
Nr. 4 / April 2009
Energiforum Danmark
er et forum for professionel 
sparring og formidling omkring 
konkrete løsninger, der 
resulterer i varig, rationel 
reduktion af energiforbruget.

energiforum
d a n m a r k

Nr. 5 / December 2013

Det gælder om at samle de rigtige klodser
Side 8





Energiforum Danmark december 2013 / 3

 

LEDER

I forbIndelse med fInansloven 
for 2014 er Enhedslisten kommet med forslag 
om, at der etableres en offentlig garanteret 
fond, som virksomheder kan anvende til at 
investere i energibesparende tiltag. 

Virksomhederne kan bruge fonden til inve-
steringer i eksempelvis ventilation, belysning 
og opvarmning. Ifølge forslaget skal den 
statsgaranterede fond give for eksempel 
pensionskasserne et fast afkast på cirka 3 
procent om året, hvilket enkelte pensionssel-
skaber har udtalt, at de kunne være interes-
seret i. Det vil give pensionskasserne og 
eventuelt andre investorer en god sammen-
hæng mellem risiko og afkast, og dermed 
motivere dem til at bidrage til fonden.

Ud over virksomheder skal også stat, 
regioner og kommuner have mulighed for at 
bruge fonden til energirenovering af boliger 
mv.

I Energiforum Danmark ved vi, at der fort-
sat er masser at gøre på energibesparelses-
området. Vi ved også, at det sagtens kunne 
gå hurtigere med at få indløst gevinsterne.

Måske vil en fond, hvorfra produktions-
virksomheder kan låne midler til at investere 
i nye mere energieffektive maskiner eller 
løsninger med et lavere energiforbrug, være 
en måde at få sat tempoet i vejret. 

Virksomhederne tænker umiddelbart 
lønsomhed og tilbagebetalingstid. Fondsmid-
ler er betydeligt mere tålmodige penge og 
har længere tidshorisont end de midler, den 
enkelte virksomhed selv råder over. Der bliver 
også en bredere risikospredning i projekterne, 

Grøn milliardfond er  
en god ide

ligesom da pensionsselskaberne investerede 
i udviklingen af vindmøllesektoren. Og det 
satte skub i vindmølleudbygningen. 

Besparelser på energiforbruget vil kunne 
bruges til at afdrage på investeringen.

De virksomheder, der komponentmæssigt 
og vidensmæssigt har løsninger og produkter 
til den grønne omstilling, vil med en sådan 
fond kunne få endnu mere vind i sejlene. Og 
det vil styrke den danske eksport af klima-
løsninger.

Nogle vil måske sige nej til en sådan fond 
med det argument, at markedet selv vil 
regulere energiproblemet. Erfaringer viser 
imidlertid, at markedet kun klarer investe-
ringer med relativt kort tilbagebetalingstid, 
typisk mellem 3-5 år.

Det offentlige har ikke nødvendigvis 
samme korte tidsperspektiv, men til gengæld 
er der rift om de begrænsede ressourcer, 
ligesom visse offentlige projekter støder 
mod anlægsloftet. En fond vil måske kunne 
fordoble de kommunale penge til energi-
besparelser i offentlige bygninger. Så også 
inden for den offentlige sektor vil en grøn 
fond kunne gøre en betydelig forskel.

En grøn milliardfond vil således kunne 
skabe fornyet momentum i en grøn udvikling 
- måske også til små og mellemstore virk-
somheder eller virksomheder, der arbejder 
med en god ide. En større efterspørgsel efter 
energibesparelsesløsninger vil bringe nye 
teknologier frem. På alle måder en gevinst 
for Danmark. n

Af Petter Møller, direktør i 
Entreprenør Teknik Køge 
og bestyrelsesmedlem i 
Energiforum Danmark

I Energiforum 
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masser at gøre 
på energibespa-
relsesområdet. Vi 
ved også, at det 
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hurtigere med at 
få indløst gevin-
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Af Kim Madsen, direktør, 
Frederikshavn
Boligforening

Alle
skal
med

I Frederikshavn  
Boligforening bliver 
beboerne inviteret på 
skolebænken for at lære 
at bo i en termokande, 
og de kan hjemme på 
et smiley-panel i 
lejligheden se, om  
deres energiforbrug 
giver anledning til sure 
eller glade miner. For 
adfærd og engagement 
er alfa og omega, for at 
foreningens ambitiøse 
energimål kan nås 

frederIkshavn bolIgforenIng 
har vedtaget en ambitiøs energipolitik. Målet 
er blandt andet en nedsættelse af energifor-
bruget med 75 procent i år 2020 i forhold til 
2010. Der er en række tekniske udfordringer, 
vi skal have løst for at nå målet, men også 
energirigtig adfærd, engagement og for-
ståelse for energibesparelser er en forudsæt-
ning for succes. Og dette både hos beboere, 
hos ansatte og hos vore samarbejdspartnere 
og leverandører.

Som almen boligforening er det naturligt 

og nødvendigt for os at inddrage beboerne og 
beboerrepræsentanter i energispareprojektet. 
Beboerne skal godkende de energirenoverin-
ger, der nødvendiggøres af energipolitikken. 

Frygt for huslejestigning
Beboerne inddrager vi først og fremmest på 
afdelingsmøder, hvor det er vigtigt, at vi kan 
dokumentere en gevinst ved energibesparel-
serne. 

For deres bekymring er naturligvis først og 
fremmest, at huslejen stiger. Her må vi vise, 
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at selv om huslejen stiger, stiger den sam-
lede boligudgift ikke eller meget lidt, og at 
det er bedre, at stadig stigende energipriser 
ændres til energiforbedringslån med faste 
ydelser. Det giver en forholdsvis faldende 
samlet boligudgift fra dag 1. 

Derudover lægger vi vægt på, at gevinsten 
også er et bedre indeklima uden træk og 
fugtgener.

Endelig er det et vigtigt argument i vores 
område, at energirenoveringer også giver 
flere arbejdspladser i lokalområdet.

Smiley-ordning på væggen
Når vi har energirenoveret, er opgaven at 
fastholde besparelsen. Det er menneskeligt 
at skrue lidt op for varmen, når den nu er 
billig, og så holder prognoserne ikke. Derfor 
har vi sammen med lokale firmaer udviklet 
en særdeles motiverende forbrugsmåler, der 
med smiley’er viser forbrugsstatus.  

Hvis der bruges mere varme, el eller vand 
end budgetteret, og hvis luftfugtigheden 
stiger over det acceptable, så bliver smiley’en 
sur og rød. 

Ved et tryk på smiley-panelet kan bebo-
erne nemt se, hvor stort deres forbrug er nu, 
over en periode og i forhold til gennemsnittet 
i afdelingen. 

Samtidig afholder vi en BoligEnergiskole 
for hver energirenovering. Formålet er at lære 
beboerne at bo i tætte boliger, så tætte som 
termokander. Vi viser blandt andet, hvordan 
man bruger smiley’en, lufter ud og sparer på 
energien i dagligdagen.

Et af formålene med BoligEnergiskolen er 
også at finde et antal ”energiambassadører”, 
der kan fortælle andre afdelinger og beboere 
om at bo i en energirigtig lejlighed. Vi håber, 
at de personlige erfaringer kan motivere 
andre til at energirenovere.

 

Solceller
200 højeffektive tyskproducerede 
solceller på totalt 52 kWp producerer
over 49.000 kWh elektricitet til
ejendommen. Denne elektricitet
anvendes til varmepumper og 
andre fælles installationer.

 

 

 

•

55 
•

55 
•

55 
•

Frisk luft

Frisk luft

Frisk luft

Vertikale energiboringer

Højbo  - et nødvendigt projekt

Jordvarmepumpe
Hver opgang får sin egen
jordvarmepumpe til produk-
tion af varme og varmt 
brugsvand.

Denne form for opvarmning 
er generelt ca. 40 % billigere 
end fossile brændstoffer, og er 
optimal i ejendommme med 
gulvvarme.

Temperaturen ved brug af 
varmepumpe er jævn og be-
hagelig, og giver et dejligt 
indeklima.

Passiv køling
Giver mulighed for at 
afkøle visse rum i lejlig-
hederne for at opnå op-
timal komfort, når som-
meren er bedst.

Derudover hjælper den
passive køling positivt 
til varmepumpernes 
effektivitet, da energien 
fra afkøling af rummene 
kan lagres i jordboring-
erne og hentes op 
igen, når der skal pro-
duceres varme om 
vinteren.

10 boringer á 120 meter forsyner 
varmepumperne med energi.

Denne type boringer har et større
energipotentiale end traditionelle
horisontale slanger. Vertikale energi-
boringer giver desuden store drifts-
mæssige fordele på varmepumpen, 
da effektiviteten øges med 3 % for 
hver grad varmepumpen får ekstra.

 Energimæssige forbedringer

TOTAL-
ENTREPRENØR

Når målet er nået, vil vi årligt spare 
cirka 50 mio. kr. i boligforeningen, 
svarende til ca. 1.300 kr. pr. bolig pr. 
måned.

Boligafdelingen højbo fik i 2013 totalrenoveret 24 ud af 99 
lejligheder. En række energibesparende og energiproduce-
rende tiltag er installeret og skal være med til at indfri  
Frederikshavn Boligforenings ambitiøse klimamål.



Energiforum Danmark december 2013 / 7

Medarbejderne og leverandører  
skal med
At få beboerne med er vigtigt, men ikke nok. 
Det er en forudsætning for, at vi kommer i 
mål, at alle ansatte i boligforeningen - fra 
udlejningsmedarbejderen, der er den første, 
nye beboere møder, til ejendomsfunktionæ-
ren, der til daglig servicerer boligerne - også 
arbejder målrettet med energien. 

På personalemøder og i intern information 
er der orienteret om energipolitikken, og 
hvilke positive ting der kommer ud af det, 
både økonomisk og praktisk. For ejen-
domsfunktionæren er det for eksempel et 
væsentligt gode, at LED’en i parklamperne 
kun skal skiftes hver 10. år i stedet for hvert 
4. For udlejningsmedarbejderen, at de bolig-
søgende ofte bliver begejstrede for en meget 
lav energiudgift.

Der holdes energikurser for de ansatte 
og især for de tekniske medarbejdere og 
ejendomsfunktionærer, der servicerer bebo-
erne. De skal vide lidt mere om energi end 
beboerne og de boligsøgende, og de skal 

kunne svare på beboernes og boligsøgendes 
spørgsmål om energi.

