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Innovation =
udvikling + forankring 

Af Henrik Rasmussen, bestyrelsesmedlem og Borgmester i Vallensbæk Kommune

Velkommen til Insight 21 - Gate 21’s halvårlige avis med viden og  
resultater fra partnerkredsens arbejde.  
Kommentarer eller ønsker til avisen kan sendes til gate21@gate21.dk 
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På Vallensbæk Skole har vi i forbindelse 

med projektet Plan C gennemført et for-

søgsprojekt med lavtryksventilation i et 

klasselokale. Løsningen har vist sig at kunne 

halvere energiforbruget til ventilation samtidig 

med, at den forbedrer elevernes koncentrati-

onsevne med 10 procent. Løsningen er så god, 

at flere af partnerne i projektet nu arbejder  

videre med at tænke lavtryksventilation ind i 

nye renoveringsprojekter. Forsøget på Vallens-

bæk Skole er et eksempel på, hvordan en ny 

løsning bevæger sig fra at være en god idé til 

at blive afprøvet for til sidst at blive forankret 

og udbredt. 

Historien om ventilation på Vallensbæk 

Skole understreger forskellen på en god idé og 

reel innovation. Alle kan nemlig få en god idé – 

mange af os får dem hele tiden. Men før den 

gode idé om en energibesparende ventilations-

løsning kan kaldes innovation, skal den afprø-

ves, videreudvikles og justeres. Og det reelle 

besparelsespotentiale skal dokumenteres. Der-

efter kan løsningen udbredes og forankres. Og 

først da har løsningen en reel samfundseffekt.
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 Den samme erkendelse nåede deltagerne 

på Gate 21’s konference Transform2012 frem til 

i november, da de sammen med tænketanken 

Concito udarbejdede en række anbefalinger til 

en accelereret grøn omstilling til Martin Lide-

gaard. I anbefalingerne lød det blandt andet: 

”Det er fint at teste nye initiativer af med 

puljer og pilotprojekter, men de mange erfarin-

ger fra projekterne skal i drift.” Og der er da  

ingen tvivl om, at det er spild af energi og  

skattekroner, hvis for mange udviklingsprojek-

ter aldrig når til driften. Gate 21’s svar på den  

udfordring er, at forankring er en helt essentiel 

faktor for et godt udviklingsprojekt. Forankring 

skal være en del af projektets DNA lige fra den 

spæde idé til afslutningsrapporten. 

Regeringen lancerede i slutningen af 2012 

Danmarks nye innovationsstrategi, som blandt 

andet har fokus på, at innovation skal drives af 

samfundsudfordringer. I Gate 21 arbejder vores 

59 partnere og medlemmer netop med innova-

tion, som er drevet af samfundsudfordringer. 

Vi tager udgangspunkt i kommunernes udfor-

dringer på klima- og energiområdet og bruger 

de kommunale investeringer i energirenove-

ringer, transport og energiplanlægning som en 

anledning til at accelerere den grønne omstil-

ling og skabe vækst og arbejdspladser. Det  

gør vi helt konkret ved i fællesskab at udvikle 

nye innovative løsninger på kommunernes  

klimaudfordringer. 

Det seneste eksempel på denne konstruk-

tion er projektet DOLL, som Gate 21 startede i 

januar i år. Med sine avancerede testfaciliteter 

kan DOLL accelerere overgangen til energi- 

besparende LED-belysning på de danske veje. 

Og som man kan læse i dette nummer af  

Insight 21, lyder der allerede stor begejstring 

fra lysbranchen, hvor en central aktør anslår,  

at der for hver 2.000 gadelamper, de danske 

kommuner udskifter, bliver skabt 10-15 danske 

arbejdspladser. 

Arbejdspladser, vækst og international  

konkurrenceevne er sammen med konkrete 

energibesparelser centrale succesparametre 

for Gate 21’s offentlige private innovations-

projekter (OPI). Og alt det opnår vi kun, hvis vi 

insisterer på at gøre forankring til en integreret 

del af udviklingen. Et OPI-projekt skal have  

opbakning og ejerskab hos de deltagende orga-

nisationer – ikke kun på medarbejderniveau, 

men også i ledelsen og blandt politikerne, hvad 

kommunerne angår. Derudover skal projekter 

have forankring på det samfundsmæssige  

niveau i politikker og nationale strategier. Og 

sidst, men ikke mindst, skal output fra et OPI-

projekt have forankring i driften – ikke kun i de 

virksomheder og kommuner som deltager i ud-

viklingen, men også hos andre kommuner. Her 

i avisen kan man læse om, hvordan projektet 

Plan C har arbejdet med udbredelse af deres 

løsninger gennem blandt andet et roadshow til 

kommuner og virksomheder, som kan plukke 

af projektets resultater til implementering i 

egen drift. 

Forankring er den faktor, der sikrer, at vores 

udviklingsprojekter bliver til reel innovation. 

Med den rette forankringsstrategi har vi i disse 

år en unik mulighed for at konvertere kommu-

nernes investeringer i energioptimeringer til 

egentlig vækst og grøn omstilling. Det er i al 

beskedenhed visionen med Gate 21’s arbejde. 
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København afprøver 
svensk koncept for  
bæredygtigt byggeri
De sidste ti år har Malmø Kommune arbejdet med konceptet bygherredialog for at sikre 
en bæredygtig byudvikling i kommunens nye byudviklingsområder. Som et led i projektet 
Energi Øresund vil Københavns Kommune nu teste, om modellen kan sikre en bedre  
dialog om bæredygtighed mellem bygherrer og kommunen.    
 
Af Peder Bjerge

Bygherredialog 
på svensk

I Malmø Kommune kalder medarbejderne det 

’samsyn.’ Pointen er, at når både bygherrer 

og kommunen har samme syn på bæredyg-

tighed, kan de løfte niveauet for bæredygtigt 

byggeri på de kommunale byggegrunde. 

Gennem de sidste ti år har den svenske 

kommune forfinet konceptet ’Bygherredialog,’ 

så der i dag er opbygget en markant viden om 

bæredygtigt byggeri blandt bygherrer. 

”De svenske erfaringer er så positive, at 

bygherrer på private grunde også har ønsket  

at indgå i bygherredialogforløb,” siger Annette 

Egetoft, projektleder i København Kommunes 

Center for Miljø.

Mere konstruktiv dialog 

Sammenlagt har ’Bygherredialog’ højnet  

niveauet af bæredygtigt byggeri på tværs i den 

svenske kommune.

”Og det, synes vi, er meget interessant. 

Selvfølgelig har vi i dag en god dialog med byg-

herrer, men spørgsmålet er, om vi kan gøre den 

dialog endnu mere konstruktiv,” siger Annette 

Egetoft.

Københavns Kommune vil nu undersøge 

muligheden for at anvende bygherredialog som 

et redskab på tværs af kommunernes forvalt-

ninger. I løbet af 2013 vil Københavns Kommune 

derfor sætte et pilotprojekt i gang som en del 

af Interregprojektet Energi Øresund. Endnu er 

der ikke udpeget et konkret område, hvor kom-

munen vil afprøve modellen, men Annette 

Egetoft påpeger, at der er en række områder, 

som kunne være relevante.

”I København står lavenergibyggeri og for-

syning af lavenergibygninger meget højt på 

dagsordnen. Her er det interessant, om vi kan 

anvende bygherredialog til at fremme dette,” 

siger hun.

Annette Egetoft forventer, at pilotprojektet 

kan give inspiration til, hvordan Københavns 

Kommune kan udvikle dialogen med bygherrer.

Ikke blind for forskelle

Det københavnske pilotprojekt skal blandt  

andet undersøge, om der er forudsætninger  

for bygherredialog, som er anderledes i Køben-

havns Kommune end i Malmø.

”I Sverige har man typisk 10-15 bygherrer på 

et projekt, mens vi normalt har én bygherre. Så 

man skal ikke være blind for, at der er forskelle 

på de måder, vi arbejder på. Men måske var det 

også noget, som vi kunne lære af,” siger  

Annette Egetoft.

Pilotprojektet skal også afklare, hvordan der 

kan opbygges en god organisation omkring 

bygherredialog, så den enkelte bygherre op- 

lever en let adgang til den rette kontaktperson 

i kommunen. 

’Bygherredialog’ fungerer som 
et forum, hvor der udveksles 
ideer, viden og erfaringer i for-
bindelse med et konkret for-
løb, hvor der sker byudvikling 
af et større område ejet af 
kommunen med flere bygher-
rer og flere forvaltninger.

Dialogen foregår gennem 
tematiske møder hver eller 
hver anden måned, hvor kom-
munens forvaltninger deltager 
sammen med bygherrerne og 
eksterne eksperter.

Formålet med ’Bygherredialog’ 
er at opbygge kompetencer og 
viden blandt bygherrerne om 
bæredygtigt byggeri. Dette 
omfatter seminarer, foredrag 
med eksterne eksperter og 
studierejser. 

For at lette dialogen med 
kommunens institutioner ud-
peges en koordinator. Denne 
skal sørge for at afstemme 
kommunens forventninger 
med bygherrens erfaring på 
området. 

Desuden nedsættes under-
grupper med tydelige opgaver, 
som for eksempel at udforme 
fælles løsninger på affalds-
håndtering, parkering og mar-
kedsføring.

Energi Øresund er et samarbejde mellem danske og svenske kommuner,  
energiselskaber og universiter.
Projektet bliver støttet af EU gennem programmet Interreg IVA.

I april 2013 inviterede Malmø Kommune Køben-
havns Kommune og andre interesserede til en  
inspirationsdag om konceptet ’Bygherredialog.’ 
Dagen sluttede med en rundtur i byområdet 
Västra Hamnen. Området er et ud af tre større 
byudviklingsområder i Malmø, hvor kommunen 
har anvendt ’Bygherredialog.’ Her kan man se, 
hvordan mindre udstykninger til flere bygherrer 
sikrer en varieret arkitektur i det nye boligområde.

Foto: Maj Marie Carlsen

For mere information om Energi Øresund 

kontakt venligst:

Maja Baungaard, projektleder 

Maja.Baungaard@oresund.lu.se



4   |  insight 21 |   MAJ 2013

at design og teknik ikke lever op til forventnin-

ger i 2013, men det gør vores nye lampe,” siger 

Per Boesgaard og fortsætter:

”Med den nye lampe har kommunerne mu-

lighed for både at spare på CO2-udledningen 

og få et æstetisk flot element i gadebilledet.”

Projektet forventer, at den nye gadelampe 

kan sættes i produktion i 2014. 

LED, solceller og vindmøller 
skal oplyse de danske veje  

Mere end én procent af Danmarks sam-

lede energiforbrug går til oplysning af 

gader og veje. Det svarer til 357 GWh 

eller næsten 90.000 familiers elforbrug. 

”Med en CO2-fri gadelampe er der et kæmpe 

potentiale for at begrænse miljøbelastningen. 

Vi ved, at kommunerne skal udskifte op mod 

500.000 gadelamper i de kommende år. Derfor 

er det realistisk, at projektet vil kunne bidrage 

til at udbrede miljøvenligt lys i Danmark,” siger 

projektleder Per Boesgaard, Gate 21. 

Integrerede energibesparelser i flot design

Projektet har udviklet en helt ny type lampe, 

som kombinerer flot og diskret design med 

den nyeste LED- og solcelleteknologi. Dertil 

kommer en helt unik vindmøllekonstruktion, 

som er integreret i gadelampen. 

”Vi har indkøbt og afprøvet fire forskellige 

eksisterende lamper med sammenbyggede 

solceller og vindmøller. Fælles for dem alle er, 

For mere information kontakt venligst: 

Per Boesgaard, projektleder 

per.boesgaard@gate21.dk

Fakta om CO2-neutralt byrumsarmatur
Finansiering: Samlet budget 5.2 millioner kroner, hvoraf der er opnået 
støtte på 1.6 millioner kroner fra Elforsk.

