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Introduktion 
 

Forankringen og implementeringen af databaseret energistyring på tværs af den 

kommunale organisation kan hjælpes på vej af en række velafprøvede værktøjer og 

redskaber.  

 
Der er derfor en stor værdi i at kommunerne orienterer sig i det omfattende 
vidensgrundlag, som allerede er opbygget omkring indsatsen for databaseret 
energistyring i de kommunale bygninger. Mange af de aktiviteter der skal sættes i 

gang, vil umiddelbart ligne hinanden kommunerne imellem. Men selvom der er 
mange lighedspunkter, er der også variationer, forskelle og unikke forhold som 
spiller ind, når kommunen skal lægge handlingsplanerne for sin egen indsats. 

 
Dette idékatalog indeholder derfor en kort beskrivelse af de processer og værktøjer 

som er udviklet med inspiration fra ISO 50.001 og som erfaringer har vist kan være 

værdifulde for en vellykket indsats. Idékataloget er opbygget således, at der 

præsenteres en række værktøjer som relateres til indsigterne i Metodeguiden. 
Således er hvert værktøj præsenteret ud fra følgende elementer: 

1. Formål 
2. Beskrivelse  
3. Målgruppe 

4. Bidrag til implementering og forankring 
 

Idékataloget skal ses som inspiration for kommunens konkrete indsats. 
Rækkefølgen hvormed værktøjerne tages i brug og deres konkrete udformning og 

implementering, vil formentlig være forskellig fra kommune til kommune, da det 

afhænger af hvilke udfordringer, der skal løses.  

  



 

 

Idékatalog 

 

3/25 transition.nu 

 

Værktøjer 
Behovsanalyse 
Formål 

En behovsanalyse kan gennemføres på mange niveauer, men er med til at sikre, at 
et projekt igangsættes med de bedste forudsætninger for at skabe de ønskede 
resultater. Formålet med en behovsanalyse er altså at vurdere, hvilke behov et 
projekt skal være med til at opfylde og sikre, at det rent faktisk involverer de rigtige 

medarbejdere. Formålet kan også være at vurdere, hvorvidt det i det hele taget er 

nødvendigt at igangsætte et projekt. 
 
Beskrivelse 
En behovsanalyse kan være et antropologisk studie, hvor man fx. laver interviews i 

grupper eller individuelt med målgruppen for et projekt fx energiteamet, tekniske 
servicemedarbejdere eller andre nøglepersoner. Det kan være alt fra at kortlægge, 

hvilken forbrugsdata, der skal indsamles, hvilket kompetencer, der skal tilføres et 

projekt, hvilke kompetenceudviklingsforløb der skal tilbydes medarbejderne osv. 

Et eksempel er hvis kommunen skal have nyt EMS. I så fald kan behovsanalysen 

bl.a. inkludere følgende spørgsmål i interviewene:  
• Hvornår har du brug for at kunne tilgå data om jeres energiforbrug? 
• Hvilke nuværende systemer anvendes? Hvad fungerer godt/mindre godt 

ved disse? Hvilke behov opfyldes ikke af disse systemer? 

• Har du tidligere anvendt et EMS? Hvilket? Til hvad? 

• Hvad er det primære formål med at få et nyt EMS? Hvilke opgaver skal det 

hjælpe med at udføre? 
Se eksempel på en simpel opsummering af en behovsanalyse i Figur 1. 

 

For hvem? 
Opad, henad, udad. 
 
Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Ved at foretage en behovsanalyse kan man vælge de løsninger, der har de bedste 
forudsætninger for at løse kommunens aktuelle og forventede behov og 
udfordringer, og dermed en mere succesfuld implementering og forankring hos de 
medarbejdere, der skal involveres i et projekt. Dette sikrer både valg af en løsning 

som indfrier behov, men også, at man ikke implementerer en løsning med uanede 

muligheder som i praksis aldrig vil blive benyttet – disse løsninger er oftere det 
nemme, men dyrere valg. 
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Figur 1: Eksempel på behovsanalyse, der afdækker nuværende og fremtidige forhold 
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Strategi 
Formål 
For at nå kommunens definerede mål og milepæle for arbejdet med databaseret 

energistyring er det formålstjenligt at have en klar og nedskrevet strategi for hvordan 

man faktisk skal gøre. En strategi beskriver hvad kommunen ønsker at opnå og 

hvordan. Kommunens strategi for databaseret energistyring skal understøtte de 

overordnede målsætninger i kommunen, fx. klimamål eller økonomiske mål, og 

sætter rammen for energiteamets egen handlingsplan 
 
Beskrivelse 
Strategien opstiller en indsats baggrund og formål, fastsætter rammer og 

organisering, definerer endelige mål samt delmål, forholder sig til relevante 

interessenter og aktører, og fastlægger økonomi og tidsplan for indsatsen.  
• Baggrund og formål 

