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Baggrund og formål 
 

Metodeguiden er målrettet de energimedarbejderne i kommunen, der arbejder med 

databaseret energistyring og har særligt fokus på hvordan de bedst understøtter en 

stærk forankring både opad, henad og udad i den kommunale organisation. 

Opad i organisationen er det særligt vigtigt at få involveret og engageret politikere 

og ledelsen i indsatsen, da det er dem, der skal sikre, at der er tilstrækkelige ressour-

cer og kompetencer til at indsatsen gennemføres og forankres henad og udad.  

Henad i organisationen er primært repræsenteret af de kommunale energimedar-

bejdere, men involverer også en bredere række af kommunalt ansatte, der arbejder 

indenfor områderne energi, klima, indeklima osv. Databaseret energistyring er et 

vigtigt redskab for dette niveau ift. at skulle identificere og dokumentere energibe-

sparelser. Derfor kan dette organisationsniveau også gå på tværs af fagområder af-

hængig af kommunens interne organisation.  

Udad i organisationen er det vigtigt at få involveret og engageret medarbejdere i og 

brugere af de kommunale ejendomme. En af de vigtigste grupper er her teknisk ser-

vicepersonale. Det tekniske servicepersonale har deres daglige gang i bygningerne 

med mulighed for at styre og regulere bygningernes anlæg samt et indgående kend-

skab til bygningens anvendelse og historik. Hertil er lokale brugere, fx institutionsle-

dere, skoleledere eller elever, også vigtige aktører, da de kan have indflydelse på 

energiforbruget gennem deres adfærd, have ansvar for at regulere energiforbruget, 

hvis der ikke er tekniske servicemedarbejdere, og have stor indflydelse på den gene-

relle opbakning til eller ansvar for at sikre energibesparelser gennem databaseret 

energistyring.   

For at favne disse tre organisationslag, er metodeguiden opbygget i tre kapitler: 

1. Opad 

2. Henad  

3. Udad 

Hvert kapitel vil indledningsvist specificere hvilke medarbejdere eller personale-

grupper, der fokuseres på at inddrage i det pågældende organisationsniveau og op-

summere kapitlernes hovedpointer. 

Dernæst vil der være et afsnit, som beskriver hvorfor det er vigtigt at forankre data-

baseret energistyring i dette organisationslag samt hvordan det rent praktisk kan gø-

res.  
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Afslutningsvist vil hvert kapital have en tjekliste, som med fordel kan gennemgås for 

at sikre, at der er gjort de relevante overvejelser om hvordan forankringen bedst fin-

der sted.  

Alle kommuner er organiseret forskelligt og der er derfor ikke én rigtig måde at for-

ankre databaseret energistyring organisatorisk. Hvorvidt en kommune primært an-

vender central eller decentral organisering har eksempelvis stor betydning for, hvor-

dan man som energimedarbejder organiserer og forankrer indsatsen i sin kommune 

på alle organisationsniveauer. Derfor indledes denne metodeguide med et særligt 

kapitel, som beskriver fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer.  
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Kapitel 1: Central eller de-

central organisering 
 

I arbejdet med databaseret energistyring er kommunens organisering vigtig ift. at 

forstå forhold som, hvor midler til arbejdet kommer fra, hvem der er den nærmeste 

leder samt, hvordan de tekniske servicemedarbejdere er organiseret. Det kan være 

svært som enkelt medarbejder i kommunen at påvirke, hvorvidt arbejdet er centralt 

eller decentralt organiseret, og det der fungerer i én kommune, fungerer ikke nød-

vendigvis i en anden. Derfor er den kommunale organisation og ansvarsfordeling vig-

tig at inddrage i det strategiske arbejde med at forankre opad, henad og udad i orga-

nisationen.  

Central organisering 
Den centrale organisering er karakteriseret ved at ansvaret, for at identificere og gen-

nemføre energibesparelser samt det eventuelle strategiske arbejde med database-

ret energistyring, er placeret centralt i kommunens organisation fx i et ejendomscen-

ter. Dette kan både være i form af en energiafdeling eller -team eller én enkelt med-

arbejder med ansvar for energi fx i en afdeling for byggeri eller vedligehold. I den 

centraliserede organisering placeres budgetmidler for energieffektiviseringstiltag 

ofte også i ejendomscenteret og/eller i energiafdelingen.  

Fordelene ved denne organisering er, at der ofte er et separat budget til arbejdet 

med databaseret energistyring eller energi generelt, at det er muligt at arbejde tæt 

sammen med andre afdelinger fx vedligehold eller teknik, samt at arbejdet med da-

tabaseret energistyring er placeret tættere på den kommunale ledelse. Hertil kan 

medarbejdere med særlige kompetenceområder fx CTS- eller ventilationsansvarlige 

være placeret centralt, så de rykker ud fra centralt hold til de enkelte ejendomme 

med udfordringer. Hermed forankres viden om både ejendomme og databaseret 

energistyring centralt.  

En ulempe ved den organisering er, at der kan være langt fra de tekniske servicemed-

arbejdere og bygningsbrugerne til den centrale organisation og det kan derfor være 

sværere at få mobiliseret og inddraget dette organisationsniveau. I flere kommuner 

er eksempelvis varmemestre eller CTS-ansvarlige dog også organisatorisk tilknyttet 

ejendomsafdelingen, hvilket er en måde at sikre samspil mellem den centrale orga-

nisation og de decentrale enheder (kommunens ejendomme og bygningsbrugerne). 
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En kommune har ikke nødvendigvis en ren centralisering af arbejdet med de kom-

munale ejendomme, energi og databaseret energistyring. Dette afspejles eksempel-

vis i, at der på trods af et centralt ejendomscenter, alligevel godt kan være decentrale 

afdelinger, der arbejder med teknik og energi i de enkelte forvaltninger. Hertil kan 

tekniske servicemedarbejdere, på trods af en centralt ansat serviceleder eller -chef, 

arbejde i de enkelte ejendomme eller have ansvar for en mindre gruppe af ejen-

domme.  

Decentral organisering 
Den decentrale organisation er karakteriseret ved, at arbejdet med energi og evt. da-

tabaseret energistyring er placeret ved de enkelte fagforvaltninger og i deres ejen-

domme fremfor i et centralt ejendomscenter. Dette betyder eksempelvis, at forvalt-

ningerne Kultur og Fritid eller Børn og Unge har egne afdelinger for teknik og/eller 

energi.  

Fordelene ved den decentrale organisering er, at ansvaret for databaseret energisty-

ring er placeret tættere på de ejendomme, hvor arbejdet rent faktisk skal foregå. 

Tekniske servicemedarbejdere vil ofte være dem, der kender bygningerne bedst, og 

de vil lettere få tilknytning og ejerskabsfølelse overfor den eller de pågældende ejen-

domme, hvilket vil bidrage til en større motivation for at finde gode løsninger i over-

ensstemmelse med bygningsbrugernes behov. 

Der er flere ulemper ved denne måde at organisere kommunen – og særligt arbejdet 

med energieffektiviseringer og databaseret energistyring i de kommunale ejen-

domme. Dette er eksempelvis, at budgetterne og medarbejderne til arbejdet er pla-

ceret under de enkelte forvaltninger og afdelingsledere, og at der ikke nødvendigvis 

er afsat midler specifikt til databaseret energistyring. Herudover er denne form for 

organisering ofte drevet af ildsjæle i de enkelte ejendomme eller afdelinger og vi-

densdeling på tværs er ikke nødvendigvis prioriteret. Hertil kan det være svært at få 

arbejdet organiseret på et mere strategisk niveau, da der er langt til den kommunale 

ledelse. Figur 1 på den følgende side, viser en visualisering af da to organisationsfor-

mer samt, hvordan opad, henad, udad er placeret i disse.  

  



 

Figur 1: Organisationsdiagram – Central og decentral organisation 
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Kapitel 2: Opad 
Hvem? 
Opad i organisationen forstås i forhold til energimedarbejderne og deres arbejde 

med databaseret energiledelse i de kommunale ejendomme. Det er dermed deres 

ledere og kommunen som politisk organisation, der hører under dette organisation-

slag og som dette kapitel fokuserer på. Dette organisationslag kan derfor involvere 

borgmesteren, kommunalbestyrelsen, direktører, chefer og afdelingsledere.  

Hovedpointer 

  

1. Tal politikernes sprog. Brug begreber som politikerne er vant til at 

arbejde med og målret kommunikationen det igangværende politi-

ske arbejde.  
2. Fremhæv potentialerne. Hav særligt fokus på, hvordan arbejdet 

med databaseret energistyring kan bidrage til at nå kommunens 

målsætninger og spille ind i eksisterende klimahandlingsplaner el-

ler -politikker.  
3. Målret kommunikationen. Anvend eksisterende dataanalyser og 

visualiseringer, men kommuniker dem i et sprog, der er til at forstå 

og et format, som passer til en travl hverdag.   
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Hvorfor og hvordan?   
I den kommunale organisation spiller ledelsen en stor rolle ift. at sikre de nødven-

dige midler til arbejdet med databaseret energistyring og sikre, at der er afsat res-

sourcer og kompetencer fx medarbejdere til arbejdet. Hvordan man så rent faktisk 

inddrager ledelsen og det politiske niveau i arbejdet med databaseret energistyring 

og sikrer dets forankring, gennemgås i de følgende afsnit indenfor en række områ-

der, der er særligt vigtige for forankringen opad i den kommunale organisation. 

