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ganske enkelt ikke til gårsdagens fremgangs-

måde, hvor det var tilstrækkeligt, at hver  

kommune for sig planlagde ændringer og  

udbygninger. 

Omstillingen af vores energisystem rejser 

en række spørgsmål, som vi må forholde os til. 

Vi har brug for at finde et kvalificeret svar på, 

hvor meget varme vi egentlig får behov for, 

hvis vi virkelig får succes med at energi- 

renovere. Vi må også forholde os til, hvad der 

skal ske med de naturgasdækkede områder, 

hvis vi skal være fri af naturgassen til kraft-

varme i 2035. For ikke at nævne spørgsmålet 

om, hvordan vi sikrer et optimalt udbytte af de 

stigende mængder el fra vindmøller. Skal den 

bare eksporteres, eller skal vi have flere store  

varmepumper? Der er rigeligt at gå i gang med. 

Hovedstadsregionen som foregangseksempel

Der er ingen tvivl om, at omstillingen af  

Danmarks energisystem bliver en stor opgave, 

som vi er nødt til at håndtere i flere etaper.  

I Gate 21 mener vi, det er oplagt at lægge ud 

med hovedstadsregionen, som har den særlige 

fordel, at varmesystemet i forvejen er næsten 

sammenhængende. Hovedstadsregionen har 

potentialet for at blive et foregangseksempel 

for de bedste og mest intelligente løsninger til 

et sammenhængende energisystem. Det ligger 

også fint i forlængelse af hovedstadsregionens 

klimastrategi udarbejdet af Region Hovedsta-

den og regionens 29 kommuner.

Inden for Gate 21’s indsatsområde Energi  

og ressourcer ønsker vi at understøtte kom-

munerne i arbejdet med at definere deres  

rolle og råderum i udmøntningen af den  

strategiske energiplanlægning. Her er den  

offentlige private innovation nemlig også en 

oplagt samarbejdsform, som kan afdække de 

nye potentialer, der ligger i at arbejde sam-

men om energiplanlægningen på tværs af  

sektorer. Det er, så vidt vi kan se, også det,  

regeringen efterspørger, når den har afsat en 

pulje på 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber 

om strategisk energiplanlægning.

Læs mere om Gate 21’s indsatsområde 

Energi og ressourcer på bagsiden og om  

projektet Strategisk Energiplanlægning på  

side 4-5.

leder 
Energiplanlægning  
på tværs af  
grænser og sektorer
 

Af Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard

Velkommen til Insight 21
Gate 21 udgiver to gange årligt avisen Insight 21 med viden og resultater fra partnerkredsens arbejde.  
Vi tager gerne imod kommentarer eller ønsker til avisens indhold på gate21@gate21.dk 
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Indhold

Danmarks nye energiforlig har sat kursen 

mod et energieffektivt samfund  

uafhængigt af fossile brændsler.  

I Gate 21 mener vi, at kommunerne har en  

væsentlig rolle at spille i denne omstilling. 

Kommunerne er på mange måder katalysato-

rerne for vækst og udvikling i vores tid, og når 

det kommer til at energi-renovere bygninger, 

ændre transportvaner og omlægge energi- 

forsyning, vil kommunerne og regionerne spille 

en afgørende rolle for, at vi som samfund når 

målene. Derfor arbejder Gate 21 med at under-

støtte kommunernes klima-indsats gennem 

offentlig privat innovation, hvor kommuner, 

virksomheder og videninstitutioner går sam-

men om at finde de løsninger, der giver kom-

munerne mest klimaomstilling for pengene. 

Den offentlige private innovation er en  

interessant samarbejdsform, når vi skal løse 

morgendagens udfordringer på en måde, hvor 

vi ikke nødvendigvis kender alle svarene på  

forhånd. Den er krævende, men den indeholder 

også muligheden for at udvikle nye løsninger 

og gøre os fri af ”business as usual.”  

Et integreret energisystem 

Hvis vi skal nå regeringens mål om, at el- og 

varmeforsyningen skal være 100% grøn i 2035, 

har vi travlt. Men endnu vigtigere: Vi har brug 

for at tænke i nye baner og nye organiserings-

former. Den grundlæggende omstilling, som 

hele energisystemet skal igennem, egner sig 

Gate 21 understøtter kommunernes klimaindsats, fordi vi tror på, at 
det er i byerne, Danmarks klimavisioner skal blive til virkelighed.  
 
For det første er det på det lokale niveau, landspolitik omsættes til 
hverdagsliv. Det er her trafik, energiforsyning og bygninger planlæg-
ges. Den enkelte kommune har afgørende indflydelse på, hvor meget 
danskernes daglige gøren og laden skal belaste vores klima.  
 
For det andet arbejdes der i kommunerne tæt sammen med de lokale 
virksomheder. Den tid er forbi, hvor kommunen blot er en lokal myn-
dighed, virksomhederne kun sjældent er i berøring med. Faktisk age-
rer mange kommuner i dag som en afgørende katalysator for vækst 
og grøn udvikling.  
 
 
 

”  
For det tredje ved kommunerne, hvad der rør sig. Det er kommunen, der 
træder til, når vejene stopper, kældrene oversvømmes, og bygningerne 
skal renoveres. Kommunerne ved, hvor skoen trykker, hvad angår energi-
forbrug, trængsel og klimaskader. Og det er derfor oplagt her, omstillin-
gen til et energieffektivt samfund skal finde sted. 

Når vi løser kommunernes klimaudfordringer gennem innovativt samar-
bejde med forskning og privat erhvervsliv, giver det os tilmed en platform 
for grøn vækst og udbredelse af nye energieffektive løsninger." 

Steen Christiansen,  
Næstformand i Gate 21 og Borgmester i Albertslund Kommune
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ønsker at deltage,” siger projektchef og  

konsitueret direktør hos Gate 21 Poul Erik  

Lauridsen, og fortsætter: 

”Regionen og kommunerne, som står bag 

undersøgelsen, kan altså søge ELENA-støtte  

til at forberede energiinvesteringer i kommu-

nale bygninger for mere end 800 mio. kr.” 

Undersøgelsen har resulteret i en rapport, 

hvor Gate 21 peger på en række konkrete  

indsatser, der kan indgå i den fælles ELENA- 

ansøgning. 

 

Fælles ELENA-ansøgning  
vil skabe grøn vækst i  
hovedstadsregionen
En fælles ELENA-ansøgning fra hovedstadsregionens kommuner vil styrke den  
tværkommunale klimaindsats. Samtidig vil den bidrage til at skabe grøn vækst,  
lyder det fra Lars Gaardhøj, formand for Miljø- og Grøn Vækst udvalget i  
Region Hovedstaden.  
   
Af Ane Clement-Døssing
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store offentlige byggerier kan skabe mulighed 

for produkt- og teknologiudvikling. Det be-

stræber vi os allerede på med de kommende 

hospitalsbyggerier for 15 mia. kr. alene i hoved-

stadsregionen. Så det spor ligger en ELENA-

ansøgning i god forlængelse af. Det vil sam- 

tidig føre til nye arbejdspladser,” udtaler Lars 

Gaardhøj og fortsætter: 

”Mange udfordringer kan ikke løses af den 

enkelte kommune, så mere samarbejde er  

vejen frem. Og det bidrager fælles projekter 

som en ELENA-ansøgning til.”  

 
Energiinvesteringer for mere end 800 mio. kr.

”Forundersøgelsen har vist, at der er et klart 

grundlag for at lave en fælles ansøgning for 

Region Hovedstaden og de 21 kommuner, der 

På baggrund af en forundersøgelse  

gennemført af Gate 21, har 21 kommuner 

i hovedstadsregionen besluttet at gå  

videre med at udarbejde en ansøgning om 

støtte fra ELENA-ordningen, som tilbyder at 

støtte med op til 90 procent af den tekniske 

bistand, der er nødvendig for at forberede  

investeringer i energibesparelser og ved- 

varende energi. 

Formand for Region Hovedstadens Miljø- og 

Grøn Vækst udvalg, Lars Gaardhøj ser en fælles 

ansøgning som en stor mulighed for at skabe 

grøn vækst i regionen.

”Der ligger fantastiske potentialer i at  

energirenovere offentlige bygninger. Et stort 

fælles ELENA-projekt kan medvirke til at sætte 

kraft bag bestræbelserne. Vi ved, at vi med 

Om ELENA 

ELENA-ordningen er et finansieringsinitiativ  
lanceret af EU kommissionen og Den Europæiske  
Investeringsbank, der skal hjælpe lokale og regionale 
myndigheder med at forberede investeringer i 
energibesparelser og vedvarende energi.  

 

Lars Gaardhøj, Formand for Region Hovedstadens Miljø- og Grøn Vækst udvalg               
Foto: Lars Svankjaer

Gate 21’s bestyrelse

Anne Grete Holmsgaard, 
formand
Direktør for BioRefining 
Alliance 
Tidligere MF

Signe Goldmann
Medlem af borger- 
repræsentationen,  
Københavns Kommune

Lars Gullev
Direktør, Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S 
(VEKS)

Lene Lange
Prodekan, forsknings-
direktør, professor, 
AAU, København

Niels Carsten Bluhme,  
teknisk rådgiver uden 
stemmeret
Direktør, Teknik og- miljø-
forvaltningen, Albertslund 
Kommune

Steen Christiansen, 

næstformand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

Martin Manthorpe 
Direktør for strategi og  
forretningsudvikling,  
NCC Construction  
Danmark A/S

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg Kommune

Signe Kongebro 
Arkitekt, Associeret part-
ner og leder af Henning 
Larsen Architects’ afdeling 
for bæredygtighed

Henrik Rasmussen 
Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Gate 21  

Projektudvikling

”Mange udfordringer kan ikke løses af den enkelte kommune, så mere samarbejde er vejen frem.  
 Og det bidrager fælles projekter som en ELENA-ansøgning til.”

    Lars Gaardhøj, Formand for Region Hovedstadens Miljø- og Grøn Vækst udvalg

ELENA-ordningen tilbyder at betale op til 90 procent  
af den tekniske bistand, der er nødvendig for at  
forberede investeringer i energibesparelser. Støtten 
kan anvendes til at ansætte personale og eksterne 
rådgivere.



4   |  insight 21 |   MAJ 2012       
Strategisk energiplanlægning kræver  
nye kommunale samarbejdsformer
Energiforsyning går på tværs af kommunegrænser. Derfor er der et stort potentiale for optimering, hvis  
kommunerne går sammen om en strategisk energiforsyning, lyder det fra ekspert i strategisk energiplanlægning.  
   
