


Om at spare på energien
- tips og erfaringsudveksling til et lavere energiforbrug

Velkomst
v/ Thomas Christensen, sekretariatsleder i Skoleindkøb

10.35 – 10.50 Energiforbedringer og økonomi
v/ Thomas Juul Jørgensen, direktør i Nordjysk Energirådgivning

Gæst: Allan Riise Simonsen, klimakonsulent hos Brdr. Dahl.

11.25 – 11.45 Spørgsmål og samtale

FROKOST

Højskolefolk om tiltag og udfordringer

10.55 – 11.05 Energistyring (finansiering, implementering, besparelse) i Struer
v/ Anika Karlsen Thor, daglig leder på Struer Højskole
11.05 – 11.15 Erfaringer her på Bosei
v/ Martin Mundus, drifts- & serviceleder på Idrætshøjskolen Bosei
11.15 – 11.25 Hvad gør Egmont?
v/ Søren Mølgaard Kristensen, forstander på Egmont Højskolen



Om at spare på energien
Deltagere

• Allan Riise, klimakonsulent i Brdr. Dahl Klima
• Anika Karlsen Thor, daglig leder på Struer Højskole
• Anker Christensen, forretningsfører på Idrætshøjskolen Bosei
• Flemming Jørgensen, indkøbskonsulent i Skoleindkøb
• Heidi Vølcker, forstander på Djurslands Folkehøjskole
• Ivan Jeppesen, leder af rådgivningsafdelingen i FFD
• Jacob Kjærsgaard Mortensen, forstander på Hadsten Højskole
• Jakob Bonderup, forstander på Engelsholm Højskole
• Jette Møller, forretningsfører på IPC
• Lene Galonska, økonomichef på Viborg Idrætshøjskole
• Martin Mundus, drifts- & serviceleder på Idrætshøjskolen Bosei
• Peter Sebastian Petersen, Vejle HE, FFD bestyrelse samt fmd. for Skoleindkøb
• Søren Lindbjerg, bestyrelsesformand på Engelsholm Højskole
• Søren Mølgaard Kristensen, forstander på Egmont Højskolen
• Thomas Christensen, sekretariatsleder i Skoleindkøb
• Thomas Juul Jørgensen, direktør i Nordjysk Energirådgivning



Nordjysk Energirådgivning
Din professionelle rådgiver inden for optimering af energiforbruget.



Hvem er vi ?
 Nordjysk Energirådgivning er en uafhængig rådgivnings virksomhed.

 Nordjysk Energirådgivning er etableret af Peter Fjordbach og Thomas

Jørgensen ud fra ideen om at lave en samlet ”pakke”, der passer ind i Efter-

og Højskolernes forbrugsmønster og ønsker omkring energioptimering.

 Nordjysk Energirådgivnings strategi bygger på at udvælge de bedste

leverandører og samarbejdspartnere inden for Intelligent Energi Styring,

Solceller og Varmepumper.

Kontakt: tjj@njer.dk

Thomas Juul Jørgensen, tlf. 6179 5002



Hvad tilbyder vi ?

 Nordjysk Energirådgivning tilbyder en uforpligtende energi 
gennemgang! 

 I samarbejde med skolen finder vi de energi optimerings løsninger 
der giver bedst mening i forhold til skolens energi forbrug og 
økonomi. 

 Vi sammensætter et team af leverandører og producenter hvor vi 
indhenter priser på energi optimerings løsninger, der passer til 
skolens forbrugs mønster og bæredygtigheds plan.

 Vi har mulighed for at financierer de fleste projekter, hvor man 
oftest vil kunne lave en uafhængig økonomisk løsning.

 Vi projektstyrer fra start til slut, hvilket giver tryghed i 
installations fasen.



