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Af Peter B. Rasmussen

Helt præcise målinger af 
energiforbruget i Velux 

Gruppens hovedkontor i Hørs-
holm har givet et fald i energi-
forbruget på ca. 8 pct.  målin-
gerne foregår i 42 elektroniske 
energimålepunkter, og  tekno-
logien afløser manuelle regi-
streringer af energiforbruget.

Samtidig sparer Velux 
115.000 kr. om året, og derfor 
ventes energisparetiltaget at 
være tilbagebetalt på mindre 
end et år.

det er facility management-
leverandøren Coor, der har 
stået for planlægningen, og 
IQ Energy Nordic har leveret 
teknologien.

Energiforbrug reduceres
Velux Gruppens valg af den 
nye teknologi er et led i kon-
cernens 2020-plan, der sigter 
mod at reducere virksomhe-
dens energiforbrug med 50 
pct. i forhold til 2007

“Vi udvikler jo løsninger, der 
inden for deres virkefelt bi-
drager til at reducere energi-
forbruget i bygninger. derfor 
er det naturligt, at vi selv går 
foran omkring energioptime-
ring i egne bygninger,” siger 
Eric Martin, senior director 
for Global Facilities i Velux 
Gruppen.

I 2014 indgik Velux Gruppen 
et samarbejde med Coor, der 
på nordisk plan har ansvar for 
driften af op mod 20 mio. kvm 
offentligt og privat erhvervs-
byggeri. 

Gratis gevinster
Coor er noteret på fondsbør-
sen i Stockholm og har en årlig 
omsætning på godt 6 mia. kr. 
og 6300 medarbejdere.

“en ikke ubetydelig del af 
en ejendoms energiforbrug 
kan reduceres ved ændrin-
ger i medarbejdernes adfærd. 
der ligger helt gratis gevin-
ster både for virksomheden 
og miljøet. en anden del af 
resultaterne kan i dag skabes 

effektivt og relativt billigt gen-
nem intelligent teknologi og 
bygningsstyring, hvor der er 
kommet helt nye muligheder 
på markedet,” siger divisions-
chef Thomas Fog fra Coor 
Property.

Kan reagere lynhurtigt
det nye målesystem i Ve- 
lux-hovedsædet hedder eni-
scope energy management 
System. 

de 42 målepunkter melder 
på hvert deres område data 
ind, hvor det sekund for se-

kund er muligt at monitorere 
forbruget og reagere lynhur-
tigt på uhensigtsmæssigheder 
og afvigelser.

“Herudover kan medarbej-
derne via et online dashboard 
konstant følge med i energi-
forbruget, hvilket bidrager til 
en grønnere omstilling hos 
dem, da de herigennem tæn-
ker mere over deres adfærd i 
dagligdagen,” fortæller Sigurd 
Nielsen, der er driftschef hos 
Coor med ansvar for Velux-
kontrakten på Sjælland.

pera@borsen.dk

Velux går foran med 
energibesparelser  
i hovedsædet
den  nordiske 
 facility manage-
ment-gigant Coor 
har leveret en 
energiløsning til 
Velux, der sparer 8 
pct. af det tidligere 
energiforbrug

Thomas Fog, divisionschef i Coor, mener at medarbejderadfærd og brugen af intelligent teknologi 
er oplagte muligheder til at spare på energiforbruget i virksomhedernes ejendomme. PR-foto 

pct. er energibesparelsen, 
der er opnået med eniscope 

energy management 
 System hos Velux
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Udvikl din virksomhed…
i de rette omgivelser! Og i et inspirerende miljø, hvor arbejdsglæ-
den er i top og mængden af unødvendige kvadratmeter er i bund.

Se vores udvalgte nye kontorer i København på skanska.dk eller 
kontakt os på tlf. 44 77 99 90.


