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Når den sidste olietønde ruller af samle-

båndet i 2050, vil hovedstadsregionen 

have gennemlevet en grøn omstilling  

af dimensioner. Energineutrale bygninger og 

bydele vil være en realitet. Den kollektive 

transport og cykelforholdene vil være så attrak-

tive, at langt de fleste borgere kan undvære en 

bil. Distributionen af den vedvarende energi vil 

foregå via smart grid, og varmeforsyningen er 

baseret på ét sammenhængende fjernvarme-

system for hele regionen. Alt sammen uden, at 

regionens borgere oplever forringelser i service, 

levestandard eller forsyningssikkerhed. 

Markant fælles løft

KKR Hovedstaden har udarbejdet en klima-

strategi for hovedstadsregionens kommuner i 

samarbejde med Region Hovedstaden og 

kommunerne. Strategien er det første fælles 

skridt i den grønne omstilling af hovedstads-

regionen. Det er en strategi, der bygger på det 

vigtige klimaarbejde, der allerede foregår i 

mange kommuner. Men det er også en strategi, 

som lægger op til væsentlige forandringer, og 

som kræver meget af såvel kommuner som  

region. Der er tale om et markant fælles løft, 

som vil gøre hovedstadsregionen til et fore-

gangseksempel – ikke kun på europæisk, men 

også på internationalt niveau. 

Samarbejdet på tværs af kommuner og 

sektorer er allerede i gang. Et godt eksempel er 

den strategiske energiplanlægning på tværs af 

kommunegrænser, som er et vigtigt satsnings-

område i hovedstadsregionens klimastrategi. 

Fremtidens energiforsyning uden fossile 

brændsler stiller nye krav til fjernvarmen. Derfor 

arbejder kommuner, regionen og el-, gas- og 

varmeselskaberne lige nu på nye løsninger til 

at koble de enkelte kommuners fjernvarme- 

systemer. Borgerne vil opleve lige så stor for-

syningssikkerhed som altid, men med en  

væsentlig bedre ressourceudnyttelse. Det er 

den slags samarbejder, der skal løfte hoved-

stadsregionen bæredygtigt ind i 2050. 

Samarbejde på tværs af Øresund

Når vi taler om et grønt løft af hovedstads- 

regionen, er det vigtigt også at have blik for 

den større kontekst, regionen indgår i. Vi øger 

momentum for omstillingen ved at sikre et 

tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, 

Region Sjælland og Sydsverige. Med et samlet 

befolkningstal på 3,9 millioner repræsenterer 

de tre regioner et enormt potentiale for CO2-

besparelser og grøn omstilling. Får vi løsninger 

til at fungere på tværs af de tre regioner og  

deres kommuner, har vi en historisk chance for 

at udvikle og implementere nye cleantech  

løsninger i stor skala. Samarbejdet på tværs af 

Øresund er allerede i gang via blandt andre 

Øresundskomiteen og fælles projekter med  

fokus på blandt andet energiforsyning, elbiler 

og energirenoveringer.

En grøn vækstmotor

I hovedstadsregionen har vi, som i resten af 

Europa, længe talt om grøn vækst som en  

væsentlig motor for den grønne omstilling, og 

nu begynder vi at se de konkrete beviser på, at 

tesen holder. Vi ser flere og flere initiativer  

inden for regionen, der som Gate 21 har succes 

med at samle offentlige og private aktører i 

nye samarbejder med fokus på at udvikle  

markedsdygtige løsninger med det offentlige 

marked som laboratorium. Projektet Plan C 

lancerer mod slutningen af 2012 en række nye 

modeller og værktøjer til energirenovering, som 

er blevet til i samarbejde mellem kommuner, 

forskningsinstitutioner og private virksomheder. 

Projektet Formel M har bragt nye metoder til 

mobilitetsplanlægning til verden – igen med 

udgangspunkt i det offentlige-private innova-

tionsarbejde. Også inden for sundhedsområdet 

og velfærdsteknologien ser vi de samme  

tendenser. 

Hovedstadsregionen er en væsentlig motor 

for grøn vækst i Danmark i det hele taget. 

OECD’s tal fra 2009 viser, at 100 nye arbejds-

pladser i hovedstaden giver 20 nye arbejds-

pladser andre steder i landet. Det har regerin-

gen også blik for, hvorfor der netop nu arbejdes 

på en vækststrategi for hovedstadsregionen. 

Vi er mere end klar til omstillingen

Den grønne omstilling kræver nye ”mind-set,” 

nye samarbejdsformer og nye investerings- 

horisonter. Kommunerne må indstille sig på, at 

grønne investeringer ikke betaler sig i løbet af 

et eller to år. Men måske først efter 10. Som 

borgmester i en af de kommuner, der har prio-

riteret grøn omstilling længe, tror jeg på, at vi 

er mere end klar til omstillingen.  

På blot 10 år er den grønne vækstdagsorden 

blevet central i kommunerne, regionerne og 

staten. Vi har anerkendt den brændende plat-

form, vi har en fælles vision for en bæredygtig 

fremtid, og vi er allerede i gang med at flytte os. 
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i projekter på tværs af sektorer, hvor private 

virksomheder får adgang til at udvikle nye  

løsninger med udgangspunkt i kommunerne i 

offentlige-private innovationsprojekter. Niels 

Carsten Bluhme er direktør for Miljø- og teknik-

forvaltningen i Albertslund Kommune. Han for-

tæller om kommunens erfaringer med at være 

laboratorier – såkaldte ”living labs” – for private 

virksomheder og universiteter. 

”Vi står i Europa over for et meget stort 

teknologiskifte inden for en række kernetekno-

logier som for eksempel fotonik, bioteknologi 

og nanoteknologi. Der er et kæmpe vækst- 

potentiale i at lade kommuner agere ”living 

labs” for virksomheder, der kan teste nye kon-

cepter i fuld skala. Det gavner på bundlinen for 

både kommunerne og virksomhederne. For ek-

sempel udviklede Velux og Danfoss med flere 

et solprisme til et prøvehus i Albertslund. Nu er 

konceptet kommet i serieproduktion og ind-

bygges i 60 ejendomme i Brabrand. Det er bare 

ét eksempel på, at det betaler sig at udvikle 

med udgangspunkt i det kommunale regi.”

Gode eksempler skal sætte skub i udviklingen

Niels Carsten Bluhme oplever dog stadig en 

række barrierer for den nye samarbejdsform: 

”Den største barriere er, at tankegangen 

hverken findes på direktionsgangene eller i 

kommunalbestyrelserne. Der er tale om et helt 

anderledes ”mind-set.” Desuden mangler den 

strategiske ledelse ofte både en dybere tekno-

logiforståelse og erfaringer med det innovative 

samarbejde på tværs af kommuner, virksom-

heder og universiteter. Vi har brug for at for-

midle de mange gode eksempler på, at det kan 

lade sig gøre, og at det rent faktisk sætter 

skub i udviklingen. Det er noget af det, Trans-

form2012 skal være med til at gøre.”

Incitamenter for tværkommunalt samarbejde

Transform2012 skal blandt andet også pege på, 

hvordan Danmark kan gøre kommunerne klar 

til at sætte endnu mere fart på omstillingen, 

omsætte gode ideer til handling eller sikre ud-

bredelse af de løsninger, vi allerede har set  

virke. Til det formål samarbejder konferencen 

med Danmarks grønne tænketank Concito, 

som skal omsætte de mange konkrete erfarin-

ger og oplevede barrierer til policy-forslag til 

landspolitikerne. Et af de forslag, som Søren 

Krøigaard gerne vil formidle videre, handler om 

at skabe incitamenter for bedre tværkommu-

nalt samarbejde. 

”Vi har allerede set mange beviser på, at 

det betaler sig at arbejde sammen på tværs af 

kommunegrænser. Transport og energi bevæger 

sig på kryds og tværs af kommuneskellene, så 

det giver sig selv, at der er meget vundet ved at 

samarbejde. Og hvad angår byggeri og energi-

renovering, er der store potentialer i at slå ud-

bud sammen på tværs af kommuner, for på den 

måde at skabe større volumen i opgaverne,” 

slutter Søren Krøigaard.

CO2-udledningen og vandstanden stiger 

stadig. Og mange vil påstå, at det samme 

gælder befolkningernes mismod, efter de 

mange COP’er har excelleret i mangel på hand-

ling. Derfor er en samling af aktører, der spæn-

der fra kommuner over virksomheder til Region 

Hovedstaden gået sammen i Gate 21 om kon-

ferencen Transform2012. Konferencen handler 

om byernes grønne omstilling med fokus på 

områderne bygninger, transport og energi. 

Budskabet er, at den grønne omstilling skal 

komme fra rødderne, og at det er kommuner-

ne, der skal drive processen – med støtte fra 

private virksomheder og forskningen. 

I Ballerup Kommune mener direktør for Miljø 

og Teknik Søren Krøigaard, at kommunerne  

allerede har fat i den lange ende af omstillings-

processen: 

”Det er i byerne, de store nationale og glo-

bale visioner udmøntes til handling og virkelig-

hed. Og kommunerne driver allerede i dag en 

stor del af omstillingen. Men selvfølgelig kan  

vi gøre meget mere, og det skal Transform2012 

blandt andet være med til at sætte ord på.”

Kommunerne som ”living labs”

Netop det tværkommunale samarbejde spiller 

en central rolle i både Ballerup og Albertslund 

Kommune, som begge har opnået konkrete  

resultater ved at samarbejde med andre kom-

muner, blandt andet gennem Green Cities,  

projektet Formel M og partnerskabet Gate 21. 

Derudover indgår begge kommuner også aktivt 

Kommunerne som grønne  
forandringsagenter
Gate 21-konferencen Transform2012 skal sætte fart på den grønne omstilling af byerne.  
I anledning af konferencen har vi drøftet kommunernes rolle som grønne forandrings- 
agenter med to af Gate 21’s kommunale partnere. 
   
Af Loa Brix

Ballerup år 2050

Ballerup vil i fremtiden være endnu tæt-

tere knyttet til andre kommuner i de 

tværkommunale samarbejder, som vi al-

lerede er i færd med at skabe. I fremtiden 

vil vi se et langt mere effektivt transport-

mønster i kommunen: mere kollektiv  

trafik og mere cyklisme. Det er noget af 

det, vi allerede arbejder meget med i  

erhvervsområder og i forvaltningen. Der-

udover vil energiforsyningen være helt 

anderledes end i dag, og vi vil se nye  

muligheder opstå med smart grids, som 

blandt andet gør det nemmere at  

integrere elbiler i transportsystemet. 

Albertslund år 2050

Visionen for Albertslund handler om at 

skabe en total bytransformation, hvor 

der satses på decentral energiforsyning, 

lavt energiforbrug, digital kommuni- 

kation og styring. Vi vil skabe effektive 

og sunde transportløsninger, gode sunde 

boliger, sunde virksomheder i vækst,  

levende urbane byrum, grønne områder, 

hvor moderne kommunikation og sociale 

netværk binder os sammen i det globale 

såvel som det nære lokale liv. Drømmen 

er at genskabe det gode miljø, velstand, 

velfærd og fællesskab, akkurat som da 

Albertslund blev skabt i 1960’erne.

