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Kommuner og virksomheder 
kan knække transportens 
CO2-kurve 

Af Anne Grete Holmsgaard, formand for Gate 21’s bestyrelse og direktør i BioRefining Alliance

Velkommen til Insight 21  
Du sidder med Gate 21’s halvårlige avis med viden og resultater fra partnerkredsens arbejde.  
Ris, ros eller kommentarer til avisen kan sendes til gate21@gate21.dk 
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Indhold

Gate 21-projektet Formel M har påvist, at 

danskernes pendlervaner kan ændres 

gennem et tæt samarbejde mellem 

kommuner og lokale virksomheder. De første 

CO2-besparelser har allerede vist sig i Formel 

M’s erhvervsnetværk.

I september måned vandt Gate 21-projektet 

Formel M DR’s og Informations store konkur-

rence ”Vores Omstilling” som et ud af ni vin-

derprojekter. Det er en kæmpe sejr for de ti 

kommuner, to hospitaler og mange flere virk-

somheder, som har deltaget i Formel M. Og så 

er det et tegn på, at vi i Danmark er blevet 

mere bevidste om nødvendigheden af at få 

bugt med transportens genstridige CO2-kurve.

 

En transportsektor baseret på 100 procent ved-

varende energi i 2050 er ambitiøst. Men det 

kan lade sig gøre. Og meget tyder på, at dan-

skerne er parate til at ændre transportvaner. I 

en netop gennemført undersøgelse fra COWI 

siger 22 procent af de adspurgte, at de ønsker 

at køre mindre i bil. Og Formel M har gjort 

samme erfaring i deres arbejde med at ændre 

pendleres transportvaner. Danskerne vil gerne 

køre mere i tog, på cykel eller flere i samme bil. 

Men det skal være nemmere, end det er i dag. 

I en række forsøgsprojekter i deltagerkommu-

nerne har Formel M haft succes med at påvirke 

medarbejdernes transportvaner hos lokale virk-

somheder. Netop nu indsamler Gate 21’s grønne 

mobilitetskontor data fra evalueringen, og det 

tegner godt. I erhvervsnetværket Lautrupgård i 

Ballerup er CO2-udledningen fra de deltagende 

virksomheders pendlertransport faldet med 

seks procent, og medarbejdernes transport- 

vaner har ændret sig. Andelen af cyklister er 

steget fra 11 til 17 procent, og andelen af bili-

ster er faldet fra 80 til 71 procent.

Gate 21’s bestyrelse
Anne Grete Holmsgaard, 
formand
Direktør BioRefining  
Alliance 
Tidligere MF

Steen Christiansen,  
næstformand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

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

Lars Gullev
Direktør, Vestegnens Kraft-
varmeselskab I/S (VEKS)

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg Kommune

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

Henrik Rasmussen 
Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Niels Carsten Bluhme,   
teknisk rådgiver uden  
stemmeret
Direktør, Miljø- og  
teknikforvaltningen,  
Albertslund Kommune

Jan Bruus Sørensen 
Administrerende direktør, 
AI 

Formel M bygger på tilgangen Mobility Mana-

gement, som kombinerer metoder til at opti-

mere transportsystemet med metoder til at 

ændre borgernes transportadfærd. For hvad 

nytter det at anlægge cykelstier og metro- 

tunneler, hvis vi alle sammen bare bedst kan 

lide bilen? 

Med Mobility Management får vi mere trans-

port ud af hver kørt kilometer, samtidig med at 

vi reducerer energiforbruget pr kørt kilometer.  

Dermed  taler Mobility Management direkte ind 

i regeringens klimaplan. Tilgangens relevans er 

desuden blevet understreget i Trængselskom-

missionens betænkning, som blev offentlig-

gjort i september 2013. Her anbefaler kommis-

sionen en særlig indsats til at udbrede Mobility 

Management, og at der afsættes 10 millioner 

kroner til at promovere mobilitetsplanlægning 

over for virksomheder og kommuner.

I erhvervsnetværket i Lautrupgård angiver 26 

procent af de medarbejdere, der har benyttet 

arbejdspladsens nye transporttiltag, at det har 

medført en ændring i deres transportvaner. 

Netop adfærdsaspektet er også kernen i Formel 

M-kampagnen Skift Gear, som sætter fokus på 

de mange adfærdspåvirkende tiltag, som virk-

somheder som eksempelvis Tryg, TopDanmark 

og Nets har indført i forlængelse af deres del-

tagelse i Formel M. Det drejer sig for eksempel 

om samkørselsordninger, cykelværksteder på 

arbejdspladsen, hjemmearbejdspladser og  

meget mere. I denne udgave af Insight 21 kan 

du læse meget mere om kampagnen og se, 

hvordan andre kommuner og virksomheder kan 

få glæde af værktøjerne. 

Til slut vil jeg bede dig forestille dig en nær 

fremtid, hvor du ikke længere har brug for egen 

bil. Du har i stedet en delebil med dine fire  

naboer, hvilket sparer dig tusindvis af kroner 

hver måned. Med elcyklen i garagen har du 

genopdaget glæden ved motion og vind i håret 

– og et bad på kontoret før arbejdsdagen star-

ter. På regnvejrsdage stiller du selvfølgelig bare 

elcyklen ved togstationen, fordi afgangene er 

blevet så hyppige, at det er langt mere effek-

tivt og bekvemt end bilen. Og så ordner du lige 

de vigtigste mails fra toget.

Det er da en fremtid, som er værd at kæmpe 

for. Og takket være Formel M’s flittige partnere, 

Region Rovedstaden og Trafikstyrelsen, som 

har støttet projektet, har vi allerede tilbagelagt 

et væsentligt stykke af vejen. 

Ayfer Baykal
Teknik- og Miljøborgmester,  
Københavns Kommune
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Nyt Gate 21-projekt: 

Test-en-elcykel   
Er tre måneder på elcykel nok til at omvende en bilist? Det mener otte kommuner  
og Region Hovedstaden. Nu vil de bevise det i et projekt, der skal få i alt 1.700  
bilpendlere til at hoppe på elcyklen.

Af Signe Munch-Pedersen  

Test-en-elcykel  
arbejder for at:
• Motivere bilister til at prøve 

en elcykel. 

• Introducere elcyklen til bil-
pendlere med mere end fem 
kilometer mellem bopæl og 
arbejde.

• Tre ud af fem pendlerture kø-
res på elcykel, når prøveperi-
oden på tre måneder er slut. 

• Nedbringe CO2-udledning fra 
pendling.

• Forbedre medarbejderes og 
borgeres sundhed.
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For mere information om Test-en-elcykel 

kontakt venligst:

Anna Thormann, projektleder 

anna.thormann@gate21.dk

Test-en-elcykel er et offentligt-privat innovationsprojekt, der arbejder på at få flere bilister til at 
vælge elcyklen og dermed udvikle mere bæredygtige transportvaner. Test-en-elcykel er støttet af 
Region Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje.  

En kilometer på en elcykel udleder cirka  

12 gram CO2 – en kilometer i bil udleder  

i gennemsnit 132 gram. 

Så der er store klimagevinster at hente, hver 

gang en dansker vælger elcykel frem for bil. Det 

er netop disse gevinster, som Gate 21-projektet 

Test-en-elcykel skal demonstrere ved at lade 

1.700 bilglade medarbejdere i otte kommuner 

og på otte hospitaler i Region Hovedstaden 

låne en elcykel hver i tre måneder. 

”Tidligere projekter har vist, at det tager tid 

at ændre en transportvane. Derfor skal projek-

tets testpersoner cykle på elcykel i tre måne-

der, og så undersøger vi i løbet af en treårig  

periode, hvor mange der fastholder den nye 

vane. Det bliver et af de hidtil længste og stør-

ste elcykelprojekter i Danmark,” fortæller Gate 

21’s direktør Poul Erik Lauridsen.  

Flere bilture end cykelture

Elcyklen er et relativt nyt transportmiddel i 

Danmark, som endnu ikke har fået det store 

gennembrud på cykelstierne. 

Fire ud af 100 solgte cykler er i dag elcykler, 

men det vil projektet gerne ændre på. I Test-

en-elcykel vil kommuner og hospitaler udbrede 

kendskabet til elcyklen som transportmiddel og 

dermed ændre opfattelsen af, hvor langt man 

kan cykle på den daglige tur mellem hjem og 

uddannelses- eller arbejdssted. 

Transportvaneundersøgelser gennemført af 

Formel M af medarbejderes pendlervaner viser, 

at langt størstedelen af alle ture på mellem 

fem og elleve kilometer foregår i bil. Det er 

netop den distance, som projektet mener, er 

oplagt at foretage på elcykel. 

De første testpersoner vil køre afsted på en 

elcykel i foråret 2014. 

Følg projektet Test-en-elcykel på  

www.gate21.dk

Partnere: 
Albertslund, Ballerup, Frede-
riksberg, Gladsaxe, Odense, 
Høje-Taastrup og Roskilde 
Kommuner, samt en endnu 
ikke udnævnt kommune. Der-
udover deltager otte af Region 
Hovedstadens hospitaler. 

Finansiering: 
Projektets budget er cirka 7,5 
millioner kroner, hvoraf Region 
Hovedstaden og Vejdirektora-
tets Cykelpulje støtter med 
knap 5 millioner kroner.

Tidsramme: 
August 2013 – Juli 2016

Fakta om  
Test-en-elcykel

Elcyklen udleder 

  
pr. kilometer

12 gram CO2
Bilen udleder 

  
pr. kilometer

132 gram CO2

Vidste du...
at en elcykel kan  

øge din fart på  
cyklen med op til

40%
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Alle arbejdspladser kan  
Skifte Gear med Formel M   
Arbejdspladser kan med Skift Gear-kampagnen motivere medarbejderne til  
at skifte gear og vælge transport efter dagens gøremål.

Af Lene Ulsted Carlsen  

”Skift Gear-kampagnen er et tilbud til alle 

arbejdspladser om at skifte gear og skabe 

flere mobilister. Ved at bruge kampagne-

materialet kan arbejdspladsen samle alle sine 

grønne transporttiltag som eksempelvis el-

cykler, cykelservice, erhvervskortordning og 

samkørselsordning under én paraply,” forklarer 

projektleder i Formel M, Anna Thormann. Alle 

arbejdspladser, der arbejder strategisk med at 

skabe mere grønne transportvaner blandt  

medarbejderne, kan have glæde af kampagne-

materialet.

