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Introduktion
Med udgangspunkt i aftaler mellem kommuner og Bæredygtig Bundlinje (Gate21) har FlexMeter foretaget
energiscreening af følgende syv virksomheder, som alle driver storkøkkener for at identificere potentialet
for energibesparelser og heraf følgende CO2 besparelser. FlexMeter har foretaget screening og udarbejdet
energi rapport for nedenstående virksomheder:

Virksomhed i anonymiseret form
Vandrehjem
Kro
Restaurant
Restaurant
Kursuscenter
Restaurant
Hotel

Kommune
Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

FlexMeter koncept
FlexMeter er en nystartet virksomhed, der er sprunget ud af Røder & Mortensen-EL (RM-EL), som
oprindeligt påtog sig opgaven om energiscreening med deres nyudviklede løsning. Den nye løsning har
dannet grundlag for en ny virksomhed; FlexMeter, hjulpet på vej af energiscreeningerne foretaget i dette
projekt. Disse energiscreeninger har givet referencer til at kunne videreudvikle løsningen og sælge
løsningen til andre kunder. Den nye løsning består af en fysisk enhed energiloggeren, der generer
datagrundlaget til at foretage benchmarking af energibesparelsespotentialet på tværs af køkkener, så
potentialet synliggøres ud fra et princip om Best-in-Class. Den fysiske enhed installeres på virksomhedernes
eltavle og måler elforbrug af de enkelte køkkenmaskiner. FlexMeter leverer derudover workshops for
køkkenpersonalet til at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om potentialet for energibesparelser og
afleverer en energirapport og en grøn handlingsplan til virksomheden. Det unikke ved konceptet er at
FlexMeter’s løsning også skaber besparelser ved hjælp af adfærdsændringer i køkkenerne, som er historisk
er besparelser der har været svære at identificere, høste og vedligeholde.

Overordnede resultater
Nedenfor er et skema med de overordnede resultater og kommentering på de samlede resultater for de
syv virksomheder. Vandrehjemmet havde et meget lille køkken, der kun blev brugt af én person, derfor var
der ikke et potentiale for el-besparelser her. Til gengæld havde virksomheden et potentiale for betydelige
varmebesparelser ved udskiftning af sit varmeanlæg – disse besparelser er medtaget i rapporten.
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Besparelse %
Varme
100%
-

El
100%
10%
15%
45%
12%
26%
15%

100%

32%

0%

21%

Økonomisk
besparelse (kr./år)

CO2 (tons)
Varme
72

El
1
4
1
14
8
7
13

72,00
72,00
-

47,1
6,7
7,8

Varme
80.768
80.768
80.768
-

TBT inkl.
tilskud
(år)

El
3.433
29.725
6.716
106.341
52.058
45.519
80.000

7,9
1,8
1,4
2,0
2,7
1,2
0,8

323.792
46.256

2,54

53.393

1,64

I screeningen af de syv virksomheder har der vist sig nogle gennemgående tendenser med potentiale for
energibesparelser:
•
•
•

Tilpasning af kapacitet af de fysiske installationer, så der ikke er stor overkapacitet der skal
igangsættes når blot et lille antal gæster skal serviceres
Stort standby forbrug, der skaber energiforbrug selvom der enhederne ikke er i brug
Potentiale ved simple adfærdsændringer, som ikke kræver investeringer

