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Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at skifte billede på forsiden – vælg menuen Vis – Diasmaster  – klik på det lille dias i venstre margin, højreklik på billedet på det store dias – vælg skift billede …



Både en geografisk enhed  
 - og en virksomhed! 
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Optimeret drift gennem adfærdsændringer 

Vi har alle de gode intensioner – men vi 
er teknikere……. 

Hvordan laver vi kampagner, måler og 
fastholder resultater, fortæller de gode 
historier  - både internt og eksternt ? 

     TRANSFORMER KICK-OFF, 21. MAJ 2013 
TINA MØLBY 



Langsigtet optimering med energimærker som løftestang 

Ca. 60 % af alle VK´s ejendomme er 
mærket og vi er godt i gang med 
projekterne… 

Men desværre store udfordringer med at 
gøre de teoretiske mærker 
operationelle…. 
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Integreret vedligehold 

Stort behov for standardløsninger på 
standard problemer. 
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De lavthængende frugter er plukket 

Nemt at finde midler til den type 
projekter (lånebekendtgørelsen, ESCO…) 

 – men dem har vi høstet ! 
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A new normal 

Vi reducere varmeforbruget men øger 
elforbruget! 

Hvornår peaker elforbruget?  
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Indeklima 

Vi forventer mere af de rum vi opholder 
os i, end vi gjorde tidligere – at åbne 
vinduerne er ikke længere løsningen, når 
man trænger til frisk luft! 
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At følge med…… 

- Der er så meget energi i energi! 

Hvordan får vi overblik, så vi kan træffe 
gode fornuftige beslutninger? 
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Vi har brug for hjælp! 

• Optimeret drift gennem adfærdsændringer 

• Standard løsninger på standard problemer 

• Nye løsninger på gamle problemer som ikke forøger energiforbruget 

• Holde styr på – og følge med i udviklingen – hvilke veje skal vi gå? 
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Tak for ordet! 
 
 
Tina Mølby 
Kommunale Ejendomme 
Vejle Kommune  
20 14 55 93/tinmo@vejle.dk 
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