Gør som andre – skab flere mobilister

En række virksomheder i Formel M har allerede 

skiftet gear. Gennem events, konkurrence, 

film, plakater, postkort og en Facebook-side 

gjorde 16 kommuner, virksomheder og hospi-

taler i uge 38-40 deres 21.000 medarbejdere 

opmærksomme på mobilisten, og på de tiltag 

arbejdspladserne har gjort for at lette medar-

bejdernes valg af grønnere transportmidler. 

Tiltag, som blev promoveret under kampag-

nen, var blandt andet Erhvervskortet (skatte-

frit bus- og togkort), Kollegakørsel (samkørsel 

med kollegaer), el-cykler og cykelservice. Alle 

sammen tiltag, der hjælper  medarbejderne 

med at vælge  grønnere transportformer. Og 

hvorfor så det?

Sundere medarbejdere og CSR-strategi  

”For arbejdspladserne giver det god mening at 

arbejde med medarbejdernes pendlervaner og 

transport i arbejdstiden som en del af en CSR-

indsats. Det  er på en og samme tid et perso-

nalegode og et bidrag til arbejdspladsens 

For mere information om Skift Gear kontakt 

venligst:

Lene U. Carlsen, kommunikationskonsulent 

lene.ulsted.carlsen@gate21.dk

Skift Gear-kampagnen er udviklet for at skabe opmærksomhed om mobilisten og de tiltag,  
arbejdspladser gør for at hjælpe medarbejderne til at være mobilister. Skift Gear er støttet af 
Miljøstyrelsen og EU-puljen ”Do the Right Mix. 

grønne profil,” fortæller Anna Thormann om 

arbejdspladsernes incitamenter for at skifte 

gear.

Andre arbejdspladser kan skifte gear ved at 

hente kampagnemateriale som plakater og 

postkort på www.facebook.com/skiftgear. 

Husk at ”synes godt om” Facebook-siden og 

del videoen. 

10 

Lav tilbud om ”Kør-grønt”-kursus til  
kørende medarbejdere  
Det sparer benzin, penge og CO2 for både virksomhed og 
medarbejdere.

Etablér tilbud om hjemmearbejdsplads  
Én hjemmearbejdsdag om ugen reducerer pendlerens CO2-udled-
ning med en femtedel.

Etablér overdækket cykelparkering
Med en overdækket cykelparkering slipper medarbejderne for 
våde cykelsæder, og arbejdspladsen viser at cykling prioteres.  

Etablér badeforhold til medarbejdere 
Mange har ikke lyst til at cykle og ankomme svedige på arbejds-
pladsen. Et baderum kan fjerne en barriere for at cykle.

Reservér P-pladser til medarbejdere, 
der kører sammen
Det giver et incitament til at finde flere sammen i bilen og få de 
bedste parkeringspladser.  

Brug videomøder frem for at køre 
langt for at mødes  
KMD Analyse estimerer, at de årlige lønudgifter til kommunernes 
medarbejderes  transporttid til møder udgør 800 millioner kroner. 

Lav en aftale med en cykelmekaniker 
om cykelservice på arbejdspladsen 
Cykelmekanikeren møder op på arbejdspladsen og giver medarbej-
dernes cykler et check - enten selvbetalt eller som personalegode.

Gør reklame for samkørsel eller  
etablér jeres egen samkørselsordning  
Hjælp medarbejderne med at finde sammen eller henvis til  
eksempelvis www.GoMore.dk.

Læg rejseplanen på jeres intranet 
eller website  
Det gør det nemt for medarbejderne at se, hvordan de kom-
mer frem med offentlige transportmidler. Se Rejseplanen.dk.

Tilbyd Erhvervskort til medarbejderne  
Et skattefrit personalegode, der giver rabat  på offentlig transport. 
Se Erhvervskort.dk.

til hvad din arbejdsplads kan 
gøre for grønnere transport ideer
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Formel M vinder i  
”Vores omstilling”   
380 bæredygtige projekter blev i august indstillet til at vinde en plads i  
”Omstillingsguiden 2013.” Formel M og mobilitetsnetværket Lautrupgård  
i Ballerup er blandt de ni vindere.

Af Signe Munch-Pedersen  

Hvad gør vi nu?En dommerkomité bestående af EU’s kli-

makommissær Connie Hedegaard, livs-

stilsekspert Christine Feldthaus og Emil 

Urhammer fra ”Omstilling Nu” har udnævnt 

Formel M’s mobilitetsnetværk i Lautrupgård 

som et af de ni omstillingsprojekter, der skal 

udgøre Omstillingsguiden 2013.

”Det at blive kåret som et af de ni bedste 

projekter inden for bæredygtig omstilling vid-

ner om, at vores tilgang til at arbejde med  

bæredygtig transport er rigtig. Metoden virker  

i praksis, og arbejdet gør en forskel for trængs-

len, for klimaet og for de mange medarbejdere 

og arbejdspladser. Med denne kåring får vi nu 

endnu bedre mulighed for at udbrede ideerne 

og erfaringerne med at fremme grøn transport 

på arbejdspladser,” udtaler projektleder Anna 

Thormann fra Formel M. 

I projektet samarbejder kommunerne Balle-

rup, Albertslund, Allerød, Fredericia, Køben-

havn, Greve og Aarhus med lokale virksom- 

heder om at mindske trængsel og den trans-

portrelaterede CO2-udledning. 

Medspil fra virksomheder er afgørende

I det vindende netværk i Ballerup deler virk-

somhederne Topdanmark, Tryg, Siemens og 

Nordea Liv & Pension erfaringer om lokale 

transportudfordringer og inspirerer hinanden 

til nye og grønnere transportløsninger inden 

for både pendling og tjenesterejser. Tilbud om 

medarbejdercykler, Erhvervskort, test og op-

ladning af elcykler og –biler samt cykelservice 

er blot nogle af de mange initiativer, som virk-

somhederne har indført siden netværkets start 

i 2011. 

I Ballerup Kommune, der organiserer og fa-

ciliterer samarbejdet mellem virksomhederne, 

er trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg også 

rigtig glad for dommerpanelets anerkendelse 

af projektet. 

”Det er ikke holdbart at blive ved med at 

udvide vejene for at lette trængslen. Hvis tra-

fikken skal glide i og omkring byerne, er der 

flere, der skal tage bussen, cykle eller køre 

sammen. I mobilitetsnetværket er vi kommet i 

direkte kontakt med medarbejderne om bru-

gen af de veje, stier og busser, som kommunen 

stiller til rådighed. Vi har omlagt og optimeret 

busruterne og opgraderet stoppestederne med 

realtid og cykelparkering, ligesom vi har infor-

meret virksomhederne mere direkte om æn-

dringerne i den kollektive trafik. Og vi har fået 

konkrete forbedringsforslag med hjem, der kan 

fremme brugen af busser til og fra Lautrup-

gårdområdet. Medspillet fra virksomhederne 

har været afgørende i den forbindelse,” fortæl-

ler Tina Wexøe Ertbjerg fra Ballerup Kommune. 

DR P4 og Information står bag 
kampagnen: ”Hvad gør vi nu? - 
vores omstilling til et bæredyg-
tigt samfund.”

Her har borgere og organisatio-
ner kunnet indstille bæredygti-
ge projekter inden for:  
Transport, Affald, Arbejdsliv, 
Energi, Fødevarer, Genbrug,  
Oplysning, Produktion og Vand.

Læs mere på  
www.voresomstilling.dk

For mere information om Formel M og  

mobilitetsnetværk kontakt venligst:

Anna Thormann, projektleder 

anna.thormann@gate21.dk

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

Potentiale for 
flere mobilister 

Formel M’s transportvaneun-
dersøgelse på 70 arbejdsplad-
ser viser, at 60 procent af alle 
pendlerture foregår i bil. 

En undersøgelse fra COWI i 
oktober 2013 viser samtidig, 
at knap en fjerdedel af befolk-
ningen godt kunne tænke sig 
at køre mindre i bil.

Gør opmærksom på 
arbejdspladsens 
grønne transport- 
tiltag med Skift Gear-
materialerne
16 arbejdspladser har allerede brugt 
materialerne - og selv lavet andre ma-
terialer som drikkedunke og isskrabere. 
Den enkelte arbejdsplads kan tilpasse 
materialet til egne behov. 

Mobilitetsnetværket i Lautrupgård har blandt andet arbejdet med overdækket cykelparkering ved busstoppesteder,  
medarbejdercykler som her fra Tryg, forbedrede busafgange, elcykler m.m. Foto: Ballerup Kommune

Indsatsen bærer frugt
Den nyeste Formel M transportvaneundersøgelse viser, at  

mobilitetsindsatsen i Lautrupgård har givet resultater.  

Her et par udvalgte resultater af undersøgelsen:

Andelen af cyklister er steget  
fra 11 til 17 procent.

Andelen af bilister er faldet  
fra 80 til 71 procent.

6%

9%

Formel M vandt en plads i 

publikationen:

”Omstillingsguide 2013.”

Scan QR-koden og læs om de ni vindere af  

”Vores omstilling.”
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Samkørsel er også en samfundssag 
Det mener deltagerne i projektet Kør smart - Kør sammen, som har lavet en række anbefalinger, 
der blandt andet peger på offentlige tiltag, som skal få danskerne til at køre mere sammen.
   
Af Lene Ulsted Carlsen

Forprojektet Kør smart - Kør sammen danner grundlaget for et samarbejde med det langsigtede mål at fremme  
samkørslen i hovedstadsregionen, så alene-bil-pendlere i regionen er reduceret med fem procent gennem samkørsel  
i 2020. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen. 