Af  Lene Ulsted Carlsen

Gate 21 - en del af Region Hovedstadens Klimastrategi 

”Strategisk energiplanlægning er en ny og kompleks kommunal udfordring, som kræver nye kompetencer og ressourcer i kommunerne.  
Der er både synergi og økonomi i, at den strategiske energiplanlægning løses i samspil mellem kommuner, energiselskaber og andre  
aktører. Gate 21 er sammen med en række kommuner og vidensinsti tutioner i hovedstadsregionen ved at forberede et projekt, der  
gennem offentlig- private samarbejder og innovation skal understøtte de deltagende kommuners arbejde med en tværgående  
strategisk energiplanlægning i kommunerne. 

Projektet skal bidrage til at skabe overblik over de udfor dringer, som en omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem  
baseret på vedvarende energi vil medføre, samt skabe overblik over de centrale aktører og deres roller. Projektets partnerskabskreds  
forventes at være ca. 10 kommuner samt en række vidensinstitutioner og private og halvoffentlige virksomheder. Tidsrammen forventes  
at være 3- 5 år med start i første halvdel af 2012 og en projektsum på ca. 15- 20 mio. kr.”

Kilde: Klimastrategi for hovedstadsregionen, side 30

Den nationale energiaftale bygger på en 

vision om en forsyning baseret på 100 

procent vedvarende energi i 2050. Det 

stiller nye krav til den lokale og tværgående 

energiplanlægning.

”Det lokale niveau spiller en nøglerolle for, 

at Danmark bliver et fossilfrit samfund. De  

lokale tiltag er nødvendige for, at vi kommer i 

mål, og mange energiindsatser skal foregå 

over kommunegrænser for at give mening,” 

forklarer Brian Vad Mathiesen, forsker og lektor 

i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. 

Hvis kommunerne laver individuelle energi-

planer, sker der ofte det, at energiforsyningen 

godt nok er optimeret inden for kommune-

grænsen, men det gavner ikke nødvendigvis 

det tværkommunale niveau og samfundet som 

helhed.  

Kommuner klar til samarbejde

Og kommunerne er klar til at samarbejde på 

tværs. Det viser en kvalitativ undersøgelse 

blandt ti af Gate 21’s partnerkommuner, der 

danner grundlag for Gate 21’s planlagte projekt 

om strategisk energiplanlægning. Undersøgel-

sen har belyst partnerkommunernes nuværen-

de indsats på klima- og energiområdet, samt 

de udfordringer og behov de har. 

”Kommunerne er centrale aktører, hvis vi 

skal nå de nationale klimamål for omstillingen 

til et fossilfrit samfund, og mange kommuner 

har allerede vedtaget egne ambitiøse målsæt-

ninger på området. Vores undersøgelse viser, 

at kommunerne i høj grad ønsker at samarbej-

de med nabokommunerne i hovedstadsregio-

nen, men at der er behov for et initiativ, der 

kan skabe en fælles ramme for dette samar-

bejde,” forklarer projektchef og konstitueret  

direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen. 

I undersøgelsen peger flere kommuner på, 

at der er behov for at udvikle og strukturere 

samarbejdet omkring strategisk energiplan-

lægning – både i forhold til tekniske og organi-

satoriske aspekter. Samtidig ser flere kommu-

ner gerne, at energiselskaberne indgår aktivt i 

den udvikling. 

Store kommunale forskelle

Gate 21’s undersøgelse viser også, at der er stor 

variation i kommunernes energiplanlægning, 

og at de på grund af forskelle i blandt andet 

befolkningstæthed og nuværende forsyning, 

står over for forskellige typer af udfordringer. 

”For nogle kommuner er det en udfordring 

at sikre udviklingen af en effektiv og bære-

dygtig fjernvarme, mens andre har brug for 

svar på, hvordan man i fremtiden skal forsyne 

områder, der lige nu forsynes med naturgas  

eller oliefyr. Her er der derfor brug for at ud- 

arbejde scenarier og analyser, der går ud over 

den enkelte kommunegrænse, og som fokuse-

rer på den overordnede sammenhæng i energi-

forsyningen,” fortæller Poul Erik Lauridsen.

Også den interne organisering og det politi-

ske fokus på energiplanlægning i kommunerne 

spiller en rolle for det tværkommunale  

samarbejde generelt:

”Det er tydeligt, at der er forskellige traditi-

oner for at arbejde med klima- og energi-

spørgsmål i kommunerne. Nogle kommuner 

prioriterer i høj grad at afsætte ressourcer til 

energiplanlægningen, mens andre kommuner 

gør det i mindre grad,” fortæller Brian Vad  

Mathiesen fra Aalborg Universitet.  

Der er brug for klare rammer

Mange af kommunerne i Gate 21’s undersøg-

else giver udtryk for, at de mangler klarhed 

omkring deres rolle og muligheder på klima-  

og energiområdet. Herunder også hvilke ele-

menter, der forventes at være indeholdt i en 

strategisk energiplanlægning. 

Behovet for mere klarhed hos kommunerne 

er også noget, lektor Brian Vad Mathiesen  

oplever. 

”Mange kommuner er allerede godt i gang 

med initiativer omkring eksempelvis energi-

besparelser i bygninger, fjernvarme og testning 

af elbiler. Men for at komme endnu videre, har 

kommunerne brug for klare nationale rammer 

fra centralt hold,” fortæller Brian Vad Mathie-

sen. 

Han understreger, at der er rig mulighed for 

samarbejde på tværs af kommunegrænserne, 

men at kommunerne ikke har nogen lovmæs-

sig forpligtelse til at gøre det.

”Især når man ser på biobrændsler, kollektiv 

transport, fjernvarmeforsyning over kommune-

grænser og placering af vindmøller, er kommu-

nerne mere usikre. Her vil de have gavn af en 

national forpligtelse til at samarbejde og  

erfaringsudveksle,” forklarer Brian Vad  

Mathiesen. 

 

Gate 21-projekt med fokus på samarbejde

”Vi har et stykke tid arbejdet på rammerne for 

et projekt om strategisk energiplanlægning, 

fordi det er et område, som kommunerne har 

store udfordringer med – og hvor der er brug 

for en tværkommunal indsats. Undersøgelsen 

bekræfter, at vi er på rette spor med projektet,” 

forklarer Poul Erik Lauridsen.

Resultaterne af undersøgelsen blandt de ti 

partnerkommuner bliver nu brugt til videre- 

udviklingen af Gate 21-projektet om strategisk 

energiplanlægning.

”Vi indarbejder i øjeblikket resultaterne fra 

undersøgelsen i det kommende projekt. Side-

løbende hermed har vi været i dialog med en 

række forsyningsselskaber, herunder, CTR,  

Københavns Energi, VEKS, Vestforbrænding, 

Amagerforbrænding og DONG, som alle har  

udtrykt interesse for et tættere samarbejde 

om strategisk energiplanlægning i hovedstads-

regionen. Der er skabt et godt grundlag for en 

fælles tilgang til strategisk energiplanlægning i 

hovedstadsregionen,” siger Poul Erik Lauridsen.

For mere information kontakt venligst:

Poul Erik Lauridsen, projektchef Gate 21

poul.erik.lauridsen@gate21.dk

”Det lokale niveau spiller en nøglerolle for, at Danmark bliver et fossilfrit samfund. De lokale tiltag er nødvendige 
for, at vi kommer i mål, og mange energiindsatser skal foregå over kommunegrænser for at give mening.” 
  
     Brian Vad Mathiesen, forsker og lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet
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Projektet Strategisk Energiplanlægning 
i Gate 21 skal blandt andet resultere i:

•  Teknisk-økonomiske scenarieanalyser for hovedstadsregionen 
som grundlag for udmøntning af strategisk energiplanlægning i 
kommunerne. 

•  Anbefalinger til organisering af strategisk energiplanlægning. 

•  Bidrag til udvikling af kommunal strategisk energiplanlægning 
med vægt på tværgående samarbejde og koordinering mellem 
kommuner og energiselskaber. 

•  Nye samarbejder og projektforslag på tværs af kommuner,  
energiselskaber og den private sektor, herunder demonstrations-
projekter, finansieringsmodeller og grundlag for  
innovationsnetværk og -konsortier. 

•  Nye attraktive finansierings- og partnerskabsformer til energi- 
investeringer.

Strategisk Energiplanlægning  
i regeringens Energiforlig

Fotos: Søren Osgood og Lene Ulsted Carlsen

Gate 21  

Projektudvik
lin

g

Læs mere om Gate21’s projektudvikling på www.gate21.dk

SUSREG 

Regeringen har i det nye energiforlig afsat kr. 19 mio. over de  
næste tre år til udviklingsprojekter i kommunerne om  
strategisk energiplanlægning.

Uddrag af forligsteksten:

”Der oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr. i 2013-2015 til at  
fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning  
mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber  
samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og  
kommunernes indsatser og understøtte den kommunale  
planlægning og den borgernære indsats.” 

Gate 21 er dansk medansøger som regional partner i et projekt- 
forslag til Intelligent Energy Europe (EU IEE) i maj 2012 sammen 
med partnere fra fem andre lande.

Projektet handler om at forbedre integrationen af vedvarende 
energi i regional og kommunal planlægning. Gate 21 vil blandt  
andet udvikle en konkret case, som skal anvendes til kompetence-
udvikling og projektudvikling hos Gate 21 og de kommunale  
parnere i Gate 21.  
 
Projektet er en del af Gate 21’s indsats for strategisk energi- 
planlægning. Der forventes svar fra IEE i november 2012.

Gate 21  

Projektansøgnin
g

Stimulating sustainable regional development by 
means of a structured process approach
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andre mennesker ved et skypemøde,” forklarer 

Annette Enemark, der er trafikplanlægger og 

direktør i Tetraplan.

Mobilitetsplanlægning kræver samarbejde 

Ifølge Anette Enemark handler mobilitetsplan-

lægning om at forbedre eksisterende infra-

struktur, samtidig med at man arbejder med 

adfærdsændringer hos borgerne og virksomhe-

derne. Sidst men ikke mindst handler det om 

at skabe nye samarbejdsformer.

”Mobilitetsplanlægning kræver nye samar-

bejder på tværs af faggrænserne i kommunen: 

mellem byplanlæggerne, trafikplanlæggerne, 

miljø- og klimafolkene og erhvervsafdelingen. 

