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Energirenovering af Løsning Plejecenter

Hedensted Kommune har foretaget en omfattende energirenovering af Løsning 
Plejecenter, der har resulteret i en varmebesparelse på 45 pct. samtidig med, at 
borgerne har fået varme om fødderne igen. 

Sagen starter med, at borgerne på plejecentret har problemer med at holde varmen om 
vinteren. På samme tid har Løsning Fjernvarme haft problemer med kapaciteten i rørene. 
Problemerne er vokset i takt med, at Plejecentret er blevet udvidet flere gange i dets le-
vetid. Det har medført, at varmesystemet med tiden er blevet utilstrækkeligt.

Det fik Løsning Fjernvarme, Østjysk Boligselskab og Hedensted Kommune til at gennem-
gå bygningen, for at finde en løsning på udfordringerne. 

Der blev iværksat en række indsatser som for eksempel efterisolering, varmestyring, op-
timering af ventilation og isolering ved lyskasser. 

Hele indsatsen kostede knap 500.000 kr. eksklusiv moms, og besparelsen på varmereg-
ningen er da også til at få øje på. Plejecentret sparer nemlig cirka 165.000 kr. om året på 
varme. 

På Plejecentret er man glade for, at der kom en løsning på problemet, ”Vi ville jo egentlig 
bare have nok varme til vores bygning. Det, at vi nu også på lidt længere sigt kan spare 
penge på driften, gør os endnu mere tilfredse med projektet” siger områdeleder på Løs-
ning Plejecenter, Birthe Thorborg Larsen.

Løsning Fjernvarme er også glade, for at der er kommet en løsning på problemerne.
”Strækningen ned over Sneppevej og til Haremarksvej har de sidste par år voldt os store 
problemer. Indsatsen på plejecentret har givet os ro til at finde ud af, hvad der præcist 
kan og skal rettes. Samarbejdet med Hedensted Kommune og Østjysk Boligselskab har 
givet en rigtig god løsning” udtaler Esben Iversen, driftsleder på Løsning Fjernvarme. 

Besparelsen på varmen svarer til, hvad 14 gennemsnitsfamilier bruger i fjernvarme om 
året. 

Derudover er belysningen på plejecentret også opgraderet til LED armaturer mange ste-
der. Dette har resulteret i en besparelse på 23 pct.

Hedensted Kommune arbejder for at skabe bæredygtig velfærd. Det handler kort sagt 
om at skabe mere værdi for mennesker. Dette projekt skaber mere værdi på mange må-
der. Det giver bedre indeklima på plejecentret og er på samme tid med til at spare store 
mængder af energi og begrænse CO2-udledningen, som også er afgørende for, at vi kan 
få mere bæredygtig velfærd i det lange løb.  


