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- vær med til 

det første

fordi vedligehold er mennesker

”Energi forgår aldrig, alting vender 
tilbage til en ligevægtstilstand”, 
citat, Lærer Lund Fredericia Maskin-
mesterskole. 

Vi skal reducere vores energiforbrug 
ved at vurdere brug – og misbrug 
af energi og vand. Derefter kan vi 
arbejde på, at finde alternative ener-
gikilder til det nye behov.

På Carlsberg har der altid været 
arbejdet med at reducere energi-
forbrug. Jacobsens privatbolig ved 
bryggeriet i København var den 
første bolig i Danmark, der blev 
forsynet med overskudsvarme fra en 
industriproduktion. 

Pga. stigende energipriser udgjorde 
energiomkostninger i 2010 samme 
andel, som lønomkostningerne. Der-
for skulle der tænkes alternativt, ved 
at arbejde på en anden måde.

En stor del af arbejdet i Carlsberg 
har været fokuseret på en redukti-
on af energiforbruget ved tekniske 
løsninger og besparelsestankegang. 
Hør om hvordan medarbejderind-
dragelse og nye måder at tænke 
tekniske løsninger på, har været 
med til at halvere energiomkostnin-
gerne over en 7 årig periode frem til 
i dag. Tilmed kan vi i dag udpege de 
produktionsområder og maskiner, 
der ikke performer.

Tema:

Vi måler fordi manegementguruer-
ne siger at, vi ikke kan styre noget 
hvis vi ikke måler. Hvis det ikke kan 
måles, har det ingen værdi. Hvilken 
værdi har kærlighed så?

Hvis vi udelukkende fokuserer på 
eKPI (energy key performance 
indikator), vil energiforbruget være 
faldende ved stigende volumen og 
omvendt ved faldende volumen. Det 
er ikke alene det bedste styringspa-
rameter. Det er på den lange bane 
energiforbrug bedst kan vurderes. 

v/Bjarne Pedersen, Carlsberg

Energi forgår aldrig - udnyt det optimalt

ENERGI- OG PROCESNETVÆRKET

Netværkets formål:
Formidling og deling af viden omkring udvikling, optimering og vedligehold af energi- og procesanlæg 
samt nye teknologier indenfor området. 
Netværket vil dele erfaringer gjort inden for teknik, lovgivning og ledelse.

Carlsberg har halveret energiomkostningerne over en 7 årig periode - hør hvordan
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Netværket som inspirationskilde 
Netværket skal være attraktivt for 
alle virksomheder der beskæftiger 
sig med udvikling, optimering og 
vedligehold af energi- og procesan-
læg, enten som slutkunde, leveran-
dør eller udviklende virksomhed.

Netværket vil IKKE være en platform 
for sælgeraktivitet men udelukken-
de et løsningsorienteret værktøj for 
medlemmerne.

DDV har indgået et samarbejde 
med Rasmus Ramsgård Bjerge, 
Dansk Energirådgivning og Bjarne 
Pederen, Carlsberg, der stiller sig til 
rådighed for møderne og indholdet. 
Netværksmøderne bliver en kombi-
nation af cases, leverandøroplæg, 
løsning af mindre opgaver for egen 
virksomhed og naturligvis sparring 
og netværk.

Få indflydelse på programmet 
Du skal også sætte dit præg på, hvem 
vi ellers skal have inspiration fra og 
hvordan vi skal sparre med hinanden 
for at give dig mest mulig inspiration 
med hjem fra dit kommende net-
værk.

Målgruppe: Ledere og specialister 
med ansvar for drift og vedligehold.

Tid og sted: Torsdag 25. januar 2018 
kl. 9.30–15. 

Carlsberg A/S 
Vestre Ringvej 111 
7000 Fredericia 
Mødested: Porten

Vært: Bjarne Pedersen

Pris og tilmelding: Gratis for med-
lemmer af DDV. Meld dig ind på 
www.ddv.org

Ønsker du medlemsskab eller har 
spørgsmål til DDV eller netværket, er 
du meget velkommen til at kontakte 
sekretariatet. 

Du finder kontaktoplysningerne på 
www.ddv.org.

Samarbejdspartnere:

fordi vedligehold er mennesker

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

DDV Den Danske Vedligeholdsforening

7591 4455

www.ddv.org

Bliv medlem

in

Oplæg til kommende arrangementer i netværket. 
I alle arrangementer vil der være indlagt et virksomhedsbesøg.

Torsdag 25. jan. Med fokus på energiomkostningerne
 Oplæg fra Carlsberg.

Torsdag 5. april Udnyttelse af overskudsvarme og afgiftsregler
 Oplæg med udgangspunkt i konkrete cases.

Torsdag 30. aug. Anvendelse af varmepumper – nye regler
 Oplæg i ovenstående emne med bla. besøg af en leverandør.

Torsdag 15. nov. Energi- og produktionsoptimering – to sider af samme sag
 En dag med sparring og vidensdeling og valg af emner for de kommende møder.