Referencer - Skoler

 Bramming Idrætsefterskole

 Den Frie Lærerskole

 Midtfyns Efterskole

 Nørgaards Højskole

 Brandbjerg Højskole

 Engelsholm Højskole

 Nislevgaard Efterskole

 Askov Højskole og Efterskole

 Efterskole EPOS

 Nordfyns Højskole

 Vejlefjordskolen 

Idrætsefterskolen SINE

Rejsby Europæiske Efterskole

Vojens Gymnastik & Idræts Efterskole 

Dybbøl Efterskole

Baunehøj Efterskole

Haarby Efterskole

Deutsche Nachschule i Tinglev

Himmerlands Ungdomsskole

M fl.



PRÆSENTATION





Hvad der gør SALUS iT600 Smart Home-systemet anderledes end andre systemer, er 
den måde, hvorpå produkter kan interagere med hinanden. Dette gøres bl.a. ved at 
oprette OneTouch ™ regler, som er tilpasset brugeren og kommunikerer med 
produkterne via universal gatewayen og App.

SALUS iT600 Smart Home App

Regulér
temperaturen

Tænd/Sluk for 
enheder der er
tilsluttet Smart 

Plug



Hvis brugerne har SALUS iT600 Smart Home-systemet installeret i flere ejendomme, 
kan de hurtigt få et overblik over, hvad der sker i hver ejendom ved at skiftet billede. 
Man kan identificere hver enkelt ejendom, ved at uploade et billede til ejendommens 
side.

Kontrollér flere bygninger



På ethvert tidspunkt kan brugeren trykke på scan mit hjem-ikonet og hurtigt få 
overblik over alle SALUS iT600 Smart Home-produkter i ejendommen. Ideelt, når du 
forlader ejendommen, og du vil sørge for alt er lukket og slukket.

Scan ejendommen



Produktet kan styres lokalt eller fra App. For at styre fra applikationen klikker brugeren
på den lille flise, og den skifter til en stor blå baggrund, hvilket tillader regulering af
varmen ved og flytte den hvide knap op og ned.

Indstilling og overvågning



Hvordan virker det?
1.Rumtermostaten sender signal / kalder på
varme
2.Trådløs TRV på radiatoren åbner for varmen

3.Fjernvarme / kedelvarmen opvarmer radiatoren

4. Kun de lokaler der anvendes opvarmes

Høj comfort, lavt energiforbrug.
.



Brugereksempel



Energi

Klimakonsulent Allan Riise Simonsen



Hvem er Brødrene Dahl?

• Brødrene Dahl er Danmarks største grossist inden for VVS, vand & afløb, værktøj, rør & ventiler og 
klimaløsninger. 

• Vi leverer produkter, viden, logistik og serviceløsninger til det professionelle marked.

• Kæden omsætter for 3,8 milliarder i de 53 BD butikker fordelt over hele landet.

• Fakta:
• 53 butikker over hele landet
• 2 Klimacentre – Horsens og Næstved
• Logistikcenter i Randers
• Ca. 33.000 lagerførte varer
• Ca. 1.500 leverandører
• Flere end 13.000 kunder
• www.bd.dk onlineplatform med bestilling indtil kl. 18 og få leveret varen næste morgen.
• Dag-til-dag levering
• Kviklevering og Kvikafhenter

http://www.bd.dk/


Lidt om mig.

Allan Riise Simonsen

• Selvstændig inden for varmekilder og solenergi.

• Arbejdet med Varmepumper de sidste 10 år.

• Konsulent indenfor varme og energi i 8 år.

• Energivejleder inden for bolig varme og klimaskærm.

• Klimakonsulent hos Brødrene Dahl i godt 5 år.

• Besigtiger ejendomme, hjælper til dimensionering og projektering.



DVI varmepumper

https://youtu.be/iF_tBP3i0p4


Varmepumpen – ”Den hurtige”

Fordamper
Ventilator
Elektronisk ekspansionsventil
Kølemiddelbuffer (opsamler)
Kølemiddeludskiller
Kompressor
4-vejsventil
Kondensator, Veksler



Hvordan får vi varme ud af koldt luft
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DVI

Grundlagt 1979

Dansk varmepumpeproducent med udvikling, Produktion.
Producerer årligt 5-700 varmepumper.



