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Gennem de seneste år har Magasin i Odense taget hul på arbejdet 
med skridt for skridt at spare energi. Arbejdet udføres af maskin-
mester Karsten Bauer, som har fast kontor i Odense.

Energiovervågning
I forbindelse med en ombygning i 2008 fik Magasin installeret et CTS-anlæg 
(Central Tilstandskontrol og Styring), som er til stor nytte i overvågningen af 
energiforbruget. Karsten Bauer har gjort det til en fast vane at indlede dagen 
med at checke forbruget på anlægget og samtidig undersøge det overordnede 
elforbrug på DONG’s hjemmeside. Han holder også systematisk øje med DMI’s 
hjemmeside, så varmeforbruget kan sættes i forhold til temperaturen udenfor.

Undervejs har Karsten Bauer opdaget, at man ikke bør stole blindt på, at et 
CTS-anlæg automatisk optimerer driften. Faktisk kan man opnå betydelige 
besparelser ved at sætte sig grundigt ind i anlæggets virkemåde og ved selv 
at modificere det. I 2010 opdagede han, at anlægget om sommeren forveks-
lede Magasins ventilation med vinterkulde og kompenserede ved at åbne for 
varmeventilerne. Ved at justere på dette fik Magasin skåret 10 % af sit årlige 
elforbrug. Lige nu ligger det på ca. 180.000 kWh om året.

Det årlige fjernvarmeforbrug er på ca. 17-18.000 m3. Magasins bygning i 
Odense er gammel og har et stort potentiale for energibesparelser, men det er 
sværere at gøre noget ved den, da den ikke ejes af Magasin. Dog har Magasin 
opsat varmespærrer ved indgangsdørene.

Lysslukning, LED og julelys
Magasin har haft stor succes med at få rengøringspersonalet til at spare strøm 
ved kun at tænde lyset udenfor åbningstid i de områder, hvor de selv opholder 
sig. Tidligere blev lyset tændt overalt i bygningen hver morgen.

Afdelingen har også indledt sine første forsøg med at udskifte belysningen 
med LED. Karsten Bauer startede med at udskifte spots på en af standene i 
stueetagen, og det vakte hurtigt interesse blandt nabostandene, da det viste 
sig, at de nye spots var mere driftssikre og ikke skulle skiftes ud. Siden er dele 
af belysningen i stueetagen og på 1. sal udskiftet med LED, bl.a. en række 
50W-spots. Deres afløsere bruger kun 8W – med samme lyskvalitet. Dog tager 
det nok 4-5 år, før Magasin er gået helt over til LED.

Magasins årlige udendørs julebelysning er endnu ikke LED-baseret, men de 
overvejer at skifte, når lyskæderne alligevel skal fornyes i fremtiden.
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