Og det kræver samarbejde med mange forskel-

lige eksterne interessenter, som for eksempel 

trafikselskaberne, delebilsudbyderne, bolig-

foreningerne og virksomhederne,”  

understreger Anette Enemark.

Byer der be’r om cykler  
 
Vi skal planlægge vores byer anderledes, hvis vi vil trængsel og CO2-emissioner fra transporten til livs. I projektet  
Formel M afprøver fire kommuner en helt ny tilgang til transportplanlægning for nye bolig- og erhvervsområder.  
Trafikplanlægger Anette Enemark guider os gennem mobilitetsplanlægning på fire niveauer. 

Af Loa Brix

Mobilitetsplanlægning handler om at 

skabe byer, der med deres infrastruk-

tur opfordrer borgerne til at vælge  

cykel, S-tog, gang eller bus i stedet for – eller 

som supplement til - bilen. I Formel M arbejder 

Ballerup Kommune, Fredericia Kommune,  

Roskilde Kommune  og Allerød Kommune 

sammen med Grønt Mobilitetskontor og kon-

sulenthuset Tetraplan om at mobilitetsvurdere 

nye bolig- og erhvervsområder i de pågælden-

de kommuner. Målet er at skabe en infrastruk-

tur, der ligefrem beder borgerne tage cykel eller 

tog frem for bilen. 

”En af fordelene ved mobilitetsplanlægning 

er, at borgerne kan udnytte transporten til  

andet end at flytte sig fra A til B. Når vi trans-

porterer os, er det ikke, fordi vi vil ud at køre. 

Det er det, vi opnår ved vores transport, der er 

værdien. Og der er meget værdi i at gøre sig fri 

af bilen og få for eksempel motion på vej til  

toget, få arbejdet i toget eller få talt med  

Formel M er et offentligt privat innovationsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem en række private og  
offentlige partnere samt tre forskningsinstitutioner. Projektet arbejder med at udvikle bæredygtige transportvaner  
og ledes i Gate 21. 

 

Mobilitetsplanlægning på fire niveauer: 

#1 Målsætninger for mobilitet i planlægningen 
Her undersøger man, hvor det giver mest mening at forankre  
kommunens visioner for den fremtidige mobilitet: i lokalplanen,  
i områdeplanen, i kommuneplanens rammedel eller et helt fjerde 
sted. Det er her de langsigtede rammer for grøn mobilitet lægges.
 
#2 Mobilitet ind i miljøvurderinger
Her overvejer man, om det er muligt at få mobilitet med på  
kommunernes checkliste for faktorer, der skal undersøges, når  
planer og politikker skal miljøvurderes.

#3 Business cases for mobilitetsløsninger 
Kommunerne indtænker alle de mulige interessenter, der kan  
have en aktie – og muligvis en økonomisk fordel af - at skabe  
grønne transportmuligheder. Det er en måde at skabe win-win  
løsninger, der også vil være med til at sikre en forankring af tiltaget.

#4 Scenarieberegner for mobilitetstiltag
Her bliver kommunerne i stand til at vurdere, hvor meget og hvilken 
transport, der genereres ved forskellige mobilitetstiltag i et konkret 
erhvervs- eller boligområde. Det vil sige, at man kan få synliggjort, 
hvor langt man er nået med at skabe en grøn mobilitet.

Kilde: Direktør Annette Enemark, Tetraplan, der er partner i Formel M 

Mobilitetsplanlagte byer

Mobilitetsplanlægning er med til at skabe byer, der  
kendetegnes ved blandt andet: 

• Fortættet boligstruktur, der giver kortere afstande
• Rette virksomhed på rette sted
• Prioritering og fortætning af erhvervsudbygningen
• Shuttlebus til station
• Delecykler på stationen 
• Attraktive og direkte cykelstier 
• Delebils-ordning
• Cykelpitstop

Allerød Kommune deltager i Formel M’s arbejde 
med mobilitetsvurdering af nyudlagte områder. 
Som en start på projektet har kommunen  
udskrevet en arkitektkonkurrence for området  
Ny Blovstrød. Unge arkitekter fra hele Europa er 
kommet med bud og illustrationer på, hvordan 
man kan bo bæredygtigt i forstaden. 
 
Illustrationer: Eyrún Margret Stefansdottir og 
Mette Blankenberg
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ture, der har indgået i undersøgelsen, tilbage-

lægges som alenekørsel i bil, mens kun 6% af 

turene er samkørsel, hvor der sidder flere i  

bilen. 14% af turene er egentlige mobilistture, 

hvor pendleren kombinerer flere transport-

midler. 

”Formel M vil gerne skabe flere mobilister 

på de danske veje og skinner. Derfor skal ande-

len af mobilistture i vejret. Nogle gange er det 

ganske små tiltag, der gør en forskel, som for 

eksempel opdateret information på arbejds-

pladsen om afgangstider for den offentlige 

transport eller mulighed for at tage et bad på 

arbejdspladsen, efter man er cyklet til arbejde,” 

forklarer Anja Puggaard, leder af Grønt Mobili-

tetskontor. 

Nye initiativer kan give flere mobilister

I undersøgelsen har 42% svaret, at bedre infor-

mation om bus- og togtider ville have betyd-

ning i retning af et mere bæredygtigt valg af 

transportmiddel, 29% har svaret, at bedre  

• For mobilisten er rejsetiden kvalitetstid og ikke bare spildtid. Hvert 
minut har flere formål: Mens mobilisten transporterer sig fra A til B 
ordnes netbanken, mails til vennerne eller et par arbejdsmails. Eller 
også bruges rejsen til afslapning.  

• Mobilisten skåner klimaet og styrker sit helbred gennem mere  
bevægelse og mindre CO2-udslip i hverdagen.

Formel M har skabt
  

Mobilisten, der er skabt af partnerne i Formel M,  
er en vision om det moderne menneske, der  
transporterer sig smart og miljøvenligt.  
 
Begrebet er så småt begyndt at brede sig. FDM,  
Jyllands-Posten og Trafik og Veje har allerede  
skrevet om mobilisten.

Flere mobilister på vej  
 
Formel M undersøger medarbejderes transportvaner hos virksomheder og på rådhuse. Undersøgelsen viser, at  
flere af os gerne vil ændre vores transportvaner i en mere bæredygtig retning. Badefaciliteter på arbejdspladsen  
og virksomhedsbetalt togkort er blandt de midler, der vil kunne skaffe flere mobilister på vejene.
    
Af Loa Brix

Formel M arbejder med at ændre trans-

portvaner hos medarbejdere i de seks 

deltagerkommuners lokale virksomheder. 

Det gøres gennem mobilitetsnetværk, hvor 

virksomhederne kan udvikle fælles tiltag for at 

fremme mere bæredygtige transportvaner. 

Som opstart på mobilitetsnetværkene  

foretager Formel M’s Grønt Mobilitetskontor 

transportvaneundersøgelser i samarbejde med 

den pågældende partnerkommune. 

I maj 2012 er der gennemført transport-

vaneundersøgelser hos over 4.000 medarbej-

dere. Formel M forventer at få over 20.000  

respondenter i alt, inden projektet afsluttes. 

Men allerede nu har Formel M et godt grund-

lag for at vurdere tendenserne i danskernes 

pendler- og arbejdstransport. 

62 procent kører alene i bilen

Undersøgelsen viser ikke overraskende, at de 

fleste pendlere vælger bilen som deres trans-

portmiddel til arbejde. 62% af alle de pendler-

• En mobilist er ikke bare knyttet til ét sted og ser ikke stedet som  
en begrænsning. Arbejde kan løses fra hjemmet eller i S-toget, og 
møderne kan holdes hvor som helst via bærbar eller smartphone.  

• Mobilisten er fleksibel i sine transportvalg: Kører til arbejde med  
kolleger den ene dag, cykler den næste og tager bussen den tredje.  

• Mobilisten lader sig ikke begrænse af afgangstider eller myldretider. 
Ved hjælp af tidens informationstjenester og -udstyr holder mobili-
sten sig altid opdateret om transportmuligheder og vælger sin rejse 
undervejs. 

Sådan kender du Mobilisten 

Mobilisten

Illustration: Rasmus Sand Høyer for JP

omklædnings- og badefaciliteter ville gøre en 

forskel, og hele 45% mener også, at en  

Erhvervskort-ordning ville kunne få dem til  

at lade bilen stå og vælge offentlig transport  

i stedet. 

”Undersøgelsen viser, at der er rigtig meget, 

man som virksomhed eller kommune kan gøre 

for at påvirke medarbejderes transportvaner og 

dermed den samlede CO2-udledning,” siger 

Anja Puggaard. 

Gode badeforhold, information om afgangstider for den offentlige transport, samt firmaarrangeret 
samkørsel er blandt de initativer, der kan være med til at ændre medarbejderes transportvaner.

Formel M har som målsætning at nedbringe 

CO2-udledningen fra transport med 10% i de 

konkrete demonstrationsprojekter.

For mere information om Formel M  
kontakt venligst:

Anna Thormann, leder af Formel M

anna.thormann@gate21.dk

Formel M er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. 
Formel M har i januar 2012 opnået støtte til en forlængelse, så  
projektet nu varer i alt tre år. 
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Målet er at skabe bygninger, 
hvor hver m2 bruges optimalt  
og understøtter brugernes behov 
bedst muligt.” 

Projektleder Charlotte Schunck 
Plan C

”
drift- og vedligeholdelsesproblemer og for-

bedring af indeklimaproblemer, med en klar 

økonomisk besparelse til følge,” forklarer  

Charlotte Schunck, projektleder i Plan C. 

Nyt ”mindset” giver renoveringer værdi

Modellen sigter mod en høj grad af bruger- 

inddragelse.  

”Udover at være et konkret værktøj, er  

Totalværdimodellen også et ”mindset”. Det er 

en ny måde at se på renoveringer på og har til 

hensigt at informere beslutningstagere om  

totalværditankegangen. Værktøjet er med til 

at forebygge forhastede beslutninger om små-

renoveringer, der nok giver en mindre energi-

besparelse, men ikke er helhedsorienterede  

eller fremadrettede. Derfor opererer Totalvær-

dimodellen under de indledende faser - fra  

muligheden for en energirenovering opstår, til 

projektet er klar med sine velovervejede og  

dokumenterede hovedlinjer og hovedbevilling,” 

forklarer Charlotte Schunck.