Partnere: ark-unica, DTU Fotonik, RISØ VEA, Philips Lighting A/S, 
Faktor 3, Gate 21, Københavns Kommune, Albertslund Kommune og 
Egedal Kommune.

Tidsramme: 2011 - 2013

Illustrationer: Henning Larsen Architects  

Ni partnere er gået sammen om at udvikle en ny type 
LED-gadelampe, som ikke belaster miljøet. Målet er at 
skabe en CO2-fri gadelampe ved at kombinere effektive 
LED-lamper med solceller og en nyudviklet vindmølle.  

Af Kenneth Løvholt

CO2-neutralt byrumsarmatur er et offentligt-privat innovationsprojekt, der arbejder med at udvikle udendørsbelysning 
baseret på vindkraft, solkraft og LED-teknologi for at skabe energi- og driftsbesparelser i kommunernes  
økonomi. Projektet er blandt andet støttet af Elforsk.
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Lad der blive LED
  
Gate 21 har sammen med DTU Fotonik og Albertslund Kommune kickstartet DOLL, som 
bliver Danmarks nye platform for udviklingen af morgendagens LED-belysning. Det skal 
skabe energibesparelser, bedre kommunal belysning og nye danske arbejdspladser. 

Af Loa Brix 

I Albertslund ser konsulent Kim Brostrøm 

frem til at åbne dørene til DOLL’s Living Lab, 

en test- og demonstrationsfacilitet for avan-

ceret udendørsbelysning baseret på LED-tek-

nologi. Laboratoriet placeres i Hersted Industri-

park og udgør ét af DOLL’s tre laboratorier, 

hvoraf de to andre ligger på DTU Fotonik i  

Roskilde. DOLL er støttet af Green Labs DK  

under Energistyrelsen med 15 millioner kroner, 

der efter etableringen kanaliseres videre til 

brugerne - virksomheder såvel som kommuner 

og regioner - i form af rabatter på brugen af 

DOLL’s laboratorier.

”De danske regioner og kommuner skal 

skifte udendørsbelysning for to-tre milliarder 

kroner over de næste tre-fem år. De har brug 

for et oplyst beslutningsgrundlag og en uvildig 

rådgivning i overgangsfasen fra traditionelle 

lyskilder til LED-teknologi. Det får de fra DOLL, 

som kan være med til at sikre, at processen 

sker med flest mulige energibesparelser og  

positive samfundseffekter til følge,” forklarer 

Kim Brostrøm. 

DOLL dissekerer lyset

DOLL’s tekniske laboratorier er placeret hos 

DTU Fotonik i Roskilde. Her er Jakob Munk- 

gaard Andersen projektleder for etableringen 

af testfaciliteterne, som består af et Quality 

Lab og et Virtual Lab, der dels kan give præcise 

målinger af lysets farvesammensætning, lys-

fordeling, intensitet samt farvegengivelse, og 

dels kan præstere en virtuel simulering af  

lysets funktion i givne omgivelser.

I DOLL er en række partnere gået sammen for teste og udvikle løsninger til energieffektiv udendørsbelysning.  
DOLL er støttet af Green Labs DK under Energistyrelsen og Region Hovedstaden.

”LED-teknologien er moden til at blive ud-

bredt i stor skala, og hvis vi gør det rigtigt, kan 

vi revolutionere såvel den indendørs som den 

udendørs belysning. LED-belysning giver et 

højt energiudbytte og et rigtig godt lys på 

samme tid. Men mange af de små lysaktører 

får aldrig råd til at teste deres produkter, før de 

går på markedet. Og de store aktører er i nogle 

tilfælde  tvunget til at sende deres produkter 

til udlandet for at få dem testet. Det skal DOLL 

være med til at lave om på,” forklarer Jakob 

Munkgaard Andersen.   

LED-belysning giver danske arbejdspladser

Hos Philips udvikler Customization and Site 

Manager Tim Jensen LED-baserede byrums- 

armaturer i samarbejde med kommunerne. 

Han kan se et stort potentiale i DOLL, som han 

mener, vil være med til at accelerere kommu-

nernes overgang til LED-belysning.

”Når de kommunale indkøbere oplever et 

moderne LED-armatur, er de aldrig i tvivl om, 

at de skal have skiftet deres gamle armaturer 

ud.  Udfordringen er at give dem syn for sagen. 

Det har vi tidligere gjort ved at tage dem med 

til Philips’ showroom i Lyon. Men det er altså 

langt nemmere at tage et smut til Albertslund. 

Jeg er ikke i tvivl om, at DOLL vil være med til 

at accelerere kommunernes overgang til LED-

belysning,” forklarer han. 

Og ifølge Tim Jensen er udviklingen ikke kun 

god for kommunernes energiforbrug og drifts-

budgetter, den vil også give samfundsøkono-

mien et boost. 

Fakta om DOLL
DOLL består af tre laboratorier: 

• Quality Lab på DTU Fotonik, hvor producenter og købere kan få  
foretaget uafhængige kvalitetsmålinger. Dermed sikres øget pro-
duktpålidelighed samt overholdelse af europæiske standarder. 

• Virtual Lab på DTU Fotonik, hvor belysningsløsninger visualiseres  
i 3D-format. Det giver mulighed for inddragelse af beslutnings- 
tagere og borgere på et kvalificeret plan. 

• Living Lab i Hersted Industripark, Albertslund, hvor belysning,  
styringssystemer og Smart City-teknologier testes i skala 1:1.  
Her er der fokus på oplevet kvalitet og teknologier i anvendelse.

Finansiering: DOLL er støttet af Green Labs DK under Energistyrelsen 
og Region Hovedstaden.

Partnere: DTU Fotonik, Albertslund Kommune og Gate21.

Fakta om LED
• LED står for Light Emitting  

Diode.  

• Teknologien har eksisteret  
siden 1962. 

• Tilbagebetalingstiden på  
LED-armaturer er i dag typisk 
to-tre år. 

• Et LED-armatur brænder i  
gennemsnit i 10 år uden  
udskiftning. 

• Ved overgang fra traditionelle 
lyskilder til LED reduceres 
energiforbruget typisk med  
50 procent. Ved at koble et  
intelligent styringssystem til 
LED-belysningen kan energi-
forbruget reduceres med 
yderligere 20 procent. 
 

• DOLL vurderer, at der vil blive 
udskiftet gadebelysning i  
Danmark for to-tre milliarder 
over de næste tre-fem år. 

For mere information om DOLL  

kontakt venligst: 

Flemming Madsen, Leder af DOLL

fm@lightinglab.dk

I Quality Lab på DTU Fotonik testes lysets kvalitet.
Foto: Loa Brix

”Hver gang en kommune bestiller 2.000 nye 

armaturer hos os pr. måned, skaber det 10-15 

nye danske arbejdspladser. Og det er bare på 

min fabrik. Derudover skaber det arbejde for 

mine underleverandører og for de montører, 

der skal sætte lampen op.” 
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Plan C serverer appetitvækkere  
om energirigtig renovering 
Et roadshow med korte, veltilberedte oplæg og plads til faglig diskussion blev en del  
af den samlede formidling af Plan C-projektets erfaringer med energirigtig renovering.
   
Af Maj Marie Carlsen

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. 

Bille
de 1: U

dsnit a
f deltagere ved roadshowets besøg hos Rambøll i 

Århus. Bille
de 2: Plan C’s produktkatalog 

som deltagerne kunne tage med under arm
en. Bille

de 3: En del af ro
adshowet er en stor udstilli

ng med Plan 

C’s produkter. B
ille

de 4: Tomas Snog fra
 AI fo

rtæ
ller om Totalværdimodellen. Fotos: Gate 21

For mere information om Plan C kontakt: 

Sif Enevold, leder af Plan C

sif.enevold@gate21.dk

Introduktion til helhedsorienteret energireno-

vering til forret, ni valgfri oplæg om Plan C’s 

produkter til hovedret og faglig sparring og 

diskussion til dessert. Sådan lyder menuen for 

de organisationer, som får besøg af Plan C’s  

roadshow. Tempoet er i top og stilen er ufor-

mel, men faglig, og det er et helt bevidst valg 

fra Plan C’s side:

”Vi tror på, at det er en god idé at præsen-

tere et lidt nørdet stof som energirenovering 

på en unørdet måde. Det handler om at kom-

me hurtigt frem med budskaberne - og så selv-

følgelig give folk alle muligheder for at gå yder-

ligere i dybden med emnet og rådgive dem i 

forhold til, hvordan de selv kan komme i gang 

med at bruge de værktøjer, vi præsenterer dem 

for,” fortæller Tomas Snog, der er partner hos 

tegnestuen AI. 

Han deltager i roadshowet med oplæg om 

Totalværdimodellen, som er udviklet i samar-

bejde mellem Plan C-partnere.

”De mundtlige oplæg er en god og intim 

måde at fortælle om projekterne på i forhold 

til, hvis de for eksempel kun blev præsenteret 

via en hjemmeside. Oplæggene giver folk  

mulighed for at få kontakt til de mennesker, 

der har erfaring med emnet,” fortsætter  

Tomas Snog.

Skræddersyet show

Roadshowet begynder med, at Plan C giver en 

introduktion til helhedsorienteret energireno-

vering. Herefter følger en række valgfri oplæg 

om Plan C’s produkter af hver et kvarters varig-

hed, hvor deltagerne kan kommentere og stille 

spørgsmål til produkterne.

”Energirigtig renovering handler om rigtig 

mange ting, og vi har arbejdet med mange  

forskellige aspekter af det i Plan C. Valgfrihe-

den giver deltagerne mulighed for at vælge 

netop de produkter, som er relevante for deres 

daglige arbejde.”

Det fortæller Per Boesgaard, der er projekt-

leder i Plan C og facilitator på roadshowet. Han 

fortæller desuden, at det altid er Plan C, der 

kommer til organisationerne og ikke omvendt:

”De fleste af de organisationer, vi besøger, 

har lagt ressourcer og mandetimer i udviklin-

gen af et eller flere af Plan C’s produkter. Ved 

at komme til dem giver vi dem mulighed for at 

få formidlet de resultater og den viden, de har 

investeret i, til en større del af organisationen.” 

Viden forpligter

Plan C-projektet slutter i juni 2013. Roadshowet 

er scenen, hvor Plan C formidler den viden og 

de resultater, som projektet har opnået med 18 

modeller, værktøjer og forsøgsprojekter.

”Vi har arbejdet med de her produkter igen-

nem tre år og har oparbejdet en viden inden for 

energirigtig renovering, som vi nu har både  

evnen og forpligtelsen til at formidle klart og 

præcist, så andre kan få gavn af vores erfa- 

ringer,” slutter Tomas Snog.

Plan C  
produktkatalog
Som et led i formidlingen af 
Plan C’s arbejde er der udviklet 
et produktkatalog. Kataloget  
indeholder information om og 
resultater fra 18 værktøjer,  
modeller og forsøgsprojekter, 
som Plan C har arbejdet med i 
den tre-årige projektperiode. 

Første version af kataloget var 
en del af roadshowet. Anden 
version af kataloget udgives  
ultimo maj 2013. 

Ønsker du kataloget tilsendt,  
så kontakt:

gate21@gate21.dk



maj 2013    |  INSIGHT 21   |    7   

Plan C er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Hovedstaden. 
Det tre-årige projekt afsluttes i juni 2013.

