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POUL ERIK LAURIDSEN
DIREKTØR GATE 21

Året er 2025 – det er vinter. Men du er alligevel en 
tidlig morgen sprunget på cyklen for at tage på 
arbejde. Det gør du trygt, fordi du ved, at lyset på 
cykelstierne tænder, når du nærmer dig. Bag dig 
dæmpes lyset igen, indtil næste morgenfriske 
cyklist dukker op. 

Din kollega har i stedet valgt at tage sin lille elbil til 
arbejde. Hun er heller ikke bekymret denne morgen. 
Hun ved nemlig, at hun nemt via en lille app på sin 
smartphone kan finde den nærmeste parkerings-
plads. På den måde sparer hun både tid og strøm til 
bilen. 

Begge scenarier er eksempler på, hvordan Smart 
City-teknologier kan bruges til gavn for borgerne, 
klimaet og samfundsøkonomien. 

Betydningen af at bruge byens data og nye innovative 
teknologier til at lette hverdagslivet for borgerne 
understreges af, at over halvdelen af jordens befolk-
ning i dag bor i byområder. Ifølge FNs befolkningsfond 
vil næsten 5 milliarder mennesker bo i byområder i 
2030. Samtidig forventer McKinsey Global Institute, 
at 600 af verdens største byer i 2025 bidrager med 
60 procent af det globale bruttonationalprodukt.

Den samme tendens ser vi i Danmark – det er i 
byerne, befolkningstilvæksten og den økonomiske 
vækst sker. Og netop det skaber et behov for at 
udvikle nye løsninger. Byerne har brug for at blive 
Smart Cities – det vil sige mere effektive og samtidig 
sikre en bæredygtig vækst til gavn for borgerne. Det 
anerkendte amerikanske business- og innovations-
magasin Fast Company har i 2013 kåret København 
som nummer ét over en liste af Smart Cities i Europa. 
Så vi er godt på vej. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. 

Derfor har vi også i Gate 21-regi sat fokus på Smart 
City-løsninger. I 2014 har vi oprettet indsats- 
områderne: Smart City og Grøn Vækst. Det kan du 
læse mere om på side 7 her i Insight 21. Med indsats-
området Smart City ønsker Gate 21 at udvikle og 
teste nye løsninger, som kommunerne kan virkelig-
gøre. Men det er ikke kun et ønske – i Gate 21 er vi er 
allerede i gang.

I det udendørs showroom for gadebelysning Living 
Lab i projektet DOLL skal vi teste og udvikle Smart 
City-løsninger i forbindelse med belysningen. Her skal 
blandt andet testes bevægelsessensorer til regulering 
af belysningen - til gavn for dig på cyklen i de mørke 
vintermorgner. Du kan læse mere om Living Lab og 
Smart City på side 8 her i magasinet.

Gate 21 arbejder på programmet SMART DENMARK 
sammen med netværksorganisationen CLEAN 
(tidligere Copenhagen Cleantech Cluster). SMART 
DENMARK er tænkt som en national platform, hvor 
byer og videninstitutioner i samarbejde kan udvikle og 
teste teknologier og løsninger rettet mod udfordrin-
gerne i byerne. I løbet af 2014-2015 vil vi søge midler 
til at sætte programmet i gang.

For mange af os er Smart City-begrebet diffust. Men 
ved at arbejde med konkrete løsninger kan byerne 
blive mere bæredygtige og ressourceeffektive til gavn 
for borgerne på cyklen, i elbilen, på arbejde, i parkerne, 
i institutionerne – og samtidig kan vi styrke dansk 
vækst og eksport. ■

SMARTE BYER GØR 
LIVET LETTERE

Leder
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INSIGHT 21 – 
INDSIGT I NY 
INDPAKNING

Gate 21 startede året med et nyt, opdateret logo. 
Det har også betydet et nyt design på vores 
halvårlige udgivelse Insight 21. 

Du sidder med Gate 21’s halvårlige magasin, der sammen med 
Gate 21’s logo har fået et ’ansigtsløft’. Med det designmæssige 
løft vil vi gerne give dig som læser langt bedre mulighed for at 
orientere dig i magasinet samtidig med, at vi understreger de 
resultater, vi skaber sammen i Gate 21.

FARVER SKABER OVERBLIK OVER INDSATSOMRÅDER
Gennem Gate 21’s nye farvekoder for hvert indsatsområde vil du 
nemt kunne finde artikler, som interesserer netop dig.

■ TRANSPORT
■ BY & BYG
■ ENERGI & RESSOURCER
■ SMART CITY
■ GRØN VÆKST

Så velkommen til det nye Insight 21. God fornøjelse, 
når du går på opdagelse i nye projekter og resultater 
fra Gate 21. 

Vi modtager altid gerne idéer eller reaktioner på gate21@gate21.dk
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Som kommunikationschef i Gate 21 får Marie Sisse Brown 
ansvaret for at lede Gate 21’s kommunikations- og PR-indsats. 
Herunder blandt andet ansvaret for at videreudvikle og imple-
mentere Gate 21’s kommunikationsstrategi og visuelle identitet, 
samt det overordnede ansvar for projektkommunikationen i 
Gate 21. Kommunikationschefen er desuden en del af Gate 
21’s ledelsesteam.

Marie Sisse Brown har mere end 10 års erfaring med strategisk 
kommunikation, presse og journalistik. Hun kommer fra en stilling 
som kommunikationschef og chef for advocacy i CARE Danmark 
og tager derfor en solid erfaring fra en partner/medlemsorgani-
sation med sig til Gate 21. 

Hun har tidligere arbejdet som kommunikationsmedarbejder, 
-rådgiver og freelancejournalist, er uddannet merkonom, Cand.
Scient.Soc fra RUC, politisk journalist fra Berlingske Tidende og 
har også erfaring fra den danske FN-mission i New York. ■

GATE 21 FÅR NY 
KOMMUNIKATIONSCHEF 

1. maj 2014 tiltrådte Marie Sisse Brown stillingen 
som ny kommunikationschef i Gate 21. 
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Alle Gate 21’s projekter arbejder inden for vores 
fem indsatsområder By & Byg, Energi & Ressourcer, 
Transport, Smart City og Grøn Vækst. De to sidste er 
nye tværgående indsatsområder i Gate 21.

Gate 21 udvikler projekter efter en model, hvor nye 
projekter gennemgår fire faser:

IDÉFASEN - her byder Gate 21’ s partnere eller 
andre aktører ind med nye projektidéer.

SKITSEFASEN - her defineres projektformål,
partnerkreds og budgetramme.

DESIGNFASEN - her udarbejdes den endelige 
projektbeskrivelse, og funding søges.

PROJEKTFASEN - her igangsættes projektets 
aktiviteter.

Gate 21 arbejder hele tiden med at udvikle nye
projekter i tæt samarbejde med vores partnerkreds. 
Vi opfordrer vores partnere og andre aktører til at 
byde ind med nye projektideer eller kontakte os for at 
høre, hvordan I kan komme med i vores nye projekter.

Læs mere om vores projektudviklingsmodel: 
www.gate21.dk

Ønsker du at høre mere om Gate 21’s projektudvikling, 
er du velkommen til at kontakte:

Pernille Skjershede Nielsen
Programchef
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk
31 45 11 68

SÅDAN SKABER VI 
PROJEKTER I GATE 21

Gate 21’s projekter tager udgangspunkt i kommunernes 
udfordringer på klima- og energiområdet. I projekterne 
udvikler vi nye teknologier eller kompetencer, som understøtter 
kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets 
muligheder for grøn vækst.

IDÉFASE SKITSEFASE DESIGNFASE PROJEKTFASE
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Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk

I GATE 21 ARBEJDER VI MED GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST GENNEM 
INDSATSOMRÅDERNE:

Gate 21 arbejder med partnerkredsen om at udvikle og udbrede konkrete 
mobilitetsløsninger i kommunerne. Projekterne handler blandt andet om at udvikle 
nye mobilitetsservices-, teknologier-, og planlægningsværktøjer, der kan bidrage til 
at mindske transportens C02-udledning og trængsel.

Anna Thormann, programleder
anna.thormann@gate21.dk

Gate 21 arbejder for at udvikle og teste nye Smart City-løsninger, som 
kommunerne implementerer i deres daglige praksis. Smart City-projekterne 
handler blandt andet om at udvikle nye smart-grid løsninger for kommunernes 
energi,- vand- og varmeforsyning og at teste dem lokalt i kommunerne. Udviklingen 
af Smart City-løsninger sker i samarbejde med centrale aktører i Danmark inden 
for forskning, teknologi og den private sektor.

Flemming Madsen, sekretariatschef i DOLL
flemming.madsen@gate21.dk

Gate 21 arbejder for at skabe en platform, hvor private- og offentlige aktører 
samarbejder om strategisk energiplanlægning. Projekterne handler om at udvikle 
og udbrede nye teknologier og forretningsmodeller, der bidrager til en grøn 
omstilling af vores energisektor gennem blandt andet optimal udnyttelse af 
ressourcer, energibesparelser og vedvarende energi. 

Martin Dam Wied, programleder
martin.dam.wied@gate21.dk

Gate 21 arbejder for, at kommuner skal være en central aktør i at skabe grøn vækst, 
der sikrer: bæredygtig udnyttelse af ressourcer, innovation i den private sektor 
og omstilling til et fossilfrit samfund. Projekterne udvikler metoder, værktøjer og 
samler erfaring, så der kan udvikles ‘best practice’ for samarbejdet på tværs af 
Gate 21’s indsatsområder.

Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk

Gate 21 arbejder for, at kommuner gennem offentlige/private samarbejder 
kan udvikle løsninger, der sikrer bæredygtig byudvikling og øget trivsel blandt 
borgerne. Projekterne har blandt andet fokus på C02-reduktion, ressourceforbrug, 
energiforsyning og udbredelse af vedvarende energi.

Pernille Skjershede Nielsen, programchef
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk
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Et levende laboratorium – Living Lab – springer i  
foråret ud i Hersted Industripark i Albertslund. 

”Med 9,2 kilometer veje og stier, samt 280 nye 
LED-armaturer må vi konstatere, at det nye DOLL 
Living Lab ikke er set andre steder i Europa,” fortæller 
DOLL’s teknologichef Kim Brostrøm.

Side om side kommer 280 nye LED-armaturer fra 17 
lysleverandører og -producenter til knopskyde i det 
store showroom.  