• Projektets rammer 
• Organisering 

• Endeligt mål samt delmål 
• Interessentanalyse 

• Behovsanalyse 
• Økonomi 

• Tidsplan 

Hvis det ønskes at arbejde med implementeringen af databaseret energistyring i et 

bredere perspektiv, kan strategien indgå som en del af en Energiledelseshåndbog.  
 
For hvem? 

Opad, henad og udad. 

 
Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

En strategi fungerer både som et planlægningsværktøj i det daglige arbejde med 
databaseret energistyring og som kommunikationsredskab mellem ledelse og 

involverede medarbejdere; for eksempel når der skal allokeres ressourcer til 
projekter.  
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Business case 
Formål 
Det overordnede mål for en business case er tydeligt at forklare den tilførte værdi af 

de tiltag der foreslås overfor den investering det vil kræve. Der kan fx udarbejdes 

business cases om: 

• Udvikling og implementering af diverse værktøjer 

• Dataindsamling 

• Nyt EMS 
• Nye medarbejdere 
• Energirenoveringsprojekter  

 

Beskrivelse 

En business case er en skriftlig og/eller mundtlig argumentation for hvorfor et 
projekt eller en investering skal gennemføres. En business case skal gerne præges af 

et simpelt og forretningsmæssigt sprog. Dette fordi beslutningstagere ikke 
nødvendigvis har viden på detaljeniveau i det givne fagområde. Af den grund er det 

vigtigt at fremløfte de konkrete effekter et tiltag vil medføre - typisk økonomiske, 
men CO2- og ressourcebesparelser eller indeklimaforbedringer kan være lige så 

relevante.  
 

Almindelige fokuspunkter, der plejer at findes med i en business case, er bl.a. 

• En beskrivelse af tiltaget. Fx. ”Vil det betale sig at ansætte en ny 

energimedarbejder?” 
• Økonomiske besparelser 
• Energi- og CO2-besparelser  

• Drift og vedligehold 

• Omkostninger for fx. investeringer, drift og vedligehold.   
• Gevinster.  

• Afledte effekter.   
• Risici. 

• Tilbagebetalingstid og/eller LCC-omkostninger.  
Se et eksempel på en beregning fra en business case for ansættelse af ny EMS-
medarbejder i Figur 2. 

 

For hvem? 
Opad. 
 
Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Hvis et projekt skal lykkes, er det afgørende at have en ledelse der bakker op om 

arbejdet. En business case der tydeligt viser de omkostninger og gevinster et tiltag 
medfører, er et centralt kommunikationsredskab, for at igangsætte tiltag og øge 
forankringen opad.  



 

 

Idékatalog 

 

7/25 transition.nu 

 

 

 
 

 
 

  

1,5

3,7

7,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Konservativ Median Optimistisk

[D
K

K
 m

io
]

Scenarier

Økonomisk driftsbesparelse
ved EMS-ansat

207

520

1035

0

200

400

600

800

1000

1200

Konservativ Median Optimistisk

[t
o

n
 C

O
2

e
]

Scenarier

CO2-driftsbesparelse ved EMS-
ansat

Figur 2:  Eksempel på en vurdering af hhv. de økonomiske besparelser og CO2-besparelser ift. forskellige scenarier i en business case for 

ansættelsen af en ny EMS-medarbejder  
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Kravspecifikation til Energy Management System 
Formål 
Et Energy Management System (EMS) er en central del af energistyringsarbejdet, da 

det er nøglen til at omsætte data til viden og handling. Der er mange og meget 

omfattende systemer på markedet, og det er derfor vigtigt med en 

kravspecifikation der afspejler kommunens og medarbejdernes behov for derved at 

finde bedste match. 