 

Niels Carsten Bluhme   
Direktør, Miljø- og  
teknikforvaltningen,  
Albertslund Kommune

Søren Krøigaard 
Direktør,  
Miljø og Teknik 
Ballerup Kommune

”Det er i byerne, de store nationale og globale visioner udmøntes til handling og virkelighed.  
Og kommunerne driver allerede i dag en stor del af omstillingen.”

Søren Krøigaard, direktør for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune

Bag konferencen Transform2012 står Gate 21,  
projekterne Plan C, Formel M, Energi Øresund,  
Albertslundkonceptet og Urban Transition  
samt Region Hovedstaden.

TRANSFORM2012 er en konference om  
byernes grønne omstilling med kommunerne  
i førersædet.  

Konferencen finder sted den 21. og 22. november 
2012 i København.  

Læs mere på www.transform2012.dk

Om Transform2012
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Netværk skal spare CO2
Projektet Carbon 20 arbejder med virksomhedsnetværk, 
hvor kommunen indtager rollen som inspirator og ”driver” 
for grøn vækst. 

Af Kenneth Løvholt

”Vores erfaringer viser, at der er størst  

succes med netværksaktiviteter, der retter 

sig mod en ensartet gruppe af virksom- 

heder. På den måde er det muligt at skabe  

arrangementer, der taler direkte til de udfor-

dringer, virksomhederne står med,” siger Lone 

Kelstrup, projektleder i Carbon 20. 

Mange kommuner har erfaringer med at 

samle lokale virksomheder i netværk. Lone  

Kelstrup fortæller dog, at en del af erfaringerne 

desværre er dårlige, fordi det er svært at få 

virksomhederne til at deltage i netværksaktivi-

teterne. 

Vejen til virksomhederne

Det er den tætte kontakt og præcise viden om 

virksomhederne, der gør det muligt at skabe 

velfungerende netværksaktiviteter, forklarer 

Lone Kelstrup. Kommunernes miljømedarbej-

dere interviewer virksomhederne for at kende 

deres udfordringer og behov. Det hjælper kom-

munerne til at finde ud af, hvordan de bedst kan 

Fem repræsentanter fra forskellige leve-

randører står på en række på scenen i 

Ballerup Kommunes auditorium. De har 

hver fået to minutter til at fortælle om deres 

virksomhed og produkt. Fælles for dem alle er, 

at de udvikler og sælger GPS-løsninger til biler, 

som kan hjælpe transportvirksomheder til at 

optimere deres bilers kørsel og dermed spare 

både brændstof og tid. 

Vi er til netværksmøde i september måned 

for virksomheder med megen kørsel i varevog-

ne. 60 deltagere sidder på auditoriets sæder og 

lytter interesseret. Præsentationerne er fyldt 

med eksempler på de besparelser, GPS-løsnin-

gerne har givet eksisterende brugere. 5 - 15 

procent brændstofbesparelse og en tilbagebe-

talingstid på indkøbet af GPS-løsningerne fra 

få dage til nogle måneder. 

Kasper Ullum er lokal projektleder for Car-

bon 20 og klimanetværket. Han har i samarbej-

de med andre Carbon 20-medarbejdere plan-

lagt dette og lignende arrangementer i 

Ballerup. Dagen i dag handler om transport, 

andre møder har handlet om lys og opvarm-

ning.

“Netværksmøderne er temabaserede og 

tænkt som inspiration til virksomhederne, så 

de kommer videre med deres klimaarbejde. Ne-

inspirere og assistere virksomhederne til at ned-

bringe CO2-udledningen. Men netværks-møder-

ne må ikke være for generelle. Forud for møder-

ne har flere kommuner en tæt dialog med 

nogle af virksomhederne om dagsordenen for 

mødet, inden invitationen sendes ud.

”I virkeligheden er det svært at tale om en 

bestemt metode til at nå virksomhederne, for-

di de enkelte virksomheder er så forskellige, og 

deres ressourcer til at deltage i netværksaktivi-

teter er forskellige. Derfor fokuserer vi mere på 

at afdække hvilke muligheder, der virker i for-

hold til virksomhedens situation, beliggenhed 

og branche,” siger Lone Kelstrup. 

Netværk med specialer

Lone Kelstrup fortæller, hvordan kommunerne 

har fået etableret nogle specifikke netværk til 

små grupper af virksomheder. 

I Københavns Kommune har man blandt  

andet samlet en række tekstilforretninger i 

Vanløse i et netværk, som kører en kampagne 

Netværk styrker klimaarbejdet
Erfaringer fra Ballerup Kommune viser, at netværksarbejde kræver en anderledes indsats fra kommunal side,  
som til gengæld belønnes med en bedre kontakt og mulighed for nye relationer mellem kommune og virksomheder. 

Af Kenneth Løvholt

For mere information om Carbon 20  

kontakt venligst:

Lone Kelstrup, projektleder Carbon 20

lone.kelstrup@gate21.dk

Møderne er blevet grundstenen i vores klima-

arbejde med virksomheder. Vi startede  

klimanetværket i 2008. Dengang fik vi 14 

virksomheder med, og nu er vi oppe på 45 

store og mellemstore virksomheder. Hoved-

parten af virksomhederne i Carbon 20 er også 

med i klimanetværket,” siger Kasper Ullum. 

Udfordringen i salgsarbejdet

Kasper Ullum forklarer, at det var en udfor-

dring for kommunens medarbejdere at starte 

netværket op. Når medarbejderne skal ringe 

virksomhederne op og lokke dem med i net-

værket, er det rent salgsarbejde, og ikke no-

get kommunale medarbejdere er særlig van-

te med. 

Fokus er i dag skiftet fra rekruttering til i 

højere grad at omhandle planlægning af net-

værksmøderne samt projektplanlægning in-

den for netværket. 

“Nu ligger udfordringen i at finde relevan-

te emner til netværksmøderne. Virksomhe-

derne i netværket er meget forskellige, så vi 

kan ikke ramme dem alle til hvert møde. I 

stedet forsøger vi at ramme udvalgte grup-

per præcist, så de finder møderne spænden-

de og inspirerende,” siger Kasper Ullum. 

Carbon 20 er et samarbejde mellem Green Cities-kommunerne og mere end 100 virksomheder  
om klimatilpasning og CO2-reduktion på 20 procent inden for en 3-årig projektperiode.
Projektet er støttet af EU Life+. 

rettet mod forretningernes kunder. Målet er, at 

kunderne behandler tekstilerne miljørigtigt og 

dermed nedsætter deres CO2-udledning.

Et andet netværk i Københavns Kommune 

samler virksomheder i Kødbyen på Vesterbro. 

Her er den særlige udfordring, at bygningerne 

er fredede, men samtidig er hverken bygnin-

gerne eller den centrale energiforsyning særlig 

miljørigtig. Her har netværket samlet erhvervs-

lejemålene i en dialog med Københavns Ejen-

domme om mulighederne for at nedsætte 

energiforbruget i bygningerne. 

I Næstved og Ballerup Kommune har der 

været netværksmøder specielt for vognmænd 

og lastbilchauffører og for kassevogne, hvor 

man sammen taler om muligheder for at redu-

cere CO2-udledningen gennem ændret plan-

lægning og kørsel. 

Kommunerne som ”driver” for grøn vækst

Lone Kelstrup ser kommunernes rolle i forhold 

til virksomhederne som en inspirator og igang-

Ny relation til virksomhederne 

Normalt består en stor del af kommunens kon-

takt til virksomhederne i kontrolbesøg og god-

kendelser. Men med netværksarbejdet er rela-

tionen blevet anderledes, så kommune og 

virksomhed arbejder sammen for at nå et fæl-

les mål. Kasper Ullum fortæller, at sidegevin-

sten ved klimanetværket er en bedre kontakt 

til virksomhederne. Det har for eksempel gjort, 

at flere virksomheder er gået med i nogle af 

kommunens andre projekter.  

Carbon 20 

Da Carbon 20-projektet blev lanceret i 2011, 

blev klimanetværket i Ballerup til en del af Car-

bon 20-aktiviteterne. Virksomhederne i projek-

tet har udarbejdet en klimahandlingsplan, og 

mange af virksomhederne vil på den baggrund 

nå målsætningen om en 20 procent CO2- 

reduktion.

“I det hele taget er især indsatsen med at 

måle effekten af klimaarbejdet et vigtigt bi-

drag fra Carbon 20. Vi er netop begyndt at ind-

samle data fra virksomhederne og ser frem til 

at bearbejde data sammen med universiteter-

ne og de øvrige kommuner i Carbon 20-projek-

tet”, fortæller Kasper Ullum.

sætter for grøn vækst. Netværk er ét af de 

værktøjer kommunerne kan tage i brug i for-

hold til virksomhederne. 

Carbon 20 er i gang med at evaluere kom-

munernes indsats med klimanetværkene for i 

løbet af foråret at kunne udarbejde ”best prac-

tice” guidelines for, hvordan kommuner kan  

arbejde med netværk i samarbejde med deres 

virksomheder.

I foråret 2013 vil Carbon 20 endvidere frem-

lægge tal, der viser, hvilken effekt Carbon 20 

arbejdet generelt har haft for CO2-udledningen 

hos de 100 Carbon 20-virksomheder. 

I et virksomhedsnetværk i Ballerup Kommune havde virksomheder mulighed for at møde leverandører 
af elbiler og GPS-løsninger, der kan optimere virksomhedens kørsel med henblik på CO2-besparelser.
Foto: Kenneth Løvholt
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Green Cooperation Denmark-Sweden er en del af projektet Energi Øresund.
Projektet bliver støttet af EU gennem programmet Interreg IVA.

Bæredygtigt byggeri i Västra Hamnen i 

Malmø og vindmøller på Lynetten i  

København. Det er nogle af de initiativer, 

man kan besigtige, hvis man booker en tur 

med Green Cooperation Denmark-Sweden. Det 

var også de steder, som EU’s klimakommissær 

Connie Hedegaard besøgte, da hun fredag den 

21. september 2012 lagde vejen forbi Øresunds- 

regionen og deltog i en af Green Cooperation 

Denmark-Sweden’s ture.

Innovation på tværs af Øresund

”Der er masser af spændende og nye løsninger 

inden for vedvarende energi, bæredygtigt byg-

geri og CO2-besparende transport på begge  

sider af Øresund. Green Cooperation Denmark-

Sweden giver besøgende mulighed for at 

besigtige projekterne og høre om virksomhe-

dernes erfaringer med udvikling af nye bære-

dygtige løsninger.”

Således lød det fra Københavns overborg-

mester Frank Jensen, der indledte dagens pro-

gram og bød klimakommissæren velkommen 

på Københavns Rådhus.

 
Sammen står vi stærkere

Green Cooperation Denmark-Sweden er et 

samarbejde mellem erhvervsorganisationer, 

kommuner og videninstitutioner fra både  

Danmark og Sverige. Og netop udviklingen af 

erfarings- og vidensnetværk på tværs af lande-

grænser i EU er noget, vi ifølge Connie 

Hedegaard skal have endnu mere fokus på 

fremover:

Besøgstjeneste bygger  
innovationsbro over Øresund
Green Cooperation Denmark-Sweden er en tjeneste, der arrangerer besøg til grønne virksomheder og projekter i både 
Danmark og Sverige. En dag i september steg EU’s klimakommisær Connie Hedegaard på en biogas-bus og tog turen 
over Øresundsbroen for at se på bæredygtige foregangseksempler på begge sider af sundet.
   