”Ved at stille konkurrerende produkter side om side 
har vi mulighed for at vise og afprøve produkterne  
under sammenlignelige forhold. Det gælder både i 
forhold til  energieffektivitet og i forhold til den  
oplevede kvalitet af det lys, de giver,” forklarer Kim 
Brostrøm om de muligheder, som test- og show-
roomet byder på for kommuner, regioner og andre 
indkøbere. 

STORT SHOWROOM KRÆVER MANGE MATERIALER
De første spadestik til det levende laboratorium er  
taget af DONG, som er entreprenør på arbejdet. →

EUROPAS STØRSTE 
UDENDØRS SHOWROOM 
FOR LED-GADELYS

9,2 kilometer veje og stier danner rammen om Europas største 
showroom for gadebelysning. Her kan kommuner, regioner 
og andre indkøbere gennem projektet DOLL se og teste det 
nyeste inden for LED og intelligent lys i byrummet.  

LENE ULSTED CARLSEN 

BY OG BYG
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DONG lægger i maj-juni 2014 ikke færre end 3.450 
meter kabel i jorden og sætter cirka 250 master med 
nye armaturer op. Herudover bliver omkring 30  
armaturer opsat på eksisterende master. 

De 280 LED-armaturer repræsenterer 48 forskellige 
lysprodukter. Hvert produkt oplyser 2-300 meter vej.

SHOWROOM – IKKE KUN TIL SALG – OGSÅ TIL TEST
Living Lab bliver understøttet af DOLL’s to øvrige 
testfaciliteter Quality Lab og Virtual Lab, som ligger 
på DTU Fotonik.

”Udover at man kan se produkterne i Living Lab, så 
understøtter uvildige kvalitetsmålinger fra forskere 
på DTU produkternes ydeevne med mere,” siger 
Kim Brostrøm. 

Målingerne omfatter blandt andet lysets farvegen- 
givelse, farvetemperatur og effektforbruget, som 
giver købere af belysning mulighed for at sammen- 
ligne produkterne, og som er vigtige parametre ved 
valg af gadebelysning.

Et andet vægtigt parameter er energibesparelsen. 
Et skift fra traditionel belysning til LED giver op til 50 
procent besparelse. Med intelligent styring kan man 
spare yderligere 20 procent.

KONTROLRUM STYRER LYSET
De 280 lysarmaturer i Living Lab vil blive forbundet til 
og styret fra et centralt kontrolrum. Herfra kan man 
både måle produkternes energiforbrug og CO2- 
udledning samtidig med, at man kan styre produkterne.

”Med styringen kan vi eksempelvis se, hvordan belys-
ningen reagerer på cyklister, der passerer. Hvornår 
øges belysningen, og hvornår dæmpes den igen? Vi 
skal teste og optimere på, hvor godt den type  
bevægelsessensorer virker,” fortæller Kim Brostrøm 
og tilføjer:

”I Living Lab ønsker vi at afprøve og udvikle så mange 
forskellige Smart City-applikationer som muligt.  
Bevægelsessensorerne er blot ét eksempel.”  →

Med 9,2 kilometer veje og stier, 
samt 280 nye LED-armaturer 
må vi konstatere, at det nye 
DOLL Living Lab ikke er set 
andre steder i Europa.

Kim Brostrøm
Teknologichef i DOLL

Modelfoto: Hella A/S



280 LED-lysarmaturer vil oplyse 
DOLL’s levende lyslaboratorium. 
Modelfoto: Focus Lighting A/S
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VIDENOPSAMLING ER EN DEL AF DEN SMARTE BY
Også andre har fået øjnene op for, at Living Lab er ideelt til 
at udvikle Smart City-løsninger. Derfor har DOLL indgået 
et samarbejde om udviklingen og driften af kontrolrummet i 
Living Lab med amerikanske Cisco og IBM. Begge er førende 
virksomheder inden for intelligent styring af fremtidens byers 
infrastruktur og energiforbrug. 

”Cisco og IBM ønsker i Living Lab at afprøve mulighederne for 
at bruge WiFi i det offentlige rum til at samle informationerne 
fra forskellige produkter ét fælles sted,” fortæller Kim 
Brostrøm. Viden samlet i en fælles database giver mulighed 
for at handle på tværs af dataene. Kim Brostrøm giver et 
eksempel:

”Der kan være sprunget en kommunal vandledning. Den 
information får Vej- og Parkafdelingen – og fordi de har direkte 
adgang til viden om bemandingen og antallet af børn i de lokale 
børnehaver, kan de hurtigt informere den nærmeste børnehave 
og sørge for, at den bliver lukket, hvis det er nødvendigt.” 

FREMTIDENS SMARTE LYS ER LIGE OM HJØRNET
Udviklingen af Smart City-løsninger og fælles videndeling er 
en del af fremtidsvisionen for Living Lab. I den allernærmeste 
fremtid ligger først åbningen af Europas største test- og 
showroom for belysning. 

Når DONG henover sommeren har opsat de 280 gadelamper, 
vil DOLL i juli-august teste styringssystemerne.

Det forventes, at DOLL Living Lab tænder lyset – og åbner 
officielt i starten af september 2014. Herefter kan kommuner, 
regioner og andre indkøbere benytte sig af Living Lab. ■

KORT OM 
DOLL
BY OG BYG

DOLL BESTÅR AF TRE LABORATORIER

Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund, hvor 
belysning, styringssystemer og Smart City-løsninger 
bliver testet i fuld skala.

Quality Lab på DTU Fotonik, hvor producenter og købere 
kan få foretaget uafhængige kvalitetsmålinger.

Virtual Lab på DTU Fotonik, hvor belysningsløsningerne 
bliver visualiseret i 3D-format.

FINANSIERING

DOLL er støttet af Green Labs DK under Energistyrelsen, 
Vækstforum Hovedstaden og Region Sjælland.

PARTNERE
DTU Fotonik, Albertslund Kommune og Gate 21. 

MERE INFORMATION
Kim Brostrøm, teknologichef DOLL
kb@lightinglab.dk
www.lightinglab.dk

LIVING LAB I TAL

9,2
KM VEJE OG STIER

250
NYE MASTER 4-10 METER HØJE

ALFRED PRIESS A/S
DELUX DENMARK APS
FAGERHULT A/S
FOCUS LIGHTING A/S
HELLA A/S
HESALIGHT A/S
LOUIS POULSEN LIGHTING A/S
LUMINEX A/S
OSRAM A/S
PHILIPS DANMARK A/S
RIEGENS A/S 
S-LIGHT A/S
SCOTIALIGHT APS
SWARCO DANMARK A/S
THORN LIGHTING A/S
TVILIGHT
X-LIGHT I/S

280
NYE LED ARMATURER

LEVERANDØRER, MASTER

ALFRED PRIESS A/S
DANINTRA A/S

LEVERANDØRER OG PRODUCENTER, LYS

Fordelt på 48 forskellige produkter

3.450
METER KABLER ANVENDT
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PENDLERE VÆLGER 
FRIVILLIGT BILEN FRA, 
NÅR ARBEJDSPLADSEN 
VISER VEJEN 
Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri 
transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større 
byer. Det viser resultaterne af projektet Formel M, hvor medarbejdernes 
ændrede transportvaner har skabt CO2-reduktioner på op til 10 procent.   

SIGNE MUNCH-PEDERSEN

Alt i mens der på landsplan arbejdes med langsigtede 
infrastrukturprojekter i milliardklassen for at lette 
trængslen, har partnerne i Formel M på blot to et 
halvt år vist, at arbejdspladser kan reducere CO2-
udledningen fra pendling og erhvervstransport. 
Det har de gjort ved at arbejde med de ansattes 
holdninger til transport og relativt billige initiativer 
som eksempelvis stationscykler, skattefrit 
Erhvervskort og cykelværksteder.  

De deltagende hospitaler, rådhuse og virksomheder 
har på de to et halvt år opnået en årlig CO2-
besparelse på op mod 10 procent. Forklaringen er, at 
andelen af pendlerture i bil er faldet, mens andelen af 
ture med kollektiv transport og på cykel er steget. 

”Det er første gang, at et så stort projekt har arbejdet 
systematisk med mobilitet og adfærdspåvirkning i 
Danmark. Og resultaterne er lovende. Derfor er det 
sund fornuft at fortsætte med videnopbygning og at 
understøtte kommuners, hospitalers og virksomheders 
arbejde med at fremme grønne transportvalg, 
eksempelvis i form af tilskud til projekter om grøn 
transport og planlægning heraf, samt et videncenter 
for grøn mobilitet,” siger projektleder Anna Thormann, 
Gate 21. ■

KORT OM
FORMEL M
TRANSPORT

Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der 
arbejder med at udvikle bæredygtige transportvaner.

PARTNERE  Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Greve, 
Herlev, København, Middelfart, Roskilde og Aarhus kommuner, 
Glostrup, Herlev, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, 
Tetraplan, Veksø Mobility, Roskilde Universitet, DTU, Aalborg 
Universitet, Rejseplanen, Movia, S-tog, Danske Regioner, KL, 
Region Syddanmark, Trekantområdet, Vestegnssamarbejdet 
og Gate 21.

FINANSIERING  20 millioner kroner, hvoraf Trafikstyrelsen 
og Region Hovedstaden tilsammen har støttet med i alt 
13,1 millioner kroner. Det resterende beløb er finansieret af 
projektets partnere.

VARIGHED  Projektet har varet i tre år og afsluttes i juni 2014. 

Der arbejdes i Gate 21 på at skabe et projekt, der arbejder 
videre på Formel M’s resultater og skaber endnu flere 
bæredygtige transportvaner. 

MERE INFORMATION
Anna Thormann, projektleder Formel M
anna.thormann@gate21.dk
www.formelm.dk

Maj 2014
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FORMEL M

3 ÅR har Formel M-projektet varet.
70 VIRKSOMHEDER, 1 REGION,  
12 KOMMUNER og 4 HOSPITALER 
har arbejdet med at fremme grønne 
transportvaner til og på arbejde.

CO2-REDUKTIONER

PRISER

  2011-2012

  2013

BRUG AF GRØNNE TRANSPORTTILTAG

PROCENTVIS ÆNDRING I TRANSPORTVALG

TILFREDSHED MED GRØNNE TRANSPORTTILTAG

Arbejdspladserne, der har deltaget i Formel M,  
har skabt CO2-reduktioner på op til 10%.  
I alt er der sparet 1.660 TON CO2 per år.