 
Beskrivelse 
Hvis kommunen har besluttet sig for at bruge et EMS i arbejdet med databaseret 
energistyring, er det en god ide at starte med en Behovsanalyse, som kan anvendes 

i udarbejdelsen af en kravspecifikation. Dette gør det også lettere at vælge 

leverandører når det nye EMS skal i udbud. Her skal man også tænke over hvilken 
udbudsform man ønsker at anvende. I udbudsloven er der beskrevet hvilke 

procedurer man som udbyder kan og skal anvende når man laver et udbud. 
 

Kravsspecifikationen kan udarbejdes på baggrund af en behovsanalyse og 
interviews med de medarbejdere, der skal anvende det pågældende EMS. 

Herigennem identificeres krav (need to have) og ønsker (nice to have). Krav kan 
være: 

• Forbrug skal registreres og visualiseres på mindst timebasis.  

• Varmeforbrug skal automatisk graddøgnskorrigeres. 

• Forbrug skal kunne præsenteres og visualiseres i fysiske og monetære 
enheder. 

• Der skal være mulighed for kunne få automatiske rapporter og alarmer. 

• Det skal være let at sammenligne forbrug på tværs af både bygninger og 

tidsperioder. 
• Der skal være mulighed for at kunne eksportere data til Excel. 

Se et eksempel på en kravspecifikation baseret på en behovsanalyse i Figur 3. 
 

For hvem? 
Henad og udad. 
 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Et velfungerende, anvendt EMS kan være afgørende for forankringen af databaseret 
energistyring, da det tilbyder alt fra simple visualiseringer, som kan målrettes 
bygningsbrugere og driftspersonale, til detaljerede rapporter til 
energimedarbejderne, der kan anvendes til at identificere uhensigtsmæssigt 

forbrug. For den generelle implementering af databaseret energistyring er et EMS, 

der opfylder kommunens behov, afgørende for igangsættelse af energibesparende 
projekter.  
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Figur 3: Eksempel på kravsspecifikation for EMS i Skanderborg Kommune 
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Parametrisk baseline 
Formål 
En valid baseline for en bygnings ressourceforbrug er udgangspunktet for at kunne 

dokumentere besparelser og dermed effekten af en indsats. Med en parametrisk 

baseline bliver udgangspunktet for aktiviteterne ved deres opstart fastlagt ved 

brug af flere parametre for at mindske mængden af fejlkilder.  

 

Beskrivelse 
En valid baseline er afgørende for at kunne vurdere om den øjeblikkelige situation i 
en bygning, fx energiforbruget, er acceptabel, eller afvigende og dermed noget der 
kræver handling. For at vurderingen kan blive så præcis som mulig er det 

nødvendigt at inddrage flere parametre. I en parametrisk baseline bliver den 

simple baseline, fx. energiforbrug pr. år, mere nuanceret og præcis med 
inddragelse af flere parametre fx graddøgn, opvarmede kvadratmeter, CO2-

ækvivalenter, antal bygningsbrugere mv. Den simple baseline tager f.eks. ikke 
hensyn til om man har bygget flere bygninger/revet nogle ned siden baseline blev 

lavet. Dette forvrænger billedet.  
 

Det er vigtigt at baselinen baseres på en veldokumenteret metode, da det 
understøtter udbredelsen til flere bygninger og muligheden for etablering af 

tidslinjer og sammenligninger år for år. Denne metode skal være nedskrevet fx i en 

Energiledelseshåndbog, så gamle og nye kolleger kan gøre sig bekendt med det 

metodiske grundlag.  
 
Ideelt set er en baseline oprettet på bygningsplan, typologiplan og kommuneplan. 

Det muliggør nemmere formidling på tværs af organisationen. F.eks. er det ikke 

relevant for politikere at se baselines for enkeltbygninger – de skal blot have for 
kommunen som hele, hvorimod en serviceleder skal have illustreret udviklingen i 

sin bygnings forbrug hold op mod baseline. 
Se et eksempel på baseline for el, varme og vand i Figur 4, Figur 5 og Figur 6. 

 
For hvem? 
Henad og udad. 