Varmepumpens hovedkomponenter



UNIKT VARMTVANDSSYSTEM
DVI’s varmepumpe har et unikt varmtvandssystem. Varmepumpen indeholder
ikke en traditionel varmtvandsbeholder, som giver risiko for de
sundhedsskadelige legionellabakterier. I stedet er varmepumpen forsynet
med en gennemstrømsvarmeveksler, som først opvarmer vandet, når det
forbruges. På den måde er du sikker på, at du altid har friskt, varmt vand.

Plug 
and
Play 

Hybridanlæg
Varmepumpecentralens styring kan håndtere andre
energikilder som tilskudseffekt.

Kaskadeopbygget Plug and Play Monoblok varmepumpe
Varmepumpen færdigbygges på fabrikken og leveres som en samlet enhed hos kunden – det betyder minimale 
installationsomkostninger

Lydsvag
Varmepumpen er udviklet med henblik på lavt lydniveau for at sikre mulighed for implementering i lydfølsomme 
områder. Der er anvendt en særlig type ventilator, der reducerer turbulens og lyd betragteligt. Derudover er 
ventilatorens lyd- og lufttryk orienteret lodret for at forhindre gener til nærmeste naboer

Erhverv og industri



Fordele ved en Varmepumpe fra DVI
•Decentral produktion af fjernvarme.
•Minimalt ledningstab (varmen produceres hvor den skal bruges)
•Kan anvendes i hybridløsninger.
•Stor driftssikkerhed ved kaskadeopbygning
•Hurtig levering da basis er standardprodukter.
•Ikke behov for bygning til teknik.



Pris pr.Produceret kWh varme ”eksl. Moms”

Pris pr. produceret kWh varme

Olie: 186 ører/kWh

Gas: 283 ører/kwh

Træpiller: 220 ører/kWh

Varmepumpe: 129 ører/kWh



Naturgas prisen



Olie prisen



Elprisen



Hvad kan man gøre

• Sænke tempraturen.

• Gøre noget ved Klimaskærmen – Udskifte vinduer, efterisolering.

• Installer varmestyring, tænke på hvordan og hvor varmen bruges.

• Installer Solceller

• Gennemgå varmekilden – skal denne efterses, optimeres eller udskiftes.

• Ren varmepumpe

• Hybrid sammen med nuværende varmekilde.



Case : Skolens data

• 6439m2 opvarmet areal

• Årligt gasforbrug 72.710 m3 

• Anslået virkningsgrad kedel 90 % 

• Fremløbstemperatur ved DUT 65 °C 

• Effektbehov ved DUT (-12gr.) 320 kW 

• Energibehov før varmepumpe 799.810  kWh 

• Gaspris 28 Kr.

• El-pris 4 Kr.





Case : Løsning
• Type: DVI Energi LV 2x200 Centraler

• Maksimal fremløbstemperatur 65 °C 

• Nominel effekt 400 kW 

• Afgivet effekt ved -7°C 272 kW 

• Energidækning 99 % 

• Supplement El 

• Tilskudseffekt med el 76 kW 



Varmepumpecentral



Energiberegning
• Netto energiforbrug 799.810 kWh 

• Energi leveret af varmepumpe 794.974 kWh 

• Energi leveret af tilskudsvarme 4.836 kWh 

• Varmepumpens elforbrug 295.541 kWh 

• Samlet energiforbrug VP + Suppl. 300.377 kWh

• Energidækning 99 % 

•





Klima

• Energibesparelse 499.433 kWh/år 

• CO2 aftryk m. nuværende løsning 163.161 kg/år 

• CO2 aftryk m. VP + Suppl. 36.646 kg/år 

• CO2 reduktion 126.515 kg/år 







Struer Fri Fagskole og Højskole



FAKTA OM BYGNINGER

 10.000 km2 bygningsmasse

 Byggeår

 1955

 1970

 1985-90

Opvarmet med fjernvarme





GRØN FORRETNINGSMODEL

 Efterisolering af tag og solceller

 Energistyring (energiledelse)

 Varmestyring

 Optimering af ventilationsanlæg

 Brugerinddragelse



VARMESTYRING - FØR



VARMESTYRING - NU



FINANCIERING

 GREEN 50%

 Kr. 200.000 energistyring

 Kr.  45.000 grøn forretningsmodel



BESPARELSE 
 1. januar til 31. august 

 120.780 kwh

 63.771 kroner



ANDRE TILTAG

 Projekt madspild 2022

 Puljen til miljø og 
energiforbedringer.