Der holdes særskilte kurser for ejendoms-
funktionærer i de energirenoverede boliger, 
da de skal have særlig viden om tekniske 
installationer som ventilation og genvinding, 
vedvarende energi og i det hele taget de nye 
systemer til styring, måling og registrering af 
forbrug med mere.

Det er også nødvendigt, at samarbejds-
partnere og leverandører har forståelse for 
vores energipolitik. Det nytter ikke, at en 
tømrer sætter en lavenergirude i en bolig, når 
vores politik stiller krav om 3-lags super-
isolerede ruder. De skal præsentere varer 
og ydelser, der opfylder de krav, energipoli-
tikken stiller, hvis de ønsker at fortsætte 
samarbejdet.

Skal vore ambitioner lykkes, er det 
væsentligt, at vi viser, hvad vi har nået. Det 
giver både engagement og konkurrence mel-
lem beboere og afdelinger, når de ser, hvad 
de selv når, og hvad afdelingen når i forhold 
til alle de andre. n

Energibesparelse og begræns-
ning af CO2-udslip er for bolig-
foreningen en samfundsmæssig 
forpligtelse og et konkurrence-
parameter i udlejning af vore 
boliger.

Et smiley-panel på 
væggen skal hjælpe 
beboerne i Frede-
rikshavn Bolig- 
forening med at 
holde energi- 
forbruget nede og 
indeklimaet sundt.
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Det gælder om 
at samle de 
rigtige klodser



Energiforum Danmark december 2013 / 9

Forståelse er et nøgleord for Hanne Rasmussen i arbej-
det med energiledelse. Forståelse for teknikken, de men-
nesker, der skal anvende den, og den virkelighed, den 
skal fungere i. Hun brænder for at finde præcis den rette 
løsning til et givent problem.  

det er lIge præcIs det øjeblik, hvor skiftet 
sker og kan aflæses i øjnene. Når 10’øren falder, 
erkendelsen indtræffer, og Hanne Rasmussen kan 
se, at den person, hun står overfor, forstår. Virkelig 
forstår. Det er det, der driver hende i arbejdet med 
energiledelse. 

– Der er ikke noget, der gør mig gladere end at 
se en flok tekniske servicemedarbejdere, som ikke 
er særligt trygge ved IT, der lærer at betjene syste-
merne og pludselig får en succesoplevelse. Når jeg 
lykkes med at skabe forståelse, kan se erkendelsen 
i hans øjne og at han er glad – så er jeg også. Så er 
det lige ved, jeg ikke behøver have løn.

Som afdelingsleder hos EMT Nordic, der leverer 
softwaresystemer til energiledelse, lever hun af at 
sætte den løsning sammen, der passer optimalt 
til kundens behov. En disciplin hun sammenligner 
med at bygge med Legoklodser:

- Det gælder om at samle de rigtige klodser. At 
rode rundt i kassen med teknik og bygge præcis 
den løsning, der møder kundens behov. Og samti-
dig at sikre at figuren kan bygges om, hvis forhol-
dene forandrer sig, siger Hanne Rasmussen.

Den menneskelige faktor
Teknikken og menneskene går hånd i hånd for 
Hanne Rasmussen. I kassen med klodser ligger 
derfor også en stor menneskelig indsigt og mere 
end 20 års erfaring med, hvad der faktisk kan lade 
sig gøre ude i virksomhederne.

Hun befinder sig derfor i et krydsfelt mellem at 
forstå kundernes hverdag, kende systemerne og få 
styr på, hvilket mål kunden gerne vil opnå. At nå 
dertil handler i vidt omfang om at lytte – også til alt 
det, der ikke bliver sagt. 

– Hvis jeg kan høre på en kunde, at organisa-
tionen ikke er med ham, og han ikke har pengene 
til det, han gerne vil, så handler det for mig om at 
bringe ham et sted hen, hvor der er overensstem-
melse mellem det, han vil, og det, han kan. Jeg vil 
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Af Karin Wain 
Foto: Peter Clausen

ikke bare sælge det, han siger, han vil have, 
hvis jeg kan se, at det aldrig kommer til at gå, 
siger Hanne Rasmussen. 

Netop fordi hele organisationen skal være 
med, hvis energioptimeringen skal blive en 
succes, er det vigtigt for Hanne Rasmussen 
at skabe softwaresystemer, der gør løsnin-
gerne forståelige for andre end teknikerne.

– Teknikere og teknikere i mellem ved lige, 
hvordan kagen skal skæres, men energi-
ledelse handler om at få helheden med og 
inddrage  hele organisationen. Det handler 
om at hive det ud af teknikernes kontor og for 
vores vedkommende at lave et visuelt output, 
der med det samme er til at forstå for andre, 
siger Hanne Rasmussen. 

handler også om bundlinje
Såvel som at forståelsen for mennesker og 
teknik går hånd i hånd for Hanne Rasmussen, 
er også hensynet til miljø og økonomi uadskil-
lelige makkere.

– Det er helt vildt fedt at arbejde med 
noget, som gør godt. Noget, som virksomhe-
den tjener penge på, men som samtidig gav-
ner miljøet. Jeg ville ikke synes, det var nær 
så sjovt, hvis området var drevet af subsidier, 
siger Hanne Rasmussen.

Netop konsekvenserne af subsidier har 
Hanne Rasmussen haft tæt inde på livet. 
Efter en årrække med Svend Auken som 
engageret miljøminister skar et regerings-
skifte med ét de mange tilskud til energiopti-
mering bort. 

– Da de statslige tilskud forsvandt, stod 
branchen med en række kunder, der ikke var 
vant til at betale den reelle pris for energi-
besparende projekter, og som på grund af 
tilskuddene nok havde fået indtryk af, at løs-
ningerne i sig selv ikke er økonomisk rentable. 
Det tog noget tid at vende den holdning. Det 

er nok derfor, det er så afgørende for mig at 
levere noget, der er økonomisk rentabelt - det 
skal give mening på bundlinjen, siger Hanne 
Rasmussen. 

 12 år som selvstændig
Hanne Rasmussen har arbejdet med energi-
optimering, siden hun i 1991 forlod Aalborg 
Universitet med den knap så mundrette titel 
civilingeniør i indeklima og energiøkonomi. 
Først i seks år som energirådgiver, så i 12 
år som selvstændig og det seneste år som 
afdelingsleder i EMT Nordic.

Jobbet slutter en foreløbig cirkel for Hanne 
Rasmussen. I sin tid som energirådgiver var 
hun ofte irriteret over begrænsningerne i de 
regneark-lignende energistyringssystemer. 
Da hverdagen med to dengang små drenge 
strammede til, besluttede hun og eksmanden 
at blive selvstændige, og sammen opbyg-
gede de virksomheden Omega SoftTec og 
udviklede et softwaresystem, der kunne det, 
Hanne Rasmussen havde savnet.   

Efter 10 år som selvstændig valgte Hanne 
og de to øvrige medejere at sælge virksom-
heden til Scanenergi, og et år senere måtte 
Hanne forlade virksomheden på grund af 
uenighed med de nye ejere. 

De følgende år arbejdede hun først i et 
GIS-softwarefirma og derefter i to år som 
selvstændig energiledelseskonsulent.  

Hanne Rasmussen kigger et langt øjeblik 
tænksomt ned i bordet.

– Tre år er lang tid at være væk fra det, 
man brænder for. Jeg troede ikke, det var så 
vigtigt, men i de tre år, hvor jeg ikke beskæf-
tigede mig med salg af it-løsninger, kunne 
jeg tydeligt mærke, at det er det, jeg virkelig 
brænder for.

Med jobbet hos EMT Nordic er Hanne Ras-
mussen tilbage, hvor hun trives bedst. Der 
hvor tekniske løsninger, computersystemer 
og mennesker arbejder sammen om at skabe 
energiforbedringer, der både gavner miljøet, 
gør hverdagen nemmere og giver flere penge 
i kassen. Der hvor hun får mulighed for på 
daglig basis at gøre noget ved sin største 
aversion. 

– Jeg synes, vi skal bruge al den energi, vi 
har behov for, for at have det godt. Men jeg 
HADER spild. At spare på energien er ikke 
et udtryk for, at vi ikke har råd, men handler 
om at omgås ressourcerne med omtanke. 
Det handler heller ikke om at være nærig. 
Det er simpelthen sund fornuft, siger Hanne 
Rasmussen. n

Blå bog

n	 	Hanne Rasmussen er 48 år.

n	 	I 1991 uddannet civilingeniør i inde-
klima og energiøkonomi fra Aalborg 
Universitet. 

n	 	Fra 1992 til 1998 energirådgiver i 
Nord-Vestjylland.

n	 	Selvstændig fra 1998 til 2008, med 
virksomheden Omega SoftTec, der 
udviklede energistyringssystemet 
Omega EMS

n	 	Selvstændig energiledelseskonsulent 
fra 2010-2012 med firmaet TEGRIT 

n	 		Siden november 2012 ansat som afde-
lingsleder i EMT Nordic i Odense. 

n	 	Mor til en pige på 11 og to drenge på 
17 og 19 år. 

n	 	Motto: Hvis man vil, så kan man.



Dyrt at være fattig

I sit daglige arbejde støder Hanne Rasmussen af og til på offentlige kunder, der er villige 
til at gå på kompromis med de tekniske løsninger for at undgå at sende opgaverne i 
udbud. 

– Grænsen for, hvornår entrepriser skal i udbud, er virkelig lav. Reglerne tvinger min-
dreopgaver til at tage alt for lang tid, siger Hanne Rasmussen.

Hun oplever at nogle kunder afskrækkes af arbejdsbyrden i forbindelse med et of-
fentligt udbud. 

– Et ordsprog siger, at det er dyrt at være fattig, og det gælder jo også med energi-
besparelser. Der er som oftest mere at hente på de mere avancerede og lidt dyrere 
løsninger. Men hvis det bliver så besværligt, at folk ikke orker, og derfor vælger de bil-
ligere løsninger, som ikke skal i udbud, ja så har vi tabt alle sammen. Det kan ikke være 
formålet.

Hanne Rasmussen ønsker sig derfor, at udbudsreglerne blev lempet, så mindre sager 
kunne udføres nemmere. 