For mere information om Kør smart -  

Kør sammen kontakt venligst: 

Anna Thormann, projektleder 

anna.thormann@gate21.dk

”Ofte opfatter vi samkørsel som en privat 

sag og et personligt valg,” fortæller pro-

jektleder for Kør smart - Kør sammen Anna 

Thormann og fortsætter:

”Men skal vi trængslen til livs og reducere 

transportens CO2-udledning, er vi som sam-

fund nødt til at se på alle transportformer i et 

integreret system. I projektet Kør smart – Kør 

sammen mener vi, at samkørsel er en  

vigtig brik i de samlede transportpuslespil.” 

Og netop den brik i puslespillet understre-

ges af en rapport fra COWI i 2011. Den viser, at 

samkørsel er det mest omkostningseffektive 

transporttiltag for samfundet at investere i 

ved at koordinere pendlernes kørebehov bedre. 

Samkørsel er en usynlig transportform

”Samkørsel er en transportform, der falder 

mellem to stole – privatbilisme og kollektiv 

transport – og måske netop derfor har den 

svært ved at opnå offentlig bevågenhed og 

støtte,” fortæller Anna Thormann og refererer, 

at kommunale embedsmænd, som har del- 

taget i projektet Kør smart – Kør sammen har 

svært ved at opnå politisk opbakning til sam-

kørselsinitiativer. Herimod bliver tiltag, der 

rammer eksempelvis cyklisme, fremhævet  

politisk. 

”Kommunerne investerer i cyklisme og el-

bilisme. Modsat bliver der ikke investeret i 

samkørsel – og det gør samkørsel til en usynlig 

transportform,” fortæller Anna Thormann om 

én af samkørslens udfordringer. 

Synlig samkørsel - også i indersporet

I andre lande arbejder man aktivt med synlig 

samkørsel. Eksempelvis eksisterer der i USA 

kilometervis af HOV-vejbaner (high-occupancy 

vehicle), som er inderbaner, der kun kan bruges 

af samkørere. Lignende vejbaner findes også i 

blandt andet Australien og New Zealand. Erfa-

ringerne viser, at HOV-baner kan have en posi-

tiv effekt på trængslen.  

”Synlighed for samkørslen i gadebilledet vil 

betyde en øget bevidsthed om muligheden for 

at køre sammen hos den enkelte borger. Det 

kan eksempelvis også være gennem afmærke-

de parkeringspladser til samkørere,” forklarer 

Anna Thormann og fortsætter: 

”Samkørere mødes i dag ofte på tanksta- 

tioner. Hvis der blev etableret synlige samkør-

selspladser på strategiske steder med vente-

faciliteter, ville det både lette og synliggøre 

samkørsel.”  

Norsk offentlig-privat initiativ om samkørsel

Samkørere møder allerede hinanden på eksi-

sterende samkørselshjemmesider, men der fin-

des ikke nogen integration til eksempelvis Rej-

seplanen. I Norge har et projekt arbejdet på et 

nationalt, statsligt samkørselssystem.

”I projektet Spontan Samkjøring, har man 

arbejdet på en app til IT og  smartphones for at 

integrere samkørsel med kollektiv trafik og 

taxi,” forklarer Anna Thormann og fortsætter:

”Visionen bag projektet er en integreret 

teknologisk løsning, hvor brugerne kan finde et 

sæde i enten en bil, taxi eller kollektiv trafik. 

Det tager udgangspunkt i brugernes behov for 

transport og i at udnytte kapaciteten i den en-

kelte transportform.” På den måde kan borge-

ren se samkørsel som en del af den samlede 

rejse, hvor transportformer kombineres. 

Spontan Samkørsel i Bergen

Den norske vision bliver udviklet i et pilot- 

projekt i Bergen. Her er tilmeldt mere end 1.300 

samkørere og mange uger køres mere end 250 

ture som samkørsel.

”Eksemplet fra Norge viser, hvordan Sta-

tens Vegvesen, kommuner og private samkør-

selsaktører kan samarbejde om at integrere 

transportformerne. Men projektet viser også, 

at samkørsel kræver et lokalt ambassadørnet-

værk, som  synliggør samkørsel på lokale virk-

somheder. I Bergen er der en ambassadør på 

virksomhederne, der løbende gør opmærksom 

på fordelene ved samkørsel, gennemfører kon-

kurrencer og informerer om brug af app’en. Det 

var først da lokale ildsjæle blev engageret, at 

der kom rigtigt skub i samkørslen i Bergen,” 

fortæller Anna Thormann. 

Et andet offentligt initiativ i Bergen er en 

samkørselsvejbane på 3,4 kilometer. Her sparer 

samkørerne 20 minutter i myldretiden i forhold 

til alene-bilister. 

Små skridt med samkørsel 

Selvom projektgruppen i Kør smart – Kør sam-

men i deres anbefalinger peger på en række til-

tag, staten og kommunerne kan gøre for at 

fremme samkørslen, så er man ikke blind for, 

at samkørsel også af borgeren ses som en  

privat sag og kræver adfærdsændringer:

”En vigtig erkendelse er, at samkørsel i høj 

grad handler om adfærdsændring. Og netop 

derfor er det så vigtigt, at vi alle oplever sam-

kørsel som en af de valgmuligheder, vi har, når 

vi transporterer os. Og vi tror på, at vi kan nå 

langt ved at synliggøre samkørsel og langsomt, 

men sikkert arbejde frem mod at nedbryde de 

barrierer, der er for at køre sammen,” slutter 

Anna Thormann. 

12 procent  
af arbejdspladserne i  
Formel M tilbyder en  
samkørselsordning

Kort om projektet 
Kør smart -  
Kør sammen

Projektet er et forprojekt, som 
på baggrund af internationale 
erfaringer og to workshops 
med danske interessenter har 
opstillet en række anbefalinger 
til fremme af samkørsel. 

Interessenter: GoMore.dk, 
Pendlernet, Ants, Region  
Hovedstaden, Movia, Metro-
selskabet, Dansk Erhverv,  
Trekantområdet, Herlev  
Hospital, Vejdirektoratet,  
København, Køge og Ballerup 
Kommuner, Future Navigator 
og Gate 21.

Finansiering: Forprojektet er 
støttet med 200.000 kroner af 
Trafikstyrelsen.

Foto: Asger Simonsen, Erik Bjørn & Kompagni
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Kør smart – Kør sammen anbefaler 
Projektet Kør smart – Kør sammen kan, på baggrund af erfaringer fra udlandet og drøftelser med de 
væsentligste interessenter, give følgende anbefalinger til at fremme samkørsel i pendlingen: 

Investér i samkørsel nationalt
• Skab en central organisation, som varetager samkør-

selsinteressen og fremmer den strategisk på vegne af 
borgerne og samarbejder med kommunerne. 

• Tænk samkørsel ind i et nationalt transportsystem – 
og brug IT til at synliggøre samkørsel som en del af 
den kollektive trafik. 

• Undersøg mulighederne for at etablere samkørselsba-
ner på udvalgte motorvejsstrækninger - eventuelt i 
nødspor eller busbaner.

Investér i samkørsel lokalt
• Tænk i samkørsel i forbindelse med trafikstrømme til 

større virksomheder, over broer og andre steder, hvor 
incitamenterne for samkørsel er store.

• Skab samarbejde mellem kommuner og lokale  
virksomheder om samkørselsordninger/samkørsels- 
pladser.

• Udpeg knudepunkter, hvor der kan laves gode match-
points.

• Gør opmærksom på lokale samkørselspladser med 
skiltning.

• Undersøg mulighederne for at anvende Big Data til at 
matche relevante pendlere med hinanden.

Indret byrum for samkørsel  
– og synliggør det 
• Skab matchpoints – mødesteder for samkørere – på 

centrale steder, som eksempelvis i nærheden af god 
forbindelse til kollektiv transport eller cykelparkering. 

• Opstil tavler, der viser, hvornår man kan blive samlet 
op, realtidsvisning på kollektiv trafik, forbundet med 
samkørselssites og gps-baseret information.

• Indret gode steder at vente med forbindelse til kollek-
tiv trafik, hvor man kan arbejde, drikke kaffe m.m.

• Undersøg mulighederne for afmærkede parkerings-
pladser til samkørere og for en IT-løsning, der kan re-
gistrere, at der er to eller flere i den parkerede bil. 

Hvad kan kommunerne gøre? 

Skab lokalt engagement 
• Lokalt engagement og ildsjæle er vigtige for at stable 

lokale samkørselsordninger på benene. 
• Opstil målsætninger for at få lokale ordninger i gang.
• Promovér samkørselsordninger: henvis til eksisteren-

de ordninger online, i info-materialer og vejvisning. 
Synliggør samtidig, hvad samkørsel indebærer, hvad 
det koster og hvordan systemer og app’s bruges.

Hvad kan det offentlige og 
private gøre sammen?

Hvad kan staten gøre?

Kilde talebobler: Formel M transportvaneundersøgelse

42 procent  
af alle pendlerture 

foregår ved  
alenekørsel i bil

Samfundsmæssige fordele ved samkørsel

• Mindre CO2-udslip fra transport 
• Mindre trængsel
• Øget mobilitet i landdistrikter
• Bedre udnyttelse af kapaciteten i biler kan tage toppen af 

trængslen i den kollektive trafik i myldretiden  
 
Kilde: Rapport fra Kør smart – Kør sammen

5 procent  
af alle pendlerture  

køres sammen med  
en anden

Branding af samkørsel 
• Synliggør fordelene ved samkørsel for borgerne så-

som økonomi, nyt netværk, og miljø.
• Synliggør fordelene ved samkørsel for arbejdsplad-

ser såsom færre p-pladser, nye sociale/faglige net-
værk, CSR og ansvarlighed. 
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Analyser sammenhængen 
mellem  energiforsyningen til det 
nye byområde og den nationale/
regionale energiforsyning.

Stil krav til bygherren om, 
at der er overensstem-
melse mellem en bygnings 
faktiske og beregnede 
energiforbrug.

Giv private aktører 
(bygherrer, rådgivere, 
entreprenører m.v.) én 
indgang til kommunen.  

i et nyt byområde allerede i 
planlægningsfasen.

