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Teknologi: Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi 
– svin 

Med udgangspunkt i DCA rapporten1 og et teoretisk beregningsgrundlag, har Landbrugsstyrelsen, for 

hver enkelt ansøgning, udregnet den maksimale, teoretiske reduktion i energiforbruget. Udregningen er 

foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om staldtype og antallet af dyr pr dyretype som skal ser-

viceres af teknologien.  

 

Til beregningen af den årlige miljøeffekt, har vi brugt de informationer, ansøger har angivet i sin ansøg-

ning og det vedhæftede informationsskema. Såfremt disse har været mangelfulde, har vi brugt de oplys-

ninger, som ansøger efterfølgende har givet os i et høringssvar. 

 

For teknologien Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi - svin, har vi brugt følgende 

oplysninger for at lave beregningen:  

 

1. Staldtype. 

2. Antal dyr pr dyregruppe i de enkelte stalde.  

 

Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i reduktion af energiforbruget i de stalde der serviceres 

af Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi. Der er således beregnet den årlige bespa-

relse i kWh, fra før investeringen af Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi, til efter 

investeringen af Lavenergi-ventilatorer baseret på LPC/EC motorteknologi. 

 

Baggrund for teknologien 

Herunder kan du læse en mere udførlig forklaring på baggrunden for teknologien, og hvorledes man kan 

beregne reduktionen af energiforbruget ved at indkøbe teknologien Lavenergi-ventilatorer baseret på 

LPC/EC motorteknologi – svin. 

 

Over en årrække er udviklet nye og energibesparende motorer. Videncenter for Svineproduktion har 

fulgt udviklingen gennem årene, og energiforbruget er reduceret betragteligt. 

 

I begyndelsen af år 2000 blev de fleste svinestalde ventileret via Triak regulerede motorer, hvor energi-

forbruget typisk lå omkring 10 kWh pr. produceret slagtesvin. I begyndelsen af 2000 tallet kom der en ny 

type Frekvensmotorer på markedet, hvor test viste, at energiforbruget i forhold til Triak regulerede moto-

rer blev halveret ved anvendelse af disse motorer. 

 

Introduktion af nye jævnstrømsmotorer har reduceret energiforbruget yderligere. De nye motorer mar-

kedsføres under betegnelser LPC/EC-motorer.  

 

Derudover har de enkelte ventilationsfirmaer en løbende udvikling af nye styringsmetoder. Her er det 

muligt at opnå et yderligt fald i energiforbruget.  

 

 

 

 

                                                      
1 DCA-rapport, 2016. Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Aarhus Universitet, revideret den 

31. maj 2016. 72pp. 
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Tabel 1. Oversigt over målt og vurderet energiforbrug for de forskellige motortyper 

Type kWh/prod. slagtesvin kWh/stiplads 

Triak 10 35 

Multistep* 5,7 20 

Frekvens** 4,6 16 

LPC/EC*** 2,9 10 

  

*    Trinløs enhed forsynet med frekvensmotor og ON/OFF enhed forsynet med AC-motor 

**   Vurderet skøn grundlag af måling i FRATS stalde, slagtesvin- og drægtighedsstalde 

*** Måling fra en igangværende test af energiforbrug   

 

Ovenstående er resultatet af en række afprøvninger fra ca. år 2000 og frem. Tallene er offentliggjort i 

fagblade, foredrag m.v. 

Grundmaterialet er ligeledes offentliggjort i bl.a.: 

 

3. VSP meddelelse nr. 930 

4. VSP notat nr. 1231 

5. VSP erfaring 1709 

 

Ud fra de mange måleresultater gennem årene er energiforbruget for søer og smågrise beregnet til føl-

gende jf. nedenstående tabel 2: 

Tabel 2 

 kWh/prod. slagtesvin kWh/årsso kWh/smågris 

Triak 10 65 1,88 

Multistep 5,7 37,05 1,07 

Frekvens 4,6 29,9 0,86 

LPC/EC * 2,9 18,85 0,55 

 *jævnstrømsmotor 

 

Energiforbruget i kWh pr. stiplads i hhv. fare- og løbe/drægtighedsstald er beregnet på følgende måde: 

 

Farestald: 

 

6 uger i farestald pr. faring 

2,3 kuld/år 

 

(6 x 2,3 = 13,8 uger i farestalden pr. årsso) 

 

(52 uger/13,8 = 3,77 årsso pr. stiplads) 

 

(65 kWh pr. årsso x 3,77 = 245 kWh pr. stiplads 
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Løbe/drægtighedsstald: 

 

Her er energiforbruget beregnet til 40 kWh pr. stiplads 

 

(ventilationsbehovet i løbe/drægtighedsstalde er på samme niveau som i slagtesvinestalde, og der kan 

produceres 4 slagtesvin pr. stiplads pr. år. 4 x 10 = 40 kWh) 

 

I beregningerne er derfor brugt nedenstående nøgletal: 

 

Nøgletal til beregning af energiansøgninger 

Type kWh/prod. slagte-

svin 

kWh/prod. små-

gris 

kWh/stiplads fare-

stald 

kWh/stiplads løbe-

/dr stald 

Triak 10 1,88 245 40 

Multistep 5,7 1,07 140 22,8 

Frekvens 4,6 0,86 113 18,4 

LPC/EC 2,9 0,55 71 11,6 

 

Ved ventilering via ligetryksanlæg er der tillagt 50 pct. til ovennævnte. Procentsatsen er fastsat ud fra 

beregninger i StaldVent-programmet. 

 

Ovennævnte procentdel kan i visse tilfælde være højere/lavere, og varierer i forhold til trykforhold i og 

omkring bygningen, samt anlægs- og staldtype.   

 