Energiforum Danmark december 2013 / 11
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Da en ingeniør for over 30 
år siden læste om en mam-
mut i permafrost, gav det 
en god idé – den idé er nu 
blevet realiseret i Horn-
syld, hvor solbrønden skal 
stå sin prøve som lager af 
vedvarende energi

Tekst og foto: Lars Juul, 
journalist for Sunwell

dengang da danmark ikke havde 
brug for vedvarende, grøn energi, fordi der 
var fundet store mængder af gas i Nordsøen, 
installerede ingeniør Niels Kristian Knudsen 
en solbrønd ved sit hjem på Rolighedsvej 13 
i Hedensted. Det var i 1981. Først i 2013 blev 
der igen installeret en solbrønd i Danmark.

Solbrønden er fremstillet af længe kendte 
produkter: Solfangere og et jordvarmeanlæg. 
I dette tilfælde blot i en kombination, så 
sommerens varme lægges på lager til den 
kolde vinter.

Gem solens stråler i en 
brønd til en kold vinterdag

Ingeniør Knudsens private solbrønd 
leverede varme til familiens hus i 15 år. Så 
trængte solfangerne til en udskiftning, men 
da ingen rigtig ville høre om den gode ide, 
opgav Knudsen at satse på solbrønden og tog 
imod et godt tilbud om at få lagt fjernvarme 
ind uden at skulle betale tilslutningsafgift.

Men Knudsen ærgrede sig, for han var ikke 
i tvivl om, at han havde fat i det helt rigtige. 
Hans tankegang var såre simpel: Brug solen 
til at varme en nøje udvalgt mængde jord 



ekstra godt op. Vend varmestrømmen, når 
vinteren sætter ind, og det er sparsomt med 
solvarme, og du vil ved hjælp af en varme-
pumpe være i stand til at indvinde varmen 
igen til opvarmning af huset. Sommer såvel 
som vinter udnytter du ved hjælp af solfan-
gerne og systemtanken solens stråler til at få 
varmt brugsvand. 

Ideen fik den nu 86-årige ingeniør, da han i 
begyndelsen af 1970’erne i et tidsskrift læste 
en artikel om, at der under jordoverfladen i 

den sibiriske tundra var fundet mammut-
ter med frisk græs i munden. Vel bevaret i 
permafrosten – og når jorden er så god til at 
holde på kulden, kan den selvfølgelig også 
holde på varmen, indtil der er brug for den, 
tænkte Knudsen.

Kombination af to gode ideer
– Solbrønden er en kombination af to 
gode ideer, siger Inga Sørensen, geolog og 
underviser, tilknyttet Center for Forskning  

Energiforum 
Danmarks 
”Kommune 
Netværk Jylland” 
besøgte i midten af 
oktober hornsyld 
og så solbrøndene. 
Deltagerne i 
netværket 
arrangerer på 
skift de faglige 
arrangementer 
– og besøget ved 
solbrønden var 
arrangeret af 
Niels Abildsten, 
der er maskin-
mester i 
hedensted 
Kommune.

Ø
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Solbrønden er en kombination af en solfanger, et jordvarmelager og en varme-
pumpe med en tilkoblet systemtank. Solfangerne er som oftest placeret på tag, 
men kan anbringes på jorden. Når solen skinner, vil solfangeren levere varmt vand 
til huset via systemtanke, og overskydende varme herfra føres ned i jorden 
(til venstre). Derved kan man i sommer-månederne sikre sig et varmelager 
i jorden, som man kan bruge, når det bliver 
efterår og vinter (til højre). hvis der kobles 
solceller på til at drive pumperne på 
anlægget, kan man i princippet 
blive totalt selvforsynende 
med fuldstændig grøn 
energi. 
(Illustration: 
VIA University  
College, 
horsens)
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og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø på VIA 
University College i Horsens og fortsætter:

– Solfangerne kan sagtens bruges til at 
lave varmt brugsvand i sommermånederne, 
men når produktionen af varmt vand bliver 
for stor, er det svært at finde fornuftig anven-
delse for overskudsvarmen. Jordvarme er et 
godt, grønt alternativ til andre opvarmnings-
former, men med jordvarme kan det være 
vanskeligt i en kold vinter at trække tilstræk-
keligt med varme ud af jorden. Med solbrøn-
den kan man lægge overskudsvarmen på 
lager nede i jorden omkring borestrengene, 
hvis de står i nogle lerede jordlag, hvor der 
ikke er stor strømning af grundvand, fortæl-
ler Inga Sørensen.

Niels Kristian Knudsen, der startede 
sin ingeniørkarriere på Risø for at udvikle 
atomkraft i Danmark, ser store perspektiver i 
solbrønden:

– Den kan bruges til det enkelte hus, den 
kan bruges til en hel villavej eller en landsby, 
og den kan bruges til solkraftværker – det er 
kun et spørgsmål om, hvor mange solfan-
gere, man stiller op, og hvor mange meter, 
eller kilometer, rør man borer i jorden, mener 
ingeniøren, der er glad for at se sin livsdrøm 
realiseret – omsider.

Forsøg med tre solbrønde
Knudsens gamle ide er nemlig blevet vir-
keliggjort her i 2013 med et forsøgsprojekt 
omfattende tre solbrønde, som i sommerens 
løb er taget i brug ved Børne- og Familie-
hjemmet Bakkevej i Hornsyld. 

Projektet, der ledes af Lotte Thøgersen, 
forskningschef for Center for Forskning og 
Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø på VIA 
University College, er blevet til i samarbejde 
med Hedensted Kommune og med økono-
misk støtte fra Insero Energy. 

Baggrunden for det nuværende projekt 
er, at erhvervschef i Hedensted Kommune, 
Johs. Grane Larsen, i 2011 blev så tændt på 
Knudsens mere end 30 år gamle ide, at han 
kontaktede to lokale firmaer for at spørge, 
om de ikke havde lyst til at gå videre med 
ideen. Det havde de, og sammen har Heden-
sted VVS Service A/S og installationsfirmaet 
IC Electric A/S stiftet firmaet Sunwell ApS.

– Vi havde i forvejen et tæt samarbejde 
omkring grøn energi, og det var helt naturligt 
for os at tage denne glimrende lokale ide 
op. Vi har allerede fået mange henvendelser 
fra interesserede, og sideløbende med at vi 
venter på måleresultaterne fra forsøgsprojek-

Fakta om solbrøndene i hornsyld

n  Der er etableret 3 solbrønde ved Børne- og Familiehjemmet Bakke-
vej i Hornsyld. Solbrøndene har henholdsvis 26, 25 og 8 varme-
sonder (borestrenge) a 20 meters længde, udregnet efter hvor 
stor kapacitet hvert enkelt anlæg skal have. Den mindste solbrønd 
forsyner administrationsbygningen, mens de to øvrige brønde 
forsyner husene, hvor børnene og de unge bor – altså huse, som 
bruges døgnet rundt.

n   På hver af de store bygninger er monteret 10 solpaneler a 2,5 m2, 
mens der på administrationsbygningen er 3 paneler.

n   Der er en varmepumpe på 12 kw til det mindste anlæg, mens de to 
store anlæg har hver to varmepumper - 2x17 kw til det ene, 17kw 
og 12 kw til det andet.

n   I hvert hus er installeret en 500 liter tank. Varmen fra solfangerne 
sendes først i tanken, som er inddelt i 3 mindre tanke med 3 forskel-
lige vandtemperatur. Øvre tank (højeste temperatur) benyttes til 
brugsvand, mellemtanken benyttes til radiatorer, og nedre tank 
benyttes fx til gulvvarme. 

n   Overskudsvarmen fra solfangerne sendes via en varmeveksler ned 
i jorden. I Hornsyld bruges glycol/vand i solfangerne og IPA-sprit 
blandet med vand i jordboringerne.  De veksler varmen i en varme-
veksler. 

n   Varmen til brønden er styret, så den fordeles jævnt – eksempelvis 
fra administrationsbygningens 7,5 m2 solfangere med et flow på 
ca. 1,7 m3/time til solbrøndens 8 varmesonder, så der løber lige 
meget til hver sonde - det er indstillet ved hjælp af flowmålerens 
kugleventil. 

n   Til et parcelhus anslås det, at der skal bruges 10-12 m2 solpaneler, 
160-200 meter rør boret i jorden samt en varmepumpe på 12 kw.

n  Der er koblet måleinstrumenter på både fremløb og tilbageløb af 
varmestrømmen, så det efter et år med solbrøndene vil vise sig, om 
Niels Kristian Knudsens forudsigelser om, at man via solbrønden 
kan klare sin opvarmning uden væsentligt tab af energi fra sol til 
radiator, holder stik.

Ø
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Øverst: En solbrønd kræver ikke megen plads i 
haven og kan i princippet etableres i en indkørsel. 

Der skal blot være plads til boremaskinen. her er in-
dehaverne af firmaet Sunwell ApS ved en af de tre 

solbrønde ved Børne- og Familiehjemmet Bakkevej 
i hornsyld – fra venstre Carsten Due, indehaver af 

IC Electric A/S, Per Christensen, energiansvarlig 
hos IC Electric A/S, Michael Thomsen, energian-

svarlig hos hedensted VVS Service A/S, og Jens Pal-
melund, indehaver af hedensted VVS Service A/S.

Til højre: Solbrøndens opfinder Niels Kristian Knud-
sen ses her sammen med hedensteds borgmester 

Kirsten Terkilsen, da første borehul til solbrøndene 
i hornsyld blev foretaget.

tet i Hornsyld, får vi etableret flere solbrønde 
for at drage endnu flere erfaringer, fortæller 
Carsten Due, der er indehaver af IC Electric 
A/S.

Han ser solbrønden som en oplagt mulig-
hed for de ca. 40.000 husejere, som i løbet 
af de kommende 6-7 år skal have udskiftet 
deres oliefyr med andre energikilder.