Tænk det samlede energiforbrug 
ind i alle faser af byggeprocessen 
(planlægning, projektering, 
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Mindre energiforbrug - 
både på papiret og i virkeligheden
Energi Øresund anbefaler danske og svenske kommuner at stille krav om større sammenhæng 
mellem bygningers beregnede og faktiske energiforbrug i nye lavenergibyggerier.   
 
Af Maj Marie Carlsen

Stil krav til bygherren om, at der er over-

ensstemmelse mellem en bygnings fak-

tiske og beregnede energiforbrug. Sådan 

lyder det i en af de i alt fem forslag til retnings-

linjer for nye lavenergiområder, som en arbejds-

gruppe under Energi Øresund har udarbejdet. 

Og forskellene er store. Energi Øresund har 

sammenlignet studier af i alt 25 nyopførte  

lavenergibyggerier på begge sider af Sundet. 

Undersøgelserne viste, at kun fem af de 25 

bygninger havde et energiforbrug, der svarede 

til det beregnede. De øvrige 20 bygninger hav-

de alle et højere faktisk energiforbrug. For de 

fleste af bygningerne lå det faktiske energi-

forbrug 10-30 procent over det beregnede, og i 

et par tilfælde var det faktiske forbrug over 50 

procent højere end det beregnede.

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at kom-

muner begynder at stille krav til, at bygherrerne 

både laver beregninger for energiforbrug i plan-

lægningsfasen og målinger af det faktiske 

energiforbrug, når bygningerne er taget i brug.

Forskel på danske og svenske krav

I Danmark stiller bygningsreglementet store 

krav til beregning af energiforbrug ved nybyg-

geri. Men der er ingen krav til opfølgning af det 

faktiske energiforbrug i bygningen.

I Sverige er krav til energiberegning før op-

førelse ikke så detaljerede. Til gengæld kræver 

Boverket (der svarer til Energistyrelsen i Dan-

mark), at kommunen følger op på, at bygher-

ren kontrollerer bygningens energiforbrug to år 

efter, at den er taget i brug. Hvis bygningen 

ikke lever op til grænseværdierne, kan kommu-

nen kræve, at bygherren forbedrer bygningen.

Potentiale i fælles dansk-svensk system 

I retningslinjen anbefaler Energi Øresund, at 

kommunerne bruger de forskellige erfaringer fra 

Danmark og Sverige til at udvikle et fælles sy-

stem for vurdering af energiforbrug. Systemet 

Energi Øresund er et samarbejde mellem danske og svenske kommuner,  
energiselskaber og universiteter. Projektet er støttet af EU-programmet  
Interreg IVA og ledes af Lunds Universitet.

For mere information om Energi Øresund 

kontakt venligst:

Maja Baungaard Jensen, projektleder 

Maja.Baungaard@luopen.lu.se

Fem forslag til retningslinjer 
for lavenergiområder
Både danske og svenske kommuner har høje  
ambitioner på energiområdet. Københavns  
Kommune skal være CO2-neutral i 2025, og  
Malmö stad skal være fossilfri i 2030.

Energi Øresund har arbejdet på fem forslag  
til retningslinjer, som projektet opfordrer  
kommuner til at være opmærksomme på  
tidligt i planlægningsprocessen af nye  
byområder.

Bag forslagene står Københavns Kommune,  
Malmö stad, Lunds Kommun, Kristianstad  
Kommun, Energikontoret Skåne, Lunds  
Universitet og Aalborg Universitet København.

Se mere på Energi Øresunds hjemmeside:  
www.energioresund.org

skal både omfatte beregning af energifor- 

bruget, før bygningen bliver opført og måling  

af det faktiske forbrug, når bygningen er taget  

i brug.

Således kan man, ifølge Energi Øresund, 

udnytte begge landes erfaringer til at udvikle 

et system, så vi kan mindske de store forskelle 

mellem det beregnede og det faktiske energi-

forbrug, som vi ser i dag.
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Fælles retningslinjer  
kan føre til grøn vækst
Tre spørgsmål til Annette Egetoft,  
specialkonsulent i Københavns Kommune  
og projektleder på forslagene til retningslinjer.

Kommuner i Danmark og Sverige har sammen arbejdet med fem forslag til retningslinjer for kommuner, der planlægger nye byområder.  
Her ses Nordhavnen, der er Københavns nye fyrtårn inden for bæredygtig byudvikling. Foto: By & Havn / Ole Malling

Hvorfor har København og Malmø samarbejdet 
om nye retningslinjer for lavenergibyggeri? 
Fælles retningslinjer på tværs af Sundet skaber et 
større forretningsområde for investorer og produ-
center, fordi det giver dem bedre muligheder for at 
udvikle nye energibesparende løsninger, der kan 
anvendes i hele Øresundsregionen. Derfor kan ret-
ningslinjerne bidrage til at skabe øget grøn vækst i 
regionen.

Hvordan kan retningslinjerne virke i prakis? 
I København arbejder vi på at bruge forslagene i den 
næste Kommuneplan, som træder i kraft i 2015.
I Sverige har kommuneplanerne ikke den samme 
retslige virkning som i Danmark. Her vil forslagene 
blive anvendt, når Malmø stad indgår aftaler om 
udvikling af nye byområder med bygherrer og inve-
storer.

Hvordan kan andre kommuner få gavn af  
retningslinjerne?
Andre kommuner kan enten bruge dem helt kon-
kret ved for eksempel at indarbejde dem i deres 
kommuneplaner. Eller de kan lade sig inspirere af 
dem til selv at lave energiretningslinjer for nye by-
områder. 

” Fælles retningslinjer på tværs af Sundet skaber et større forretningsområde for investorer og producenter, fordi det giver 
dem bedre muligheder for at udvikle nye energibesparende løsninger, der kan anvendes i hele Øresundsregionen.”
 Annette Egetoft

Specialkonsulent i Københavns Kommune og projektleder på forslagene til retningslinjer
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Kommuner bør få faglig 
støtte til udbud af gadelys

”Det massive skift i teknologier inden for 

lyskilder de seneste år udfordrer mange 

kommuner, da de kan mangle lysteknisk 

indsigt i de nye muligheder,” forklarer projekt-

leder i DOLL’s Quality Lab Jakob Munkgaard 

Andersen. Mange kommuner har udliciteret 

drift og planlægning af udendørsbelysning til 

andre aktører. Det betyder, at ny viden om lys 

ikke bliver samlet i kommunen.

”Det kan være vanskeligt at gennemskue, 

hvilke krav det er realistisk at stille i et udbud 

til markedet. Derfor kan det være en god idé at 

søge råd udefra,” siger Jakob Munkgaard  

Andersen.

Privat rådgiver til Københavns Kommune

Og Danmarks største kommune, som netop har 

gennemført et stort udbud af gadebelysning, 

bekræfter behovet for rådgivning:

”Vi havde da også nogle udfordringer, da vi 

gik i gang med vores udbud, da det er et mar-

ked med nye teknologier både på lys og sty-

ring. Derfor valgte vi at bruge en privat rådgiver 

og den nye udbudsform ’Konkurrencepræget 

dialog.’ Det gjorde vi for at få formet udbuds-

materialet og set konkurrencen på markedet,” 

fortæller Thomas Maare, fagansvarlig for Be-

lysning i Københavns Kommune. Han peger 

også på, at mange mindre kommuner vil have 

stor gavn af at indhente viden om markedet 

udefra.

Foto: Shutterstock

Et marked i rivende udvikling med nye teknologier og muligheder. Dét giver store udfordringer 
for kommunerne, når de i de kommende år sætter ny gadebelysning i udbud. Derfor kan det 
være essentielt for kommunen at hente rådgivning udefra. 

Af Lene Ulsted Carlsen

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

Kommunen kan stille realistiske krav med 
rådgivning

”Kommunerne bør stille krav til eksempelvis 

niveauet af de energibesparelser, de nye LED-

teknologier kan give, til farvegengivelse og far-

vetemperatur og til den centrale styring. Det er 

vigtigt, at det er realistiske krav i forhold til, 

hvad markedet kan levere. Råd til kravene kan 

kommunen få hos eksempelvis en rådgivende 

ingeniør eller hos DOLL,” forklarer Jakob Munk-

gaard Andersen.

Københavns Kommune har valgt at få deres 

rådgivning under udbudsprocessen af en privat 

lysteknisk virksomhed.

”Vi valgte en privat rådgiver i forløbet for at 

kvalitetssikre udbuddet på de krav, vi stillede 

til de fire udbydere,” siger Thomas Maare fra 

Københavns Kommune og fortsætter:

”DOLL kan rådgive på lige fod med andre 

private aktører i alle udbuddets faser. Der, hvor 

DOLL kan gøre en ekstraordinær forskel som 

rådgiver for kommunerne, er gennem uvildige 

test af de fysiske anlæg efter udbuddet.”

Krav kræver målinger 

Både DOLL’s Quality Lab og Living Lab kan være 

med til at sikre, at den investering, kommunen 

foretager, lever op til tilbuddets lovede tal om 

eksempelvis energibesparelser, vejregler, farve-

gengivelse og farvetemperatur.

”Det er vigtigt efterfølgende at måle på, om 

anlægget lever op til de krav, vi har stillet i ud-

buddet. DOLL kan være et godt bud på en ak-

tør, der kan varetage opgaven, da de uvildigt 

kan måle anlægget på blandt andet virknings-

grad og levetid,” vurderer Thomas Maare. 

Han peger dog også på, at der kan opstå en 

ny udfordring ved den efterfølgende kvalitets-

sikring af systemet: Hvis kvalitetssikringsop-

gaven overstiger kr. 500.000, skal opgaven i 

udbud igen. Derfor foreslår han, at opgaven er 

en del af tilbuddet fra leverandøren.

Målinger kan også underbygge tilbuddet

I processen op til tilbudsgivning til Københavns 

Kommune har DOLL samarbejdet med to af de 

fire tilbudsgivere.

”Den ene leverandør har fået udarbejdet en 

analyse af den eksisterende belysning på 15 

københavnske veje. Det har dannet grundlag 

for leverandørens fremtidige forslag til belys-

ningen,” forklarer Jakob Munkgaard Andersen. 

Med den anden leverandør har DOLL under-

skrevet en hensigtserklæring om at lave ener-

gibesparende løsninger og kvalitetsmæssig  

belysning, hvori det blev specificeret, hvilke 

måleparametre DOLL kan måle på.

