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Løsningen hedder Optimeter og er udviklet 
i projektet ”Bedre Arealudnyttelse”. Bag 
projektet står Gate 21 sammen med kom-
munerne Albertslund, Egedal, Fredensborg, 

Gentofte, Kalundborg, Odsherred, Roskilde og Ru-
dersdal, samt leverandøren Webitall, som står for 
den tekniske udvikling.

I mange idrætshaller mangler man bedre over-
blik over hallernes faktiske benyttelse. Med de 
værktøjer, man har i dag, kan man ikke umiddel-
bart se, om de, der har booket, rent faktisk møder 
op.  Måske har man en fornemmelse, men ikke 
faktuel viden. Det kan den nye løsning ændre på. 

Med løsningen får kommunen et værktøj til 
dialogen med foreninger, der udebliver. Samtidig 
kan man, med udgangspunkt i konkret viden om 
hallernes faktiske anvendelse, optimere energi-
forbrug og drift med besparelsesmulighed både 
økonomisk og på CO2 regnskabet. 

ØGET VIDEN KAN 
MEDVIRKE TIL CO2 BESPARELSER
Værktøjet samler data fra bl.a. bookingsystemer, 

En ny løsning med fokus på, hvordan idrætshaller kan udnyttes mere optimalt i forhold 
til benyttelse, energiforbrug og drift, er udviklet sammen med 8 kommuner. Løsningen 
kombinerer allerede tilgængelige data med realtidsdata. 

energisystemer og sensorer i hallerne (Hall-
monitor), der viser det faktuelle fremmøde og 
visualiserer data, så kommunerne får et over-
blik over bl.a. anvendelsesgrad sat i relation til 
energiforbruget.

Herved får kommunerne mulighed for at agere 
– både i form af dialog med brugerne ved gentag-
ne udeblivelser, og når det handler om rengøring,
driftspersonale og energiforbrug. 

Foreningerne kan få en oversigt over deres 
bookinger over en periode og også få et billede af 
eventuelle udeblivelser og hvilken betydning, det 
har på CO2 forbruget. 

Søren Hansen, Energimanager, Rudersdal Kom-
mune, udtrykker det således: 

-Det at man informerer og skaber opmærksom-
hed om de gener og omkostninger, der er, hvis 
man ikke dukker op – brugermæssigt, økonomisk 
og energimæssigt, det giver en helt anden dialog 
og forståelse hos brugerne. Samtidig giver det 
nye datagrundlag indblik i bygningernes fysi-
ske belastning og faktuelle tilstand og bliver på 
den måde et støtteværktøj til andre primære 
fagsystemer.

Vi kan trimme tekniske anlæg bedre, når vi har 
præcise data. Vi kan fokusere på indeklimaet i 
hallen. Det har betydning, om der er 50 personer 
eller kun 20 i hallen.  Vi kan med brug af det nye 
værktøj også få en dialog om f.eks. lys og ekstra 
varme. Vi får nogle indikatorer om CO2 værdi og 
kan skabe bevidsthed om det også blandt bruger-
ne. Og så får vi samtidig et værktøj, der giver os 
faktabaserede data til vurdering af behovet for 
investering i ombygning eller opførelse af nye 
bygninger. 

Også Rasmus Bregenov Pedersen, Chefkonsu-
lent, Gentofte Kommune, ser gevinster med den 
nye løsning: 

-Vi ser frem til at tage værktøjet i brug i kom-
munens haller.  Vores mål er i første omgang, i 
dialog med brugerne, at få en bedre udnyttelse af 
kommunens haller. Når vi har fået et bedre kend-
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Med det nye værktøj kan 
energiforbrug, drift og 
anvendelse af kommunernes 
idrætshaller optimeres. 
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skab til brugen, så kan vi også se på muligheden for 
i højere grad at tilpasse driften - rengøring, drifts-
personale, energi mv. – til den konkrete brug. Om og 
hvor meget vi kan optimere, ved vi ikke endnu. 