Politisk forankring 

I arbejdet med databaseret energistyring er det vigtigt, at indsatsen er politisk for-

ankret i kommunen, så der er mandat til indsatsen. Dette kan være en udfordring, 

hvis energiområdet generelt er underprioriteret (økonomisk eller i form af medar-

bejdere), ansvaret for arbejdet er spredt bredt ud i organisation eller omvendt kun 

placeret hos én central medarbejder. For at sikre den politiske forankring skal der 

derfor en række gode argumenter på bordet, så databaseret energistyring sikres de 

nødvendige økonomiske ressourcer og medarbejderkompetencer på politisk ni-

veau.  

Caseeksempel: I en kommune indgår databaseret energiledelse 

direkte i kommunens energipolitik. Her er der både defineret mål-

sætninger for arbejdet og virkemidler for at nå disse. Databaseret 

energistyring kan altså med fordel indarbejdes som virkemiddel 

til at nå kommunens politiske målsætninger for energibesparel-

ser. 

Overordnet handler det om at forstå, hvad der er aktuelt politisk, samt hvordan da-

tabaseret energistyring kan spille ind i dette. Et eksempel er at koble arbejdet med 

databaseret energiledelse på kommunens eksisterende klimahandlingsplan, energi- 

eller klimapolitik eller det igangværende arbejde med at udarbejde DK2020-klima-

handlingsplaner. 94 af de danske kommuner er med i DK2020-arbejdet, og 20 kom-

muner har allerede udarbejdet en klimahandlingsplan i regi af DK2020, mens de re-

sterende kommuner står overfor denne opgave. Energiforbruget er ikke den største 

udleder i kommunernes CO2-regnskab, men det indgår i DK2020-handlingsplanerne, 

som en del af kommunens udledning som virksomhed og derfor har planerne ofte et 

kapitel med særligt fokus på energi og/eller energieffektiviseringer. Derfor er det op-

lagt at integrere databaseret energistyring i denne klimahandlingsplan – både fordi 

energieffektivitet er et meget omkostningseffektivt redskab til at sænke CO2-udled-

ningen, og ikke mindst fordi kommunernes borgmestre og byråd underskriver denne 

handlingsplan og dermed forpligter sig til at understøtte handlingsplanen. 
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Helt konkret er det relevant at se nærmere på, hvordan arbejdet med databaseret 

energiledelse kan bidrage med CO2-reduktioner i form af energibesparelser i 

DK2020-handlingsplanen. Her er det vigtigt at have et internt overblik over organisa-

tionen ift. hvem der arbejder med handlingsplanen og om det er nogen, der kan ta-

ges direkte kontakt til eller om kontakten skal igennem flere led. 

I andre tilfælde kan det være nødvendigt at tage en længere bureaukratisk vej for at 

få fremlagt potentialerne ved databaseret energistyring for politikerne og hermed 

sikre den nødvendige opbakning. Dette kræver dels et overblik over, hvilke organi-

sationsled et projektoplæg skal igennem, samt et projektoplæg/en præsentation, 

der fremhæver projektets mange fordele – særligt for politikerne, der gerne vil kunne 

vise resultater. Nedenfor er en anbefalingsliste, som kan være udgangspunkt for et 

politisk oplæg, eksempelvis i forbindelse med en klimahandlingsplan, eller et kon-

kret projekt, der skal have politisk godkendelse, der skal tilføres økonomiske res-

sourcer eller mangler medarbejdere.  

1. Definér formål og potentiale: Hvad kan kommunen få ud af at anvende da-

tabaseret energistyring? Hvad er gevinsten for kommunen som helhed, men 

også fordelt på de forskellige organisationsniveauer, fx for politikerne, ener-

giansvarlige, driftspersonale? Hvilket overblik er det nødvendigt at skabe? 

Hvilke ressourcer kræver det?  

2. Oversæt begreber til ledelsen: Databaseret energistyring skal hænge sam-

men med kommunens øvrige regnskaber og mål. Det vil eksempelvis sige, at 

tal og rapporter fra kommunens EMS skal omsættes til noget, som ledelsen 

er vant til at forholde sig til i deres daglige arbejde, fx besparelser i DKK, til-

bagebetalingstider, investeringspotentiale osv.  

3. Skab begejstring: Vær eksplicit om fordelene ved databaseret energisty-

ring. Det er ikke kun energibesparelser, men også indeklimaforbedringer, ef-

fektivisering af drift og noget at være fælles om i organisationen. Er der des-

uden nogle udfordringer, som det kan hjælpe med at løse? 

4. Synliggør resultater internt og eksternt: Det er vigtigt at være eksplicit 

om, hvilke resultater arbejdet genererer fx energibesparelser i udvalgte byg-

ninger, færre timer brugt på ekstern hjælp til varmecentraler osv. Foruden at 

øge motivationen internt, kan det også være et godt signal at sende udadtil. 

5. Start småt: Start eventuelt med små pilotprojekter på bygningsplan, hvor 

de gode resultater kan fremvises. Dette kan både være projekter i kommu-

nen eller i en anden kommune – måske en der ligner eller som der er lidt po-

litisk konkurrence med.  
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6. Illustrér helhedsbilledet: Vær eksplicit om, hvorfor jeres brug af database-

ret energistyring passer ind i kommunens grønne ambitioner såvel som na-

tionale og globale målsætninger.  

7. Fremhæv de gode eksempler: Foruden at synliggøre egne resultater kan en 

start også være at fremhæve resultater fra andre kommuner, der har imple-

menteret elementer af databaseret energistyring og opnået resultater ved 

dette.   

Tilstrækkelige ressourcer 

Selvom databaseret energistyring indgår i kommunens klimahandlingsplan eller 

klima- eller energipolitik, er det ikke altid, at der medfølger (tilstrækkelige) økono-

miske ressourcer til at realisere potentialerne ved arbejdet. Dette kan derfor også 

kræve en del arbejde at sikre løbende i takt med at projekter identificeres og igang-

sættes. Gevinsterne ved databaseret energistyring, som energi- og CO2-besparelser, 

effektiv drift osv., opvejer som oftest omkostningerne forbundet med arbejdet. Af-

hængigt af kommunens organisering kan det være, at gevinsterne høstes ét sted, 

mens omkostningerne ligger et andet sted i kommunens organisation. Netop derfor 

er det vigtigt, at indsatsen er forankret bredt i kommunen, og at man på ledelsesni-

veau har overblik over, og har taget stilling til, fordeling af både omkostninger og 

gevinster relateret til indsatsen med databaseret energistyring. 

Caseeksempel: I en interviewet kommune var der de økonomiske 

ressourcer til arbejdet med energi og energistyring, men ikke le-

delsesmæssig og politisk opbakning til at ansætte endnu en med-

arbejder. Her var løsningen at fremhæve eksempler fra andre 

kommuner, der netop ansatte medarbejdere specifikt til arbejdet. 

I sidste ende virkede dette og der blev ansat en ny medarbejder.  

For at sikre tilstrækkelige økonomiske ressourcer til arbejdet med databaseret ener-

gistyring kræves der politisk og ledelsesmæssig opbakning, så der allokeres de nød-

vendige ressourcer. Dette kan være en udfordring, særligt hvis kommunen samtidig 

kæmper med et stort vedligeholdelsesefterslæb eller generelt har økonomiske ud-

fordringer. Nedenfor har vi samlet en par eksempler på argumenter eller værktøjer, 

der kan bruges for at sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer, det værende 

både medarbejdere og/eller finansiering:  

1. Business case: Udarbejde en business case for projekterne. Denne 

kan inkludere de forventede besparelser og tilbagebetalingstiden på 

projekterne, men også afledte positive effekter på indeklima og CO2-

udledning.   
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2. Tilbagebetalingstid: Start med de lavthængende frugter, der har 

kort tilbagebetalingstid og hurtigt viser gevinsterne ved arbejdet.   

3. Besparelser: Fremhæv eksempler, og særligt resultater, fra andre 

kommuner, der arbejder målrettet med databaseret energistyring.   

4. Energimærker: Brug energimærkerne strategisk, da de giver en sim-

pel fremstilling af energistanden i bygninger og tilbyder en lang 

række rentable forslag, der kan bruges til at vise investeringsbehov 

og besparelsespotentialer.  

5. Data og digitalisering: Fremhæv områder, hvor data og digitalise-

ring kan være med til at optimere arbejdet og dermed på sigt kan bi-

drage til at spare ressourcer.   

 

Ledelsesmæssig forankring 

Én ting er den politiske opbakning, en anden ting er opbakningen fra ledelsen, som 

kan være en vej til tværorganisatorisk forankring. Dette er dels vigtigt i det daglige 

arbejde, hvor databaseret energistyring kan være én af mange opgaver hos energi- 

eller klimamedarbejderne, og dels i implementeringen og forankringen på tværs af 

organisationen, hvor ledelsen kan være med til at sikre forankringen hos flere rele-

vante medarbejdere: opad, henad og udad. Ledelsen kan både være på afdelingsni-

veau, forvaltningsniveau eller bygningsniveau, og afhængig af projekternes omfang 

er det nødvendigt at inddrage disse i arbejdet med databaseret energistyring. Dette 

kan være en udfordring, fordi databaseret energistyring ikke er en af deres kerneop-

gaver og måske ligger udenfor deres kompetenceområde. Derfor kan mange af de 

samme argumenter, som til politisk niveau, bruges til særligt lederne på forvalt-

ningsniveau. Her er det dog også vigtigt at overveje, hvilke ledere, der er relevante at 

inddrage, særligt, hvis projekterne går ind over andre forvaltninger.  

