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Høje-Taastrup Kommune

52.000 indbyggere

35.000 jobs

80 km² 

20 km vest for København

Tre togstationer

To byudviklingsområder

En ghetto
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11 skoler
40 daginstitutioner
5 plejecentre
2 svømmehaller
2 biblioteker
…… osv.

200 bygninger
300.000 m2



Udgangs-
punktet

- data
Månedlige manuelle aflæsninger af el, 
vand og varme



https://www.htk.dk/Om-
kommunen/Klima-og-
energi/Klimaplan-2030

https://www.htk.dk/Om-kommunen/Klima-og-energi/Klimaplan-2030


Optimering af ventilationsanlæg 

med kunstig intelligens



Barrierer og Udfordringer Mulighederne

Device management

Mange systemer
Økonomi = forventning

Forskellige netværk

Manuel -> Automatisk

Visualisering -> Analyse

Enkelte ejendomme -> Ejendomsoverblik

Reaktiv -> Proaktiv

Frigør tid -> Tid til at udføre besparelser

EMS



Overblik

Min skole

$$$

CO2

HTKs Energi-Team

A: Central ejendomsansvarlig

B: Decentral teknisk service

C: Klimaafd.

D: Ledelse / Økonomi

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2JiNTljNjEtZWQ2YS00NzQzLTlmMjgtMmExM2MyYzRkNTQxIiwidCI6Ijg4MzVmMjllLWUwMjctNGQ5NS05ODg2LTE5MmVlZThmYzFiOCIsImMiOjl9
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FORANKRING 
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VIDEN

(udførelsen)

I november 2022 har vi i HTK opnået

Lavet et Energiteam, teamet består af repræsentanter fra Ejendomsafdelingen (CEIS) 
og strategiske projektledere på Klimaplan 2030 (Klimasekretariatet, Teknik- og 
Miljøcentret). 

Energiteam har snart ressourcer til iværksættelse og drifte et EMS, samt udarbejdelse 
og gennemførelse af dertilhørende handlingsplaner.

Energiteamet har gennemført en intern behovsanalyse for at afdække, hvad de gerne 
vil have ud af deres EMS, hvad det skal bruges til og hvem der skal bruge det for at 
sikre en stærk forankring af systemet.



Udover dette har vi i samarbejde med IQ 
Energy Nordic konstateret at der er 
yderligere besparelser angående driftstider 
og indstillinger i forhold til personbelastning 
i vores bygninger. Vi forventer at disse 
besparelser vil på årsbasis give en 
besparelse på ca. 5.500 kWh.

Vi har opdateret anlæggenes driftstider 
samt justeret efter lokale 
omstændigheder, ønsker og behov. 
Udover dette er der også indsat drift 
parameter for ferier samt weekender. 
Hvilket har resulteret i en årlig 
besparelse på 12.006 kWh.

Hvad har besparelsen så været? 

Der kan derfor forventes en samlet besparelse på 
ca. 17.500 kWh om året.



Høje-Taastrup Kommune har påbegyndt følgende indsatser, som er en 
del af energistyrings-handlingsplanen for udbredelsen af databaseret 
energiledelse i kommunen:

- Valg af EMS-leverandør, ønske om at arbejde smart med data i Høje-
Taastrup Kommune f.eks. ved brug af kunstig intelligens. 

- Oplæg til politikerne, hvad EMS er, og hvad opnår man ved at 
indføre dette i kommunen.  Med dette oplæg burde der gerne følge 
penge med til implementering af EMS inden for de kommende år. 

- Udrulning af fjernaflæste målere(bi) på ventilation, vand og 
fjernvarme. 

Hvordan vil vi fortsætte arbejdet?



Hvordan vil vi fortsætte arbejdet?

Handling

Analyse

Forudsætning

Proces
Indsats 
Dokumentation 

AI analyse 
Visualisering 
Formidling
EMS

Digital infrastruktur
Sensorer
Gateways
Gatewaymanagement
Dokumentation
Data warehouse
Kobling til eksisterende datakilder



Tak for jeres tid

Jens-Emil Syrach Nielsen
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jens-emilni@htk.dk