Og de to input fra DOLL har haft en værdi 

for udbyderen, fortæller Thomas Maare,  

Københavns Kommune:

”Det arbejde, der er lavet i DOLL, er med til 

at underbygge producentens tilbudsmateriale. 

Og så er det op til producenten at bruge mate-

rialet konstruktivt.” 

Københavns Kommune har netop afsluttet 

udbudsrunden om fremtidig drift og vedlige-

holdelse, samt udskiftning af 20.000 arma- 

turer og 8.000 lysmaster de næste tre år. Det 

blev Citelum, der vandt udbuddet. DOLL har 

underskrevet en hensigtserklæring med  

Citelum om fremtidigt samarbejde om  

kvalitetskontrol og udvikling. 

 

For mere information om DOLL  

kontakt venligst: 

Flemming Madsen, Leder af DOLL

fm@lightinglab.dk
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DOLL’s          gode råd til kommuner  
om udbud af gadebelysning
1. Tag udgangspunkt i kommunens og borgernes behov 
Der er i dag langt flere muligheder for at styre farvegengivelse og farvetemperatur end tidligere.  

Det gør det nemmere at skræddersy lys til behov frem for blot at købe tilgængeligt lys på markedet. 

2. Få rådgivning tidligt i processen  
Få en rådgivers hjælp til at identificere kommunens behov  og ønsker. Afgør sammen med rådgiver,  
i hvor høj grad teknologien kan imødekomme behovene og de deraf afledte krav til løsningen i  

udbuddet. 

3. Stil krav om energibesparelser 
Den nye teknologi rummer store potentialer for besparelser. Stil krav og brug besparelsen til  

yderligere investering i og/eller vedligeholdelse af belysningen. 

4. Se på andre funktioner end blot lys 
Nye styringssystemer og Smart City-teknologier gør det muligt at bruge lysmaster til andre formål end 
belysning. Eksempelvis til at tælle trafik via lysmaster, at identificere ledige parkeringspladser eller at 
måle vejtemperaturer til brug i forbindelse med saltning. Stil krav om, at masterne er forberedte til 
fremtidens smarte by.

DOLL kaster lys over producentens tilbud

I forbindelse med et tilbud på Køben-

havns Kommunes nye gadebelysning 

fik den italienske belysningsproducent 

Gemmo SpA hjælp af DOLL til at kvalifi-

cere deres tilbud.

”Quality Lab undersøgte 15 forskel- 

lige typer af veje i Københavns Kommu-

ne i forhold til de nuværende lysforhold,” 

forklarer projektleder i DOLL’s 

Quality Lab Jakob Munkgaard 

Andersen. De undersøgte veje 

repræsenterede et bredt udsnit 

af københavnske veje lige fra

 villaveje til Amagerbrogade.

Lysforhold blev til nye lysforslag

DOLL Quality Lab analyserede blandt 

andet lysets farvegengivelse, farve-

temperatur og belysningsniveauer. 

Samtidig blev det vurderet, hvorvidt 

den eksisterende belysning overholdt 

gældende regler for vejbelysning.  

Analysen blev vedlagt Gemmo SpA’s 

tilbud til Københavns Kommune.

”De eksisterende forhold gav Gem-

mo SpA et grundlag for at illustrere, 

hvordan de med deres løsninger kunne 

forbedre forholdene på københavnske 

veje i forhold til både det visuelle ud-

tryk og de lystekniske parametre som 

farvegengivelse og farvetemperatur,” 

slutter Jakob Munkgaard Andersen. 

4

Virksomheden Gemmo SpA har brugt DOLL’s Quality Lab til at belyse, hvordan de ville løfte opgaven  
om ny gadebelysning til Københavns Kommune. 

Af Lene Ulsted Carlsen 

” At producenter kan fremvise deres produkter i fuld skala og kommuner kan komme og se belysningen ’live’ er unikt.  
På den måde deles der viden på tværs af kommunerne, og det er her DOLL kan gøre en forskel.”

Thomas Maare
Fagansvarlig for Belysning, Københavns Kommune

Kort om DOLL
DOLL består af tre laboratorier: 

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

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

•	 Living	Lab	i Hersted Industri-
park, Albertslund, hvor belys-
ning, styringssystemer og 
Smart City-teknologier bliver 
testet i skala 1:1.  

Finansiering: DOLL er støttet  
af Green Labs DK under Energi-
styrelsen, Vækstforum Hoved-
staden og Region Sjælland.

Rabatter: Støtten fra Energisty-
relsen kanaliseres videre i form 
af rabatter til virksomheder, 
kommuner og regioner, der  
bruger DOLL’s laboratorier.

Partnere: DTU Fotonik, Alberts-
lund Kommune og Gate21.
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Sammen er vi stærkere. Den simple idé 

har spillet en afgørende rolle i dansk  

kultur og erhvervsliv siden 1800-tallet. 

Og samme princip skal i fremtiden sikre bor-

gerne i hovedstadsområdet grønnere energi  

til de bedst mulige priser.

Med projektet ”Fremtidens Energiplanlæg-

ning i Hovedstadsregionen” vil Region Hoved-

staden sammen med alle regionens kommu-

ner, varme- og forsyningsselskaberne og to 

universiteter nytænke hele energiforsyningen i 

hovedstadsområdet. Ved at udvikle redskaber-

ne til en effektiv strategisk energiplanlægning 

kan man bane vejen for at omstille hele energi- 

og transportsystemet i hovedstadsregionen til 

100 procent vedvarende energi i 2050.

De tunge drenge er sammen om det

Philip Hartman, by- og miljødirektør i Gladsaxe 

Kommune, har store forventninger til projek-

tet, fordi – som han udtrykker det – de tunge 

drenge i regionen nu sætter sig  sammen for at 

skabe et CO2-neutralt system, hvor man sam-

tidig forsøger at holde prisen nede.

”Så hvad får fru Jensen ud af det? Svaret er, 

at hun får en struktur, der skal give hende en 

bedre, mere sikker og billigere energi, end hun 

ellers ville have fået,” siger han.

Også klima-, energi- og bygningsminister 

Martin Lidegaard er meget positiv overfor pro-

jektet, der er et af fem, som samlet har mod-

taget ni millioner kroner i støtte fra Energi- 

styrelsen.

”Kommunerne spiller en helt afgørende rolle 

i den grønne omstilling, og særligt det tvær-

kommunale samarbejde ønsker vi at styrke. 

Det er glædeligt at se den store iderigdom i 

projekterne, som samtidig får den nødvendige 

forankring, når kommunerne går sammen med 

både energiselskaber, vidensinstitutioner og 

andre faglige rådgivere i arbejdet med projek-

terne,” udtalte klima-, energi- og bygnings- 

minister Martin Lidegaard tidligere på året.

Ny infrastruktur

Nu forestår et stort arbejde med at analysere 

hele energiforsyningen i Danmarks tætteste 

områder. Dette komplicerede arbejde skal 

munde ud i en vision for en samlet strategisk 

planlægning af hovedstadsregionens energi-

forsyning. Når visionen er på plads, skal den 

gøres til en integreret del af hverdagen i kom-

munernes arbejde med energiforsyningen. Og 

det kræver, at man i projektet tager fat helt fra 

grunden, understreger Philip Hartman. 

”Ligesom motorvejsnettet udgør den over-

ordnede struktur for vejnettet, skal vi have  

udbygget den overordnede infrastruktur for 

varme og energi. Og det gør vi ved, at alle rele-

vante parter sætter sig sammen. Vi skal se på, 

hvordan kommunerne bedst kan udnytte for-

skellige energikilder såsom sol, vind, biobrænd-

sel og varmepumper til at give borgerne den 

mest bæredygtige energi,” siger han. 

Inden kommunalreformen lå den type  

projekter typisk i de gamle amter, men nu er 

det op til kommunerne og regionen at løse op-

gaven. Skal projektet lykkedes, kræver det, at 

alle de involverede tager ansvar, lyder det fra 

Philip Hartman.

”Projektet er rigtig vigtigt for at få kommu-

nerne til at tage ejerskab for energiplanlæg-

ningen. Vi er 29 kommuner her i regionen, hvor 

vi alle skal tage ejerskab for fremtiden. Det er 

afgørende for succesen, at alle føler engage-

ment for den store opgave, der venter forude,” 

siger han.  

To og to vil give fem

Philip Hartman mener, at projektet har et po-

tentiale, der går ud over arbejdet med at skabe 

strategisk energiplanlægning for regionen. 

”En af fordelene ved projektet er, at vi får et 

forum, hvor kommunerne kan drøfte emner af 

fælles interesse inden for energiområdet. Jeg 

tror på, at vi kan få to og to til at give fem ved 

at gå sammen om at planlægge i fællesskab. 

Og det forventer vi os rigtig meget af,” siger 

han.

Som et eksempel på potentialet i et tæt 

samarbejde på tværs af kommunegrænser, 

fremhæver Philip Hartman fjernvarmeforsy-

ningen. Her har de store fjernvarmeselskaber i 

hovedstadsregionen sat sig sammen med  

affaldsselskaberne, der også producerer varme, 

når de brænder affald af:

”Formålet er at give et bud på, hvordan  

distributionen af fjernvarmen skal se ud i mor-

gen. Og på den måde kan vi bedre finde løsnin-

ger til at udnytte overskudsvarme. Hvis en 

virksomhed har overskudsvarme, vil det jo 

være naturligt at sende den derhen, hvor den 

gør nytte, i stedet for at den som i dag bliver 

spildt.”

En stærkere stemme

Samtidig vil det give hovedstadsregionens 

kommuner en stærkere position generelt,  

mener Philip Hartman:  

”I og med vi tager ansvaret for opgaven, får 

vi også en større stemme i kommunikationen 

med andre interessenter. Samarbejdet giver os 

mulighed for at koordinere forskellige politiske 

udspil i forhold til store energiselskaber som 

DONG. Her vil vi fylde mere i drøftelser med 

dem,” siger han.

