
ÉN DIGITALT INTEGRERET 
MULTIFORSYNING



SIKKERHED
• Din vært er din sikkerhedsguide.

• Der orienteres om nødudgange ved 
mødets start.

• Hjertestartere findes udenfor ved 
hovedindgangen og indenfor ved 
kontrolcenter og lager.

• Samlingssted er for enden af 
parkeringspladsen.

Hjertestartere finder du her:

• Hovedindgang (udenfor)

• Kontrolcenter

• Lager

Hovedindgang
(udenfor)

Samlingsplads



EWII Koncernen er Trekantområdets lokale multiforsyningsselskab, 
som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og 
infrastrukturselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S.

Hver dag gør vi os umage for at sikre, at der altid er strøm i 
kontakten, varme i radiatoren, rent vand i hanen og velfungerende 
fiber. 

Som multiforsyningsselskab, mener vi, at det er vores ansvar, at 
dét, der er en selvfølgelighed, fungerer. Vi passer godt på vores 
fælles infrastruktur og sikrer med rettidig omhu, at vores kunder kan 
tage el, vand, varme og fiber for givet hver dag.

Vi er i høj grad med til at forme fremtiden for energibranchen, og 
spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens intelligente 
løsninger og bæredygtige energiteknologier – og igennem energi 
skaber vi fremtidens samfund. 

EWII 
KORT
FORTALT



VORES FORMÅL
Udspringer af formålsparagraffen i vedtægterne

EWIIs

”Virksomheden udøver dens aktiviteter i ind- og udland. 
Aktiviteterne kan ske gennem datterselskaber og ved deltagelse i 
andre selskaber og fællesskaber. Al virksomhed udøves under 
iagttagelse af kommercielle, økonomiske, effektive, leveringssikre, 
etiske og miljømæssigt forsvarlige principper, der under behørig 
hensyntagen til virksomhedens forhold tillige tilstræber at give 
kunderne og forbrugerne de mest optimale vilkår.”

§4.2
”Virksomhedens formål er at drive 
virksomhed inden for el, vand, varme, 
energi og kommunikation samt øvrige 
aktiviteter, hvor virksomhedens viden og 
kompetence udnyttes for derigennem at 
skabe værdi for Trekantområdet.”

§4.1



CORPORATE 
BRAND 
EWII

Infrastruktur
brands 
(under TREFOR 

Infrastruktur A/S) 

EWII Energi A/S
EWII Teknik A/S
EWII Bredbånd A/S
EWII Production A/S  

Kommercielle 
brands
(under EWII A/S)

TREFOR El-net A/S
TREFOR Varme A/S
TREFOR Vand A/S
EWII Fibernet A/S



OVERSIGT OVER 
EWII KONCERNEN



LOKAL 
FORANKRET

Lokationer i
Danmark:
Kolding

Lokalområde:
Kolding
Fredericia
Middelfart
Vejle
Vejen

Vindmølleparker
i EU:
Sverige:
Stensåsa
Lerkaka

Tyskland:
Schenkenberg
Meschede
Ludwigsdorf



EBITDA → 296 mio. DKKTAL I EWII 
KONCERNEN 

2018 Balance → 9,3 mia. DKK

Egenkapital → 4,1 mia. DKK

EBITDA er koncernens resultat før afskrivning, 
finansielle poster og skat

Resultat efter skat → -204 mio. DKK

Investeringer → 242 mio. DKK 
Investeringer i materielle anlægsaktiver

Nettoomsætning → 1,2 mia. DKK



ÉN DIGITALT INTEGRERET 
MULTIFORSYNING

Vindmøller, solceller, 
varmepumper og 

energilagring

El-, vand-, varme- og 
fibernet i Trekantområdet

Fiberbredbånd, tv og 
telefoni. 

Energirådgivning, 
-optimering og -analyse

Elsalg på markeds-
vilkår og eget handelsbord. 

Byggepladsinstallationer, 
belysning, elinstallation 

og opmåling

Produkter og ydelser



STÆRK SERVICE
Nemme og glade kundeoplevelser

• Høj faglighed, god kundeservice og personligt nærvær.

• Selvbetjening, der giver kunderne overblik over 
energiforbrug på el, vand og varme på års-, måneds- og 
dagsniveau.

• SMS- og døgnvagtservice som sikrer at kunderne får 
besked om driftsforstyrrelser på el, vand og varme.

• Fjernaflæste energimålere giver adgang til faktisk 
energiforbrug.



Vi sikrer, at der altid er strøm i 
kontakten, drikkevand i hanen, 

varme i radiatoren og velfungerende 
fibernet. Det der er livets 

selvfølgeligheder.