HOSPITALER   7%  som svarer til 908 ton CO2 
KOMMUNER  10% som svarer til 247 ton CO2 
VIRKSOMHEDER  4% som svarer til 505 ton CO2 

af de medarbejdere, der kender deres 
arbejdsplads grønne transporttiltag,  
har prøvet dem.

Cykel/gang

Cykel/gang/kollektiv

Kollektiv

Bil

Andet - 
eksempelvis 
knallert og 
scooter.

af de medarbejdere, der har prøvet 
grønne transporttiltag, siger, at det vil 
betyde en ændring i deres fremtidige 
transportadfærd.

af de medarbejdere, der har prøvet 
grønne transporttiltag, er tilfredse 
eller meget tilfredse med det, de 
prøvede.

2012 FORMEL M NOMINERET 
 TIL CSR AWARDS

2013 FORMEL M VINDER AF 
DR OG INFORMATIONS 
KONKURRENCE 

 ‘VORES OMSTILLING’

10%

25%

29%

75%

 29

 33

55

50

10

10

3

5

3

2

RESULTATER 
I FORMEL M
Formel M har undersøgt transportvanerne 
blandt medarbejderne på en række 
rådhuse, virksomheder og hospitaler i 
2011/2012 og igen i 2013. 

Tallene viser, at andelen af pendlerture, 
der foregår i bil er faldet, og andelen af 
ture på cykel og med kollektiv trafik er 
steget, siden Formel M første gang lavede 
transportvaneundersøgelsen.

TRANSPORT

FORTSAT BRUG AF GRØNNE TRANSPORTTILTAG
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GRØNNERE 
TRANSPORTVANER 
ER BLEVET EN DEL 
AF CSR-INDSATSEN

Tryg og Topdanmarks deltagelse i projekt Formel M har 
betydet, at Mobility Management nu er et fast tema i CSR-
indsatsen. Det giver en direkte målbar CO2-besparelse.

LENE ULSTED CARLSEN 

I Formel M har arbejdet med Mobility Management 
betydet nye indsatser i CSR-strategien hos Tryg og 
Topdanmark. Indsatserne i Mobility Management sig-
ter mod at ændre medarbejdernes transportadfærd 
ved at gøre det lettere at vælge et grønnere alter- 
nativ til bilen.

”Mobility Management er interessant i CSR-arbejdet, 
fordi initiativerne påvirker flere CSR-indsatser som 
klima og medarbejdernes sundhed. Samtidig har 
initiativerne en synlig samfundseffekt, fordi vi ved at 
ændre transportadfærd kan påvirke miljøet lokalt,” 
forklarer CSR-chef i Tryg, Birgitte Kofod Olsen om, 
hvorfor Mobility Management er blevet en fast del af 
CSR-strategien hos Tryg. 

Og Tryg er ikke ene om at integrere Mobility Manage-
ment i CSR-arbejdet:

”Mobilitetsinitiativer har fyldt rigtig meget hos  
Topdanmark i 2013. Det er de CSR-initiativer, vi  

sammen med HR har kommunikeret mest om,” for-
tæller CSR-ansvarlig i Topdanmark Pernille Fogh Chri-
stensen. Begge virksomheder er en del af mobilitets-
netværket for virksomheder i Lautrupgård i Ballerup. 

KONKRETE TILTAG DER LET KAN MÅLES
For Birgitte Kofod Olsen i Tryg giver det god mening at 
gøre Mobility Management til en del af CSR-arbejdet:

”Med mobilitetstiltag er det lettere at konkretisere 
klimaindsatsen over for medarbejderne – det er 
eksempelvis dejligt håndgribeligt at fortælle om vores 
nye røde stationscykler, som er til fri afbenyttelse 
mellem virksomheden og stationen,” siger hun og 
påpeger samtidig:  

”De fleste Mobility Management-indsatser er nemme 
at måle på – og giver konkrete resultater i forhold til 
vores indsats om CO2-reduktion.” →

TRANSPORT
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Både Tryg og Topdanmark har med hjælp fra Formel 
M lavet en undersøgelse af medarbejdernes trans-
portvaner i 2011 og igen i 2013, som har målt på 
indsatsen mod grønnere transportvaner. 

BEGGE VIRKSOMHEDER FORTSÆTTER INDSATSEN 
For Tryg og Topdanmark har arbejdet med Mobili-
ty Management være nyt og givende. Og ligesom 
erhvervsnetværket om mobilitet i Ballerup fortsætter, 
så fortsætter indsatsen også som en del af CSR i 
virksomhederne:

”Mobility Management-initiativerne, som eksempelvis 
vores mødebiler og firmacykler, er blevet en fast del 
af driften. Samtidig fortsætter vi med nye indsatser, 
hvor vi i år undersøger, hvordan vi kan gøre Tryg’s bil-
flåde grønnere. Også her forventer jeg målbare  
resultater på både økonomi og CO2-udledning,”  
fortæller Birgitte Kofod Olsen.

I Topdanmark er Mobility Management en del af 
CSR-strategien i 2013-2015.

”Mobilitetsindsatsen er en fast del af CSR i disse år. 
I 2014 deltager vi i projektet Test-en-elcykel, udruller 
en digital platform for samkørsel i arbejdstiden og 
udlåner stationscykler – og samtidig viderefører vi 
aktiviteterne fra 2013. Vi fortsætter arbejdet med at 
integrere sund, effektiv og miljøvenlig transport som 
en naturlig del af vores kultur,” slutter Pernille Fogh 
Christensen. ■

VIRKSOMHEDER VIL 
GRØN TRANSPORT
 
I projektet Formel M har syv kommuner skabt erhvervsnetværk, 
hvor 70 virksomheder i syv erhvervsområder samarbejder lokalt 
om at mindske trængsel og transportens CO2-udledning. Fire 
ud af syv erhvervsnetværk fortsætter samarbejdet om grøn 
transport efter, at Formel M-projektet slutter i juni 2014.

På to et halv år har virksomhederne gennemført 3-400 grønne 
transportinitiativer. Initiativerne har indtil videre medført en 
CO2-besparelse på 4,3 procent.  Det viser, at der er masser af 
små, billige forbedringer, der er lette for virksomheder at indføre. 

De fleste Mobility Management-
indsatser er nemme at måle på 
– og giver konkrete resultater i 
forhold til vores indsats om CO2-
reduktion.

Birgitte Kofod Olsen
CSR-chef
TRYG

RESULTATER
TRYG TOPDANMARK

Andelen af medarbejdere der kender til de mobilitetsinitiativer, som 
virksomheden har indført

71% 92%

Andelen af medarbejdere, der har prøvet et mobilitetstiltag og er 
tilfredse eller meget tilfredse med det

74% 83%

Fald i transportrelateret CO2-udledning per medarbejder (2011 til 2013) 9% 11%

Trygs røde stationscykler 
lyser op ved områdets 
busstoppested.
 
Foto: Ballerup Kommune
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”Transport er et svært emne, fordi det går på tværs 
af kommunale og regionale grænser. I 2012 sagde 
vi derfor ja-tak til at være med i Formel M, fordi 
projektet kunne styrke vores kompetencer til og viden 
om, hvordan vi når vores klimamål om at nedbringe 
CO2-udledningen fra transporten med 15 procent i 
2020,” fortæller projektleder Birgitte Jacobsen fra 
Greve Kommune.

Formel M har blandt andet arbejdet med kommunal 
planlægning af grøn mobilitet. Greve Kommune har 
med hjælp og inspiration fra Formel M kortlagt og 
analyseret rådhusets vognpark og medarbejdernes 
pendling og tjenestekørsel. 

Kortlægningen har været udgangspunkt for en række 
initiativer, der fremmer grøn transport på rådhuset: 
Bilparken er blevet centraliseret hos Greve Brand-
væsen, der er indkøbt to elcykler til tjenestekørsel, 21 
medarbejdere har været på ’Kør Grønt’-kurser, og der 
er udarbejdet fælles retningslinjer og vejledninger for 
tjenestekørsel. Via intranettet har kommunen gjort 
reklame for de eksisterende tilbud om brug af virtuelle 
møder, hjemmearbejdsdage, erhvervskortordningen 
og badefaciliteter for cyklister. 
Resultatet er, at CO2-udledningen per medarbejder 
på rådhuset på et år er faldet med ni procent, blandt 

andet fordi flere medarbejdere nu pendler til arbejde 
på cykel eller med bus og tog, frem for i bil. 

NY BEVIDSTHED SKAL FASTHOLDES OG FORANK-
RES
”Mobility Management har vist sig at være et nyttigt 
redskab til at nå kommunens klimamål. Men temaet 
hænger også godt sammen med kommunens øvrige 
dagsordener om sundhedsfremme og en helheds- 
orienteret byudvikling. I 2014 fortsætter vi derfor ind-
satsen for at fastholde og forankre den nye bevidst-
hed om grøn mobilitet,” fortæller Birgitte Jacobsen.

Det gør kommunen blandt andet ved at realisere den 
nye kommuneplans mål for bæredygtig transport og 
i den kommende vækstpolitik samt ved at inddrage 
spørgsmål om mobilitet i de fremtidige helhedsplaner 
for erhvervsområder.  ■

PLANER FOR 
GRØN MOBILITET
FREMMER BYENS 
UDVIKLING

At arbejde målrettet med Mobility Management og grønne 
transportvaner kan fremme både CO2-besparelser og 
helhedsorienteret byudvikling, viser erfaringer fra Greve Kommune.

SIGNE MUNCH-PEDERSEN 

TRANSPORT



GREVE KOMMUNES 
MOBILITETSTILTAG I 
2014

TRANSPORT

■ Udarbejdelse af transport-
handlingsplan, der skal fremme 
effektiv og grøn mobilitet for byens 
borgere, pendlere og ansatte.  

■  To medarbejdere på kursus i 
bæredygtig planlægning af mobilitet i 
byer (Gate 21-projektet ENDURANCE).

■  Renovering af Greve station, der skal 
skabe et mere attraktivt byrum for 
pendlere. 

■  Etablering af cykelparkeringspladser 
langs S-busserne i udvalgte 
erhvervsområder.

■  Deltagelse i Dansk Cyklistforbunds 
kampagne  ”Vi cykler til arbejde”.

■  Udarbejdelse af inspirationsmateriale 
om grøn mobilitet til lokale 
erhvervsvirksomheder.