Af Maj Marie Carlsen

Fakta om  
Green Cooperation 
Denmark-Sweden

Green Cooperation Denmark-Sweden er 

en besøgstjeneste, der arrangerer ture  

til projekter inden for miljø,- klima- og  

energiområdet i Danmark og Sverige.

Turene er rettet mod erhvervsfolk,  

politikere, embedsmænd og journalister.

Green Cooperation Denmark-Sweden er et 

samarbejde mellem Sustainable Business 

Hub Skåne, State of Green, Københavns 

Kommune, Malmö Stad og Lunds  

Universitet. 

Læs mere på: 

www.stateofgreen.com  

www.greentechvisits.se

”Vi er nødt til at stå sammen og trække på 

vores fælles erfaringer og kompetencer, når vi 

skal finde innovative løsninger på klimaud- 

fordringerne. Derfor skal vi i EU fremover blive 

endnu bedre til at dele vores viden og erfaringer 

fra de konkrete projekter og lære af hinanden.”

Fælles markedsføring af grønne løsninger

Green Cooperation Denmark-Sweden giver 

danske og svenske virksomheder og kommu-

ner mulighed for i fællesskab at skabe nye  

internationale netværk og markedsføre deres 

bæredygtige løsninger på det internationale 

marked.

Overborgmester Frank Jensen ser et særligt 

potentiale i markedsføringsorganisationer som 

Green Cooperation Denmark-Sweden:

På restauranten 
Green Market i 
Malmø fortalte 
Connie Hedegaard 
om, hvordan vi i  
EU skal blive endnu 
bedre til at dele  
vores erfaringer og 
lære af hinanden, 
når vi udvikler nye 
greentech løsninger.
Foto:  
Kenneth Løvholt

EU’s klimakommisær Connie Hedegaard og overborgmester Frank Jensen besigtiger Københavns 
Kommunes nye brintbil, som Connie Hedegaard senere på dagen skal køre tilbage til København i.
Foto: Kenneth Løvholt

Green tours-dagen bød blandt andet på et besøg  
i den bæredygtige bydel Västra Hamnen i Malmø. 
Foto: Ernst Grosshagauer

For mere information kontakt venligst:

Casper Harboe, Energi Øresund

Casper.Harboe@oresund.lu.se

”Samarbejde mellem markedsførings- og 

erhvervsorganisationer i Øresundsregionen er 

vejen frem, hvis vi skal konkurrere med andre 

storbyregioner om det internationale marked 

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

Fra A til B – grønnere og lettere. Borgere 

fra hjem til arbejdsplads. Varer fra virk-

somhed til virksomhed. Medarbejdere fra 

møde til møde. I Formel M samarbejder kom-

muner og virksomheder om mobilitetsplan-

lægning, der løser vores behov for mobilitet 

mellem A og B på en grønnere og mere  

ressourceeffektiv måde.

”I traditionel trafikplanlægning arbejder 

man typisk med udbudssiden i form af eksem-

pelvis udbygning af vejnettet, planlægning af 

busruter og flere togafgange. I Formel M arbej-

der vi også med at påvirke efterspørgselssiden. 

Det vil sige, at vi kigger på borgeres, virksom-

heders og kommuners behov for transport og 

de ting, der påvirker vores valg af transport,” 

forklarer Anna Thormann, projektleder i  

Formel M. 

Forstå transportbehov og -efterspørgsel

Gennem transportvaneundersøgelser hjælper 

Formel M kommuner og virksomheder til at 

forstå medarbejdernes og virksomhedernes 

transportbehov og –situationer. Det giver et 

indblik i hvilke virkemidler, der er relevante for 

de enkelte organisationer og borgeres trans-

portbehov i erhvervsøjemed.

”Når man arbejder med transportvaner, er 

det vigtigt at forstå, hvad medarbejderne  

efterspørger og hvorfor. Nogle virksomheder 

Innovative veje med Formel M
Modsat traditionel trafikplanlægning arbejder Formel M også med efterspørgselssiden 
af trafikplanlægning. Den nye tilgang kaldes mobilitetsplanlægning. Tilgangen fokuserer 
på at påvirke og inddrage brugerne i udvikling af transportmuligheder, som er mere  
bæredygtige og har mindre trængsel til følge.

Af Lene Ulsted Carlsen

ligger i områder med veludbygget kollektiv 

transport, mens andre er svært tilgængelige 

med andet end bil. For at få medarbejderne til 

at vælge mere bæredygtige transportformer 

end bil er man nødt til at arbejde med forskelli-

ge virkemidler til forskellige virksomheder,” for-

klarer Anna Thormann. Og det er netop her, 

Formel M hjælper kommuner, hospitaler og 

virksomheder med mobilitetsplanlægning og 

tiltag, der letter borgernes valg af grønnere 

transportformer.

Adfærden får et kærligt skub

En ændret efterspørgsel på transport kræver 

adfærdsændringer hos borgerne. De skal  

eksempelvis vælge toget i stedet for bilen – 

måske ikke hele vejen, men noget af vejen. 

Formel M arbejder for at gøre det lettere at 

vælge og skifte mellem flere forskellige trans-

portformer.

”Vi vil gerne give borgerne et kærligt skub 

mod at vælge mere bæredygtige transportfor-

mer. Udenlandske erfaringer sammenholdt 

med vores transportvaneundersøgelser viser, 

at det ofte er små tiltag, som kan give stor  

effekt på adfærden. Eksempelvis information 

om bus- og togtider lokalt på virksomheden, 

gode omklædnings- og badeforhold, erhvervs-

kortordning, gode forbindelser fra togstation 

til arbejdspladsen via medarbejdercykler, stier 

Reducér,  
konvertér  
og optimér
Mobility Management handler 
overordnet om:
• at REDUCERE antallet af ture
• at KONVERTERE ture fra biler 

til mere bæredygtige og sunde 
transportformer og 

• at OPTIMERE brugen af biler. 

Ved ture i arbejdstiden kan det  
eksempelvis dreje sig om:
• Bedre udnyttelse af firmabil-

parken
• Brug af cykel på korte ture
• Brug af kollektiv transport på 

længere ture
• Firma-elbiler 
• Koordineret taxikørsel
• Virtuelle møder
• Udarbejdelse af transport- 

politikker

Ved medarbejdernes transport 
til og fra arbejde kan man  
eksempelvis have fokus på:

• Hjemmearbejdsdage
• At motivere medarbejderne 

til at cykle
• At motivere flere til at  

bruge kollektiv transport
• At få flere medarbejdere til 

at køre sammen

Kilde: Dea Seeberg, VEKSØ Mobility,

Citeret fra DI-pjecen:   

”Mobility Management for virksomheder. 

Guide og gode eksempler.”

og shuttlebus er nogle af de relativt simple til-

tag, som vil kunne påvirke transportadfærden,” 

fortæller Anna Thormann.

Formlen for fremtiden

I Formel M er troen på potentialet i at inddrage 

borgere og virksomheder i mobilitetsplanlæg-

ning stor.

”Jeg mener, at det i fremtiden er vigtigt at 

involvere brugerne af transport. Det er på tide, 

at der sker et skift fra at se på, hvad man tek-

nisk kan tilbyde - til at udvikle nye løsninger i 

tæt samarbejde med brugerne, altså bruger-

dreven innovation. Derfor har vi i Formel M 

foreslået Trængselskommissionen at oprette 

et Center for Mobility Management, der samler 

aktører fra både udbuds- og efterspørgsels- 

siden for at få brugerne tættere på og for at få 

udbyderne til at udvikle endnu bedre lokale  

tilbud,” forklarer Anna Thormann om fremtids-

perspektiverne for mobilitetsplanlægning med 

udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes 

transportbehov. 

For mere information om Formel M kontakt: 

Anna Thormann, projektleder Formel M

anna.thormann@gate21.dk
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Formel M er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Formel M har i januar 2012 opnået 
støtte til en forlængelse, så projektet nu varer i alt tre år. 

Mobilisten går  
til filmen
Formel M har produceret to videoer med mobilister. 
Arne, der hver dag cykler 10 kilometer på arbejde og 
dermed kombinerer møder med motion. Og Signe, der 
ved en kombination af cykel, tog og Metro sparer tid 
ved at lade bilen stå hjemme. 

De to er gode eksempler på mobilist-visionen om det 
moderne menneske, der omdanner rejsetid til  
kvalitetstid ved at være fleksibel i sit transportvalg.

Illustration: Lene Ulsted Carlsen 
Video: Kenneth Løvholt 

Se mobilistvideoerne ved at scanne nedenstående  
QR-koder med din Smartphone:

Brug eventuelt App’en ScanLife, der kan downloades til Android og Iphone.

Gør din virksomhed det lettere for medarbejderne at køre grønnere? 
Antal parkerings-
pladser til bil i 
forhold til antal 
ansatte 

Er der lånecykler 
ved stationen 
eller stoppe-
stedet?

Tilbyder I Kør 
Grønt kursus?

Har I bade- 
faciliteter?

Antal over-
dækkede cykel-
parkeringspladser 
i forhold til antal 
ansatte

Har I info om 
faktiske afgange 
for bus og tog på 
intranet eller i 
reception?

Har I kampagner, 
eller synliggør I 
på andre måder 
jeres mobilitets-
tiltag?

Har I lade- 
standere til  
elcykler og  
elbiler?

Har I  
firmacykler?

Har I  
erhvervs- 
kortordning?

Har I prioriteret 
parkering til dem, 
der kører sam-
men eller i elbil?

Har medarbej-
derne mulighed 
for hjemme- 
arbejde?

Har I  
cykelservice?

Har I en  
samkørsels- 
ordning?

Har I gode 
faciliteter til 
videomøder?

Er I certificeret 
som Cykelvenlig  
Arbejdsplads?

Sidst men ikke mindst – gør medarbejderne brug af faciliteterne? Hvorfor / hvorfor ikke?

Ikonerne er udviklet af Formel M og kan frit downloades fra www.formelm.dk under menupunktet Presse. 

Mød mobilisten: 
Signe Svendsen,  
markedsanalytiker,  
Rambøll

Mød mobilisten: 
Arne Vesterdal,  
direktør,  
INCUBA Science Park
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for virksomhedens CO2-reduktion. Det er blot 

nogle få af de incitamenter, virksomheder har 

for frivilligt at indgå i et netværk, der arbejder 

med bedre mobilitet for medarbejderne både i 

pendlingen og i arbejdstiden.

”Vi taler i mobilitetsplanlægning om den 

tre-dobbelte bundlinie, som er de sociale,  

økonomiske og miljømæssige effekter af kon-

krete tiltag som eksempelvis fælles påvirkning 

af den offentlige trafik til området, samkørsel 

for medarbejderne, cykelservice, Kør Grønt- 

kurser og overdækket cykelparkering,” forklarer 

Anja Puggaard om nogle af de tiltag, virksom-

heder kan gøre sammen eller individuelt.  