For de seks af virksomhederne blev der identificeret et potentiale via adfærdsændringer samt udskiftninger
af køkkenmaskiner. På vandrehjemmet med det lille køkken var der til gengæld energibesparelsespotentiale ved at isolere varmeanlægget, installere varmepumpe og renovere klimaskærmen på i alt dkk
84.201 ved en samlet investering på dkk 666.850. Der er forventeligt meget forskellig tilbagebetalingstid på
denne type renovering af varmesystem og klimaskærm sammenlignet med adfærdsændringer og
udskiftning af køkkenmaskiner. Detaljerne kan ses i vedhæftede skema senere i rapporten.
Nedenfor en kort uddybning og opsamling af resultater på de forskellige potentialer for de seks
virksomheder som havde storkøkkendrift og må betegnes som typiske for virksomheder med et
energioptimeringspotentiale, der kan høstes med FlexMeters løsning:
For restauranter og hoteller svinger antallet af gæster ofte fra 10-1000. Køkkenet er ofte designet
udelukkende til at kunne håndtere den maksimale kapacitet, derfor er der ofte et stort overforbrug i
perioder med få kunder i restauranterne. Dette er en erfaring der er gjort stort set alle i de screenede
køkkener. For eksempel var der i én af restauranterne en stor opvaskemaskine, som er blevet skiftet til to
mindre hætte-maskiner, hvilket betød at de ikke behøver at starte én stor kæmpe maskine, når de kun har
5 gæster. Samtidig var business-casen så god, at restauranten kan leje 2 nye maskiner til en lavere pris end
hvad de betalte for at holde den gamle i drift.
Et andet eksempel på standby-forbrug og overkapacitet hos én af de screenede virksomheder, er; hvor de
brugte en masseplade, som stod tændt det meste af tiden og som bruger ekstremt megen strøm og er
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mange timer om at varme op. Derfor kunne det ikke betale sig at slukke for den i drift-tiden selvom den kun
er i brug 25% af tiden. Her er der potentiale i at kigge på en udskiftning af pladen og en heraf følgende
adfærdsændring.
43% af de energibesparelser FlexMeter identificerede i screeningen af de seks virksomheder kommer fra
adfærdsændringer og krævede kun mindre investeringer. Dette svarer til en samlet økonomisk besparelse
for de seks virksomheder på dkk 130.560 samt en besparelse på 20 tons CO2 om året mod en mindre
investering på dkk 44.367. Dette giver en meget lav tilbagebetalingstid og skaber et meget rentabelt
potentiale for energibesparelser.
57% af energibesparelser kan opnås ved at udskifte maskiner i køkkenet for i alt dkk 485.376 og dermed
opnå besparelser på i alt dkk 204.311 og 27 tons CO2 for de seks virksomheder. Dette er også samlet set en
attraktiv tilbagebetalingstid på investeringerne.
Derfor vil der typisk være en økonomisk rentable business cases i først og fremmest at kigge på
adfærdsændringer og de mindre investeringer, der kræves for at opnå disse; samt dernæst at kigge på de
energibesparelser der kan opnås ved at udskifte køkkenmaskiner der kan tilpasse den kapacitet af gæster
som køkkenet har. Ofte vil udskiftning af køkkenmaskiner også medføre adfærdsændringer.

Bæredygtig Bundlinje
I projekt Bæredygtig Bundlinje skal 100 virksomheder screenes for potentialer indenfor det cirkulære
område med det formål at modne virksomhederne i retning af en grøn forretningsmodel, der kan medføre
energi- og ressourceeffektiviseringer. Der arbejdes konkret med tre hovedområder, hvoraf energi udgør en
del af et af dem:
-

Energi- og materialebesparelser
Industriel symbiose
Cirkulære produktudvikling og -design

Bæredygtig Bundlinje har faciliteret en række rammeaftaler mellem udvalgte kommuner og energirådgiver,
der kan screene syv virksomheder der alle har et køkken og derfor en del energiforbrug. Dette
energiforbrug ønskes analyseret for at finde mulige besparelser. I opgaven ligger at udarbejde en grøn
forretningsplan for virksomhederne. Den grønne forretningsplan skal overholde kravene beskrevet i afsnit 4
og skal danne baggrund for en grøn forretningsmodel.
Virksomhederne, der ønskes screenet, er alle indenfor EU's definition på SMV.
På https://www.gate21.dk/partnere-i-baeredygtig-bundlinje kan læses mere om Bæredygtig Bundlinje,
samt ses hvilke virksomheder, der allerede er screenet for potentialer indenfor den cirkulære økonomi og
som er i gang med udvikling af en grøn forretningsmodel, der kan lede til energi- og
ressourceeffektiviseringer.
Bæredygtig bundlinje foreskriver nedenstående model for opnåelse af effektmål på energi- og
resursebesparelser i virksomhederne. Denne model ligger til grund for den nedstående afrapportering.
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Afrapportering
Den Første Kontakt
Bæredygtig Bundlinje (Gate21) og de deltagende kommuner skabte den første kontakt mellem FlexMeter
og Storkøkkenerne i de syv virksomheder med henblik på at få aftalt rammerne for en analyse og
opfølgning på potentialet for energibesparelser i køkkenerne.

Analyse af Potentialer
Der er foretaget en analyse af de syv køkkener ved at der er opsat en FlexMeter Energilogger, som kan
forbindes til hver af de strømforbrugene enheder i de respektive køkkener. Derved kan der foretages
løbende målinger af strømforbruget af ovn, komfur, kølefaciliteter, emfang, osv. over døgnet. Dette
afdækker hvorvidt der er strømforbrug mens der ikke er aktivitet i køkkenet og der kan typisk afdækkes et
betydeligt energiforbrug når køkkenet er lukket, som følge af unødigt standby forbrug. Ligeledes kan der
afdækkes forbrug når enhederne ikke bruges når køkkenet er åbent, fordi de står tændt også når de ikke er
i brug.
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Energilogger fra FlexMeter
For at få et indblik i køkkenets drift og for at skabe et konkurrenceelement i at få køkkenpersonalet til at
høste og vedligeholde energibesparelserne blev energiloggerne installerede i de syv køkkener i 14 dage
uden personalets bevågenhed eller ændring af personalets adfærd. Herefter foretog FlexMeter én analyse
af køkkenets energiforbrug over de 14 dage med henblik på at identificere unødigt energiforbrug.