■  Brush-up kursus for deltagerne i  
’Kør Grønt’. 

■  Kampagner for brug af kommunens 
tjenestecykler.

Projektleder Birgitte Jacobsen fremviser den 
ene af kommunens to delebiler. Bilen kan både 
bookes af borgere og kommunens ansatte.  
Foto: Signe Munch-Pedersen

INSIGHT 21 17

Mobility Management har vist 
sig at være et nyttigt redskab 
til at nå kommunens klimamål. 
Men temaet hænger også godt 
sammen med kommunens 
øvrige dagsordener om 
sundhedsfremme og en 
helhedsorienteret byudvikling. 
I 2014 fortsætter vi derfor 
indsatsen for at fastholde og 
forankre den nye bevidsthed 
om grøn mobilitet.

Birgitte Jacobsen
Pojektleder
Greve Kommune
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”Samarbejde og fælles forståelse på tværs af kom-
munegrænser vil være fundamentet for succes med 
vores fælles projekt,” siger Borgmester Thomas Lykke 
Pedersen, Fredensborg Kommune på den workshop, 
som igangsatte projektet Energi på Tværs. Arbejdet 
i projektet koordineres af Gate 21 og involverer alle 
regionens kommuner og forsyningsselskaber. 

”Når mere end 90 repræsentanter fra kommuner og 
forsyningsselskaber møder op til workshop, tyder det 
på en stor opbakning til arbejdet i Energi på Tværs,” 
siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

DILEMMAER, MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
På baggrund af workshoppen arbejder kommuner 
og forsyningsselskaber nu i netværksgrupper, som 
afdækker dilemmaer, muligheder og udfordringer for: 

– Elforsyning 
– Kollektiv varmeforsyning 
– Energieffektivisering og -besparelser 
– Affald og ressourcer 
– Transport  

Derudover skal netværksgrupperne udvikle scenarier 
og input til visionen for fremtidens energiforsyning i 
hovedstadsregionen.

 
SAMARBEJDE OG INVOLVERING PÅ TVÆRS 
Et debatpanel diskuterede på workshoppen regionens 
muligheder og udfordringer i at blive fossilfri i 2050. 
Panelet var enige om, at fælles involvering er af- 
gørende. Som teknisk direktør i Gladsaxe Kommune 
Philip Hartmann udtrykte det: 

”Det er vigtigt og komplekst det her. Der kommer  
ingen overordnet myndighed og klarer det for os. Vi 
skal gøre det i fællesskab. Vi taler om milliardinveste-
ringer. Projektet skal skabe det fælles rum, der sætter 
os i stand til at klare det. At 25 kommuner er mødt op 
her, er et godt første skridt.” 

Dagens panel havde udover Philip Hartmann del- 
tagelse af teknisk direktør Claus Steen Madsen fra 
Frederikssund Kommune, administrerende direktør 
Inga Thorup Madsen fra CTR, branchedirektør Hans 
Peter Slente fra DI Energi og professor Brian Vad 
Mathiesen fra Aalborg Universitet.  

At omstillingen ikke kun er en energimæssig  
omstilling, men også en omstilling i måden at
samarbejde på, var panelet bredt enige om.  →

FOSSILFRI 
HOVEDSTADSREGION – 
REJSEN MOD 2050 
ER BEGYNDT 
I projektet Energi på Tværs er udviklingen af en samlet vision og plan 
for en energiforsyning baseret på 100 procent vedvarende energi i 
2050 i fuld sving – og de første skridt er allerede taget. 

XENIA NEDERGAARD

ENERGI OG RESSOURCER



”Kommunen skal stille sig til rådighed for erhvervslivet 
– for udvikling og samarbejde. Vi skal tale, så borger-
ne forstår os, og vi skal turde afgive magt og samar-
bejde på tværs,” tilføjede Claus Steen Madsen. 

FOKUS HER OG NU
Professor Brian Vad Mathiesen pointerede desuden: 

”Fokusér ikke kun på 2050, men start fokus her og nu. 
At lave scenarier for 2050 handler ikke kun om det 
lange sigt, men om hvordan vi allerede nu bevæger os 
i en retning, som gør 100 procent vedvarende energi 
muligt i 2050. Det er nu, vi skal træffe beslutninger 
om, hvad der skal gøres frem til 2050. Vi har allerede 
nu mange af de teknologier, som vi skal anvende i 
2050. Helt afgørende er det, at de lokale myndighe-
der forstår, at de har en vigtig rolle at spille i denne 
omstilling.” ■

De 90 workshop-deltagere blev udfordret med Energi på Tværs-
spillet, der stiller skarpt på den strategiske energiplanlægning.  
Foto: Gate 21

”I en region som vores med 29 kommuner 
og et hav af forsyningsselskaber er der 
mange særinteresser og mange veje 
at gå. Der er behov for at koordinere 
og planlægge, hvis ressourcerne skal 
udnyttes bedst muligt. Her kommer 
strategisk energiplanlægning ind i 
billedet. Ikke kun inden for den enkelte 
kommune. Energiområdet rækker udover 
kommunegrænsen og endda landets 
grænser. Som politikere kan vi skabe 
samarbejder og koordinere på tværs af 
kommuner og forsyningsselskaber. Det er 
vi generelt gode til. Og derfor skal denne 
opgave løses i fællesskab.” 

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester, Fredensborg Kommune

KORT OM 
ENERGI PÅ TVÆRS

ENERGI OG RESSOURCER

Projektet er startskuddet for en regional omstilling af 
energi- og transportsystemet. Der skal skabes en øget 
koordinering mellem kommuner og forsyninger - og et 
øget samarbejde på tværs af kommuner. Endelig skal der 
træffes politiske beslutninger og handling i kommunerne. 
Samarbejdet mellem universiteter, virksomheder og myn-
digheder er  afgørende for projektets resultater.

PARTNERE  Region Hovedstaden (projektejer), KKR 
Hovedstaden på vegne af 29 kommuner i hovedstads-
regionen, kraftvarmeselskabet VEKS, Vestforbrænding, 
varmetransmissionsselskabet CTR, Amagerforbrænding, 
Nordforbrænding, naturgasselskabet HMN, vand- og 
energiforsyningsselskabet HOFOR, Risø-DTU, Aalborg 
Universitet, Plan-Energi og Gate 21 (projektleder).

FINANSIERING  Udover støtte fra Energistyrelsen har 
en række af parterne bidraget til det samlede budget på 
godt 15 millioner kroner. 

MERE INFORMATION  
Martin Dam Wied, projektleder
martin.dam.wied@gate21.dk
www.energipåtværs.dk
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Informationskampagne for at fremme brug af elbiler, 
et initiativkatalog til grøn omstilling af person- og 
godstransport og demonstrationsforsøg med 
alternative drivmidler, herunder biogas. Det er nogle 
af de initiativer, som Høje-Taastrup Kommune vil stå i 
spidsen for i løbet af de næste par år. 

Initiativerne er en del af projektet Høje-Taastrup 
Going Green, hvor kommunen er valgt som 
foregangskommune for omstillingen til et fossilfrit 
Danmark. I projektet er der desuden fokus på at 
effektivisere brug af energi i bygninger, fossilfri el og 
varmeforsyning samt fossilfri og ressourceeffektiv 
udvikling af byen.

”Høje-Taastrup Kommune er et trafikalt knudepunkt 
med mange motorveje og gennemgående trafik til 
og fra hovedstaden. Det giver derfor god mening, at 
vi kigger på, hvordan vi kan sænke CO2-udledningen 
fra transport,” forklarer Marie Louise Lemgart, der er 
projektleder i Høje-Taastrup Kommune og fortsætter:

”Kommunerne har et ansvar for at nå regeringens 
mål om et fossilfrit samfund i år 2050. Det kan vi 
blandt andet gøre gennem vores klimaplaner og 
gennem konkrete projekter som Høje-Taastrup Going 
Green.” 

Mens transportsektoren tegner sig for 33 procent af 
Danmarks samlede CO2-udledning, er tallet i Høje-
Taastrup Kommune helt oppe på 49 procent.

KOMMUNEN ER EN CENTRAL AKTØR 
Forsyningsselskabet E.ON er en af de virksomheder, 
der deltager i Høje-Taastrup Going Greens indsatser 
på transportområdet. E.ON skal bidrage med viden 
om el- og biogasdreven person- og godstransport, 
herunder muligheden for at etablere en tankstation 
med biogas ved Høje-Taastrup Transportcenter. 

Markedschef i E.ON Derya Topcu mener også, at 
kommunerne er en central aktør i omstillingen til en 
fossilfri transportsektor. Som eksempel nævner han 
omstillingen til biogas:

”I denne del af landet skal biogassen blandt andet 
produceres af madaffald, hvilket kræver, at man 
sorterer affaldet. Her er det kommunernes opgave, 
at få borgerne til at sortere deres affald,” siger Derya 
Topcu og tilføjer, at det er en langsigtet proces at 
komme op på så store volumener, at det giver mening 
at producere biogas af affaldet, som kan bruges i 
transporten.

Derya Topcu mener desuden, at kommunerne bør 
stille krav til de renovationsselskaber, der byder på 
kommunernes opgaver om, at deres køretøjer i højere 
grad end i dag skal køre på grønne drivmidler.

Aktiviteterne i Høje-Taastrup Going Green bygger 
videre på det arbejde og de gode erfaringer, 
kommunen allerede har opnået på transportområdet 
eksempelvis gennem elbil- og elcykelprojekter. ■

HØJE-TAASTRUP I 
FØRERSÆDET FOR 
GRØN TRANSPORT
Høje-Taastrup Kommune er frontløbere i arbejdet for en 
fossilfri transportsektor. Transporten er blot ét af fem 
indsatsområder i projektet Høje-Taastrup Going Green.

MAJ MARIE CARLSEN

ENERGI OG RESSOURCER



I projektet Høje Taastrup Going Green fortsætter 
kommunen sine gode erfaringer med udbredelse af 
elbiler. Foto: Høje-Taastrup Kommune

KORT OM 
HØJE-TAASTRUP 
GOING GREEN

ENERGI OG RESSOURCER

Projektet skal gennem analyser og 
demonstrationsprojekter vise, hvordan en 
’almindelig kommune’ kan accelerere den 
grønne omstilling til et fossilfrit samfund. 