Fakta om Plan C’s 
Roadshow
Plan C’s roadshow indeholder oplæg om 

produkterne:

RenProces – et onlineværktøj, der frem-

mer samarbejde og kommunikation i 

energirenoveringsprojekter.

Totalværdimodellen - et onlineværktøj, 

der hjælper med at sikre totalværdien i  

renoveringsprojekter.

Vision for fjernvarmeforsyningen – en 

vision for samspillet mellem investeringer 

i energirenovering og i den fremtidige, 

fossilfrie fjernvarmeforsyning.

Udbudsfri OPI – en model, der hjælper 

bygherrer og leverandører med at undgå 

inhabilitet, når de deltager i udviklings-

projekter.

Forsøgsprojekt med klimaskærm –  

en ny innovativ, slank klimaskærm og tag 

med udtørringsmuligheder baseret på 

blandt andet solarmapping.

Forsøgsprojekt med lavtryksventilation 

- et nyt ventilationskoncept på skole med 

porøse loftsplader og lavtryksventilation 

samt forbedret indlæringsevne hos  

eleverne til følge.

CTS-guide – en guide, som sikrer en  

intelligent styring i den daglige drift af 

kommunernes bygninger.

Visualisering af energiforbrug - et  

digitalt værktøj til visning af varmefor-

brug i almene boliger.

Forsøgsprojekt med dagslysstyret LED-

belysning - et lysprojekt med blandt  

andet energibesparelser på 74 procent.

Læs mere om ovenstående produkter og 

andre produkter i Plan C’s produktkatalog 

eller på hjemmesiden: www.plan-c.dk

Jesper Kaasbøl Henriksson 
 
arkitekt og projektleder  
Boligforeningen 3B

Dennis Storm 
 
bygningskonstruktør og afdelingsleder  
AI i Odense

Sagt om roadshowet... 

Per Fynboe 
 
arkitekt og bygherrerådgiver   
Høje Tåstrup Kommune

Hvad synes du om roadshowets måde at formidle Plan C’s resultater på? 
Det fungerer fint med de korte oplæg, hvor man får serveret hovedover-
skrifterne for projekterne. At der står en og fortæller om projekterne, gør 
formidlingen mere nærværende og giver mulighed for, at man kan stille 
spørgsmål.

Hvad kan du tage med dig hjem fra roadshowet? 
Jeg kendte ikke til Plan C’s arbejde før i dag, men vil helt sikkert gå hjem  
og undersøge, om der er oparbejdet nyttig viden i projektet, som jeg kan 
bruge i mit daglige arbejde.

Hvad synes du om roadshowets måde at formidle Plan C’s resultater på? 
Jeg synes det er et spændende set-up med de korte oplæg. Det er helt i  
orden, at man ikke kan nå alle oplæg, men vælge dem, man synes er mest 
interessante. 

Hvad kan du tage med dig hjem fra roadshowet? 
Jeg har fået blod på tanden i forhold til at undersøge noget mere om de  
forskellige projekter. Vi har ikke arbejdet med Totalværdimodellen i AI i 
Odense, så den vil jeg gerne arbejde med.

Hvad synes du om roadshowets måde at formidle Plan C’s resultater på? 
Jeg synes, det er fint, at oplæggene er lavet som korte appetitvækkere. Og 
så er det spændende at kombinere det sociale med faglige input, så man 
går inspireret hjem.

Hvad kan du tage med dig hjem fra roadshowet? 
Jeg har tidligere forsøgt at introducere Totalværdimodellen i kommunen. 
Efter oplægget i dag har jeg fået mere viden og inspiration, som jeg kan 
tage med hjem og præsentere for mine kollegaer. Det samme gælder i  
forhold til oplægget om lavtryksventilation.

”Vi tror på, at det er en god idé at præsentere et lidt nørdet stof som energirenovering  
på en unørdet måde. Det handler om at komme hurtigt frem med budskaberne -  
og så selvfølgelig give folk alle muligheder for at gå yderligere i dybden med emnet.”

Tomas Snog
Partner, AI
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Plan C’s forsøgsprojekter  
skaber genklang
 
Plan C har gennem sine forsøgsprojekter demonstreret brugbarheden af en række nye  
innovative tekniske løsninger og metodiske tilgange. Nu er Plan C’s partnere begyndt at 
bruge resultaterne i egne projekter, og de nye løsninger er populære blandt bygherrerne. 
    
Af Kenneth Løvholt 

På Tved Skole i Svendborg har AI stået for 

renovering af en bygning med et nyt 

hjemkundskabslokale og en nybygning 

med fire klasselokaler, grupperum og en tag-

terrasse. AI’s forslag til Tved Skole har på to 

områder kopieret nye løsninger, som er blevet 

udviklet og afprøvet i Plan C-projektet.  

Dokumentation overvinder skepsis

”Vi har med stor succes kunne bruge resulta-

terne af Plan C-projektet i vores andre projek-

ter. Og dokumentationen fra forsøgsprojekter-

ne virker overbevisende på de bygherrer, vi 

præsenterer dem for,” siger Tomas Snog,  

chefarkitekt og partner i AI. 

På Tved Skole har AI skabt en ventilations-

løsning, som stort set er en kopi af den løs-

ning, Plan C har udviklet på Vallensbæk Skole. 

”Vi var aldrig kommet igennem med forsla-

get til Tved Skole, hvis ikke vi havde haft resul-

taterne fra Vallensbæk at vise frem og kunne 

videregive kontakten til teknikerne i Vallens-

bæk,” fortæller Tomas Snog.

Svendborg Kommune var skeptiske over for 

en lavtryksventilationsløsning, men det æn-

drede sig efter, de så dokumentation fra for-

søgsprojektet i Vallensbæk og fik talt med  

teknikere i Vallensbæk og hørte mere om erfa-

ringerne fra forsøgsprojektet. 

På samme måde fik Tved Skole præsenteret 

muligheden for dagslysstyret LED-belysning, 

hvorefter de besluttede sig for at få en løsning 

i stil med den løsning, Plan C har udviklet og 

afprøvet på Grøndalsvængets Skole i Køben-

havn. 

Spredning af Plan C’s resultater

Leder af Plan C Sif Enevold fortæller, hvordan 

forsøgsprojekterne har været rigtig gode til at 

vise, hvordan de nye løsninger virker. Samtidig 

giver forsøgsprojekterne dokumentation for 

effekter i form af eksempelvis energibesparel-

ser, forbedringer i indeklima og arkitektoniske 

muligheder. 

”Vores erfaringer fra Plan C-projektet er, at 

de nye løsninger spredes bedst, når de først 

bliver brugt af de partnere, som har været med 

til at udvikle dem. De kan vise dem frem for 

andre, som kan se de dokumenterede forsøg 

og dermed har en reference,” siger Sif Enevold. 

Hun understreger, at det er vigtigt for Plan C 

at gøre den tekniske viden, der er oparbejdet i 

projektet tilgængelig, så andre kan bruge den i 

fremtiden. 

Derfor har Plan C i den sidste tid af projek-

tet haft fokus på at vise de nye løsninger frem 

for både partnere og andre interesserede 

blandt andet gennem et roadshow. 

”Det har ofte langt større effekt at høre en 

partner fortælle om en løsning end blot at læse 

om løsningen,” siger Sif Enevold om road-

showet, hvor Plan C-partnere har fortalt om de 

projekter, de selv har været med til at  udvikle 

og afprøve. 

Effekten af et roadshow

Tomas Snog bekræfter, at den mundtlige præ-

sentation af nye løsninger virker overbevisende 

på bygherrer. AI har et projekt om renovering 

af Parkskolen i Høje-Taastrup Kommune. Byg-

herren deltog i AI’s nytårskur, hvor Plan C’s  

roadshow præsenterede nogle af de forskellige 

forsøgsprojekter i Plan C.

”Da Høje-Taastrup Kommune så præsenta-

tionen af LED–belysning på Grøndalsvænge 

Skole, bad de omgående AI om at få samme 

løsning på Parkskolen,” siger Tomas Snog. 

Resultatet er, at Parkskolen nu får dagslys-

styret LED-belysning, magen til den Køben-

havns Kommune har etableret som et forsøg i 

et lokale på Grøndalsvængets Skole. 

Plan C’s LED-belysningsløsning på Grøndalsvæn-
gets Skole i København har inspireret Svendborg 
Kommune til en lignende løsning på en tilbyg-
ning på Tved Skole.  
Foto: Kenneth Løvholt

” Vores erfaringer fra Plan C-projektet er, at de nye løsninger spredes bedst, når de først bliver brugt af de partnere,  
som har været med til at udvikle dem. De kan vise dem frem for andre, som kan se de dokumenterede forsøg.”
 Sif Enevold

Leder af Plan C

Innovativ klimaskærm reducerer kuldebroer
Nyt, slankt og højisolerende facadeelement, nye energi-
effektive vinduer, ny sokkel og nyt tag med udtørrings-
muligheder. Det var elementerne i en markant reduktion 
af kuldebroer i et Plan C-forsøgsprojekt.

Efter monteringen af klimaskærmen på en 

almen bolig i Albertslund har Plan C fore-

taget thermografimålinger af boligen. 

Målingerne, som ses i illustrationen til højre, 

viser en synlig reduktion af kuldebroer i boli-

gen. De øverste thermografibilleder er før- 

billeder og de nederste er efterbilleder af  

samme sted i boligen. I de øverste billeder ses 

det tydeligt, at varmen strømmer ud af boligen 

i de røde felter især omkring vinduer, sokkel og 

langs karme. De nederste billeder viser en syn-

lig reduktion af de røde kuldebroer.

Fotos: Gate 21, Kurt Andersen Thermografi og BO-VEST.

Læs den fulde thermografirapport,  
og se flere billeder på:
www.plan-c.dk/Klimaskaerm
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Store energibesparelser i  
erhvervslivet bliver overset
Små og mellemstore virksomheder har stort potentiale for energibesparelser, som ofte bliver overset, fordi energisel-
skabernes rådgivning kun i begrænset omfang fokuserer på denne gruppe virksomheder. Carbon 20-projektet hjælper 
kommunerne med at få energiselskabernes energirådgivning til at fokusere på de små og mellemstore virksomheder. 

Af Kenneth Løvholt

For mere information om Carbon 20  

kontakt venligst:

Lone Kelstrup, projektleder Carbon 20

lone.kelstrup@gate21.dk

Carbon 20: Syv kommuner og 114 virksomheder har via Carbon 20-projektet sat sig det mål at reducere 
CO2-udledningen fra virksomhederne med 20 procent.
Projektet er støttet af EU Life+. 

Ventilationsanlæg er ét af de helt store energibesparelsespotentialer i mange virksomheder.  
Foto: Kenneth Løvholt

Cirka en tredjedel af CO2-udledningen  

inden for kommunegrænserne stammer 

fra virksomheder. Foreløbige screeninger, 

som Carbon 20 har foretaget hos 106 små og 

mellemstore virksomheder i syv kommuner,  

viser, at der kan spares 24 procent af virksom-

hedernes energiforbrug. Men det er ikke renta-

belt for energiselskaberne at yde rådgivning til 

den gruppe virksomheder, fordi omkostninger-

ne ved den rådgivning, energiselskaberne skal 

give virksomhederne, ofte overstiger energi-

besparelserne.

Energiselskaber finder få besparelser selv

Energiselskaberne i Danmark er forpligtet til at 

finde energibesparelser hos deres kunder og 

indrapportere dem til staten. Sådan har det 

været siden 2005, men forpligtelsen er vokset 

betydeligt i omfang de seneste år og fortsæt-

ter med at vokse i fremtiden. 

Energiselskaberne finder dog kun i begræn-

set omfang energibesparelserne selv og køber 

hovedparten af besparelserne fra andre rådgi-

vere, større virksomheder eller på en børs for 

energibesparelser. 

