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Da Odense Sygehusapotek blev bygget i 1960’erne, blev der 
ikke tænkt nærmere over energiforbruget, og trods oliekriser 
kom energien ikke i fokus i de næste årtier. 

Denne holdning har ændret sig betydeligt i de seneste år, hvor 
apoteket er begyndt at indføre energiplanlægning. Alle vores erfaringer 
med energibesparelser bliver løbende opsamlet af Odense Universitets-
hospital, som efter den seneste kommunalreform også omfatter apoteket.

Det er vigtigt, at der er ren luft i den 7.000 m2 store bygning, som derfor 
er udstyret med fl ere ventilationsanlæg. Hver time cirkulerer de tilsam-
men ca. 70.000 m3 luft, svarende til ca. 90 tons. Apotekets absolut største 
besparelse er da også sket ved at udskifte tre af de gamle anlæg. Det har 
sparet knapt 400.000 kWh om året - de nye anlægs energiforbrug er nede 
på en femtedel af de gamles. De ældste anlæg stammede fra 1970’erne.

Apoteket indledte med at få Viegand & Maagøe ApS til at undersøge byg-
ningen og lave en oversigt over mulighederne for at spare energi. Dernæst 
søgte vi om tilskud fra energiselskaberne og fi k 166.000 kr., som indgik i de 
650-700.000 kr., som hovedsageligt gik til at udskifte ventilationen over en 
periode på 6 uger i 2011. Det nye ventilationsanlæg sparer årligt 175.000 
kr. Samtidig har apoteket indgået en aftale med Fjernvarme Fyn om at 
genbruge deres kølevand – tidligere brugte apoteket almindeligt brugsvand 
til køling.

Af andre initiativer kan nævnes, at udgifterne til belysning er reduceret 
med mere end 2/3 ved at udskifte alle lysstofrør og armaturer med energi-
venlige modeller.

Fremtidige muligheder
Sygehusapotek Fyn overvejer lige nu sin fremtidige indsats. En oplagt 
mulighed er at indføre tidsstyring på et naturgasfyret anlæg, der produce-
rer energi til autoklaver og vandbehandlingsanlæg. Anlægget bruger ca. 
12.500 m3 gas pr. måned. Vi undersøger de tekniske muligheder for at
køre med reduceret kapacitet/tryk uden for normal arbejdstid. 

Apoteket har desuden planer om at udskifte de resterende gamle ventila-
tionsanlæg. Det vil ligeledes koste omkring 700.000 kr. og give besparelser 
på niveau med det her omtalte projekt.
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