 Byggeprojekt med solceller 2023



God energi 
på Bosei





Naturgas: 10 kr./m3

Kilde: Forsyningstilsynet samt 
Gasprisguiden.dk.



Vi bruger kun gas, når
temperaturen kommer under de 
12 grader,
har nedbrud på vores 2 træpille-
kedler
eller hvis vi ikke kan få leveret 
træpiller.



Hvilket
heldigvis er 
sjældent!!!!



Varmebudget på 
Bosei
Naturgas/Piller:

Der var 
budgetteret med 
et varmeforbrug 
på 

595.000kr
pr. 1. sept.2022 



Varmebudget på 
Bosei
Naturgas/Piller:

Der var budgetteret med et varmeforbrug på 

595.000kr

Vi har brugt 

1.180.000
pr. 1. sept. 



Varmebudget på 
Bosei
Naturgas/Piller:

Beregnet merudgift på 
varme:

120% 
af det forventede ved 
års slut med de 
nuværende priser.



Træpiller:

6Kr. 
Kiloet

Kilde: Markedsundersøgelser
september 2022

Vi har et årligt forbrug på 
næsten

400.000 
Kilo.



Virkningsgraden for et gennemsnitligt
nyere pillefyr ligger på 80-90 procent

4,2 kwh
pr kg.ved en virkningsgrad på 85% 

Med vores forbrug på 400ton 
bliver det til

1.68
Gigawatttimer pr år



El budget på 
Bosei

• Vi havde budgetteret 
med 300,000kr pr. 1. 
sep. 2022



El budget på 
Bosei

• Vi havde budgetteret 
med 300,000kr pr. 1. 
sep. 2022

• vi brugt for 555.000kr pr. 
1 sept. 2022



El budget på 
Bosei

• Vi havde budgetteret 
med 300,000kr pr. 1. 
sep. 2022

• vi brugt for 555.000kr pr. 
1 sept. 2022

• Det er en udgift på 
85,1% mere af det 
budgetteret pr. 1 sep. 
2022

• Vi ender på en forøgelse 
på 101,0%ved årsskiftet 
med de nuværende 
priser.



El pris: 
6,2 kr.
kWh

Vi har fast prisloft på halvdelen af vores 
købte el den anden halvdel følger 
markedspriserne.

Af det køber vi 

66% af vores el-forbrug 

som er 

100%
vindmølle-produceret

Gennemsnit af spotmarkedsprisen for uge 32 – 37 2022 
(Kilde: Nordpool)



Vi producer ca. 
1/3 
af vores el på solcellerne bag hvores
gartnerie



Det er fordelt på 5 rækker med hver deres
inveterer hvilket giver 165 kw



Vi planer at forøge vores solcelle område med 
ca 285 KW så vi kommer op på de 450 KW vi 
har fået byggetilladelse til. I same omgang
opdaterer vi flow batterierne til 200kWh.



Vi kan lagre en

effekt på 16 kW og 
kapacitet på 

100kWh.
på vores nye flow-

batterier under 
svømmehallen



Flowbatterierne er “Grønne”

95%
af Elektrolytten består af almindelig vand

og 99% af batterierne kan genbruges



Vi er den første danske højskole med et grønt
hybridanlæg. 

Vi bruger yderligere 20.000 kilowatt timer årligt
fra vores egne solceller efter installationen af 
batterianlægget. 

• Det svarer cirka til det samme
energiforbrug som 6 Danske
gennemsnitsfamilier bruger på et år.