– Hvis man oven i købet installerer solcel-
ler til at drive varmepumperne, er det lige før 
man kan kalde solbrønden en evighedsma-
skine, mener Carsten Due. n
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Forbrugsovervågning på smartphone
Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede 

	Forbrugsovervågning 24/7
	Hurtige her og nu statusbilleder
	Detailvisning af forbrug pr. lokale
		Sammenligning af perioder for vurdering af 

forbrugsniveau
	Let at opdage unaturligt forbrug
	Sparer penge og skåner miljøet

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

NYHED

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Efterlysning

Af Ole Ravnholt  
Sørensen, 
seniorkonsulent, 
Danske Regioner

Regionerne  
har bremset 
energiforbruget
Trods høj vækst i 
sygehusaktiviteten har 
regionernes energifor-
brug været uændret siden 
2009. Opbremsningen har 
skåret 30 mio. kr. af 
energiregningen.

de fleste dage er der fuld damp på 
elevatorerne her i vandrehallen. Tolv stk. 
i alt som i døgndrift løfter forsyninger og 
personer rundt mellem etagerne. Det gæl-
der især personale, patienter og pårørende 
på vej til hospitalets centre, klinikker, 
ambulatorier, laboratorier, sengeafsnit, 
køkken, kantine osv. 

Med 8.000 ansatte og over 500.000 
behandlede patienter hvert år bliver det 
til mange løft hver dag. Elevatorerne 
er derfor afgørende for at holde et højt 
aktivitetsniveau her på en af Danmarks 
største virksomheder: Rigshospitalet, der 
blev taget i brug i 1970. 

Energieffektive motorer 
Elevatorerne bruger i dag mindre energi 
end for få år siden. I 2010 blev en række af 
de 35 år gamle motorer, gear og styringer 
udskiftet med moderne teknologi. Teknisk 
chef på Rigshospitalet, Mogens Thrane, 
er manden, som trak i snorene på projek-
tet: 

– Det nye materiel har givet markante 
forbedringer. Elevatorernes energiforbrug 
er mere end halveret. Samtidig kører de 
hurtigere og er lettere at betjene.

Også på bundlinjen tegner investerin-
gen godt:

– De nye elevatorer sparer os for ca. 
en halv mio. kilowatt-timer om året. Det 
svarer til energiforbruget i cirka 80 hus-
stande. Det får elregningen til at falde. Vi 
regner med, at investeringen er tjent hjem 
igen efter 7-8 år. På den måde er økono-
mien i projektet udmærket, siger Mogens 
Thrane.

Moderniseringen kostede 10 mio. kr. 
Ikke et astronomisk beløb i hospitalets 
samlede budget. På den anden side dog en 
pæn sum i et budget, hvor penge til ener-
gibesparelser sjældent står forrest i køen. 
Det gør derimod penge til kerneydelser 
som diagnoser, behandling, operationer, 
pleje osv. 

Bedre låneadgang
Rigshospitalet og Region Hovedstaden 
fandt derfor pengene via de nye lånemu-
ligheder, regionerne fik i 2009. Her indgik 
Danske Regioner og staten en aftale om 
energibesparelser. Aftalen gav regionerne 
adgang til at lånefinansiere investeringer 
til bygningsrelaterede energibesparelser 
på sygehusene. Sygehusene tegner sig Ø
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Forbrugsovervågning på smartphone
Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede 

	Forbrugsovervågning 24/7
	Hurtige her og nu statusbilleder
	Detailvisning af forbrug pr. lokale
		Sammenligning af perioder for vurdering af 

forbrugsniveau
	Let at opdage unaturligt forbrug
	Sparer penge og skåner miljøet

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

NYHED

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Efterlysning
Cases om tiltag, der påvirker 
energiadfærd, søges

Når vi energirenoverer opnår vi ikke altid de resultater,  
vi håbede på, fordi brugere, beboere og medarbejdere opfører 
sig anderledes, end vi troede. Hvad gør man så? Og hvor var 
det nu, de gjorde noget, der virkede rigtig godt?

Energiforum Danmarks taskforce om energirenovering vil 
lette arbejdet med energirenovering og lave en ”hvem-hvad-
hvor” om adfærdspåvirkning. Derfor efterlyser vi ideer og 
erfaringer, og vi har brug for 
din hjælp. Send din erfaringer eller ideer allerede i dag.  
Du kan skrive via info@energiforumdanmark.dk eller 
www.energiforumdanmark.dk 

alle forslag vises på energiwiki.dk.
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i dag for over 90 procent af regionernes 
energiforbrug. 

Frem til 2011 har regionerne udnyttet 
låneadgangen med knap 400 mio. kr. Pen-
gene er gået til rentable energibesparelser 
på el, varme, vand og andre bygningsre-
laterede områder. Blandt andet de nye 
elevatorer på Rigshospitaletsamt ny ener-
gieffektiv belysning på Aalborg Sygehus, 
forbedret køling på Skejby Sygehus (Aar-
hus), installation af sensorer, udskiftning 
af gamle vinduer til nye med energiglas, 
mindre energirenoveringer osv. 

 Tal fra Danske Regioner viser, at regio-
nernes samlede el- og varmeforbrug stort 
set er uændret fra 2009 til 2011. I samme 
periode voksede sygehusenes samlede 
behandlingsaktivitet med over 10 procent. 

Sygehusene og regionerne følger på den 
måde samme spor som industrien her-
hjemme. Her har massevis af virksomhe-
der over lang tid øget produktionen – dog 
uden at energiforbruget er fulgt med.       

Danske Regioner skønner, at regio-
nernes samlede energiregning i 2011 er 
omkring 30 mio. kr. mindre end i 2009. 
Det giver flere penge til sundhed.

Mere strøm til patienterne
Opbremsningen i energiforbruget er lidt 
af en bedrift. De seneste mange årtier har 
pilen for sygehusenes energiforbrug nem-
lig kun peget i én retning:  opad. 

Ø
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get. For eksempel ved at nedbringe det 
standby-forbrug, som kendetegner meget 
medico-teknisk udstyr. I nogle tilfælde 
kan standby-forbruget udgøre op mod 80 
procent af en maskines samlede energi-
forbrug. Det gælder for eksempel for MR-
scannere og røntgenapparater. Derfor kan 
der spares strøm ved at sænke standby-
forbruget – så længe det blot ikke kom-
promitterer de sundhedsfaglige hensyn.

Fremtiden
Andelen af ældre i befolkningen vil stige 
de kommende år. De vil efterspørge mere 
sundhed, mere behandling og mere syge-
husaktivitet. Dette kan betyde en ny tur 
opad for energiforbruget. 

Et andet scenarie er, at energiforbruget 
fastholdes på det nuværende niveau. I de 
eksisterende sygehuse vil dét kræve flere 
investeringer i energibesparelser og øget 
energieffektivitet. 

I forbindelse med mange af de nye 
hospitalsbyggerier, som skal stå færdige 

Det skyldes bl.a. væksten i brugen af 
medico-teknisk udstyr til for eksempel 
scanning, billeddiagnostik og behandling. 
Dernæst computere, som for længst er 
blevet en anden vital del af al sygehus-
drift (alene på Rigshospitalet er der ca. 
5.000 computere i brug dagligt), IT-syste-
mer i døgnberedskab samt serverrum med 
behov for køling, ventilation og luftud-
skiftning. 

Længere op i træet
Via de bedre lånemuligheder har regio-
nerne udnyttet mulighederne for plukke 
de såkaldt ”lavthængende frugter”. Heri 
ligger, at regionerne i stor udstrækning 
har realiseret meget af det bygningsrela-
terede energibesparelsespotentiale.

Det samlede energibesparelsespoten-
tiale på sygehusområdet er dog næppe 
udtømt. Yderligere energibesparelser 
kan for eksempel realiseres gennem 
ESCO-samarbejder. Her deler private og 
offentlige parter risikoen i forbindelse 
med investeringer i energibesparelser i 
en offentlig bygning. Nogle ESCO-samar-
bejder kræver dog, at den offentlige part 
langtidsdeponerer et beløb svarende til 
det, der investeres for. For et hospital kan 
netop dette ofte svække tilskyndelsen at 
indlede et ESCO-samarbejde.

Procesenergi er et andet område, hvor 
der er potentiale for at sænke elforbru-

Nye sygehus-
byggerier 

I regi af regeringens Kvalitetsfond 
vil regionerne de kommende 8-10 
år investere langt over 40 milliarder 
kroner i nybyggeri, udbygning og 
renovering af de eksisterende syge-
huse (somatiske og psykiatriske). 
Investeringerne i nye fysiske rammer 
udspringer af regionernes sygehus-
planer og visioner for fremtidens 
sundhedsvæsen. De tager afsæt i 
behovet for øget specialisering. Re-
gionerne samler behandlingerne på 
færre enheder for at øge den faglige 
kvalitet, og for at udnytte ressourcer-
ne i sundhedsvæsnet bedst muligt. 
Læs mere på: 
www.godtsygehusbyggeri.dk 
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Stagnerende energiforbrug i regionerne

Teknisk chef på Rigshospitalet Mogens 
Thrane i en af de 12 elevatorer, der i 
dag bruger halvt så meget energi end 
for få år siden. Investeringen i moder-
ne teknologi er tjent hjem på 7-8 år.  

om 8-10 år, har pilen længe peget i retning 
af øget energieffektivitet. Det tema er 
centralt i byggerierne, efter at staten og 
regionerne har skabt rum for, at der kan 
bygges efter 2020-standarder. n
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Miljøledelse i 
Ballerup 
inddrager alle 
ansatte
De tekniske tiltag kan ikke stå alene, når kommunen vil reducere sin klima- og  
miljøbelastning. I Ballerup Kommune er alle ansatte involveret i miljøledelse,  
hvor der skal skabes reduktioner gennem nye vaner.

I ballerup kommune går arbejdet 
med klima og miljø på to ben: Tekniske 
investeringer og tiltag er det ene, mens 
det andet er en ændret adfærd hos alle 
ansatte. 

Kommunen håber, at ændret adfærd 
vil blive til vedvarende vaner gennem 
miljøledelse. For ændret adfærd kommer 
ikke af sig selv - det kræver viden, siger 
projektleder for miljøledelse i Ballerup 
Kommune, Charlotte Drud Hansen: 

– Miljøledelse er målrettet fokus på 
viden, vaner og resultater. Man får kun 
resultater, hvis der ligger viden til grund 
for det, man gør, og man har et forum, 
hvor man målrettet kan ændre vaner.

Og resultaterne skal nok komme.
– Miljøledelse har en effekt. Det har 

betydning, om brugerne er ligeglade, 
eller om de er motiverede for at redu-
cere forbruget. Mit bud er, at man kan 
spare ti procent af eksempelvis energien 
ved ændret adfærd hos både brugere og 
tekniske servicemedarbejdere, siger Dan 
Kjærulff, der er energimedarbejder i Cen-
ter for Ejendomme i Ballerup Kommune 
og står for at indføre tekniske energitiltag 
på kommunens bygninger. 