Gladsaxe Kommune har løbende arbejdet på 

at give borgerne så CO2-neutral energi som 

muligt, mens man har afventet, at de overord-

nede rammer kom på plads. 

”Der er jo stadig en række store spørgsmål, 

der udestår. I dag udgør vindkraft for eksempel 

mere end 20 procent af energiforsyningen. Og 

planen er, at den i fremtiden  skal udgøre om-

kring 50 procent. Det er jo fint nok, når det 

blæser. Men hvad gør vi så, når der ikke er 

vind? Her afventer vi regeringens energiplan, 

der bliver færdig til næste år, der skal tage stil-

ling til de overordnede drøftelser.”

Hovedstadsregionen går sammen 
om at sikre grøn energi
Gate 21 skal koordinere arbejdet med at skabe en sammenhængende energiplanlægning for hele hovedstadsregionen. 
Samarbejdet bliver afgørende for Danmarks grønne omstilling og vil give borgerne både bedre og billigere energi,  
vurderer by- og miljødirektør Philip Hartman, Gladsaxe Kommune. 

Af Peder Bjerge

Kort om Fremtidens 
Energiplanlægning i 
Hovedstadsregionen 
 

Formål: Projektet skal finde 
svar på, hvordan strategisk 
energiplanlægning bedst muligt 
kan bane vejen for en omstilling 
af energi- og transportsystemet 
i hovedstadsregionen til 100 
procent vedvarende energi.

Forventede resultater: 
1.  En fælles energivision for  

hovedstadsregionen 
2. Energiscenarier frem til 2050 
3. Anbefalinger til regulering og 

organisering af strategisk 
energiplanlægning 

4. Kapacitetsopbygning 
5. Styrkede tværkommunale 

energisamarbejder og ener-
giplaner blandt kommuner og 
forsyningsselskaber; 

6. Implementeringsplaner der 
kan realisere strategisk ener-
giplanlægning både i de kom-
muner, som er en del af pro-
jektet og i andre kommuner.

Projektets partnere: Region 
Hovedstaden (projektejer), 
Kommunekontaktråd (KKR Ho-
vedstaden) på vegne af alle 29 
kommuner i hovedstadsregio-
nen, kraftvarmeselskabet VEKS, 
Vestforbrænding, varmetrans-
missionsselskabet CTR, Ama-
gerforbrænding, Nordforbræn-
ding, naturgasselselskabet 
HMN, vand- og energiforsy-
ningsselskabet HOFOR, Risø-
DTU, Aalborg Universitet, Plan-
Energi og Gate 21 (projektleder).

Finansiering: Ud over støtten 
fra Energistyrelsen har en række 
af parterne bidraget til det sam-
lede budget på godt 15 millioner 
kroner.

Formålet med projektet Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen er at udvikle en samlet 
plan for et fleksibelt energisystem i hovedstadsregionen, baseret på 100 procent vedvarende energi. 
Projektet er støttet af Energistyrelsen og en række partnere og ledes i Gate 21.

For mere information om Fremtidens  

Energiplanlægning i Hovedstadsregionen 

kontakt venligst:

Martin Dam Wied, projektleder Gate 21 

martin.dam.wied@gate21.dk

”Vi skal se på, hvordan 
kommunerne bedst kan 
udnytte forskellige 
energikilder såsom sol, 
vind, biobrændsel og  
varmepumper til at give 
borgerne den mest bære-
dygtige energi.”

Philip Hartman,  
By- og miljødirektør,  
Gladsaxe Kommune
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Tidslinje for projektet Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen 
Grundstenene til fremtidens energiplanlægning i hovedstadsregionen vil blive lagt gennem fire aktiviteter fra  
januar 2014 til juli 2015. Projektets centrale aktører, som er forsyningsselskaberne og kommunerne, vil deltage  
i alle fire aktiviteter. 

Aktivitet 2:  
Scenarier
Energiscenarier  
frem til 2050.  
Marts 2014 til  
oktober 2014

Aktivitet 1: 
Vision 
Energivision for  
Hovedstads- 
regionen.  
Januar 2014 til  
oktober 2014

Aktivitet 4:
Implementering 
Implementeringsplaner for  
strategisk energiplanlægning. 
November 2014 til juli 2015

Aktivitet 3:  
Anbefalinger
Ny regulering og 
organisering af 
energiplan- 
lægningen. 
Juli 2014 til  
oktober 2014

Vision
Deltagerne udvikler visionen for et sammenhængende 
og energieffektivt energi- og transportsystem i hoved-
stadsregionen baseret på vedvarende energi.

Scenarier
På baggrund af visionen beskriver deltagerne, hvordan 
energiforsyningen ser ud i hovedstadsregionen i hen-
holdsvis 2035 og 2050. Scenarierne tager hensyn til  
regionens fremtidige behov for energi til el, varme,  
køling og transport.

Anbefalinger
Kommuner og forsyningsselskaber udvikler anbefalinger 
til, hvordan kommunerne kan organisere og regulere 
energiplanlægningen i praksis. 

Implementering
På baggrund af de foregående tre aktiviteter udarbejder 
deltagerne værktøjer og projektforslag til implemente-
ring af den tværkommunale strategiske energiplanlæg-
ning. I denne aktivitet arbejder projektet desuden med 
kompetenceudvikling for de kommunale medarbejdere, 
der skal implementere den nye planlægningspraksis. 
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Når solceller hælder rigtigt 
 
Skal kommuner og andre offentlige myndigheder have mest muligt ud af at investere i solceller,  
er hældning og retning afgørende. På Frihedens Idrætscenter har Hvidovre Kommune udforsket forskellige placeringer.

Af Peder Bjerge

PV Boost-projektet skal booste kommuners og boligselskabers brug af solceller ved at støtte udvalgte dele af projekter. 
Kommuner, der deltager, får 20 procent af anlægsudgifterne dækket gennem projektet. PV Boost ledes af  
Cenergia og koordineres af Gate 21. Projektet er støttet af Forsk VE.

Hele tagfladen i brug

Han påpeger, at Frihedens Idrætscenter, med 

skøjtehaller, boldbaner, svømmebassin og 

mange andre faciliteter, har et stort energi- 

forbrug.

”Og skulle man have en chance for at dække 

dette forbrug, skulle hele tagfladen tages i 

brug,” siger Kenn H.B. Frederiksen. Han fort-

sætter:

”Det mest optimale solcelleanlæg skal efter 

teorien have en hældning på 40 grader og være 

sydvendt. Lige så snart man bevæger sig bort 

fra dette, så vil solcellerne producere mindre.” 

Han peger på, at solcellerne på Frihedens 

Idrætscenter er udformet som fem forskellige 

anlæg, der yder mellem 95 og 86 procent af 

det optimalt opnåelige. Det første års produk-

tion ligger på 185.500 kWh, gennemsnitligt 88 

procent af det maksimalt opnåelige. Anlægget 

har produceret 184.000 kWh i 2013, og samlet 

siden igangsætning i 2012 i alt 208.000 kWh.  

I disse beregninger er der ikke taget højde for 

eventuelle skyggevirkninger fra træer eller  

lignende.

”Nummer et og to af anlæggene har en 

hældning på 25 grader og vender mod sydøst. 

Det tredje anlæg vender en lille smule mod 

sydvest med en hældning på 25 grader, mens 

det fjerde anlæg har en hældning på 30 grader 

og vender mod sydøst. Det sidste anlæg ligger 

vandret,” siger Kenn H.B. Frederiksen.

Vandret er problematisk

Arkitekten på projektet, Klaus Boyer fra virk-

somheden Solarplan fortæller, at det vandret-

liggende solcelleanlæg blev udført som for-

søgsanlæg. Montering af solceller vandret kan 

være problematisk, fordi der på  

de vandrette flader kan aflejres forskellige for-

mer for urenheder, lige fra efterårets blade til 

fugleklatter. 

”Forventningen er, at de over tid vil produ-

cere mindre energi, hvilket kan blive yderligere 

forværret ved tilsmudsning,” siger Klaus Boyer.

Bjarne Rasmussen fra projektets entrepre-

nør, virksomheden Drivhuseffekten, fremhæ-

ver, at anlæg med den optimale hældning med 

retning stik syd vil give den bedste produktion. 

Skal man have den optimale produktion er det 

ligeledes afgørende, at man får tilstrækkelig 

hældning, altså mere end 16 grader, så solpa-

nelerne bliver selvrensende.

”Har man ikke det, så kan man risikere, at 

produktionen nedsættes med op til 10 procent. 

Men med dette anlæg har man ønsket at få tal 

på produktionen ved andre placeringer,” siger 

Bjarne Rasmussen.

Så meget mod syd som muligt
Optimer placering og orientering af solcelleanlægget  
mod syd for at få den højest mulige energiproduktion.

Solceller på  
Frihedens Idrætscenter
Projektet med at opstille solceller på Fri- 
hedens Idrætscenter har blandt andet fo-
kus på monitoreringsmetoder, nye finan-
sieringsformer og bygningsintegrering af 
solcelleanlæg. Projektet er delvist støttet 
af PV Boost og Forsk VE.

Bygherre: Hvidovre Kommune
Rådgiver: Arkitektfirmaet Solarplan har  
stået for projekt, projektledelse, gennem- 
førelse og opfølgning. Ingeniørfirmaet  
Cenergia har stået for deltagelse i støtte- 
ordninger.
Entreprenør: Drivhuseffekten.
Anlægstype: BIPV
Solcelletype: Polykrystallinske
Ydeevne: 210 kWp 
Størrelse: 1.420 m2 fordelt på fem anlæg.
Opført: 2012
Solcelleøkonomi: Forventet produktion: 
11 % af idrætscenterets energiforbrug.
Forventet pris pr. kWh: 17 kroner
Forventet tilbagebetalingstid: 12 år  

gode råd  
til placering 
af solceller

3

1.

2. 

3. 

De færreste af de besøgende i Frihedens 

Idrætscenter skænker solens stråler 

mange tanker, mens de boltrer sig i 

svømmehallen eller sveder på boldbanerne. 

Men lige over deres hoveder henter tusinde af 

solceller, fordelt på 858 paneler, elektricitet til 

driften af centeret.