Der er store gevinster at hente ved at  

betragte renoveringer af bygninger ud 

fra et helhedsperspektiv, hvor bygherren 

fra start inddrager overvejelser om brugernes 

behov, økonomien og miljøet. Totalværdimo-

dellen, der er udviklet af otte Plan C-partnere, 

guider projektledere og beslutningstagere  

gennem forslag til bæredygtige beslutninger 

og overvejelser, der bør medtages, inden  

renoveringsprojekter går i gang. Alle forslag til 

beslutninger og overvejelser tager udgangs-

punkt i behovet for social, økonomisk og miljø-

mæssig værdi for bygningens brugere, byg-

herre og samfundet som helhed. 

”Energirenovering er en kompleks størrelse 

med mange hensyn at tage til såvel økonomi 

som brugere. Derfor er det vigtigt at være 

yderst grundige i opstartsfasen. Målet er at 

skabe bygninger, hvor hver m2 bruges optimalt 

og understøtter brugernes behov bedst muligt. 

En koordineret indsats med et helhedsperspek-

tiv skaber gode muligheder for synergieffekter 

mellem energibesparelser, løsninger af  

Totalværdi er merværdi 
Plan C har udviklet Totalværdimodellen, som et værktøj, der kan lette planlægningen  
af renoveringsprojekter. Modellen hjælper kommunale bygherrer og almene bolig- 
selskaber gennem overvejelser og beslutninger, der sikrer, at renoveringen tilfører  
bygningens brugere og interessenter værdi – under hensyntagen til såvel sociale  
forhold som økonomi og miljø.
   
Af Jesper Frydland-Raun 

Foto: Søren Osgood

 

Totalværdimodellen 
som værktøj
 
Totalværdimodellen er et  
arbejdsværktøj, der guider  
bygherrer gennem otte faser  
i renoveringen:  

• Afsæt 
• Afklaring 
• Screening
• Potentialer 
• Data 
• Løsninger 
• Cost-benefit
• Overdragelse 

Hver fase i modellen gennemgår 
spørgsmål, dokumentation,  
aktiviteter og værktøjer, der skal 
til, for at skabe et dokumen- 
teret, holistisk grundlag for  
beslutninger og løsningsforslag 
i hele projektets opstart.

Fakta om  
Totalværdimodellen

Tidsramme:  
Modellen er udviklet i 2011  
og forventes afsluttet som  
en afprøvet og digital model  
i september 2012.

Partnere:    
Albertslund Kommune,  
Københavns Kommune,   
Bo-Vest, NCC, Ai-gruppen, 
COWI , BRF-kredit og  
Henning Larsen Architechts.

Plan C er et offentligt privat innovationsprojekt, hvor partnere fra forskningsinstitutioner, det private erhvervsliv,  
kommuner og boligselskaber samarbejder for at skabe fremtidssikrede energirenoveringer i den almene og  
kommunale sektor. Projektet ledes i Gate 21. Plan C er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling  
og Vækstforum Hovedstaden. 

For mere information kontakt venligst:

Charlotte Schunck, projektleder Plan C

charlotte.schunck@albertslund.dk
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”En af de bygninger er skolens SFO, som er 

placeret et andet sted i byen. Det betyder, at 

de mindre elever hver dag må gå fra skolen og 

hen til SFOen. To af skolens udskolingsklasser 

er henvist til andre lokaler i landsbyen og har 

derved mistet samhørigheden med skolen. 

Skolen huser også en 40 år gammel pavillon i 

træ med sparsom isolering. Alt i alt ret uhen-

sigtsmæssigt for elever, lærere, driftspersonale 

og ikke mindst for kommunens økonomi,”  

forklarer Lis Frederiksen, bygningskonstruktør i 

Ishøj Kommunes Center for Kommunale Ejen-

domme.

”Vores plan er at samle aktiviteterne i færre 

bygninger og derved skabe en mere sammen-

hængende skole til glæde for elever, lærere og 

driftspersonale. Resultatet skal gerne blive en 

mere moderne skole med færre udgifter til 

drift,” siger Lis Frederiksen.

Totalværdi skaber rum med flere funktioner

Derfor er Ishøj Kommune gået i gang med en 

større proces, hvor skolen både renoveres og 

ombygges for syv millioner kroner. Til den pro-

ces får skolen hjælp af Plan C-partner og rådgi-

vende arkitekt- og ingeniørfirma Ai-gruppen.

”Hvordan bruger man de samme kvadrat-

meter til flere ting? Det er den store udfordring 

for Ishøj Skole. Vi har nu sammen med skolen 

formået at finde en løsning, hvor rummene 

ændrer karakter fra at være skole til at blive 

SFO til at blive skole igen. Skolen har nu en  

vision for, hvordan slutresultatet skal se ud, og 

det er helt essentielt i dette tilfælde,” fortæller 

partner i Ai-gruppen Tomas Snog. 

”Skolen var allerede gået i løsningsmode, da 

Ai-gruppen kom ind i processen. Vi blev enige 

med skolen om at afprøve Totalværdimodellen. 

På den måde fik vi processen ført væk fra de 

mest nærliggende løsninger. Totalværdimodel-

len tvinger de implicerede parter til at stille de 

rigtige spørgsmål, og det kommer der rigtig 

mange gode tiltag og kvaliteter ud af,” siger 

Tomas Snog.

Selve byggeprojektet går i gang, når skolen 

holder sommerferie, og skal efter planen stå 

færdigt i 2013. 

Totalværdi handler også om  
at finde plads til moon-cars 
 
Plan C’s totalværdimodel hjælper Ishøj Kommune med at skabe en moderne og sammenhængende 
skole med bedre plads til elever og voksne. 
    
Af Jesper Frydland-Raun og Ane Clement-Døssing

Ishøj Kommune vil gerne i tættere dialog med 

brugere af bygninger, der skal renoveres eller 

ombygges. Så da de skulle i gang med det 

forberedende arbejde med den kommende  

ombygning og renovering af Ishøj Skole, var 

det nærliggende at benytte Plan C’s Totalvær-

dimodel som grundlag. Modellen viser, hvordan 

man arbejder med renoveringsprojekter ud fra 

et helhedsperspektiv, hvor brugerne spiller en 

lige rolle i forhold til for eksempel økonomi. 

”Vi har holdt møder med elever, lærere og 

driftspersonale, hvor de forskellige bruger-

grupper fik lejlighed til at komme med deres 

ønsker til en bedre skole og arbejdsplads. Det 

kom der meget ud af. Lige fra hvordan lokaler-

ne kan indrettes, til at der mangler asfalteret 

plads til at køre med moon-cars på,” forklarer 

Morten Clausen, centerchef i Ishøj Kommunes 

Center for Kommunale Ejendomme.

Netop det problem var oprindeligt ikke en 

del af tankerne for skolen. Både på grund af 

økonomien i projektet, men også fordi der ikke 

er plads til at anlægge en bane.

”Men fordi vi gennem modellen anlægger et 

helhedsperspektiv på projektet, fandt vi ud af, 

at parkeringspladsen foran gymnastikhallen 

ikke bliver brugt om dagen. Så på den måde 

fandt vi også plads til netop det ønske,” siger 

Morten Clausen.

Dialog er vejen til bedre økonomi

På tidligere renoveringsprojekter var det typisk 

rådgivere, der tog sig af den indledende dialog, 

men det var ikke uden udfordringer. 

”Før var det altid rådgiveren på det konkrete 

projekt, der tog sig af den slags. Men når pro-

jekterne så er færdige, oplever vi en masse ud-

fordringer, som en tidligere dialog med bruger-

ne måske kunne have forhindret,” forklarer 

Morten Clausen og fortsætter:

”Vi har i forvejen den daglige kontakt med 

skolens driftspersonale, så for os er det nær-

liggende at skære et led væk og allerede  

komme på banen ved start af projektet. Ved at 

afstemme behov og forventninger direkte med 

brugerne, bliver projektet i vores øjne også 

bedre.”

Projektet samler skolen 

Renoveringen af Ishøj Skole sker på baggrund 

af, at skolen siden indvielsen for mere end 70 

år siden er vokset i alle mulige retninger. Derfor 

er skolen i dag fordelt over flere separate byg-

ninger, hvoraf nogle ligger andre steder i Ishøj 

Landsby. Totalværdimodellen var et godt værk-

tøj til at samle skolen med udgangspunkt i  

elever og læreres behov. Fo
to
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”Vi har holdt møder med elever, lærere og driftspersonale,  
hvor de forskellige brugergrupper fik lejlighed til at komme  
med deres ønsker til en bedre skole og arbejdsplads. 

Det kom der meget ud af. Lige fra hvordan lokalerne  
kan indrettes, til at der mangler asfalteret plads til at  
køre med moon-cars på.” 

Morten Clausen, centerchef 
Center for Kommunale Ejendomme, Ishøj Kommune

Totalværdimodellen findes i pdf-form på Plan C’s hjemmeside.  
En digitalisering af modellen forventes lanceret i september 2012. Læs mere på www.plan-c.dk
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Ny LED-belysning  
presser elforbruget i bund 
Et forsøg med LED-belysning på Grøndalsvængets Skole i København har reduceret energiforbruget til lys 
i klasselokalet med 74 procent. Automatisk styring og differentieret belysning med gode kontrastforhold 
har positiv indflydelse på elevernes indlæringsevne og koncentration.
  
Af Lene Ulsted Carlsen

Fire gode råd om godt lys til folkeskoler
af lysdesigner hos COWI, Nikolaj Birkelund 

Lysdesigner Nikolaj Birkelund er tilknyttet Plan C’s forsøgsprojekt om  
intelligent skolebelysning som rådgiver. Han giver her fire gode råd om 
lysdesign til folkeskoler:

Tænk ikke kun i energibesparelser, når du vælger belysning.  
Komfort og energibesparelser kan nemlig sagtens gå hånd i hånd.  

Skab kontraster – det kan sænke lydniveauet i klassen.  
Flere forsøg har vist, at fuldt oplyste lokaler opfordrer til mere støj, 
mens lokaler med små oaser af lys opfordrer til mere stille snak. 
 
Husk, at lysdesignet skal kunne understøtte læringsformen.  
Hvis skolen anvender smartboards, er det fx vigtigt, at general- 
belysningen ikke overskygger smartboardprojektionen. Her er 
dæmpet generalbelysning og individuelle lyskilder et godt  
løsningsforslag. 
 
