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CTS i Albertslund Kommune 
 
Albertslund Kommune har CTS på alle kommunale enheder over 1500 m2. Skoler, kulturcentre, 
rådhus og plejehjem styres centralt fra rådhuset, mens idrætsområdet så som svømmehaller og 
idrætshaller styres centralt fra stadion. Daginstitutioner, klubber samt andre mindre bygninger med 
kulturelle eller administrative formål styres ikke via CTS. Teknisk servicepersonale på skoler kan 
ikke se eller styre CTS’en, men kan ringe til rådhuset og så bliver der reguleret efter ønske. 
 
Etableringen af CTS startede i starten 80’erne. Incitamentet var energibesparelser og bedre styring 
for brugerne. Etableringen af CTS’en blev finansieret via energibesparende foranstaltninger.  
 
Hvad kan vi? 
Der blev startet med en grundpakke på ventilation og varme, som siden er udbygget og gjort mere 
avanceret. Der er generelt kun styring på en gruppe af lokaler. På en enkelt skole er der styring pr. 
lokale, men dette er en dyr løsning.  
 
Ventilation 
På ventilationsområdet startede man i starten af 80’erne med at styre drifttiden via tidskanaler i 
CTS’en, så ventilationsanlæggene kun kørte når det var nødvendigt. Temperaturen på 
indblæsningsluften blev også styret og der var en simpel regulering af luftmængden i form af enten 
høj eller lav luftmængde. Senere omkring 2005 er der kommet frekvensomformere på, så 
luftmængden nu kan reguleres trinløst og ventilmontorer er gået fra at reguleres digitalt til at kunne 
reguleres analogt, så der kommer en sand melding om motorventilens %-vise åbning. 
 
Varme 
På varmeområdet begyndte man også i starten af 80’erne med at styre drifttiden og regulere 
temperaturen i forhold til udetemperaturen. Der blev også sat styring på varmtvandsproduktionen i 
varmtvandsbeholderen så den kunne holde den samme temperatur hele tiden. Senere også omkring 
2004 blev styringen af varmtvandsbeholderen udviklet, så man kunne bekæmpe evt. legionella ved 
at hæve temperaturen over 60 grader i en periode om natten men ellers i dagtimerne køre med 
temperaturer på 55 grader, for at undgå skoldning. Omkring år 2000 blev det også muligt at styre 
ventiler, så man kunne reducere gennemstrømningen i et rør, hvis afkølingen var for dårlig og 
derved slippe for strafafgift. Senere omkring 2005 blev det muligt at styre varmeanlægget via en 
vejrstation, så temperaturer kan indrettes efter vindhastighed, vindretning og solindfald. 
 
Vinduer (+ afskærmning) 
Enkelte steder (Rådhuset, Biblioteket og Brøndagerskolen) er der mekanisk åbne-lukkefunktion på 
vinduer. Her startede man omkring 2005 med at styre efter temperaturen. Nu styres de via en 
vejrstation som også samler data om vindretning, vindhastighed, solindfald og regn. Der findes en 
vejrstation i hele kommunen, som leverer de vejrdata, som der styres efter. 
 
Vandteknisk proces 
I svømmehaller kan den vandtekniske proces i et vist omfang overvåges. Der kan holdes øje med 
klor og filterfunktion.  
 
Alarmer 
CTS’en kan give alarmer i forhold til funktion/ikke funktion. 
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Energiregistrering 
I perioden 2004-2006 blev der etableret elektronisk energiregistrering i samtlige bygninger via CTS 
– også dem under 1500 m2. Energiregistreringsprogrammet Granlund FM er et software-produkt 
under CTS-leverandøren. Energiforbrug registreres på hovedmålerniveau og enkelte steder på 
bimålerniveau. 
 
Besparelse 
Etableringen af CTS har ikke kun givet energimæssige besparelser, men også besparelser på 
personalesiden. Inden etableringen af CTS på de kommunale bygninger var der 4 maskinmestre 
med hver 2-3 reperatører til at drive teknikken i bygningerne. Nu er der 1,5 stilling på Rådhuset til 
styring af CTS samt 1 stilling på stadion til styring af CTS på idrætsfaciliteter. Dette er dog ikke 
nok til at reagere på alle alarmer. 
 
Service 
Service er meget dyrt – og man er i lommerne på monopolvirksomheder. Albertslund Kommune 
kører med et fabrikat i undercentraler, men prøver i videst muligt omfang at købe følere og 
motorventiler og spjældmotorer i andre fabrikater. 
 
Der er ikke en decideret serviceaftale. Der er tegnet en akutforsikring, som sikrer at firmaet stiller 
med en mand indenfor 4 timer, hvis der opstår væsentlige problemer - Eksempelvis hvis en skole er 
nede. Servicearbejde afregnes efter timepris. Eksempelvis udskiftning af delelementer. Teknisk 
driftspersonale på rådhuset klarer meget selv – eventuelt i samarbejde med lokale almindelige 
håndværkere, som har en lavere timepris end en CTS-håndværker.  
 
Fordele ved centralt styret CTS 
Den centrale styring af CTS’en giver en ensartet holdning til samtlige institutioner og gode og 
dårlige erfaringer fra et sted kan hurtig bruges andre steder. Ved central styring af CTS’en sikrer 
man at systemet styres at teknisk personale, der har kompetencen og rutinen med at styre systemet 
og kender konsekvensen af at ændre indstillinger. Central styring kræver indbyrdes respekt mellem 
den centrale tekniker og den tekniske serviceleder på stedet. Dette kræver en 
forventningsafstemning.  
 
Ulemper ved centralt styret CTS 
Hvis den tekniske serviceleder har engagementet selv, kan det være generende hele tiden at skulle 
ringe til rådhuset. Den centrale styring kan virke blokerende for det lokale engagement. Ønskes 
lokalt engagement skal det sikres at personalet har de rigtige kompetencer.  


