
Program for rådgiverdagen 17. juni

10.00 Velkommen v. Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Gate 21

10.10 Præsentation af Bæredygtig Bundlinje 2.0

10.20 Sådan arbejder vi i projektet & Hvad er en grøn forretningsmodel i BB2?

10.35 Præsentation af Bæredygtig Bundlinje måleværktøjet

10.55 Konkret om rådgivningen i spor 1: Tema-sporet

11.20 Konkret om rådgivningen i spor 2: CØ-sporet

11.45 Evt. spørgsmål

12.00 Farvel og tak



Virksomheden har op til 250 ansatte.

Enten virksomhedens årlige omsætning uden moms er op til € 50 mio. (dk 373,1 
mio. pr 05-01-2015) eller den totale balancesum er op til € 43 mio. (kr 320,8 mio. 
pr. 05-01-2016)
Omsætningen er virksomhedens samlede salg af varer/ydelser i kroner. Uden 
moms, skat og andre ekstraomkostninger benævnes det også nettoomsætning.
Balancesummen er den samlede mængde af aktiver passiver. 



Bæredygtig Bundlinje 2.0

En del af Bæredygtig 
Bundlinje familien i Gate 21



Vi arbejdede med tema´er som:

- Energi
- Emballager (plast & pap)
- Vognparker
- Køkkenadfærd og køkkenapparater
- Miljømærker
- Ølfustager
- Grøn adfærd
- FNs verdensmål





Vi arbejdede/arbejder i en ramme under 
verdensmålene

”Vi” i Bæredygtig Bundlinje 2.0 er et partnerskab bestående af:

Kommuner: Videnspartnere: Brancheorg.:

Ballerup DTU Dansk Byggeri

Egedal AAU HORESTA

Gentofte CPHbusiness Wonderful Copenhagen

Høje-Taastrup

København

Rudersdal

Energiaktører: Energitjenesten og groconsult





Fakta om rådgivningen i Bæredygtig Bundlinje 2.0:

Tema-specifik rådgivning: 600.000 kr.

Der er i alt ca. 2.8 mio. rådgivningsmidler 400.000 kr. til events (ca. 15 stk.)

CØ-specifik rådgivning: 1.800.000 kr.



Hvad er en grøn 
forretningsmodel i BB 2?

Overordnet opgaveløsning af rådgivere

v. Camilla Raagaard Ernst, Gate 21



Succeskriterier 

Hvordan kan virksomheden skabe en ny grøn forretningsmodel (eller tilpasse 
eksisterende forretningsmodel), som vil resultere i en reduceret miljøpåvirkning i form af 
ressourcemæssige besparelser (energi og/eller materialebesparelser) inden for 2 år? 

• Fokus er på identificering af miljømæssige forbedringer på virksomhedens matrikel. Det vil sige, at der skal identificeres 
miljømæssige forbedringer (energi- og materialeeffektiviseringer på virksomhedens matrikel) 

• Miljømæssige forbedringer i virksomhedens værdikæde er et sekundært mål

• Udløsning af potentialet må ikke kræve langvarige udviklingsforløb af nye prototyper mv. 

Modning til videre rejse 

• Forretningsmodellen skal understøtte en modning af virksomhedens rejse mod en grøn og bæredygtig omstilling. 

• Det er vigtigt, at arbejdet ‘oversættes’ til mange typer af virksomheder, som er på forskellige stadier af deres 
modningsrejse. 

• Virksomheden skal kunne anvende den nye grønne forretningsmodel i en eventuelt efterfølgende ansøgning om 
støtte/investering. Jo mere konkrete anvisninger der indarbejdes jo bedre. 

• Eks. Hvis der er tale om adfærdsmæssige tiltag, vil det være at foretrække at disse blev komplimenteret af nogle 
konkrete ideer til hvorledes dette kan iværksættes i virksomheden



Grøn forretningsmodel
BB 2.0

Business case 
Beregning af 
økonomiske 
konsekvenser

Miljøeffekter
Opgørelse + 
beskrivelser af 
effekterne

Handlingsplan 
- Bruttoliste over aktiviteter
- Forslag til prioritering
- Andre relevante forhold og overvejelser

Beskrivelse af indsats(erne)
Prosa 

Målings-
værktøj





Temaer fra BB1

BB 2: fokus på rekruttering af virksomheder i oplevelsesbranchen og byggebranchen  

Madspildsreduktion, 

(biogas) affaldssortering 

Storkøkken (apparater, standby 

løsninger, adfærd mv.) 