Tænk i fleksibilitet.  
Det er ikke nok at kunne vælge mellem slukket og tændt lys. Der 
skal kunne laves forskellige lyssætninger til forskellige lærings- 
situationer.

Foto: Loa Brix 
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På Grøndalsvængets Skole i København 

har flere elever i 5. og 6. klasse været 

”forsøgskaniner” i et Plan C forsøgs- 

projekt for at skabe dokumenteret effekt af  

ny belysning. Siden efterårsferien 2011 har  

forbrugsstyrede LED-lamper således kastet 

nyt lys over regnestykker og læsebøger i tre 

klasselokaler på skolen. 

Det ene klasselokale i forsøget har beholdt 

de gamle lysarmaturer fra 70’erne, ét andet har 

fået nye lysstofrør indbygget i et nedsænket 

loft, og det tredje har fået installeret nye LED-

armaturer også i nedsænket loft, spots på 

vægge og tavler, smartboard, samt individuelle 

bordlamper til eleverne. 

Klasselokalet med LED-belysning styres ved 

persontilstedeværelse og dagslysmængde. Det 

betyder, at systemet sammenligner lokalets  

lysindfald med de lovfæstede krav til Lux-tal 

og løbende justerer lampernes styrke, hvis  

solen bryder frem, eller gardinerne trækkes for. 

På den måde sikres et optimalt lysniveau for 

eleverne. 

   ”Vores målinger af energiforbruget til belys-

ningen viser, at et lokale med nye lysstofrør  

reducerer energiforbruget med 50 procent. En 

yderligere halvering er registreret i et lokale 

med LED-belysning og dagslysstyring. Ved  

belysning, der både styres efter persontil- 

stedeværelse og dagslysniveau har forsøget 

vist, at vi kan spare 74 procent af energifor-

bruget til belysning set i forhold til et lokale 

med armaturer, der er fra 70’erne,” forklarer 

ph.d. ved DTU Byg Anne Iversen, som er til-

knyttet forsøgsprojektet i Plan C.

Intelligent belysning og intelligente børn

 Inden forsøget bliver afsluttet i juni 2012, er 

der gennemført test og undersøgelse af ele-

verne i de tre klasser for at se, om belysningen 

påvirker deres koncentrationsevne. Og der er 

store forventninger til gode resultater:

   ”Den rette belysning kan være med til at  

skabe fokus og ro i et undervisningsmiljø.  

Undersøgelser i daginstitutioner har vist, at 

ved at skabe forskellige zoner med forskellig 

belysning fås en positiv effekt på børnenes  

fokusering,” forklarer Anne Iversen.

Projekt giver ny viden om lys og læring

I Københavns Ejendomme, der administrerer 

Københavns Kommunes bygninger, ser man 

skolernes belysning i et nyt lys efter deltagel-

sen i forsøgsprojektet. 

”Hvis vi ikke havde været med i projektet, 

ville vi nok bare gøre, som vi plejer, når vi reno-

verer bygninger, med mindre rådgiveren har 

specifikke idéer til belysningen,” fortæller  

Signe Korsnes, projektleder hos Københavns 

Ejendomme og fortsætter:

”Projektet har givet os ny viden om, hvilke 

belysningsmæssige overvejelser, vi skal gøre os 

i fremtiden omkring nye undervisningsformer 

som eksempelvis smartboards,” siger Signe 

Korsnes.

 

Nyt LED-lys slukker fordomme

Københavns Kommune har også fået udfordret 

fordommen om, at LED-belysning giver et kø-

ligt, blåt lys.

”Sådan er det slet ikke med denne løsning. 

Det er smukke lamper, der giver et godt lys,” 

pointerer Signe Korsnes.

Og netop det gode lys og det deraf forbed-

rede indeklima lægger Københavns Kommune 

vægt på som én af de positive fokusområder 

for projektet. At det ikke kun handler om ener-

gibesparelser, men også om øget trivsel og 

komfort for lærerne og eleverne. 

Københavns Kommune skal renovere en 

lang række skoler i den kommende årrække  

og vil tage resultaterne fra forsøgsprojektet 

om LED-belysning med i overvejelserne.

For mere information kontakt venligst:

Per Boesgaard, projektleder Plan C

per.boesgaard@gate21.dk
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”Ved belysning, der både styres efter persontilstedeværelse og dagslysniveau har forsøget vist, at vi kan spare  
74 procent af energiforbruget til belysning set i forhold til et lokale med armaturer, der er fra 70’erne.”
     
    Anne Iversen, ph.d. ved DTU Byg og tilknyttet forsøgsprojektet på Grøndalsvængets Skole
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Plan C’s forsøgsprojekt på Grøndalsvængets Skole i København har siden efteråret 2011 testet nye, energibesparende 
lysforhold i 5. og 6. klasse. Et klasseværelse har fået LED generalbelysning, spots langs væggene, smartboard som tavle 
og individuelle bordlamper til eleverne. 

Når læreren bruger det 
nye smartboard, slukkes 
generalbelysningen og 
kun spots langs vægge 
og individuel belysning 
på bordene er tændt.

Vi gav eleverne i 6.b. hver deres 
lampe. For at skabe ejerskab fik 
de selv lov at pakke lampen ud, 
samle og male den, så den fik et 
individuelt særpræg.”

Projektleder Per Boesgaard 
Plan C

”

Projektskitse Nikolaj Birkelund 
COWI Lighting Design. 

Generalbelysning i loft bliver suppleret af 
spots langs vægge

Individuelle bordlamper giver bedre fokus 
på opgaverne

Fotos: Kenneth Løvholt, Loa Brix og Nikolaj Birkelund

 
Belysningsforsøg  
på Grøndalsvængets 
Skole 

Tidsramme 
Igangsat oktober 2011 og forventes  

afsluttet juni 2012.

Partnere
Københavns Kommune, COWI,  

Schneider Electric, Philips og DTU Byg.

System 
9 kvadratiske LED armaturer på 35 W til 

almen belysning og 10 LED downlights  

på henholdsvis 16 W og 40 W til sær- 

belysning. To loftindbyggede sensorer 

styrer belysningen i forhold til dagslys-

mængde og bevægelse i lokalet. 

Energibesparelse
Besparelse på 640 KWh/år, som svarer  

til en reduktion i energiforbrug på 74% 

sammenlignet med traditionelle  

lysstofrør. 

Merværdi
Det forventes, at belysningen har en  

indflydelse på elevernes koncentration 

og roen i klassen. Endelige resultater 

foreligger i juni 2012. 

Økonomi
På årsbasis vil skolen spare kr. 1.300 på 

elregningen for det ene klasselokale. 
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Adskil udvikling fra byggeprojekt

”Det er vigtigt at tænke sig om, inden arbejdet 

starter,” forklarer Søren Hilbert. Han taler om 

de OPI-projekter, som hans firma anbefaler 

bygherrer og leverandører at gennemføre,  

inden de sætter gang i et nyt byggeprojekt 

med ønske om innovative løsninger. 

”Det er et spørgsmål om at adskille udvik-

ling fra byggeprojekt i stedet for at tænke dem 

sammen. Ved at definere et OPI-projekt skaber 

man et handlerum, hvor leverandør og byg-

ningsejer – ofte sammen med forskningsinsti-

tutioner – kan udvikle og afprøve nye løsninger. 

OPI-projektet skal ikke i udbud,” forklarer Søren 

Hilbert. 

Der skal indgås en OPI-aftale med vilkår for, 

hvordan deltagerne deler rettighederne til de 

nye løsninger mellem sig. Herefter kan løsnin-

gen indgå i et samlet udbud af byggeprojektet. 

Den private leverandør forpligter sig til at give 

licens til andre leverandører, der måtte byde på 

byggeprojektet. Den offentlige part forpligter 

sig til at tilrettelægge udbuddet, så de andre 

leverandører kan gøre sig bekendt med løsnin-

gen. På den måde bliver den private leverandør 

ikke inhabil, og samtidig er de sikret en vis ind-

tægt gennem licensen, hvis en anden virksom-

hed vinder udbuddet. 

Modellen for udbudsfri OPI kan anvendes 

inden for de gældende regler. Selvom modellen 

ikke kan udelukke konkret juridisk bistand, når 

det enkelte OPI-projekt skal etableres, hjælper 

den et langt stykke ad vejen og er suppleret 

med både en vejledning og en standard- 

kontrakt. 

OPI giver driftsbesparelser 

Den danske byggebranche er generelt ikke 

kendt for at være særligt innovativ. Ifølge  

Søren Hilbert skyldes det blandt andet, at vi  

i Danmark har en tradition for at fortolke ud-

budsreglerne meget stramt sammenlignet 

med andre lande. Netop derfor er der ifølge 

ham behov for nogle alternativer til den tradi-

tionelle udbudslogik, hvis vi skal frisætte byg-

geriets udviklingspotentialer. 

”Vi forventer, at modellen kan gøre en for-

skel for såvel bygningsejere som leverandører. 

Der er store besparelser at hente ved at gå  

efter de bedste løsninger frem for business  

as usual. Hvis vi slipper innovationen fri, er det 

mit skøn, at bygningsejere kan spare 10 pro-

cent på bygge- og driftsomkostninger,” vurde-

rer Søren Hilbert. Ifølge ham kan man nemlig 

opnå en bedre og mere langsigtet effekt i 

driftsperioden, hvis man tænker i en helheds-

orienteret løsning fra starten.

”Hvis man ikke tager hensyn til driften og til 

de mennesker, der skal bruge en nybygget eller 

renoveret bygning, er meget af indsatsen 

spildt. Her betragter jeg OPI som den facilita-

tor, der sikrer, at man får udviklet de bedste og 

Nøglen til milliardbesparelser  
hedder udbudsfri OPI
 
”Slip innovationen fri, og spar 10 procent på bygge- og driftsomkostninger,”  
sådan lyder det fra advokat Søren Hilbert til de offentlige bygningsejere.  
Nyudviklet model for udbudsfri offentlig privat innovation er nøglen.   

Af Loa Brix

En kommune ønsker at energirenovere 

fem daginstitutioner. De inviterer en  

leverandør af solcelleanlæg med i den 

indledende proces, hvor kommunen og leve-

randøren i fællesskab udvikler en ny type sol-

celleanlæg, som skal bygningsintegreres i de 

renoverede daginstitutioner. Kommunen sæt-

ter efterfølgende den samlede anlægsopgave i 

udbud. Men solcelleleverandøren er den eneste 

virksomhed, der sidder inde med den efter-

spurgte løsning. Det er konkurrenceforvridende 

– leverandøren er med andre ord blevet inhabil. 