Guide i udvikling

Guiden til mobilitetsplanlægning i erhvervs-

netværk er baseret på de første erfaringer fra 

Formel M erhvervsnetværkene. Nogle netværk 

er helt nyetablerede, andre har fungeret i over 

et år og har gennemgået de første 4-5 trin i 

guiden. Det betyder, at der hele tiden kommer 

nye erfaringer og behov i netværkene:

”Guiden er første version og vil senere blive 

udbygget med nye eksempler og resultater fra 

netværkene,” fortæller Anja Puggaard.

Formel M guider kommunerne  
for at lette trængslen lokalt
  
Syv kommuner og Formel M danner mobilitetsnetværk i lokale erhvervsområder. De foreløbige erfaringer med  
erhvervsnetværkene er nu samlet i en guide for kommuner udgivet af Formel M’s Grønt Mobilitetskontor. 

Af Lene Ulsted Carlsen

Syv kommuner har i over et år arbejdet 

med at skabe netværk, hvor virksom- 

heder kan dele erfaringer om lokale 

transportudfordringer og inspirere hinanden til 

nye grønnere transportløsninger for både med-

arbejdere og virksomheder.

”Vi har nu i Formel M og i kommunerne 

samlet en masse erfaring fra erhvervsnet- 

værkene. Det er blevet til ’Guide til mobilitets-

planlægning i erhvervsnetværk,’ hvor vi deler 

vores erfaring og giver gode råd og vejledning 

til, hvordan kommunerne kan igangsætte nye 

netværk,” forklarer Anja Puggaard, leder af 

Grønt Mobilitetskontor i Formel M.

Vigtig brik i kommunernes klimaplaner

I mange kommuner spiller virksomhederne en 

stor rolle i forhold til kommunernes klima- 

planer og CO2-reduktioner. 

”Guiden taler godt ind i kommunernes kli-

maplaner, da den trin for trin viser, hvordan en 

kommune kan etablere et erhvervsnetværk, der 

på frivillig basis arbejder med mere bæredygti-

ge transportformer,” forklarer Anja Puggaard.

Guiden bygger på de syv kommuners erfa-

ringer fra etablering af netværk i netop deres 

kommune og beskriver de gode argumenter 

for, at virksomhederne skal arbejde med mobi-

litetsplanlægning på frivillig basis.

CSR-chefen tænder på CO2-reduktion

Erfaringerne fra de syv kommuner viser, at for-

skellige funktioner i virksomhederne skal have 

forskellige argumenter for at indgå i et mobili-

tetsnetværk. For HR-chefen kan et argument 

være at få flere medarbejdere over på cyklerne, 

for at de dermed bliver sundere og har færre 

sygedage. Hvorimod økonomichefen eksem-

pelvis fokuserer på færre udgifter til parke-

ringspladser, og CSR-chefen interesserer sig 

 

Trin-for-trin guide  
til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk 

1. Identificér område og virksomheder 
Tag udgangspunkt i virksomhedernes transportudfordringer 
ved etablering af netværket.

2. Før-undersøgelse 
Gennemfør en indledende transportvaneundersøgelse blandt 
medarbejderne på virksomhederne og undersøg virksom- 
hedernes tjenestetransport. 

3. Opstart af netværk 
Lad netværket drøfte resultaterne fra transportvaneunder- 
søgelsen, og lad virksomhederne definere deres eget  
netværks udfordringer og formålet med det.

4. Definér målsætninger og organisation  
Sørg for, at netværket etableres i overensstemmelse med  
virksomhedernes profiler og forventninger. Vær klar omkring 
kommunens rolle, interesser og ressourcer.

5. Forbered din lokale mobilitetsplan i netværket 
Her defineres mobilitetsplanens indhold. Lad virksom- 
hederne inspirere hinanden til at igangsætte initiativer hver 
især og i fællesskab.

6. Implementering 
Mobilitetsplanens konkrete tiltag realiseres i virksomhederne.

7. Efterundersøgelse og evaluering  
Følg op med en ny transportvaneundersøgelse blandt med- 
arbejderne. Undersøg blandt andet deres kendskab til initiati-
verne. Evaluér indsatsen i fællesskab og planlæg nye tiltag.

Erhvervsnetværk i Formel M

Se ”Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk” her i pdf: 

Brug eventuelt App’en ScanLife, der kan downloades til Android og Iphone.
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For mere information om netværk i 

Formel M kontakt: 

Anja Puggaard, leder af  

Grønt Mobilitetskontor

anja.puggaard@gate21.dk

Kommune Aarhus Allerød Ballerup København Albertslund Fredericia Greve

Erhvervsnetværk Skejby Allerød  
Erhvervsnetværk

Lautrupgård Mobilitetsnetværk  
Amager

Hersted Industripark Erhvervsnetværket  
Danmark C

Greve Main / 
Ventrupparken

Virksomheder Vestas, NRGi, Grontmij, 
Via Univercity College, 
Agro Food Park,  
Rambøll, Energi  
Danmark, INCUBA  
Science Park og  
Projektafdelingen DNU

Hewlett-Packard, 
SCA Hygiene Products,  
Nordsjællands  
Konferencecenter,  
Widex, Burmeister & 
Wain Scandinavian 
Contractor, Niras og 
Fritz Hansen

Tryg, Multidata,  
Nordea Liv & Pension, 
Nets, Topdanmark og 
Siemens

KL, Rambøll, Statens Serum  
Institut, Steen & Strøm,  
HK Hovedstaden, Københavns 
Energi, Metroselskabet,  
Deloitte, Københavns Univer-
sitet Amager, Accenture,  
Atkins Danmark, Niras, 
Ferring Pharmaceuticals A/S,  
Trafikstyrelsen og Københavns 
Kommunes TMF

Zealand Pharma,  
Cramo, Mermaid, City 
Trafik, UPS Danmark, 
ISS Facility Services, 
BO-VEST, Atlas Copco 
Kompressorteknik og 
Københavns Tekniske 
Skole Glostrup

Post Danmark Pakkecenter, 
Elbo Logistik-Partner A/S, 
VEKSØ A/S, Ib Karlskov 
Transport A/S, VIDENPARK 
Trekantområdet, EUC Lille-
bælt, UNION Engineering, 
ABB, Trolle Advokatfirma, 
Bankdata og BIVA

Greve Kommune er pt. 
ved at opbygge deres 
netværk

Antal arbejdspladser 10.000 2.400 5.000 10.000 500 1.000

Udfordringer Trængsel morgen og 
eftermiddag

Afstand til S-tog. Bus-
drift uden for myldretid 
er mindre hyppig 

Trængsel morgen og  
eftermiddag

Trængsel og mangel på  
parkeringspladser

Industriområde  
under omdannelse 

Stor afhængighed af  
personbil
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Medarbejdere i Københavns Energi kan låne en firmacykel, når de skal til møde andre steder i København.
Foto: Københavns Energi

To virksomheder, der er en del af Mobili-

tetsnetværk Amager, har haft stor glæde 

af at dele erfaringer med mobilitetstiltag.

”Det er en stor inspiration for os at høre om 

og se de mobilitetstiltag, vores nabovirksom-

heder sætter i gang,” fortæller Neel Bussenius, 

miljøkoordinator i Københavns Energi om net-

værksmøderne, der foregår på skift hos de del-

tagende virksomheder. Og Hans Chr. Andersen, 

personalechef i Kommunernes Landsforening 

(KL) er enig:

”Vi bruger blandt andet netværket til at 

hente inspiration til interne tiltag som blandt 

andet cykelordning og bruttotrækordning i  

forhold til befordring til og fra arbejde.”   

Til møde på firmacykler

Netværket har blandt andet inspireret Køben-

havns Energi til at investere i otte firmacykler, 

som medarbejderne kan benytte til møder i  

København.

”Cyklerne bliver booket i Outlook, ligesom 

når vi booker et mødelokale, og så henter med-

arbejderen nøglen i receptionen,” forklarer Neel 

Bussenius om ordningen, der sparer CO2 og tid 

til at lede efter en parkeringsplads.

Hos KL har netværket blandt andet givet 

anledning til at se nærmere på bruttotrækord-

ningen for befordring mellem hjem og arbejde.

”Vi har fulgt op på vores bruttotrækordning 

omkring befordring til og fra arbejde med  

offentlige transportmidler. Det har betydet, at 

der i dag er flere på den ordning hos os end  

Virksomheder i erhvervsnetværk:

”Vi inspirerer hinanden til
nye mobilitetstiltag”
  
Både Københavns Energi og Kommunernes Landsforening 
har glæde af Mobilitetsnetværk Amager, der giver inspira-
tion til at arbejde med mobilitetstiltag både i forhold til 
virksomhedens interne transport og til medarbejdernes 
pendling.

Af Lene Ulsted Carlsen

tidligere,” forklarer Hans Chr. Andersen. KL er 

også blevet inspireret til at lægge faste links 

på intranettet med visning af afgangstider for 

bus, tog og Metro.

Netværk med ”sidegevinst”

Møderne i Mobilitetsnetværk Amager går på 

skift mellem de deltagende virksomheder. Det 

indebærer blandt andet rundvisning i cykel-

kældre og oplæg om egne mobilitetstiltag.

”En sidegevinst ved netværkets form er, at 

vi som virksomhed gerne vil vise, at vi faktisk 

foretager os noget på området – det giver et 

let pres på at gå i gang med nye mobilitetstil-

tag,” fortæller Neel Bussenius.

Fremtidige fælles tiltag

Både KL og Københavns Energi vil fremadret-

tet lægge energi og ressourcer i netværket, da 

det skaber værdi for deres virksomhed og med-

arbejdere. Begge ønsker, at netværket kan re-

sultere i fremtidige, fælles mobilitetstiltag.

”Det er et incitament for KL at være i net-

værket for i fællesskab at kunne påvirke of-

fentlige transportudbydere som Movia og Me-

troselskabet i vores område,” forklarer Hans 

Chr. Andersen. 

Københavns Kommune:

”Vi er blevet klogere på 
virksomhedernes  
transportudfordringer”
  
Der er mange gevinster for kommunen ved at samle  
virksomheder i netværk omkring mobilitetsplanlægning. 
Én af dem er en bedre forståelse for virksomhedernes  
og medarbejdernes trafikale udfordringer og valg af  
transportform.

Af Lene Ulsted Carlsen

En række virksomheder på Amager og  

Islands Brygge er samlet i Mobilitets-

netværk Amager af Københavns Kom-

mune. Én af fordelene for kommunen er, at de 

har fået langt større indsigt i virksomhedernes 

transportmæssige problemstillinger.

”I netværket drøfter vi blandt andet om- 

rådets trafikale udfordringer – og her får vi 

som kommune værdifuld information til de 

kommunale transportplaner,” forklarer Brian 

Hansen, områdechef for Trafikplan i Center for 

Trafik, Københavns Kommune.

Netværk giver argumenter til mobilitetstiltag

Københavns Kommune har som de øvrige  

kommuner i Formel M oplevet, at repræsen-

tanterne i erhvervsnetværket kommer fra  

forskellige områder i virksomhederne, såsom 

HR, CSR og Facilities Management. 

