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Så CO2 neutral som muligt i 2055

Energirenovering  Processer, Kerneområder:

• Klimaskærm

• Fremstissikring – tænke ud af boksen

• Installationer og el på fællesarealer

• Mekanisk ventilation

• Solceller

• Ladestandere og elbiler

• Beboeradfærd

Installationer:

• Energistyring med ForsynOmeter

• Energioptimering af varmecentraler

• Nøgletal

• Benchmarking på Vand, Varme og El

Boligforeningen AAB - ambitiøs energistrategi

Det er visionen for fremtiden, at AAB får nedbragt CO2 -udledningen. Og ved at sætte ind over for et stort 

varmespild og et højt elforbrug, er AAB godt på vej.



Kom hurtigt i gang med at spare penge

I AAB er det vores mål at skabe bæredygtige 

bygninger, og vi arbejder målrettet på at nå en 

målsætning om, at AAB fra 2055 skal være CO2-

neutral.

En del af indsatsen går ud på at reducere vores 

energiforbrug. For at nå disse mål samarbejder

vi bl.a. med HOFOR.

ForsynOmeter®-løsningen kan hjælpe 

afdelingerne med at reducere forbruget og give 

besparelser til gavn for økonomien og miljøet.



AAB har et ønske om at opnå besparelser for afdelingerne på 

varmeområdet, og flere af vores afdelinger er allerede tilknyttet denne 

ordning med rigtig gode resultater.

Hvad betyder det for AAB?

AAB hjælpe afdelingerne til bedre forståelse for energirigtig drift med 

besparelser.

Klima og miljø

Kroner og øre 

Samfund

ForsynOmeter er et godt brugervenligt værktøj for dem i afdelingen, der 

har ansvaret for energiforbruget.

Med ForsynOmeter® er det nemt for boligforeninger selv at 

finde store økonomiske besparelser, der jo også bidrager til mindre CO2-

udledninger.

Indledning

Kroner og øre 

Energirenoveringen er en investering, 

der hurtigt kan mærkes på 

energiregningen, og bygningens 

samlede værdi samt udlejning- og bo-

omkostninger. 



Simple tiltag - AAB´s afdeling 34 på Østerbro 
e penge

Arbejdet er målrettet på at forbedre energiforbruget 

i afdelingen ved at energioptimere.

• Investeret  10.000 kr. i forbedringer. Afdelingen 

investerede i to stk. IC-meter som er 

dataloggere/elektroniske termometre med live 

opdateringer. 

• I en kombination af ForsynOmeter data og 

informationer fra IC-meter om stuetemperatur 

kunne det næste step påbegynde

• Alle beboere skulle som minimum kunne opnå 

22,5 C°i stuetemperatur.

Varmeforbruget var i 2019 - 2.97 MWh 

Varmeforbruget var i 2018 – 3,20 MWh  

Det er en reducering på 7,2 % svarende til 

155.000 kr. 

Derudover er afkølingen af varmecentralen 

forbedret så meget, at afdelingen fik en 

bonus på returvarmen på 118.228 kr. 

Så alt i alt har afdelingen sparet cirka 

270.000 kr. på en begrænset investering i 

forbedringer af deres anlæg og en målrettet 

indsats.



Simple tiltag - AAB´s afdeling 37 på Østerbro 

lette

Afdelingens afkøling af fjernevarmevandet var så 

dårlig, at de stod til at skulle betale en stor 

strafafgift.

• Centralvarmeanlægget kørte ikke optimalt

• Varmtvandsbeholderne var parallelforbundet, og 

reguleringsventilerne var for store

• Der var dårlig styring af flowet i det varme 

brugsvand og det kolde vand. 

Fremløbstemperaturen på vandet til 

centralvarmesystemet var for høj.

På baggrund af data fra ForsynOmeter

• Ombygning af varmtvandsbeholdere til at være 

serieforbundet 

• Installering af en dynamisk reguleringsventil

• fastlæggelse af en generel stuetemperatur for 

alle lejemål på 22°C.

Varmeforbruget var i 2018 – 5,14 MWh 

Varmeforbruget var i 2017 – 5,48 MWh  

Det er en reducering på 12 % svarende til 

en besparelse på driften på 411.000 kr.

Bonus på returvarmen/afkøling 123.000 kr.

Alt i alt har afdelingen opnået en besparelse 

på mere end 750.000 kr. ved at investere 

omkring 100.000 kr. på forbedringer af 

deres anlæg



Implementering af denne løsning i AAB med et nutidsbillede af fordelingen.

Energistyring

Pt. har vi 68 % på ForsynOmeter

Varmeforbruget: 2019-2021

Gennemgået halvdelen af vores 

afdelinger på ForsynOmeter. 

Samlet besparelse på 750.000 kr.



Spørgsmål 


