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Brøndby kommune - CTS fra strategi til praksis 
 
CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) anvendes primært til at styre og regulere bygningers lys 
samt varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug.  
 
Som partner i Plan C har Brøndby Kommune, samtidig med, at der udvikledes en CTS strategi med standar-
diserede dokumenter for hele kommunen, afprøvet strategiens elementer på Søholtskolen, for at sikre, at 
fremtidige CTS-projekter gennemføres på en mere effektiv måde.  
 
Udbytte 
 

 Ved at udarbejde og over en kortere årrække implementere en standardiseret CTS-strategi på en 
række af kommunens bygninger, mindskes de administrative omkostninger, opnås større konkur-
rence i udbudsfasen og en hurtigere gennemførelse af projekterne 

 
 Projektets størrelse har muliggjort gennemførelse af forsøg- og pilotprojekter på enkelte mindre in-

stitutioner for efterfølgende at skalere de bedste resultater til alle de øvrige CTS-projekter  
 

 For Søholtskolen er vurderet 20 % energibesparelser på henholdsvis el og varmeforbruget, lavere 
vedligeholdelsesudgifter på anlæggene samt et bedre indeklima  

 
Med udgangspunkt i EMO-rapporterne blev afsat en pulje på kr. 47 mio. over en toårig periode (2012-2013) 
til at gennemføre de energibesparende foranstaltninger, der har en tilbagebetalingstid på under 13 år. 
 
På Søholtskolen, en skole på ca. 13.600 m² opført 1973, er de samlede investeringer kr. 1.65 mio. excl. 
moms. Tilbagebetalingstiden for investeringen er vurderet til ca. 9½ år. Den forventede energibesparelse er 
ca. 20 % og den forventede reduktion i CO2-udledningen er på ca. 52 tons pr. år 
 
Tekniske og projektmæssige løsninger  
 
Tjekliste til analyse og dataindsamling 
En paradigme for en tjekliste blev udarbejdet som værktøj for systematisk indsamling af oplysninger. Disse 
bruges for analyse inden iværksættelse af CTS projekter.  
 
Tjeklisterne er placeret på Brøndby Kommunes Tegnestuemanual, som er en web-portal, hvor alle tjekli-
stens informationer er opbevaret. Herved kan alle deltagerne i CTS-projektet anvende tjeklisterne, man kan 
deles om at udfylde tjeklisterne on-line og være sikker på, at tjeklisterne altid er up-to-date. 
 
Indarbejdelse af erfaringer direkte i projekt- og udbudsgrundlag 
Erfaringer bliver opsamlet i Brøndby Kommunes CTS Håndbog, som indeholder de generelle tekniske speci-
fikationer for CTS anlægget. Gennem løbende opdatering er håndbogen blevet opdateret med den viden, 
som er blevet opsamlet i projektforløbet.  
 
Da CTS Håndbogen indgår som en del af projekt- og udbudsgrundlaget, bliver erfaringer anvendt direkte i 
de næste projekter. 
 
Pilotprojekt, varmt brugsvand 
I et pilotprojekt blev der udviklet en ny teknisk løsning, hvor brugsvandet opvarmes i to trin.  
Vandet i brugsvandstanken forvarmes af fjernvarmevandet, efter dette har været gennem den primære 
varmeveksler. Dette afkølede fjernvarmevand opvarmer det koldeste brugsvand (og dermed bliver retur-
vandet kølet maksimalt) før det sendes retur til fjernvarmeværket. 
 

http://www.cts-guide.dk/dk/dokumenter/documents/tjekliste%20for%20cts-v3-final.pdf
http://www.cts-guide.dk/dk/dokumenter/documents/cts%20håndbog%20version9-final.pdf
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Når der tappes brugsvand tages dette forvarmede vand fra brugsvandstanken og ledes igennem primær-
veksleren for den sidste opvarmning inden brugsvandet anvendes.  

               Skærmbillede CTS-system for brugsvand 

 
Herved sikrer man både en maksimal afkøling på returvand til fjernvarme, begrænset kalkaflejring i brugs-
vandsveksleren og mindsker energiforbruget, da brugsvandet ikke står ’over’-opvarmet. 
 
Etablering af vejrstationer 
For hele projektet er etableret to vejrstationer, hvor udetemperatur, vindhastigheder, solindfald mv. bliver 
målt og informationer herom sendt til den centrale CTS-computer. 
 
Her kan CTS-anlægget så kompensere for vejret og f.eks. ved solindfald reducere varmeforbruget. Solind-
fald betyder ofte varmetilskud svarende til at udetemperaturen er 2-4 oC højere, hvilket reducerer energi-
forbruget ganske betragteligt. 
 
Logbog for de enkelte anlæg direkte i CTS-system 
Med etablering af CTS-anlæg, med en række tekniske ens funktioner og med en central styring er det mu-
ligt at anvende CTS som et ’diagnose’-værktøj og til stadighed at foretage optimering af anlæggene og over-
føre erfaringer fra et anlæg til det næste. 
 
Ved at samle alle data på hver CTS-styringsside og ved at have en log for ændringer har man meget gode 
muligheder for at fortsætte reduktion i energiforbruget og optimering af anvendelse. Da CTS anlæggene 
endvidere er opbygget som et åbent system vil fremtidig tekniske forbedringer i komponenter kunne ind-
arbejdes til begrænsede omkostninger.  
 