”Repræsentanterne fra virksomhederne har 

forskellige udgangspunkter og motiver for at 

deltage, men fælles for dem er, at de har brug 

for argumenter hjemme i virksomhederne for 

at lave mobilitetstiltag som eksempelvis med-

arbejdercykler og elbiler. Og de argumenter kan 

vi som kommune give dem gennem netvær-

ket,” fortæller Brian Hansen. 

Kommunen har blandt andet på netværks-

møder fortalt om cykelsuperstier i hovedstads-

regionen og inviteret repræsentanter fra dele-

bilsklubber. 

Virksomheder vil holde på medarbejdere 

Med et nybygget område, som er godt suppor-

teret af offentlig trafik som Metro og busser, 

tænkte man i kommunen, at der var gode  

muligheder for at få mange medarbejdere i  

området ud af bilen og over i mere bæredygtige 

transportformer. Men netværket gav kommu-

nen indsigt i, at nogle af tilflyttervirksomhe-

derne er bekymrede for at miste medarbejdere.

”Vi har gennem netværket fået en for- 

ståelse for, at virksomheder, der flytter en stor 

mængde af medarbejdere, også er villige til at 

give dem rigtig gode forhold omkring eksem-

pelvis parkering for at holde på medarbejderne 

– på trods af ellers gode offentlige transport-

muligheder,” fortæller Brian Hansen. Det bety-

der, at der kan gå nogle år, før medarbejderne 

tager nye transportvaner til sig. 

Kommunens rolle som ”fødselshjælper”

For Københavns Kommune har tankegangen 

om erhvervsnetværk været en måde at prøve 

Mobility Management af på:

”Vi taler meget om Mobility Management, 

men det direkte samarbejde med erhvervsliv 

og deres medarbejdere har vi meget lidt erfa-

ring med i Danmark. Derfor er det godt for os 

som forvaltning at prøve det af og finde ud af, 

hvad der virker og ikke virker, samt finde vores 

rolle i samarbejdet,” forklarer Brian Hansen. 

Kommunen har undervejs i forløbet fundet, at 

deres rolle er at hjælpe, inspirere og skubbe  

lidt på i forhold til erhvervsnetværket.

Forventer flere netværk i fremtiden

I Københavns Kommune håber de, at de kan 

tage de gode erfaringer med dialogen og ind-

sigten i virksomhedernes problemstillinger 

med videre i nye netværk i fremtiden.

”Jeg tror og håber på, at det er et initiativ, 

der bliver større i Københavns Kommune. I  

Mobilitetsnetværk Amager er der i øjeblikket 

cirka 10.000 arbejdspladser. Men der er 

350.000 arbejdspladser i kommunen – så hvis 

vi kan udvide konceptet, vil det virkelig spare 

noget CO2,” slutter Brian Hansen.

I netværket drøfter vi blandt andet områdets trafikale  
udfordringer – og her får vi som kommune værdifuld  
information til de kommunale transportplaner.”

 Områdechef for Trafikplan Brian Hansen,  
Center for Trafik, Københavns Kommune

”
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holder og giver tilfredsstillende forbedringer i 

forhold til såvel indeklima som energibesparel-

se. Med forsøgsprojekter kan vi dokumentere 

effekterne og nemmere introducere de nye løs-

ninger i praksis,” forklarer Svend Svendsen.

Forsøg giver mere energirigtige bygninger

DTU Byg er med i flere af de forsøgsprojekter 

som Plan C gennemfører. Her afprøves blandt 

andet lavtryksventilationssystemer, intelligent 

LED-belysning og renovering af klimaskærm. 

Forsøgsprojekterne giver både de involverede 

og branchen ny viden om, hvilke løsninger og 

systemer der vil kunne opfylde fremtidens krav 

til energirigtige – og energineutrale – bygnin-

ger. Og ifølge Svend Svendsen kan disse for-

søgsprojekter betale sig på såvel den økonomi-

ske som den bæredygtige bane. 

”Når vi gennemfører forsøgsprojekter i fuld 

skala, opdager vi både fejl og uhensigtsmæssi-

ge løsninger. Og det er selvfølgelig bedst at  

udrydde disse, inden man laver store og gen-

nemgribende renoveringer af for eksempel et 

samlet boligkompleks. Forsøgsprojekterne  

giver os også indblik i helt nye og mere vidt- 

gående løsninger, end vi ville kunne nå frem til 

gennem beregninger og modeller. Det giver 

med andre ord mere energirigtige bygninger,” 

forklarer han. 

Fælles ansvar at sikre forsøgsprojekterne 

Ifølge Svend Svendsen er forsøgsprojekter med 

til at løfte hele byggebranchen. Derfor håber 

han, at et OPI-projekt som Plan C, der inddra-

ger aktører fra såvel forskning, som den private 

og offentlige sektor, kan være med til at sætte 

forsøgsprojekter på dagsordenen og skabe 

bedre betingelser for projekterne fremover. 

Forsøgsprojekter skaber fundament 
for fremtidens bygninger 
Ifølge professor Svend Svendsen er forsøgsprojekter byggebranchens fælles ansvar, fordi 
de giver et kompetenceløft til hele branchen og skaber mere energirigtige bygninger. 
   
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. 

”Forsøgsprojekter er vigtige, fordi de giver 

hele byggebranchen et kompetenceløft.” 

Det siger Svend Svendsen, der er professor 

ved DTU Byg. Derfor mener han også, at bran-

chen har et ansvar for at sikre bedre vilkår for 

forsøgsprojekter. De forsøgsprojekter, som 

Plan C’s partnerkreds gennemfører, er et vig-

tigt skridt på vejen. 

Beregninger kan ikke erstatte virkeligheden

Svend Svendsen specialiserer sig i lavenergi-

bygninger. Det er et forskningsområde, der  

beskæftiger sig med det muliges kunst, og 

som ofte udtrykker sig i avancerede modeller 

og beregninger. Men uanset hvor avancerede 

modellerne er, kan de aldrig erstatte den fysi-

ske virkelighed. 

”Det er meget vigtigt for vores forskning at 

kunne teste systemerne under realistiske for-

hold. Ved projekteringen af energirenovering af 

bygninger er det vigtigt at sikre, at løsningerne 

Udviklingen af en prototype i et prøvehus førte til, at dette ind-
gangsparti med integreret ventilationsløsning nu står ved 680 
boliger i Ishøj. 
Illustration og foto: Ai-gruppen 

Plan C-partneren Ai-gruppen har udviklet en ventila- 

tionsløsning til 680 nedslidte boliger i almenbebyg-

gelsen Gadekæret i Ishøj. Ventilationen er integreret i 

det indgangsparti, der alligevel skulle renoveres i samtlige 

boliger. Inden de satte en stor produktion i gang, udviklede 

de en forsøgsmodel i en prøvebolig. 

Tænk produktion, ikke byggeplads

Tomas Snog mener, at byggebranchen i langt højere grad 

burde tænke deres projekter som produktion end som  

byggeplads.

”På en byggeplads bruger man de forhåndenværende 

materialer og udtænker løsninger på stedet med den viden 

og de værktøjer, man har til rådighed. I for eksempel bilbran-

chen sender man aldrig den første model på gaden. Man 

evaluerer den i den virkelige verden, forbedrer den, og sætter 

den i produktion. Det burde vi også gøre i byggebranchen,” 

siger Tomas Snog. 

Prøvebolig får beboerne til at sige ja

I Gadekæret i Ishøj gav ventilationsløsningens første udgave 

både bygherre, arkitekter og beboere syn for sagen. 

Byg småt -  
Billigere projekter, tilfredse kunder og en bedre styret byggeproces. Afde-
lingschef i Ai-gruppen, Tomas Snog er ikke i tvivl om, at forsøgsprojekter 
bør være en naturlig del af ethvert byggeprojekt.
 
Af Laust Hallund

Ai-gruppen foretog en teknisk evaluering, og bagefter fik de 

mennesker, der skulle bo i husene og bruge indgangspartiet 

hver dag mulighed for at åbne maskineriet. 

”I almene boliger skal der stemmes om projektet, før det 

bliver til noget. Det letter processen, at beboerne har noget 

helt konkret at forholde sig til frem for rådgiverens tekniske 

tegninger og forklaringer,” fortæller Thomas Snog.

Forsøgsprojekter giver bedre og billigere boliger

På baggrund af prøveboligen lavede Ai-gruppen en række 

mindre tekniske og æstetiske ændringer af produktet.  

Prøveboligen gav dem både et bedre produkt og et erfa-

ringsbaseret, realistisk bud på ventilationsløsningens pris, 

inden de sendte arbejdet på de 680 enheder i udbud.

”Problemet med at bygge stort første gang er, at man er 

så bange for at lave fejl, at man ikke skaber nyt eller udvikler 

sit produkt. I forsøgsprojekter kan vi vove pelsen på et lille 

område og dermed i sidste ende stå med mere bygbare og 

billigere boliger,” slutter Thomas Snog. 

tænk stort

For mere information om Plan C kontakt: 

Sif Enevold, leder af Plan C

sif.enevold@gate21.dk

Når vi gennemfører forsøgs- 
projekter i fuld skala, opdager vi 
både fejl og uhensigtsmæssige  
løsninger. Og det er selvfølgelig 
bedst at udrydde disse, inden 
man laver store og gennem- 
gribende renoveringer af for  
eksempel et samlet bolig- 
kompleks.”

Svend Svendsen
Professor DTU Byg

”
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Energirenovér 
- og reducér investeringer i fremtidens varmeforsyning
Det giver samfundsmæssig god mening at sænke eksisterende bygningers varmeforbrug, før der foretages massive  
investeringer i en bæredygtig varmeforsyning. Det viser scenarieberegninger fra Plan C’s debatoplæg og analyse 
”Fremtidig fjernvarmeforsyning i samspil med energirenovering.” 
   
Af  Lene Ulsted Carlsen

Plan C-partnerne COWI, VEKS og DTU Byg 

har udarbejdet et debatoplæg baseret på 

en analyse af den fremtidige fjernvarme-

forsyning, der viser, at det vil være hensigts-

mæssigt at energirenovere den eksisterende 

bygningsmasse – og dermed sænke behovet 

for varme – før der laves massive investeringer 

i en bæredygtig varmeforsyning. 

”Energirenovering er omkostningstungt, 

men vores beregninger viser, at det vil koste 

samfundet endnu mere, hvis vi sætter gang i 

anlægsinvesteringer i varmeforsyningen med 

basis i det nuværende varmeforbrug uden at 

energirenovere først,” forklarer ph.d. stude-

rende Maria Harrestrup fra DTU Byg, som har  

stået for scenarieberegningerne.  

Mindre varmeforbrug - mindre investering

”Vi har lavet to scenarier i analysen, som vi 

holder op imod et et referencescenarie, hvor  

varmeforbruget er uændret i forhold til i dag,” 

fortæller Maria Harrestrup.

Til sammenligning med referencescenariet 

har projektgruppen opstillet to scenarier, der 

belyser, hvad der sker hvis: 

1. Vi venter med at energirenovere til  

2030-2070. Energipriserne er steget på 

grund af investeringer i varmeforsyning.

