
Udendørsbelysning i Lærkeparken  
tjent hjem på tre år

Case

Der gik bogstaveligt talt et lys op for administrationen i 
ejendomsselskabet Fo Byg & Bo A/S. Under et besøg ved 
boligområdet Lærkeparken, gennemgik Per Gylling, afdelingschef 
i Verdo de eksisterende lysløsninger i og omkring selskabets 
bygninger. Det stod hurtigt klart, at selskabet med fordel kunne 
installere nye udendørslamper overalt. 

Fire gange så meget lys   
Hos Lærkeparken har man nu fået skiftet de gamle lysarmaturer ud 
med LED-teknologi, hvor beboerne får fire gange så meget lys for tre 
gange mindre forbrug opgjort i watt. Oveni kommer et energitilskud 
på 10.000 kroner på installationen, og driftsbesparelsen vil 
fremadrettet ligge på omkring 72.000 kroner om året. Efter 
gennemgangen af forhold og behov for belysning faldt valget på 
Molo LED-lamper til ophæng over døre og trappeskakter, mens 
lampemaster langs stier og parkeringspladser er af mærket Kalos. 
Monteringen tog tre uger. 

En investering på 260.000 kroner vil give 
en tilbagebetalingstid på godt tre år.” 
Per Gylling, afdelingsleder, Verdo.

verdo.com  -  +45 7010 0238      



Bedre økonomi og samvittighed 
Hos ejendomsselskabet er der stor tilfredshed med, at der spares 
penge på belysningsposten. Det giver økonomisk råderum til andre 
forbedringer. Dertil kommer en ikke uvæsentlig sidegevinst, som fylder 
godt på samvittighedskontoen. I forhold til de udskiftede lamper opnås 
en besparelse på 18.000 kilo CO2 om året. Så selskabet er nu blevet 
noget grønnere.

Forbedret helhedsindtryk og tryghed 
Det nye lys giver både en mere fokuseret og naturtro belysning der, 
hvor beboerne færdes. Beboerne føler en øget tryghed, når de færdes 
udenfor i de mørke timer. Rent visuelt tager de nye lamper sig også 
mere moderne ud. At det samtidig er billigere og mere grønt, har 
beboerne bestemt ikke noget imod. 

CO2 besparelse pr. år   18.081 kg
Årlig besparelse på el-forbruget  30.136 kWh
Driftbesparelse pr. år 72.557 kr. 
Investering  260.345 kr. 
Tilbagebetalingstid 3,59 år

Få mere inspiration på

verdo.com/teknik  

80% besparelse af 
el-forbruget 

En betydelig del af besparelsen skal findes i, 
at mange gamle anlæg er dyre i vedligehold. 
Verdo anbefaler derfor kunder at undersøge 
priser og energiforbrug på nye anlæg frem 
for at renovere eksisterende.” 
Per Gylling, afdelingsleder, Verdo.

verdo.com  -  +45 7010 0238      
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