Workshop og Netværk
På baggrund af de indsamlede data blev der afholdt en workshop for personalet og ledelsen hvor forbrug
og forslag til adfærdsændringer blev gennemgået. Denne workshop ledte til at der blev udarbejdet en plan
for at skabe energibesparelser via adfærdsændringer i det daglige arbejde. Energiloggerne blev siddende i
endnu 14 dage for at registrer de opnåede besparelser. Udover energiloggeren blev der også installeret en
front-end, som personalet kunne bruge til at identificere energiforbrug. Denne frontend (Ipad) har en stor
playability og der skabes et konkurrenceelement hos personalet, fordi den løbende benchmarker forbruget
i køkkenet.
Principperne om benchmarking skaber et anonymt netværk køkkenerne i mellem til gavn for alle, uden at
køkkenet afslører konkurrenceelementerne i driften af deres køkkener.
KENs Storkøkkener, som sælger industrielt køkkenudstyr efter en cirkulær forretningsmodel er strategisk
samarbejdspartner, der deltager i workshop og afdækning af potentialerne for energibesparelse på
adfærdsændringer og mulige udskiftninger af udstyr; og som i dag også sælger FLexMeters løsning til nye
kunder. KENs storkøkkener tilbyder både brugt og nyt udstyr afhængig af behovet hos virksomheden og
personalet. De tager ligeledes det brugte udstyr retur og renoverer dette til genbrug for andre køkkener.
Dermed opnås der både CO2 besparelser og resursebesparelser ved genbrug af køkkenudstyr.

Grøn Forretningsplan
Som afslutning på hvert af de syv projekter blev der udover en energirapport udarbejdet en grøn
handlingsplan med resultaterne fra de sidste 2 x 14 dages målinger, hvor resultaterne blev benchmarket
med andre køkkener for at afdække hvor i kategorien af køkkener det pågældende køkken lå og for at
identificere og motivere til yderligere nedbringelse af energibesparelser. Dette har et element af
konkurrence, som er med til at skabe et incitament til at vedligeholde og skabe nye energibesparelser.
Den grønne handlingsplan indeholdt både anbefalinger om ændringer af adfærd, resultater for de opnåede
energi- og CO2 besparelser, samt benchmark på forskellige niveauer. Derudover indeholdt den grønne
handlingsplan anbefalinger til udskriftning af udstyr og andre observationer der kunne være til gavn for
drift og minimering af energiforbruget i køkkenerne.
Sidst indeholdt rapporterne en business case for de økonomiske besparelser der var opnået og som kan
forventes opnået på årsplan mod de investeringer der var gjort eller kunne gøres.
Nedenfor et eksempel fra ”Den grønne Handlingsplan” for én af virksomhederne, der viser energiklasser og
benchmark mod andre køkkener i samme kategori. Den samlede grønne handlingsplan for denne
virksomhed er vedlagt som bilag.
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Måling af Effekt
På næste side findes en overblikstabel over de energibesparelser der er opnået i de syv virksomheder både
målt på el og varme og som nedbringelse af energienhed, CO2 og økonomisk besparelse. Dette er holdt op
mod de investeringer der er nødvendige for at opnå investeringerne og de beregnede tilbagebetalingstider.
Derudover er de besparelser der kan opnås ved adfærdsændringer opgjort særskilt.
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Virksomhed

Kommune

NACE

NACE+branche

Branche

Baseline (GJ/år)

Antal ansatte

Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant

Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø

55 Hotel & konference
56 Restauration
56 Restauration
56 Restauration

551010 Hoteller
561010 Restauranter
561010 Restauranter
561010 Restauranter

Hotel & Restauration
Hotel & Restauration
Hotel & Restauration
Hotel & Restauration

0-10
26-50
11-25
51-100

Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Gentofte
København
Rudersdal

55 Hotel & konference
56 Restauration
55 Hotel & konference

551020 Konferencecentre og
kursusejendomme
Hotel & Restauration
561010 Restauranter
Hotel & Restauration
551010 Hoteller
Hotel & Restauration

51-100
26-50
201+

Varme
960,9
-

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

Virksomhed

960,9
960,9
-

Kommune

Besparelse %
Varme 2

Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant
Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

CO2 (tons)
El 2

100%

Varme 3
100%
10%
15%
45%
12%
26%
15%

-

100%
0%

Varme 1

El 3
72,0

0,5
4,0
0,9
14,4
7,9
6,8
12,6

-

6,9
59,5
13,2
216,3

1012,8
391,7
1229,3

-

118,0
102,0
188,8

3.802,1
543,2
632,5

72,00
72,00
-

47,1
6,7
7,8

Varme 4
80.768
80.768
80.768
-

Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant
Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Kommune

Besparelse (GJ/år)

Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

Økonomisk besparelse
(kr./år)

126

126,0
126,0
-

Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant
Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Kommune

Tilbagebetalingstid
inkl. tilskud (år)

116.600

19.036,0
19.036,0
-

Besparelse 2 (GJ/år)

Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

217

217,1
217,1
-

Tilbagebetalingstid inkl.
tilskud (år)

El 4
3.433
29.725
6.716
106.341
52.058
45.519
80.000
323.792
46.256
53.393

Besparelse 1
(GJ/år)

666.850
53.574
9.447
208.521
139.447
52.450
66.304
1.196.593,0
170.941,9
88.290,5

5,6

116.600,0
116.600,0
-

5,57
-

Økonomisk
besparelse 1

565

564,8
564,8
-

28.855

28.855,0
28.855,0
-

Klimaskærm
Virksomhed

Samlet investering
(kr.)