 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 
En valid baseline er afgørende for at kunne dokumentere besparelsen ved 
databaseret energistyring, og har derfor en stor betydning for de involverede 
aktørers motivation og handlinger. En baseline er altså med til at forankre arbejdet 

ved at vise den konkrete effekt af indsatserne og dermed hvorfor det giver mening 

at fortsætte. 
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Figur 4: Sammenligning af baseline med årsforbrug for el 

 
Figur 5:  Sammenligning af baseline med årsforbrug for varme 

  
Figur 6: Sammenligning af baseline med årsforbrug for vand 
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Nøgletalsark 
Formål 

Gennem brugen af nøgletal bliver de indsamlede forsyningsdata kombineret med 

øvrige relevante data om bygningerne og deres brug, vejrforhold mv., og omsat til 

viden der kan anvise handlinger. 

 

Beskrivelse 
Gode nøgletal kan give en hurtig identifikation af afvigende forbrug og danner 

grundlaget for den løbende evaluering af indsatsernes effekt. Nøgletal sikrer 

desuden, at man fanger eventuelle afvigelser i driften/brugen af tekniske anlæg i 

bygning. Hvis et nøgletal pludselig begynder at afvige fra sin egen normal, så er der 

noget man skal have kigget på. 

Nøgletallene kan enten opsættes direkte i EMS eller via dataeksport i Excel, Power 

BI eller lignende. Der er mange muligheder for nøgletal, fx. 

• Varmeforbrug pr. kvadratmeter 

• Vandforbrug pr. bygningsbruger 

• Natforbrug ift. dagsforbrug 

• Vurdering af fjernvarmeafkøling 

• Relativ forskel ml. dagsforbrug og natforbrug. 

 

Nøgletallene kan udarbejdes på tre niveauer:  
Niveau 1: Hele kommunen  
Niveau 2: Bygningsplan, afdelinsplan 

Niveau 3: Komponentplan (som f.eks. Overvågning af varmepumpers COP, 

Ventilationens SEL-værdi eller lign. 

 

For hvem? 

Opad, henad og udad.  

 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 
Nøgletallene er både vigtige for den daglige udvikling af aktiviteterne i bygningerne 
og som grundlag for den løbende ledelsesrapportering og evaluering opad i 

organisationen. Ligesom med en valid baseline kan nøgletallene være 

handlingsanvisende og motiverende, fordi de viser afvigelser og effekter af 
indsatser, begge dele forhold, der i høj grad sikrer implementeringen af tiltag og 
løbende forankring.  
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Benchmarkanalyse 
Formål 
Benchmarkanalysen skal ses i samspil med nøgletalsark og baseline. Hvor nøgletal 

er en sammenligning med sig selv fx en bygnings sammenligning med sin egen 

tidligere performance, er benchmark en sammenligning med andre 

sammenlignelige størrelser fx en bygnings performance sammenlignet med en 

anden bygnings performance. Der er ingen grund til at sammenligne en skole med 

et plejecenter da det er to vidt forskellige brugsmønstre. Benchmarkanalysen giver 

derfor en god mulighed for at sammenligne og identificere afvigende forbrug på 

tværs af bygningsporteføljen. 

Beskrivelse 
Benchmarkanalysen kan fx. illustrere varmeforbrug for alle bygninger/ 
skoler/daginstitutioner pr. kvm/dag eller det ugentlige elforbrug, og derigennem 

bidrage til at identificere højt forbrug udenfor almindelig brugstid. Det vigtigste i 
benchmarking er at gøre sin analyse uafhængig af så mange variabler som muligt 

ved at inkludere forhold som m2 opvarmet areal, forskellige åbningstider o.l. Det 
ligger meget op ad parametrisk baseline af korrigere for forskellige variabler, så 

sammenligneligheden øges på tværs af bygninger eller anlæg. 

 

For hvem? 
Henad og udad. 
 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 
Benchmarkinganalyser kan være med til at visualisere forbrug overfor fx tekniske 
servicemedarbejdere og vise, hvordan forbruget potentielt kan se ud (se Figur 7). 

Benchmarkanalysen kan bidrage til, at ”der går sport” i energibesparelserne fx ved 
at visualisere forbrug mellem skoler og skabe konkurrence om at have det laveste 

forbrug.  