I projektet arbejdes der med 
fem indsatsområder. Gate 21 er 
kommunikationsansvarlige i projektet og 
leder arbejdet i indsatsområdet: Fossilfri 
varmeforsyning.

INDSATSOMRÅDER I PROJEKTET

ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGNINGER 
FOSSILFRI ELFORSYNING 
FOSSILFRI VARMEFORSYNING
FOSSILFRI TRANSPORT
FOSSILFRI OG RESSOURCEEFFEKTIV 
BYUDVIKLING

Budget på 7,8 mio kr. hvoraf 3 millioner 
kroner er midler fra Energiaftale 2012 
under Energistyrelsen og 4,8 millioner 
kroner er medfinansiering fra projektets 
partnere.

Kontakt Marie-Louise Lemgart 
Projektleder Høje-Taastrup Going Green
Marie-LouiseLe@htk.dk

1. JANUAR 2014 – 30. JUNI 2015

PERIODE

FINANSIERING

MERE INFORMATION
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Høje-Taastrup Kommune er et 
trafikalt knudepunkt med mange 
motorveje og gennemgående trafik 
til og fra hovedstaden. Det giver 
derfor god mening, at vi kigger 
på, hvordan vi kan sænke CO2-
udledningen fra transport. 

Kommunerne har et ansvar for at 
nå regeringens mål om et fossilfrit 
samfund i år 2050. Det kan vi 
blandt andet gøre gennem vores 
klimaplaner og gennem konkrete 
projekter som Høje-Taastrup Going 
Green.

Marie-Louise Lemgart 
Projektleder, Høje-Taastrup Kommune
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LED-FORSØG GAV 
ÆLDRE NYT SYN PÅ LYS 

Et forsøg med LED-lys i private ældreboliger i Albertslund har 
givet langt de fleste af beboerne mod på den nye teknologi.  

LENE ULSTED CARLSEN

29 borgere over 65 år i 20 private boliger. To lysdesigns 
med LED.  To forsøgsperioder af tre ugers varighed. 
Det var hovedingredienserne, da projektet ’LED-lys 
til ældre’ i efteråret 2013 testede LED-belysningens 
effekt på de ældres trivsel. Og LED-lyset gav et nyt 
syn på lys. Så meget at beboerne i 18 ud af 20 boliger 
har beholdt belysningen efter testperioden. 

”Mange af beboerne har været glade for lyset og  
beskriver det som et dejligt lys både i forhold til farve 
og lysintensitet,” fortæller laboratorieleder Birgit  
Agnes Sander fra Glostrup Hospitals Øjenafdeling  
om beboernes kvalitative oplevelser med LED-lyset. 

VÅGN OP! – TIL NYT LYS OG NY ENERGI
Der er blevet sat belysning op to centrale steder i 
hjemmene - i soveværelset og ved spiseområdet - da 
det er her, beboerne opholder sig mest i formiddags- 
timerne. Og netop i disse timer ved forskerne, at 
lysets styrke og farvesammensætning har størst  
effekt på døgnrytmen – dermed beboernes trivsel.

”Lys er sammensat af en lang række forskellige farver, 
og vi ved fra anden forskning, at især det blå lys  
påvirker vores energiniveau og følelser. Jo mere blåt 
lys, des mere glade og energiske bliver vi,” fortæller 
Birgit Agnes Sander om lysets påvirkning af vores 
energi. Med LED-lys er det muligt at styre farve- 
sammensætningen og derved skrue op for det blå lys i  
lamperne i formiddagstimerne.

Og Helle, som er en af testpersonerne, bekræfter, at 
det nye lys har givet mere energi:

”Jeg er blevet helt afhængig af det blå lys. Det giver 
mig ekstra energi. Den første dag vi havde lyset,  
kunne jeg mærke, at der skete noget inden i mig – en  
boblende fornemmelse, men først efter tre dage  
blev jeg klar over, at det var lyset.” 

Helle, der er pensioneret lærer, har netop været på 
en ferietur til Jylland, og her mærkede hun for alvor, 
at hun glædede sig til at komme hjem til sit blå lys i 
dagligstuen.

MERE LYS ER OGSÅ EN VANESAG
Selvom hovedparten af beboerne har valgt at  
beholde lyset, har der også været beboere, som har 
skullet vænne sig til mængden af lys. Lyset har været 
indstillet, så det har været kraftigt om morgenen og 
formiddagen, men mere dæmpet senere på dagen for 
at understøtte beboernes naturlige døgnrytme. 

”Som udgangspunkt er dagslyset det bedste til at 
regulere vores døgnrytme. Vi har målt på dagslyset 
i alle 20 boliger, inden vi satte LED-lyset op. Og vi 
fandt meget forskellige mængder af dagslys i  
boligerne. Selvom boligerne i udgangspunktet er ens 
og vender ens i forhold til solen, var nogle boliger 
meget mørke på grund af eksempelvis en overdækket 
gårdhave, træer eller vinranker,” forklarer Kjeld  
Johnsen, seniorforsker ved SBI. →

BY OG BYG



KORT OM 
LED-LYS TIL ÆLDRE
BY OG BYG

Udvikling af lysdesign som afprøve om 
belysning har en positiv indvirkning 
på døgnrytme, og dermed sundhed og 
velvære, hos ældre. 

LED-FORSØG 
AFSLØREDE 
ØJENSYGDOMME

Inden projektet LED-lys til ældre har ALLE 
29 BEBOERE fået undersøgt øjnene for 
at kunne måle på beboernes trivsel og 
indvirkningen af belysningen.

Undersøgelsen viste, at 8 BEBOERE havde 
øjenproblemer, som enten ikke var kendt, 
eller hvor der kunne sættes mere ind.

3,27 millioner kroner. Der er opnået støtte 
fra EL-forsk på 1,990 millioner kroner.

ALBERTSLUND KOMMUNE, GLOSTRUP 
HOSPITALS ØJENAFDELING, DTU 
FOTONIK, SBI, ÅF LIGHTING, PHILIPS 
LIGHTING, VISO SYSTEMS OG GATE 21. 

Gate 21 er projektleder. 

PROJEKTET LØBER FREM TIL 
SOMMEREN 2014

PROJEKTPARTNERE

TIDSRAMME

FINANSIERING

For at understøtte beboernes døgnrytme og trivsel med 
LED-lyset skulle lyset kompensere for det manglende dags-
lys i nogle af boligerne. 

”Styrken på den nye belysning kan virke kraftig for nogle af 
beboerne, og det er naturligt, at det kræver tilvænning for 
den enkelte,” siger Kjeld Johnsen.

STYRING AF LYSET SKAL VÆRE INDIVIDUEL
I testperioderne har lysets styrke og farvesammensætning 
være styret af forskningsholdet – både for at teste styringen 
og for at sikre valide forskningsresultater. På den måde kan 
forskningsholdet være sikre på, hvilken belysning beboerne 
har været udsat for og teste, om det har haft en positiv 
effekt på beboernes trivsel.

”Det har for beboerne også været en tilvænningssag ikke at 
skulle slukke lyset. Både fordi man er vant til at slukke lyset 
for at spare strøm, og fordi LED-lyset for nogle af beboerne 
har virket stærkere end tidligere belysning. Projektet har 
klart understreget, at det med ny LED-belysning er vigtigt at 
give beboerne mulighed for at regulere og tilpasse belysningen 
til egne behov,” fortæller Birgit Agnes Sander. 

Efter forsøgsperioden er afsluttet, kan beboerne selv styre 
lyset. Og det har Helle for alvor benyttet sig af:

”Vi bruger i høj grad det blå lys i formiddagstimerne, fra vi 
står op til klokken 13.00, og i aftentimerne dæmper vi lyset, 
men skruer op for det røde lys – især i den sidste time inden 
sengetid,” fortæller hun. Som et lille ekstra krydderi laver hun 
lysshow, når børnebørnene er på besøg. 

ANDEN FASE ER ANALYSE
Efter de to testperioder hos beboerne er afsluttet, bliver 
beboernes trivsel og energibesparelsen ved belysningen 
analyseret.

De endelige resultater om LED-lysets effekt på beboernes 
trivsel forventes i løbet af sommeren 2014. ■ 
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Ida Maj Emborg, projektleder
ida.maj.emborg@gate21.dk
www.gate21.dk

MERE INFORMATION

Lyset installeres i boligen hos de ældre. Farverne i lyset kan justeres - og forskerne vil 
undersøge, om det har en positiv effekt på de ældres døgnrytme. Foto: Gate 21
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SPAR PÅ 
ENERGIEN 
MED LED-LYS

Nye beregninger viser, at man kan reducere energiforbruget 
med to-tredjedele ved at skifte til LED-pærer.

MAJ MARIE CARLSEN

67 procent. Så meget kan en beboer spare på energien 
ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED- 
pærer. Det viser Gate 21’s projekt ’LED-lys til ældre’, 
der frem til sommeren 2014 tester nye lysteknologier  
i 20 ældreboliger.

”Projektets primære formål er at teste, hvordan  
belysning kan fremme velvære og sundhed hos de  
ældre beboere. Men vi er rigtig glade for, at de nye 
teknologier, vi bruger i projektet, også ser ud til at 
kunne give rigtig store energibesparelser,” siger  
projektleder i Gate 21 Ida Maj Emborg. 

SAMME LYSSTYRKE – MINDRE ENERGIFORBRUG
Beregningerne, der er udført af Philips, tager ud-
gangspunkt i lyset over boligens spisebord. Philips har 
opstillet et lysscenarie med tre pendler med gløde- 
pærer og en halogenspot, som tilsammen lys- 
styrkemæssigt svarer cirka til den LED-belysning, der 
er installeret over spisebordsområdet i testboligerne.

Ida Maj Emborg forklarer, at beregningerne kun 
gælder for ét område, og at man naturligvis vil opnå 
større energibesparelser jo flere gamle lyskilder, man 
vælger at udskifte med LED-pærer.

Anne Marie Lund, der er lysspecialist hos Philips og 
har foretaget beregningerne, fortæller, at selvom 
stadig flere forbrugere udskifter energiforbrugende 
glødepærer med LED-pærer, så er mange forbrugere 
stadig lidt usikre på den nye teknologi. Det gælder for 
eksempel i forhold til, hvordan man omregner watt til 
lumen (LED‐pærens måleenhed), om LED‐pærerne 
giver et godt lys, og om de passer til lampernes sokler.