704,7
100,7
116,3

7,9
1,8
1,4
2,0
2,7
1,2
0,8

2,54
1,64

Varmepumpe
Investering (kr.)

19.036

Økonomisk besparelse 2
(kr./år)

960,9

960,9
960,9
-

Varmeanlæg
Virksomhed

El 1

6,9
597,4
87,5
476,5

Økonomisk besparelse (kr./år)

-

32%
21%

Besparelse (GJ/år)
El

Investering 1 (kr.)

Tilbagebetalingstid 1 inkl.
tilskud (år)

220.000

220.000,0
220.000,0
-

6

6,0
-

Isolering af varmeanlæg
Investering 2 (kr.)

28456

Tilbagebetalingstid 2
inkl. tilskud (år)

317.650

28.456,0
28.456,0
-

Besparelse 3
(GJ/år)

10,5

317.650,0
317.650,0
-

Økonomisk
besparelse 3
60

59,9
59,9
-

10,5
-

7.854

7.854,0
7.854,0
-

Investering 3 (kr.)

Tilbagebetalingstid 3 inkl.
tilskud (år)

12.600

12.600,0
12.600,0
-

1

1,0
-

Adfærd
Virksomhed
Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant
Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Kommune
Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

Besparelse 4 (GJ/år)

Økonomisk besparelse 4
(kr./år)

CO2 (tons)

17,7
9,6
33,4
40,5
102,0
97,4

1,2
0,6
2,2
2,7
6,8
6,5

300,6
50,1
50,1

20,0
3,3
3,3

8.856
4.892
16.397
18.567
40.707
41.141
130.560,0
21.760,0
21.760,0

Investering 4 (kr.)

Tilbagebetalingsti
d 4 inkl. tilskud

-

23.367

-

2
-

21.000
44.367,0
22.183,5
7.394,5

0,5

1,3
0,4

Udskiftining af maskiner
Virksomhed
Vandrehjem
Kro
Restaurant
Rastaurant
Kursuscenter
Restaurant
Kurhotel

Kommune
Fredensborg
Fredensborg
Fredensborg
Furesø
Gentofte
København
Rudersdal

Samlet
Gennemsnit
Gennemsnit uden Vandrehjem

Besparelse 5 (GJ/år)

41,7
3,6
182,9
77,5
5,9
91,4
403,1
67,2
67,2

Økonomisk besparelse 5
(kr./år)

CO2 (tons)

2,8
0,2
12,2
5,2
0,4
6,1
26,9
4,5
4,5

20.869
1.824
86.164
52.058
4.812
38.584
204.311,0
34.051,8
34.051,8

Investering 5 (kr.)

53.574
9.447
185.154
139.447
52.450
45.304
485.376,0
80.896,0
80.896,0

Tilbagebetalingsti
d 5 inkl. tilskud

2,6
5,2
2,1
2,7
10,9
1,2

4,1
4,1
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Nedenfor vises eksempel på benchmarkingen af virksomhederne mod de øvrige virksomheder i databasen.
Data for de virksomheder der benchmarkes mod er anonymiseret og dermed ser ét benchmark ud som vist
nedenfor. Hele rapporten for virksomheden er vedlagt som bilag som eksempel.

Udover CO2 besparelser er det vigtig at få tydeliggjort de økonomiske besparelser ved at følge den grønne
handlingsplans anbefalinger, derved opnås der et ekstra incitament til at få nedbragt CO2 udledningen i
storkøkkener. I mange år har det været klart at der kunne opnås energibesparelser ved at udskifte til mere
energibesparende udstyr, men meget forskning har vist at der også er et potentiale for energibesparelser
ved adfærdsændringer og det er netop disse adfærdsændringer FlexMeters løsning er med til at skabe. Se
dette opgjort nedenfor for virksomheden:
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Statusrapport FlexMeter
Energiscreening af storkøkkener

Februar 2019
Bæredygtig Bundlinje

Grøn værdiskabelse
Energiscreeningerne har resulteret i afdækning af potentiale energibesparelser hos alle syv virksomheder,
der er foretaget screening hos. Det samlede potentiale for nedbringelse af CO2 udledning er opgjort til 72
tons CO2 per år fra varmebesparelser og 47 tons CO2 per år fra el-besparelser. Dette i sig selv skaber grøn
værdi. Derudover har den aktive inddragelse af køkkenpersonale i de seks virksomheder også været med til
at skabe en bred bevidsthed om potentialer for at gøre en grøn forskel ved ganske små adfærdsændringer
uden behov for store investeringer. Dette forankrer en grøn værdi i befolkningen om at den grønne
omstilling også drives af de små tiltag, som vi selv kan gøre på arbejde og i hjemmet. Dette er en vigtig
sidegevinst ved disse adfærdsændrende energiprojekter, som ikke kan opgøres i kvantitet, men som har en
stor kvalitet i kommunikationen om den grønne omstilling.