INFRASTRUKTUR
OG 
FORSYNINGSSIKKERHED



EL-NET

Danmark er førende indenfor 
forsyningssikkerhed

• 99,996 pct. oppe tid på el-nettet i 
Trekantområdet.

• Udvikling og vedligeholdelse af 
kapaciteten i el-nettet.

• Landets laveste el-netpriser.

• Elektrificering i samfundet.

• Vi vil være blandt de 10 bedste på 
forsynings- og leveringssikkerhed i 
Europa inden for el-net.



VAND
Certificeret vandkvalitet i 
Trekantområdet

• Bæredygtig vandindvinding i 
Trekantområdet.

• Årgangsvand og fødevarecertificeret 
vandkvalitet. 

• Høj forsyningssikkerhed og nøje 
kontroller.

• Grundvandsbeskyttelse ved 
skovplantning – bl.a. 
Evighedsskoven ved Kolding.

• Vi vil være blandt de 10 bedste på 
forsynings- og leveringssikkerhed i 
Europa inden for vandforsyning.

• Certificeret ISO 22000 og ISO 9001



Fjernvarmen tegner 
den grønne fremtid

• Udnytter energien effektivt til fjernvarme.

• Forbedrer samfundsøkonomien og 
reducerer landets CO2-udledning

• Fremtidssikret da forskellige energikilder 
udnyttes – et intelligent og fleksibelt 
energisystem.

• Vi vil være blandt de 10 bedste på 
forsynings- og leveringssikkerhed i 
Europa inden for varmeforsyning.

FJERNVARME



Fjernvarmen tegner 
den grønne fremtid

FIBERNET
Fibernet er en forudsætning 
for fremtidens samfund

• Med en ambitiøs satsning på 
udbredelse af fibernet-teknologien vil 
vi sætte Trekantområdet på det 
digitale verdenskort.

• Vi vil bringe vores samfund ind i den 
absolutte superliga indenfor digital 
kommunikation

• Fibernet skal anses som infrastruktur i 
vores samfundet på linje med el, vand 
og varme. 



Kompetencer inden for 
infrastruktur

• Vedligeholdelse og etablering af 
forsyningsnettet inden for el, vand 
og fjernvarme i Trekantområdet.

• Med fremsyn og rettidig omhu 
passer vi godt på den infrastruktur, 
som ligger i jorden i 
Trekantområdet.

TEKNIK



Strøm giver lyse øjeblikke. 
En selvfølgelighed for tv’et, 
kaffemaskinen, støvsugeren 
– og elcyklen. 

KOMMERCIELLE 
PRODUKTER
OG
MARKEDER



FIBER-
BREDBÅND
Internet med lysets hastighed

• Fiberbredbånd er internet, tv og 
telefoni med hastighedsgaranti og  
samme up- og download hastighed.

• Fiberbredbånd er både til den private 
adresse og til virksomheden.

• Med fiberbredbånd kan du surfe, 
skype, game og streame film og TV 
– helt uden begrænsninger. 

• Fiberen er din egen – du deler ikke 
din forbindelse med din nabo, som 
ved andre internetteknologier.



ELSALG
El er en selvfølgelighed for 
hverdagen

• Gennemskuelige elpriser

• Nogle af landets laveste elpriser

• Overblik over elpriser og 
kvalificerede anbefalinger

• Rådgivning om elvalg og 
energiforbrug



TEKNISK 
INSTALLATION

Belysning

• Gadelys og signallys

• Udendørs- og indendørsbelysning

• Oplevelseslys og lys til stations og 
sportspladser

Byggepladsen

• Strøm, vand, lys og fibernet

Opmåling

• Opmåling af ledningsnet til infrastruktur



RÅDGIVNING
Energibesparelser der ses på 
bundlinjen

• Kortlægning af energiforbrug for små og 
mellemstore virksomheder

• Sikrer effektiv udnyttelse af 
virksomhedens energiforbrug for at opnå 
økonomiske besparelser og 
miljømæssige fordele

• Energimærkning, energianalyse og 
termografering af bygninger, der 
synliggør energiforbruget

• Tilskud til energirenoveringer



Bæredygtig energiproduktion fra 
vedvarende energikilder

• Vindmølleparker

• Egne vindmølleparker i 
Danmark, Sverige og Tyskland.

• Daglig overvågning af 
vindmøllernes produktion

• Nyeste teknologi inden for 
vindmøller anvendes til at 
forbedre deres ydeevne

• Solcelleanlæg

• Varmepumper på abonnement

VEDVARENDE 
ENERGI



Professionelt handelsbord 

• Eget professionelt og effektivt 
handelsbord, som følger 
svingningerne på energimarkedet 
og sikrer kunderne attraktive 
energipriser.

• Indkøb af strøm på den nordiske 
elbørs Nordpool.