2. Vi energirenoverer allerede fra i dag og 

nedbringer varmeforbruget.

 

”Vores beregninger viser, at scenarie to vil give 

en samfundsmæssig besparelse på otte milli-

arder kroner, hvorimod scenarie et vil koste 

samfundet 20 milliarder i forhold til reference-

scenariet,” fortæller hun. 

De otte milliarder kroner udgør 4,1 procent 

af den samlede forventede samfundsmæssige 

investering. Det betyder samtidig, at scenarie 

to er 28 milliarder billigere, end hvis der ventes 

med at investere i energirenovering til 2030 

som i scenarie et. 

Mere værdi end blot kroner og ører 

Og det er ikke kun penge, samfundet sparer 

ved at energirenovere.

”Bygninger, der er energirenoveret, har  

typisk et meget bedre indeklima, en længere 

levetid og dermed en højere værdi,” forklarer 

Maria Harrestrup.

”Desuden vil energirenoveringer reducere 

spidsbelastninger på varmeforsyningen, da 

bygningerne via eksempelvis nye vinduer og 

efterisolering holder meget bedre på varmen,” 

fortsætter hun. Og det kan mærkes i forsynin-

gen, da spidsbelastning er dyrt. 

Debatoplægget og analysen oplister derud-

over følgende fordele ved at energirenovere:

”Fremtidig fjernvarmeforsyning i samspil med energirenovering”

Debatoplægget og analysen er udarbejdet af Plan C-partnerne DTU Byg, COWI og VEKS og 
offentliggøres i november 2012.

Der er taget tre overordnede antagelser for beregningerne i ”Fremtidig fjernvarmeforsy-
ning i samspil med energirenovering.” Analysens antagelser læner sig op ad ”Varmeplan 
Hovedstaden,” regeringens ”Vores Energi” og EU-rapporter:

• Fremtidens energiforsyning skal være fossilfri. 

• Anvendelse af biomasse i energisektoren vil være et overgangsfænomen. Biomassen 
forsvinder på et tidspunkt fra energisektoren for at blive udnyttet i andre sektorer 
(eksempelvis transport), hvilket betyder, at der skal investeres i nye produktions-
teknologier til el- og varmeforsyningen. 

• Den fremtidige el- og varmeforsyning skal udvikles i en samlet løsning for energi-
sektoren (som den vi kender i dag fra kraftvarme), men i analysen ses udelukkende 
på scenarier for en fossilfri varmeforsyning af hensyn til afgrænsning. De store by-
områder vil også i fremtiden være fjernvarmeforsynede, men fjernvarmen udvikles 
til lavtemperaturfjernvarme.

• Værdisikrer bygninger (forlænget levetid, 

øget indendørs komfort etc.)

• Skaber beskæftigelse og nye arbejds-

pladser

• Resulterer i CO2-besparelser

• Nedbringer varmeforbruget og reducerer 

dermed investeringen til ny fossilfri  

kapacitet hos varmeselskaberne 

• Reducerer bygningens varmeregning
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For mere information kontakt: 

Marie Louise Lemgart, projektleder i Plan C

marie-louise.lemgart@gate21.dk

Plan C er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Hovedstaden. 
Projektet drives i Gate 21.
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100 millimeter tykt, men som isolerer lige så 

godt som en 300 millimeter væg med 250 mil-

limeter rockwoll.”

Således forklarer Tommy Bæk Hansen fra 

Hi-con, der i samarbejde med Barsmark og 

Enemærke & Petersen står for udviklingen af 

det nye facadeelement. 

Nye facader skal matche oprindelig arkitektur

Særligt ved opgaven med Hyldespjældet er, at 

bygherren har ønsket at eksperimentere med 

en struktur for udseendet af de nye facade-

elementer, der svarer til den oprindelige faca-

de. Samtidig skal de nye facader sammen med 

en række andre tiltag kunne reducere bygnin-

gernes varmeforbrug med 80 procent.

”Opgaven er speciel, fordi der er nogle stær-

ke bindinger i forhold til facadeelementernes 

størrelse, udseende og isoleringskrav. Det giver 

os helt nye muligheder for at prøve kræfter 

med arkitekturen og teknikken på én gang og 

for at udforske betonens æstetiske mulighe-

der,” fortæller Tommy Bæk Hansen.

Ny klimaskærm værner om  
både æstetik og energiforbrug
 
Rådgivere og producenter er gået sammen i Plan C om at udvikle et nyt facadeelement. 
Elementet monteres på et prøvehus i Hyldespjældet i Albertslund og energioptimerer 
bygningen samtidig med, at den ligner den oprindelige arkitektur. 
    
Af Maj Marie Carlsen

Mørke boliger, smalle passager mellem 

husrækkerne og tykke mure. Et ener-

girenoveringsscenarie, hvor nytænk-

ning er velkommen. Et forsøgsprojekt i Plan C 

handler om at udvikle et nyt slankt og robust 

facadeelement med høj isoleringsevne, der 

samtidig giver muligheder for at arbejde med 

struktur i overfladen på betonelementet. Byg-

herren BO-VEST har flere bebyggelser med et 

markant arkitektonisk udtryk, blandt andet 

Hyldespjældet i Albertslund, og muligheden for 

at skabe et udtryk, der bevarer bebyggelsens 

karakter, er interessant. 

I et forsøgsprojekt i Plan C gik parterne i 

gang med at se på muligheden for at udvikle et 

slankere facadeelement med maksimal isole-

ringsevne og minimal indgriben i den eksiste-

rende arkitektur. Løsningen blev et nyt præ- 

fabrikeret facadeelement bygget op af to lag 

højstyrkebeton og et lag vacuumisolering.

 ”Ved at kombinere egenskaberne fra 

højstyrkebetonen og vacuumisoleringspane-

lerne kan vi lave et facadeelement, der er under 

Hyldespjældet 
– et forsøgsprojekt i Plan C

Den nye klimaskærm er et ud af 
fire delprojekter i forsøgsprojek-
tet om energirenovering af  
Hyldespjældet. 

De øvrige delprojekter er: 

• ”Solarmapping”  
– en kortlægning af mulig-
hederne for at udnytte  
passiv solvarme. 

• ”Hyldespjældet anno 2035”  
– et idékatalog til energi- 
besparende tiltag udviklet  
i dialog med BO-VEST. 
  

• ”Ny tagopbygning”  
– montering af nyt tag med 
udtørringsmuligheder og 
fugtmåler.

Plan C-partnere i projektet:
DTU Byg, COWI, BO-VEST,  
Rørbæk & Møller,  
Enemærke & Petersen og  
Rønne & Lundgren

Øvrige samarbejdspartnere 
i projektet:
Barsmark, Hi-con, greengrey 
arkitetker, BLP Tagdækning ApS, 
almskou & larsen aps og  
Huset Hovmand

For mere information om  

klimaskærmsprojektet kontakt: 

Charlotte Schunck, projektleder i Plan C

charlotte.schunck1@gate21.dk

Facader i samspil med øvrige energitiltag

Et af de øvrige tiltag i forsøgsprojektet er at 

anvende solarmapping i designprocessen.  

Solarmappingen kortlægger blandt andet, 

hvordan man kan udnytte den passive sol- 

varme i bygningerne.

”Når en anden del af projekt handler om at 

udnytte lysindfaldet maksimalt, er det vigtigt, 

at den nye kliamskærm bliver så tynd, at den 

ikke skygger for det lys, der skal tilføre bolig-

erne passiv solvarme” forklarer Tommy Bæk 

Hansen. 

  Foto: Ole Kristensen
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Ved at kombinere egenskaberne fra højstyrkebetonen og  
vacuumisoleringspanelerne kan vi lave et facadeelement, der 
er under 100 millimeter tykt, men som isolerer lige så godt 
som en 300 millimeter væg med 250 millimeter rockwoll.”

 Project manager Tommy Bæk Hansen 
Hi-con

”
Fordele ved præfabrikerede byggeelementer: 

Kortere byggetid - særligt en fordel i renoveringsprojekter, hvor  
brugerne opholder sig i bygningerne under byggeriet.

Færre materialeskader - hurtig montering betyder, at materialerne 
ikke står længe på byggepladsen og risikerer at få fugt og andre skader. 

Mindre spild – de præfabrikerede materialer skal ikke skæres til på 
byggepladsen.

Bedre byggestyring – den høje grad af færdighed gør det nemmere 
at styre monteringen på byggepladsen.

Bedre arbejdsmiljø – det er nemmere at stille de rigtige tekniske 
midler til rådighed til løft og montering.

Kilde: Bjarne Jensen, håndværksmester, Enemærke & Petersen

november 2012    |  INSIGHT 21   |    13   

Danmark har verdens højeste energikrav 

til bygninger, og kravene stiger fortsat.  

I takt med at reglerne strammes, øges 

behovet for at udvikle nye bygningsdele, der 

kan leve op til de nye krav til blandt andet iso-

leringsevne. En af de virksomheder, der har ta-

get udfordringen op, er Enemærke & Petersen, 

der er gået sammen med Barsmark og Hi-Con 

om at udvikle et nyt facadeelement, som mon-

teres og testes i Hyldespjældet i Albertslund.

”Det unikke ved det nye facadeelement er, 

at det er under 10 centimeter tykt og lever op 

til de krav, der vil blive stillet til bygningers iso-

leringsevne i 2020. Det betyder, at vi ikke kun 

sikrer bygningerne i forhold til nutidens krav, 

men at vi også sørger for, at de lever op til 

fremtidens energikrav,” fortæller Bjarne Jensen, 

håndværksmester fra Enemærke & Petersen.

Elementernes høje isoleringsevne er opnået 

ved at udskifte den traditionelle mineraluld 

med vacuumisoleringspaneler, der har en isole-

ringsevne, som er fem-seks gange højere end 

mineraluldens.

Besparelsen skal hentes i monteringen

Administrerende direktør Paul-Erik Andersen, 

fra Barsmark, der producerer vacuumisole-

ringspanelerne fortæller, at det er dyrere at an-

vende panelerne end at bruge mineraluld. Des-

uden bliver de nye facadelementer, der udover 

Facadeelement klæder 
bygninger på til  
fremtidens energikrav
 
Plan C-partneren Enemærke & Petersen udvikler sammen 
med to producenter et nyt facadelement, der passer til  
fremtidens energikrav. 
    
Af Maj Marie Carlsen

vacuumisoleringen består af to lag højstyrke-

beton, præfabrikeret på fabrik, hvilket også er 

dyrere end at producere materialer med en la-

vere færdighed og kompleksitet.

”Materialerne er dyrere end de materialer, 

man normalt ville bruge. Derfor skal man hente 

besparelser i montageprocessen, for at økono-

mien hænger sammen. Vores erfaringer med 

denne type af isolering er, at det godt kan ende 

med at være den billigste løsning, selvom ma-

terialeprisen er højere end ved traditionelle løs-

ninger,” fortæller Paul-Erik Andersen og fort-

sætter: 

”Projektet med de nye facadeelementer til 

Hyldespjældet handler om at anvende nogle 

effektive materialer med unikke egenskaber og 

samtidig levere en konkurrencedygtig løsning, 

der lever op til fremtidens krav til bygningers 

energiforbrug.”