Grøn Handlingsplan - indhold
Eksempel på energirapport for virksomheden – se bilag 1. Alle syv energirapporter er afleveret til
Bæredygtig Bundlinje og virksomhederne.
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Bilag 1
Eksempel på energirapport for virksomheden:
Grøn handlingsplan – Konferencecenter 1

Grøn handlingsplan
Konferencecenter 1
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1 Den grønne plan
Konferencecenter 1 (herefter benævnt Konferencecenter 1) ønsker at sætte fokus på en mere
bæredygtigdrift af deres køkkener og skabe en grønnere forretningsmodel. Derfor deltager de i EURegionalfondsprojektet ”Bæredygtig Bundlinje”.
Røder & Mortensens Eftf. ApS har sammen med KEN storkøkken A/S i den forbindelse fået opgaven
med at udvikle en grøn handlingsplan for hvordan virksomheden kan reducerer deres miljøpåvirkning
inden for 2 år.
En mere bæredygtig drift skal opnås ved hjælp af udskiftning af energikrævende udstyr, såvel som
ændring af personalets adfærd til en mere energivenlig arbejdsgang.

1.1 Konklusion
Vi har identificeret et potentiale for at skabe større energibesparelser hos Konferencecenter 1. Vi
vurderer, at der årligt kan spares 32.789 kWh kWh svarende til ca. 52.058 kr. ved den opgivne kWh
pris. De angivne projekter har en forholdsvis kort tilbagebetalingstid og som derfor anbefales igangsat
hurtigst muligt.
Konferencecenter 1s køkkenudstyr er i relativ god stand, der er dog identificeret besparelsespotentialer
på udskiftning af opvaskemaskine.
Der er i løbet af måleperioden blevet gennemført et adfærdseksperiment for at kunne vurdere de
adfærdsbesparelser, som personalet har kunnet opnå. Det er lykkedes personalet at opnå en flot
besparelse på 4 %, af det samlede energiforbrug, svarende til ca. 18.567. Besparelsen er bl.a. opnået
ved at mindske driftstider for flere maskiner. Det anslås dog at besparelsen kan blive betydeligt højere
hvis der kommer mere fokus på energirigtig brug af koge/stegeudstyr.
Vores konklusioner bygger på et omfattende datamateriale, hvor vi har indsamlet millioner af
dataobservationer for Konferencecenter 1 i en periode på ca. en måned. Alt dette er dokumenteret i de
vedlagte bilag.
Det nuværende energiforbrug er blevet benchmarket mod forbruget fra lignende køkkener. Som følge
heraf har vi vurderet det samlede besparelsespotentiale.
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2 Måleresultater
Resultaterne fra målingerne af elforbruget hos Konferencecenter 1 er detaljeret beskrevet i det vedlagte
bilag 1 - Energirapport Konferencecenter 1. Rapporterne indeholder et detaljeret overblik over
køkkenets forbrug, oversigt over hver enkelt udstyrs forbrug på dagsniveau, samt giver en dybere
forståelse for tallene. Vi har målinger af hvert enkelt udstyr helt ned på minutniveau.

2.1 Nøgletal
Nøgletallene giver et let forståeligt indblik i, hvor der kan sættes ind for at reducere forbruget i
køkkenerne. Nøgletallene og dertilhørende grafer, beskriver hvordan Konferencecenter 1s forbrug er
per kunde sammenlignet med andre lignende køkkener. Antallet af kunder er opgivet af køkkenet og
bruges som sammenligningsgrundlag på tværs af rapporten. Der kan være forskelle i virksomhedernes
koncept som kan begrunde, hvorfor nogle køkkener bruger mere eller mindre per kunde på udvalgte
områder. Vi vurdere dog at der ikke burde være større forskelle i forbruget per kunde for
Konferencecenter 1 i forhold til øvrige restauranter brugt i sammenligningen.

2.1.1 Hvordan klarer I jer?
Det målte forbrug per kunde er 4,4 kWh, svarende til 7,3 kr.
Energiforbruget for Konferencecenter 1 ligger, sammenlignet med lignende køkkener, en del højere
end gennemsnittet.