Energiselskabet TREFOR har en omsætning 

på to milliarder kroner og energirådgiver Jørgen 

Pagh fortæller, at 13 procent af TREFORs ind-

berettede besparelser på 67 GWh i 2012 kom 

fra deres egen rådgivningsvirksomhed. TRE-

FORs energirådgivning henter samme bespa-

relse hjem som tidligere målt i kWh, men den 

relative andel er faldet, efterhånden som ind-

beretningskravet er vokset.

”Med de stigende krav til indberettede be-

sparelser er det sværere for os at nå at finde 

alle besparelser selv. Derfor er vi nødt til at råd-

give mindre og i stigende grad at købe bespa-

relserne i stedet,” siger Jørgen Pagh. 

TREFOR tilbyder alle virksomheder energi-

rådgivning mod timebetaling. I praksis er til-

buddet dog kun interessant for mindre virk-

Diagrammet  
viser udviklingen 
i energiselskaber-
nes energispare-
forpligtelse. 

Kilde: Evaluering 
af energiselska-
bernes energi-
spareaktiviteter,  
Energistyrelsen, 
2012.

somheder, når gevinsten ved besparelsen 

overstiger prisen for energirådgivning og inve-

stering i energitiltag. Det betyder, at der hos de 

små og mellemstore virksomheder ligger et 

uudnyttet potentiale for energibesparelser.

Carbon 20 støtter virksomhederne

Det potentiale har Carbon 20-projektet påvist 

gennem screening af 106 virksomheder. Carbon 

20 forsøger at få virksomhederne til at realisere 

deres energibesparelser gennem øget adgang til 

energirådgivning.

Projektleder i Carbon 20, Lone Kelstrup, for-

tæller, hvordan  projektet gennem de sidste to 

år har støttet kommuner og energiselskaber i 

at lave aftaler med små og mellemstore virk-

somheder om energibesparelser og i at lave af-

taler med energiselskaberne, så virksomhederne 

kan få en gratis energiscreening. 

”Carbon 20 har støttet kommunerne med 

kompetenceudvikling og med at udvikle en 

proces for kommunernes indsats over for virk-

somheder. Derudover har Carbon 20 dækket en 

del af kommunernes udgifter til medarbejder-

nes tid i Carbon 20-projektet og til netværk-

saktiviteter,” siger Lone Kelstrup. 

Carbon 20 støtter energiselskaber

Carbon 20 er støttet af EU gennem Life+  

programmet. Det har blandt andet gjort det 

muligt at tilbyde energiselskaberne en kom-

pensation på 5.000 kroner for energiscreening 

af virksomheder, hvis virksomhederne ikke 

sælger deres besparelser til det energiselskab, 

der har udført screeningen, men i stedet sæl-

ger til andre energiselskaber. 

”Normalt koster det 20.000–30.000 kroner 

at lave en energiscreening og udarbejde en 

energirapport. TREFOR får 5.000 kroner fra 

Carbon 20, hvis ikke virksomheden forpligter 

sig til at sælge besparelsen til TREFOR,” siger 

Jørgen Pagh.

Så kompensationen gør ikke nødvendigvis 

energirådgivningen til en god forretning for 

TREFOR. Nogle af de virksomheder, TREFOR 

har udarbejdet energirapporter til, har siden 

solgt energibesparelserne til TREFOR. Det er 

dog begrænset, hvor mange energibesparel-

sestiltag virksomhederne har implementeret 

indtil nu, da processen hos virksomhederne  

typisk tager 1,5–2 år. Dermed er det også ret 

begrænsede energibesparelser, TREFOR har 

haft mulighed for at indrapportere indtil videre 

som følge af den energirådgivning, man har 

ydet under Carbon 20-projektet.

”Vi kan se, at det er en udfordring for ener-

girådgiverne at få dækket deres udgifter til 

rådgivningsarbejdet. Men spørgsmålet er så, 

hvilken model der skal udvikles, så energiråd-

givningen i en eller anden form kan hvile i sig 

selv på længere sigt, så det kæmpe besparel-

sespotentiale, der findes i de små og mellem-

store virksomheder bliver realiseret,” siger 

Lone Kelstrup. 

Carbon 20 er glædeligt overraskede over, at 

de foreløbige screeningsrapporter viser så stort 

et potentiale for energibesparelser. I løbet af 

2013 vil kommunerne følge op på virksomhe-

derne og se, hvor stor en del af besparelserne, 

der er gennemført i 2012 og 2013. Lone Kel-

strup håber, at opfølgningen vil give en del af 

svaret på, hvordan energirådgivning kan se ud i 

fremtiden. 
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Københavns Kommune  
overvejer at anvende ESCO
Med store investeringer i energirenovering forude overvejer Københavns Kommune  
forskellige modeller for finansiering af egne såvel som private bygninger.
 
Af Peder Bjerge

Lige som i mange andre kommuner er  

pengene små i Sorø Kommune. Og da 

kommunens forvaltning begyndte at  

regne på det tilbage i 2010, stod det klart, at 

man ikke havde finansiel råstyrke til at få sine 

bygninger energirenoveret ordentligt.

”Vi havde et ganske stort efterslæb på byg-

ningsvedligeholdelse,” siger Johnny Christen-

sen, chef for Stabscenter Ejendom og Drift i 

Sorø Kommune.

Under analysen af situationen blev man  

interesseret i ESCO-modellen, netop fordi den 

gjorde det muligt at finansiere en energireno-

vering af kommunens ejendomme uden at  

belaste kommunekassen. Samtidig kunne 

ESCO-modellen reducere efterslæbet på ved- 

ligeholdelse, fordi bygningens ’skal’ – altså  

klimaskærmen – føres op til moderne standard. 

Kommunen optager lavtforrentede lån via 

Kommunekredit. Afdrag på lånet finansieres af 

energibesparelserne.

Væsentlig genopretning

Samtidig indebærer samarbejdet med ESCO-

leverandøren, Schneider Electric, en garanti for, 

at besparelserne på energiforbruget bliver  

realiseret. 

”Det har betydet, at vi har kunnet foretage 

en væsentlig genopretning på langt de fleste 

af vores kommunale ejendomme med hensyn 

til klima og de tekniske installationer,” siger 

Johnny Christensen. Og byrådet har sidste år 

besluttet at udvide projektets investerings-

ramme til omkring 84 millioner kroner.

Sorø Kommunes erfaringer flugter med en 

analyse fra Udbudsrådet fra december 2012, 

’Energirenoveringer af kommunale bygninger.’ 

Her konkluderer rådet, at kommunerne  

generelt har haft gode resultater med ESCO-

projekter. Analysen viser dog også, at ikke alle 

opgaver er lige egnede dertil. Johnny Christen-

sen er enig. 

”Modellen indebærer begrænsninger i for-

hold til visse typer ejendomme som ældreboli-

ger og udlejningsejendomme, hvor der betales 

husleje. Her levner reglerne ikke mulighed for 

at anvende en ESCO-model,” siger han.

Få de rigtige kompetencer

Ifølge Johnny Christensen er det primære  

argument for at anvende ESCO-modellen, at 

kommunen ikke havde de nødvendige kom- 

petencer til at gennemføre et så omfattende  

projekt.

Og det er netop en ESCO-leverandørs kerne-

kompetence, påpeger Bjarne Schjølin, forret-

ningsudvikler i Schneider Electric.

”De færreste kommuner har ressourcerne til 

at gennemføre bygningsrenoveringer i million-

klassen. Kommuner sidder typisk med en eller 

to ansatte med kompetencerne til at styre den 

type projekter,” siger han. Som et eksempel 

nævner han, at Schneider Electric netop har 

vundet et udbud på et af Danmarks største 

ESCO-projekter i Frederiksberg Kommune på 

150 millioner kroner.

”Projektet løber over fire år. Det første år 

alene skal projektet realisere en investering 

på 60 millioner kroner. Det har kommunen 

ikke ressourcer til,” siger Bjarne Schjølin. Han 

fortsætter:

”Omvendt har vi medarbejdere, der har  

dette som deres primære arbejdsområde. De 

laver ikke andet. Alt andet lige skaber det et 

højere kompetenceniveau,” siger Bjarne Schjø-

lin. Samtidig sætter det hastigheden op på  

renoveringen af de kommunale ejendomme.

”ESCO er et supplement til kommunens 

indsats og er med til at sikre hurtigere resulta-

ter i forhold til energibesparelser og efterslæb 

på vedligehold. I stedet for, at energirenoverin-

gen tager kommunen op til 20 år at gennemfø-

re, så kan vi sammen med kommunen gøre det 

på to-tre år. Med andre ord kan vi med ESCO 

komme hurtigerei mål med at skabe mere  

ressourceeffektive kommunale bygninger,”  

siger Bjarne Schjølin.
Bjarne Schølin, Schneider Electric 
Foto: Loa Brix

Tre gode råd 
fra Bjarne Schjølin, 

Schneider Electric:
  

1. Få afklaret kommunens 
muligheder i et ESCO-projekt 
ved at få gennemført en ind- 
ledende analyse på enkelte  
bygninger. 

2. Få en tæt og løbende  
dialog mellem kommunens  
administrative og politiske  
ledelse og en ESCO-partner.  
Det sikrer, at man får ryddet 
misforståelser af vejen, inden 
de vokser sig for store.

3. Tag grundige referencer  
på mulige samarbejdspartnere, 
så der er sikkerhed for, at de har 
prøvet det før, og besidder de 
rigtige kompetencer til at gen-
nemføre netop denne type  
renoveringer.

Lige nu regner landets største kommune 

på, om man skal anvende en ESCO-model 

eller selv finansiere energirenoveringen af 

kommunens bygninger.

”Vi har den økonomiske styrke til selv at  

finansiere renoveringen, men Københavns 

Ejendomme overvejer at anvende ESCO for at 

få mere tryk på at indhente efterslæbet,” siger 

Jørgen Abildgaard, Klima projektchef i Køben-

havns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

”Udfordringen med ESCO er, om vi får fore-

taget tilstrækkeligt dybe renoveringer med en 

lang tidshorisont. Vi skal sikre, at de lavt hæn-

gende frugter med en kort tilbagebetalingstid 

anvendes til at finansiere de dele, der har læn-

gere tilbagebetalingstid,” siger Jørgen Abild-

gaard. Han peger på nødvendigheden af at se 

på en bygnings totale økonomi for at kunne 

vurdere en renovering set over 30 år.

”Det handler om også at se på omkostnin-

ger ved drift og vedligeholdelse,” siger Jørgen 

Abildgaard.

Massive investeringer

Fem procent af bygningsmassen er kommu-

nalt ejet, så der forestår store investeringer.

”I forhold til dette års budget har man set 

på, hvad der skulle til for at få alle bygninger 

op på normal standard. Det vil kræve en inve-

stering på godt syv milliarder kroner, hvoraf 

den energi- og klimarelaterede del udgør godt 

en milliard kroner,” siger han.

Ud over at finansiere renoveringen af egne 

bygninger vurderer Københavns Ejendomme, 

om ESCO-modeller kan anvendes til renovering 

af den private boligmasse.

”Som en start på opgaven foretager vi en 

kortlægning af den samlede bygningsmasse  

i København, så vi kan komme frem til en  

segmentering af forskellige typer med hver  

deres behov og udfordringer,” fortæller Jørgen 

Abildgaard. 

” Med andre ord kan vi med ESCO komme hurtigere i mål med  
at skabe mere ressourceeffektive kommunale bygninger.”