 
Figur 7: Eksempel på graf, der viser benchmark af elforbrug mellem bygninger 
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Energiscreeningsværktøj 
Formål 

For at kunne gå systematisk til værks i prioriteringen af energibesparende projekter, 

kan det være en fordel at udarbejde en screeningsliste for identificerede projekter. 

Et energiscreeningsværktøj kan fungere som en måde at sikre overblik over 

potentielle energibesparelser når der fx årligt skal udarbejdes en 

Energihandlingsplan. 

Beskrivelse 

Energiscreeningsværktøjet er en visualisering af alle potentielle energiprojekter i 

kommunen som muliggør nem filtrering på bygninger, projekttyper, forbrugsarter 

o.l. På baggrund af en fysisk gennemgang af bygningerne identificeres mulige 

besparelsespotentialer og projekter. Udgangspunktet kan eksempelvis være 

energiscreeninger af bygninger, hvor der er identificeret umiddelbare potentialer, så 

det ikke er nødvendigt at gennemgå alle kommunens bygninger. Hertil kan 

besparelsespotentialer og projekter løbende indberettes fx af teknisk service når de 

gennemgår egen bygning for potentialer. 

Identificerede projekter indtastes i et Excel ark, hvor en beregningskerne automatisk 

estimerer investeringsomkostninger og besparelser (kr. og CO2). Alle potentialerne 

visualiseres herefter i Power BI, således at det er muligt at få overblik over alle 

identificerede besparelsespotentialer og hermed målrettet prioritere ift. fx at skulle 

nå specifikke mål for energibesparelser eller CO2-reduktioner for indeværende år. 

Se et eksempel på visualisering i Power BI i Figur 8. 

For hvem? 

Henad, udad og opad. 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Værktøjet aktiverer både energimedarbejdere ift. at identificere energibesparelser 

og gøre det muligt at prioritere imellem dem. Det er hertil også et godt værktøj for 

de tekniske servicemedarbejdere ift. at vide, hvor de skal indberette projekter og 

sikre, at de er opmærksomme på mulige potentialer når de har deres daglige gang i 

bygningerne. En screeningsliste fungerer samtidig som projektbank, som er et af de 

vigtigste redskaber i forbindelse med energistyring når årets indsats skal 

planlægges. Screeningslisten kan derfor være det bindemiddel som muliggør, at den 

årlige cyklus af energistyringsopgaver forankres tilstrækkeligt hos kommunen. 
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Figur 8: Eksempel på den overordnede visualisering af de samlede potentialer i Power BI. Det er så fx 

muligt at dykke ned i en oversigt over alle projekter.  
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Energihandlingsplan 
Formål 
Energihandlingsplanen er en prioritering af de konkrete indsatser og projekter, som 

kan vise vejen til at nå målsætningerne og sikre, at en energistrategi omsættes til 

handlinger. 

 

Beskrivelse 

En energihandlingsplan bør indeholde konkrete projekter og tiltag man planlægger 
at udføre for at opnå de fastsatte mål. Den skal udgøre en del af en løbende 
evaluering og skal gerne være et levende dokument der fungerer som en naturlig 
forlængelse af et løbende energiarbejde, evalueringer og revisioner. 

Energihandlingsplanen opdateres derfor årligt fx ved at gennemgå kommunens 

Energiscreeningsværktøj. Handlingsplanen eksempelvis være et excelark med en 
oversigt over energiprojekter identificeret gennem: 

• Energiscreeninger 

• Energimærker 

• Driftspersonale 

• Dataanalyser 

• Bygningsbrugere 

I arket kan der tilføjes kolonner for hvert projekt, der angiver tidshorisont, 
prioritering (høj, middel, lav), om opgaven er tildelt en person, forventet 

besparelsespotentiale og andre parametre, der skaber et strategisk overblik og 

anviser handlinger.  

 
For hvem? 
Henad og udad. 

 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Energihandlingsplanen anviser hvilke aktiviteter der skal udføres, i hvilken 

rækkefølge og hvorfor. Det kan derfor være er et vigtigt redskab til at gøre 
indsatsen konkret og kontinuerlig for at sikre den løbende forankring. Herudover 

bliver den et samlingspunkt for energiprojekter på tværs af organisationen.   
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Alarmmatrice 
Formål 
At beskrive forskellige typer af alarmer, hvem de er målrettet og hvordan der skal 

handles på baggrund af dem. 