Figur 1 - Forbrug per kunde
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2.1.2 Hvor meget forbruger I sammenlignet med Best in Class?
Konferencecenter 1 har et samlet besparelsespotentiale, sammenlignet med best in class, på 118.653
kr. årligt. Der skal tages højde for at besparelsespotentialet ikke altid kan opnås til fulde, da der kan
være fundamentale konceptforskelle som kan begrunde, at nogle køkkener bruger mindre energi.
F.eks. hvis nogle køkkener har en lavere andel af varme retter end andre. Forbruget er angivet pr.
kunde og for hvert funktionsområde. Derudover er det som tidligere beskrevet vigtigt at pointere, at
opdelingen er sket på baggrund af opmærkningen påskrevet grupperne i el-tavlerne. Hvis denne
opmærkning ikke er korrekt, kan der være afvigelser i nedenstående resultater.

Figur 2 - Forbrug sammenlignet med best in class

Køl/frys
Der ses et betydeligt besparelsespotentiale i forhold til køl/frys. Det skal dog også tages i betragtning
af forbruget på køl/frys er meget svært at tilpasse kundeantallet, som visse dage har været meget lavt.
De store kompressorer til køle/fryserum, har ikke på nuværende tidspunkt et sådant forbrug at en
udskiftning vil være rentabelt.
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Koge/stege og ovne
Der er et stører potentiale ved optimering af koge/stege udstyr, det anses dog ikke for at være rentabelt
at udskifte dette udstyr. Besparelserne vil derfor være at finde i en mere energirigtig adfærd.
Ventilation
Der ses ingen større potentialer for ventilation, sammenlignet med Best in Class, der er allerede en
automatisk styring på anlægget.
Opvask
Der ses store besparelsesmuligheder for opvask. Den nuværende tunnelmaskine har defekter som vi
anbefaler reaktion på snarest. Maskinen har en defekt der bevirker det automatiske start/stop ikke
aktiveres, maskinen kan ikke registrere om der er kurve i eller ej, så den skyller med 280 ltr. vand i
timen hvis ikke opvaskeren manuelt stopper den.
I betragtning af maskinens alder og de aktuelle defekter anbefaler vi at købe en ny eller lave et helt
andet set up.
Vi vurderer, hvis arbejdsgange og rutiner tillader det, at den mest energimæssige, og økonomiske
fordelagtige løsning vil være to hættemaskiner til erstatning for tunnelmaskinen da travlheden er meget
varierende henover ugen. Med denne løsning kan man nøjes med at tage en maskine i brug på de
mindre travle dage, dog er der mere manuelt arbejde da kurve skal skubbes ind i maskinen og trækkes
ud igen.
Til erstatning for granulvaskeren foreslås en grovopvasker med høj åbning. Granulvaskeren har ikke
været i brug i længere tid så vi vurderer der ikke er brug for denne funktion i opvasken.
Vi har flere referencer hvor ovenstående løsning er implementeret, såfremt det har interesse.

Figur 3 – Årligt forbrug per maskine
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2.1.3 Adfærdsændringer
Midtvejs i projektet blev der afholdt et kick-off møde sammen med køkkenpersonalet. Til mødet blev
køkkenets forbrug gennemgået, og der blev givet råd til, hvordan man kan arbejde mere energirigtigt.
Efterfølgende skulle køkkenpersonalet prøve at ændre deres adfærd for at gøre den mere energivenlig.
Det er lykkedes for Konferencecenter 1 at opnå en besparelse på 4 % af deres totale energiforbrug,
udelukkende ved adfærdsændringer. De 4 % er svarende til en årlig besparelse på 18.567 kr. Det
anslås at denne besparelse kan blive meget større hvis der kommer mere fokus på energirigtig brug af
bl.a. koge/stege udstyr.

Figur 4 - Adfærdsændringer
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3 Grøn handlingsplan
Den grønne handlingsplan definerer de handlinger, som vi vil foreslå gennemført for at realisere
potentialet. Denne del kan opdeles i adfærdsmæssige tiltag samt tekniske tiltag.

3.1 Den grønne adfærd
Det er en kendsgerning, at rigtig mange af vores handlinger styres af vaner. Vaner som det er vanskeligt
at lave om på, men ikke umuligt. Det kræver bare en indsats og med nogle vaner en del tålmodighed.
Vi har samlet nogle erfaringer, som forhåbentlig kan være en hjælp i jeres vej mod en grønnere adfærd:

3.1.1 Feedback
Forskning viser, at et af de vigtigste redskaber til at sikre fokus på energirigtig adfærd og få mennesker
til at reducere deres forbrug, er gennem brug af feedback (Darby, 20061). Måden det gøres på afhænger
meget af målgruppen og skal derfor tilpasses til Konferencecenter 1s situation og medarbejdere. Det
har blandt andet vist sig, at medarbejdere, som modtager feedback omkring hvordan de klarer sig i
forhold til kollegaer eller konkurrenter er mere motiveret til at ændre adfærd end, hvis man alene får
information om, hvordan man selv klare sig. (Abrahamse et al. 20072)
For at kunne give den nødvendige feedback er det en forudsætning, at man kan måle forbruget. Vi
anbefaler derfor, at man får installeret faste energimålere, som automatisk kan aflæse forbruget og
rapportere dette. Se mere om dette i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