Caseeksempel: Det kan være en udfordring at inddrage ledelses-

niveauet, når der ikke kun er tale om ens egen leder. I en af de in-

terviewede kommuner er der stor opbakning fra den nærmeste le-

der, men, fordi energistyringsprojekterne går på tværs af forvalt-

ninger og kommunale bygninger, er der også en række andre le-

dere, der skal inddrages. Fx skal der på en skole både inddrages 

en skoleleder og ledere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Her-

med er der ikke kun tale om et projekt i Teknik- og Miljøforvaltnin-

gen, eller i Center for Ejendomme, men et projekt, der kræver flere 

lederes opbakning på tværs af organisationen. 
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Det er altså først og fremmest vigtigt at have afklaret hvilke ledere, der skal inddra-

ges i projekterne. Det vil sige, hvis der er tale om et projekt på en skole, skal skolens 

ledelse inddrages. Derudover kan det være nødvendigt at inddrage en afdelingsleder 

i forvaltningen, der arbejder med skoleområdet, og endeligt leder/chef for det givne 

center eller forvaltningen. Hertil kan det være relevant at inddrage en eventuel chef 

eller leder for teknisk servicepersonale, hvis der er en central eller ledelsesmæssig 

organisering af denne del af organisationen. 

Det vigtigste for hvert ledelsesniveau er at fremhæve, hvordan det givne projekt vil 

påvirke ledelsens og medarbejdernes arbejdsgange. I flere tilfælde vil det måske slet 

ikke påvirke arbejdsgangene, eller ligefrem lette dem. I andre tilfælde kan det være 

nødvendigt, at der rent faktisk ændres arbejdsgange eller adfærd. Følgende er en 

række gode råd i dette arbejde: 

1. Politisk sammenhæng: Overfor ledelsen kan det netop også være en god 

idé at fremhæve, hvordan databaseret energistyring kan understøtte kom-

munens politiske arbejde og fx bidrage til, at den pågældende bygning eller 

afdeling bidrager til kommunens CO2-regnskab eller klimahandlingsplan.  

2. Ressourcer: Det er vigtigt at være klar omkring, hvilke ressourcer projektet 

kræver. Måske kræver det slet ikke interne ressourcer i de pågældende byg-

ninger, men primært ressourcer fra energimedarbejderne, hvorved netop 

dette fremhæves. I andre tilfælde kræver det ressourcer, hvor tid så tages fra 

andre opgaver. Her skal den generelle business case fremhæves, samt hvor-

dan databaseret energistyring giver gevinster på den lange bane i form af fx 

økonomiske besparelser og reduceret CO2-udledning.  

3. Storytelling: Ingen vil være dem med det højeste energiforbrug eller det 

dårligste indeklima. Derfor er det vigtigt at vise, hvordan databaseret ener-

gistyring kan bidrage til at forbedre disse, og ofte på en omkostningseffektiv 

måde. Hermed kan databaseret energistyring være med til at bringe de gode 

historier frem.  

Den ledelsesmæssige opbakning er essentiel og kan være en vigtig brik ift. at sikre, 

at man som energimedarbejder ikke føler sig alene med sine ambitioner for arbejdet 

med databaseret energistyring, men at der er bred enighed i organisationen omkring 

potentialerne ved dette, så projekter kører lettere og igangsættes hurtigere.  

Kommunikation til politikerne og ledelsen  

For at sikre en kontinuerlig opbakning til arbejdet med databaseret energistyring og 

at behov løbende tilpasses fx behov for flere medarbejdere eller midler til et specifikt 

projekt, er det nødvendigt at kommunikere resultater til politikerne og ledelsen lø-

bende. Databaseret energistyring medfører en række positive effekter, både direkte 
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og indirekte. De direkte effekter er et lavere og mere energieffektivt og klimavenligt 

forbrug i kommunens bygninger. Indirekte effekter kan bl.a. være reducerede drifts-

omkostninger som følge af et lavere forbrug, men også lavere omkostninger ifm. drift 

og vedligehold af bygningerne. Derudover kan databaseret energistyring også resul-

tere i en bedre viden om indeklimaet og potentialer for forbedring, mere effektiv 

brug af medarbejdernes tid og et generelt øget fokus på energi og bæredygtighed i 

kommunen som organisation. Men at vise disse resultater er ikke ligetil, da en rap-

port henvendt til en kollega, der arbejder med energi, ikke nødvendigvis er den 

samme rapport, der skal vises til ledelsen eller politikerne. Derfor er det nødvendigt 

at forholde sig til, hvordan der kommunikeres opad i organisationen og hvilke kom-

munikationsformer der er relevante for at belyse resultaterne bedst muligt.  

Caseeksempel: En af kommunerne fremhæver, at det når de 

kommunikerer til politikerne, er de særligt opmærksomme på at 

fremhæve gevinsterne i kroner og øre og i CO2-regnskabet. Det 

kan være gennem en helt klassisk business case, der enten præ-

senteres skriftligt eller mundtligt. Det er netop denne viden om, 

hvad der politikerne forstår og kan bruge, der gør, at denne kom-

mune har haft succes med at få afsat de nødvendige økonomiske 

ressourcer til arbejdet.  

Til en start kan der udformes en kommunikationsplan eller intern guide for, hvordan 

der kommunikeres om arbejdets positive effekter til politikerne og ledelsen. I denne 

plan kan indgå: 

1. Modtager: Hvem er modtagerne fx intern afdelingsleder, ekstern afdelings-

leder, leder i ejendom eller centerchef? Hvad er deres fagområde og primære 

målsætning – Hvad bliver de målt på? Hvad vil de gerne opnå? Hvordan er 

kontakten helt praktisk – er det muligt at banke på deres kontor eller er det 

nødvendigt at gå igennem flere led? Undersøg hvilke specifikke medarbej-

dere, der er tale om og spørg kollegaer om de tidligere har arbejdet med dem 

for at høre om deres erfaringer. 

2. Indhold: Overvej grundigt hvor meget tid modtageren har til at gennemlæse 

det tilsendte materiale – og er det måske ovenikøbet bedre med en mundtlig 

præsentation? Arbejder modtagerne indenfor et andet fagområde, skal rap-

portens tekniske niveau tilpasses dette fx ved uddybende forklaringer, sim-

ple visualiseringer og udelukkende nøgletal. Hvis materialet skal tale direkte 

ind i et regnskab, en rapport eller en handlingsplan, skal det ligeledes frem-

hæves fx grafisk, hvilke tal, der er de mest relevante. Dette er også særligt 

vigtigt, når der kommunikeres til politikere – her skal altid være et executive 
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summary, nøgletalsark eller hovedkonklusion, der fanger interessen og fast-

holder den.   

3. Hvornår: For at forstå, hvornår der skal kommunikeres, er det nødvendigt at 

have et overblik over møder, evalueringer og eventuelle eksterne arrange-

menter. Dette er ikke nødvendigvis muligt at skabe sig fra den ene dag til den 

anden, men evt. kan det skabes løbende ved at notere i kalenderen ”dead-

line for indsendelse til klimaregnskab” eller ”en måned til kvartalsevalue-

ring” osv. Det kan altså både være evalueringsmøder, udvalgsmøder, afde-

lingsmøder m.m.  

4. Hvordan: Hvordan der kommunikeres, er afhængigt af formålet (hvad man 

vil opnå med kommunikationen) og tidspunktet (for det givne møde eller ar-

rangement). Hvis der primært er tale om afrapportering til nærmeste leder 

kan det kræve mindre på skrift og have mere karakter af en status. Hvis det 

er en skoleleder, der skal bruge det til at sikre opbakning hos skolebestyrel-

sen, kunne det være i form af en PowerPoint med visualiseringer, som kan 

tages direkte med til bestyrelsesmødet. Overordnet er det altså at spørge, 

hvornår skal dette bruges og hvad skal det bruges til? Her er det også altid 

relevant at trække på egne og kollegaers erfaringer.  

Evaluering af indsatsen 

Evalueringer er en fast kommunal praksis på alle ledelsesniveauer og derfor er det 

vigtigt, at arbejdet med databaseret energistyring også taler ind i ledelsens evalue-

ringer. En måde er specifikke energistyringsevalueringer, hvor ledelsen på fast basis, 

evt. årligt eller halvårligt, evaluerer indsatsen, handlingsplanen, mål og målsætnin-

ger. Dette vil understøtte ledelsesforankringen, fremdrift af indsatsen samt at der af-

sættes tilstrækkelige ressourcer til arbejdet. Her skal der eksempelvis tages stilling 

til, om der er behov for flere eller andre ressourcer og/eller kompetencer til arbejdet, 

så den daglige drift kan opretholdes. Disse specifikke energistyringsevalueringer 

kræver dog, at der er generel opbakning og evt. et decideret energiteam eller flere 

relevante medarbejdere. Hvis dette ikke er tilfældet, og hvis man sidder 1-2 medar-

bejdere med ansvar for energi, bør databaseret energistyring i stedet blive en del af 

afdelingens eller centerets evalueringer.  Dette kan være ved at forberede et lille op-

læg med resultater eller vise fremdrift ift. tidligere evalueringer eller baseline. Det 

kan også være ved at benchmarke resultater mellem bygninger eller med andre 

kommuner.   
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Organisationen opad – En tjekliste 
Fordi kommunernes organisering er så forskellig, er der ikke kun ét sted at starte og 

ikke én vej, der er den bedste eller rigtige at gå i forhold til at få og fastholde politisk 

og ledelsesmæssig opbakning. Derfor er det vigtigt, at du overvejer hvilken vej, der 

er den rette at gå i din kommune. Dette kan disse spørgsmål hjælpe dig på vej til:  

Politisk 

• Hvilke eksisterende politiske handlingsplaner, strategier og politikker findes 

i kommunen – særligt med fokus på energi og klima? 

• Hvor er det politiske ansvar for energi forankret? Er det hos et særligt udvalg? 

Er der medlemmer i kommunalbestyrelsen med dette som mærkesag? 

• Hvilke eksisterende mål og målsætninger er der sat for arbejdet med energi? 

Er der mål specifikt for arbejdet med databaseret energistyring? 