Belysning 

Materiale udfasning/erstatning, 

mindre brug, forlæng levetiden 

Transport (vognpark) 

overgå til el 

Fustage opgave – flere virksomheder sammen - kortlægge 

værdikæder, der relaterer sig til indkøb, tapning, salg, 

distribution, brug og bortskaffelse af engangsfustager



Rammerne 

Rammer for opgaveløsningen 

• 2 måneders levering af opgaven 

• Obligatorisk at bruge Effektskema til opgørelse af effekter

• BB kontaktperson holder dialogen på vegne af virksomheden 

• BB kontaktpersonen laver KS af opgaven førend den videregives til virksomhed

• Først efter OK fra BB kontaktperson kan der faktureres

• Fakturering enten KK eller Gate 21 (21 dages forfald) 

Baggrundsmateriale 

• Alle virksomheder starter med at få et energitjek (EnergiTjenesten ØST eller Groconsult) 

• Forbrugstal tilstræbes indhentet i forbindelse med energitjekket

• Yderligere baggrundsmateriale vil være forskellig fra CØ eller Tema spor



TEMASPECIFIK – KK Lead

Temaspecifikke forretningsmodeller med fokus på optimering af 

eksisterende forretningsmodel via temaspecifikke indsatser.

Forventet 48 virksomheder 

CIRKULÆR – DTU Lead

Cirkulære forretningsmodeller, heraf enkelte netværksbaserede 

forretningsmodeller med deltagelse af flere virksomheder

Forventet 32 virksomheder 

Potentielle Temaer 

Miljømærker 

Miljøledelse

Ressourcer- og affald

Grøn logistik – vognparker

Emballage

Mindre madspild

Closed loop – materialehåndtering særligt for 

byggebranchen



Effektmåling i 
Bæredygtig Bundlinje værktøjet
Stig Irving Olsen

DTU

16



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Krav til indberetning fra ERST

• Del A (virksomhedsinfo) og del B i BBV

– Scope 1 og scope 2 CO2-reduktioner– tidligere via klimakompasset

– Energi-besparelser i GJ

– Materiale-besparelser i ton

• Valgfrit: Del C (brugsfase) og Del D (efter endt brug)

28. Marts 2019Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet 17



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet18

Hidtidig indberetning: fokus mest på 1 site

…men de gavnlige effekter vi håber at opnå, sker også andre 
steder i produktets kæde

Site vs. kæde

Råvareproduktion Fremstilling Brug Bortskaffelse



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark23

BB værktøjet

• Omfatter også (estimeret) forbrug af energi og materialer i 
udvindings-, brugs- og bortskaffelsesfaser

– På en simpel måde med predefinerede faktorer som i 
Klimakompasset

• Inkluderer også en måde til at sammenligne forskellige materialer 
(knaphed) når en virksomhed ændrer materialer i et produkt.

– Bruger allerede eksisterende data, fx fra LCA

• Udmøntet i et effektmålingsark i excel

– Energi-data tilsvarer Klimakompasset og baseres på konstanter 
herfra (suppleret med LCA-data for ressourceforbrug)

– Materiale-data baseres på liste over materialer i Klimakompasset 
udvidet med flere materialer (suppleret med LCA-data)

Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Obligatorisk indberetning

24 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Obligatorisk indberetning

25 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Obligatorisk indberetning

26 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark27

Valgfri indberetning

Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark28

Valgfri indberetning

Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark29 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Eksempler på udfordringer i BBV

• Hver type forbrug/besparelse kan kun indtastes én gang, f.eks. El-forbrug må summeres før 
indtastning

• Begrænsninger i bortskaffelsesscenarier

• Udvalg af materialer (f.eks. Ingen sammensatte eller fraktioner som let genkendes)

30 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Mulig videreudvikling

• Lave ny beregningsmetode (for at håndtere nogle af udfordringerne)

• Opdatere materiale-listen

• Opdatere bortskaffelsesscenarier

• Materiale målt i ækv. Og ikke i vægt. 