Bjarne Schjølin,  
forretningsudvikler, Schneider Electric 

      
Gate 21 insight:

 
 Finansiering af energirenovering

ESCO: Energirenovering uden  
at belaste kommunekassen
Sorø Kommune har netop udvidet deres ESCO-projekt til en samlet investeringsramme 
på 84 millioner kroner til energirenovering af kommunens ejendomme. 

Af Peder Bjerge
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Energy Lean:  
Mere energirenovering for pengene
 
Deloitte har udviklet Energy Lean - en ny model, der sikrer, at energibesparelserne  
ved energirenovering bliver i kommunekassen og kan være med til at finansiere  
endnu flere energirenoveringer. 
    
Af Maj Marie Carlsen

Tre gode råd
fra Gitte Krasilnikoff,

Deloitte:

1. Tænk helhedsorienteret 
og få kombineret energioptime-
ring med renoveringsefterslæb, 
klimatilpasning, kompetence-
udvikling af medarbejdere og 
involvering af borgere.

2. Skab et ledelsesmæssigt 
beslutningsgrundlag - en  
business case - der sikrer poli-
tisk opbakning og skaber grund-
lag for finansiering.

3. Garantien koster, så gør op 
med jer selv, om garantien dri-
ver projektet, eller om det er 
kommunens involvering, der 
sikrer fremdrift og fleksibilitet.

Kommunal  
lånegaranti
Ifølge Lånebekendtgørelsen kan kommuner låne 
penge til energibesparende tiltag. Lånegarantien 
giver kommunene et godt økonomisk afsæt til at 
investere i energibesparelser, der reducerer kom-
munens driftsudgifter og CO2-udledning.

Kommunernes eget finansieringsselskab Kommune-
Kredit tilbyder kommunerne at optage lån med 
langt lavere renter, end de private virksomheder 
kan få.                    

Kilde: Deloitte 

”Når kommuner skal i gang med at renovere 

deres bygningsportefølje kan det være 

svært for dem at få overblik over, hvordan 

de skal drive renoveringerne, og hvordan de får 

mest energirenovering for pengene.”

Det forklarer Gitte Krasilnikoff, partner i 

Deloitte og ansvarlig for Deloitte Green Eco- 

nomy. Deloitte har udviklet modellen Energy 

Lean, der er et alternativ til ESCO-modellen. 

Ifølge Deloitte giver Energy Lean kommunerne 

et overblik over, hvilke energirenoveringer det 

bedst kan betale sig at investere i, alt efter 

hvor ambitiøs kommunen ønsker at være i sine 

energibesparelser. 

Helhedsorienteret energirenovering

I dag anvender kommunerne ofte de lovpligtige 

EMO-rapporter, når de skal vedtage, hvilke 

energirenoverings- og optimeringsprojekter, de 

vil investere i.

Problemet med EMO-rapporterne eller  

andre tilsvarende energiscreeninger er, ifølge 

Gitte Krasilnikoff, at de ikke giver et fyldest- 

gørende billede af det reelle potentiale. Scree-

ningerne er ikke fyldestgørende, fordi der i 

energirenoveringsprojekterne oftest ikke er  

afsat tilstrækkelige midler til en dybdegående 

og helhedsorienteret energigennemgang.

”Renoveringsforslag, der tager udgangs-

punkt i EMO-rapporterne, ser primært kun på 

løsninger for klimaskærmen og totale udskift-

ninger af installationer. Derudover bliver vurde-

ringerne foretaget ud fra beregninger i stedet 

for det faktiske energiforbrug. Energy Lean  

tager afsæt i en dybdegående energiscreening, 

hvor vi foretager en helhedsorienteret vurde-

ring af energioptimeringspotentialet for både 

installationer, belysning, klimaskærm, indeklima 

og vedvarende energi,” siger Gitte Krasilnikoff 

og fortsætter:

”De dybdegående energiscreeninger giver 

kommunerne et bedre grundlag for at beslutte, 

hvilke tiltag, der er de mest økonomisk rentable, 

fordi de giver de største energibesparelser.”

Kommuner klarer selv energirenoveringerne

Med Energy Lean udliciteres energirenoverin-

gen ikke til en ESCO-leverandør. I stedet er det 

kommunerne selv, der står for energirenoverin-

gerne og hyrer rådgivere og entreprenører ind i 

det omfang, der er behov for. Det giver dem, 

ifølge Gitte Krasilnikoff, en række fordele:

”En af fordelene ved, at kommunerne selv 

driver deres energirenoveringer er, at de kan 

drage nytte af deres egne kompetencer og  

viden om kommunens bygninger. En anden 

fordel er, at kommunerne nemmere kan justere 

deres energirenoveringer til eksempelvis nye 

behov og teknologier, når de selv styrer projek-

terne.”

Dyre tiltag er sparet væk

Med ESCO-modellen beregner ESCO-leveran-

døren en baseline, der angiver de enkelte byg-

ningers samlede energiforbrug. Hver gang 

energiforbruget i en kommunal bygning æn-

drer sig – det kan eksempelvis være en skole, 

hvor brugsmønstret ændrer sig i takt med  

antallet af elever - skal ESCO-leverandøren  

udregne en ny baseline. Det er bygherren, der i 

dette tilfælde er kommunen, der skal betale 

for udregninger af nye baselines.

Baselinen bliver brugt til at evaluere, om 

kommunens energirenoveringer medfører 

energi- og CO2-reduktioner, der svarer til det 

valgte ambitionsniveau. Udover at betale for 

udregning af baselines, betaler kommunen 

ESCO-leverandøren for at stille en garanti for, 

at renoveringerne fører til de vedtagne energi-

reduktioner.

Gitte Krasilnikoff mener, at de penge, som 

kommunerne betaler ESCO-leverandøren for at 

udregne baselines og for at stille en garanti for 

energibesparelser med fordel kunne bruges  

andetsteds:

”Fordi kommunen selv driver projekterne, 

opererer Energy Lean ikke med variable base-

lines og garantier. Det betyder, at kommunerne 

i stedet kan bruge pengene på energirenove-

ringer.”

Foto: House of Money

De dybdegående energiscreeninger giver kommunerne et bedre grundlag for at beslutte, hvilke tiltag, der er de mest  
økonomisk rentable, fordi de giver de største energibesparelser.”

Gitte Krasilnikoff,  
Ansvarlig for Deloitte Green Economy, Deloitte

Aarhus Kommune garanterer selv  
for energibesparelserne 
 

Aarhus Kommune har valgt at lade sig inspirere af Energy Lean, der er en metode til finan-

siering af energioptimering, når de inden længe går i gang med at energirenovere cirka 600 

bygninger til en værdi af 456 millioner kroner. 

Før beslutningen blev truffet har konsulentfirmaet Deloitte lavet en forundersøgelse for 

Aarhus Kommune, der viser, at kommunen med energirenoveringsprojektet kan opnå  

energibesparelser på op til 40 millioner kroner årligt samt reducere bygningernes CO2- 

udledning med 40 procent. 

Projektleder Karen Margrethe Høj Madsen fra Aarhus Kommunes Ejendomsforvaltning  

fortæller, at den valgte projektmodel betyder, at kommunen selv kommer til at stå i spid-

sen for energioptimeringerne. Næste skridt i processen er at finde den rette udbudsmodel 

for opgaven. 

”
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Grønt Mobilitetskontor er et videncenter inden for Mobility Management. Kontoret servicerer kommuner og  
virksomheder i projektet Formel M og har eksisteret i to år.

For mere information om Grønt Mobilitets-

kontor kontakt venligst: 

Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor

anja.puggaard@gate21.dk

I Grønt Mobilitetskontor bliver 
én plus én til mange
For mange kommuner er det vanskeligt at finde ressourcerne til at gå i gang med nye  
tiltag som mobilitetsplanlægning. Derfor handler det i Grønt Mobilitetskontor om  
at samle kræfterne og lære af hinandens erfaringer, når kontoret servicerer kommuner 
og virksomheder. 

Af Lene Ulsted Carlsen

Fakta om Grønt  
Mobilitetskontor
Grønt Mobilitetskontor formidler 
viden om Mobility Management 
(MM) gennem vejledning og  
produkter som eksempelvis: 

• Guide til mobilitetsplanlæg-
ning i erhvervsnetværk

• Guide til mobilitetsplanlæg-
ning i den kommunale plan-
proces

• Manual til ’Sustainable Urban 
Mobility Plans’ 

• Spørgeskema til transport-
vaneundersøgelse

• Oplæg ved konferencer og  
seminarer

• Artikler om MM
• Telefonisk vejledning

Grønt Mobilitetskontor: 

• understøtter 25 demonstra-
tionsprojekter

• gennemfører transportvane-
undersøgelser blandt 50.000 
medarbejdere i 65 kommuner 
og virksomheder

• faciliterer videndeling mellem 
40 trafikplanlæggere, klima-
koordinatorer, planlæggere, 
miljøledere og konsulenter 
fra de 26 partnerorganisa- 
tioner

• skaber netværk og samar-
bejde på tværs af transport-
sektoren: kollektiv trafik, 
cykler, tog, samkørsel, dele-
biler, rejseinformation mv.

• ”udstationerer” medarbej-
dere til opstartshjælp i  
kommuner

• hyrer ekstern mobilitets- 
konsulenthjælp

Mobilitetsplanlægning er en ny måde at 

arbejde med bæredygtig transport på. 

”Derfor kan det være svært for den 

enkelte trafikplanlægger i en kommune at  

sidde alene med mobilitetsplaner. Det er en 

stor viden, den enkelte skal opbygge. I Grønt 

Mobilitetskontor tror vi på, at vi sammen kan 

nå meget længere med mobilitetstanke- 

gangen. Og det gennemsyrer den måde, vi  

arbejder på, og de ydelser vi tilbyder,” forklarer 

leder af Grønt Mobilitetskontor Anja Puggaard.

Dine erfaringer bliver mine

I Grønt Mobilitetskontor oplever de, at net-

værksmøder og videndeling giver lyst til at gå 

nye veje med mobilitetstiltag.

   ”Det kræver mod at gå mod strømmen, 

men når vi er sammen og lærer af hinanden, 

giver det en bredde i erfaringerne, som den en-

kelte kan tage med hjem og arbejde videre 

med på sin egen arbejdsplads,” fortsætter Anja 

Puggaard. 

Netværk og videndeling er vejen frem

Rygraden i Grønt Mobilitetskontor er netværk 

og videndeling – og det er ofte på netværks-

møder, inspirationen til nye tiltag opstår. Sene-

ste eksempel er Herlev Kommune, som har  

arbejdet med et elcykelprojekt, hvor fem  

borgere har lånt elcykler af kommunen i en  

periode. Det betød efterfølgende, at fire af 

dem købte en elcykel og skiftede bilen ud i den 

daglige pendling. 

   ”Vi har oplevet, at Herlev Kommunes el-

cykelprojekt nu spreder sig til blandt andet  

hospitalerne i Formel M og også skal afprøves  

i erhvervsnetværket i Lautrupgård i Ballerup,” 

fortæller Anja Puggaard om eksemplets magt 

og videndelingens effekt. 

Sammenligning fremmer forståelsen

Netværkene giver også god mulighed for at 

sammenligne egne mobilitetsudfordringer 

med andres. I netværk for kommuner og i net-

værkene for virksomheder har transportvane-

undersøgelser for de enkelte arbejdspladser 

været på dagsordenen.  

   ”Når vi til møderne taler om resultaterne 

af undersøgelserne af medarbejdernes trans-

portvaner, giver det mulighed for på tværs at 

sammenligne og forstå dataene. Samtidig  

taler vi om, hvordan vi bruger tallene til aktivt 

at lave nye mobilitetstiltag,” fortæller Laura 

Kromann Vestergaard, konsulent i Grønt Mobi-

litetskontor. 