• Hvornår er der politiske udvalgsmøder med fokus på energi – eller evt. 

klima/miljø/indeklima? 

• Hvordan er proceduren for at få et projekt godkendt politisk? Hvor lang tid 

tager denne proces? Går det oftest godt eller dårligt?  

• Hvornår er det lykkedes særligt godt med at få et projekt godkendt politisk? 

Er der eksempler fra andre afdelinger, der kan inspirere? 

Ledelsen 

• Hvor er det ledelsesmæssige ansvar for energi forankret? Er det hos en tek-

nisk chef, en afdelingsleder? 

• Hvilke eksisterende mål og målsætninger skal centeret eller afdelingen bi-

drage til at opnå? Hvordan går det med at opnå disse? Kan databaseret ener-

gistyring bidrage? 

• Hvor ofte gennemføres der ledelsesevalueringer? Hvornår gennemføres eva-

lueringerne? Inkluderes energi i disse evalueringer?  

• Hvem er ansvarlig for at udarbejde kommunens DK2020-plan? Hvornår er 

der deadline for planen? 

• Hvem er ansvarlig for kommunens CO2-/klima-/grønne regnskab? 

• Hvilke ledere udenfor det energimæssige fagområde er relevante at ind-

drage? Andre forvaltninger eller afdelinger?  

• Hvilke ledere i de kommunale ejendomme er relevante at inddrage? Skole-

ledere, daginstitutionsledere, driftsledere (kan også være centralt organise-

ret) osv. 
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Kapitel 3: Henad 
Hvem? 
Henad i organisationen forstås primært som energimedarbejderne, som arbejder 

med databaseret energistyring - og energi generelt - i de kommunale ejendomme. 

Det indbefatter dog også andre nære kollegaer, der kan være involveret i arbejdet 

med energi eller ejendomme. Dette indbefatter eksempelvis energimedarbejdere, 

teamleder og øvrige medarbejder i afdelingen eller andre afdelinger. 

Hovedpointer 
 

  1. Skab fælles sprog, fælles mål og fælles løsninger for at sikre, at alle 

led af organisationen arbejder sammen mod forankring og implemen-

tering af databaseret energistyring. 

2. Afdæk behov både opad, henad og udad i organisationen og identifi-

cer udfordringer i forankringen af databaseret energistyring.  

3. Anvend dataanalyser som kommunikativt redskab til forskellige or-

ganisationslag.  
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Hvorfor og hvordan?  
Det organisatoriske udgangspunkt 

Som energimedarbejder i en kommune er der mange måder at være organiseret på, 

og det har stor indflydelse på, hvilken rolle databaseret energistyring spiller i ens 

daglige arbejde. Uanset hvordan I er organiseret i din kommune, er det vigtigt at klar-

lægge hvilke roller du, og dine nærmeste kolleger, har ift. databaseret energistyring 

og relaterede fagområder. På den måde kan I bedst få et overblik over, hvilke med-

arbejderressourcer der er til rådighed til opgaven, samt hvorvidt der internt er kom-

petencer til at løfte opgaven, eller om der evt. er behov for ekstern hjælp – enten fra 

andre centre/forvaltninger i kommunen eller fra eksterne konsulenter.  

Der er også mange kommuner, der har et tæt samarbejde med andre kommuner om 

lige netop databaseret energistyring for at erfaringsudveksle samt dele viden og 

kompetencer jf. nærværende projekt og de kontakter, der er skabt på tværs af dan-

ske og svenske kommuner. Det kan helt overordnet være værdifuldt for indsatsens 

succes – og særligt hvis jeres interne organisering og indsats primært hviler på en 

enkelt eller to medarbejdere, vil det være værdifuldt at have andre ligesindede at 

sparre med. Den specifikke interne organisation sætter forskellige muligheder og be-

grænsninger for arbejdet med databaseret energistyring, men fælles er den store op-

gave som energimedarbejder i både selv at forstå og forankre databaseret energisty-

ring i ens daglige arbejde, og samtidig sikre, at arbejdet også forankres opad og udad 

i organisationen. Udgangspunktet for dette bør være:  

1. Fælles sprog: Skab et fælles sprog for databaseret energistyring på tværs af 

organisationen. Selvom du som energimedarbejder forstår fagtermerne, er 

det ikke sikkert at ledelsen eller den tekniske servicemedarbejder forstår 

det. Omvendt bruger de begreber i deres dagligdag, som det kan være nød-

vendigt at tale ind i for at sikre implementering og forankring af databaseret 

energistyring. 

2. Fælles mål: Alle i organisationen skal føle, at de arbejder sammen for at nå 

fælles målsætninger. For at opnå dette er det nødvendigt at forstå, hvad der 

driver de forskellige organisationslag og forskellige delmål de arbejder mod. 

Ledelsen skal eksempelvis kunne dokumentere CO2-reduktioner og tekniske 

servicemedarbejdere skal sikre optimal drift af de kommunale bygninger. 

Disse mål peger i virkeligheden i samme retning og det er den forståelse, der 

er vigtig at skabe.  

3. Fælles løsninger: Målene skal nås og det er der ikke kun én vej til. Der skal 

forskellige løsninger på bordet og gerne løsninger, der hjælper på tværs af 

organisationen. En sådan fælles løsning kan være et værktøj, der kan 
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visualisere til forskellige organisationslag eller en fælles handlingsplan for 

databaseret energistyring.  

Formaliseret forankring 

Databaseret energistyring som metode indebærer en lang række processer og hand-

linger; fra at sikre et validt datagrundlag til at identificere energibesparelser (se Ap-

pendix for uddybning). Men for at realisere det identificerede energisparepotentiale, 

kræves forståelsen af databaseret energistyring som en kontinuerlig proces, der 

kræver løbende opmærksomhed og forankring. Det er det vigtigt, at opmærksomhe-

den på energiforbruget opretholdes, at der løbende handles på data og indsamles 

data, og at man aktivt nærmer sig sine fastsatte mål. Dette sker kun, hvis alle i orga-

nisationen arbejder mod de fælles mål og har databaseret energistyring forankret 

som en del af deres arbejde.  

Et godt udgangspunkt for dette er at skabe tværorganisatorisk samarbejde omkring 

databaseret energistyring. Hvor nemt dette er, er afhængigt af hvor stor opbakning 

der allerede er til arbejdet, og om du som energimedarbejder selv er en del af et team 

eller primært sidder alene med arbejdet. En start kan være at identificere én opad i 

organisationen og én udad i organisationen, som kan være relevant at inddrage og 

som repræsenterer en god indgang til disse dele af organisationen, fx chef for ejen-

domscenteret og chef for teknisk service. Herfra er det vigtigt at afdække, hvad de 

hver især kan få ud af at arbejde med databaseret energistyring og få etableret små 

projekter for at synliggøre potentialerne. Hvis opbakningen ikke er til stede, kan det 

være nødvendigt at gå andre steder hen i organisationen opad og udad. Er der byg-

ninger med særligt højt forbrug og generelt udfordringer med drift eller indeklima? 

Så kan det være en mulighed at tage fat i den pågældende forvaltning eller eksem-

pelvis daginstitutionsleder.  

Caseeksempel: I en af kommunerne har man for nylig opkvalifi-

ceret energiteamet fra én til fire energimedarbejdere. Nu er ar-

bejdsopgaverne fordelt på et tilstrækkeligt antal medarbejdere 

og rollerne mellem de fire er tydeligt beskrevet; én arbejder pri-

mært med data og energistyring, én primært med energioptime-

ringer og to skal primært bistå teknisk servicepersonale med CTS, 

service, nedbrud osv.  

Når der er etableret en generel fælles forståelse af, at der skal arbejdes med databa-

seret energistyring på tværs af organisationen, kan der med fordel etableres et deci-

deret energiteam, der er ansvarlige for den daglige drift af den databaserede energi-

styring og sikre forankringen af dette på tværs af organisationen. Energiteamet bør 

bestå af en energiansvarlig, som har det overordnede ansvar for energiteamets 
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opgaver, samt at der løbende er fremdrift og fokus. Øvrige medarbejdere i energitea-

met bør inkludere relevante medarbejdere henad i organisationen, men også rele-

vante medarbejdere opad og udad i organisationen. På den måde kan man både øge 

opmærksomheden på og opbakningen til indsatsen fra ledelsen og tekniske service-

medarbejdere, så de i højere grad forstår formålet og værdien af indsatsen. Inddra-

gelsen af flere medarbejdere øger også forankringen organisatorisk, så kompeten-

cerne er fordelt blandt flere og indsatsen ikke er personafhængig, hvilket eksempel-

vis kan være en gevinst i tilfælde af, at der skiftes ud i medarbejderstaben. 

Sammensætningen af et energiteam vil i større kommuner givetvis være nemmere, 

idet der er flere energimedarbejdere, hvis primære rolle involverer databaseret ener-

gistyring og/eller effektivisering af ejendomsdriften. I mindre kommuner er der må-

ske kun en enkelt medarbejder med denne rolle. Her kan man derfor med fordel ind-

drage 1-2 ekstra medarbejdere, som er involveret i arbejdet på den ene eller anden 

måde. Det kunne fx være en IT- eller klimamedarbejder. Uanset om kommunen er 

langt eller kort med at forankre databaseret energistyring på tværs af organisatio-

nen, er det vigtigt at starte med: 

1. Identificér: Hvem skal ideelt involveres i arbejdet med databaseret energi-

styring på tværs af organisationen?  

2. Forstå: Hvilke mål, behov og incitamenter har de forskellige organisations-

lag og medarbejdere? Hvordan kan databaseret energistyring hjælpe med 

at opfylde disse? Hvad er det eksisterende vidensniveau – er databaseret 

energistyring helt ukendt eller er der generelt god opbakning? 