Ét fokusområde om året
Hvert år vælger kommunen et område, 
hvor alle i organisationen – fra rådhuset 
til dagplejen og svømmehallen – arbejder 
på at mindske belastningen af klima og 
miljø. 

I 2013 er det medarbejdertransporten, 

der er i kikkerten hos Ballerup Kommune. 
Målet er en reduktion på 15 procent af 
CO2-udledningen på transporten. I 2014 
kommer affald i fokus, og i alt er der syv 
områder, som kommer i spil efter behov: 
Transport, affald, el, vand, varme, øko-
logi og indkøb.

– Ved at fokusere på ét indsatsområde 
om året kan vi bedre sikre, at viden om 
emnet bliver spredt til alle i organisatio-
nen, og at vi får en samlet indsats – det 
vil også kunne aflæses klarere i vores 
grønne regnskab, siger Charlotte Drud 
Hansen.

Alle i organisationen skal forholde sig 
til, hvordan de vil reducere deres resurse-
forbrug inden for det gældende område.

Det har for eksempel ført til, at et 
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Af Pia Duus Jensen, 
freelancejournalist for 
Ballerup Kommune

Dagplejen har fået 50 procent i tilskud 
fra kommunens transportpulje til ind-
køb af to elcykler. Den ene er med lad, 
så børnene kan blive kørt rundt i den. 
Foto: Jytte Kellberg Jensen, Dagplejen. 

korps af tekniske servicemedarbejdere, 
der servicerer skoler og institutioner, nu 
kører på elcykel med en mobil værktøjs-
kasse på ryggen. 

Et kærligt puf
Ved årets start bliver alle enheder i kom-
munen indbudt til en temadag, hvor årets 
fokusområde bliver præsenteret, og delta-
gerne får viden og inspiration til, hvordan 
de kan gribe arbejdet an. Temadagen 
bliver fulgt op af blandt andet kampagner, 
tilbud om rådgivning og informationsma-
terialer.

Til temaet om medarbejdertransport har 
Ballerup Kommune sammen med Formel 
M, der er et offentligt-privat samarbejde 
med det formål at udvikle bæredygtig 

transportadfærd, lavet en samling sam-
talekort og en guide om ”smart transport 
i arbejdstiden”. Både samtalekortene og 
guiden skal lægge op til refleksioner på de 
enkelte arbejdspladser. 

– Tanken er, at det skal skubbe til folk, 
siger direktør for Miljø og Teknik, Søren 
Krøigaard. 

Han understreger, at det ikke er en poli-
tik, som bliver trukket ned over hovedet 
på folk, men snarere nudging, at puffe.

– Som når den store elefant puffer ele-
fantungen i den rigtige retning. Når man 
læser materialet, kommer man til at tage 
stilling til en række ting. For eksempel 
når jeg skal til møde på rådhuset – hvor-
dan kommer jeg så derover? Er det ok, at 
jeg bruger ti minutter ekstra på at cykle? Ø
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Medarbejdertrans-
port – hvad er der 
sket i 2013?

n	 	Et nyt korps af tekniske ser-
vicemedarbejdere til skoler og 
institutioner kører på elcykel og er 
udstyret med en mobil værktøjs-
kasse i form af en rygsæk.

n	 	Hjemmeplejen har anskaffet i alt 
24 elcykler, og medarbejderne 
kommer på kursus for at blive 
fortrolige med elcyklen og undgå 
skader. 

n	 	På rådhuset er der cykelservice, 
hvor alle ansatte kan få ordnet 
cyklen i arbejdstiden.

n	 	Omkring 200 medarbejdere har 
været på kør-grønt-kursus.

n	 	Kommunen har givet 50 procent i 
tilskud til projekter om medarbej-
dertransport og blandt andet givet 
støtte til cykelhjelme, nye elcykler 
og almindelige cykler. 

n	 	Børnehaver inddrager børnene i 
transporttemaet.

n	 	Ledere på nogle institutioner arbej-
der hen mod, at møder på rådhuset 
bliver puljet sammen, så transpor-
ten mindskes. 

n	 	Vi cykler sommeren grøn-kampag-
ne,  hvor enhederne konkurrerede 
om, hvem der havde flest cykel-
ture.

Ja, det er det – særligt når du kommer og 
har fået frisk luft og er mere oplagt. 

Mulighed for at sammenligne
En form for nudging er også, at Ballerup 
Kommune har indkøbt et system, hvor 
det på sigt bliver muligt for enhederne at 
aflæse deres data om transport, el, vand, 
varme og økologiprocent. 

Det sker dels for, at de enkelte enheder 
kan se, hvor langt de er nået i forhold til 
deres mål – og dels for at motivere dem til 
at gøre endnu mere: 

– Systemet bliver så gennemsigtigt, 
at man kan sammenligne enhedens data 
med andre enheder og eventuelt udfordre 
hinanden på den måde, siger Charlotte 
Drud Hansen.  n

om miljøledelse 

n		Miljøledelse er et værktøj under 
Green Cities samarbejdet, som 
sikrer, at der arbejdes systematisk 
med miljø i hele kommunen, og at 
der følges op på miljøarbejdet. 

n		I Ballerup Kommune arbejder man 
med miljøledelse på syv indsatsom-
råder: el, vand, varme, transport, 
affald, økologi og indkøb. 

n		I år har Ballerup fokus på medar-
bejdertransport, hvor målet er en 
reduktion på 15 procent af CO2-
udslippet i 2013. 

n		Green Cities er et samarbejde 
mellem seks danske kommuner 
– Albertslund, Allerød, Ballerup, 
Herning, Kolding og København 

Læs mere om Green Cities på 
www.greencities.dk

Årshjulet - en grafisk illustration af hvordan året forløber 
set med miljøledelsesøjne.

Ø
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Redigeret af 
Malene Dissing

en IdyllIsk skovrIdergård fra 
1800-tallet lever sjældent op til nuti-
dens standarder for energieffektiv drift. 
Derfor indgik Naturstyrelsen og Schneider 
Electric i 2011 det første ESCO-projekt i 
statsligt regi om  energirenovering af 40 
naturskoler, skovridergårde og driftsbyg-
ninger.

Projektet viser nu sit værd. Naturstyrel-
sen har nemlig sænket det samlede årlige 
varme- og elforbrug med 25 procent i de 
bygninger, der er omfattet af ESCO-afta-
len. Derudover skånes miljøet hvert år for 
226 tons CO2 - ikke mindst fordi varme-
pumper og træpiller nedbringer olieforbru-
get med 80 procent. 

Som led i ESCO-projektet indgår også 
bjergvarme. På Bornholm henter man 
varme op fra øens massive grundfjeld 
via en 1,2 km lang gummislange, der er 
boret 200 meter ned i klippen. Bjergvar-
meanlægget forsyner Naturstyrelsens 
kontorer på Skovridergården med varme 
og erstatter et oliefyr. Det skåner miljøet 
og halverer varmeregningen i den nyreno-

verede, 200 år gamle ejendom, som huser 
15 ansatte.

– De flotte resultater viser, at man kan 
skabe besparelser, der slår hurtigt igen-
nem. Det er klart, at vi fortsat vil arbejde 
videre med den grønne profil og blandt 
andet gøre yderligere brug af jordvarme 
og lignende i vores energiprojekter, siger 
byggeansvarlig i Naturstyrelsen, forstkan-
didat Bo Holm Kristensen.

Alt i alt sparer Naturstyrelsen 628.000 
kr. på el- og varmeregningen, hvilket 
finansierer de mange energi-tiltag. 
Samtidig får medarbejderne et bedre 
arbejdsmiljø med en mere stabil og beha-
gelig varme. Der er alt i alt investeret 14 
mio. kr. i projektet, som blandet andet 
omfatter efterisolering af klimaskærme, 
udskiftning af vinduer, installation af 
varmepumper og udskiftning af oliefyr 
med et langt mindre CO2-belastende 
træpillefyr. 

Foreløbig ligger besparelserne over 
det garanterede økonomiske niveau, og 
ESCO-projektet bidrager til, at Miljø- 
ministeriet, som Naturstyrelsen er en 
del af, er blandt de ministerier, der nu 
opfylder målsætningen om at nedbringe 
statens energiforbrug med 10 procent i for-
hold til forbruget af el og varme i 2006.   n

I 2011 blev landets før-
ste statslige ESCO-aftale 
underskrevet. Projektet 
har i 2012 givet energi-
besparelser for mere end 
600.000 kroner

hovedresultater 
2012

Realiserede besparelser 2012 efter 
afsluttet energirenovering af 40 ejen-
domme og anlæg i Naturstyrelsen: 

n	 	 Samlet besparelse på el og varme: 
1.055 MWh

n	 	Samlet besparelse på el og 
varme(%): 25 procent

n	 	CO2-besparelse: 226 tons CO2

n	 	Økonomisk besparelse: 628.391 
DKK

Kilde: Schneider Electric og
Naturstyrelsen.

Statslig ESCO-aftale 
er en succes
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Brøndby Kommune har hyret en 
mand med ideer. Han har skabt inno-
vative tekniske løsninger, der styres 
stramt efter behov af et omfattende 
CTS-system. Med en investering på 
knap 35 millioner kroner er der det 
første år skåret godt fire millioner af 
energiforbruget – og der er flere be-
sparelser i vente, når yderligere godt 
10 millioner kommer i spil. 

ET OMFATTENDE CTS-SYSTEM med et mindre hav af måle-
punkter. En mand med stor teknisk indsigt og unikke ideer. Og ikke 
mindst en kommune med mod på at gå nytænkningens veje. 

Det er hovedingredienserne i Brøndby Kommunes succes med at 
spare på energien. Politikerne har over en fireårig periode afsat 47 
millioner kroner til projektet, der forventes at resultere i en bespa-
relse på 6,5 millioner kroner årligt. 

– Vi har samlet alt forbrug – vand, varme og el – i ét system, så 
vi løbende kan følge med i udsving fra år til år. Indtil videre har vi 
opnået en besparelse på knap fem millioner kroner. Der er stadig 
godt 10 millioner kroner tilbage, som skal investeres i 2014, så vi 
skal nok nå den årlige besparelse på 6,5 millioner kroner, som vi 
har lovet politikerne, siger Frank Larsen, der er chef for Byggeaf-
delingen i Brøndby Kommune.

