
Tjekliste for CTS-forundersøgelse 
 
Projekt:  
 
Tjekliste oprettet den:  
 
Projektansvarlig:  
 
1. Forundersøgelsesfase  
 
1.1. Organisation  
• Hvem er brugere - hvem ved hvordan bygningen bruges  
• Hvem styrer lokalt – teknisk service eller…?  
• Hvem har adgang/nøgle? - teknisk service eller…?  
• Hvem står for drift – BYG eller…?  
• Hvem har udført/servicerer CTS – entreprenør  
• Hvem har udført øvrige installationer - el, vvs, ventilation mm.?  
• Hvem planlægger/projekterer – BYG eller ekstern rådgiver?  
• Hvem beslutter hvad?  
• I hvilken grad skal brugere / driftpersonale inddrages i planlægning  
 
1.2. Bygning / ejendom  
• Funktion af bygning  
• Brug af bygning – rum med forskellige temperatur- / ventilationsbehov, 

aktivitetsniveau, hvornår er bygningen i brug,  
• Bruges bygningen efter hensigten? f.eks. står døre til vindfang åbne  
• Tunge eller lette konstruktioner?  
• Indhent data om brug, tilstand  
• Er bygningen fritliggende eller i læ?  
 
1.3.Brug af bygning  
• Hvornår bruges bygningen? døgnet rundt, efter skema, når brugerne har lyst… 
 
1.4.Installationer  
• Hvilke installationer findes i bygning?  
o Varme,  
o varmtvandsbeholder/veksler,  
o ventilation naturlig/mekanisk (konstant / variabelt),  
o udsugning, varmegenvinding,  
o motoriseret solafskærmning,  
o lys,  
o øvrige strømforbrugere,  
o låsesystem,  
o tyverialarm,  
o videoovervågning,  
o vejrstation eller er der en i nærheden,  
o forbindelse til internet  
o mm.  
• Er der installationer med lille restende forventet levetid.  
• Er radiatorer, ventilationsrør mm. rene  
• Er der automatik i forvejen?  
 
1.5. Energiforbrug  
• Energiforbrug til opvarmning i alt og pr. m2  

• Energiforbrug til opvarmning af varmt vand i alt og pr. m2  

• Energiforbrug til belysning, ventilation og øvrige el-installationer i alt og pr. m2  

1.6. Indeklima  



• Er der trækgener fra utætheder i klimaskærm eller ventilation 
• CO2 niveau målt over et typisk døgn  
• Er der støjgener fra ventilation, radiatorer mv.  
• Hvor lang tid tager det at opvarme bygningen  
 
1.7.Øvrigt  
• Er der driftsproblemer?  
• Er der farlige eller sundhedsskadelige forhold. F.eks. asbestholdig isolering af rør eller 
varmtvandsbeholder.  
• Er elinstallationer sikret imod oversvømmelse  
• Skal lyset bruges til at påvirke adfærd  
 
2. Analysefase  
 
2.1. Energiforbrug  
• Hvilke steder i bygning bruger mest energi?  
• Svarer energiforbruget til bygningens/brugernes behov?  
• Er der behov for at optimere eksisterende installationer eller komponenter?  
• Vil det være hensigtsmæssigt at installere CTS på eksisterende anlæg?  
• Hvilke forhold vil påvirke energiforbruget?  
• Hvilket energiforbrug vil vi opnå?  
• Hvilke risici er der for forhøjet energiforbrug?  
 
2.2. Indeklima  
• Er der behov for at forbedre indeklimaet  
• Hvad skal der til for at opnå et godt indeklima  
• Har brugere behov for at kunne styrer/påvirke indeklimaet?  
• Hvilke forhold vil påvirke indeklimaet?  
• Hvilket indeklima vil vi opnå? 
• Hvilke risici er der for forringet indeklima?  
 
2.3. Øvrigt  
• Hvordan sikres imod legionella  
• Er der behov for større overblik over forbrug, eventuelt fejl/lækager, sikring af 
værdier/bygning  
 
3. Planlægningsfase  
 
3.1. Omfang  
• Hvilke installationer berøres af ombygning?  
• Hvilke rum berøres af ombygningen?  
 
3.2. Beskrivelse  
• Beskrivelse af funktioner, tiltag, krav til indeklima med henvisning til CTS-håndbog 
”Hvad vil vi opnå?”  
• Skal varme styres efter vejrudsigten?  
• Eventuelt placering/parkering af el-bil  
• Behovstyret service?  
• Central eller decentral styring?  
 
3.3. Kommunikation  
• Hvornår skal interessenter informeres  
 
3.4.Tid  
• Hvor længe afbrydes forsyning?  
• Hvem berøres af afbrydelsen?  
 
3.5. Økonomi  



• Økonomisk overslag  
• Forventede besparelser på drift  
• tilbagebetalingstid  
 
4. Udførelsesfase  
 
4.1. Tilsyn  
• Tjek ventiler, målepunkter mv. inden isolering af rør  
 
4.2.Aflevering  
• Afleveringsforretning  
• Undervisning i styring/overvågning af anlæg  
 
5. Evalueringsfase  
 
5.1. Vurdering af projektets effekt  
• Forbrug efter gennemførelse af projekt  
• Tjek alle målepunkter  
• Tjek log, hvor længe anlæg i drift, er der unormale temperaturer, CO2 niveau  
• Justere alarmer  
• Vurder behov for yderligere målepunkter  
• Evt. vurdering af uddannelse/involvering/opfølgning af driftspersonale 