3. Sæt i gang: Hvem er det realistisk at starte med at involvere – både ud fra 

mål, behov og incitament, personlig relation og position i organisationen?  

4. Mød hinanden: Få fastsat et første møde, hvor alle møder hinanden evt. i 

form af en workshop, hvor det også handler om at forstå hinandens udfor-

dringer og behov. Herefter fastlæg møder i et passende interval i løbet af 

året. Hvor ofte er det nødvendigt at mødes? Hvor ofte er det realistisk at mø-

des? Hvad skal der være af inputs og outputs fra hvert møde? 

Kompetenceafdækning og behovsanalyse 

Som nævnt ovenfor er det helt essentielt at arbejde mod fælles mål og forstå hvilke 

delmål de enkelte organisationslag arbejder med, da det er med til at definere de 

forskellige organisationslags behov. Dette er overordnet vigtigt fordi, der skal være 

sammenhæng mellem de ressourcer, der er afsat til opgaven, og hvordan man vil 

opfylde behovene. Kommunernes behov kan variere meget, og det er derfor vigtigt 

at opbygge indsatsen, så det bedst muligt matcher kommunens konkrete behov, og 

så de igangsatte projekter under- eller overdimensioneres. Der kan for eksempel 

være store forskelle på kommunernes interne kompetencer, ressourcer og 
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ambitionsniveauer, hvilket medfører forskellige behov for, hvilken fremgangsmåde 

der er den rigtige, hvilken data der skal indsamles, og hvilken ekstern rådgivning der 

er nødvendig.  

Den helt generelle kompetenceafdækning starter hos energimedarbejderen, da det 

at identificere egne begrænsninger er afgørende for, hvilken hjælp, der er nødven-

dig. Herefter er det nødvendigt at se både henad, opad og udad i organisation. Denne 

kompetence- og behovsafdækning kan til en start være uformel og anvendes som et 

middel til overordnet at forstå udfordringer ved at forankre indsatsen fx hvor i orga-

nisationen, der mangler nødvendige kompetencer for at forankre indsatsen. Det kan 

dog også være relevant at gennemføre en mere formel behovsanalyse, der afdækker 

organisationens behov fx i form af målsætninger eller regnskaber, samt hvordan da-

tabaseret energistyring kan bidrage til at opfylde disse behov. En start kan dog være 

at vurdere:  

1. Egne behov: Hvilke arbejdsopgaver har jeg? Hvor meget tid er der til at ar-

bejde med databaseret energistyring? Hvad vil jeg opnå med at arbejde med 

databaseret energistyring – nu, om en måned, om et år, om fem år? 

2. Behov opad: Hvilke formelle mål har kommunen sat fx i strategier, hand-

lingsplaner, politikker? På hvilke niveauer er der sat mål? Hvad bliver ledel-

sen målt på fx realiserede CO2-reduktioner? Hvordan kan databaseret ener-

gistyring hjælpe med at opfylde disse mål? 

3. Behov udad: Hvilke daglige opgaver har eksempelvis teknisk service? Hvil-

ken rolle spiller energi i disse? Hvilke forventninger og mål skal de leve op til? 

Hvordan kan databaseret energistyring hjælpe med at opfylde disse? 

4. Behov for ekstern hjælp: Er der egne behov eller øvrige behov i organisati-

onen som ikke kan opfyldes internt? Er det et løbende behov fx service af 

ventilationsanlæg eller et éngangsbehov fx gennemføre behovsanalyse?  

Forankring og implementering gennem dataanalyser 

Det er ikke til at komme uden om, at data spiller en stor rolle i databaseret energisty-

ring og ikke kun for at understøtte energistyringen, men også i at understøtte foran-

kringen af det generelle arbejde i hele kommunen som organisation. Særligt den lø-

bende dataindsamling, -behandling, -analyse og -visualisering er helt centrale ele-

menter for at sikre forankring og implementering. Dette er ud fra en forståelse af, at 

anvendelsen af data og realiserede besparelser fordrer incitamenter for at forsætte 

arbejdet. Den gode datacirkel (Figur 2) er netop med til at fordre og understøtte fæl-

les sprog, mål og løsninger – både ved at sikre engagement og incitament, men også 

ved løbende at identificere hvilke fælles løsninger, der skal udvikles.  
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Figur 2: Den gode datacirkel, der viser, 

hvordan løbende dataindsamling og an-

vendelse sikrer incitament og forankring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er mange værktøjer, som kan understøtte dette arbejde og som kan målrettes 

både opad, henad og udad i organisationen. Som energimedarbejder er der dog en 

række dataanvendelser, som særligt er med til at sikre forankringen af databaseret 

energistyring.  

Caseeksempel: I en af de interviewede kommuner er de begyndt at 

lave regressionsanalyser af energiforbruget, hvor de har undersøgt 

og indregnet de parametre, der har betydning for energiforbruget, 

fx antal personer i bygningerne, antal anvendte lokaler, antal kvm 

mm. Dette har de gjort for at kvalitetssikre data og gøre forbrug 

sammenligneligt mellem bygninger, som ellers er bygget forskelligt 

og anvendt forskelligt. Dette gøres på ugebasis og planen er, at det 

skal visualiseres for bygningsbrugerne, så de kan se udviklingen i 

forbruget. 

Disse forskellige dataanvendelser kan anvendes som vigtige kommunikative redska-

ber for at vise potentialer og resultater til andre organisationslag. Nedenfor er der 

oplistet fire udvalgte dataanvendelser, som er særligt værdifulde for dig som energi-

medarbejder for netop at forankre arbejdet hos dig selv, men også for at understøtte 

forankringen opad og udad: 

1. Baseline: En baseline er vigtig ift. at forstå og formidle indsatsens effekt, 

hvilket netop gør det muligt at kommunikere indsatsens resultater opad og 

udad. Det er desuden vigtigt, at metoden for baseline er tydelig og velbeskre-

vet, da en velbeskrevet metode for baseline muliggør, at andre i kommunen 
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fremover kan forstå tallene bag baseline og dermed sammenligne en kom-

mende driftssituation 1:1.  

2. Nøgletal: Nøgletal kan anvendes til hurtigt at give en indikation af energifor-

bruget og hvordan det udvikler sig, hvorfor det er et godt redskab til at do-

kumentere og kommunikere indsatsens effekter til organisationen. Løbende 

registrerede nøgletal kan bruges til at dokumentere forbedringer ift. energi-

forbruget som følge af forskellige optimeringer, fx efterisolering, regulering 

af setpunkter eller adfærdsændringer. Hermed kan nøgletal også udarbej-

des, så de taler direkte ind i eksempelvis ledelsesmæssige målsætninger.  

3. Benchmarkanalyser: Med en benchmarkanalyse er det muligt at kommuni-

kere og argumentere for, hvorfor en given indsats skal igangsættes. Analysen 

giver et sammenligningsgrundlag ift. hvilke bygninger eller anlæg, der ad-

skiller sig både negativt og positivt ift. energiforbrug. Man kan eksempelvis 

sammenligne bygningers totale varmeforbrug pr. kvm, elforbrug om natten 

(udenfor brugstiden), fjernvarmeafkølingen eller andre sammenligninger, 

der vil kunne give et godt billede af hvor, der er de største potentialer for 

energieffektiviseringer. Disse potentialer er så netop dem, der kan fremhæ-

ves både opad og udad i organisationen. 

4. Målrettede rapporter og visualiseringer: Netop rapporter og visualiserin-

ger er kommunikative redskaber, der kan anvendes på alle organisationsni-

veauer, da de kan tilpasses de enkelte modtagere. De kan altså i højeste grad 

understøtte den fælles organisatoriske forankring. Hvilke visualiseringer og 

overblik, der er behov for, afhænger i høj grad af modtageren. For organisa-

tionen opad vil det typisk være relevant at få illustreret grafisk, hvor langt 

kommunen er fra at opnå sine energi- og klimamål eller at få et konkret tal 

på, hvor mange faktiske besparelser i kr./øre, som indsatsen har resulteret i. 

For organisationen udad vil det typisk være relevant at få et overblik og sam-

menligningsgrundlag for de bygninger, de er ansvarlige for, så de hurtigt kan 

se, om der er behov for nærmere undersøgelser af forbruget i deres bygnin-

ger. Rapporter og visualiseringer er dog også i høj grad relevante for foran-

kringen og den løbende drift blandt energimedarbejderne, da de kan anven-

des til at skabe et overblik over forbrugsudviklingen og hvor der evt. er behov 

for at understøtte opfølgende handlinger. 
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Organisationen henad – En tjekliste 
Hvordan databaseret energistyring forankres bedst henad i kommunens organisa-

tion afhænger i høj grad af hvordan kommunen er organiseret samt hvilke – og hvor 

mange – medarbejdere, der er allokeret til at arbejde med databaseret energistyring. 

Disse spørgsmål kan hjælpe dig på vej til en bedre forankring henad i organisationen: 

• Hvilke kolleger er der i afdelingen, som også arbejder med databaseret ener-

gistyring eller relaterede opgaver som fx ejendomsdrift, CTS, energirenove-

ring og lignende?  

• Hvilke kolleger bør med fordel indgå i energiteamet, som har ansvaret for 

den daglige drift, forankring og implementering af databaseret energisty-

ring?  

• Hvilken person fra ledelsen vil være bedst at inddrage?  

• Hvilken person fra teknisk service vil være bedst at inddrage? Er der 

evt. nogle teamledere eller ildsjæle, som vil være gode at have med 

til at sprede budskaber og opbakning? 

• Hvilke roller og kompetencer har de forskellige personer i energiteamet?  

• Er der tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at løfte opgaven og kom-

munens relaterede behov, fx klimamålsætninger eller regnskaber? 