Ergo får de ingen opgave ud af den store ind-

sats, de har lagt i innovationsprocessen. 

Denne situation er selvfølgelig fiktiv, men 

ikke så langt fra virkeligheden. Det er nemlig et 

udbredt problem i byggebranchen, at leveran-

dører i form af rådgivere, entreprenører og pro-

ducenter ikke tør deltage i udviklingsprojekter 

af frygt for at blive ekskluderet fra den ende- 

lige udbudsproces. Konsekvensen er ifølge  

advokat og partner hos Rønne & Lundgren,  

Søren Hilbert, at vi ikke får udnyttet bygge-

branchens innovationspotentiale tilstrække-

ligt. 

I forbindelse med deres deltagelse i Plan C 

har Rønne & Lundgren udarbejdet en juridisk 

model for udbudsfri offentlig privat innovation 

(OPI). Modellen hjælper bygningsejer og leve-

randør med at sikre bedre innovationshøjde i 

bygge- og renoveringsopgaver. 

mest holdbare løsninger, fordi man kommer 

hele vejen rundt om bygningens økonomi, bru-

gere og energibehov.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mere information kontakt venligst:

Sif Enevold, leder af Plan C

sif.enevold@gate21.dk

Udbudsfri offentlig 
privat innovation 
(OPI) betyder, at  
udviklingsprojektet  
ikke udbydes som en 
del af standardpro-
jektet. Herved sikres 
reel innovation.  
Samtidig sikrer private 
leverandører sig mod 
inhabilitet i udbuds-
fasen.

”Hvis vi slipper innovationen fri, er det mit skøn, at bygningsejere kan spare 10 procent  
på bygge- og driftsomkostninger.”

 Søren Hilbert, advokat og partner i Rønne & Lundgren
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Green Cities-projektet Carbon 20 baner vej for en ny relation mellem kommune og virksomhed, der skal for-

bedre kommunernes muligheder for at nå deres klimamål. I stedet for at kommunernes miljømedarbejdere 

primært fører tilsyn med, at virksomhederne overholder miljølovgivningen, bliver medarbejderne gennem  

Carbon 20 klædt på til også at fungere som klimavejledere. Det sikrer, at der også er plads til en mere uformel 

kontakt til virksomhederne, som får besøg ikke blot af en kontrollant, men også en sparringspartner.

Miljømedarbejder i Albertslund Kommune, Birgitte Larsen fortæller: ”Når jeg er på tilsyn, spørger jeg ind til 

klimaindsatsen i virksomheden. Ofte kan jeg se, at lyset er tændt uden grund i lagerhallen eller på gang- 

arealer, og så falder det helt naturligt at fortælle om Carbon 20-projektet. Albertslund Kommune har gennem 

mange år lagt stor vægt på virksomhedernes frivillige miljø- og klimaarbejde. Derfor falder det mig naturligt 

at fungere som samarbejdspartner for virksomheden.” 

Der er penge i klimaet

At få overbevist virksomhederne om at deltage i projektet, har i Albertslund ikke været den store udfordring. 

”De syv virksomheder, der deltager i Albertslund Kommune, var engagerede i miljø- og klimaarbejdet inden, 

de meldte sig ind i Carbon 20-projektet. Derfor har jeg at gøre med virksomheder, der vil noget, og som er 

topmotiverede. Energibesparelser er nemlig lig kontante besparelser, og det siger virksomheder som  

regel ikke nej til,” fortæller Birgitte Larsen. 

Carbon 20 tæller allerede 108 klimaengagerede virksomheder i de syv deltagende kommuner.

Sådan høster man de lavthængende frugter

”Mange virksomheder følger ikke med i deres forbrug - og det kan virkelig godt betale sig at gøre. Virksom-

hederne bliver nemlig bevidste om, hvilke områder af deres virksomhed, der især sluger energi, og om  

energispareindsatsen går i den rigtige retning,” siger Birgitte Larsen. 

 

 

Fem gode råd 
- til offentlige bygningsejere, 
der ønsker mere innovative løsninger

Sørg for at adskille udvikling (OPI-projektet)  
fra indkøb (byggeprojektet). 

Klarlæg parternes forskellige interesser. 

Beskriv parternes fælles mål for udviklings- 
samarbejdet. 

Afstem samarbejdsvilkårene, så projektet  
overholder offentligretlige regler. På den 
måde opstår der ikke inhabilitet i efter- 
følgende udbud, og man undgår ulovlig  
statsstøtte. 

Indgå formel aftale om projektet: først med 
overordnede vilkår (præ-projektaftale) og  
siden mere detaljeret (OPI-aftale). På den 
måde fastlægges samarbejdsvilkårene, og 
deres overholdelse under og efter  
OPI-projektet sikres.

Kilder: Advokat Søren Hilbert og advokat Michael Alstrøm  

Partnere i Rønne & Lundgren

Søren Hilbert, advokat og partner i Rønne & Lundgren              
Foto: Steven Achiam

Miljøtilsynsmedarbejderen er 
også samarbejdspartner
Carbon 20-projektet giver kommunale miljøtilsynsmedarbejdere nye kompetencer, 
som bidrager til at styrke og udvide samarbejdet mellem dem og virksomhederne. 
Den nye samarbejdsform kommer i sidste ende kommunernes klimamål til gode, da 
en stor del af en kommunes samlede CO2-udslip stammer fra virksomheder. 
  
Af Ane Clement-Døssing

Nemme 
energibesparelser
Ikke alle energibesparelser 
behøver at være omfattende 
ifølge Birgitte Larsen. Hun 
anbefaler virksomhederne at 
holde øje med små ting som:

•  Automatisk nedlukning af 
kaffeautomat og printere 
uden for virksomhedens 
åbningstid 

•  Indstilling af computere til 
sleep mode 

•  Inddragelse og motivation 
af virksomhedens 
medarbejdere til at komme 
med energispareforslag 

•  Følge med i energiforbruget 

5

1

4

3

2

Carbon 20 er et samarbejde mellem Green Cities kommunerne og mere  
end 100 virksomheder om klimatilpasning og CO2-reduktion på 20 procent 
inden for en tre-årig projektperiode. Projektet er støttet af EU Life+.

Med Carbon 20 mappen under armen hjælper miljømedarbejder Birgitte Larsen lokale virksomheder med at spare 
på energien. 
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For mere information om Carbon 20 kontakt venligst:

Lone Kelstrup, projektleder Carbon 20

lone.kelstrup@gate21.dk
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portræt  
- af et offentligt privat innovationsprojekt

Klima- og energiudfordringer  
kender ingen grænser 
 
Energi Øresund er et offentligt privat innovationssamarbejde mellem tre danske og tre svenske kommuner om  
strategisk energiplanlægning, som bruger de kompetencer universiteter, kommuner  
og private virksomheder har i Øresundsregionen.  
 
   
Af Kenneth Løvholt
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”Målet med Energi Øresund projektet er at 

skabe en række konkrete aktiviteter, der 

munder ud i retningslinjer og anbefalinger 

til politikerne,” fortæller Casper Harboe,  

projektleder på Energi Øresund og leder af  

Regionale Samarbejdsprojekter, Miljø ved 

Lunds Universitet/Roskilde Universitet. 

Anbefalingerne skal pege på, hvordan kom-

munerne kan lave energiplanlægning bedre og 

mere strategisk i Øresundsregionen og dermed 

få mere vedvarende energi ind i energisyste-

met. 

“Samtidig er det et mål, at Energi Øresund 

skal skabe en platform for fremtidigt øget 

samarbejde og netværk omkring strategisk 

energiplanlægning i Øresundsregionen mellem 

kommuner, universiteter og virksomheder,”  

siger Casper Harboe. 

Det kommunale marked

Energi Øresund arbejder også med udviklingen 

af det kommunale marked, hvor danske og 

svenske kommuner hvert år bruger et milliard-

beløb inden for energi- og miljøområdet. 

“Kommunerne skal fremover til at investere 

i nogle nye teknologier inden for energiproduk-

tion og –distribution. Her skal de nationale og 

lokale virksomheder på banen og være med til 

at udvikle de nye teknologier i et samarbejde 

med forskere fra universiteterne,” siger Casper 

Harboe og slår fast, at det er et område, hvor 

kommunerne skal turde stille krav til leveran-

dørerne for få udviklet de rigtige fremtids- 

sikrede løsninger.

Vind i Øresund

En af de konkrete aktiviteter i Energi Øresund 

er et samarbejde omkring vindenergi i Øresund 

og i regionen som helhed. Her har Malmø Stad 

og Københavns Kommune sat sig for at under-

søge, om det er muligt at gå sammen om ud-

viklingen af et sammenhængende vindmølle-

projekt i Øresund. 

Inge Nilsson, projektleder i Teknik og Miljø-

forvaltningen i Københavns Kommune, fortæl-

ler, at det er helt unikt at have to store byer 

tæt på hinanden, der begge har store ambitio-

ner omkring vindenergi. Derfor er det oplagt at 

undersøge mulighederne for et samarbejde 

omkring vindenergi, og den danske side af Øre-

sund er allerede screenet for mulige lokaliteter.

“Fordelen ved at samarbejde på tværs af 

Øresund er især at bruge hinandens viden og 

erfaringer. I Danmark er der en lang tradition 

for at udvikle vindenergi, for etablering af vind-

møllelaug og for bygning af land- og havmøller. 

Det er et område, hvor der ikke er lige så man-

ge erfaringer i Sverige,” siger Inge Nilsson. 

Vindenergi i Sverige og Danmark er under-

lagt helt forskellige økonomiske betingelser, 

lovgivning og tilskudsregler. Derfor har Energi 

Øresund udarbejdet en rapport, som kortlæg-

ger de to sæt rammebetingelser. Rapporten er 

nu en del af grundlaget for den videre proces 

med at undersøge mulighederne for et dansk - 

svensk projekt med etablering af vindmøller i 

Øresund.  

Platform for samarbejde

Energi Øresund er opdelt i tre områder:
 

• Lagring af vedvarende energi 

• Energi forsyning til lavenergiområder 

• Samarbejdsforum om strategisk  

energiplanlægning

Hvert område har en række undertemaer og  

konkrete aktiviteter. 