• Der medtages upstream og downstream emissioner 

31 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Cases

28 Marts 201932 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark 28. Marts 2019Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet 33



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Cases

19 November 2018Effektmåling i Bæredygtig Bundlinje34
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DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Cases

Effektmåling i Bæredygtig Bundlinje36

PP PET Plast andet Fibre

3,3 t 12,32 t 2,376 t 8,437 t 
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DTU Management Engineering, Technical University of Denmark

Cases

38 Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet



DTU Management Engineering, Technical University of Denmark 28. Marts 2019Effektmåling i Bæredygtig Bundlinjeværktøjet 39



Bæredygtig Bundlinje 2.0
– temaspecifikke forretningsmodeller

Rådgiverdag den 17. juni 2019 Projektleder og civilingeniør Lotte Kjærgaard

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune



Københavns Kommune

Rådgiver leverance
Grøn forretningsmodel

• Indsatser

• Business case, 
Investeringsbudget

• Miljøeffekter

• Handlingsplan

Sidehoved 41

Overordnet 
opsamling



Temaforløb

Workshops

-

Temapartnere

”Studenter-
hjælp”

-

Temapartnere

Konsulent-
Hjælp

-

Rammeaftaler

Ca. 50 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) deltager i et eller flere temaspor
12.000 kr. til konsulenter/virksomhed  - i alt 600.000 kr.
Virksomhederne anvender 60 timer  i forløbet



Københavns Kommune

Temaspor

Sidehoved 43

1. Miljømærker

2. Miljøledelse

3. Ressourcer- og affald

4. Grøn logistik – vognpark

5. Emballage

6. Mindre madspild

7. Closed loop - materialehåndtering med særligt fokus på byggebranchen



Københavns Kommune

Processen - rammeaftaler

Sidehoved 44

Temapartner-
leverancer

NU

Udbud

Sensommer -
efterår 2019

Tilbud

Sensommer -
efterår 2019

Kontrakt

Sensommer -
efterår 2019



Københavns Kommune

Processen med virksomhederne

Første runde 
Rekruttering:
Nu frem til 4. kvartal 2019
Rådgivning:
Omkring årsskiftet 2020

Anden runde
Rekruttering:
Nu frem til 3.-4. kvartal 2020
Rådgivning:
Omkring  sommer 2021



Københavns Kommune

Kriterier for valg af rådgiver

Sidehoved 46

• Erfaring og kvalifikationer 

• Individuelle bud på hvorledes tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven 

• Pris 



Københavns Kommune

Workshop 1: 

Ressourcer, affald og genanvendelse, November 2019, kl. 9-14

Målgruppe: medarbejdere, som skal arbejde i praksis med affaldshåndtering 

Workshop 2: 

Fraktioner og løsninger, Februar 2020, kl. 9-11.30

Udgangspunkt i virksomhedens affald. 

Miljøteknologi studerende

• Kortlægge, sorterer, affaldsminerer og forebygger

• 8 ugers projekt: nov. 2019-feb. 2020

• 3-5 mdr. praktik 1. feb.–30. april 2020 +1. sep–30. nov 2021

Eksempel 1
Temaspor: Ressourcer- og affald



Københavns Kommune

Rådgivningsydelsen

• Kortlægning (kvalitetssikring) af affald

• Håndtering og minimering af affald

• Cirkulær forretningsmodeller for affald

Eksempel 1
Temaspor: Ressourcer- og affald

LEVERANCEN
Grøn forretningsmodel
• Indsatserne
• Business case, Investeringsbudget
• Miljøeffekter
• Implementeringsplan



Københavns Kommune

Workshops:

• 2 for byggebranchen

• 2 for oplevelsesbranchen

• fokus på miljøvenlig emballage og plastik

• Den første medio november 2019

Studerende:

Tilbud til virksomheden under vejledning fra DTU-forskere

foregår i perioden august til december eller januar til juni.