• Er er en eller flere andre kommuner, som I kunne indgå i et netværk med ift. 

at erfaringsudveksle og dele viden om arbejdet med databaseret energisty-

ring? 

• Anvender I data til løbende at få overblik over forbrugets udvikling, så I kan 

identificere hvor der er potentielle energibesparelser?  

• Har I en valid baseline, så I løbende kan vurdere og dokumentere indsatsens 

effekt?  

• Er metoden for baseline tydeligt beskrevet og forankret blandt de nære kol-

leger? 

• Hvordan sikrer I en forståelig og relevant information om indsatsens status 

og opnåede effekter opad til ledelsen? 

• Hvordan sikrer I en at teknisk servicepersonale løbende orienteres om for-

brugets udvikling og potentielle energibesparelser? 
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Kapitel 4: Udad  
Hvem? 
Udad i organisationen forstås som medarbejdere eller brugere, der ikke har databa-

seret energistyring som en kerneopgave, men som grundet deres rolle i driften eller 

brugen af de kommunale ejendomme, skal involveres fx af energimedarbejderne. 

Dette indbefatter bl.a.: tekniske servicemedarbejdere og bygningsbrugere og bor-

gere fx elever, lærere, kommunalt ansatte, lånere på biblioteket, der har indflydelse 

på energiforbruget både pga. deres adfærd eller fordi de har ansvar for at styre byg-

ningernes forbrug.  

Hovedpointer 

1.   
1. Forstå den interne organisering af særligt tekniske servicemedar-

bejdere og hvilken rolle databaseret energistyring spiller, eller skal 

spille på sigt, for organisationen udad 
2. Uddan og hæv kompetenceniveauet hos tekniske servicemedarbej-

dere ud fra en vurdering af hvilket behov, der skal opfyldes 
3. Involver tekniske servicemedarbejdere og andre ansvarlige for 

energistyring gennem rapporter, visualiseringer og guides, der tager 

højde for deres daglige opgaver og hvordan de kan forankres i disse. 
4. Involver borgere og bygningsbrugere gennem målrettet kommuni-

kation og adfærdstiltag. 
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Hvorfor og hvordan? 
Organisering af teknisk service 

I arbejdet med databaseret energistyring er de tekniske servicemedarbejder vigtige 

at inkludere af flere årsager. Dels har de indgående kendskab til de kommunale ejen-

domme og brugerne af ejendommene, og dels hører flere energistyringsopgaver fx 

regulering af varmecentraler, under deres arbejdsområde. Dog kan organiseringen 

være en udfordring for teknisk service ift. at involvere dem i opgaver indenfor data-

baseret energistyring.  

Organiseringen af teknisk servicemedarbejderne er vigtig for at forstå deres arbejds-

opgaver, eventuel teamstruktur og kompetenceprofiler. I arbejdet med teknisk ser-

vice kan der skelnes mellem det operationelle niveau og det administrative niveau1. 

Begge dele er relevant ift. at forankre arbejdet med databaseret energistyring. Hvor 

det administrative niveau omhandler, hvordan ejendomsområdet er organiseret i 

kommunen fx om det er forankret i en central organisering i et ejendomscenter, om-

handler det operationelle niveau de tekniske servicemedarbejderes praktiske ar-

bejde i de kommunale ejendomme.  

På det administrative niveau har mange kommuner etableret centralt styrede enhe-

der under ejendomsforvaltningen fx i form af et teknisk service-team i ejendomscen-

teret, men andre kommuner har stadig en mere decentral organisering, hvor teknisk 

service enten er organiseret under de forskellige fagforvaltninger eller i de enkelte 

bygninger. Der er fordele og ulemper ved både den centrale og decentrale model, 

men de mere decentrale organisationsformer er ofte med til at gøre strategiske ind-

satser, som arbejdet med databaseret energistyring, udfordrende. Dette kan eksem-

pelvis være, når de tekniske servicemedarbejdere skal påtage sig nye opgaver/roller, 

og prioritere dem ift. andre opgaver, og generelt udvikle nye kompetencer. Dette er 

sværere med den decentrale organisering, hvor ansvars- og kompetenceområder 

ikke er centralt placeret og der ikke nødvendigvis er én indgang, fx en teknisk ser-

vicechef, man kan involvere i arbejdet indledningsvist.  

Caseeksempel: I en af de interviewede kommuner har det været 

en stor udfordring at engagere de tekniske servicemedarbejdere i 

arbejdet med at identificere uhensigtsmæssigt forbrug og energi-

besparelsespotentialer generelt. Udfordring er primært, at medar-

bejderne er pedeller 90 % af tiden og varmemestre 10 % af tiden. 

 

1 Se ”Fremfærd Bruger: Organisering af fælles ejendomsdrift” 

https://vpt.dk/sites/default/files/2018-05/Organisering%20af%20f%C3%A6lles%20ejendomsdrift_Fremf%C3%A6rd_Rapport.pdf
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På det operationelle niveau indebærer arbejdsområdet teknisk service en lang 

række opgaver i de kommunale ejendomme, og én af disse opgaver kan være at ud-

føre specifikke opgaver indenfor arbejdet med databaseret energistyring fx indregu-

lering af varmecentraler, identifikation af energieffektiviseringspotentialer eller at 

sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssigt forbrug i bygningen. Hertil kommer, at det i 

kommunerne opleves som en svær gruppe at inddrage. Dette kan skyldes, at tekni-

ske servicemedarbejdere skal varetage mange forskelligartede opgaver, som tidli-

gere tilfaldt eksempelvis pedeller. Det vil sige, at en teknisk servicemedarbejder på 

en skole både har ansvar for oprydning i forbindelse med arrangementer, at toilet-

terne ikke løber, at tage imod eventuelle henvendelser og klager fra lærere og elever, 

og hertil så skal arbejde med databaseret energistyring. Derudover er det en gruppe 

der, afhængig af organiseringen, ikke nødvendigvis arbejder tværorganisatorisk og 

derfor ikke per definition videndeler på tværs af bygninger. Afslutningsvist kan der 

være kompetencemæssige udfordringer, fordi deres opgaver er så forskelligartede, 

og områder som fx varmecentraler og energistyring, kan være udenfor deres kompe-

tenceområde.  

Caseeksempel: I en kommune har man forsøgt at engagere de 

tekniske servicemedarbejdere i arbejdet med databaseret energi-

styring gennem en ambassadørordning, hvor udvalgte medarbej-

dere fungerer som energiambassadører, der kan være med til at 

sprede budskabet og dele viden i netværk på tværs af organisatio-

nen. 

Indledningsvis er det vigtigt at kortlægge de administrative og operationelle rammer 

omkring de tekniske servicemedarbejdere samt hvor de primære udfordringer kan 

være. Der er nemlig stor forskel på om udfordringerne er organisatoriske, driftsmæs-

sige eller knyttet til tilgængelige kompetencer. Nedenfor er en liste med spørgsmål, 

der er med til at kortlægge disse forhold og identificere indsatsområder: 

1. Tilknytning og organisering: Hvor er teknisk service tilknyttet – center, for-

valtning, bygning? Er der et eller flere teams evt. på tværs af bygninger? Hvor 

ofte er der teammøder eller generelt møder med eller mellem teknisk ser-

vice? 

2. Ledelse: Er der en leder eller chef for teknisk service? Hvornår er der møder 

mellem leder og medarbejdere? Er der opbakning fra lederen til arbejdet 

med databaseret energistyring?   

3. Ansvarsområder: Hvilke overordnede ansvarsområder hører under teknisk 

service? Er disse placeret centralt hos én specialiseret medarbejder eller de-

centralt hos medarbejdere i bygningerne?  
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4. Primære udfordringer: Er der særlige bygninger eller områder, hvor samar-

bejdet med teknisk service er en udfordring? Hvilke udfordringer er der tale 

om? Er de primært knyttet til det administrative fx utilfredshed med ledel-

sen, eller knyttet til det operationelle fx mange klager eller udfordringer med 

at nå alle arbejdsopgaver? 

 

Kompetenceopbygning og –anvendelse 

De tekniske servicemedarbejdere har deres daglige gang i kommunens bygninger og 

kender dem bedre end nogen andre. De kender til bygningens anlæg, styring, histo-

rik, anvendelse, brugeradfærd, brugerklager mv. De er derfor oplagte at inddrage, 

når der eksempelvis identificeres et forhøjet energiforbrug fra en dataanalyse, da de 

kan have en god forklaring på forbrugsudsvinget fx ”der var møde på rådhuset” eller 

”forældreaften på skolen”. De vil typisk kunne vurdere om forbrugsudsvinget er for-

venteligt eller om der er behov for handling – og hvad der i så fald er behov for.  

Caseeksempel: En af de interviewede kommuner har før haft op-

sat alarmer, hvor de tekniske servicemedarbejdere modtog en 

alarm fx ved forhøjet energiforbrug fra ventilationsanlæggene. 

Men de tekniske servicemedarbejdere vidste ikke, hvordan de 

skulle reagere på alarmerne. Derfor har kommunen nu besluttet 

at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for at opkvalificere 

de tekniske servicemedarbejdere, så alarmerne fremover forhå-

bentlig kan føre til handling.  

Netop koblingen mellem viden og handling er en af kerneudfordringerne ved at ind-

drage de tekniske servicemedarbejdere i arbejdet med databaseret energistyring. 

Når de tekniske servicemedarbejdere ikke ved, hvordan de skal reagere på en alarm, 

eller ikke tør regulere på varmecentralen, kan det både være fordi, at de ikke har de 

nødvendige kompetencer og/eller ikke prioriterer energistyring som en opgave. 