Anne Marie Lund understreger, at Philips beregninger 
er foreløbige resultater, der skal verificeres i DTU’s 
lyslaboratorium. ■

BY OG BYG



FORDELE VED 
LED-PÆRER

■  God farvegengivelse og højt 
 lysudbytte (lumen)

■  Behageligt varmt lys som vi kender det 
fra glødepæren (2700 kelvin)

■  Samme kompakte form som de 
traditionelle lyskilder

■  Miljøvenlig teknologi: Sparer op til 85 
procent energi sammenlignet med en 
glødepære

■  Lang levetid: Op til 25.000 timers 
levetid (25 år)

■  Indeholder ingen skadelige stoffer som 
for eksempel kviksølv

■  Udsender ingen IR- eller UV-stråling

■  Tænder øjeblikkeligt med fuldt 
lysudbytte
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Med LED-pærer i lampen kan der skrues 
op og ned for de forskellige farver i lyset.
Lyset virker naturligvis hvidt i dags-
timerne, men med mere blå farve, 
da det understøtter døgnrytmen. I 
aftentimerne bør de røde farver skinne 
mere igennem.
Foto: Gate 21
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”Vi har i tre år arbejdet med energibesparelser i små 
og mellemstore virksomheder i syv kommuner. I løbet 
af den periode har 119 virksomheder i gennemsnit 
nedbragt deres CO2-udledning med 21,5 procent. 
Carbon 20 har vist os, at der er store potentialer for 
energibesparelser. Derfor er det fantastisk, at nogle 
af de deltagende kommuner vælger at videreføre de 
gode resultater og erfaringer, vi gjorde os i projektet,” 
siger Lone Kelstrup, projektleder i Carbon 20, som var 
udviklet af Green Cities-kommuner. 

NYT PROJEKT BYGGER PÅ CARBON 20-ERFARINGER
Københavns Kommune er en af de kommuner, som 
har valgt at arbejde videre med flere af de erfaringer, 
som kommunen gjorde sig i Carbon 20. 

”Vi har igangsat et nyt projekt, som henvender sig 
til handels- og servicevirksomheder. Vi oplevede i 
Carbon 20 et stærkt behov for, at energirådgivningen 
skal være smartere og billigere for, at det kan løbe 
rundt for de små virksomheder. Sammen med eksterne 
partnere arbejder vi derfor på at udvikle smartere og 
billigere metoder til energirådgivning, som kan danne 
baggrund for nye forretningsmodeller. Samtidig har 
vi valgt at tage fat på den udfordring, som vi mødte 
mellem ejere og lejere i Carbon 20. Vi henvender os nu 

også til udlejere for at finde ud af, hvordan energi- 
besparelser kan gøres interessante for dem,” fortæller 
Lotte Kjærgaard, projektleder i Københavns Kommune.

KOMMUNE INDGÅR NYE ’CARBON-20’-AFTALER
I Allerød Kommune arbejder de også videre med  
resultaterne og erfaringerne fra Carbon 20. Kom- 
munen tilbyder de lokale virksomheder at indgå i et 
tre-årigt klimapartnerskab med kommunen om  
energibesparelser – på samme måde som de gjorde  
i Carbon 20. 

”Vores beslutning om at fortsætte Carbon 20- 
initiativet skyldes i høj grad de erfaringer, vi gjorde os i 
projektet. Carbon 20 systematiserede processen med 
energibesparelser i virksomheder, som er rigtig vigtig. 
Samtidig fik de kommunale medarbejdere et kom- 
petenceløft, virksomhederne fik nedsat deres CO2- 
udledning og sparede kroner og ører, plus at projek-
tet også bidrog til at opfylde kommunens  klimamål. 
Derfor giver det god mening for os at fortsætte det 
gode arbejde,” fortæller Niels-Erik von Freiesleben, 
Miljøchef i Allerød Kommune. →
 

GODE RESULTATER 
SKABER FORANKRING I 
KOMMUNERNE

Projektet Carbon 20 har arbejdet med, hvordan kommuner 
kan understøtte energibesparelser i små og mellemstore 
virksomheder. Projektet sluttede ved udgangen af 2013, men 
resultaterne fra projektet lever videre i kommunerne. 

HELLE BYGHOLM

ENERGI OG RESSOURCER



CARBON 20-ERFARINGER SKABER 
NYT GATE 21-PROJEKT

Erfaringerne fra Carbon 20 danner også grundlaget 
for et nyt projekt i Gate 21 ’Styr Energien’. Carbon 20 
viste, at der er store potentialer for energibesparelser 
i små virksomheder, men at disse ofte ikke kan betale 
ret meget for energiydelser. I ’Styr Energien’ sam- 
arbejder kommuner og private partnere derfor om at 
finde holdbare forretningsmodeller, hvor private  
aktører kan skabe forretning ved at understøtte  
energibesparelser i små virksomheder. Målet for  
projektet er, at energiforbruget i 50 små virksom- 
heder reduceres med 20 procent på to år. ■

KORT OM 
CARBON 20
ENERGI OG RESSOURCER

Carbon 20 har i perioden 2011-2013 
arbejdet med at skabe CO2-reduktioner 
gennem partnerskaber mellem kommuner 
og mindre virksomheder. 

21,5%
har 119 virksomheder i gennemsnit 
reduceret CO2-udledningen med gennem 
et klimapartnerskab med deres kommune.

Du kan finde de værktøjer og resultater, 
som er blevet udviklet i Carbon 20 på 
www.carbon20.dk.  
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Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk
www.carbon20.dk

MERE INFORMATION

Carbon 20 har givet nye indsigter om energiforbruget hos de 
deltagende virksomheder. Hos maskin- og metalvarefabrikken 
Brdr. Larsen i Allerød viste det sig blandt andet, at laserskærerens 
standby-forbrug udgjorde 20 procent af det samlede elforbrug. 
Foto: Colourbox
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ENERGIBESPARELSER 
I SMÅ VIRKSOMHEDER 
SKAL TÆNKES FRA ET 
NYT PERSPEKTIV

Hvordan gør vi det attraktivt for små virksomheder at 
spare energi? Og hvordan bliver det en god forretning for 
leverandøren af energirigtige løsninger? De spørgsmål vil 
Gate 21’s nye projekt Styr Energien finde svarene på. 

HELLE BYGHOLM

”I mange små virksomheder er der store potentialer 
for at spare energi. Den nød, der skal knækkes, er, at 
de små virksomheder ofte ikke kan betale ret meget 
for energiydelser, mens private aktører skal tjene 
penge på deres indsats. Vores mål i Styr Energien 
er derfor at udvikle holdbare forretningsmodeller, 
hvor private aktører kan skabe forretning ved at 
understøtte energibesparelser i små virksomheder. 
Her kommer kommunerne til at række en hjælpende 
hånd,” fortæller projektleder Lone Kelstrup. 

I Styr Energien samarbejder kommuner og private 
partnere om at finde holdbare forretningsmodeller, 
der hjælper små virksomheder med at opnå energi- 
besparelser. Målet er at reducere energiforbruget i 50 
små virksomheder med 20 procent på to år.

NYE KOMPETENCER, NYE MULIGHEDER
Et klimasamarbejde med virksomheder kræver ofte 
nye kompetencer hos miljø- og tilsynsmedarbejderne. 
De tilbydes derfor kompetenceopbygning, så de fra 

start er rustet til at indgå i et klimasamarbejde med 
virksomhederne. 

”Styr Energien er en rigtig god mulighed for os til at 
give de små virksomheder i kommunen et tilbud, som 
de almindeligvis ikke får. Hvis en tilsynsmedarbejder 
har et øget fokus på energiforbedringer, vil det også 
komme virksomhederne til gode. Vi kan på den måde 
hjælpe virksomhederne til både at blive mere energi- 
effektive og til at få en bedre bundlinje,” forklarer 
Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og 
Erhverv i Frederikssund Kommune, som deltager i 
projektet.  

HVOR MEGET SPARER DE ANDRE?
Det er ikke lysten til at gøre noget for miljøet, som 
mangler hos de små virksomheder. De vil gerne 
arbejde med energibesparelser, men ressourcerne er 
begrænsede. Derfor er det vigtigt, at de kan se en klar 
fordel ved at iværksætte specifikke tiltag. →

GRØN VÆKST



”Vi vil udvikle et værktøj, hvor virksomhederne i 
samarbejde med tilsynsmedarbejderen kan indtaste 
virksomhedens energiforbrug og med det samme se 
besparelsespotentialet. Værktøjet skal samtidig give 
den enkelte virksomhed mulighed for at sammenligne 
sig med andre i samme branche,” fortæller Jørgen 
Pagh, energirådgiver i TREFOR, som også deltager i 
Styr Energien. Andres energiforbrug er nemlig også et 
element, som kan påvirke en virksomheds energi-
forbrug.  
 
Projektet Styr Energien bygger videre på erfaringerne 
fra projektet Carbon 20. ■

Styr Energien er en rigtig god 
mulighed for os til at give de små 
virksomheder i kommunen et 
tilbud, som de almindeligvis ikke 
får. Vi kan på den måde hjælpe 
virksomhederne til både at blive 
mere energieffektive og til at få 
en bedre bundlinje.

Den kommunale tilsynsmedarbejder giver i Styr Energien en 
hjælpende hånd til energibesparelser i små virksomheder. 
Foto: Shutterstock

Claus Steen Madsen
Direktør for Teknik, 
Miljø og Erhverv i 
Frederikssund Kommune

KORT OM 
STYR ENERGIEN

Kommuner og private partnere 
samarbejder om at finde holdbare 
forretningsmodeller, der kan hjælpe 
små virksomheder med at opnå 
energibesparelser. 

Virksomhederne er autoværksteder, 
maskinværksteder og detailhandlen.

MÅL

50 virksomheder reducerer deres 
energiforbrug med 20% på 2 ÅR.

2.78 millioner kroner hvoraf halvdelen er 
finansieret af ENERGIFONDEN.

Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk

ALLERØD, BALLERUP, FREDERIKSSUND, 
FURESØ, GLADSAXE OG HØJE-
TAASTRUP KOMMUNER, AALBORG 
UNIVERSITET, TREFOR, SCHNEIDER 
ELECTRIC OG GATE 21. 
Gate 21 er projektleder. 