ELHANDEL



DELVISE EJERSKABER
En del af EWII Koncernen

Digizuite
EWII ejer 35 % af Digizuite

Udvikling af digital asset management systemer.

Energi Danmark
EWII ejer 16,49 % af Energi Danmark



BYGHERREANSVAR



TREFOR Infrastruktur
TREFOR El-net
TREFOR Vand
TREFOR Varme
EWII Fibernet
EWII Production
EWII A/S

BYGHERREPLIGTER
EWII OG TREFOR HÅNDTERER BYGGEHERREPLIGTER I FLG. SELSKABER



AKTØRER
Hvem sikrer bygherreansvaret i EWII?

Koncerndirektør/direktører

Chefer/ledere

Tilsynsførende

Projektledere med bygherrepligter

Arbejdsmiljøgrupper/QHSE runderinger



BYGHERREANSVAR
Fornyet fokus i perioden 2017-2020

Projektering af anlæg og ledningsnet
Udførelse - overvågning af byggepladser
PSS og Mini PSS
Kontraktstyring – flere krav
Sikkerhedskvartalsmøder med 
underleverandører
Uddannelse – den lovpligtige 
koordinatoruddannelse
Bygherrenetværk internt
Vidensdelingsmøder om bygherreansvar 



AT-PÅBUD
Påbud udstedt pga. manglende
sikkerhedsbevidsthed på byggepladserne 

2017

4

2018

2

2019

0

2020

0



STRATEGISKE INDSATSER
Der forbedrer sikkerheden på byggepladserne

2017
1.Kortlægning af uddannelsesbehov

hos projektledere m. bygherreansvar.
2.Den lovpligtige koordinatoruddannelse.

3.Kontraktforhold opstrammes.
4. Tilsyn på byggepladser

2018
1.Den lovpligtige koordinatoruddannelse.

2.Sikkerhedskvartalsmøder m. underleverandør 
pilotmodel.

3.Etablering af internt bygherrenetværk.
4.Mini PSS indføres.

5.Større bevågenhed på PSS
6. Tilsyn på byggepladser

2019
1.Den lovpligtige koordinatoruddannelse.

2.Sikkerhedskvartalsmøder pilotmodel udbredes.
3.Bygherrenetværksmøder

4. Tilsyn på byggepladser styrkes
5.Tilsyn på byggepladser
6. Sikkerhedsbevidsthed

2020
1.Den lovpligtige koordinatoruddannelse

2.Sikkerhedskvartalsmøder
3.Bygherrenetværksmøder

4.Underleverandører får lovpligtig 
koordinatoruddannelse af EWII 

5. Tilsyn på byggepladser

PSS = Plan for sikkerhed og sundhed
Mini PSS = Sikkerhedsvurdering ved mindre byggeprojekter



DEN LOVLIGTIGE
KOORDINATORUDDAN
NELSE



DEN LOVPLIGTIGE 
KOORDINATORUDD.

Kortlægning viste der var behov 

En gang årligt gennemføres 
uddannelsen

Ekstern underviser

Uddannelsen holdes internt

Uddannelsen til projektledere med 
bygherreansvar og tilbydes gratis til 
underleverandører



KONTRAKTFORHOLD



KONTRAKTFORHOLD

Kontraktforhold er opstrammet

Dilemma – arbejdsmiljøloven skal 
overholdes

Det har været nødvendigt at tydeliggøre 
indholdet

Bod på 50.000 kr, hvis underleverandør 
får AT påbud.



SIKKERHEDS-
KVARTALSMØDER



SIKKERHEDS-
KVARTALSMØDER

Dialogmøder med underleverandører

Ledelse, projektledere, QHSE mødes

Dialog om aktuel sikkerhedsproblemer

Vidensdeling om metoder

Indsatser drøftes



INTERNT 
BYGHERRENETVÆRK



INTERNT 
BYGHERRENETVÆRK

23 projektledere med bygherreansvar

QHSE Manager faciliterer netværk

Årlige vidensdelingsmøder

Ad hoc møder – temamøder

Den lovpligtige koordinatoruddannelse er 
krav for deltagelse. Gennemført 3 hold 
indenfor 2 år

Nyhedssite - bygherrepligter



TILSYN PÅ 
BYGGEPLADSER



PSS
Plan for sikkerhed og sundhed



MINI PSS
Sikkerhedsvurdering ved mindre byggeprojekter



MINI PSS
Identificering af risici ved opstartsmøder



QHSE POLITIK
(UDDRAG)



ARBEJDSMILJØSTRATEGI 
2019-2021
(UDDRAG)







Eksempel på forankring af metoder

RETNINGSLINJER



QHSE 
HANDELPLANSYSTEM



SIKKERHEDSEVENTS
OG
SIKKERHEDS-
KAMPAGNER