3.1.2 Miljøambassadører
Der vil stort set altid være nogle medarbejdere, som interesserer sig mere for miljøet end andre. Forsøg
at give dem en aktiv rolle i at hjælpe kollegaerne med at indarbejde den nye adfærd. Udstyr dem evt.
med nogle beføjelser og vis som ledelse, at I bakker op om disse miljøambassadører. Ofte vil mange
medarbejdere faktisk rigtig gerne ændre deres adfærd. Men det glemmes i en travl hverdag. Derfor kan
miljøambassadørerne være gode katalysatorer i processen. De har (kan motiveres til) et endnu større
engagement i at ændre dårlige rutiner og har intet problem i at hjælpe deres kollegaer med ”et lille prik”,
når de hænger fast i uhensigtsmæssig adfærd.

3.1.3 Lukkevagt (slukkevagt)
Der bruges rigtig mange penge, hvis udstyret ikke er lukket korrekt ned for natten/weekenden. Derfor
er det meget vigtigt, at én bestemt person har ansvaret for at slukke for strømmen de steder, hvor det
er hensigtsmæssigt. Dette kan med fordel gøres ud fra en tjekliste, så intet glemmes, eksempel på
denne er vedlagt i bilag 2 – Slukkeliste. Husk altid at få udpeget en afløser for denne person ved ferie
eller andet fravær og husk at opdatere tjeklisterne mindst hvert halve år. Der kan være ting, som har
ændret sig.

3.1.4 Maskiner som tændes for tidligt/slukkes for sent
Der er sket store teknologiske fremskridt de seneste 10-15 år indenfor udviklingen af køkkenmaskiner.
Ofte er opvarmningstiden derfor betydeligt kortere end den har været tidligere. Vores erfaring er, at
især kokke har en tilbøjelighed til at tænde for mange apparater for tidligt. For at de skal ”være klar”.
Derfor giver det ofte mening at bruge tid på at undersøge, hvor lang den faktiske opvarmningstid på de
enkelte maskiner er. Derefter kan man så beskrive proceduren for, hvornår opvaskemaskine, ovn osv.
skal tændes. Det lyder banalt. Men vi har haft eksempler på, at der kunne spares store beløb netop
her. På et større konferencehotel viste det sig, at deres tunnelopvaskemaskine hver dag blev tændt ca.
Darby (2006) THE EFFECTIVENESS OF FEEDBACK ON ENERGY CONSUMPTION – Oxford University
Abrahamse (2007) The effect of tailored information, goal setting, and tailored feedback on household energy use, energyrelated behaviors, and behavioral antecedents - Journal of Environmental Psychology
1
2
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2 timer for tidligt i forhold til det faktiske behov. Alene denne ændring betød en årlig besparelse på
9.068 kroner.
Hvis det bliver for omfattende at gøre ovenstående ved alle maskiner: Start med de to mest
strømforbrugende (ud fra rapporten).

3.1.5 Lyset
Da I allerede har skiftet belysningen til LED, i køkkenet, er I allerede kommet et godt stykke vej. Men
det giver stadig mening at bruge lidt energi på at lære medarbejderne at slukke for lyset, der hvor det
ikke er nødvendigt. Det kan f.eks. være i lagerrum, i frokoststuer og lignende steder. Medarbejderne
ved det jo godt, for de gør det typisk derhjemme. Men der er en tendens til, at folk ikke i samme grad
er opmærksomme på det på deres arbejdsplads. Også her kan miljøambassadørerne være en god
hjælp.
Find ud af et par steder, hvor der ofte ikke slukkes for lyset, og bed miljøambassadørerne være ekstra
opmærksomme på at give kollegaerne hjælp her. Netop denne dårlige vane kan faktisk være relativt
let at ændre.
Alternativt kan man vælge at løse problemet med en teknisk løsning, der selv slukker for lyset efter et
antal minutter uden bevægelse i lokalet eller en standbyløsning, der slukker lyset udenfor normal
arbejdstid (se mere under afsnittet om tekniske besparelser). Også dette hjælper vi jer meget gerne
med.

3.1.6 Opvaskemaskine
Det er vigtigt at der ved store tunnelmaskiner ikke bliver ”klatvasket”. Dette sker når service kommer i
opvasken i relativt små portioner ad gangen. Særligt i perioder med færre gæster bør opvasken samles
til bunke så der kan køres 8 – 10 bakker af gangen. Kurvene skal fyldes uden at emnerne dækker for
hinanden så effektiviteten er bedst mulig.