17. FEBRUAR 2014 – 17. FEBRUAR 2016

20%
PROJEKTPARTNERE

PERIODE

FINANSIERING

MERE INFORMATION
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KØBENHAVN: BEHOV 
FOR MERE VIDEN OM 
AT ENERGIOPTIMERE 
ÆLDRE BYGNINGER 

Hvis hovedstaden skal være CO2-neutral i 2025, skal flere 
ældre bygninger energioptimeres. Gate 21-projektet E-SAVE 
skal bidrage med viden på området.

PEDER BJERGE

De smukke ældre bygninger langs kanalerne i det 
centrale København er på én gang en arkitektonisk 
nydelse og en løftet pegefinger om de udfordringer, 
kommunen står overfor. I hvert fald hvis København 
skal nå sit mål om at være CO2-neutral inden for de 
næste 11 år. 

”Vi har arbejdet systematisk med energirenovering 
af ældre bygninger over de sidste år. Men vi mangler 
konkrete eksempler på, hvordan vi bedst løser den 
type opgaver,” siger Jane Drejer Nielsen, enhedschef 
for Område og Byfornyelse i Københavns Kommune.

”Vi mangler viden og vinkler på, hvordan man kan løse 
udfordringer som for eksempel klimaskærmen, der er 
vanskeligere at have med at gøre i den type byg- 
ninger,” siger Jane Drejer Nielsen.

OVERBLIK OG VIDEN OM DE GODE LØSNINGER
Blandt andet derfor er Københavns Kommune gået 
med i E-SAVE-projektet. Ifølge Jane Drejer Nielsen 
rammer E-SAVE, ligesom Københavns Kommunes 
projekt Klimakarréen, et centralt behov i Københavns 

Kommune for konkret viden om, hvordan man bedst 
muligt håndterer energirenovering af de ældre  
bygninger.

”E-SAVE kan være med til at give os det overblik, så 
vi kan se de gode løsninger i de konkrete projekter om 
energirenovering. Og på den måde realisere potentialet 
i at energirenovere de mange ældre bevaringsværdige 
bygninger,” siger Jane Drejer Nielsen.

Ifølge Tina Saaby Madsen, stadsarkitekt i Københavns 
Kommune, kræver hver eneste bygning en vurdering 
af de muligheder, der byder sig for at energioptimere:

”Her ser jeg ret pragmatisk på tingene: Nogle byg-
ninger kan man energioptimere hundrede procent. 
Andre må man nøjes med noget mindre.”

Sammen med en række andre aktører er Københavns 
Kommune med i projektet E-SAVE, der skal hjælpe 
kommunerne med at lave planer for kommunens 
arbejde med de ældre bygninger. ■

BY OG BYG



KORT OM 
E-SAVE
 
BY OG BYG

BAGGRUND  
I Danmark findes over 370.000 
bevaringsværdige bygninger. Den samlede 
danske bygningsmasse står for 40 procent 
af energiforbruget på landsplan, og de 
bevaringsværdige bygninger står for en 
væsentlig del af dette forbrug. Derfor 
har Gate 21 etableret projektet E-SAVE, 
der hjælper med at energioptimere ældre 
bevaringsværdige bygninger.

MÅL  
E-SAVE skal udvikle en ny praksis i 
kommunerne, der øger private og almene 
bygherrers råderum for at gennemføre 
energiforbedringer i bevaringsværdige 
bygninger med SAVE kriterier 3 og 4. 
Derudover er det et mål at øge private 
og almene bygherrers motivation 
for at gennemføre bæredygtige 
renoveringer med respekt for bærende 
bevaringsværdier.

1,1 MILLIONER KRONER

2014-2015

BUDGET

TIDSRAMME

PARTNERE  
Frederiksberg, Gladsaxe og Københavns 
Kommuner, Bygherreforeningen, 
Kunstakademiets Arkitektskole og Kuben 
Management. 

MERE INFORMATION
Poul Erik Lauridsen, direktør Gate 21
poul.erik.lauridsen@gate21.dk

Opstart af forprojekt i andet kvartal 2014.
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E-SAVE kan være med til at give os 
det overblik, så vi kan se de gode 
løsninger i de konkrete projekter 
om energirenovering. Og på den 
måde realisere potentialet i at 
energirenovere de mange ældre 
bevaringsværdige bygninger.

Jane Drejer Nielsen
Enhedschef
Område og Byfornyelse
Københavns Kommune

Byfornyelsesprojektet i Hedebygadekarréen er et eksempel på, hvordan 
Københavns Kommune har arbejdet med at energirenovere bevaringsværdige 
bygninger. Erfaringerne fra Hedebygade danner baggrund for Københavns 
Kommunes projekt Klimakarré, der ligesom E-SAVE samler erfaringer med 
renovering af bevaringsværdige bygninger. 
Foto: Københavns Kommune
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FURESØ KOMMUNE 
DESIGNER MED 
SOLCELLER

Furesø Kommunes arkitekt Henning Holm Sandberg har en mission 
om at lave løsninger, hvor solceller både producerer energi og indgår 
naturligt i bygningernes udtryk. I projektet PV Boost får kommunen 
mulighed for at afprøve en række æstetiske solcelleløsninger.

PEDER BJERGE

På Lille Værløse Skole i Furesø Kommune er solceller 
integreret i et trappetårn beklædt med zinkplader. En 
del af zinkpladerne er erstattet med solceller, der ind-
går naturligt i bygningen. Hvis forbipasserende ikke 
vidste bedre, kunne de fristes til at tro, at trappetårnet 
var udformet sådan fra starten.
  
”Trappetårnet er godt tre gange tre meter, hvor vi 
på den ene flade mod syd har erstattet zinkpladerne 
med solceller. Og på den måde bibeholder bygningen 
sin integritet,” fortæller arkitekt Henning Holm Sand-
berg, Furesø Kommune.

SOLVANGSKOLEN FANGER SOLEN 
Som arkitekt arbejder han med at anvende solceller 
i harmoni med arkitekturen, så disse ikke skæmmer 
kommunens bygninger. Det gælder blandt andet også 
Solvangskolen. 

”I forbindelse med en renovering af taget har man 
integreret solceller som en del af dette. Den type pro-
jekter, hvor man integrerer solcellerne som en del af 
klimaskærmen, er spændende at arbejde med, fordi 
de ikke forekommer så hyppigt,” siger kommunens 
rådgiver Vickie Aagesen fra det rådgivende ingeniør-
firma Cenergia, der leder Gate 21-projektet PV Boost.

SOLEN SKABER ENERGI TIL FURESØ BAD
Som et andet eksempel på arbejdet med den type 
løsninger peger Henning Holm Sandberg på Furesø 
Bad:

”Her har vi blandt andet installeret solceller, hvor vi 
har anvendt en integreret løsning i taget, der er  
beklædt med almindeligt tagpap. Her har vi lagt hele 
85 m2 solceller på taget,” siger Henning Holm Sand-
berg. Også her er solceller integreret på en måde, 
så bygningen bibeholder æstetikken. Dette anlæg 
forventes at producere 10.335 kWh om året. 

Henning Holm Sandberg fremhæver, at i de fleste 
projekter skal solcellerne både producere energi og 
være en del af bygningernes arkitektoniske udtryk.
”Solen er et godt aktiv, når man bruger den rigtigt,” 
siger Henning Holm Sandberg. ■

Solceller på Lille Værløse Skole  
i Furesø Kommune.

Foto: Henning Holm Sandberg 
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Det to måneder gamle solcelleanlæg på taget af Solvangskolen i 
Furesø Kommune lever op til målene.

”Selv om vi kun har måledata for to måneder, ser de fine ud.  
Anlægget på Solvangskolen fungerer efter forudsætningerne for 
projektet,” siger Vickie Aagesen fra det rådgivende ingeniørfirma 
Cenergia. Solcelleanlægget, som Vickie Aagesen har fulgt, er blot et 
af en række projekter, som Furesø Kommune har opsat på skoler og 
en række af kommunens andre bygninger.

SOLCELLEANLÆG TJENER SIG HJEM PÅ GODT OTTE ÅR
Anlægget på Solvangskolen er installeret på et tag med en 17  
graders hældning, hvor der er installeret godt 140 m2 solceller ud af 
en samlet tagflade på cirka 900 m2. Ifølge beregningerne foretaget 
af Cenergia vil investeringen i anlægget være tjent ind efter 8,4 år.

Vickie Aagesen fremhæver vigtigheden af at have en detaljeret 
måling af produktionen time for time. Samtidig bør man sammen-
ligne disse data med en teoretisk beregning med udgangspunkt i de 
faktiske soltal og ikke gennemsnitlige tal for, hvordan vejret normalt 
arter sig. For større anlæg kan det svare sig at opsætte en solmåler 
for at få nøjagtige data. 

”På den måde får man mere realistiske tal at sammenligne den  
faktiske produktion med,” siger hun. 

NYT SOLCELLEPROJEKT MED FOKUS PÅ MÅLING
Med kommunens arkitekt Henning Holm Sandberg som koordinator 
har man arbejdet målrettet med at integrere solcelleanlæggene som 
et led i projektet PV Boost, hvor man afprøver forskellige muligheder 
for at integrere solcelleanlæg i bygningstage gennem en række  
forsøgsprojekter og et demonstrationssted. PV Boost afsluttes i år.

Sammen med Cenergia er Gate 21 gået i gang med projektet BIPV 
Quality Cities, der skal sætte gang i kommuners og boligselskabers 
brug af solceller. Projektet har særligt fokus på måling af solcellernes 
elproduktion. BIPV Quality Cities løber frem til 30. juni 2016 med 25 
partnere, som deltagere, herunder blandt andet kommuner, bolig- 
selskaber, private virksomheder og universiteter. ■

SOLVANGSKOLENS 
SOLCELLER YDER, 
SOM DE SKAL
Som rådgiver for Furesø Kommune kan 
Vickie Aagesen fra Cenergia konstatere, at 
solcelleanlæg på Solvangskolen producerer 
som forudsat. Anlægget er blot ét af de 
solcelleprojekter, som kommunen opfører 
som del af projektet PV Boost.

PEDER BJERGE

KORT OM 
BIPV – QUALITY CITIES
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Projektet understøtter kommunale investeringer 
i nye solcelleanlæg, hvor æstetik og integration 
bliver udviklet og afprøvet. Projektet indsamler 
og overvåger information om solcelleanlæggenes 
energiproduktion, hvilket danner grundlag for 
at vurdere kvaliteten af de forskellige typer af 
solcelleanlæg. Projektet er en udløber af projektet PV 
BOOST, som slutter i sommeren i 2014.