Så snart hallerne er i brug igen, vil vi begynde at 
få data ind. Gennem dialog med brugerne vil vi som 
det første have fokus på at intensivere brugen af 
hallerne. Derudover er værktøjet et godt redskab til 
optimering af driften. Når vi får flere data ind, vil vi 
se på bl.a. energiforbruget. Er det som forventet for 
den enkelte bygning, eller kan det målrettes og til-
passes bedre? Senere, når vi har fået erfaring med 
værktøjet, kan vi se på mulighederne for anvendel-
se på udendørsanlæg og andre bygningstyper. 

EN LØFTESTANG FOR  
GRØN OMSTILLING OG DIALOG
Løsningen giver mulighed for bedre styring af 
anvendelse, drift og energiforbrug i kommunernes 
idrætshaller. 

En hal, der står tom eller anvendes til andet 
formål, end den er booket til, giver ekstra om-
kostninger. En bedre udnyttelse kan frigive tid 
til andre borgeraktiviteter og højne den faktuel-
le anvendelsesgrad. En tom hal kræver mindre 
ventilation og lys, mindre rengøring og driftsper-
sonale. Alt sammen faktorer, som medvirker til 
optimal ressourceudnyttelse og bidrager til en 

reduktion af energiforbruget, og dermed gavner 
CO2 regnskabet. 

Løsningen tages nu i brug af de 8 kommuner, der 
har deltaget i udviklingen. Samtidig tilbydes den 
til øvrige kommuner, så alle kan få mulighed for 
optimering af anvendelse, energiforbrug og drift 
af kommunernes idrætshaller. I udviklingen er der 
fokuseret på idrætshaller, men i princippet vil løs-
ningen også kunne anvendes på andre bygninger.

FRA PROTOTYPE TIL VÆRKTØJ 
Optimeter er resultatet af skalering af prototypen 
”Bedre arealudnyttelse” udviklet i det forudgående 
Gate 21 projekt ”Den Regionale Datahub”. 

Her er der udviklet i alt 12 forskellige prototyper, 
der viser, hvordan man med anvendelse af real-
tidsdata kan optimere drift og energiforbrug på en 
række områder – fra vejbrønde og overløbne åer til 
trafikmønstre og altså også bedre arealudnyttelse. 

Lise Søderberg, seniorprojektleder, Gate 21 
udtaler:  

-Vi er rigtig glade for, at den oprindelige løsning 
Bedre arealudnyttelse er taget et skridt videre, da 
den viste rigtig stort potentiale. Det, at 8 kommu-
ner er gået med ind i skaleringsprojektet, har gjort, 
at vi har videreudviklet prototypen og løftet den 
til nye højder. Et glimrende bevis på, at vi ikke lider 
af pilotsyge, når projekter giver værdi, og samtidig 
er det også blevet meget tydeligt, hvilken værdi 
det giver at indlede et berigende tværkommunalt 
udviklingssamarbejde.

Automatisk overførsel af data fra booking- og 
energisystemerne har været et must. Derfor er vi 
glade for, at det er lykkedes os at få de mange leve-
randører med på tanken om at levere data. For med 
adgang til data kan vi skabe ny indsigt og formidle 
de relevante data til de rette medarbejdere. 

Det er også dejligt, at løsningen derudover er et 
aktivt bidrag til, hvordan kommunerne kan arbejde 
videre med at høste gevinsterne i forhold til den 
grønne omstilling og samtidig tilbyde borgerne en 
bedre service n

Værktøjet kombinerer 
data og giver faktuel 

viden om både 
anvendelse, drift og 

energiforbrug.

Det, at 8 kommuner er gået med 
ind i skaleringsprojektet, har gjort, 
at vi har videreudviklet prototypen 
og løftet den til nye højder. Et 
glimrende bevis på, at vi ikke lider af 
pilotsyge, når projekter giver værdi.

- Lise Søderberg, Gate 21