Klarer selv opgaven
Kommunen har hyret den eksterne konsulent Finn Nielsen, der 
sammen med medarbejderne i Byggeafdelingen varetager projek-
tet. Brøndby kunne i stedet have valgt en ESCO-løsning, hvor en 
ekstern leverandør udfører de nødvendige energibesparende tiltag 
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Én mand frem 
for en ESCO-
løsning

Af Karin Wain 
Foto: Niels Boel

forståeligt nok stille krav om adgang hele 
året, men når vi selv planlægger, kan vi 
holde os til uge 42, sommer- og vinterfe-
rien, hvor mange af bygningerne er tomme. 
Der er helt klare fordele ved vores løsning 
i forhold til en ESCO-løsning, siger Frank 
Larsen. 

Stor fleksibilitet
Med mere end 200.000 kvadratmeter 
fordelt på over 120 bygninger i varierende 
stand og størrelse, som bruges til en række 
forskellige formål, er det sin sag at opnå 
det forkromede overblik over energiforbru-
get. Det er ikke desto mindre præcis, hvad 
Brøndby Kommune har gjort. 

I samarbejde med i alt seks underle-
verandører er varme-, ventilations- og 
brugsvandsanlæg blevet koblet i et stort 
CTS-system fra Trend Control Systems. 
Systemet gør det muligt på én gang at 
måle på, overvåge og styre de tekniske 
installationer i kommunens mange bygnin-
ger.

– Fordelen ved CTS-systemet er, at kan 
du tænke tanken og få ideen, så kan du 
også styre det. Det er meget fleksibelt og 
giver gode muligheder for nytænkende løs-
ninger, siger Brøndby Kommunes eksterne 
konsulent, Finn Nielsen fra virksomheden 
Intent To Invent.   

Tusindvis af følere giver besked til syste-
met, som styrer installationerne på bag-
grund af temperatur, CO2-indhold og fugt. 

CTS-anlægget er samtidig koblet til 
alarmsystemet og kan dermed styre ener-
gitilførslen i bygningerne, alt efter om der 
rent faktisk er nogen til stede. 

– Systemet er 100 procent behovsstyret. 
Det betyder helt ideelt, at der ikke er en 
kilowatttime, der bliver brugt forkert. Der 
er fuldt styr på forbruget, og der bliver kun 
brugt energi til varme, ventilation eller 
varmt vand, når der er et reelt behov, siger 
ingeniør i Brøndby Kommune, Lajla Stjern-
ström, der arbejder tæt sammen med Finn 
Nielsen om de energibesparende løsninger.  

Ø

og samtidig garanterer en nærmere defi-
neret økonomisk besparelse, men Frank 
Larsen er godt tilfreds med, at kommunen 
klarer ærterne selv.  

– Vi gør det hele selv. Vurderer, bereg-
ner og udfører projekterne. Det betyder, 
at vi hele tiden har folk med, som kender 
huset. Vi ved præcis, hvad vi får, og vi 
kan tilpasse projekterne meget bedre til 
de enkelte bygninger, end hvis vi overlod 
ansvaret til en ekstern leverandør, siger 
Frank Larsen.

ESCO-projekter er styret af kontraktligt 
fastsatte sparemål, som ofte giver et øget 
fokus på løsninger med hurtigt afkast og 
ikke nødvendigvis tager højde for vedli-
gehold og fremtidig drift og service af de 
tekniske anlæg. 

– Når man først tager fat i energirenove-
ringen, dukker der en masse afledte udgif-
ter op. Hvis man har en ESCO-leverandør, 
kan det nemt resultere i store ekstraregnin-
ger. Når vi varetager projekterne selv, kan 
vi meget bedre kombinere og tilpasse de 
udgifter med drift og vedligehold i øvrigt, 
siger Frank Larsen. 

Muligheden for at tilpasse projekterne 
efter den konkrete virkelighed og bygnin-
gernes anvendelse i kommunen har stor 
betydning.

– Et ESCO-firma vil sandsynligvis og 
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Unikke løsninger
Udelukkende at levere ventilation, varme 
og varmt brugsvand efter behov stiller 
gevaldige krav til installationerne. Finn 
Nielsen har derfor udviklet unikke tekniske 
installationer til formålet, der eksempelvis 
gør det muligt at skabe varmt brugsvand 
ved usædvanligt lav fremløbstemperatur.

– Normalt skal man have 80 grader 
varmt vand ind i anlægget for at skabe 56 
grader varmt brugsvand. Her skal der 57 
grader til for at skabe 56 grader, og det 
betyder, at der næsten ikke er noget var-
metab, siger Finn Nielsen. 

Systemet er samtidig skruet sammen, 
så det er helt lukket, når folk går hjem. Til 
gengæld sørger CTS-anlægget for at åbne 
for fuld skrue, når der er behov. Den intel-
ligente strengregulering af varmtvandscir-
kulationen sikrer et minimum af cirkulation 
i rørene og sparer dermed energi. 

Eksempelvis i kommunens daginsti-
tutioner er systemet forsynet med en 
forvarmningsbeholder, der har en størrelse, 
som matcher det daglige forbrug, så den 
bliver tømt minimum en gang om dagen. 
Det mindsker risikoen for legionella, der i 
øvrigt holdes i skak af CTS-systemet, som 
ugentligt kører legionella-programmer, 
hvor vandet i løbet af natten varmes godt 
igennem. Forvarmningsbeholderen er 
samtidig kombineret med en varmeveksler, 
som giver en ekstremt hurtig reaktionstid. 

Selv om opvarmningen af vandet slukker, 
når børnene for eksempel er på legeplad-
sen en time, og der ikke er nogen i bygnin-
gen, sker det derfor uden komforttab.

- Effektiv energibesparelse handler i 
bund og grund om at slukke for anlæggene, 
når de ikke er i brug. Behovsstyringen gør, 
at vi 70 procent af tiden slet ikke varmer på 
vandet. Vi sparer på energien og skaber vir-
kelig godt indeklima samtidig. Det hænger 
faktisk sammen, siger Finn Nielsen. 

At anlæggene kører mindre end sæd-
vanligt, giver i det hele taget et mindre 
behov for service, så også der er der penge 
at spare. Vel at mærke penge, der kommer 
oven i den beregnede besparelse på godt 
fire millioner. 

Når temperaturen når forbi 60 grader, 
stiger risikoen for tilkalkning med en faktor 
ti. Der er med den lave fremløbstemperatur 
derfor langt sjældnere behov for at afkalke 
rørene, hvilket giver en besparelse på ser-
viceudgifterne. Samtidig melder systemet 

selv, når der er behov for afkalkning.
– Hvis vi ikke får det resultat ud af 

vekslerne, vi forventer, ved vi, at det er tid 
til afkalkning. Det betyder faktisk, at vi 
har skabt et system, der selv sladrer, når 
det skal kalkes af. Det kan man vel kalde 
behovsstyret service, og det er da lidt af en 
gave, siger Finn Nielsen.

Kræver viden
De mange informationer, der samles i CTS-
systemet og kommer til syne på computer-
skærmen, giver i det hele taget kommunen 
et unikt overblik over bygningerne.  

– Det giver store besparelser på driften 
at kunne styre og overvåge forbrug og 
installationer. De mange målinger er et 
fantastisk diagnoseværktøj, for hvis man 
bare bruger sin fornemmelse og ikke måler 
på systemerne, kan man risikere at lave en 
masse tiltag, som ikke er nødvendige, siger 
Finn Nielsen. 

Energibesparelsesprojektet omfatter 
indtil videre de 33 største af kommunens 
omkring 120 bygninger. Alle bygninger 
er blevet gennemgået grundigt forud for 
etableringen af CTS-systemet, så det er 
langtfra skrivebordsarbejde det hele.  

– Du får aldrig lavet et godt resultat, hvis 
du kun sidder ved computerskærmen. Du 
skal kende bygningerne og installationer-
nes tilstand, og så kan du bygge styringen 
bagefter. Omvendt kan man ikke, som man 
i nogen grad kunne førhen, klare det hele 
med et bøjet stykke ståltråd, lidt gaffer-
tape og et håndtag at dreje på, siger Finn 
Nielsen.

Projekterne for de resterende godt 10 
millioner, Brøndby Kommune mangler at 
investere i energiforbedringer, bliver sat 
i gang i 2014. Resultaterne forventes af 
kunne aflæses i forbruget i 2016. n

Ø

Køleanlæg til opvarmning

I varmesystemet er Finn Nielsen og Byggeafdelingen gået efter en 
knivskarp styring af fremløbstemperaturen, så den ligger så lavt som 
muligt. Inden projektet var der visse steder i kommunen behov for 10-
15 graders højere fremløbstemperatur for at sikre, at varmen nåede ud 
til de bagerste installationer. 

Det har givet anledning til flere unikke løsninger. Eksempelvis 
opvarmes en af kommunens sportshaller nu ved hjælp af en kompres-
sordel fra et køleanlæg, i stedet for det oprindelige anlæg. 

– Fordi sportshallen lå længst væk fra varmecentralen, var der 
behov for en fremløbstemperatur på mindst 60 grader, nogle gange 
70, når det var koldt. Hallen blev varmet op med et ventilationsanlæg, 
og det fås næsten ikke dyrere, siger Finn Nielsen.

I stedet for fortsat at hæve fremløbstemperaturen har Finn Nielsen 
sat en kondensator, som er en del til et køleanlæg, op. Den indeholder 
en lavtemperaturblæser, som tager 40 grader varmt vand ind og sen-
der 20 grader ud på den anden side. 

– I stedet for at varmen lægger sig under loftet, som den gjorde ved 
de høje temperaturer, blander varmen sig ved gulvet over det hele. 
Det giver meget bedre komfort med et langt mindre energiforbrug og 
koster dermed langt færre penge, siger Finn Nielsen. 