Hyldespjældet er opført som tæt-lav boligbebyggelse i midten af 1970’erne. Karakteristisk for  
bebyggelsen er bygningernes enkle stil og de ’ru’, røde facader af beton. Det er disse karakteristika, 
som beboerne og bygherren ønsker at bevare.  Foto: Sif Enevold

Tynde vacuum- 
isoleringspaneler som 
disse kombineres 
med højstyrkebeton  
og giver et facade- 
element på under  
100 millimeter.

Foto: Barsmark
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På vej mod en  
gennemskuelig byggeproces
 
RenProces er en ny hjemmeside, der skal hjælpe bygherrer til at organisere byggeprocesser bedre og dermed skabe 
bedre resultater for færre midler. 
    
Af Kenneth Løvholt

Brugere, der ikke bliver inddraget fra star-

ten. Håndværkere, der ikke hjælper hin-

anden. Entreprenører, som oplever, at de 

inddrages for sent i byggeprocessen. Og myn-

digheder, der betragtes som modspillere frem 

for medspillere. Det er desværre ofte hverdag 

ude på byggepladserne. Resultatet er bygge-

processer, hvor der bliver brugt unødigt mange 

ressourcer, og hvor resultatet ikke lever op til 

brugernes forhåbninger. 

RenProces er navnet på en ny hjemmeside, 

der skal ændre denne praksis ved at klæde alle 

involverede på til en bedre byggeproces. 

”Vi vil forsøge at komme mistilliden og den 

dårlige kommunikation til livs ved at give aktø-

rerne i byggeprocessen adgang til en række 

værktøjer. Det skal være nemmere at forstå 

byggeprocessen, og der skal være bedre hjælp 

til at organisere de ikke-tekniske dele af byg-

geriet,” siger Dan Troest Birkemose, arkitekt i 

Københavns Kommune. 

Besparelser, større ejerskab og bedre kvalitet

Målet for RenProces er, at alle aktører som  

eksempelvis bygherrer, håndværkere, driftsper-

sonale og brugere oplever, at arbejdet i bygge-

processen bliver lettere, fordi der er adgang til 

værktøjer på hjemmesiden, som kan støtte op 

om planlægningen i alle byggeriets faser. 

Dan Troest Birkemose fortæller, at mange 

bygherrer formentlig vil kunne spare både ud-

gifter og ressourcer til byggeriet, når værktø-

jerne i RenProces bliver brugt. Samtidig vil 

bedre inddragelse i planlægningen opleves  

positivt af håndværkere og andre involverede, 

og føre til, at alle føler et større ejerskab for 

byggeriet. 

Kommunikationen mellem de involverede 

aktører er vigtig, og derfor er en af anbefalin-

gerne i RenProces, at en ekstern facilitator er 

med i hele byggeprocessen for at sikre dialog, 

udvikling og den gode kontakt med alle bygge-

riets parter.

Let adgang til værktøjer

Hjemmesiden består dels af en række værktø-

jer, informationer og eksempler, som alle invol-

verede i byggeriet kan få gavn af, og dels af en 

logbogsdel, hvor de ansvarlige for et byggeri 

kan dokumentere alle beslutninger. 

Hjemmesiden er organiseret efter de sæd-

vanlige faser i et byggeri, så værktøjerne er 

nemme at finde. Alle værktøjer bliver præsen-

teret og forklaret under de forskellige faser. 

Læs mere om RenProces på www.RenProces.dk

Bag RenProces står Plan C-partnerne Albertslund Kommune, Alexandra Instituttet, Ishøj Kommune,  
Københavns Kommune, Kuben Management, Enemærke & Petersen, NCC, samt Rørbæk og Møller Arkitekter. 

Organisering af personer og byggeproces

Værktøjskassen tager blandt andet fat på  

organiseringen af arbejdet, involvering af delta-

gere og planlægning af processen i byggeriet. 

”Vi har især kigget på opstarten af et byg-

geprojekt. Det vil blandt andet sige, hvordan 

bygherren kan få folk med de rette kompeten-

cer på holdet og få folk med, der reelt kan bi-

drage til projektet. Det betyder også, at der 

skal være en opmærksomhed på, hvem der 

skal involveres i byggeprocessen på hvilke tids-

punkter,” siger Lise Grastrup, arkitekt i Plan C, 

der har været med til at udvikle RenProces. 

Lise Grastrup fortæller videre, at det er vig-

tigt, at alle aktørerne inddrages i planlægnin-

gen af byggeprocessen, så erfaringer og input 

kommer med så tidligt som muligt i arbejdet. 

Ligeledes betoner hun vigtigheden af, at der 

afsættes den nødvendige tid i processen. Erfa-

ringer fra byggeprojekter viser ofte, at mang-

lende tid i overgangen fra en fase til en anden, 

medfører tab af vigtig viden.  

Sagt om www.RenProces.dk
Jesper Hvidkjær Pedersen,  

underviser på Københavns Erhvervsakademi

RenProces er et brugervenligt værktøj, der giver et godt og 

hurtigt overblik over byggeprocessen i et renoveringsprojekt. 

Siden arbejder helheds- og detaljeorienteret ved både at give 

et overblik over et projekts byggefaser og ved at give værktøjer 

og anvisninger til, hvordan man løser konkrete opgaver i  

projektforløbet.

Fakta om RenProces

RenProces er en huskeseddel, 
en værktøjskasse og et inspira-
tionskatalog, der skal fremme 
den gode proces i energi-
renoveringsprojekter.

RenProces skal:

• Sikre projektets ambition 
og vision gennem hele  
processen 

• Forbedre kommunikationen 
og samarbejdet mellem 
byggeriets aktører 

• Samle aktørernes kompe-
tencer og finde den rette 
mand til den rette opgave 

• Synliggøre byggeriets faser 
og sikre overgangen  
mellem faserne

For mere information om kontakt: 

Per Boesgaard, projektleder Plan C

per.boesgaard@gate21.dk

Sven Mortensen,  

direktør i Enemærke & Petersen 

RenProces er et godt inspirationsværktøj, og siden er nem at 

navigere rundt på. Jeg tror, at RenProces kan være en hjælp i 

selve byggeprocessen, fordi der er mange gode forslag til, 

hvordan man samarbejder på en bedre måde. Det gode ved 

RenProces er, at det virkelig lægger op til en god samarbejds-

proces.

Ole Østergård,  

privat bygherre 

RenProces er en huskeseddel og et idékatalog i forhold til de 

faser og processer, man skal igennem i en byggesag.  

RenProces kan bruges til at dokumentere og kommunikere 

vigtige beslutninger og ansvarsfordeling i byggeprocessen.  

Jeg mener, at RenProces kan være til gavn for alle, der ønsker 

en åben proces i byggeriet.

Udpluk fra www.RenProces.dk
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Gate 21-projekter. De står for at følge projektet 

fra den første idé til det finansierede og køre-

klare projekt i tæt samarbejde med partner-

kredsen.  

Gate 21-projekter under tilblivelse udvikler 

sig gennem fire faser:

• Boblere

• Undervejs

• Ansøgte projekter

• Finansierede projekter

Et potentielt Gate 21-projekt kan befinde 

sig i en af fire faser. “Boblere” er de idéer til 

projekter, som projektudvikliklingen tager sit 

udgangspunkt i. Det er kun nogle af boblerne, 

der går videre til et egentligt projektudviklings-

forløb. “Undervejs” omfatter de projekter, som 

partnerkredsen sammen med projektudviklin-

gen arbejder på at designe og beskrive. “An-

søgte” er færdigt beskrevne projekter, som af-

venter funding, mens “finansierede” er 

projekter klar til lancering. 

Nye projekter der styrker  
kommunernes klimaindsats  
 
Gate 21’s projekter udvikler løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Sammen med partnerkredsen  
arbejder sekretariatets projektudviklere løbende på nye initiativer, der skal accelerere udviklingen af et 
ressourceeffektivt samfund. 

Af Loa Brix

Følg med i Gate 21’s udvikling af nye projekter på www.gate21.dk

Alle partnere kan følge kommende projekters udvikling i Gate 21’s PU-nyt.

Offentlige private innovationsprojekter er 

Gate 21’s vigtigste redskab i arbejdet 

med at understøtte en bæredygtig 

kommunal klimaindsats og skabe grøn vækst. 

Projekterne fødes typisk ud af partnerkredsens 

ønsker om at udvikle energieffektive løsninger 

på konkrete udfordringer i kommunerne. Det 

kan for eksempel være stigende CO2-udledning 

fra transporten, energislugende kommunale 

bygninger, problemer med energirenovering af 

bevaringsværdige bygninger eller udfordringer 

med at få integreret elbiler i kommunernes bil-

flåde. Ved at udvikle de rette energieffektive 

løsninger på kommunernes udfordringer, er 

Gate 21’s partnerkreds med til at accelerere 

overgangen til et ressourceeffektivt samfund.

Fra idé til finansieret projekt

Men ét er at identificere aktuelle udfordringer 

og mulige løsninger, som partnerne kan udvikle 

i fællesskab, noget andet er at sikre funding og 

den rette organisering for det givne projekt. 

Gate 21’s projektudviklingsteam er ansvarlige 

for at sikre design, beskrivelse og funding af 

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

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

byggeriet.

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

rummer et væsentligt potentiale for erhvervsudvikling.

Gate 21  

INDSATSOM
RÅDER

Boblere Undervejs Ansøgte Finansierede

Det nyligt finansierede projekt DOLL skal være med til at  
accelerere overgangen til en energieffektiv og intelligent  
gadebelysning i de danske kommuner. Den danske gade- 
belysning står for ca 350 GWh om året. Det forbrug vil vi  
gerne være med til at reducere samtidig med, at vi skaber  
en intelligent belysning, der understøtter borgernes brug  
af byrummet bedst muligt. Det er vores forventning, at  
DOLL bliver Nordeuropas førende testcenter for energi- 
rigtig belysning.” 

Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate21

Læs om kommende Gate 21-projekter på de næste sider.

For mere information kontakt venligst:

Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21

poul.erik.lauridsen@gate21.dk

”
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Ny platform ser dagens lys - 
DOLL - Danish Outdoor Lightning Lab

I 2013 vil Gate 21 danne rammen for et nyt laboratorium for morgendagens intelli-
gente gadebelysning. Gate 21 og fem partnere har nemlig fået tilsagn om støtte på 
15 millioner kr. til DOLL – Danish Outdoor Lightning Lab. Støtten kommer fra Green 
Lab under Energistyrelsen. 

DOLL skal være en platform for udviklingen af innovativ udendørsbelysning og skal 
blandt andet drive tre laboratorieenheder: Et Lighting Quality Lab, som skal udvik-
le standardiseringer og målinger, et Virtual Lighting Lab, som skal udarbejde 3D-
visualiseringer af belysningsløsninger og et Living Lighting Lab, som skal teste in-
telligent udendørsbelysning i de deltagende kommuner. Poul Erik Lauridsen, 
direktør i Gate 21 har store forventninger til den nye platform:

”Det nyligt finansierede projekt DOLL skal være med til at accelerere overgangen til 
en energieffektiv og intelligent gadebelysning i de danske kommuner. Den danske 
gadebelysning står for ca 350 GWh om året. Det forbrug vil vi gerne være med til at 
reducere samtidig med, at vi skaber en intelligent belysning, der understøtter bor-
gernes brug af byrummet bedst muligt. Det er vores forventning, at DOLL bliver 
Nordeuropas førende testcenter for energirigtig belysning.” 

