
Energiledelse 
kommunikeres ud i alle 

kroge 



INTELLIGENT DATABASERET ENERGILEDELSE I 
VIBORG OG AARHUS KOMMUNE



Nøgletal – Energiledelse i Aarhus Kommune

• 1.600 bygninger

• 1.300.000 m²

• Over 6.000 målepunkter

• Aflæsning på timeniveau

• Fire personer i Energiledelsesteamet (3 årsværk)

• Fem magistratsafdelinger

• Central driftsafdeling

• Samle op på Aa+-projektet energirenovering af bygninger

• Energirenovering af 1.300.000 m2



Økonomiske Nøgletal

• 5% reduction af energiforbruget – opnået efter 2 år

• 7.100.000 kroner på bundlinjen

• Businesscasen: 73% afkast

• Sideeffekter

• Samling af indkøbsaftaler

• Oprydning og organisering af data



Datahåndtering, integration af systemer

Opbygning af en database i samarbejde med IKT

Integration af data fra FM system, EMS, Forsyningsselskaber

Kvalitetssikring af data i EMS (Nuværende KeepFocus)

Benchmarking af bygninger (kWh/m2, kWh fordeling, passivt forbrug)

Kvalitetssikring af Aa+ besparelser 

Registrering af besparelsestiltag under energiledelse 



IDEVA-
projektet



Målbart 
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proces



Forankring af Energiledelse – i alle kroge  

• I Organisationen (Kulturændring)

• Bedre overblik – data = viden

• Datatilgængelighed - kommunikation

• Brugervenlighed - Bedre muligheder 

• Nemt at vælge de gode løsninger

• I Ledelsen 

• Byrådsbeslutning – forankring energipolitik

• Ledelsesorganisering ift. projektet, ØSG, BKG 

• Målbarhed – resultater – Evaluering = kommunikation 



Samarbejde med 
magistratsafdelingern
e

Økonomistyregruppe (Ejer)

Bygningskoordineringsgruppen
(Styregruppe)

Klimasekretariatet
Central energiledelsesfunktion

i MTM

Aa+ 
Opfølgning

MBU
(Centrale funktioner)

Lokalt 
Personale

MSB
(Centrale funktioner)

Lokalt 
Personale

MSO
(Centrale funktioner)

Lokalt 
Personale

MKB
(Centrale funktioner)

Lokalt 
Personale

MTM
(Centrale funktioner)

Lokalt 
Personale

Bygninger

• Organisation 



Kommunikation i praksis

Teknisk personale

Ledelse

Mellemledere

VEJLEDNINGER I 
ENERGIRIGTIG DRIFT

RÅDGIVNING TIL 
KONKRETE PROBLEMER

INFORMATION OM 
OVERORDNET 

ENERGIFORBRUG

FOKUS PÅ LAVERE FORBRUG

FOKUS PÅ BEDRE DRIFT

INFORMATION OM 
AFSÆTTELSE AF 

RESSOURCER TIL ENERGI

file:///C:/Users/az33927/Aarhus kommune/Energiledelse - Dokumenter/04. Driftsoptimering/Power BI/PBI_VAND - Komplet vandforbrug over 1 uge




Kend din bygnings 
basisforbrug 

• Reagrer på afvigelser

• Overvågning / fejl

• Optimering / projekter





Vejledning og hjælp til teknisk personale

Den nye bruger kontakter 
udfylder formularen for 
oprettelse af ny bruger 

på Intranettet

Energiledelsesteamet 
oprette den nye bruger 
og tilkobler de ønskede 
bygninger til  brugeren

Brugeren får tilsendt 
loginoplysninger 

Den nye bruger har nu adgang til EnergyKey

Ansøge om oprettelse af ny bruger i EnergyKey

Formularen finde her:
http://kortlink.dk/xm63
Eller på intranettet inde på 
Energiledelses-siden 
 Formularer til Energiledelse 



Ledelses-
rapportering



Interaktive kort



• Overvågning af vandforbrug i kommunen –
døgnet rundt – visning af de værste bygninger



Ferielukning af bygninger -
overvågning



Straf ved for dårlig afkøling 
– liste til teknisk personale



Værktøj til håndtering af 
energirenoveringsprojekter



Spørgsmål
Kontakt: Energiledelse@aarhus.dk