Vi har skiftet 
60% af vores 

lyskilder til LED

• Vi udskifter løbene alle vores lyskilder 
til LED-lys.de bruger 4-5 gange mindre i 
strøm

• (pr. 24 august 2023 må der ikke 
produceres eller importeres  
almindelige lysstofrør )

• Ud over at vi sparer strøm sparer vi også 
penge på indkøb af pærer. vi skal F.eks. 
købe 7 halogenpærer, hver gang vi køber 1 
LED-pære, fordi halogenpæren ikke holder 
så længe. Halogenpærens levetid er ca. 2 
år, hvorimod LED holder 10-15 år 



Så det er 
“helt gratis”

at få
vand……….

Vi har vores 
egne 
boringer på 
Bosei



Men det er dyrt at få lov til at 
komme af med det igen. 
Vi betaler Vordingborg 
kommune 45.11 kroner pr 
m3 vand.

Vi har pr.1 sep. brugt 
7668m3 Hvilket svare til 

49 
familiers årsforbrug -
og har givet os en 
omkostning på knap 
350.000, -



For at 
minimere 

vandspild har 
vi vandsparer 

og eller 
pilatorer på 

alle vores 
haner

og opsatte 
blødgøringsanlæg i 
2021



Det Vigtigste 
at vi skærer 
det 
unødvendige 
forbrug fra

• Vandhane

o Langsomt dryp (ca. 
1 dråbe pr. sek.): 
20 liter/døgn – 7 
m3/år - ca. 500 
kr./år

o Hurtigt dryp: 80 
liter/døgn – 30 
m3/år - ca. 2.100 
kr./år

o Løber med tynd 
stråle: 275 
liter/døgn – 100 
m3/år - ca. 7.400 
kr./år

• Toilet

o Løber, så det er 
svært at se: 275 
liter/døgn – 100 
m3/år - ca. 7.400 
kr./år

o Løber, så det ses: 
550 liter/døgn –
200 m3/år - ca. 
14.700 kr./år

o Løber, med uro på 
overfladen: 1.100 
liter/døgn – 400 
m3/år - ca. 29.400 
kr./år

Priserne: boliger uden 
egen boring



Fortsæt den
Gode energi 


Tak.



Om at spare på energien 
- Hvad gør Egmont?

- Hvad har vi gjort?
- Hvad gør vi nu
- Hvordan gør vi det til en sag for 

hele huset?

7. oktober 2022



Energi og bæredygtighedstiltag siden 2013

Opførelse af Vandhalla 
som er udført med solfanger, solceller, jordvarme og varmepumper med 
halmfyret fjernvarme som supplement. Vandbehandlingsanlægget er 
opført med sandfilter, tromlefilter, kulfilter og UV lys. Det betyder at vi 
har ca. 50 % mindre vandforbrug end alm. svømmehaller
Solceller monteret på skolen i 2014 
samlet 1315 paneler fordelt på 80 kWp på vandhalla175 kWp på skolen
Slusehuse 
opført med solceller på tag samt naturlig ventilation



Energi og bæredygtighedstiltag siden 2013
● Alle vaskemaskiner er udskiftet til nye og energirigtige (tilbagebetalingstid under 4 

år)
● Alle tørretumblere er udskiftet til nye energirigtige (tilbagebetalingstid under 2 år )
● Alle hårde hvidevare til lærerboliger mm. bliver købt som minimum AA+
● Udskiftning af undervandsbelysning i svømmebassiner fra 500 w. halogen til 60 w 

LED ( tilbagebetalingstid under 1 år )
● Alt gangbelysning er udskiftet til LED (tilbagebetalingstid under 1 år)
● Alt udvendig belysning er udskiftet til LED (tilbagebetalingstid under 2 år)
● De fleste armatur i undervisningslokaler, værksteder og værft er udskiftet til LED
● Alle nye lamper og armaturer i LED
● Gang lys er skiftet til led med natsænkning og bevægelsessænkning
● Hal armatur er udskiftet til LED (tilbagebetaling under 2 år)