Deltagerne i Energi Øresund projektet mø-

des hver måned til fællesmøder, hvor resulta-

terne af det løbende arbejde præsenteres, og 

kommende aktiviteter planlægges. 

Casper Harboe fremhæver de månedlige 

møder som et af de vigtige resultater af  

projektet. 

“Det er lykkedes at få samarbejdet godt i 

gang og få en stor gruppe mennesker, som re-

præsenterer kerneaktørerne inden for energi i 

Øresundsregionen, til at mødes og etablere en 

række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har i 

det forløbne år udarbejdet en række rapporter 

om lagring og distribution af energi,” fortæller 

Casper Harboe.

Arbejdsgrupperne og fællesmøderne er 

platformen for det videre samarbejde mellem 

kommuner, universiteter og virksomheder, der 

senere i projektet skal stå for udviklingen af 

retningslinjer og politiske anbefalinger.

Perspektiver for samarbejdsprojekter på 
tværs af kommuner

Inge Nilsson ser store perspektiver i fremtiden 

for at arbejde på tværs af kommunegrænser.

“Der er en række klima- og energiopgaver, 

som vi med fordel kan arbejde sammen om. 

For eksempel er det oplagt at pege på strate-

gisk energiplanlægning, som handler om et 

sammenhængende energisystem og planlæg-

ning af vores energiforsyning. Et andet område 

er samarbejde omkring infrastruktur til elbiler, 

hvor borgere både krydser kommune- og lan-

degrænser,” siger Inge Nilsson. 

For kommuner er det nødvendigt at samar-

bejde i større skala, når det handler om energi, 

fordi der er nogle stordriftsfordele ved at gå 

sammen på tværs af kommunegrænser. 

Casper Harboe nævner som eksempel fjern-

varmenettet, hvor kommunen måske kan und-

gå at fyre op under olie- og naturgasfyrede 

spidsbelastningsanlæg, hvis en anden kommu-

ne har en overskudsproduktion af varme, der 

kan bruges til at skabe balance i fjernvarme-

nettet. 

Det er en praksis, energiselskaberne allere-

de har ved vindenergi, hvor overskudsprodukti-

on af el i Danmark eksporteres til Sverige, hvor 

den bruges til at pumpe vand op i reservoirer. 

Når der så er mangel på vind i Danmark, sælger 

svenskerne el baseret på vandkraft tilbage til 

blandt andet Danmark. 

Udbudsregler og OPI

Casper Harboe efterlyser en diskussion af, hvad 

man fra politisk side kan gøre for at få gang i 

flere offentlig private samarbejder. Hvis der 

kommer flere samarbejdsaftaler, så er der også 

flere muligheder for virksomhederne for at  

teste nye teknologier. 

“Det skal være lettere for cleantech virk-

somheder at komme ind på det kommunale 

marked. For at det kan lade sig gøre, skal der 

kigges på udbudsreglerne og undersøges, hvor-

dan man kan gøre det lettere at lave sam- 

arbejdsaftaler, og gøre det lettere for kommu-

nerne at skrive grønne kriterier ind, når de laver 

udbudsmateriale på anlægsopgaver,” slutter 

Casper Harboe.

Projektet er støttet af:

 
Energi Øresund 

Finansiering:  

Projektet er godkendt til støtte på 4,7 mio. 

kr. fra Interreg. IVA programmet  

og har et totalbudget på 9,4 millioner kro-

ner. 

Partnere:  

Albertslund Kommune (DK),  

Ballerup Kommune (DK),  

Kristianstad Kommun (S),  

Københavns Kommune (DK),  

Malmø Stad (S),  

Lunds Kommun (S),  

Albertslund Varmeværk (DK),  

Amagerforbrænding (DK),  

Energikontoret Skåne (S),  

Københavns Energi (DK),  

Lunds Energi (S),  

Lunds Universitet /IIIEE (S),  

Sustainable Business Hub Skåne (S), 

Vestegnens Kraftvarmeselskab (DK),  

Regionale Samarbejdsprojekter/Miljø (DK),  

Aalborg Universitet/Ballerup (DK).

Gate 21 (DK): Gate 21 varetager som part-

ner i Energi Øresund kommunikation og 

formidling i projektet. 

Tidsramme: 2011-2013 

Projektleder:  

Casper Harboe, Regionale Samarbejdspro-

jekter, Miljø ved Lunds Universitet/Roskil-

de Universitet. 

For mere information kontakt venligst:

Casper Harboe, Energi Øresund

Casper.Harboe@oresund.lu.se

  
Læs mere på: www.energioresund.dk
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om et par måneder. Når kommunen om nogle 

år har flere solcelleanlæg, er det planen, at de 

skal kobles på det samme online målesystem, 

så alle anlæg kan overvåges centralt og sam- 

tidigt. 

For mere information om PV Boost  

kontakt venligst:

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

projektleder PV Boost 

pvp@cenergia.dk

mængden af sollys på idrætscenteret er. Og 

dermed seks vidt forskellige syn på, hvor  

meget et solcelleanlæg på idrætscenteret kan 

producere. De varierende solindstrålingstal 

gjorde en sammenligning mellem leverandø-

rerne kompleks.

”Derfor lavede vi et skema, så vi kunne 

sammenligne leverandørernes forventninger til 

soltal, ydelse i kWh pr. år, investering, prisen pr. 

kWh og tilbagebetalingstiden. På den måde 

kunne vi både sammenligne leverandørerne og 

sammenligne anlæggets energipris med de  

nuværende energipriser,” forklarer Jacob Steen 

Harbo. 

25-årig garanti på ydeevne hos producent

Med fokus på hurtig tilbagebetalingstid og høj 

kvalitet var det den mindste leverandør  

Drivhuseffekten, der kunne levere det bedste 

anlæg. Leverandøren stillede den typiske  

garanti i solcellebranchen – en 25 års ydelses-

garanti, med garanti for en ydelse på 90 pro-

cent af det første års ydelse i år 11 og 80 pro-

cent af det første års ydelse i år 26. Og det er 

netop den garanti, det online målesystemet 

skal overvåge.

Overvåger om garantien holder

”Det gode ved målesystemet er, at vi kan fast-

holde garantien fra leverandøren og dermed 

sikre den beregnede tilbagebetalingstid. Hvis 

ikke anlægget yder energi som lovet, får vi en 

del af den fastfrosne anlægssum på 15 procent 

tilbage,” forklarer Jacob Steen Harbo, 

Mængden af solståler varierer med 20 pro-

cent fra år til år, men det korrigerer målesyste-

met for, i forhold til om solen skinner meget  

eller lidt det pågældende år. Det betyder, at 

Hvidovre Kommune allerede efter solcellean-

læggets første leveår kan vurdere, hvorvidt  

leverandøren har levet op til anlæggets lovede 

ydelse.  

Første punktum sat på første solcelleanlæg

”Det har været en lang proces, vi har researchet 

sindssygt meget, men nu har vi styr på projek-

tet, underskrevet kontrakten og er klar til byg-

gestart i juni,” fortæller Jacob Steen Harbo.

Han forventer, at Hvidovre Kommune inve-

sterer i flere solcelleanlæg i de kommende år 

og sætter allerede det næste anlæg i udbud 

Målesystem sikrer solcellers   
tilbagebetalingstid  
 
Da Hvidovre Kommune i efteråret 2011 lavede sit første udbud af solceller, blev tilbagebetalingstid et af de  
primære vurderingskriterier. Med vejledning fra projektet PV Boost blev en af løsningerne et online målesystem  
til at overvåge anlæggets reelle ydelse for at sikre, at solcelleanlægget er en god og fremtidssikret investering 
i forhold til andre energikilder.  
 
   
Af Lene Ulsted Carlsen

 
Solceller på  
Frihedens Idrætscenter i Hvidovre:

Solcelleareal 1.488 m2 

Bygningens samlede areal 15.000 m2

Investering 3,8 mio. kr. 

Forventet produktion af CO2-neutral strøm 223.235 kWh

Forventede produktion af idrætscenterets energiforbrug 12% 

Forventet pris pr. kwh Kr. 16-17

Forventet tilbagebetalingstid med faste energipriser 12 år

 
PV BOOST forsøgsprojekt med vandrette 
solceller på Frihedens Idrætscenter 

En del af solcelleanlægget på Frihedens Idrætscenter er et forsøgs-
projekt i PV Boost. 

To solcellearealer på hver 40 m2 placeres vandret. Det ene direkte  
på taget - det andet med en afstand på 5 cm fra taget for at sikre  
ventilation.

Formålet er at demonstrere ydeevnen fra vandrette solceller med og 
uden ventilation. Baggrunden er, at vandrette solcelleanlæg uden 
ventilation ofte bliver meget varme, og at ydelsen er lavere end skrå 
solceller, men æstetisk og genemæssigt har vandrette solceller et  
potentiale på flade tage. Forsøgsprojektet skal derfor demonstrere, 
hvorvidt vandrette solceller kan være rentable med ventilation.

PV Boost skal booste etableringen af nye solcelleanlæg på kommunale og almene bygninger. Projektet har også fokus 
på monitoreringsmetoder, nye finansieringsformer og bygningsintegrering af solcelleanlæg. Kommuner, der deltager i 
projektet kan få dækket 20 procent af anlægsomkostningerne.  
Cenergia står for projektledelsen og projektet er støttet af Forsk VE. 

”Vi vil have et solcelleanlæg i høj kvalitet og 

med en hurtig tilbagebetalingstid. Men de 

leverandører, der bød ind på vores udbud, 

havde alle forskellige bud på mængden af sol-

lys på anlægget. Det betød, at vi måtte stille 

mange krav til de langsigtede garantier for  

anlæggets produktion,” forklarer koordinator 

for energiteamet og projektleder Jacob Steen 

Harbo fra Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kom-

mune, som deltager i Gate 21-projektet PV 

Boost. 

En af løsningerne på kommunens udfor-

dring blev et online målesystem, som skal sik-

re, at anlægget giver den mængde energi, som 

leverandøren har lovet. Projektleder i PV Boost 

Peder Vejsig Pedersen fra Cenergia har sam-

men med arkitekt maa. Klaus Boyer Rasmus-

sen fra firmaet Solarvent vejledt Hvidovre 

Kommune i processen: 

”I PV Boost stiller vi nogle krav til de kom-

muner, der gennem projektet får 20 procent i 

tilskud til anlægsomkostningerne. Det er utro-

lig vigtigt at kvalitetssikre processen og finde 

gode løsninger. Og her er et online integreret 

målesystem nødvendigt for at sikre sig et opti-

malt udbytte af solcelleanlægget,” forklarer 

Peder Vejsig Pedersen. 