Dette kan også være en ledelsesmæssig udfordring. Hvis deres leder ikke ser en 

værdi i at arbejde med databaseret energistyring og energioptimering generelt, er 

det ikke noget de tekniske servicemedarbejdere bliver målt på og dermed ikke en 

opgave de prioriterer. Derfor er lederen ofte første skridt.  

Når ledelsen er indforstået med, at databaseret energistyring både kan optimere 

driften, medføre besparelser og lette arbejdsgange, er det relevant at se på mulighe-

derne for at udvikle eller udbyde et kompetenceopbyggende forløb for de tekniske 

servicemedarbejdere. I dette kompetenceudviklingsforløb bør der være fokus på at 

motivere de tekniske servicemedarbejdere og uddanne og vejlede dem til, hvordan 
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de bedst muligt bidrager til optimeret energiforbrug i deres daglige arbejde.  Et suc-

cesfuldt kompetenceudviklingsforløb kan betyde, at de tekniske servicemedarbej-

dere: 

• Forstår baggrunden og formålet med databaseret energistyring samt hvor-

dan og hvor meget de selv kan og skal bidrage med for at nå kommunens 

målsætninger på området. 

• Ved hvilke potentielle energibesparelser, de skal holde øje med i bygnin-

gerne. 

• Har vejledninger til hvordan potentielle energibesparende projekter indrap-

porteres. 

• Har adgang til kommunens EMS eller lignende systemer og let kan navigere 

rundt i systemerne ift. deres behov. 

• Har adgang til kommunens CTS og andre relevante bygningsstyringssyste-

mer med tilhørende guides til hvordan de selv kan optimere setpunkter, tids-

planer og andre driftsindstillinger 

• Ved hvordan de skal anvende og reagere på rapporter, visualiseringer, alar-

mer og andre værktøjer. 

Det er dog også en udfordring for kommunerne at vurdere hvorvidt et kompetence-

udviklingsforløb for alle tekniske servicemedarbejdere er den bedste løsning, eller 

om det er bedre at udlicitere opgaverne til specialister. En måde at undersøge dette, 

er ved at starte med at gennemføre et forløb hos en mindre, udvalgt gruppe af tekni-

ske servicemedarbejdere, evt. i bygninger, hvor der er en baseline, og hvor der kan 

måles på effekten af forløbet. Foruden at udlicitere arbejdet, kan det også være en 

mulighed at ansætte interne kræfter fx i et allerede eksisterende centralt team, hvis 

der er tale om et område med mange problemer og dermed mange, specialiserede 

arbejdsopgaver. For at sikre at kompetenceudviklingsforløbet er tilpasset den en-

kelte kommunes organisation og udfordringer, tilbyder nedenstående liste en kort-

lægning af behov, ønsker til forløbet og resultater.  

• Behov: Hvilke opgaver skal de tekniske servicemedarbejdere kunne udføre, 

som de ikke kan udføre nu? Er der systemer fx EMS, de skal kunne anvende? 

Er der tekniske installationer som de skal kunne servicere?   

• Praktik: Hvor mange midler er der til at gennemføre forløbet? Hvor mange 

medarbejdere er det muligt at have med? Er det nødvendigt at prioritere? Er 

der nøglepersoner fx teamledere eller mulige ambassadører/ildsjæle, som 

kan prioriteres først? Hvor lang tid kan forløbet tage både ift. midler og de 

tekniske servicemedarbejderes dagligdag?  

• Indhold: Er det nødvendigt med en kortlægning af kompetencer og udfor-

dringer? Er udfordringerne primært af teknisk/kompetencemæssig karakter 
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eller også organisatoriske? Er det muligt at tage ud i de forskellige bygninger 

med medarbejderne? Er der allerede eksisterende kurser eller kompetence-

udviklingsforløb, som kunne være relevante? 

• Værktøjer: Hvilke værktøjer kan bidrage til at sikre forankringen efter de tek-

niske servicemedarbejdere har været på kursus? Er der værktøjer der nu 

mangler fx alarmer, guides, analyser, visualiseringer? 

• Succeskriterier: Hvilke succeskriterier er der for et velgennemført kompe-

tenceudviklingsforløb?  

• Evaluering: Er det muligt at måle på de enkelte bygninger om driften er for-

bedret? Skal der gennemføres en kvalitativ evaluering af forløbet? 

 

Kommunikation til tekniske servicemedarbejdere 

Ligesom med kommunikation til ledelsen, er der en række relevante overvejelser 

og værktøjer i forhold til at kommunikere til de tekniske servicemedarbejdere. 

Dette er både ift. at kommunikere resultater og ift. at kommunikere nødvendige 

handlinger. Igen er det et spørgsmål om at forstå, hvem der kommunikeres til og 

her er de foregående afsnit gode udgangspunkter for at kortlægge behov og kom-

petencer hos medarbejderne. Nedenfor gennemgås tre måder at kommunikere til 

de tekniske servicemedarbejdere. 

1. Visualiseringer 

2. Rapporter 

3. Guides eller vejledninger 

De kommunale energimedarbejdere anvender allerede EMS og andre systemer fx 

Egain og Entolab, der gennem visualiseringer tydeliggør forbrugsmønstre og eksem-

pelvis gør det lettere at identificere uhensigtsmæssigt forbrug. Visualiseringerne bør 

målrettes de tekniske servicemedarbejdere så de oplever visualiseringerne som væ-

rende relevante for deres arbejdsområder. Det kunne derfor være visualiseringer 

med fokus på energiforbrug, fremløbstemperaturer, afkøling på fjernvarme mv. Vi-

sualiseringerne skal hurtigt kunne give et billede af, hvor der er behov for handling 

eller yderligere undersøgelser. Selvom tekniske servicemedarbejdere har adgang til 

EMS eller andre systemer, der indeholder en form for forbrugsvisualisering, er det en 

udfordring at få dem til at anvende systemerne. Der hvor det fungerer særligt godt, 

er når visualiseringerne bliver en naturlig del af arbejdsgangene og direkte hjælper 

med at gøre arbejdsopgaver lettere.  

Caseeksempel: I en kommune har den øgede indsamling og an-

vendelse af data givet varmemestrene en mere effektiv 
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arbejdsgang i og med, at de har kunne identificere udsving i tem-

peraturer ift. en fastsat gennemsnitstemperatur gennem en visua-

lisering med farvekoder for varmeforbruget i bygningernes for-

skellige lokaler. Hermed har de nemmere kunne handle på klager 

om for høje eller lave temperaturer og undgået selv at skulle gen-

nemføre målinger.  

Som energimedarbejder kan det være relevant at udarbejde en række detaljerede 

rapporter. Indholdet i disse kan også være brugbart for teknisk service og styrke de-

res forståelse for, hvorfor databaseret energistyring skal være en prioriteret arbejds-

opgave. Men for at dette skal fungere, skal analyser og rapporter tilpasses målgrup-

pen. Tekniske servicemedarbejdere ville eksempelvis have stor gavn af at få tilsendt 

en rapport, som indeholder en oversigt over energiforbruget i deres bygninger med 

angivelse af brugte kWh, fjernvarmereturtemperatur, natforbrug og lignende, som 

de kan forholde sig til og aktivt handle på for at forbedre. Her kan det også være 

gavnligt med visualiseringer i form af farvekode fx rød, gul, grøn, der angiver proble-

matiske områder i bygningen.   

Det absolut vigtigste ved at anvende visualiseringer og rapporter som kommunika-

tionsmiddel for at sikre forankring er, at det sker i tæt samspil med medarbejdernes 

øvrige opgaver og fx et kompetenceudviklingsforløb. Ved at inddrage eksempelvis 

EMS eller lign. i et kompetenceudviklingsforløb, vise hvad det kan af analyser, rap-

porter og visualiseringer, samt koble dette på medarbejdernes daglige opgaver, er 

der langt større sandsynlighed for, at de ser værdien i disse og evt. selv efterspørger 

dem. Derfor kan det også være relevant at samle input fra et kompetenceudviklings-

forløb i en guide eller vejledning som de kan vende tilbage til i deres daglige arbejde. 

For at sikre, at den valgte kommunikationsform fører til handlinger og energibespa-

relser er det vigtigt at overveje følgende, så visualiseringer, rapporter og guides rent 

faktisk anvendes:  

1. Modtager: Hvem er modtagerne? I forbindelse med hvilke aktiviteter eller 

opgaver skal kommunikationen anvendes? Fx skal det bruges i bygningerne 

eller skal det bruges på et teammøde.  

2. Indhold: Overvej grundigt hvor meget tid modtageren har til at gennemlæse 

det tilsendte materiale. Hvis det skal bruges på stedet fx i varmecentralen, 

skal det være pædagogisk og intuitivt opbygget, så der ikke skal læses meget 

i forbindelse med udførslen af en arbejdsopgave. Hvis det er en form for sta-

tus, skal de vigtige tal være fremhævet og forklaret inkl. hvordan der skal 

handles på baggrund af den givne visualisering eller rapport. 

3. Hvornår: For at forstå, hvornår der skal kommunikeres, er det nødvendigt at 

have et overblik over de tekniske servicemedarbejderes daglige opgaver 
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samt hvornår opgaver relateret til databaseret energistyring skal udføres. Er 

det dagligt eller er det kun, når der kommer en eventuel alarm?  

4. Hvordan: Hvordan der kommunikeres, er afhængigt af formålet (hvad man 

vil opnå med kommunikationen) og tidspunktet (det givne sted eller møde). 

Hvis det er på stedet, skal det være overskueligt og guide brugeren, hvis det 

er i starten af arbejdsdagen som en form for ”hvordan ser det ud med ener-

giforbruget i dag” er en visuel fremstilling et godt redskab til tydelig kommu-

nikation.  

