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Aarhus –
Verdens største fjernaflæste målerpark 
inden for fjernvarme



Aarhus - En byregion i vækst

Udviklingen i Aarhus alene de sidste 10 år

35.000 nye borgere
20.000 nye arbejdspladser



Udvikling frem til 2030
50.000 flere indbyggere
30.000 jobs
20.000 biler

En god by for alle, som er bæredygtig

Mål og CO2-neutralt bysamfund i 2030

Aarhus – Fra stor by til storby



Vi skaber fremtidens by i dag.

Grøn omstilling af storbyen



En del af Aarhus Kommune

Aarhus Byråd
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Kort om AffaldVarme Aarhus

Takstfinansieret ”virksomhed”

• Regnskaber og takster for hvert fagområder

• Samlet omsætning i 2016: 2,9 mia. kr. Budget 2017: 3,0 mia. kr.

• MEA-certificeret  

• Hvile-i-sig-selv-princip   

• Værdikæde tankegang

• 367 medarbejdere omregnet til fuldtid, i alt 387 medarbejdere

Vi er en vigtig brik, for at Aarhus kommunes og MTMs visioner og mål kan 

realiseres!



Til gavn og glæde for kunder og Aarhus



Kort om Kamstrup

• Måle-løsninger – varme, køling, vand og el
• Forsyningsselskaber og ejendomsejere
• Grundlagt 1946 – ejet af OK
• Produktion af op mod 2 mio. målere årligt
• Produktion i Danmark
• Salg til 80 lande – kontorer i 20
• 1250 medarbejdere, heraf 300 udenfor Danmark

og andre 300 i R&D
• Omsætning 2017: ca. 2,0 mia. kr.
• Teknologi – Innovation – Kvalitet
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Omsætning
2017: 

2,0 mia. kr.

Årlig produktion: 
ca. 2 mio. målere

Salg til 
80 lande

Kontorer i 20



AVAs situation i 2010

• Målerparken var på ca. 50.000 målere
• Halvdelen af målerne var over 15 år
• Den første stikprøvekontrol var ”faldet”
• Valget stod mellem

₋ Vedligehold (udskiftning 1 til 1)
₋ Udvikling (nye målere = nye muligheder)
₋ Pris ca. 230 mio. kr.
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AVAs vision

Vi ønskede, at 

• Effektivisere vores indhentning af målerdata
• Optimere vores afregning med kunderne
• Optimere vores fjernvarmedrift
• Opkvalificere vores økonomistyring
• Etablere en dataplatform, der var uafhængig af leverandører
• Tilbyde vores kunder nye ydelser
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AVAs krav til det nye system
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Turnkey-løsning (planlægning, kundekontakt, installation)

Timeværdier – overført dagligt

99 % data: 8 timer. Øvrige: 24 timer

Lækageovervågning

Løbende monitorering af målerne (PDO – Permanent Driftsovervågning)

Web-applikation til kunder inkl. lækalarmer m.m.

Løsningen leverer data, som AVA anvender i forskellige sammenhænge omkring 
afregning, omkostningsreduktion, investeringsoptimering samt kundeservice.



”We’ve got a match”

• Funktionsbaseret udbud
• 3 leverandører bød på opgaven
• Kamstrup vandt etape 1, 2 og 3 pga.

₋ samlet løsning, prisen, driftsomkostninger og 
serviceniveau
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Kamstrups løsningsforslag

Varmemålere m/2 flowmålere til lækdetektering hos AVA’s kunder

Radiobaseret fjernaflæsningssystem

Software – databaseløsning

Præsentation af kundedata: eButler

Installation hos AVA’s kunder inkl. kundekontakt

Projektledelse, engineering, uddannelse og træning, support og service, drift og hosting
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Organisation AVA
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1 projektleder 

Kontraktholder i 
forhold til 
Kamstrup

1 projektassistent

IT-arkitekt

Sikre dataflow og 
snitflader til øvrige 

AVA IT-systemer

Fast montør
Sikre at ombygning af svære 

installationer overholder 
leveringsbestemmelser

Backup fra:
• Målerservice
• Marketing
• IT-afdeling



Organisation Kamstrup

Backup fra:
• Salg – især internt salg
• Produktledelse for målere 

og systemer/software
• Produktion/leverancer
• Udviklingsafdeling
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1 projektleder

Gruppe af 
engineering-eksperter

Driftsafd. samt 
Service- og 

supportafdeling

Indhyrede
installationsfirmaer 

(ca. 20 personer)



Implementeringsproces
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Implementerings-
periode 

2012-2017

Tæt 
samarbejde 

mellem de to 
organisationer

Regelmæssige 
møder

Hvis problemer,        
hurtig aktion 
i fælles dialog

Opfølgning på 
resultater og 

fremdrift



Projektafslutning og ”fremtiden”
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Projektet færdiginstalleret og idriftsat i 2017

Kamstrup har fortsat drift på systemet

Parterne enige om:
”Et godt projektforløb med ”naturlige” 
udfordringer, der er løst i fællesskab og dialog”.

Regelmæssige møder/workshops på 
ledelsesniveau og på det mere praktiske niveau 
omkring fremtidig udvikling.
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Q & A
Bjarne Munk Jensen
AffaldVarme Chef
AffaldVarme Aarhus

Knud Bonde
Senior Vice President
Heat-cooling Metering Solutions
Kamstrup A/S