 

Beskrivelse 

En alarmmatrice kan udarbejdes som en del af en Energiledelseshåndbog og eller 

når et nyt alarmsystem sættes op. En alarmmatrice beskriver bl.a. alarmgrænser, 

hvem der får alarmerne og hvad den pågældende medarbejder forventes at gøre når 

der kommer en alarm. Alarmerne kan opsættes i kommunernes 

overvågningssystemer fx kommunens EMS, som automatisk udsender alarmer, hvis 

forbruget overskrider de fastsatte grænseværdier.  

Se et eksempel på en alarmmatrice med definition af hvornår der kommer en 

alarm/advisering, hvem der får alarmen/adviseringen og hvordan de skal reagere i 

Tabel 1. 

For hvem? 
Henad og udad. 

 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

En alarmmatrice sikrer at alarmer opsættes efter behov og efter, hvem der skal 

reagere på de pågældende alarmer. Således sikres forankring ved, at hver 

medarbejder ved præcis, hvordan de skal reagere på en alarm og ikke får flere 

alarmer end de kan reagere på. 



 

 

Idékatalog 

 

18/25 transition.nu 

 

Tabel 1: Eksempel på alarmmatrice 
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Interaktiv guide målrettet teknisk service 
Formål 
En guide til teknisk service giver en praksisnær vejledning i konkrete aktiviteter ude 

i bygningerne. Guiden kan både være til de tekniske installationer og til 

anvendelsen af relaterede it-systemer fx EMS, CTS, FM mv. 

 

Beskrivelse 

En interaktiv guide til de tekniske servicemedarbejdere kan ikke stå alene, men er 
resultatet af en længe dialog og evt. et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde 
med de tekniske servicemedarbejdere. Det kan være en workshop, interviews 
og/eller en fælles bygnings- og systemgennemgang.  

 

På den baggrund defineres de nødvendige handlinger i de pågældende systemer og 
tekniske installationer, hvilket samles i en guide, som fx placeres fysisk i en 

varmecentral eller er lettilgængelig via computer eller telefon, så medarbejderne 
kan tilgå den. På computeren er det muligt at gøre guiden interaktiv således, at 

medarbejderne let kan klikke sig rundt ift. deres pågældende problem eller 
placering i bygningen, så de ikke skal læse sig igennem mere end nødvendigt. 

Medfølgende til guiden skal være en klar definition af, hvornår den skal anvendes 
og hvor ofte de beskrevne aktiviteter skal udføres. Dette kan også være en del af 

længere kompetenceudviklingsforløb.  

 

I en interaktiv guide beskrives fx:  

• Korrekt styring/regulering af tekniske anlæg. F.eks. Setpunkter for varme 

og ventilation, brug af natsænkning, styringsscenarier for ventilation mv. 

• Identifikation- og indberetning af energibesparende projekter.  

• Guides til analyse af bygningens forbrug i tilrådestillede 

dataovervågningssoftwares. 

 
For hvem? 

Udad. 

 
Hvad tilfører det til implementering og forankring? 
Den interaktive guide kan gennem en letforståelig og lettilgængelig vejledning til 
de tekniske servicemedarbejdere være et middel til motivation og involvering af 

medarbejderne i arbejdet med databaseret energistyring.  
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Energiledelseshåndbog 
Formål 
Energiledelseshåndbogen er et internt dokument inspireret af ISO 50.001-

standarden. Håndbogen kan bruges til at definere og fastholde rammer, mål, 

værktøjer og metoder for arbejdet med databaseret energiledelse.  

 

Beskrivelse 

For at sikre kontinuerlig fremdrift, vedligehold og forankring i arbejdet med 
databaseret energiledelse er det vigtigt at have klart definerede, faste og tydelige 
rutiner, der er skrevet ned. Håndbogen kan på en lettilgængelig måde forklare 
hvordan kommunens arbejde med energiledelse skal ske, hvilke forventninger der 

stilles til aktiviteterne, samt arbejdsfordelingen; hvem skal lave hvad og hvordan. 

 
For hvem? 