Samtidig har Hvidovre Kommune anvendt 

idrætscenteret til at afklare potentialet i at 

montere solceller på kommunens bygninger. 

Dette har været en del af projektet PV Boost 

under Gate 21, der skal sætte skub i etable- 

ringen af nye solcelleanlæg på kommunale og  

almene bygninger. Den konkrete sag i Hvidovre 

illustrerer levende muligheder og udfordringer 

ved at anvende solceller på bestående byg- 

ninger, der netop ikke er opført med tanke på 

at indvinde energi fra solen.

”Bygningen har en meget speciel arkitektur, 

som betyder, at anlægget er sat med en række 

forskellige orienteringer, hældninger og retnin-

ger,” siger Kenn H. B. Frederiksen fra Energi-

Midt, der er med i PV Boost-projektet for at 

vurdere anlæggets ydelse.

Glem ikke arkitekturen
Sørg for, at anlægget bliver dimensioneret efter den  
pågældende bygnings dimensioner og arkitektur.

Kilde: EnergiMidt

Tilpas placering efter forbrug
Sørg for, at hældning og orientering af solcelleanlægget  
er tilpasset forbruget og den timeafregnede netto- 
målingsordning, der trådte i kraft i 2012.

For mere information om PV Boost  

kontakt venligst:

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

projektleder PV Boost 

pvp@cenergia.dk
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For mere information om BIPV kontakt  

venligst:

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

projektleder BIPV Quality Cities 

pvp@cenergia.dk

Frihedens Idrætscenter har både afprøvet vandrette solceller og skrå med forskellige hældninger. 
Fotos: Kenneth Løvholt, Gate 21

”Det er langt fra normal praksis, at der  

bliver foretaget konsekvent måling af, om 

solcelleanlæg rent faktisk leverer den 

mængde strøm, som leverandøren har lovet.”

Således fortæller Peder Vejsig fra ingeniør-

firmaet Cenergia. Han er projektleder på Forsk 

VE-projektet BIPV Quality Cities, der i løbet af 

de næste tre år opfører solcelleanlæg i 25  

kommuner og boligselskaber med en samlet 

kapacitet på 3,85 MWp. 

Tjek af solcelleanlæggenes faktiske ydeevne 

er derfor en vigtig del af BIPV Quality Cities’ 

solcelleprojekter.

Følg op og få styr på ydeevnen

”Hvis leverandørerne ved, at der ikke bliver 

fulgt op på, om de solceller, de leverer, faktisk 

producerer den mængde strøm, de har lovet, 

så vil de ofte vælge de nemmeste og billigste 

løsninger,” fortæller Peder Vejsig og fortsætter:

Nyt projekt undersøger 
solcellers ydeevne
 
Gate 21 og Cenergia er gået sammen om projektet  
BIPV Quality Cities. Projektet tilbyder kommuner og  
boligselskaber et tjek af, om deres solcelleanlæg yder,  
som de skal. 

Af Maj Marie Carlsen

BIPV understøtter kommuner og boligselskaber i at måle på ydeevnen af nyopsatte anlæg.
BIPV ledes af Cenergia og koordineres af Gate 21. Projektet er støttet af Forsk VE.

Kort om  
BIPV – Quality Cities
 
Projektet understøtter kommunale investe- 
ringer i nye solcelleanlæg, hvor æstetik og  
integration bliver udviklet og afprøvet.  
 
Projektet indsamler og overvåger information 
om solcelleanlæggenes energiproduktion  
gennem en komponent kaldet ”Solar Watch,” 
hvilket vil danne grundlag for at vurdere kvali-
teten af de forskellige typer af solcelleanlæg. 

Tidsramme: 1. juli 2013 til 30. juni 2016
 
Budget: 19,5 millioner kroner, hvoraf 5,5 millio-
ner kroner er bevilliget af Forsk VE. Kommuner 
og boligselskaber, der opfører solcelleanlæg i 
BIPV-projektet, kan få 5-10 procent af  
anlægsudgifterne dækket. 

Partnere: 25 partnere herunder  
kommuner, boligselskaber, private  
virksomheder og universiteter.  
Cenergia og Gate 21 er ledende  
partnere i projektet. 

Dele af taget på Frihedens Idrætscenter rækker af buer. Det har dikteret hældningen på den del  
af anlægget. 

”De fleste bygherrer har ikke kompetencerne 

til selv at tjekke op på, om anlæggene yder som 

de skal. I projektet BIPV Quality Cities hjælper 

vi de kommunale og almene bygherrer med at 

kortlæge anlæggenes faktiske ydeevne, så de 

kan sikre sig, at deres anlæg fungerer, som de 

skal, og giver dem de lovede energibesparelser.”

Projektet  
er åbent  
for nye 

deltagere

Projektdeltagere kan 
få bevilliget et tilskud
på 10.000 kroner uden 
moms til et skitsepro-
jekt, som belyser byg-
ningens egnethed til 
solceller og økonomien 
i projektet. Egenfinan-
sieringen er 3.000  
kroner uden moms.
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Resultater for     Carbon 20

Projektleder Lone Kelstrup:

”Hvis alle SMV’er fik samme håndsrækning,  
ville vi hurtigt nå vores CO2-mål”
I Carbon 20 har syv kommuner succes med at hjælpe energibesparelser på vej i små-  
og mellemstore virksomheder. Virksomhederne har i gennemsnit sparet 22 procent CO2 
over en tre-årig periode. Projektleder Lone Kelstrup fortæller her om baggrunden for det 
gode resultat. 

Af Signe Munch-Pedersen

Mens oktoberstormen hærger i Danmark, har Gate 21’s projektle-

der Lone Kelstrup travlt med at gøre status, inden Carbon 20 

fremlægger resultaterne af det tre-årige projekt ved afslut-

ningskonferencen ”Grøn omstilling gennem partnerskaber.” 

Siden 2010 har hun ledet syv kommuners, to universiteters, en række 

energirådgiveres og energiselskabers samarbejde med 119 virksomheder 

om at skabe CO2-besparelser på mindst 20 procent. 

De foreløbige resultater viser, at virksomhederne i gennemsnit har 

sparet 22 procent CO2. Målet er dermed nået. 

Hvordan vil du forklare det gode resultat?

”For det første har virksomhederne været meget interesserede i at del-

tage. Det understreger, at virksomhederne har brug for en håndsrækning 

til at komme i gang med energibesparelserne. Mindre virksomheder vil 

gerne spare energi og CO2, men har oftest hverken den nødvendige tid 

eller ressourcer til at gå i gang. Kommunens tilbud om et partnerskab, 

der indbefatter en gratis energigennemgang, eksperthjælp fra universi-

teter og energirådgivere og hjælp til at lave en handlingsplan, har vist sig 

at være populært.” 

Hvor stort er energibesparelsespotentialet i SMV’er? 

”De 106 energiscreeninger, som er gennemført i Carbon 20-virksomheder-

ne, indeholder 805 besparelsesforslag med en gennemsnitlig tilbagebeta-

lingstid på 2,1 år. Hvis virksomhederne valgte at gennemføre alle forslag, 

ville de i gennemsnit kunne spare 25 procent CO2. Og her har vi kun med-

taget besparelsesforslag med en kort tilbagebetalingstid. Så udgangs-

punktet for energibesparelser er absolut stort. Virksomhederne har  

arbejdet med alt lige fra klimamad til vejbrønde og medarbejdertransport. 

Men der er tre indsatsområder, der ofte går igen i handlingsplanerne:  

Isolering af bygningen, temperaturregulering af serverrum og opsætning 

af LED-belysning rummer store sparepotentialer.” 
 
Hvorfor er kommunen den rette aktør til at facilitere energi- 
besparelser i SMV’erne?

”For det første har kommunen en naturlig interesse i, at de lokale virk-

somheder klarer sig godt. At de er ressourceeffektive og skaber nye job. 

For det andet er der flere kontaktpunkter mellem kommuner og virk-

somheder, som naturligt kunne have overvejelser om energibesparelser 

ind over for eksempel teknik- og miljøforvaltningen eller erhvervsservice, 

der alligevel jævnligt er i kontakt med virksomhederne. Og for det tredje 

er kommunen en forholdsvis ”uvildig” samarbejdspartner i den sam-

menhæng. Fra at være lovens forlængede arm er den kommunale til-

synsmedarbejder blevet en dialogpartner, der faciliterer energibesparel-

ser. Hvis alle virksomheder fik samme håndsrækning ville vi hurtigt nå 

vores CO2-mål.”

For mere information om Carbon 20 kontakt venligst:

Lone Kelstrup, projektleder Gate 21 

lone.kelstrup@gate21.dk

119 virksomheder har 
gennem deres projekt-
deltagelse nedbragt  
deres udledning af  
drivhusgasser med 22 
procent i gennemsnit 
over en treårig periode.
Resultatet er hjulpet  
på vej af energisel- 
skabernes øgede VE-
produktion.

Carbon 20: Syv kommuner og 114 virksomheder har i Carbon 20-projektet sat sig det mål  
at reducere CO2-udledningen fra virksomhederne med 20 procent.
Projektet er støttet af EU Life+ og ledes af Gate 21. 

22%mindre  
energiforbrug i  
119 virksomheder 

En model for samarbej-
de mellem kommuner, 
energiselskaber og virk-
somheder om energibe-
sparelser.  
Modellen understøttes 
af  praktiske guidelines 
til kommuner.

Se modellen og de ud-
viklede guidelines på 
www.carbon20.dk

11 innovative  
projekter om  
energibesparelser

Anbefalinger til, hvor-
dan kommuner under-
støtter grøn vækst. 

22%

Model for OPP- 
samarbejde  
om energi- 
besparelser

11 
projekter
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Resultater for     Carbon 20

22%mindre  
energiforbrug i  
119 virksomheder 

11 innovative  
projekter om  
energibesparelser

Model for OPP- 
samarbejde  
om energi- 
besparelser

Så skal der energirenoveres 
 
Nu skal der energirenoveres for mere end 465 millioner kroner i hovedstadsregionen. 
Med støtte fra EU’s ELENA-ordning vil 11 kommuner og to hospitaler energioptimere  
deres bygninger. Det vil sætte skub i den grønne omstilling og skabe flere jobs, lyder  
det fra Gate 21, der har formuleret projektet i samarbejde med kommunerne og Region 
Hovedstaden.