Energi og bæredygtighedstiltag siden 2013
● Ventilationsanlæg hvor det er muligt er der monteret co2 sensor og frekvensomformer således de 

kun kører efter behov. For nogle anlæg er det 60-70 % besparelse (tilbagebetalingstid ca. 2 år )
● Cirkulationspumper på alle varmeanlæg udskiftet til nye energiklasse A++ og er selvregulerende

De gamle udgjorde over 10 % af skolens samlede strømforbrug, de nye bruge 1/5 del i strøm
(tilbagebetalingstid ca. 2 år)

● Efterisolering af flere af de gamle lofter - messen, køkken, sort gang, gul gang og glasgangen 
foretaget i 2017

● Udskiftning af den store opvaskemaskine i køkken ( tilbagebetalingstid ca. 4 år ) foretaget i 2017
● Udskiftning af de store gryder i køkken foretaget i 2017
● Alle ventilations-, varme, vandbehandlings- og gulvvarmeanlæg er styret med CTS, som bliver 

overvåget og alarmer bliver sendt hvis der opstår stop eller fejl.
● Blomsterbed og højst græs langs Hovvejen 1HA  (mindre græs at slå, flere insekter og sommerfugle 

mm.
● Vandspare i skolekøkken, storkøkken og brusere i vandhalla
● Udskiftning af vinduer på skolen og i lærerboliger foretaget 2020-2022
● Hulmursisolering af lærerboliger foretaget 2021
● Det bliver løbende foretaget opgraderinger i forhold til vand-, varme- og elbesparelse



Ekstraordinære tiltag lige nu
● Sænkning af temperatur til 19 grader, som alle offentlige 

institutioner mm. er blevet pålagt/opfordret til
● Neddrosling af ventilation henover sommeren 
● Fordoble prisen på tørretumbling, så den afspejler den reelle 

kostpris
● Slukning af al lys på hele skolen under studietur 
● Lukning af Vandhalla fra 20. dec - 8. januar
● Daglig overvågning af forbrug og priser 
● Skærm som rapporterer det øjeblikkelige elforbrug.



Energifællesmøde 
- en fælles sag for 

hele højskolen

28. september 2022



Baggrund og udfordringen

Bæredygtigheden - Vi har haft det som en indsats i flere år, men 
nu er der for alvor momentum, for at gøre endnu mere                
-Det værdige

Den kollektive forsyning - Vi skal deles om den energimængde 
der er i samfundet                                                                               
-Det solidariske

Økonomien - Det er voldsomme prisstigninger, der allerede nu er 
indtruffet, om som ser ud til at blive markant større endnu          
-Det myndige



Til samtale og debat

● Har I lyst til at tage udfordringen op? Er det 
en vigtig opgave for jer - for os alle?

● Hvad kan I hver især gøre?
● Hvad kan man som elever gøre?
● Hvad kan I gøre i afdelingerne?
● Hvad kan I gøre på jeres fag?



Kan I forestille jer at følgende kunne være 
gode idéer?
● Lukke saunaen ved stranden, så den kun kan bruges i 

undervisningstiden?
● At vi en dag om ugen kun får kolde retter i løbet af hele dagen, så 

ovnene, gryderne og emhætterne ikke kører i køkkenet?
● At al udendørs belysning slukkes fra kl. 24 - 07?
● At vi slukker alt, der har stand-by funktion, når vi ikke bruger det?
● At alle dem der kan nøjes med bad på 5 minutter gør det?
● At vi hver især køber tørrestativ og tørrer så meget tøj vi kan udenfor?
● At vi altid fylder vaskemaskinen op, når vi har muligheden for det?
● At dem der har muligheden bruger tøjet en dag ekstra?
● Ingen køleskabe på værelserne medmindre man har vigtig medicin?



Opsamling på Energifællesmøde

Dokument

Elevbåret bæredygtigheds- og energiudvalg

Oprettelse af Modulfag

https://docs.google.com/document/d/1VTHSmGtd_amZRlj6SigtFx1PjaRaPNC6Gx2p_lSyUuk/edit
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