Hun tilføjer, at det for mange arbejdsplad-

ser har været en øjenåbner at se, hvordan 

medarbejderne pendler, samt at mange  

gennem undersøgelsen har fået værdifuld ind-

sigt i medarbejdernes holdning til faciliteter 

som eksempelvis cykelskure, omklædningsrum 

og videomødeudstyr. 

Når ét produkt bliver til gavn for mange

Der er også mere håndgribelige videndeling- 

tiltag i Grønt Mobilitetskontor:

”Ofte opstår idéer til produkter som eksem-

pelvis brochurer eller værktøjer til workshops 

hos den enkelte kommune. Så kommer de til 

os, og vi udvikler i samarbejde produktet. Her-

efter sørger Grønt Mobilitetskontor for at gøre 

produktet tilgængeligt for andre – enten online 

på Formel M’s hjemmeside eller i et trykt for-

mat,” siger Anja Puggaard. 

Det seneste skud på stammen af produkter 

er pjecen ”Smart transport i arbejdstiden,” som 

er udviklet i samarbejde med Ballerup Kommu-

ne og sidenhen distribueret til tre kommuner i 

Formel M. 

Erfaringer at bygge videre på

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de to år, 

Grønt Mobilitetskontor har eksisteret, gør Anja 

Puggaard status: 

”Vi synes, det er lykkedes at skabe et mobi-

litetskontor, hvor vi deler den enkeltes erfarin-

ger, og sammen med forskellige aktører inden 

for transport hjælper hinanden med at udbrede 

et mind-set, hvor den rejsendes behov er i cen-

trum i et sammenhængende transportsystem.”

På et fagligt netværksmøde fortæller Sofie Ca-
spersen om Helsingør Kommunes projekt, hvor 
de udlåner 100 foldecykler til 100 borgere.
 
Foto: Maj Marie Carlsen



maj 2013    |  INSIGHT 21   |    13   

Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der arbejder med at udvikle bæredygtige  
transportvaner og ledes i Gate 21. Formel M er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden.  

Christine Thorsen
Projektleder og kommunikationskonsulent, 
Ballerup Kommune
 
”Helt konkret får vi hjælp til at udvikle og producere pro-
dukter i samarbejde med Grønt Mobilitetskontor. Vi har 
blandt andet sammen udviklet dialogkort om retnings-
linjer for transport på arbejdspladsen og en folder til  
kommunens arbejdspladser om ’Smart transport i  
arbejdstiden.’ 

Vi har også haft god gavn af den transportvaneundersø-
gelse, Grønt Mobilitetskontor har lavet for vores rådhus. 
Undersøgelsen giver et godt overblik over vores transport 
og giver de gode argumenter for, hvorfor vi skal lave mobi-
litetstiltag på rådhuset. Samtidig har vores deltagelse i 
netværksaktiviteter med andre kommuner givet mulig-
heden for at sparre med andre og få nye ideer til at gøre 
noget tilsvarende.”

Jakob Skovgaard Villien
Trafikplanlægger,  
Trafikselskabet Movia

”Som trafikudbyder har vi især haft glæde af den indsigt, 
vi har fået i virksomheder og deres medarbejderes trans-
portvaner. Movia har selv en masse data om, hvor mange 
der færdes i trafikken og hvornår. Men gennem transport-
vaneundersøgelserne i Grønt Mobilitetskontor har vi fået 
værdifuld viden om, hvor de kommer fra, og hvordan 
transporten fordeler sig på bil, cykel og kollektiv trafik.  

Når Movias rejsehold besøger virksomheder og hospitaler 
med kampagner som eksempelvis ’Få din del af kagen,’ 
oplever vi en særlig positiv stemning hos dem, der via  
Formel M har været igennem en mobilitetsproces. Det  
er som om, der er fjernet en barriere i forhold til os som  
trafikudbyder.”

Hvad får I ud af Grønt Mobilitetskontor?

Gode tips og tricks til køb af elcykler, skabe 

i omklædningsrummet med indbygget 

varme og ventilation og tjenester, der til-

byder cykeltjek og cykler til spotpris. Lysten til 

at dele og lytte til hinandens erfaringer var stor, 

da Grønt Mobilitetskontor i april inviterede sine 

partnere til fagligt møde om cyklisme.

”Vores mål er, at I efter i dag kan gå hjem 

med ny viden og inspiration til, hvordan cyklis-

me kan være en løftestang for Mobility Mana-

gement. Vi håber også, at I vil få en masse 

gode tips og tricks til, hvordan jeres cykelpro-

jekter kan blive endnu bedre.” 

Sådan lød ordene, da Grønt Mobilitetskon-

tors facilitator Kenneth Agerholm skød formid-

dagens faglige møde om cyklisme i gang. 

På første del af mødet fortalte en række 

kommuner, hospitaler og private aktører om 

deres erfaringer og services i forhold til at 

fremme cyklisme. Blandt oplægsholderne var 

Regitze Rugholm, Annette Precht-Sparre og 

Louise Voss Bendixen fra Glostrup, Herlev, Bi-

spebjerg-Frederiksberg hospital, der fortalte 

om deres tiltag for at fremme cyklisme blandt 

deres medarbejdere. Og fra Helsingør Kommu-

ne fortalte Sofie Caspersen om kommunens 

projekt med at låne 100 foldecykler ud til 100 

borgerne.

Styrk kommunikationen om cyklisme

Også Hanne Scheller fra Kræftens Bekæmpelse 

holdt oplæg. Hun er netop i gang med en om-

fattende undersøgelse af, hvad der motiverer 

medarbejdere til at vælge cyklen frem for bilen. 

Formel M-partnere netværker om cyklisme
Der blev videndelt og netværket blandt deltagerne,  
da Grønt Mobilitetskontor inviterede til fagligt seminar om cyklisme.

Af Maj Marie Carlsen

Og hendes budskab var klart:

”Når jeg taler med medarbejderne på virk-

somhederne, er de ofte slet ikke klar over, at 

deres arbejdsplads tilbyder for eksempel cykel-

service og lånecykler. Derfor er der behov for, at 

virksomhederne skærper kommunikationen 

om, hvad de gør for at opmuntre medarbejder-

ne til at tage cyklen frem for bilen.”

Hanne Scheller gav blandt andet følgende 

forslag til, hvordan deltagerne kan styrke kom-

munikationen om cyklisme:

• Sæt fokus på cyklisme lige efter ferien 

mange synes, at det er lidt synd for dem, at 

de skal starte på arbejde igen og er derfor 

tilbøjelige til at ’forkæle’ sig selv ved at tage 

bilen frem for cyklen. 

• Indarbejd cyklisme i virksomhedens  

HR-strategi og skriv det ind i personale-

håndbogen. 

• Fortæl nye medarbejdere om virksom- 

hedens cykeltiltag, og vis dem cykelfacili-

teterne den første dag, de starter. Der er  

ingen grund til, at de kun ser kantinen.  

• Ledelsen skal gå i front. Det er altafgø- 

rende, at ledelsen sender et godt signal til 

medarbejderne ved selv at cykle til arbejde 

og møder og deltage i virksomhedens  

cykelarrangementer.

• Saml al information om virksomhedens 

cykeltiltag ét sted, så det er nemt for  

medarbejderne at få et overblik.

Quick-wins for at fremme cyklisme på 
arbejdspladsen
Deltagerne på mødet blev bedt om at lave en liste over quick-wins –  
det vil sige tiltag, der nemt kan iværksættes for at fremme cyklisme. 
Blandt forslagene var: 

• Brug af cykelambassadører til at få iværksat flere cykeltiltag 

• Synliggørelse af cykelparkering med skilte og flyers 

• Opstilling af cykelpumper 

• Gratis udstyr - regntøj, hjelme og lignende - for at tilgodese cyklister 

• Bookning af elcykler ind i kalendersystem på linie med mødelokaler
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Herlev Kommune inspirerer  
hospital til elcykelprojekt
 
Herlev Hospital bruger koncept fra Herlev Kommune, der handler om at få bilglade  
pendlere til at udskifte bilen med en elcykel. Begge parter ser positivt på erfarings- 
udvekslingen.
    
Af Maj Marie Carlsen

Fem bilglade borgere skriver under på at 

lade bilen stå og i stedet transportere sig 

rundt på en elcykel. Tre måneder senere 

er bilglæden vendt til cykelglæde: Ud af de fem 

deltagere vælger fire at købe en elcykel, og en 

af dem beslutter at sælge sin bil. Succesen fra 

Herlev Kommune har inspireret Herlev Hospi-

tal, der låner Herlev Kommunes elcykelkoncept.

”Vi har fundet et koncept, der virker rigtig 

godt. Og så ser jeg ingen grund til, at andre 

ikke skal få gavn af det. Jeg bliver bare glad, 

når jeg hører, at Herlev Hospital og andre kan 

bruge vores koncept, og der er jo ikke grund til 

at opfinde den dybe tallerken hver gang.”

Således siger Jesper Toft, der er miljøplan-

lægger i Herlev Kommune og idémanden bag 

Herlev Kommunes elcykelkoncept, der nu kører 

for tredje gang.

Konceptet går ud på, at kommunen låner el-

cykler til fem borgere, der normalt pendler i bil 

og har over fem kilometer til arbejde. Deltager-

ne skriver under på, at de vil tage elcyklen på 

arbejde mindst tre-fire gange om ugen. Udover 

lån af elcykel bliver deltagerne tilbudt en cykel-

service, hvor cyklen bliver afhentet og repare-

ret samme dag, hvis den ikke kan køre.

Benarbejdet er gjort

På Herlev Hospital glæder social- og velfærds-

konsulent Annette Precht-Sparre sig over at 

kunne bygge videre på Herlev Kommunes  

erfaringer.

”Det har været en gave for os, at Herlev 

Kommune har gjort alt benarbejdet med at 

kontakte leverandøren og finde frem til de 

bedste cykler og få forhandlet et godt tilbud 

hjem,” fortæller Annette Precht-Sparre. Hun er 

projektleder på Herlev Hospitals elcykelprojekt, 

der startede efter påske i år. 

Udvidet sundhedstjek

På ét punkt har Herlev Hospital udviklet videre 

på kommunens koncept. Mens deltagerne i 

Herlev Kommune fik en såkaldt body-age test, 

har Herlev Hospital valgt at give deres deltagere 

et mere omfattende sundhedstjek.

”Vores medarbejdere arbejder selv med 

sundhed og er derfor meget fokuserede på, at 

resultaterne af sundhedstjekkene er mere evi-

densbaserede. Desuden har vi, i kraft af at vi er 

et hospital, mulighed for at koble en forsknings-

enhed på undersøgelserne af deltagernes sund-

hedstilstand,” forklarer Annette Precht-Sparre.

Både Herlev Kommune og Herlev Hospital 

har valgt, at projektet skal vare i tre måneder 

da det er den tid, der mindst skal til for at måle 

en sundhedsmæssig effekt hos deltagerne.

Udvekslingen fortsætter

Annette Precht-Sparre fortæller, at erfarings-

udvekslingen mellem Herlev Kommune og  

Herlev Hospital har været meget åben. Helt 

konkret har hospitalet overtaget en række  

dokumenter, som kommunen har udarbejdet  

i forbindelse med projektet. Blandt disse er  

erklæringen, som deltagerne skal skrive under 

på, når de deltager i projektet, kontakt til  

cykelleverandører og spørgeskema til udvæl-

gelsen af deltagere. 

Nogle justeringer er det også blevet til.

”Vi har bearbejdet materialet, så det er 

skræddersyet til vores målgruppe, som er  

hospitalets medarbejdere. Desuden har vi til-

rettet det digitaliserede materiale, så det 

fremover bliver endnu nemmere for andre hos-

pitaler at bygge videre på vores erfaringer,”  

siger Annette Precht-Sparre og tilføjer, at  

Herlev Hospital netop har givet materialet  

videre til Rigshospitalet. 