Rådgive konsulenter om materialer og LCA

Eksempel 2
Miljøoptimeret emballage



Københavns Kommune

Rådgivningsydelsen

• Kortlægning af emballage

• Håndtering og minimering af emballage

• Nye typer af emballage

• ”Cirkulær” emballage – (optimering af genanvendelse og genbrug)

Eksempel 2
Miljøoptimeret emballage

LEVERANCEN
Grøn forretningsmodel
• Indsatserne
• Business case, investeringsbudget
• Miljøeffekter
• Implementeringsplan



Københavns Kommune

Eksempel 3
Temaspor – mindre madspild

Rådgivnings- og undervisningsforløb om reduktion af madspild. 
Hver virksomhed skal afsætte 2 ¾ dag. 2 * 8 virksomheder (2020+2021)

Virksomhedsbesøg ½ dag
• Oplæg om madspild, diskussion af virksomhedens udfordringer, igangsættelse af madspildsmåling, 

observation af vaner i køkkenet og afdækning af behov

2 dags kursus (første kursus februar/marts 2020)
• Bæredygtig udvikling generelt. Opsamling på måling. Opsamling i klimaregnskab
• Inspiration og gode idéer til implementering og forankring af nye vaner
• Inspiration til reduktion af madspild og større ressourceudnyttelse 

Opfølgende virksomhedsbesøg
• Virksomheden laver opsamling på 2. måling forud for virksomhedsbesøget
• Opsamling i klimaregnskab. Hjælp til udarbejdelse af handlingsplan
• Gode råd i forhold til den enkelte virksomhedsbehov



Københavns Kommune

• Kvalitetssikring og opsamling grøn forretningsmodel for reduktion af madspild

• Udarbejdelse af kommunikationsplan til at sælge bæredygtige tiltag, som reduktion af madspild, 
økologisk mad, klimamenuer m.v.

• Formidlingskursus til dem der har kundekontakt i virksomhederne (for at sælge madspildsindsatssen 
m.m.). Målgruppe tjenere, receptionister m.fl.

• Kurser / rådgivning i klimamenuer og økologiske råvarer

Eksempel 3
Mindre madspild – hjælp fra konsulenter



Københavns Kommune

Rådgiver leverance
Grøn forretningsmodel

• Indsatser

• Business case, 
Investeringsbudget

• Miljøeffekter

• Handlingsplan

Sidehoved 53

Overordnet 
opsamling



Københavns Kommune

• 2 x 2 workshops i projektperioden

• Fokus på grøn logistik 

• Vil involvere relevante aktører til workshop, og vil prøve på at skræddersy, ud fra deltagere

• Der er et potentiale for at involvere studerende 

Eksempel 4
Grøn logistik



Københavns Kommune

• Undersøger potentialet og præsenterer en implementeringsplan for omstilling af virksomhedens 
nuværende køretøjer til et alternativ på grønne drivmidler

• Den grønne værdiskabelse : Gennemgang af virksomhedens grønne profil

• Køretøjer og kørsel i virksomheden (hvis Energitjenesten ikke har gjort det)

Eksempel 4 Grøn logistik
– hjælp fra konsulenter
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DTU Diplom
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DTU Diplom

Byggeri, 

Miljø og 

Infrastruktur

Design, 

Maskin og 

Produktion

Forretnings-

udvikling

Elektronik 

og IT

Projekt-

kontor
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DTU Diplom  

Uddannelse af 

diplomingeniører 

(14 retninger)

Innovation (som fx 

Bæredygtig 

Bundlinje 2.0)



DTU Diplom11. april 2019



DTU Diplom11. april 2019

Trin 3Trin 2

61

Rekruttering 
af 

virksomhed

Indledende 
analyse

Tekniske 
forud-

sætninger

Forløb med 
rådgiver og 
virksomhed

Processen for forløbet  

Virk-

somhed
Løsning

Teknisk 

rapport

Business 

case mv.

