
Oversigt over styringsform – central, decentral og hybrid 
Styrings-
form 

Beslutningstagere Styringsniveauer Opfølgning /teknisk service Fordele/ulemper 

Central Superbrugere: 
De drifts- eller 
energiansvarlige i 
den kommunale 
ejendoms-forvaltning 

Brugere: 
Ingen 

Superbrugerne vil have det samlede 
overblik over kommunens CTS anlæg 
og vil styre det centralt mht. 
driftsoptimering, indeklima og 
energiforbrug. 

Superbrugeren modtager alarm-
meldinger for samtlige anlæg og skal 
reagere på alarmmeldinger samt tjekke 
den pågældende alarm på stedet.  

Hvis det er nødvendigt, kontaktes teknisk 
service direkte. 

 

Fordele: 
• Fuldkomment overblik 
• Ens styring for alle anlæg 

Ulemper: 
• Ikke tilpasset hver enkel ejendoms 

daglige behov 
• Mindre kendskab til de enkelte anlæg 

(placering og komponenter) 

Decentral Superbrugere: 
Ingen 
Brugere: 
Serviceledere på de 
forskellige 
ejendomme 

Brugeren på hver enkelt ejendom er 
ansvarlig for driften af CTS og styrer 
det lokalt mht. driftsoptimering og 
indeklima.  

Brugeren modtager kun alarmmeldinger 
for sit eget anlæg og skal reagere herpå.  

 Hvis det er nødvendigt, kontaktes 
teknisk service direkte. 

Fordele: 
• Daglig styring tilpasset hver enkelt 

ejendom efter behov 
• Stor viden om det enkelte anlæg 

Ulemper: 
• Intet samlede overblik over CTS anlæg 
• Kræver kompetence udvikling hos 

brugerne 
Hybrid Superbrugere: 

Den drifts- eller 
energiansvarlige i 
kommunen 

Brugere: 
Serviceledere på de 
forskellige 
ejendomme 

Central styring: Superbrugeren vil 
overvåge CTS styringen for alle 
opkoblede ejendomme mht. 
driftsoptimering.  

Lokal styring:  
Den enkelte bruger vil kunne styre 
sit eget CTS anlæg mht. indeklima 
parametre eller tidsindstillinger ud 
over brugstid.  

Dog kan superbrugeren til enhver tid 
overstyre brugerens indstillinger. 

Superbrugeren skal reagere på CTS 
alarmmeldinger og melde det videre til 
brugeren, som vil tjekke den pågældende 
alarm.  

Superbrugeren skal løbende følge op på 
alarmmeldingerne og kontakte teknisk 
service hvis nødvendigt. 

Brugeren følger op på den daglige drift 
og melder fejl ind til superbrugeren  

Fordele: 
• Samlet overblik 
• Ens overordnet styring for alle anlæg 

mht. driftsoptimering 
• Superbrugeren opnår øget kendskab 

til de enkelte anlæg gennem brugerne 

Ulemper: 
• Kræver kompetence udvikling hos 

brugerne 
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