Partnere: DTU Fotonik, Dansk Lys, Albertslund Kommune, Københavns Universitet 
og Københavns Kommune.

Gate 21  

Fin
ansieret projekt

      Illustration: Kulkom

Læs om nogle af Gate 21’s 
kommende projekter her 

      

SUSREG: 
Stimulating Sustainable Regional Development by 
means of a Structured Process Approach 

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 regional udviklingspartner i hovedstadsregionen. Projektets resultater vil 
have fokus på kompetenceudvikling af kommunale planlæggere i Gate 21- 
kommuner gennem workshops samt udvikling af træningsmateriale til offentlig 
anvendelse. Støtte er opnået fra Intelligent Energy Europe (EU IEE).
 
SUSREG forventes at vare 36 måneder med projektstart 1. marts 2013. 

Gate 21’s budgetandel er 688.000 kr. 

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

Gate 21  

Fin
ansieret projekt

      Foto: Kenneth Løvholt
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Kickstart af elbiler i kommuneflåden -  
eFleet

Gate 21 arbejder på at kickstarte integreringen af elbiler i hovedstadskommuner-
nes bilflåder. Projektet, som er under udarbejdelse, har som mål at indfase mindst 
50 procent elbiler i bilflåden i Fredensborg og Høje-Tåstrup Kommuner, som er 
projektets pilotkommuner. Med udgangspunkt i erfaringerne fra de to kommuner 
vil projektet udbrede viden om, hvordan kommuner bedst kan gennemføre et mar-
kant skift til elbiler i yderligere 10 kommuner i hovedstadsregionen.

Projektets tidsramme er 30 måneder med forventet opstart 1. januar 2013. Der er 
indsendt ansøgning til Trafikstyrelsen, og partnerne afventer svar om støtte på 
cirka 6 millioner kr. til et budget på samlet cirka 12 millioner kr. 

Partnerne: Høje-Tåstrup og Fredensborg Kommuner er leadpartnere. Øvrige  
partnere er Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Albertslund, Frederiksberg, Greve, 
Lyngby-Tårbæk, Albertslund, Roskilde, Brøndby og Herlev Kommuner. 

Gate 21  

Projekt undervejs

  Foto: Kenneth Løvholt

ENDURANCE

 
Intelligent Energy Europe STEER har givet en positiv evaluering af projektforslaget 
ENDURANCE, som handler om udbredelse af SUMPs, Sustainable Urban Mobility 
Plans. Projektets resultater vil være en implementering af SUMP i en dansk kon-
tekst samt udvikling af et kommunalt netværk for mobilitetsplanlægning. 
 
Projektet forventes at vare 36 måneder med projektstart 1.marts 2013. 

Gate 21’s budgetandel er 461.000 kr. 

Partnere: Gate 21 og Tetraplan er de danske partnere i projektet, som i alt omfat-
ter 30 partnere i EU. 

Gate 21  

Projekt undervejs

  Foto: Søren Osgood

Sammenhængende energisystem &  
strategisk energiplanlægning 

Gate 21 er tovholder for en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, forsy-
ningsselskaber, videninstitutioner og Region Hovedstaden, der i fællesskab udvikler 
et projekt om et sammenhængende energisystem i hovedstadsregionen. Projektets 
formål er at udarbejde en samlet vision for et fleksibelt energisystem i hovedstads-
regionen baseret på 100 procent vedvarende energi samt at implementere strategisk 
energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen. 
 
Projektets tidsramme er 24 måneder, og budgettet er kr. 9,3 millioner + med- 
finansiering fra partnerne. Projektbeskrivelsen er godkendt i Klimapolitisk Forum 
med henblik på videre godkendelse af projektoplægget i KKR Hovedstaden, i regio-
nens Miljø- og Grøn Vækstudvalg og Regionsrådet. 

Partnere: Kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, samt private  
partnere og videninstitutioner.

Gate 21  

Projekt undervejs

  Foto: Lene Ulsted Carlsen
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Gate 21 lancerer ny strategi 
 
Gate 21 skal accelerere overgangen til et energieffektivt samfund ved at bringe kommuner, virksomheder og  
videninstitutioner sammen i innovative projekter. Det er essensen af partnerskabets netop lancerede strategi. 
 
   
Af Loa Brix

I foråret 2012 har Gate 21’s bestyrelse og  

sekretariat udarbejdet en strategi for part-

nerskabet for perioden 2012 – 2015. Om den 

netop lancerede strategi udtaler direktør Poul 

Erik Lauridsen:

”Strategien formulerer tydeligere end no-

gensinde før, at Gate 21’s formål er at bidrage 

til et energieffektivt samfund ved at under-

støtte kommunernes klimaindsats. Gate 21’s 

vision er et udtryk for partnerkredsens tro på, 

at det er i byerne, omstillingen til det energief-

fektive samfund finder sted. Kommunerne er 

de helt centrale forandringsagenter i denne 

proces. Men de kan ikke sætte fart på proces-

sen alene. Derfor er der behov for et stærkt og 

innovativt samarbejde mellem kommuner,  

videninstitutioner og det private erhvervsliv.”

Strategi med fokus på værdi for partnerne

Gate 21 har siden opstarten i 2009 været en 

platform for offentlige-private innovations-

samarbejder på tværs af sektorer. Og den nye 

strategi sætter også fokus på, hvad man som 

partner kan forvente at få ud af sin deltagelse. 

Videninstitutionerne får adgang til at bruge 

deres viden til udviklingen af nye løsninger. 

Virksomhederne får en platform for at udvikle 

nye kommercielle løsninger, og kommunerne 

får muligheden for at styrke deres klimaind-

sats og fremme grøn erhvervsudvikling. 

”Gate 21’s partnerkreds består af de frem-

meste aktører i den grønne omstilling. Aktører 

som alle har erkendt, at hvis vi skal handle hur-

tigt på klimaudfordringerne, må vi samarbejde 

langt mere intenst og tværgående, end vi har 

været vant til. Med den nye strategi er Gate 21 

”Strategien formulerer tydeligere end nogensinde før, at Gate 21’s formål er  
at bidrage til et energieffektivt samfund ved at understøtte kommunernes klimaindsats.”

Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21

mere end nogen sinde før klar til at skabe nye 

energieffektive løsninger, der kan accelerere 

grøn omstilling og erhvervsudvikling med  

udgangspunkt i kommunernes behov og efter-

spørgsel,” slutter Poul Erik Lauridsen. 

STRATEGI

På tværs af de tre indsatsområder leverer Gate 21:

          Udbredelse af innovative finansierings- og udbudsmodeller
          Analyser af regioners og kommuners udfordringer
          Netværk og kompetenceudvikling for medarbejdere hos kommuner og i virksomheder
          Videndeling om best practice nationalt og internationalt
          Matchmaking og offentligt privat samarbejde mellem kommuner, videninstitutioner og private virksomheder
          Erfaringsbaseret policypåvirkning

Forankring

Demonstration

Udvikling

Metoder og 
indsatsområder

By & Byg Transport Energi &
Ressourcer

Udbrede bæredygtige løsninger og ny praksis ved at 
kompetenceudvikle, videndele og forankre

Skabe bæredygtige løsninger ved at udvikle og demonstrere 
innovative teknologier, adfærdsmodeller og 

samarbejdsformer

Udvikle innovative projekter ved at matche de rette 
partnere og koble kommunale udfordringer med 

morgendagens løsninger

VISION

MISSION

Værdi

Gate 21 vil 
accelerere overgangen 

til et energi- og ressource-
effektivt samfund gennem 

kommunernes klimaindsats

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og 
videninstitutioner om at udvikle og udbrede energi- 
og ressourceeffektive løsninger, der understøtter en 

bæredygtig kommunal klimaindsats og fremmer grøn vækst

Kommunerne får adgang til en mere energi- og ressourceeffektiv klimaindsats

Virksomhederne får adgang til at udvikle morgendagens kommercielle energi- og ressourceeffektive 
løsninger

Videninstitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt til udvikling af morgendagens energi- 
og ressourceeffektive løsninger



Gate 21 driver projekterne: 

Derudover deltager Gate 21 
i projekterne:

Udvikling af  
CO2-neutral  
byrumsarmatur

Projekterne er støttet af:

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

Via Gate 21-partnerskabet får vi gearet Fredensborg Kommunes klimaindsats – både med viden og ideer 

til klimaprojekter om for eksempel elbiler, energiplanlægning og energibesparelser i kommunens bygn-

inger eller hos borgerne. Vi får også konkret sparring eksempelvis til et projekt, som afprøver  

totalværdimodellen på en skole. Gate 21 løfter også det regionale samarbejde om klima.
 
Hvad kræver det af jer som partner at få det optimale ud af jeres Gate 21-partnerskab?

Som Gate 21-partner skal vi tage turen i helikopteren og få ideer og input - og så være i stand til at lande 

igen og få det til at virke i vores egen hverdag i kommunens drift.

Lone Rasmussen Otte 

Teamleder og klimakoordinator
Fredensborg Kommune

Partnere om Gate 21...

Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21 partnerskab? 

Vi har været meget tilfredse med vores partnerskab med Gate 21. Det største udbytte vi har fået af 

partnerskabet, er de projektbidrag, som Gate 21 har anmodet om. Vi har i samarbejde med Gate 21  

udviklet modeller for udbudsfri Offentlige-Private innovationssamarbejder (OPI) blandt andet 

inden for byggeriet. Det har bidraget til at styrke vores position på markedet, hvor vi i dag er  

førende, når det gælder juridisk rådgivning til offentlige og private virksomheder om etablering af de  

Offentlige-Private Innovationssamarbejder.

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

For at få det optimale ud af vores partnerskab med Gate 21, er det fortsat en nødvendighed at udvikle 

samarbejdet og kommunikationen med Gate 21. 

Michael Alstrøm

Advokat, Partner 
Rønne & Lundgreen

Hvad er det største udbytte af jeres Gate 21 partnerskab?

Vores forventninger til partnerskabet med Gate 21 har hele tiden udviklet sig i takt med, at partnerska-

bet er vokset. Partnerskabet har været med til at give Enermærke & Petersen en profil som en 

bæredygtig, grøn og samarbejdsorienteret virksomhed. Derudover har partnerskabet givet os adgang til 

et værdifuldt netværk og mange nye relationer.

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

For at få udbytte af partnerskabet er det vigtigt at tage aktiv del i Gate 21’s arrangementer og selvføl-

gelig bidrage til udviklingen af kommende projekter. Vi bestræber os i det hele taget på at bidrage, så 

det giver indhold, værdi og et brugbart udbytte for såvel de andre partnere som for os som virksomhed. 

Troels Aggersbo 

Udviklings- og totalentrepriseleder
Enemærke & Petersen



Gate 21’s partnere: 

Gate 21’s medlemmer: 

Kolofon 
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