Kommunikation til bygningsbrugere og øvrige 

Tekniske servicemedarbejdere er ikke den eneste målgruppe, der er relevant at in-

volvere i arbejdet med databaseret energistyring ude i de kommunale ejendomme. 

Der er også bygningsbrugerne, herunder de bygningsbrugere, der er tilknyttet byg-

ninger hvor der ikke er tekniske servicemedarbejdere til at forestå den daglige drift. 

Det er også relevant at inddrage dem i arbejdet med databaseret energistyring og 

forankre forskellige initiativer, så det bliver en del af deres dagligdag.  

Bygningsbrugerne kan være alt fra lærere og elever på en skole over medarbejdere 

på et kontor til lånere på et bibliotek. Fælles er, at de gennem adfærdsændringer kan 

understøtte det overordnede arbejde med databaseret energistyring og bidrage til, 

at det fulde potentiale af projekterne forløses. En måde at inddrage bygningsbru-

gerne er gennem visualiseringer, der giver dem muligheden for adfærdsændringer – 

enten gennem oplysning om eksempelvis bygningens forbrug eller temperatur, eller 

ved direkte at opfordre til ændret adfærd. Dette er ikke ligetil og kræver, ligesom i 

det generelle arbejde med databaseret energistyring, at der er opbakning internt i 

organisation. Eksempelvis vil et projekt på en skole skulle involvere alle – skoleleder, 

elever, lærere, tekniske servicemedarbejdere og evt. også forældre. Herudover er der 

tale om en proces, der løbende skal tilpasses i takt med at målgruppen interagerer 

med de valgte visualiseringer. 

Caseeksempel: I en af de interviewede kommuner har de udar-

bejdet en visualisering målrettet en række skoler og deres elever 

og lærer. Visualiseringen viser energiforbruget som et træ. Når for-

bruget holdes stabilt ift. baseline eller hvis der spares energi, vok-

ser træet. Træet som visualisering er en eksisterende funktion i 

kommunens EMS og kan visualisere til forskellige målgrupper.  

En anden målgruppe er bygningsbrugere, der har et udvidet ansvar for driften af byg-

ningerne fx daginstitutionsledere. De har også indflydelse på energiforbruget lige-

som det tekniske servicepersonale, men har i endnu mindre grad de relevante kom-

petencer til at gennemføre energistyringsopgaver – simpelthen fordi det ikke som 
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sådan er en del af deres arbejdsbeskrivelse. Derfor kræver det ekstra arbejde at for-

ankre hos denne gruppe, og der skal virkelig tænkes i at forankre i eksisterende ar-

bejdsopgaver, så det ikke opleves som tidskrævende overarbejde uden en egentlig 

gevinst.  

For begge grupper kan der igangsættes indsatser, der kan understøtte forankringen 

og bidrage til adfærdsændringer. En start kan være at arbejde med: 

1. Adfærdskortlægning: Kortlægning af brugernes nuværende adfærd. 

Hvilke daglige handlinger og opgaver er knyttet til energiforbrug? Ageres 

der uhensigtsmæssigt? På hvilke områder skal brugerne ændre adfærd? 

2. Inddragelse på forskellige niveauer: Skal brugerne inddrages i udviklin-

gen af nye tiltag eller skal de i højere grad nudges til adfærdsændringer? 

Eksempelvis kan en daginstitutionsleder med fordel involveres, hvor en bib-

liotekslåner i højere grad skal nudges.  

3. Målrettet kommunikation: Hvilke forskellige målgrupper skal ændre ad-

færd eller inddrages – hvordan skal kommunikation målrettes til de forskel-

lige grupper? Hvilke kommunikationsmidler er til rådighed i eksisterende 

værktøjer – fx mulighed for pædagogiske visualiseringer gennem EMS? Er 

der behov for ekstern hjælp eller nye værktøjer?  

4. Workshops: Hvis der er tale om en brugergruppe som eksempelvis dagin-

stitutionsledere, kan det være relevant at inddrage dem gennem en work-

shop, hvor de uddannes i, hvordan databaseret energistyring kan anvendes 

og optimere deres dagligdag.   
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Organisationen udad – En tjekliste 
Hvordan databaseret energistyring forankres bedst udad i kommunens organisation 

afhænger i høj grad af hvordan de tekniske servicemedarbejdere er organiseret, 

samt hvilke øvrige brugere, der har indflydelse på energiforbruget i de kommunale 

ejendomme. Nedenfor er en tjekliste for at forstå hver af disse grupper. 

Tekniske servicemedarbejdere 

• Hvordan er teknisk service organiseret (centralt eller decentralt), er der for-

skellige teams og er der en eller flere ledere eller chefer? 

• Hvilke konkrete arbejdsopgaver har de tekniske servicemedarbejdere? Er de 

defineret centralt eller decentralt? Er de nedskrevne eller ad hoc?  

• Hvad er deres arbejdsopgaver, hvis man spørger dem? Hvad er deres ar-

bejdsopgaver, hvis man spørger deres leder? Hvad er deres arbejdsopgaver 

i en officiel jobbeskrivelse?  

• Hvordan rangerer/prioriterer de tekniske servicemedarbejdere selv deres ar-

bejdsopgaver? Hvordan rangerer/prioriterer ledelsen deres arbejdsopgaver? 

Hvordan ville arbejdsopgaverne rangeres/prioriteres ud fra et energimæs-

sigt perspektiv? 

• Hvor mange tekniske servicemedarbejdere er ansat?  

• Hvilke faglige baggrunde har de? Er der specialiserede tekniske servicemed-

arbejdere ansat fx med ansvar for CTS eller ventilation? Hvordan er faglighe-

den ift. energistyringsopgaver fx varmecentraler, CTS, EMS, ventilation, VVS 

osv.? Er der fagligheder som ikke er repræsenteret/mangler?   

Bygningsbrugere 

• Hvilke brugere er der i de forskellige bygninger? Kan de grupperes i en række 

målgrupper? 

• Hvilken indflydelse har de forskellige målgrupper på bygningernes energi-

forbrug? 

• Er der nogle af grupperne, der allerede er opmærksomme på energi?  

• Kan databaseret energistyring hjælpe med at løse nogle eksisterende udfor-

dringer? 

• Hvilke erfaringer er der fra tidligere projekter med de forskellige brugergrup-

per? Er der gode eller dårlige erfaringer at tage udgangspunkt i? 

• Har brugerne selv efterspurgt hjælp eller værktøjer? 
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Appendix 
Begrebsafklaring 
Energiledelse er en systematisk og løbende indsats, hvor man med ledelsens opbak-

ning og via fastlagte mål og processer arbejder for at optimere en organisations ener-

giforbrug. Energiledelsesarbejdet er inspireret af den internationale standard og cer-

tificering ISO 50.001.  

Energistyring er en vigtig del af energiledelsesarbejdet og omhandler den del af ind-

satsen, hvor man rent praktisk styrer og regulerer energiforbruget til at være mere 

optimalt. Selvom energistyring er en vigtig del af arbejdet med energiledelse, tages 

der ikke nødvendigvis udgangspunkt i en ISO-standard eller -certificering. 

Databaseret henviser til, at indsatsen baseres og tilrettelægges på baggrund af data 

om energiforbruget og andre relevante faktorer. Så længe data er valide, bliver til-

gangen faktabaseret, hvilket bør efterstræbes, så indsatsen kan tilrettelægges så 

målrettet og effektfuldt som muligt. Valide data kommer ikke af sig selv og kræver et 

løbende fokus og vedligehold. Datacirklen viser hvordan en løbende prioritering og 

anvendelse af data medfører en højere datakvalitet, idet eventuelle fejl dermed op-

dages og tilrettes. Når datakvaliteten stiger, stiger tilliden til data tilsvarende og der-

med også tilliden til en databaseret energistyring. 

 

Figur 3 - Centrale elementer i databaseret energiledelse 
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På Figur 3 er de centrale elementer i databaseret energiledelse illustreret i cirkeldia-

grammet opbygget af flere lag. Yderste lag, som danner rammen for den samlede 

indsats, er mål og politik, hvor især ledelsen er vigtig at inddrage. Dernæst kræves 

der nogle grundlæggende elementer ift. data; dataindsamling, datastrukturering og 

validering samt datavisualisering og analyse, så datagrundlaget for arbejdet er til 

stede. Inderste lag er drift, som er det element, hvor den afgørende handling finder 

sted, så de fastsatte mål for arbejdet opnås. I dette element er det især vigtigt at ind-

drage teknisk servicepersonale, da de ofte har det bedste kendskab til de enkelte 

bygninger og forudsætningerne for rent praktisk at optimere forbruget. 

Dette projekt har fokus på databaseret energistyring, altså den egentlige styring af 

energiforbruget i kommunale bygninger. Ift. de forskellige lag i databaseret energi-

ledelse, fokuserer dette projekt altså primært på driften. Arbejdspakke 3.1 har sær-

ligt fokus på hvordan databaseret energistyring bedst implementeres og forankres i 

en kommune. Derfor har det været relevant at lade sig inspirere af energiledelse, 

bl.a. fra den internationale standard ISO 50.001, som indeholder konkrete metoder 

for, hvordan arbejdet med at optimere energiforbrug kan implementeres og foran-

kres i en institution som fx en kommune. 

Standarden lægger især vægt på at få inddraget alle relevante personer eller grupper 

af personer, som har arbejdsopgaver med betydning for hvorvidt de overordnede 

mål med indsatsen kan opfyldes, hvilket i kommunal sammenhæng fx er ledelsen og 

teknisk servicepersonale. I standarden er der et stort fokus på hvordan ledelsen ind-

drages i arbejdet, da det anses som afgørende for at nå målene, og mange af de be-

skrevne metoder for dette er medtaget i denne guide.  

 