”Herlev Hospital er en stor arbejdsplads i 

kommunen, og vi er glade for, hvis vores erfa-

ringer med elcykelprojektet og andre projekter 

kan inspirere og hjælpe andre i gang.”

Og måske bliver det muligt at give noget 

tilbage til Herlev Kommune, der har delt ud af 

deres erfaringer og kontakter.

”Vi er i dialog med elcykelleverandøren om 

muligheden for at leje elcykler. En løsning, som 

leverandøren ikke var indstillet på, da Herlev 

Kommune forhandlede deres aftaler hjem. Så 

måske kommunen her kan drage nytte af vores 

aftaler,” slutter Annette Precht-Sparre.

Udover Herlev Hospital har Herlev Kommu-

nes elcykelkoncept inspireret Glostrup Hospital 

og Gladsaxe, Fredericia, Greve og Ballerup 

kommuner til at starte elcykelprojekter.

Birgitte Kofod Olsen
CSR chef, 
Tryg
 
”Grønt Mobilitetskontor har været en kæmpeinspiration i 
arbejdet med Trygs mobilitetsindsats. Inden Tryg blev en 
del af Formel M erhvervsnetværket i Ballerup, var vores  
viden om Mobility Management begrænset, men blandt  
andet på baggrund af det materiale kontoret stiller til rådig-
hed, har jeg kunnet udarbejde Trygs mobilitetsindsats som 
en del af vores CSR-strategi. Jeg har også deltaget i en  
række møder, hvor jeg har delt vores erfaringer med imple-
menteringen af mobilitetstiltag.

Vi har derudover haft stor gavn af transportvaneunder- 
søgelsen, vi har fået lavet gennem Grønt Mobilitetskontor. 
Undersøgelsen har gjort os mere bevidste om, at mange af 
vores medarbejdere kører i bil til og fra arbejde og om det 
store potentiale, der ligger i at få medarbejderne til at køre 
mere bæredygtigt.” 

Pernille Friis Brødsgaard
Udviklingskonsulent,  
Albertslund Kommune
 
”I Grønt Mobilitetskontor er de gode til at spørge ind til, 
hvad vi har brug for på de netværksmøder, vi holder. Det 
betyder, at de holder styr på alt det praktiske, som at sam-
mensætte en spændende dagsorden med relevante op-
lægsholdere, som opfylder deltagernes fælles behov. På 
netværksmøderne har vi blandt andet også hentet inspira-
tion til en plakat om medarbejdernes transport i arbejds- 
tiden, som Ballerup Kommune har lavet. 

Vi har også gennem Grønt Mobilitetskontor fået gavn af de 
produkter, som kontoret har lavet i samarbejde med andre. 
Vi vil blandt andet her i kommunen bruge folderen ’Smart 
transport i arbejdstiden’ med nogle lokale tilpasninger.”

Hvad får I ud af Grønt Mobilitetskontor?

” Vi har fundet et koncept, der virker rigtig godt. Og så ser jeg ingen grund til, at andre ikke skal få gavn af det. 
Jeg bliver bare glad, når jeg hører, at Herlev Hospital og andre kan bruge vores koncept, og der er jo ikke 
grund til at opfinde den dybe tallerken hver gang.”

Jesper Toft, miljøplanlægger, Herlev Kommune
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Fakta om Herlev Kommunes elcykelkoncept 

Kommunen låner fem elcykler ud til fem borgere i tre måneder.  
Udover lån af elcykel inkluderer tilbuddet:

• Cykelservice med afhentning og reparation samme dag.
• Gratis sundhedstjek før og efter lån af elcyklen.

For at blive udtaget til projektet skal deltageren:
• Være bilpendler med over fem kilometer til arbejde.
• Have lyst til at tage elcyklen på arbejde mindst tre-fire gange om ugen.
• Stå til rådighed for lokale og regionale medier.
• Have en indboforsikring.
• Have en cykelhjelm.

Gode råd om elcykler 

• Sørg for at købe elcykler af god kvalitet. En god elcykel koster ikke 
under 10.000 kroner. 

• Sørg for, at servicen er på plads, så deltagerne ikke dropper cyklen, 
fordi den er i stykker, og det er for besværligt at få den repareret. 

• Gør det klart over for deltagerne, at de selv skal dække omkost- 
ningerne, hvis der sker noget med elcyklen. 

• Gør det klart, hvad I ønsker at teste i sundhedstjekket.

Kilder: Annette Precht-Sparre og Jesper Toft.

Fem bilpendlere sprang efter påske på elcyklen i et forsøg på at få flere medarbejdere til at cykle til og fra arbejde på Herlev Hospital. Foto: Herlev Hospital

Gunilla Rasmussen
Planlægger,  
Roskilde Kommune
 
”Når Roskilde Kommune deltager i netværket om vurde-
ring af mobilitetsplaner for nyudlagte områder, har vi 
især gavn af, at Grønt Mobilitetskontor faciliterer vores 
møder. De tilbagevendende møder hjælper os med at 
holde os på sporet i forhold til arbejdet med bæredygtig 
trafik i kommunen.

Møderne giver os også anledning til at perspektivere  
vores mobilitetstiltag, samle op på dem og gøre status 
på, hvor langt vi er nået i forhold til planerne. Samtidig 
giver møderne mulighed for at dele erfaringer med andre 
kommuner, der arbejder med mobilitetsplaner.”

Mobilisten har fået  
sit eget ikon
Sammen med de øvrige Mobility Management-ikoner kan du nu downloade  
Mobilistikonet, som fanger essensen af mobilisten - nemlig det moderne  
menneske, der omdanner rejsetid til kvalitetstid ved at være fleksibel i sit 
transportvalg. 

Mobilisten kan du downloade på: 
www.formelm.dk/OmFormelM/GrøntMobilitetskontor/Ikonertildownload/



      

      

Mere alder, mere lys -  
Projekt: Bedre lys til ældre borgere

Synsfunktionen forringes med alderen, og ny forskning peger på, at det lys, som har betyd-
ning for vores døgnrytme, er forskelligt fra det lys, som har betydning for synsfunktionen. 
Belysning, som kan tilfredsstille begge behov, er dynamisk og kan styres. Gennem forsøgs-
projektet ’Bedre lys til ældre borgere’ udvikles og testes energieffektiv belysning, der er ud-
viklet under hensyn til ældre menneskers situation og behov. Det er et unikt pilotprojekt, 
hvor målet er at udvikle og teste bud på sundhedsfremmende belysning til fremtidens  
ældreboliger. 
 
Tidsramme: 6 måneder

Budget: 2,3 millioner kroner  
 
Partnere: Albertslund Kommune, Glostrup Hospitals Øjenklinik, DTU Fotonik, Statens Bygge-
forskningsinstitut, Gate 21, ÅF Lighting, Philips Danmark, Viso Systems, BO-VEST, Grønlands 
hjemmestyre, Qeqqata Kommune (Grønland). 

 

Fin
ansieret projekt

Foto: 
Thea Aae

Læs om nogle af Gate 21’s nye projekter: 

      

Kør smart, kør sammen - 
Projekt: Samkørsel i hovedstadsregionen 

Projektets formål er at mobilisere hovedstadsregionens relevante offentlige og private trafik-
aktører til en samlet indsats for samkørsel. Projektet skal ende ud med en udrulningsplan 
for, hvordan der skabes incitamenter til samkørsel, og hvordan samkørsel organiseres gen-
nem offentligt-privat samarbejde. Planen vil afdække juridiske, økonomiske, teknologiske  
og organisatoriske muligheder og aktiviteter, der støtter op om samkørsel.  

Tidsramme: 6 måneder. 
 
Budget: 200.000 kroner

Partnere: Københavns Kommune, Vejdirektoratet, RUC og CBS, plus en række interessenter, 
herunder: Omegnskommuner, DSB, Movia, Herlev Hospital, Region Hovedstaden,  
Dansk Industri, Go-More, Share-leaf, Co-driver og Pendlernet.  

 

Fin
ansieret projekt

Foto:  
Shutterstock.com

Gate 21’s eksisterende projekter: 

Gate 21 driver projekterne: 

Derudover deltager Gate 21 i projekterne:

Udvikling af  
CO2-neutral  
byrumsarmatur

Projekterne er støttet af:

DOLL



      

Europæiske storbyer inspirerer hinanden 
til fremtidssikret transportplanlægning -  
Projekt: ENDURANCE

ENDURANCE´s mål er at tage erfaringer fra europæiske storbyers mobilitetsplanlægning og 
implementere dem i danske kommuner. SUMPs, Sustainable Urban Mobility Plans, er en 
guide udviklet af EU på baggrund af erfaringer fra europæiske storbyer og giver kommuner 
værdifuld indsigt i, hvordan man planlægger et mobilt samfund. Med ENDURANCE bliver 
Gate 21´s Grønt Mobilitetskontor den nationale platform for implementering af SUMP og  
inviterer nu flere kommuner til at tilslutte sig det allerede veludbyggede netværk.

Tidsramme: Projektet starter den 1. maj 2013 og løber i tre år med Tetraplan som  
ekspertrådgiver. Der er europæisk kick-off i Gävle d. 28. maj 2013.              

Budget: Gate 21´s budgetandel er 461.000 kroner. 

Partnere: Gate 21 og Tetraplan som de danske partnere, samt 30 partnere i EU.  

 

Fin
ansieret projekt

 

Kompetenceudvikling skal sikre  
implementering af vedvarende energi 
Projekt: SUSREG  

Gate 21 skal sammen med aktører i fem andre EU-lande sikre implementering af vedvarende 
energi i den regionale og kommunale planlægning. Gate 21 vil fungere som udviklingspartner i 
hovedstadsregionen. Projektet vil have fokus på kompetenceudvikling af kommunale plan-
læggere i Gate 21-kommuner gennem workshops samt udvikling af træningsmateriale til  
offentlig anvendelse. Støtte er opnået fra Intelligent Energy Europe (EU IEE).
 
Tidsramme: SUSREG forventes at vare 36 måneder med projektstart 1. marts 2013. 

Budget: Gate 21’s budgetandel er 688.000 kroner. 

Partnere: Fra Danmark: Gate 21, European Green Cities og Dansk Byplanlaboratorium, samt 
inddragelse Gate 21’s partnere. Derudover International Society of City and Regional Planners, 
samt en række regionale og nationale træningspartnere fra Holland, Estland, Italien, Tjekkiet 
og Cypern.  

  

Fin
ansieret projekt

Foto:  
Bikeworldtravel Shutterstock.com

Æstetiske solcelleanlæg til  
kommunens bygninger - Projekt: BIPV 

Projektet understøtter kommunale investeringer i nye solcelleanlæg, hvor æstetik og inte-
gration udvikles og afprøves. Projektet indsamler og overvåger information om solcelle- 
anlæggenes energiproduktion gennem et komponent kaldet  ”Solar Watch”, hvilket vil danne 
grundlag for en kvalitetsvurdering af de forskellige typer solcelleanlæg. Det forventes, at der 
vil blive bygget solcelleanlæg i 25 kommuner og boligselskaber med en samlet produktion på 
20MW. Et meget konkret projekt med meget konkrete resultater.     

Tidsramme: Januar 2013 – November 2015

Budget: 19,5 millioner kroner, hvoraf 5,5 millioner kroner er bevilliget af Forsk VE. 
 
Partnere: 25 partnere herunder kommuner, boligselskaber, private virksomheder og univer-
siteter. Albertslund, København, Hørsholm og Roskilde Kommuner er identificeret som 
frontløberkommuner på området, hvor Cenergia og Gate 21 er ledende partnere i projektet. 
Projektet er åbent for nye kommuner, som ønsker at være med. 