Løsningen er med succes brugt flere steder i kommunen efterføl-
gende. Blandt andet på en række gangarealer, der ellers er uforholds-
mæssigt energikrævende at opvarme. 
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Finansiering er 
ikke den største 
udfordring

Af Dorte Nørregaard 
Larsen, sekretariats-
leder, Energiforum 
Danmark

Hvis man skal tro regeringens Netværk for energi-
renovering, er finansiering ikke det største problem 
i forhold til at få energirenoveret den offentlige 
bygningsmasse. Kassetænkning, kortsigtet plan-
lægning og uhensigtsmæssig organisering er langt 
oftere den store bremse. Ø



hvIs der skal mere skub på den offentlige 
sektors energirenoveringer, er der behov for ændrede 
rammer for den økonomiske styring, ændret organise-
ring af ejendomsområdet og nye kompetencer hos for-
valtere af offentlige ejendomme. Det konkluderede 
de 30 eksperter, der i foråret diskuterede, hvordan vi 
får energirenoveret alle offentlige bygninger inden 
2050. Eksperterne diskuterede inden for rammerne af 
Netværk for energirenovering, som klima-, energi- og 
bygningsminister Martin Lidegaard havde inviteret 
dem til at deltage i. Målet var at få konkrete input til 
regeringens strategi for energirenovering.

Det varer ikke længe, før strategien ser dagens lys, 
og det bliver spændende at se, hvor mange af eksper-
ternes forslag, der er med i strategien.

Ejendomsstrategi og værdipleje
En af de vigtigste konklusioner, netværket drager, er, 
at der er behov for at ændre måden, den offentlige 
sektor administrerer sine bygninger på. Det handler 
ikke bare om at se på totaløkonomien i et evt. byg-
geprojekt, men også om at have en langsigtet plan 
for sine bygninger, og at se på det værditab ejendom-
sporteføljen lider, hvis vedligeholdelsesefterslæbet 
bliver for stort. 

For eksempel nytter det ikke at høste store energi-
besparelsespotentialer i bygninger, der ikke skal bru-
ges om to år. Investeringen har ikke tjent sig hjem, 
og pengene kunne være brugt bedre. En langsigtet 
ejendomsstrategi vil give et mere sikkert beslut-
ningsgrundlag for energirenoveringerne og minimere 
fejlinvesteringerne.

Hvis man derudover regner på værdien af de byg-
ninger, man har, og det værditab manglende vedlige-
hold og manglende energirenovering medfører, er der 
heller ingen tvivl om, at mange energirenoveringspro-
jekter vil være en rigtig god businesscase. Samtidig 
vil motivationen for systematisk og rettidig vedlige-
hold være større, og de samlede udgifter til vedlige-
hold og energirenovering mindre. 

Anbefalingerne er derfor, at man ser på kommu-
nernes og regionernes rammebetingelser og evt. 
stiller krav om værdipleje af ejendomme og 10-årige 
ejendomsstrategier.

Stordriftsfordele og innovative udbud
Netværket mener også, at der er store besparelser 
at hente ved at udbyde energirenoveringerne på 
nye måder. F.eks. er mange skoler bygget i 70´erne 
efter samme koncept, og hvorfor skal hver kommune 
betale de samme udviklingsomkostninger i forbin-
delse med energirenovering, hvis de kunne gå sam-
men og deles om udgifterne? Større volumen burde 
alt andet lige bidrage til at optimere projektomkost-
ningerne over en bred kam.

Derfor skal der etableres udbudsplatforme, der gør 

det nemt at pulje og udbyde energirenoveringspro-
jekter på tværs af kommuner og regioner, anbefaler 
netværket.

Kommuner og regioner burde også i langt højere 
grad operere med innovative udbud. Innovative udbud 
er en særlig udbudsform, hvor en del af udbuddet 
handler om at udvikle nye løsninger i et partnerskab 
med kunden fremfor at låse sig fast på en bestemt 
løsning i tilbuddet. Innovative udbud går altså videre 
end funktionsudbuddet. De er måske isoleret set 
tungere eller dyrere end de mere klassiske udbud, 
men de løsninger, der skabes, kan være til fordel for 
efterfølgende projekter og kan samtidig være med 
til at skabe grøn erhvervsudvikling. Derfor anbefaler 
netværket, at 5 procent af anlægsrammen skal udby-
des som innovationsprojekter.

og så var der lige anlægsloftet…
At der trods alt også skal finansiering til, og at kom-
muner og regioner oplever begrænsninger på dette 
område, vidner en enkelt anbefaling om. Anbefalin-
gen er ganske simpelt, at kommuner og regioners 
investeringer i energirenoveringer ikke medregnes 
i anlægsloftet for 2014 og fremefter. En anbefaling 
mange kommuner og regioner nok vil støtte fuldt ud.

Derudover har netværket også set på datagrund-
lag, budgetanalyser, commissioning og energikrav til 
private lejemål.  

Hvor mange af netværkets anbefalinger, der kom-
mer med i regeringens strategi for energirenovering, 
vil blive afsløret, når forligspartierne fremlægger 
første forslag ved årsskiftet. Derfra er der stadig et 
stykke vej, til at de gode ideer bliver til virkelighed. 

Du kan læse mere på energistyrelsens hjemmeside 
i netværkets samlede initiativkatalog: www.ens.
dk/byggeri/energirenoveringsnetvaerk/netvaerkets-
arbejde. n

Det handler ikke bare om at se på totaløkonomien 
i et evt. byggeprojekt, men også om at have en 
langsigtet plan for sine bygninger, og at se på det 
værditab ejendomsporteføljen lider, hvis vedlige-
holdelsesefterslæbet bliver for stort. 

Ø
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TEMA: ENERGIBESPARELSER I DEN oFFENTLIGE SEKToR



Generalforsamling 2014 – indkaldelse

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2014, tirsdag 
den 4. marts kl. 17.30 på hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingens dagsorden er:
 a) Valg af dirigent
 b) Formanden aflægger beretning
 c) Regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 d) Indkomne forslag
 e)  Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentsatser for 

det kommende år
 f) Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
 g) Valg af 2 revisorer
 h) Sted for næste generalforsamling
 i) Eventuelt

Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest 
den 4. februar 2014. Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2013, budget-
forslag for 2014 og forslag til kontingentsatser for 2015 blive udsendt til medlem-
merne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Sekretariatet

General-
forsamling
4. marts 
kl. 17.30 

hotel 
Nyborg 
Strand

Energiforum Danmark 
indkalder til 

generalforsamling 2014
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hvorfor er godt 540 personer fra 
360 forskellige arbejdspladser medlemmer af 
Energiforum Danmark? Hvordan får vi dem til 
at blive i foreningen? Og kunne vi være flere? 
Så kort kan dagsordenen for efterårets strate-
gimøde i Energiforum Danmark formuleres. 
Svaret på alle tre spørgsmål er endnu kortere: 
Det handler om arrangementer og engage-
ment. For essensen af Energiforum Danmarks 
virke er at skabe de arrangementer og den 
viden, der giver mening for medlemmerne 
og dermed skabe engagement og lyst til at 
arbejde med energiområdet.

De svære spørgsmål er så: Hvordan skaber 
vi de gode arrangementer, den rigtige viden 
og det brændende engagement? Og hvordan 
får vi det udbredt til glæde for flere - både i og 
uden for medlemskredsen?

Heldigvis kom der på Energiforum Dan-
marks strategimøde mange mulige svar på 
også de svære spørgsmål. Alt fra legater til 
studerende til internationale aktiviteter og nye 
netværk blev foreslået.

Fra strategimøde til konkrete 
initiativer
Allerede på strategimødet blev det besluttet 
at føre tre af de ideer, der kom frem, ud i livet. 

For det første vil Energiforum Danmark 
oprette et eller flere netværk om VE-teknolo-

Tre

Det handlede om at finde en 
mening med galskaben, da 
Energiforum Danmarks be-
styrelse mødtes med en lokal-
formand og tre medlemmer 
for at diskutere Energiforum 
Danmarks strategi. Et mere 
konkret spørgsmål, der blev 
taget op på mødet var: Hvad 
giver mest værdi for medlem-
merne - også om fem år? 

Af Dorte Nørregaard 
Larsen, sekretariatsleder, 
Energiforum Danmark

gier. Der er behov for at indtænke de mange 
forsyningsteknologier i det daglige arbejde 
med ansvarlig energianvendelse, og man kan 
ikke længere tænke energieffektivisering uden 
også at se på forsyningsformer. Desuden har 
medlemmerne behov for en fordomsfri diskus-
sion af, hvad der virker, og hvordan. Sidst men 
ikke mindst vil netværk om VE-teknologier 
åbne op for en ny type af medlemmer, nemlig 
leverandører og installatører af VE-teknolo-
gier, hvilket vil være en god udvidelse af vores 
fælles vidensbase.

Dernæst skal Energiforum Danmarks Aka-
demi se dagens lys. Vi skal som supplement 
til vores netværk og lokalmøder, evt. som en 
del af vores lokale tilbud, udbyde overbliks-
kurser, der kan hjælpe vores medlemmer i 
gang med nye regler, nye normer eller nye 
teknologier. 

For det tredje skal vores tilbud til industriens 
bygningsfolk skærpes, og vi skal forsøge at få 
flere industrifolk i netværket, så de for alvor 
kan have gavn af hinanden.

Bestyrelsen og sekretariatet vil selvfølgelig 
løbende orientere om de nye tiltag – og alt 
det, der allerede er i gang, som for eksempel 
vores tre tema-taskforces og arbejdet med en 
ny og mere dynamisk hjemmeside. Hold øje 
med nyhedsmailen – og involver dig gerne i 
udviklingen. n

bliver til virkelighed 
efter strategimøde

konkrete
ideer



Energiforum Danmark december 2013 / 31

JESPER KJæRULFF, TEKNISK  
DIREKTØR, IQ ENERGy:

– Jeg sagde ja tak til invitationen af nysger-
righed og for at lære Energiforum Danmark 
bedre at kende. Hidtil havde Energiforum 
Danmark kun været nogle møder og et blad 
for mig. Derfor var det positivt at høre om 
alle aktiviteterne og blive inviteret med til 
strategimødet for - sammen med bestyrelsen 
– at påvirke foreningsarbejdet. 

– Jeg vil gerne bruge foreningen til på den 
ene side at få del i viden, og på den anden 
side at give viden, få nye kontakter og skabe 
forretning.

LARS ThyGESEN, INGENIØR,  
SILKEBoRG KoMMUNE:

– Enhver forening er jo i høj grad det, man 
gør den til. Det er rart at se, at Energiforum 
Danmark er en forening, der åbner sig imod 
medlemmerne og giver de aktive mulighed 
for at få indflydelse.

– Vi har samlet set Danmarks måske 
største videnbank inden for energianvendelse 
og besparelser. Det skal vi dele meget mere 
med hinanden og ikke mindst med andre. 
Energiforum Danmark skal udnytte det store 
potentiale, der er blandt medlemmerne.