Af Loa Brix

Bedre driftsøkonomi og bedre for klimaet

En styrket indsats for energieffektive bygnin-

ger vil typisk både være til gavn for driftsøko-

nomien hos ejeren og for klimaet som helhed. 

ELENA-projektet vil samle erfaringer og  

viden på tværs af kommunerne og hospitaler i 

et sekretariat, der vil fungere som støttefunk-

tion for investeringsprojekterne.

”Vi kan nå virkelig langt i kampen for  

mindre C02-udledning ved at kigge på vores 

offentlige bygninger. Energiinvesteringer for 

465 millioner kroner vil både være til gavn for 

klimaet og for driftsøkonomien,” siger Lars  

Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn 

vækstudvalget i Region Hovedstaden.
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De deltagende virksom-
heder har i gennemsnit 
sparet 22.000 kWh, 
hvilket svarer til 6,3  
parcelhuses årsforbrug 
af el, ved at opsætte 
LED-belysning. Det sva-
rer til en CO2-besparelse 
på 13 tons CO2 per virk-
somhed.

” Projektet vil også være en vækstmotor for regionen. Erfaringerne fra andre energirenoveringsprojekter har vist,  
at vi kan skabe job til cirka 1½ medarbejder for hver millioner kroner, vi investerer i energirenoveringer.”

Poul Erik Lauridsen
Direktør i Gate 21

LED- 
belysning 

Ved at hæve tempera-
turen 2-3 grader i ser-
verrummet har virksom-
hederne i gennemsnit 
sparet ca. 7.000 kWh el 
per år, svarende til 2 
parcelhuses elforbrug. 
Det svarer til en CO2- 
besparelse på 105 tons 
CO2 per virksomhed. 

Temperatur  
i serverrum

13 virksomheder har i 
gennemsnit sparet cirka 
79.000 kWh pr. år ved at 
isolere ydervægge. Det 
svarer til cirka 25 parcel-
huses varmeforbrug.

Isolering  
af bygninger

Nu tager energirenoveringerne fart  i  11 

kommuner i hovedstadsregionen samt på 

Glostrup og Bornholms Hospitaler. Gate 21 har 

sammen med kommunerne og Region Hoved-

staden fået tilsagn om støtte på over 18 millio-

ner kroner fra EU’s ELENA-ordning til at igang-

sætte energirenoveringer for mere end 400 

millioner kroner. 

Projektet vil nedsætte energiforbruget og i 

højere grad basere det på vedvarende energi-

kilder. Der skal også bruges penge på blandt 

andet isolering af klimaskærm, udskiftning af 

vinduer, effektivisering af ventilationsanlæg og 

LED-belysning.

”ELENA projektet er et eksempel på et  

fællesregionalt initiativ, som virkelig vil gøre en 

forskel for den grønne omstilling. Og derudover 

vil projektet også være en vækstmotor for regi-

onen. Erfaringerne fra andre energirenove-

ringsprojekter har vist, at vi kan skabe job til 

cirka 1½ medarbejder for hver millioner kroner, 

vi investerer i energirenoveringer,” siger Poul 

Erik Lauridsen, direktør i Gate 21. 

Kort om ELENA- 
projektet i hoved-
stadsregionen 
• Projektet er støttet af ELENA-
programmet (European  
Local Energy Assistance). 

• Kommunerne har afsat over 
400 millioner til renoveringer 
af deres bygninger i de kom-
mende tre budgetår. 

• Glostrup og Bornholms  
Hospitaler i Region Hovedsta-
den står for investeringer for 
mere end 50 millioner kroner. 

• De øvrige partnere i projektet 
er kommunerne Albertslund,  
Fredensborg, Frederikssund, 
Gentofte, Gladsaxe, Gribskov,  
Hørsholm, Ishøj, Lyngby- 
Taarbæk og Rudersdal. 

• Projektet er udviklet af  
Gate 21 i samarbejde med  
Region Hovedstaden og de  
deltagende kommuner.

er den forventede 
energibesparelse på  
el og varme i  
ELENA-projektet i  
hovedstadsregionen

25%



      

      

Smart Grid School Renovation  
in Copenhagen

 

Projektets formål er at udvikle og teste et bygningsintegreret solcelletag,  
som giver mulighed for lokal lagring af energi og integration med Smart Grids.  
Projektet vil udvikle en prototype af denne teknologi, som bliver testet på en  
skolebygning i København.

Tidsramme: Oktober 2013 til august 2016

Budget: 2,5 millioner kroner. Projeket er finansieret af EUDP

Deltagere: Cenergia, Kuben Management, Københavns Kommune, Teknologisk  
Institut.  
Projektet er åbent for nye deltagere. 

 

Fin
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projekt
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Test en Elcykel

Projektet vil omvende 1.700 bilpendlere til elcyklister. Pendlerne bliver rekrutteret fra 
otte deltagerkommuner og otte hospitaler. Alle får stillet en elcykel til rådighed i tre 
måneder. Projektet vil dernæst undersøge, hvor mange der holder fast i den nye 
vane. I testperioden alene vil projektet give en CO2-besparelse på 300 ton. 

Tidsramme: August 2013 til august 2016

Budget: 7,4 millioner kroner. Projektet er finansieret af Vejdirektoratets cykelpulje og 
Region Hovedstaden.

Deltagere: Region Hovedstaden, Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Roskilde, Høje-
Taastrup, Odense og Gladsaxe kommuner samt en endnu ikke udpeget kommune. 

Læs om nogle af Gate 21’s helt nye projekter: 
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Gate 21’s igangværende projekter  
Gate 21 arbejder med følgende projekter inden for indsatsområderne: 

by og byg
DOLL - et lysteknisk Green Lab-projekt støttet af Energistyrelsen
CO2-fri gadelampe - hybrid gadebelysning med solcelle og vindmølle støttet af Elforsk
LED-lys til ældre - støttet af Elforsk
PV Boost - fremme af solceller i offentlige bygninger støttet af ForskVE
BIPV - bygningsintegration af solceller hos kommuner støttet af ForskVE
Bygningsintegration af solceller hos boligforeninger støttet af ForskVE

transport
Formel M -mindske trængsel og CO2-udledning gennem mobilitetsplanlægning - støttet af Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen
Test-en-elcykel - 1.700 testpersoner låner elcykel i tre måneder - støttet af Vejdirektoratet og Region Hovedstaden
Kør smart - Kør sammen - forprojekt om samkørsel i hovedstadsområdet - støttet af Trafikstyrelsen
Skift Gear - mobilistkampagne til fremme af grøn mobilisme støttet af Miljøstyrelsen

Energi og ressourcer
SUSREG - strategisk kommunal energiplanlægning - støttet af EU
Omstilling til VE i procesindustrien - forundersøgelse - støttet af Energistyrelsen
Energi Øresund - strategisk energiplanlægning i Øresundsregionen - støttet af Interreg
Carbon 20 - energieffektivisering hos 100+ virksomheder - støttet af EU Life+



      

ELENA, hovedstadsregionen 

Gate 21 har stået i spidsen for udvikling af et ELENA-projekt for Region Hovedstaden 
og 11 kommuner i regionen. Projektet vil omfatte energirenoveringer for over 465 
millioner kroner i regionen. Region Hovedstaden er projektleder.

Tidsramme: Oktober 2013 til 2016
 
Budget: 20,6 millioner kroner, der finansieres af den Europæiske Investeringsbank 
og en egenfinansiering på 10 procent af projektsummen. Budgettet dækker 
forberedelse af energiinvesteringerne igennem rådgivning.
 
Deltagere: Region Hovedstaden og de 11 kommuner i hovedstadsregionen 
Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, 
Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune.
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ansieret

 projekt

Foto:  
Enemærke & Petersen

Bredt energibud

Projektet vil udvikle modeller, der gennem rådgivning kan hjælpe små- og mellem- 
store virksomheder til at opnå energibesparelser. I projektet skal omkring 50 virksom- 
heder i 4-6 kommuner reducere deres energiforbrug med 20 procent. Bredt energi- 
bud tager udgangspunkt i projektet Carbon 20.

Tidsramme:  Ultimo 2013 til ultimo 2015

Budget: 2,78 millioner kroner. Heraf er 1,3 millioner finansieret af Energifonden.  
Det resterende budget er medfinansiering fra partnerne.
 
Deltagere: Furesø, Allerød, Ballerup og Gladsaxe kommuner, AAU, TREFOR,  
Schneider Electric og Post Danmark.  
Projektet er åbent for partnere, der vil deltage i vidensdeling, netværk, m.v. 
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Fremtidens energiplanlægning  
i hovedstadsregionen

Projektet skal udarbejde en samlet vision for et fleksibelt energisystem i hovedstads-
regionen. Projektet udvikler værktøjer og scenarier for fremtidens energisystem base-
ret på 100 procent vedvarende energi. Derudover har projektet fokus på at implemen-
tere nye fælles metoder for strategisk energiplanlægning i de enkelte kommuner. 

Tidsramme: August 2013 til august 2015

Budget: 15,1 millioner kroner. Heraf er 9,3 millioner finansieret af Region Hovedstaden 
og Energistyrelsen. Det øvrige budget er medfinansiering fra partnerne.

Deltagere: Alle kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen, Plan Energi, 
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden.
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Nye garantimodeller

Gate 21 deltager i udarbejdelsen af nye garantimodeller, der skal sikre overensstem-
melse mellem det beregnede og det faktiske energiforbrug ved renoveringer og nybyg. 
Modellerne, som udvikles for Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen, vil blandt andet 
fungere som et alternativ til ESCO. Opgaven løses af et konsortium bestående af  
Gate 21, Kuben Management, Horten Advokatfirma og Copenhagen Economics.  
Gate 21’s partnere og medlemmer kan være med til at afprøve de nye garantimodeller 
i løbet af 2013 og 2014. 

Tidsramme: 1. august 2013 – 31. december 2014

Deltagere: Kuben Management, Horten Advokatfirma, Copenhagen Economics og 
Gate 21.
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