FINANSIERING  
19,5 millioner kroner, hvoraf 5,5 millioner kroner er 
bevilliget af Forsk VE.

TIDSRAMME  
3 år fra 1. juli 2013 til 30. juni 2016.

PARTNERE  
Cenergia, Gate 21, Energimidt Infrastruktur A/S, 
Solar City Copenhagen, Foreningen af Bæredygtige 
Byer og Bygninger, Teknologisk Institut, Kuben 
Management, Aalborg Universitet, SolarVent/
Solarplan, Albertslund, København (KEjd.), Hørsholm 
og Roskilde kommuner.

MERE INFORMATION
Peder Vejsig Pedersen, Cenergia
Projektleder PV Boost og BIPV Quality Cities
pvp@cenergia.dk 
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EN SMUK START PÅ EN 
SUNDERE HVERDAG 

Solen skinnede om kap med ansigterne på de 235 testpersoner, der 
i starten af april fik udleveret en elcykel af projektet Test en elcykel. 
Frem til 1. juni 2014 tester de ideen om at cykle til arbejde. 

SIGNE MUNCH-PEDERSEN 
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25 medarbejdere, der enten er ansat i Ballerup 
Kommune eller i en af virksomhederne i 
erhvervsparken Lautrupgård, fik udleveret en 
Jensen elcykel på rådhuset. 

Foto: Flemming Schiller.

TRANSPORT



KORT OM 
TEST EN ELCYKEL 
TRANSPORT

Projektet Test en elcykel tilbyder ansatte, der 
normalt kører i bil og har mere end fem kilometer til 
arbejde at prøve en elcykel i tre måneder. I projektet 
deltager otte kommuner og otte hospitaler i Region 
Hovedstaden. I prøveperioden har testpersonerne 
mulighed for at konkurrere mod hinanden om at køre 
flest kilometer og flest ture på elcyklen. 

Kampagnens målsætning er, at tre ud af fem 
testpersoner efter prøveperiodens ophør vælger at 
pendle til arbejde på en cykel eller en elcykel. Om det 
lykkedes vil vise sig, når de første 235 TESTPERSONER 
afleverer deres elcykel 1. juni 2014. 
I alt skal 1.700 testpersoner prøvekøre el-cyklerne i 
projektperioden som løber frem til juli 2016.

Test en elcykel er støttet af midler fra Region 
Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje. 

Anna Thormann, projektleder Test en elcykel
anna.thormann@gate21.dk
www.testenelcykel.dk

I Albertslund Kommune holdt formanden 
for miljø- og byudvalget Leif Pedersen 
en tale for testpersonerne, inden de fik 
udleveret deres nye elcykel sammen med 
en lille goodie bag med sunde snacks. Her 
instruerer en medarbejder fra Jensen cykler 
testdeltagerne i elcyklens funktioner.

Foto: Signe Munch-Pedersen

”Jeg glæder mig til at teste, om elcyklen kan 
give mig en ny start på en sundere hverdag. 
Forhåbentlig kan den med tiden erstatte bil 
nummer to,” fortalte en glad Heidi Harsfort, 
der skal cykle fra Albertslund til Glostrup.

Foto: Signe Munch-Pedersen 

MÅLSÆTNING

MERE INFORMATION

STØTTE
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NI KOMMUNER TESTER 
NY ORDNING OM ENERGI-
RENOVERING AF BOLIGEN

Ni frontløberkommuner fordelt over hele landet – heraf fire 
Gate 21 partnere – har i de sidste fem måneder implementeret 
Energistyrelsens BedreBolig-ordning med support fra Gate 21.

XENIA NEDERGAARD 

BedreBolig-ordningen, som er en del af regeringens 
indsats for at skabe grøn vækst i Danmark, skal give 
boligejere let adgang til rådgivning omkring energi- 
forbedring, når de vil renovere deres hus. Og poten- 
tialet er stort. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, 
at kun 10 procent af danske boligejere mener, at 
deres hus har brug for energiforbedringer. Men ifølge 
en vurdering fra SBi (2010) er der potentiale for 52 
procent energibesparelser i den private boligmasse.

I de seneste fem måneder er ordningen udrullet i ni 
udvalgte kommuner, heraf de fire Gate 21-partnere: 
Fredensborg, Høje-Taastrup, Odense og Roskilde. 
De øvrige fem kommuner er Esbjerg, Frederikshavn, 
Morsø, Næstved og Skanderborg. Formålet med 
test-udrulningen er at få erfaringer med ordningen, 
dens værktøjer og behovet for support. 

Ordningen gør det overskueligt for boligejere at komme 
i gang med energirenoveringer. En BedreBolig-rådgiver 
gennemgår boligen og lægger en plan for hensigts-
mæssige energirenoveringer. Med planen følger også 
en økonomisk beregning på renoveringerne og energi-
besparelsen. 

På vegne af Energistyrelsen har Gate 21 sammen med 
et rejsehold faciliteret udrulningen blandt andet ved 

at støtte udviklingen af handlingsplaner og mate-
rialer, samt planlægge og facilitere aktørmøder og 
borgerrettede aktiviteter. 

Der er i flere kommuner afholdt workshops med del-
tagelse af aktører på tværs af brancher for at drøfte 
samarbejdsmuligheder. 

FORTSAT BEHOV FOR SUPPORT TIL  
AT FORMIDLE OG FORANKRE
”Jeg tror godt, vi allerede nu kan slå fast, at kom- 
munerne spiller en stor rolle som formidlere af  
BedreBolig-ordningen over for boligejere – men i 
mindst lige så høj grad også over for BedreBolig- 
rådgivere og de øvrige aktører og dermed i hele  
forankringen af ordningen. Det har vist sig, at  
BedreBolig er en fleksibel ordning, der fint kan  
fungere sammen med igangværende tiltag som 
eksempelvis erhvervsnetværk, uddannelsesfoløb for 
håndværkere og initiativer rettet mod private bolig-
ejere,” siger programchef Pernille Skjershede Nielsen, 
Gate 21, som er projektleder for BedreBolig- 
ordningens udrulning i de ni kommuner. ■
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VI BAD FIRE KOMMUNER GIVE OS DERES BUD PÅ 
BEDRE-BOLIGORDNINGENS MULIGHEDER OG 
KOMMUNENS ROLLE

KORT OM 
BEDREBOLIG

BedreBolig er Energistyrelsens ordning, der gør 
det nemmere for boligejere at renovere deres bolig 
energirigtigt og fremtidssikret. Ordningen, som er en 
del af regeringens vækstplan, vil blive markedsført 
landsdækkende og lokalt i alle landets kommuner fra 
efteråret 2014.

UDDANNELSE AF BEDREBOLIG-RÅDGIVERE
BedreBolig giver virksomheder, der beskæftiger 
håndværkere, arkitekter, konstruktører, ingeniører med 
flere mulighed for at uddanne BedreBolig-rådgivere, som 
godkendes til at rådgive boligejere fra plan til færdig 
energirenovering.

DIALOG MELLEM KOMMUNER OG ANDRE AKTØRER
Ønsket om at forankre ordningen lokalt - både når det 
gælder rådgivning, finansiering og energibesparelser 
- kræver dialog mellem kommuner, energiselskaber, 
finansieringsinstitutter, ejendomsmæglere, BedreBolig-
rådgivere og lokale håndværkere.

Læs mere på www.bedrebolig.dk

Odense Kommune 
afholdt møde for 
ordningens aktører.  
Foto: Odense Kommune

”Mulighederne er gode, og markedet skal løbes i gang.  
Kommunen har den unikke fordel, at vi er helt tæt på borgere, 
virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi kan facilitere 
netværk af lokale, der ønsker at samarbejde om fælles indsatser 
i forhold til BedreBolig. Samtidig har vi også mulighed for at 
gøre ordningen nærværende for kommunens borgere.”

Konsulent Mikkel Langford, Fredensborg Kommune ”BedreBolig har lige nu potentialet til at nå bredt ud til de 
større renoveringer. Håndværkerne og den lille energirenovering 
kan tænkes bedre ind. Med få justeringer kan den nå endnu 
bredere ud, tænker jeg, også set i lyset af Bolius seneste 
Boligejeranalyse, hvor man kan se, at håndværkerne er indgang 
for 60-70 procent af alle renoveringer.”

Udviklingskonsulent Pia Berring, Roskilde Kommune

”Vi vil rigtig gerne hjælpe med at få skabt et godt netværk 
mellem aktørerne i BedreBolig, så alle samarbejder om at 
promovere BedreBolig. På det første aktørmøde, som vi tog 
initiativ til, var der god opbakning og rigtig stort engagement 
blandt de fremmødte. Mange tilmeldte sig den taskforce, vi 
valgte at nedsætte med henblik på udrulning af BedreBolig 
i Odense. Første opgave for taskforcen er at få prioriteret 
de mange forslag til initiativer, der kom på aktørmødet. Når 
initiativerne skal planlægges og sættes i gang, deltager vi 
selvfølgelig også i arbejdet.”

Projektleder Jane Immerkær, Odense Kommune
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”Vi er kommet rigtig godt fra start med en målrettet 
borgerindsats. Vi har allerede nu haft 170 boligejere til 
borgermøde – fordelt på to møder. Nogle af BedreBolig-
rådgiverne var hurtige på aftrækkeren og kom med et godt 
tilbud til boligejerne.”

Klimakonsulent Jakob Hansen, Høje-Taastrup Kommune



38 INSIGHT 21 Maj 2014

Martin Manthorpe 
Direktør for strategi og  
forretningsudvikling

NCC Construction  
Danmark A/S

Anne Grete Holmsgaard
Formand

Direktør BioRefining  
Alliance 
Tidligere MF

Lars Gullev

Direktør, Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Steen Christiansen  
Næstformand

Borgmester,  
Albertslund Kommune

Thomas Lykke Pedersen

Borgmester,  
Fredensborg Kommune

Lene Lange

Prodekan, forskningsdirektør, 
professor, AAU, København

Jan Bruus Sørensen 

Administrerende direktør, AI 

Henrik Rasmussen

Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Morten Kabell

Teknik- og Miljøborgmester 
Københavns Kommune

Niels Carsten Bluhme,   
Teknisk rådgiver for betyrelsen
Uden stemmeret

Direktør, Miljø- og  
teknikforvaltningen,  
Albertslund Kommune

GATE 21’S 
BESTYRELSE



PARTNERE

MEDLEMMER
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