
Et stærkt samarbejde 
– et ord er et ord   

Case

I 2019 overtog Verdo drift og vedligehold af gadebelysning i Skive 
Kommune fra Eniig. Herunder energioptimering af 12.500 lyspunkter. 

Relationen til den nordvestjyske kommune er stærk og personlig, 
og den går mere end 10 år tilbage. Nok har mange af de oprindelige 
montører skiftet logo på arbejdstøjet i mellemtiden, men det betyder 
ikke noget for Skive Kommune. ”Vi relaterer til personer, ikke firmaer. 
Og vi har et vestjysk sindelag, hvor er ord er et ord,” siger Ivan 
Thorgaard, ingeniør i Skive Kommune. 

”Når jeg skubber en opgave over til Verdo, har jeg ingen bekymringer. 
Skulle en opgave mod forventning ikke være udført som aftalt, 
betyder det meget, at jeg kan ringe direkte til montørerne. Alle kan 
lave fejl, men et godt firma følger op og får fejlen udbedret. Det sker 
gelinde hos Verdo.” 

Vores samarbejde er baseret på tillid, 
vi stoler på hinanden. Montørerne ved næsten, 
hvordan jeg tænker. 
Ivan Thorgaard, ingeniør i Skive Kommune. 
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En økonomisk og grøn besparelse 
For år tilbage søsatte Skive Kommune et projekt med fokus på at 
reducere energiforbruget. Man udskiftede 250 watts lyspunkter ved 
indfaldsveje med 50-60 watts LED-armaturer. De nye armaturer gør 
det muligt at tænde de ellers slukkede gadelamper for halv styrke om 
natten, uden det belaster den samlede økonomi. Det skaber tryghed 
blandt borgerne, der færdes i området. I dag har Skive Kommune i 
samarbejde med Verdo udskiftet og optimeret 12.500 lyspunkter. 

Det har indtil videre sparet kommunen for omkring 2 mio. kWh om året – 
svarende til mere end 3 mio. kr. 

Først tilfredshed, så fyraften 
I Verdo tager vi ordet samarbejde bogstaveligt. Vi skal arbejde 
sammen for at skabe noget. Derfor har vi ikke kun skævbider, 
multimeter og skruetrækker i værktøjskassen. Vi har også 
fleksibilitet, nysgerrighed og en helhedsorienteret tilgang til 
løsningen. Vi lægger os i selen for at skabe de rigtige løsninger, og 
vi holder ikke fyraften, før vi er tilfredse med udførslen af dagens 
arbejde.  

Få mere inspiration på

verdo.com/teknik  

• Energioptimering af 12.500 lyspunkter 
• Drift og vedligehold af gadebelysning – gadelamper, trafiklys og 

store trafiktavler ved indfaldsveje 
• Vagtordning med fejlmelding via verdo.dk for både borgere og 

kommune 
 
Årlig besparelse med ny LED-gadebelysning 
2 mio. kWh = 3,2 mio. kr.  

Samarbejdet kort fortalt  
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Effektive, stabile og fleksible løsninger
Få professionelt udførte el-entrepriser, energioptimeret teknisk infrastruktur 
samt effektiv service og drift fra Verdo’s 150 højtspecialiserede teknikere. 
Vi omsætter faglige kompetencer til dedikeret håndværk og rådgivning om 
enhver type teknisk installation.  

En del af Verdo-koncernen
Verdo er en energikoncern, der gør en verden til forskel. Vores kerneforretning 
er bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg 
til industri og forsyning i ind- og udland. 
Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, certificeret biomasse 
til industri og fjernvarmeværker og Danmarks største inden for drift og vedlige-
hold af gadebelysning. Vi forsyner desuden vores forbrugskunder med varme, 
vand og el døgnet rundt, året rundt. Vi er 550 medarbejdere og har en årlig 
omsætning på 3 mia. kroner.

20
-1
8


