGESTYRING
MERE END 30 ÅRS ERFARING

HVORFOR GÅ-HJEM-MØDE OM ENERGIBESPARELSER
EN DEL AF PARTNERSKABET I ENERGISPRING
DER MANGLER VIDEN OM MULIGHEDER FOR FORENINGER
TILBUD TIL VORES KUNDER



HVAD ER ENERGISPRING

ANNETTE EGETOFT, KØBENHAVNS KOMMUNE



Energispring

ENERGISPRING
Kort introduktion

Annette Egetoft

Projektleder for Energispring partnerskabet

Energispring



Energispring

Agenda

• Kort præsentation af 
Energispringspring

• Værktøjer
• Gode råd om serviceaftaler for 

ventilation og varme

• Bygninger i varmebenchmark



Københavns Kommune

Målsætning på klimaområdet

”I 2025 er København verdens første CO2-neutrale hovedstad, og byens virksomheder 
og universiteter er førende i udviklingen af grønne løsninger, der skaber øget 
beskæftigelse og grøn vækst.” 

- KBH2025 Klimaplanen

KBH2025 Klimaplanen 7



Energispring
Energispring 8

Hvem er Energispring?

• Ejendomsejere

• Administratorer

• Interesseorganisationer

• Hoteller

• Daglig drift: Københavns 
Kommune og HOFOR



Energispring

Hvem er Energispring i dag?

MÅL i 2016:

• 20 % af bygningsmassen i København

• 40 partnere

• RESULTAT i 2020

• 26% af bygningsmassen i København

• 44 partnere

• Sparet 4% varme ift 2019 (obs Corona)

9Sidehoved



Københavns Kommune

Energiforbrug

Delmål

• 20% reduktion i varmeforbruget 

• 20% reduktion af elforbruget for handels- og 
serviceerhverv

• 10% reduktion af elforbruget i husholdninger

• Der er er installeret solceller svarende til 1% af 
elforbuget

Alle delmål ift. 2010.

Partnerskaber er nøglen



Energispring

Energisprings 7 principper og 
partnerskabsaftale
1. Vi der viden og data

2. Vi omsætter ord til handling

3. Vi tænker langsigtet

4. Vi hjælper beboere og lejere

5. Vi følger op

6. Vi er ambassadører

7. Vi er aktive i Energispring



Energispring

Bidrag fra parterne

• En del af aftalen:
• Bygningsejere: Sikre energieffektive ejendomme

• Administratorer:
Synliggøre optimeringspotentialer overfor ejerne, 

rekrutterer partnere og formidler resultater

• Interesseorganisationer: Vidensdeling, løfter udfordringer til
det politiske niveau, rekrutterer og formidler resultater

• HOFOR
Viden og varmebenchmark

• Københavns Kommune
Drift og udvikling af partnerskabet



Energispring

• Værkstøjskasse

• Guidelines til serviceaftaler om varme – og 
ventilationsanlæg

www.energispring.kk.dk

• Varmebenchmark

Værktøjer





Københavns Kommune

Det 10. værktøj

Målgruppe: 

• Beboere og bestyrelser i 

–Ejerforeninger og

–Andelsboligforeninger

• Udlejere

• Ejendomsadministratorer



Københavns Kommune

Indhold

• Anbefalinger 

• Liste over konkrete krav til fjernvarme og ventilation

– Hvor tit, de forskellige installationer skal have service – stort / lille eftersyn

• Skema over installationer, der skal have service

– En tjekliste over hvornår  om noget skal repareres nu, skal udskiftes, data for eftersyn, for sidste service og for næste 
service.

• Udlejer og lejers ansvar

• Andre værktøjer



Københavns Kommune

Anbefalinger

• Aftale for det samlede anlæg – varme og ventilation

– Varme – og ventilationsanlæg hænger sammen

• Undgå merudgift for høj returtemperatur på fjernvarmen

• Reduceret pris

– Hvis du skal betaler merudgift for dårlig afkøling

• Tidsstyring af anlæg

– Natsænkning af temperatur/ventilation

• Energistyringssystem

• Ansvaret for service og vedligeholde

– Undgå diskussion om hvem der har ansvar for hvad.



Københavns Kommune

Servicekrav fjernvarme- og 
ventilationsanlæg



Københavns Kommune

Skema over installationer, der skal have service



Københavns Kommune

Udlejers og lejers ansvar



Fo
to

gr
af

 M
ar

ti
n

 H
ei

b
er

g 
/ 

C
o

p
en

h
ag

en
 M

ed
ia

 C
en

te
r

Spørgsmål?



Energispring

OPTIMER JERES EJENDOM

BENNY ØSTERBYE, HOFOR



Besparelser ved 
optimering i 
varmecentraler

Ejendom med 40 boliger 
og erhverv

Ejendom med 10 boliger
13-10-2021



Ejendom med 40 boliger og erhverv

▪ Ejendommen består af boliger og erhverv

▪ Boligareal 5.271 m2 og i alt 40 boliger.

▪ Bygningen er opført i 1898

▪ Ejendommen kom på HOFOR ’s liste med varmecentraler der har høj returtemperatur i december 2019. 
Returtemperaturen var 65°C – 75°C og afkølingen kun 10°C - 15°C.

▪ I forbrugsårene 2017 – 2019, (3 år) betalte afdelingen i alt 86.956 kr. for manglende afkøling eller ca. 
28.985 kr. om året i gennemsnit.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD24



Ejendom med 40 boliger og erhverv

▪ Ejendommens varmecentral blev gennemgået og HOFOR udarbejdede et notat af besøget, med konkrete 
anbefalinger til udbedring af fejl og mangler.