Overblik satte ekstra fokus på garantier

Seks leverandører bød på det knap 1.500 m2 

store solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter, 

som både har svømmehal, istræningshal, cur-

linghal, boldhal og skydebaner. Seks leverandø-

rer med seks vidt forskellige syn på, hvor stor 

Projektleder  
Jacob Steen Harbo, 

Teknisk Forvaltning, 
Hvidovre Kommune 

 
Foto: Kenneth Løvholt
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gode råd 
ved udbud af solcelleanlæg10

1. Få styr på anlæggets effektivitet og økonomi 
Et godt udtryk for det kan være produceret antal  
kWh/år pr. investeret krone beregnet via et anerkendt 
program, som eksempelvis PV–Syst. Så kan tilbuddene 
sammenlignes.

6. Få en uvildig kvalitetskontrol 
Solcelleanlægget kan ved aflevering gennemgå uvildig  
kvalitetskontrol af eksempelvis Teknologisk Institut,  
Meteo Control eller Force. 

2. Få ekstra garanti 
Flere producenter genforsikrer selv de producerede sol-
celler gennem forsikringsselskaber som Allianz eller 
Chubb. Hvis ikke bør leverandøren genforsikre panelernes 
garanterede effekt efter 25 år. 

7. Få tilbud på drift og vedligehold 
Bed tilbudsgiver estimere og eventuelt give tilbud på drift 
og vedligehold i garantiperioden.

3. Få styr på statik 
Husk at sikre tagets bæreevne. Både til det nye solcelle-
anlæg og opsætningen af det. 8. Verificér produktion gennem overvågningsprogram 

Aftal hvordan anlæggets produktion overvåges, så en even-
tuel kompensation er dokumenteret. Det kan være en klas-
se II energimåler og online måleudstyr fra programmer til 
korrektion for solindstråling. De kan også bruges som guide 
til service, som vask af solceller, defekte invertere mv.

4. Få styr på æstetikken 
Få en rådgiver til at vejlede i forhold til solcelleanlæggets 
udformning, så det ikke ødelægger bybilledet og generer 
borgerne.

9. Aftal kompensation 
Hvis solcelleanlægget producerer mindre end garanteret af 
leverandøren, kunne der afregnes med kontant betaling via 
udbuddets garantisum (15 % af anlægssummen) eller op-
sættes flere solceller.

5. Check producenten 
Photon.info tester hvert år en lang række internationale  
solcelleproducenter og anlæggenes ydeevne. 10. Fastlæg hvad 5 års gennemgang skal indeholde 

Her kan ovenstående punkt 7 til 9 evt. gentages – hvis den 
kontinuerlige overvågning af produktionen viser yderligere 
nedgang i produktionen.

Kilde: Projektleder Jacob Steen Harbo,  
Teknisk Forvaltning, Hvidovre Kommune
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Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21-partnerskab? 

Via vores arbejde i formel M har vi fået en unik mulighed for sammen med deltagerne 

at skabe nye visioner for fremtidig mobilitetsadfærd. Samtidig har det givet mulig-

heden for over en længere periode at skabe og udvikle et fælles projekt, hvor vi kan 

lære af hinanden.

Hvad kræver det af jer at få det optimale ud af jeres Gate 21-partnerskab?  

For at arbejdet kan fungere optimalt er det vigtigt at engagere sig i projektet.  

Samtidig betyder det rigtig meget at være åben og lydhør, over for hvad de andre  

parter gerne vil bruge os til. Etableringen af gensidig respekt mellem parter og  

deltagere i projektet er essentielt.

Gate 21 er en fantastisk platform for at skabe et fælles mødested for kommuner, 

universiteter og virksomheder. De er som institution med til at skabe nye rammer for 

faglige og udviklingsmæssige fællesskaber.

Partnere om Gate 21...

Om Gate 21

Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21-partnerskab?

I Gate 21’s partnerkreds møder vi de kommuner, universiteter og private aktører, der er 

længst fremme og er mest ambitiøse omkring energirigtig bygningsrenovering. Det 

bruger vi til at skabe nye samarbejdsrelationer og blive ført ajour med, hvor udviklingen 

inden for energirenovering bevæger sig hen.  

Hvad kræver det af jer at få det optimale ud af jeres Gate 21-partnerskab? 

Vi får mest ud af vores Gate 21-partnerskab, når vi selv møder op med ideer, som vi  

ønsker at få testet og afprøvet i praksis. I 2010 præsenterede Kuben Management og 

Cenergia fx partnerkredsen for en idé til, hvordan vi igennem demonstrationsprojekter 

kan øge brugen af solceller blandt kommuner og boligselskaber i Københavns- 

området. Det blev til projektet PV Boost, hvor 15 partnere nu samarbejder om at afprøve 

tekniske og arkitektoniske muligheder for at etablere solcelleanlæg på bygninger.

Malene Freudendal-Pedersen

Adjunkt, Institut for Miljø,  
Samfund og Rumlig Forandring, RUC

Illustration: Lise Grastrup

BY & BYG

Gate 21 er et partnerskab, der samler kommuner, virksomheder  
og videninstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressour-
ceeffektive løsninger, der understøtter en effektiv kommunal kli-
maindsats og fremmer grøn vækst.

TRANSPORT

Gate 21 driver projekterne: Derudover deltager Gate 21 
i projekterne:

Udvikling af  
CO2-neutral  
byrumsarmatur

Jakob Klint

Chefkonsulent 
Kuben Management
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Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21-partnerskab?

Vores Gate 21-partnerskab har givet os en øget viden om og forståelse for kommunen 

som bygherre. Det betyder, at vi har fået en bedre fornemmelse af, hvad vi som  

arkitekter kan bidrage med og hvornår. Det gør os klar til at gå i dialog med  

kommunerne på deres præmisser. 

Hvad kræver det af jer at få det optimale ud af jeres Gate 21-partnerskab? 

Det kræver fokus, fordi udviklingsprojekter, som de projekter vi arbejder med i Gate 21, 

tager længere tid end almindelige byggeprojekter. Et fossilfrit samfund har lange  

perspektiver og kræver vedholdende engagement.

Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21-partnerskab?

Gate 21-partnerskabet har gjort det muligt for os at blive medskabere af en række  

innovative projekter, der løfter vores arbejde med bæredygtighed op på et nyt niveau. 

Projektet Formel M har været med til at binde vores strategier inden for klima, cykler 

og kollektiv trafik bedre sammen, ligesom det giver input til plan- og bæredygtigheds-

strategien og kommuneplanen. Vi har fået styrket vores samarbejde på tværs af  

organisationen, med lokale virksomheder, universiteter og andre kommuner om  

bæredygtig transport og byudvikling. Samtidig får vi adgang til ny viden, nye netværk 

og sikrer kompetenceudvikling af de deltagende medarbejdere.

Hvad kræver det af jer at få det optimale ud af jeres Gate 21-partnerskab? 

Vi får mest muligt ud af vores partnerskab ved at deltage i workshops, hvor vi udvikler 

projektidéer med andre partnere. Her får vi mulighed for at fremlægge vores lokale  

klima- og miljøudfordringer og drøfte med andre kommuner, med universiteter og med 

virksomheder, om der er basis for at løse udfordringerne i fællesskab.

ENERGI &  
RESSOURCER

TRANSPORT

Sådan arbejder Gate 21: 
Udvikling: Gate 21 udvikler innovative projekter  

ved at matche de rette partnere og 
koble kommunale udfordringer med 
morgendagens løsninger.

Demonstration: Gate 21 skaber nye løsninger ved at  
udvikle og demonstrere innovative  
teknologier, adfærdsmodeller og  
samarbejdsformer.

Forankring: Gate 21 udbreder nye løsninger og ny 
praksis ved at kompetenceudvikle,  
videndele og forankre.

Gate 21’s vision: 
Gate 21 vil accelerere overgangen  
til et resourceeffektivt samfund  
gennem kommunernes klimaindsats.

Signe Kongebro 

Arkitekt MAA, Associeret Partner og leder af 
Henning Larsen Architects’ afdeling for  
bæredygtighed

Søren Krøigaard 

Direktør i Ballerup Kommune

Projekterne er støttet af: 
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Gate 21’s indsatsområder 
Transport
Den måde, vi transporter os på, har en stor negativ  
betydning for vores klima. Transportsektoren er ansvarlig 
for 33% af det samlede danske energiforbrug og er i mod-
sætning til andre sektorer i stadig vækst.  Det er en for-
udsætning for et moderne samfund, at der er hurtig og  
enkel tilgængelighed for mennesker og varer. Mange  
udfordringer på transportområdet går på tværs af kom-
mune- og regionsgrænser og forudsætter nytænkning og 
samarbejde på tværs af mange og tunge interesser, der 
har brug for et sted at mødes. Derfor arbejder Gate 21 
med transport som indsatsområde.

By & byg
Bygninger er ansvarlige for 40% af det danske energi- 
forbrug. Byggeri er et område kendetegnet ved en række 
barrierer af juridisk, økonomisk og kulturel art, der be-
sværliggør udvikling og implementering af de bedste løs-
ninger. Et åbent samarbejde mellem bygherrer, rådgivere, 
entreprenører, materialeleverandører, forskere mv. er 
nødvendigt for at overkomme disse barrierer og kan i sig 
selv være en kilde til innovation. Derfor samler Gate 21 
kommunerne, forskningen og private virksomheder om at 
overvinde innovationsbarriererne og sikre grøn vækst i 

byggeriet.

Energi & ressourcer
Gate 21 arbejder med energi og ressourcer som ind- 
satsområde, fordi øget anvendelse af vedvarende energi 
og lagring af vedvarende energiformer stiller nye krav til 
energiplanlægningen. Disse udfordringer gør helheds- 
orienteret nytænkning på tværs af kommune- og  
regionsgrænser nødvendig og kræver en samtænkning af 
kommunale og nationale energistrategier.  Der er et stort 
behov for udvikling og afprøvning af nye koncepter og 
teknologier til fremtidens energisystemer, som samtidig 

rummer et væsentligt potentiale for erhvervsudvikling.

Gate 21  

INDSATSOM
RÅDER