FRANK oDGAARD-JENSEN,  
ENERGIMEDARBEJDER,  
 ThISTED KoMMUNE:

– For mig er Energiforum DK et relativt nyt 
netværk. Jeg fik for 3-4 år siden Thisted 
Kommune indmeldt i foreningen. Jeg deltog 
i strategimødet for at bringe netværket tæt-
tere på og få en bedre fornemmelse af, hvad 
det i virkeligheden kan bruges til. 

– Efter mødet har jeg fået lyst til at indgå 
mere aktivt i lokalarbejdet og arbejde for, 
at der bliver sat mere fokus på vedvarende 
energi.

Engagerede medlemmer er  
Energiforum Danmarks livsnerve

På Energiforum Danmarks årlige strategimøde læg-
ger bestyrelsen linjen for det kommende års arbejde i 
foreningen. I år havde bestyrelsen besluttet at invitere 
medlemmerne med for at få suppleret sine ideer. Tre 
medlemmer tog imod invitationen.

Af Karen Marie Pagh 
Nielsen, næstformand i 
Energiforum Danmark
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Af Adam Hoffmeyer, 
TekSam-studerende på 
Roskilde Universitet En grøn økon  omi vokser ikke  

– den udvikler  sig

alle de store partIer på såvel 
højre- som venstrefløjen kæmper en indædt 
kamp for at få væksten tilbage efter den øko-
nomiske krise. Økonomisk vækst er vækst i 
BNP, men BNP er kun et mål for økonomisk 
aktivitet, ikke økonomisk fremgang, ikke 
økonomisk udvikling - kun aktivitet. BNP 
siger i sig selv ikke noget om den samfunds-
mæssige positive udvikling. Fænomener som 
trafikuheld, kriminalitet, brande, naturkata-
strofer og krigsudgifter bidrager positivt til 
væksten i BNP. At BNP er en mangelfuld 
metode til måling af samfundsudviklingen, 
er efterhånden bredt anerkendt, men den 
fortsatte brug retfærdiggøres ved den gode 
gamle sang om det bedste blandt dårlige 
alternativer.

Væksten er blevet uøkonomisk
Den tidligere seniorøkonom i Verdensbanken, 
Herman Daly, argumenterer i sin bog Nød-
vendighedens økonomi, for, at den vestlige 
verdens økonomiske vækst har udviklet sig 
til at være en uøkonomisk vækst. Væksten 
bliver uøkonomisk, når der er flere ulemper 
end fordele for samfundet forbundet med 
den. Fordelene ved vækst forstås som de 
varer og tjenester, der produceres og skaber 
øget velstand og bedre levekår for samfun-
dets indbyggere. Ulemperne udgøres af de 
ofre, der er en forudsætning for produktionen 
af varer og tjenester, fx ressourceforbrug og 
forurening. Dalys pointe er, at hvis ulem-
perne fra vækst i BNP vurderes til at veje 
tungere end fordelene, mister væksten sin 
berettigelse og bliver uøkonomisk. Resultatet 
bliver en samfundsudvikling, der samlet set 
bliver negativ.

Ungdommen har en naturgiven pligt  
til at undre sig over opbygningen af 
det samfund, som vores forældre og 
bedsteforældres generationer har 
skabt. Og det er netop, hvad stude-
rende Adam Hoffmeyer gør i denne 
artikel. Giver det mening at lave  
separate vækstplaner for økonomien 
og klimaplaner for miljøet, spørger 
han?  
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En grøn økon  omi vokser ikke  
– den udvikler  sig

i den vestlige verden. Vestens opgave i det 
21. århundrede bliver derfor at skabe udvik-
ling, uden at øge mængden af de ressourcer, 
der strømmer gennem vores økonomi. 

Diverse grønne tiltag kan give os et 
pusterum til at omstille vores økonomi til en 
økonomi, der kan udvikle sig uden at vokse. 
Men Danmark bør tage teten og udvikle 
innovative forslag til reformer og nye mål for 
samfundsudviklingen, som kan føre os mod 

Foto: Christian Stæhr

Klima- og energiminister Martin Lidegaard 
fastslog i Debatten på DR2 den 5. septem-
ber, at vækstplanen isoleret set er et skridt 
væk fra bæredygtighed, hvilket underbygger 
Dalys pointe. Men klimaplanen kompenserer 
for det ”grønne tab”, som vækstplanen med-
fører, understregede ministeren i Debatten. 
Mit spørgsmål er: Risikerer vi ikke at tage et 
skridt tilbage og et frem, hvormed vi ender 
med en fortsættelse af status quo?   

Et godt eksempel på, hvor svært det er at 
afkoble væksten fra belastningen af naturen 
har vi her i Danmark, der ellers ofte omta-
les som klimaduks. Fra 1990-2011 voksede 
Danmarks BNP med 39 % i faste 2005-priser. 
I samme periode voksede vores CO2-udled-
ningerne fra dansk økonomi med 42 % (Data 
fra Danmarks Statistik). 

Påstanden om, at BNP kan vokse, mens 
belastningen af jorden mindskes - såkaldt 
grøn vækst - er under pres. 

Et nødvendigt pusterum
Allerede i 1885 var den klassiske økonom John 
Stuart Mill i Principles of Political Economy 
opmærksom på, at samfundet ville nå et 
stationært stadie, hvor den samlede 
kapital havde nået en stabil og opti-
mal størrelse. Der er intet nyt i, at 
økonomiens ekspansion må møde 
en grænse. Det nye er, at vi er ved 
at være kommet til det punkt, hvor 
økonomiens størrelse måske har 
nået sit optimum. Væksten har 
skabt en eksplosiv velstands-
forøgelse i det 20. århundrede, 
men vi må erkende, at den 
efterhånden har taget sin tørn 

en økonomi, der kan blive ved med at fungere, 
på en planet der ikke vokser. Hvis Martin 
Lidegaard ønsker reel bæredygtighed på langt 
sigt, må han opprioritere samarbejdet med 
erhvervs- og vækstministeriet. Han kunne jo 
eventuelt tage en snak med Helle om opret-
telsen af et ”Bæredygtighedsministerium”, der 
tværsektorielt kan koordinerer den samlede 
indsats for et bæredygtigt Danmark.  n

Martin Lidegaard (R) er i dag 
klima-, energi- og bygnings-
minister. Adam hoffmeyer 
foreslår, at Danmark i stedet 
får en bæredygtighedsmi-
nister.



MedleMssiden
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Nye medlemmer

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til  
følgende nye medlemmer:

Energiforum Danmark – bestyrelse og lokalafdelinger

Formand: Mads Bo Bojesen  35  31  35 31
Næstformand: Susanne Kuehn  45  56  16  16
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen 49  28  25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo 36  39  35 45
Poul Schoelzer  44  43  42  95
Flemming Kehr 21  24  36  12
John Kepny Rasmussen 38  38  18  90
Christian Trollo 77 77  70  00
Petter Møller 23  66  24  60

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal  38  14  64  02
Karina Dalgaard Müller  21  72  41  34       

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech 99  36  77  00
Midtjylland: Jacob Worm 87  44  11  39
Vestjylland: Flemming Madsen 78 43 88 21
Sydjylland: Søren Vinding 72 16 27 61
Fyn: Jørgen Halkjær 40  16  50  74
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström  43  28  24  46
Bornholm: Hans-Aage Steenberg  56  95  53  30
Region Sjælland: Niels Boel  20  63  86  85

Januar
Udfasning af oliefyr i store bygnin-
ger uden for kollektiv forsyning 
– Energiforum Danmark Region 
Midtjylland 

Belysning, styring og standarder  
– Energiforum Danmark i Hoved-
staden og Netværk Sjælland

Februar 
Renovering til lavenergi  
– Energiforum Danmark Region 
Midtjylland 

Marts
4-5. marts Energiforum 2014 – 
Konference og udstilling

19. marts 2014 – Logninger og CTS 
– CTS-netværk Sjælland

April 
	En bygning, fem rådgivere og fem 
strategier for energitoptimering 
- Energiforum Danmark Region 
Midtjylland 

Energispild – den største butikstyv? 
Energieffektive butiksløsninger  
– Energiforum Netværk Sjælland 

Maj
	14. maj – IKT-aftalen og CTS entre-
prenørernes kontrol og test  
– CTS-netværk Sjælland

Juni 
Udvidelsen af Skejby  
–  Energiforum Danmark  
Region Midtjylland 

Flere arrangementer og 
detaljer kommer til, så hold 
øje med www.energiforum-
danmark.dk/arrangementer/
kalender/

Energiforum Danmarks 
aktivitetskalender 1. halvår 2014

Søren Ellesø Jensen
Hvidovre kommune, 
Teknisk Forvaltning

Irene Steenfeldt 
Boese
Roskilde Kommune 
Bygningsafdelingen

Christian Fertner
Institut for Geoviden-
skab og Naturforvalt-
ning - IGN

Mie Rauff Nielsen
Sønderborg Kommune 
Kommunale ejen-
domme

Lone otte Rasmus-
sen
Fredensborg Kommu-
ne, Ejendomscentret

henrik Skjøt
Psykiatrisk Center Sct. 
Hans, Teknisk Afdeling
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VI PRALER ALDRIG. VI VIL MEGET HELLERE FREMVISE FAKTA.

På www.gustavsberg.dk kan du læse mere om Nautic og Logic.

Hos Gustavsberg er vi rigtig glade. Vores energibe-

sparende håndvaskarmaturer Nautic og Logic har 

nemlig opnået det bedst mulige testresultat i de 

hårde effektivitetstest, der er udarbejdet af SIS TK 

519 og Kiwa. Hemmeligheden bag succesen er vores 

unikke energi- og vandbesparende funktion, der 

betyder, at en indbygget fjeder altid sikrer et  bespa-

rende komfortniveau på både vand og varme. Det 

betyder, at du helt automatisk sparer utrolige mængder 

energi, vand og i sidste ende penge! Armaturet kan 

sagtens give mere varme og vand ved at tvinge grebet 

forbi det indstillede komfortniveau. Både Nautic og 

Logic armaturer kan tilmed indstilles efter personlige 

behov - noget der adskiller vores armaturer fra andre 

på markedet. Men som sagt praler vi aldrig - det er bare 

sådan, det er!

BEDST 
I TEST!
EnERGIKL ASSE A 

I SVERIGE