Opad, henad og udad. 
 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 
Ved at have rammerne for arbejdet med databaseret energistyring tydeligt 

beskrevet i en håndbog sikres de bedste forudsætninger for at arbejdet forankres, 
fordi der foreligger en klar ansvarsfordeling samt erfarings- og vidensdeling, der 

kan spredes ud til flere medarbejdere og nye ansatte. 
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Interaktivt årshjul 
Formål 
At indsætte alle primære aktiviteter indenfor databaseret energistyring i en 

årscyklus for at sikre fremdrift og kontinuitet.  

 

Beskrivelse 

Et årshjul er et værktøj der på en nem måde giver et simpelt overblik over arbejdet 

med databaseret energistyring over et år dvs. alle møder, evalueringer, analyser 
osv. Et årshjul sikrer systematik gennem at give et letforståeligt og visuelt overblik 
over årets gennemgående opgaver der er relaterede til driften af databaseret 
energistyring. Årshjulet kan ses som et sammenkog af de vigtigste procedurer der 

er beskrevet i energiledelseshåndbogen. Der kan udarbejdes årshjul specifikt til 

forskellige dele af organisationen fx et for hhv. ledelse, administration og teknisk 
service, så det bedst muligt afspejler de øvrige årlige aktiviteter.  

 
Se et eksempel på et årshjul i Figur 9. 

 

For hvem? 
Opad, henad og udad. 

 

Hvad tilfører det til implementering og forankring? 

Til en start kan årshjulet være et værktøj, der mest bruges af energimedarbejderne 

ift. at indkalde til møde og skabe en forankring i energiteamet. På sigt kan det 
interaktive årshjul have samme effekt på tværs af organisationen, da den 

gentagende proces gør arbejdet til en del af de daglige, månedlige og årlige rutiner. 
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Figur 9: Årshjul fra Randers Kommune. Årshjulet er klikbart og hvert felt bringer brugeren videre til en 

beskrivelse af den handling, der skal udføres.   
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Øvrig inspiration 
Herunder er samlet en række referencer og links til rapporter og andre kommuners 

erfaringer med forskellige forankrings- og implementeringsværktøjer.  

KL’s projekt Databaseret Energiledelse 

Projektbeskrivelse og projektlederkontakt: https://www.kl.dk/kommunale-

opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/ejendomme/aktiv-

energistyring/ 

Roadmap med anbefalinger og værktøjer til arbejdet med databaseret 

energiledelse: https://www.kl.dk/media/29066/roadmap-databaseret-

energiledelse.pdf 

Energistyrelsens igangværende og tidligere indsats for databaseret 

energiledelse 

Igangværende tilskudsordning: https://ens.dk/service/tilskuds-

stoetteordninger/tilskud-til-energiforbedringer-og-digitale-loesninger-i-

kommunale 

Erfaringer fra tidligere projekter samlet i Hvidbog: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/databaseret_energiledelse_-

_hvidbog_2020.pdf 

Københavns Kommunes driftsprojekt for teknisk service 

Hjemmesiden om energirigtig drift: https://minejendom.kk.dk/energirigtig-drift 

Guide til god drift: https://a.storyblok.com/f/96976/x/cf10f7a55b/driftskatalog.pdf 

 

  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/ejendomme/aktiv-energistyring/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/ejendomme/aktiv-energistyring/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/ejendomme/aktiv-energistyring/
https://www.kl.dk/media/29066/roadmap-databaseret-energiledelse.pdf
https://www.kl.dk/media/29066/roadmap-databaseret-energiledelse.pdf
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/tilskud-til-energiforbedringer-og-digitale-loesninger-i-kommunale
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/tilskud-til-energiforbedringer-og-digitale-loesninger-i-kommunale
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/tilskud-til-energiforbedringer-og-digitale-loesninger-i-kommunale
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/databaseret_energiledelse_-_hvidbog_2020.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/databaseret_energiledelse_-_hvidbog_2020.pdf
https://minejendom.kk.dk/energirigtig-drift
https://a.storyblok.com/f/96976/x/cf10f7a55b/driftskatalog.pdf
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Kontakt 
Spørgsmål til rapporten kan stiles til 

Kristoffer Slottved 

Rådgiver inden for Energi og Indeklima 

2383 1532 

kristoffer@transition.nu 

 

Udarbejdet af: 

Transition ApS 

CVR: 35894373 

Mariane Thomsens Gade 2F, 11. sal 

8000 Aarhus 