3.1.7 Vedligeholdelse af maskiner:
Ligesom du formentlig sender din bil til jævnlige serviceeftersyn, er det meget vigtigt at jeres maskiner
vedligeholdes med jævnlige mellemrum. Det er vigtigt, at rengøringsrutinerne er udførligt beskrevet, så
ingen medarbejdere er i tvivl om, præcis hvad de skal gøre. Især bør I være opmærksomme på
rengøring af filtre, støvsugning af kompressorer på køle/fryseskabe osv. Da en manglende rengøring
vil medføre et større energiforbrug samt en større risiko for tekniske nedbrud.
Herudover vil vi anbefale, at I får en snak med jeres leverandør omkring servicekontrakter på jeres
maskiner hvor I ikke allerede har servicekontrakter. De er billigere end I formentlig tror, og ved at få
repareret begyndende fejl, vil I typisk spare de store reparationer senere. Udover dette forbruger
velfungerende maskiner i sagens natur mindre strøm, og I undgår de akutte nedbrud. ¨
Ved afholdelse af kickoffmødet inspicerede vi køkkenet hvor opvaskemaskinen stod og kørte, uden
bakker blev kørt igennem. Da vi forhørte os omkring dette hos opvaskeren, fortalte han at dette havde
den gjort i et stykke tid. En defekt sensor som dette skaber et kæmpe spild både rent energimæssigt,
men også vand/sæbe. Se vedlagte videoklip Bilag 5, fremsendt digitalt.

3.2 Tekniske løsninger
I tillæg til de grønne adfærdsændringer anbefaler vi også at igangsætte en række tekniske tiltag.
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3.2.1 Standbyløsning
Der findes en række elektriske apparater, som bruger strøm selvom vi tror, at der er slukket for dem.
Der anbefales en løsning der fjerner dette spildforbrug samtidig med at løsningen også kan sikre, at
der bliver slukket for udstyr, som personalet har glemt at slukke for, så det ikke står tændt natten over.
Løsningen er meget fleksibel og bygger på en intelligent styring, der kan tilpasses selv de mere
komplicerede løsninger, der ikke bare kan løses ved montering af et kontaktur. For mere information
vedr. standbystyring henvises til bilag 3 - Løsningscase Reduktion af standby forbrug.
Det anbefales at slukke for alle grupper, som ikke kræver konstant
strøm efter lukketid. Dvs. alle grupper som ikke forsyner apparater, som
har natlige rengøringsfunktioner, køling eller andre funktioner, der
kræver at de altid skal stå tændt. Derfor mener vi, at der bør blive
monteret styring på nedenstående grupper, så de automatisk slukkes
helt ned efter fastsat tidspunkt:
Udvalgte grupper:
-

Kaffeanlæg
Espressomaskine
Varmehylde
Varmeskab

3.2.2 Opvask
Der er indentificeret et stort potentiale ved udskiftning af opvaskemaskinen. Det anbefales at
tunnelmaskinen bliver enten udskiftet til en ny model eller udskiftes til to nye hættemaskiner.
Prisen for ny tunnelvasker andrager i runde tal. 180.000 kr. ex. moms, der anbefales modellen K Upster
250, eller tilsvarende.
Prisen for to ny hættemaskiner, af modellen WD410 eller tilsvarende, koster 110.000 kr. ex. moms hertil
kommer rustfri stål, da borde og tørrebane ikke kan genbruges, anslået til 20.000 kr. ex. moms. Der er
altså i indkøb og drift / vedligehold en del at spare hvis løsningen med to hættemaskiner kan
implementeres.
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4 Business case
Reducering af energi- og CO2forbruget
De estimerede besparelser på energi og CO2forbruget ved følgende tiltag er:
Tiltag
Standby løsning
Udskiftning af opvask
Adfærdsændringer
Total

Årlig energibesparelse
Årlig CO2 besparelse
1.340 kWh
0,3 t CO2
20.196 kWh
4,8 t CO2
11.253 kWh
2,7 t CO2
32.789 kWh
7,9 t CO2

Tilbagebetalingstider og investeringsbehov
De estimerede tilbagebetalingstider samt investeringsbehov ved følgende tiltag er:
Tiltag
Standby løsning
Udskiftning af opvask
Total

Omkostning
Årlig besparelse
Tilbagebetalingstid
9.447 kr.
2.211 kr.
4,3 år
130.000 kr.
49.847 kr.
2,6 år
139.447 kr.
52.058 kr.
2,7 år

Forudsætninger
Beregningerne i business casen er lavet ud for en række forudsætninger:
-

Det er forudsat, at den målte periode er repræsentativ for hele året.
Det er forudsat, at opmærkning i el-tavlen er korrekt.
Priserne er vejledende, yderligere granskning kan være nødvendigt.
Besparelserne er estimater og er afhængige af udstyrets brug.
Det er forudsat, at de informationer givet af kunden vedr. kWh pris og kunde antal er korrekte.
Der er regnet med en pris for vand på 44,9 kr. per m3.
Der er regnet med et sæbeforbrug på 0,003 gram per liter vand.
Der er regnet med et afspændingsforbrug på 0,0008 ml. per liter vand.
Der er medregnet at det eksisterende vandanlæg til opvaskemaskine kan genanvendes.
Der er medregnet at den eksisterende elinstallation til opvaskemaskinen kan genanvendes.
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