▪ Ejendommens formand kontaktede en VVS installatør, og varmeveksleren til centralvarmen blev udskiftet.

▪ Ved besøget blev varmtvandsbeholderens temperatur, reduceret fra 61°C til 55°C.

▪ Ejendommen bestilte et ForsynOmeter abonnement og efter udskiftning af varmeveksleren, besøgte 
HOFOR’s rådgiver ejendommen igen og indregulerede varmecentralen yderligere.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD25



Status og resultat
▪ Status 2020:

▪ Inden udskiftningen af veksleren og optimering af indstillinger var returtemperaturen 65°C – 75°C og 
afkølingen var 10°C – 15°C.

▪ Efter udskiftning og optimering er returtemperaturen 45°C – 50°C.

▪ Afdelingen betaler ikke merudgift for dårlig afkøling efter optimeringen / renoveringen. Renoveringen 
kostede ca. 40.000 kr. Årsafkølingen i 2019/2020 var 17,35°C og merudgift for manglende afkøling var 
31.738 kr.

▪ Resultat 2020:

▪ Årsafkølingen er ca. 40°C, hvilket er en bonus på ca. 21.148 kr.

▪ Energiforbruget 2020 er reduceret med ca. 63 MWh eller ca. 41.000 kr.*

▪ * Ift. gennemsnittet af tre foregående års forbrug.

▪ Samlet resultat første år: udgift afkøling 31.738 kr. + bonus 21.148 + reduceret forbrug 41.000 kr. = ca. 
93.886 kr.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD26



Årssammenligning

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD27



Returtemperatur

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD28



Ejendom med 10 boliger

▪ Ejendommen består af boliger (ejerforening)

▪ Boligareal 1.375 m2 og i alt 10 boliger.

▪ Bygningen er opført i 1903

▪

▪ Ejendommen kom på HOFOR ’s liste med varmecentraler der har høj returtemperatur, i februar 2019. 
Returtemperaturen var 75°C – 85°C og afkølingen kun ca. 5°C.

▪ I forbrugsårene 2016 – 2018, (3 år) betalte afdelingen i alt 66.864 kr. for manglende afkøling eller ca. 
22.000 kr. om året i gennemsnit.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD29



Ejendom med 10 boliger

▪ Ejendommens varmecentral blev gennemgået og HOFOR udarbejdede et notat af besøget, med konkrete 
anbefalinger til udbedring af fejl og mangler.

▪ Ejendommens formand kontaktede en VVS installatør, og 1. stk. motorventil til centralvarmen blev 
udskiftet.

▪ Ved besøget blev varmtvandsbeholderens temperatur, reduceret fra 60°C til 55°C.

▪ Ejendommen bestilte et ForsynOmeter abonnement og efter udskiftning af motorventilen, besøgte 
HOFOR’s rådgiver ejendommen igen og indregulerede varmecentralen.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD30



Status og resultat
▪ Status 2020:

▪ Inden udskiftningen af motorventilen og optimering af indstillinger var returtemperaturen 75°C – 85°C og 
afkølingen 5°C.

▪ Efter udskiftning og optimering er returtemperaturen 45°C – 50°C.

▪ Afdelingen betaler ikke merudgift for dårlig afkøling efter optimeringen / renoveringen. Renoveringen 
kostede ca. 8.500 kr. Årsafkølingen i 2018 var 5,3°C og merudgift for manglende afkøling var 24.148 kr.

▪ Resultat 2020:

▪ Årsafkølingen er ca. 41°C, hvilket er en bonus på ca. 7.300 kr.

▪ Energiforbruget 2020 er reduceret med ca. 25 MWh eller ca. 13.000 kr.*

▪ * Ift. gennemsnittet af tre foregående års forbrug.

▪ Samlet resultat første år: udgift afkøling 24.148 kr. + bonus 7.300 + reduceret forbrug 13.000 kr. = ca. 
44.448 kr.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD31



Årssammenligning
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Returtemperatur
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Legionella – hvad gør vi?

▪Varmtvands temperatur i beholder ca. 55°C

▪Brugsvandscirkulationen skal være 50°C – 51°C ( DS469)

▪Alle ”døde” eller sjældent anvendte tapsteder bør nedlægges

▪Er det nødvendigt med varmt vand i alle toiletkerner?

▪Få taget prøver af vandet 1 – 4 gange om året.

▪Få efterisoleret alle varmt- og kold-vands rør til dagens standard eller bedre.

13-10-2021 INDSÆT PRÆSENTATIONSTITEL VIA SIDEHOVED & SIDEFOD34



BENCHMARK

ANNETTE EGETOFT, KØBENHAVNS KOMMUNE



Københavns Kommune

Varmebenchmark

• Mål: 

– Reducere energiforbrug i bygninger med op til 9% over tre år

– Herefter fastholde lavere forbrug

• Mål: 

Inden 2025 er 95% af alle ejendomme der ejes af partnere i Energispring eller administreres af administratorer 
der er partnere i Energispring skal med i varmebenchmark



Energispring

Eksempel på benchmark

13-10-2021 Indsæt præsentationstitel via Sidehoved & Sidefod 37



Energispring

Udvikling i forbrug 2017- 2021



Energispring

Resultater over fire år



Energispring

Hvordan kommer bygning med i 
varmebenchmark?
• Giv din administrator besked, hvis interesse

• Vi er i gang med at udarbejde materiale om indmelding

• Gerne mange bygninger på én gang

• GDPR regler / fortrolighed



Energispring

Energispring i medierne



Energispring

www.energispring.kk.dk
Følg os på LinkedIn

Energispring

http://www.energispring.kk.dk/


SPØRGSMÅL OG AFRUNDING