Fjernbetjening og overførelse af tekniske alarmer 
Da CTS systemet er web-baseret kan man tilgå dette fra enhver PC, dvs. der er også mulighed for, at alar-
mer på et anlæg kan tilgå f.eks. alarmcentralen (der normalt kun overvåger indbrudsalarmer) således man 
får hurtig indgriben på tekniske alarmer. Der har været eksempler på en stoppet pumpe, hvor en institution 
har stået uden varme, hvilket hurtigt er udbedret pga. den tekniske alarm. 
 
Integration med AIA-anlæg 
Generelt er CTS anlæggene blevet koblet sammen med AIA (tyverialarm), hvor AIA-følerne anvendes af 
CTS-system til at registrere tilstedeværelse i rummene og dermed for start/stop af varme og lys. Dette sik-
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rer, at der ikke tændes unødigt for varmen på skæve helligdage, ferier mv., hvor bygningerne ikke anven-
des, og der lukkes ned så snart bygningen forlades. Der har også været flere tilfælde, hvor bl.a. fælles ka-
beltræk har givet store anlægsbesparelser.  
 
Processen 
For at sikre det bedst mulige resultat af investeringsrammen på 47 mio. kr. udarbejdede Brøndby Kommu-
ne en CTS-strategi  
 
CTS systemer er ofte udført som enkeltstående installationer, men i forbindelse med en samlet vision for 
reduktion i CO2 udledningen bl.a. gennem reduktion el- og varmeforbrug i kommunale bygninger var der 
behov for en større helhedstænkning imellem de forskellige del-projekter og CTS-systemer. 
 
I den indledende fase er det vigtigt at skabe overblik og gennemføre en analyse af de afgørende faktorer, 
barrierer og muligheder, således der kan ske en prioritering og et valg af hvor og hvordan CTS bedst kan 
bidrage som en effektivt teknisk løsning for opnåelse af energibesparelser.  
 
Det er derfor valgt, at Brøndby Kommunes CTS-strategi skulle bestå af to elementer: 
 

1) Strategisk styring og drift med CTS 
Energioptimal styring gennem indledende analyser og fastlæggelse af strategi for bedre sam-
spil og anvendelse af CTS 
 

2) Professionel dialog   
Tilskynde til øget professionalisering af CTS-styringen i de kommunale bygninger gennem sy-
stematisk erfaringsopsamling  

 
 
Dette er illustreret i nedenstående figur: 
 

 
Gennem at forene de to elementer sker der en stadig forbedring i krav og metoder af de installerede anlæg, 
samtidig med at læring i driftsfasen kan anvendes både i driften på andre institutioner og som læring i for-
bindelse med nye anlæg. 
 
Energipulje fremfor øremærkede enkelprojekter 
Fremfor at øremærke midlerne til de enkelte projekter valgte man at skabe en pulje, hvor betingelsen var, 
at de udførte energirenoveringsarbejder skulle have en tilbagebetalingstid på under 13 år. 
 
I den oprindelige plan var der oplistet 11 projekter. Men ved at gentage gode energibesparende løsninger 
og gennem standardiseret projekthåndtering har man fået meget mere energibesparelse for investeringen. 
Der er gennemført mere end 24 CTS/energirenoveringsprojekter med en samlet gennemsnitlig tilbagebeta-
lingstid på ca. 10 år. Dette har skønsmæssigt betydet en yderligere reduktion af CO2-udslip med ca. 25% i 
forhold til de oprindelige overslag. 



Case 

 

4/4 

 
Standardiseret udbuds- og acceptmateriale 
Udbud af alle projekter i en samlet opgave ville have for mange usikkerheder og uklarheder, som ville med-
føre en for stor økonomisk risiko. Derfor blev udbuds- og acceptmaterialet standardisere så der kunne af-
holdes udbud ved hvert eneste projekt.  
 
Teknisk har man valgte at arbejde med et åbent CTS-system fremfor lukkede leverandørspecifikke CTS-
systemer og ved hvert projekt er der budt på den konkrete løsning. Derved har de bydende kunnet afgive 
en konkret og ’skarp’ pris uden store usikkerhedstillæg. 
 
Gode råd 
Bygherre 

 Udarbejd en tjekliste som værktøj for analyse og beslutning 
 Del arbejdet op i mindre projekter med en fælles pulje, således at de enkelte projekter ’konkurre-

rer’ om at være bedst 
 Undgå for meget fokus på teknik og for lidt fokus på projektets rammebetingelser 
 Sørg for, at erfaringer fra projektet bliver brugt til hurtigst muligt, f.eks. i en CTS håndbog, der ind-

går i udbudsmaterialet til andre projekter 
 
Brugere 

 Inddrag kun brugerne, når det er nødvendigt 
 Sørg for at brugerne er tilfredse og ikke oplever ændringer i komforten.  

 
Entreprenør / rådgiver 

 Deltag i ide-udvikling og bidrag med viden fra andre projekter 
 Vær klar på kravene til det enkelte projekt og bidrag med forbedringsforslag 

 
 
Fakta pilotprojekt 
Tidsramme: Maj 2012 – august 2013 
Partnere: Brøndby Kommune, Plan C, fm3 
Sted: Søholtskolen / Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand 
Kontakt: Mikkel Hansen, Projektleder, telefon 43 28 24 66, mail mikha@brondby.dk 
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