Trin 1

Hvem:
- DTU studerende
- Vejledning af lektorer
- Virksomhed

Hvem:
- Rådgiver 
- Virksomhed
- DTU lektor hjælp*

Hvem:
- DTU lektorer
- Virksomhed

* Se senere slide
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Den tekniske rapport

Eksempler på analyse af tekniske forudsætninger:

• Analyse af hvordan et hus skal bygges hvis rest-trævarer 

løbende skal deles ind i rene materialestrømme

• Analyse af hvilke komponenter i et produkt, der kan 

genanvendes, og hvordan de brugte komponenter skal 

forædles til ny anvendelse

• Analyse af hvordan rest-madvarer skal samles, opbevares, 

transporteres og bearbejdes så de fremtidigt kan anvendes 

til gødning

• Analyse af logistik og vedligehold ved leasing af produkter 

frem for traditionelt salg 

Indhold:

- Udkast til forretningsmodel

- Analyse af modellens 

tekniske forudsætninger

- Hvis relevant, analyse af 

nye salgskanaler og 

kundesegmenter
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Den tekniske rapport

Dette spor i Bæredygtig Bundlinje 2.0 arbejder med åbne

problemstillinger

Dette betyder at business case beregninger, implementeringsplaner, etc. 

bliver forskellige og sværere at spå om (end for de temaspecifkke

forretningsmodeller) 
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Rådgivers arbejde

Beskrivelse af indsatserne (prosa)

Investeringsbudget 

(som virksomhed kan søge 20-30% af)

Handlingsplan

(aktiviteter, tidsplan og ansvarsområder)

Business case beregning

(Indtægter og udgifter, tilbagebetalingstid)

Miljøeffekter

(udfyldt effektmålingsskema fra Stig) 
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Samarbejde mellem rådgiver og DTU Diplom
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DTU Diplom sender teknisk rapport til rådgiver plus lidt løs snak om rapporten

Teknisk 

rapport

Bla bla blaBla bla bla
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Rådgiver læser rapport
Øh… hvad?

Teknisk 

rapport
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Rådgiver opklarer spørgsmål så alt er klart

Teknisk 

rapport

Ja, hej DTU Diplom. Det er 

rådgiver fra Bæredygtig 

Bundlinje 2.0. 

Din rapport, fås den også på 

dansk?



DTU Diplom11. april 2019 69

DTU Diplom hjælper så alt er klart

Teknisk 

rapport

Nu skal du bare høre…
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Rådgiver sender sit arbejde til DTU Diplom og DTU Diplom kvalitetssikrer

Færdig og afstemt forretningsmodel (Business Model Canvas + nødvendige beskrivelser)

Investeringsbudget 

(som virksomhed kan søge 20% af)

Implementeringsplan

(aktiviteter, tidsplan og ansvarsområder)

Business case beregning

(Indtægter og udgifter, tilbagebetalingstid)

Miljøeffekter

(udfyldt effektmålingsskema) 
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Rådgiver sender sit arbejde til Virksomhed og Gate21

Færdig og afstemt forretningsmodel (Business Model Canvas + nødvendige beskrivelser)

Investeringsbudget 

(som virksomhed kan søge 20% af)

Implementeringsplan

(aktiviteter, tidsplan og ansvarsområder)

Business case beregning

(Indtægter og udgifter, tilbagebetalingstid)

Miljøeffekter

(udfyldt effektmålingsskema) 
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Nu

7 virksomheder 
rekrutteret 
(Kom+Branche)

Efterår

7 virksomheder 
har teknisk 
rapport (DTU)

8 virksomheder 
rekrutteret 
(Kom+Branche)

Forår

8 virksomheder 
har teknisk 
rapport (DTU)

Efterår

8 virksomheder 
rekrutteret 
(Kom+Branche)

8 virksomheder 
har teknisk 
rapport (DTU)

7 virksomheder 
rekrutteret 
(Kom+Branche)

7 virksomheder 
har teknisk 
rapport (DTU)

8 rådgiverforløb 8 rådgiverforløb 7 rådgiverforløb

Rekruttering

Trin 1 og 2

Trin 3

7 rådgiverforløb

Projektoverblik  
2020

Forår Efterår

20212019
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Hvad er en cirkulær forretningsmodel? (1/2) 
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Hvad er en cirkulær forretningsmodel? (2/2) 

Reducere materialebehov for 

at skabe værdi (narrowing)

Reducere materialeforbrugets hastighed (slowing)

Genbruge alle brugte materialer (closing)