 

Fin
ansieret projekt

Foto:  
Søren Osgood

Foto:  
Kenneth Løvholt

Projektudvikling:  
Følg med i Gate 21’s udvikling af nye projekter på www.gate21.dk.  
 
Alle Gate 21-partnere kan desuden følge kommende projekters udvikling i  
Gate 21’s nyhedsbrev PU-nyt.

Gate 21’s eksisterende projekter: 
maj 2013    |  INSIGHT 21   |    17   
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Da tegnestuen Arkitema i 2010 deltog i 

konkurrencen om at tegne en ny tre-

sporet folkeskole i Haslev, var en af 

grundtankerne bag projektet, at de bære- 

dygtige tiltag, som konkurrrenceprogrammet  

foreskrev, skulle integreres som en del af  

bygningen.

Tegnestuen vandt konkurrencen, og skolen 

er i dag under opførelse. Og grundtanken  

gælder stadig:

”I konkurrenceprogrammet for skolen stod 

der, at bygningen skulle være lavenergiklasse 1. 

Det har betydet, at vi har indarbejdet en række 

bæredygtige tiltag, som vi har haft fokus på at 

integrere i arkitekturen,” fortæller projektleder 

og arkitekt Susanne Andersen og fortsætter:

”De bæredygtige tiltag som eksempelvis 

solcellerne på taget er med til at eksponere 

skolens bæredygtighedsprofil og give byg- 

ningen karakter.”

Takket tag fremmer brugen af solceller

Et af bygningens mest markante træk er det 

takkede tag, der danner gavllignende motiver  

i facaderne og skaber varierede rum inde i  

bygningen. Og tagets form er netop et af de 

steder, hvor arkitekterne har tænkt bæredyg-

tighed ind i arkitekturen. 

Solceller giver skolebygning  
arkitektonisk karakter 
 
I PV Boost-projektet Vibeengskolen i Haslev har arkitekterne gjort solceller og andre  
bæredygtige tiltag til en del af arkitekturen. 

Af Maj Marie Carlsen

PV Boost-projektet har til formål at øge kommuners og boligselskabers brug af solceller. Projektet demonstrerer en 
række løsninger med fokus på de arkitektoniske, funktionelle og økonomiske muligheder ved brugen af solceller.  
Kommuner, der udfører demonstrationsprojekterne, får 20 procent af anlægsudgifterne dækket gennem projektet.

”Ved at designe taget som en række af 

knækkede tagflader, skaber vi nogle taghæld-

ninger, hvor vi bedre kan udnytte solcellernes 

ydeevne i forhold til, hvis vi monterede dem på 

et fladt tag,” forklarer Susanne Andersen.

For ligeledes at sikre optimal udnyttelse af 

solcellerne er de placeret på tagets sydvendte 

tagflader. På nordvendte tagflader er der oven-

lysvinduer, og hele taget er beklædt med  

sedum. Ovenlysvinduerne og sedumen bi- 

drager også til bygningens bæredygtige profil, 

fordi ovenlysvinduerne sparer el til belysning, 

mens sedumen blandt andet optager CO2 fra 

luften og køler i varme perioder. 

Solcelleløsning forener teknik og æstetik

Vibeengskolen ligger i et kuperet landskab, 

hvilket betyder, at tagets solceller er synlige, 

når man befinder sig visse steder i terrænet. 

Derfor var det vigtigt for arkitekterne at finde 

en æstetisk måde at integrere solcellerne i  

tagets arkitektur.

”Vi har valgt at bruge monokrystallinske 

solceller, der har et mørkt og ensartet udtryk, 

som vi synes passer fint til det omkring- 

liggende sedumtags bløde struktur og foran-

derlige grønne nuancer. Solcellerne er monte-

ret på sort tagpap, som giver solcellerne en  

diskret baggrund og får dem til at fremstå  

homogent,” forklarer Susanne Andersen.

Også de tekniske løsninger er overvejet 

grundigt. El-ingeniør Tom Prini Nielsen fra  

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, der er  

ingeniører på projektet, fortæller:

”Da vi skulle finde frem til den bedste måde 

at montere solcellerne på taget, var det vigtigt 

for os at finde en løsning, der ikke gennembry-

der tagdækningen, da dette øger risikoen for 

utætheder og skader i tagkonstruktionen.”

Løsningen blev et system, hvor solcellerne 

er monteret på aluminiumsprofiler, der er på-

klæbet direkte på tagpappen. Solcellerne ligger 

plant med taget 10 centimeter over tagpappen.

Bæredygtige tiltag skal tænkes sammen

Tom Prini Nielsen fortæller, at en vigtig opgave 

har været at finde den optimale placering af 

solcellerne, så de har størst mulig effekt.

Skolens tagflader hælder mellem 9 og 30 

grader. Den optimale hældning for solceller er 

mellem 30 og 40 grader. Dette kompenserer 

man, ifølge Tom Primi Nielsen, for ved at mon-

tere flere solceller, der opvejer den effekt, man 

mister ved de lavere taghældninger.

Om samspillet mellem tagets hældning og 

solcellerne fortæller Susanne Andersen:

”Solcellerne har påvirket tagets hældninger, 

men de har ikke dikteret formen. Hvis man  

arbejder med stejlere taghældninger, der opti-

merer effekten af solcellerne, skal man huske 

at tænke dette sammen med, at større tag-

hældninger og lofter til kip også betyder højere 

til loftet og dermed flere kubikmeter, der skal  

opvarmes.”

Derfor råder Susanne Andersen også andre 

bygherrer og arkitekter, der ønsker at arbejde 

med solceller i arkitekturen til tidligst muligt at 

starte overvejelser om, hvilke bæredygtige til-

tag, man vil arbejde med, og hvordan de kan 

tænkes sammen.

Hvilket udbytte har Aalborg Universitet af partnerskabet i Gate 21? 

Som forskningsinstitution arbejder AAU hele tiden for at finde løsninger på problemer, der 

eksisterer ude i samfundet. Vi er derfor glade for samarbejdet med de partnere og projek-

ter, vi er involveret i, hvor vi som videnspartner kan se, at vi i mange projekter kan bidrage 

med at kvalificere problemløsningen.  

 

Projekterne giver os samtidig mulighed for at samle virkelighedsnær  viden ind til vores 

forskning. Vi ser derfor frem til at indgå i fremtidige projekter og projektudviklingsforløb, 

både i relation til AAU Cph og Statens Byggeforskningsinstitut. Vi ser blandt andet også 

frem til at arbejde mere med ressourcer og bæredygtig byudvikling i Gate 21’s projekter. 

Brian Vad Mathiesen

Lektor, Ph.d. i Energiplanlægning  
ved Institut for Planlægning,  
Aalborg Universitet 

Det siger partnere om Gate 21...

Hvilket udbytte har Furesø Kommune af partnerskabet i Gate 21?

Vi får mulighed for at komme med i projekter, der giver resultater her og nu. Projektet PV 

Boost er eksempelvis et projekt,  vi er meget glade for at være med i, da det bidrager med 

viden fra virksomheder og institutioner, samt direkte finansiering.  

 

Vi har også oplevet, at når vi ikke er med i et projekt og kun er med på sidelinjen, så har vi 

stadig kunnet deltage i gode konferencer og netværksmøder. Selv om vi kun deltager på  

sidelinjen i Formel M, så har projektledelsen været meget åbne over for ideer fra os. Vi  

mener, at man får det ud af Gate 21, som man putter ind. Der hvor man kommer med et 

indspark, der får man noget tilbage.   

Lene Wagner Hartmann 

Klimakoordinator
Furesø Kommune
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For mere information om PV Boost  

kontakt venligst:

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

projektleder PV Boost 

pvp@cenergia.dk

Vibeengskolens nye solceller er et eksempel på, hvordan solceller kan integreres i det arkitektoniske 
udtryk. Solcellernes placering på sydvendte tagflader har påvirket tagets hældninger, men ikke  
dikteret formen. 
Illustration: Arkitema

De nye regler for solcelleanlæg betyder, at 

forholdet mellem den mængde el, man 

bruger og den mængde el, man produ-

cerer, nu bliver beregnet på timebasis i stedet 

for på årsbasis. Derved er det kun den el fra 

solcellerne, man kan forbruge i samme time, 

som den produceres, der er afgiftsfri.

Ifølge Peder Vejsig Pedersen, der er direktør 

hos Cenergia Energy Consultants, vil den nye 

lovgivning for solceller unødigt afholde nogle 

kommunale og private bygherrer fra at satse 

på solceller. Men lovgivningen har kun begræn-

set betydning for anlæg på store bygninger:

”Den nye lovgivning omkring solceller med 

timeafregning har en ret begrænset betydning 

for solcelleanlægs økonomiske rentabilitet i 

større bygninger som eksempelvis kontor- og 

institutionsbyggerier, da anlægget sjældent vil 

dække mere end 15-25 procent af det årlige el-

forbrug. Hvis bygningen kan aftage hele sin 

produktion af solcellestrøm i den time, sol-

strømmen produceres, så er der ingen æn- 

dringer i det økonomiske aspekt.”

Peder Vejsig fortæller, at den nye lovgivning 

har størst betydning for de private husejere, 

som i perioder producerer mere strøm, end de 

forbruger, og som derfor er nødt til at afgive 

solstrømmen til elnettet.

Ny solcellelov påvirker 
større bygninger  
minimalt
 
De nye afregningsregler for solcelleanlæg fra november 
2012 betyder ikke meget for store bygninger, da solcellerne 
ofte kun dækker 15-25 procent af det årlige elforbrug. Det 
betyder, at bygningen kan aftage hele produktionen af 
solcellestrøm i den time, den produceres. 

Af Maj Marie Carlsen

Anvendelse: Skole og SFO

Omfang: 7.200 m2 

Bygherre: Faxe Kommune 

Arkitekt: Arkitema, associeret 
partner Dorthe Keis  

Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende 
Ingeniører og Cenergia

Ibrugtagning: Efterår 2013 

Antal solcellepaneler: 292

Solcellers ydeevne: 58,7 kWp.

Solcellers størrelse: 430 m2. 

Derudover påtænkes der opført 
1.000 m2 solceller i skolens terræn 
med en ydeevne på 131,8 kWp.

PV Boost har støttet 50 kWp sol-
celler på Vibeengskolen med 
160.000 kroner svarende til 20 
procent af udgiften. Halvdelen af 
beløbet anvendes til opfølgning og 
måling på solcelleanlægget. 

Fakta om Vibeengskolen

PV Boost ledes af Cenergia Energy Consultants og koordineres af Gate 21. Projektet er støttet af Forsk VE.

Peder Vejsig Pedersen

Direktør og Civilingeniør,   
Cenergia

Hvilket udbytte har Cenergia af partnerskabet i Gate 21? 

Partnerskabet med Gate 21 åbner op for et stort professionelt netværk og har givet adgang 

til projekter, der har været god forretning for Cenergia, da det er med til at give adgang til 

det kommunale marked.
 

I projektet PV Boost prøver vi via vores tekniske kunnen og mange års erfaring at sikre, at 

udførelsen af solcelleanlæg i bygninger sker med en helhedsorienteret betragtning, blandt 

andet ved hjælp af bygningsindpasning. At tage en helhedsorienteret betragtning vil hjæl-

pe med til, at produktet yder det forventede i dets 30-40 årige levetid, og at den arkitekto-

niske samt æstetiske udformning passer med omgivelserne - også i vores børns fremtid. 



Gate 21’s partnere: 

Gate 21’s medlemmer: 

Kolofon 
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