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Manden med den stadigt
faldende kurve
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Ny lovgivning der bygger på en god idé
,QWHOOLJHQWHIMHUQDÀ

VQLQJVPnOHre

Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft
indenfor forbrugsmåling. Lejerne har herefter krav på adgang til
løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a.
IRUGDPSQLQJVPnOHUH VNDOXGVNLIWHVWLOLQWHOOLJHQWHIMHUQDÀ Vningsmålere. Det nye EU-direktiv blev vedtaget i efteråret 2012.

Lever ejendommen op til de nye krav?





Techems målere kan via adapterm spare på spildvarmen
Følg forbruget og besparelsen i Techem Portalen
Vores kunder har sparet mere end 38.000 tons CO2-udslip

Åben for muligheder
Branchens eneste... Techem har
fordelingsmålere der, via adapterm,
kan behovsstyre varmesystemets
fremløbstemperatur.

Focus på ressourcer

www.techem.dk - kontakt os på tlf.: 87 44 77 05
Tjen på adapterm, typisk efter 3 år

»Jeg har deltaget i flere endagskurser, men havde
brug for mere overordnede redskaber - en slags
overbygning på min oprindelige vvs-uddannelse.
Jeg har nu fået et meget mere helhedsorienteret
blik på de opgaver, vi løser i de kommunale
ejendomme.«
Esben Stavnsbo Sørensen,
VVS-tekniker, Herning Kommune.

Løft karrieren med teknisk
diplom i energi og miljø
En teknisk diplomuddannelse i energi og miljø giver et
ledelsesmæssigt perspektiv på energi og miljø. Du får blandt
andet et overblik over de mange lovkrav på området og får
redskaber til at implementere de relevante energi- og miljøledelsessystemer i din egen hverdag.
En diplomuddannelse er den ultimative vej til viden og til et
kompetenceløft, der kan mærkes igennem hele karrieren.
Og ikke mindst til resultater der kan aflæses direkte på
virksomhedens bundlinje.

Fredericia Maskinmesterskole
Center for Drift og Vedligehold
Købmagergade 86 . 7000 Fredericia . 7620 6546 . www.fms.dk

Center for Drift og Vedligehold tilbyder tre videregående
uddannelser på bachelorniveau:
• Teknisk diplomuddannelse i energi og miljø
• Teknisk diplomuddannelse i vedligehold
• Diplomuddannelse i Engineering Business Administration (EBA)

LEDER

Af Karen Marie Pagh
Nielsen, klimakonsulent
i Helsingør kommune og
næstformand i
Energiforum Danmark

Vækstplan DK var uden grønne
visioner – skuf os nu ikke med
klimaplanen!
Da den økonomiske krise satte ind i 20082009, havde de fleste økonomer en forventning om, at krisen ville være overstået i løbet
af et par år. Andre har påpeget, at der er tale
om en mere fundamental og vedvarende
systemkrise, hvor flere forskellige kriser
(finans-, klima-, råstof- og fødevarekrise)
spiller selvforstærkende sammen.
Optimisterne har hæftet sig ved krisens
muligheder. Det handler om at udvikle
bæredygtige løsninger, og om at ”less is
more”. Danskerne viste under energikriserne i
1970’erne, at vi var omstillingsparate. Så det
kan vi vel være igen, sådan at det bliver os,
der kan nyde godt af at levere nye løsninger
på klimakrisen i det globale marked!
Danmark kunne ved at satse på sit grønne
image og en målrettet indsats blive et ”window of green opportunities” rettet imod Kina
og andre lande, der satser på udvikling af nye
vedvarende energisystemer og klimaløsninger.
Kommunerne har mange steder spillet
med på optimismen og forsøgt at satse på
grøn vækst med energirenovering som drivkraft. Skoler og andre kommunale bygninger
energimoderniseres, og håndværkere får
efteruddannelse i klimaløsninger og markedsføring, så de kan overbevise boligejerne
om, at det er en god ide at klimarenovere.
Og det ER en god ide – både for pengepungen og miljøet. Men de fleste steder går det
trægt, fordi boligejerne såvel som virksomheder og det offentlige i krisetider som nu
tænker konsolidering før forbrug.
Det er forståeligt, at de private husholdninger er forsigtige med at spendere, men det
er ikke nødvendigvis klogt, at den offentlige
sektor går i defensiven. Det er desværre i
høj grad det, regeringens Vækstplan DK er
udtryk for. Det er, set fra en klimapolitisk vin-

Det er trist, at
regeringen og
Folketinget ikke har
været fremsynede
med en klar satsning
på grøn innovation.
Klimaministeriet bør
sætte retning ved at
skabe og udmelde
klare rammer for en
grøn omstilling i
kommuner og
virksomheder.
Vi har brug for en
vedholdende og
visionær klimapolitik.

kel, en defensiv handling at sænke selskabsskatten og afgifterne på energi.
Den seneste tid har vist, at vi ikke har
fundet det mirakelmiddel, der for alvor kan
sætte turbo på væksten og øge beskæftigelsen.
Vækstplan DK er blottet for grønne visioner, og planen gør det sværere at bevare
troen på, at vi i Danmark fortsat kan holde
klimafanen højt. Bortset fra en forhøjelse
af landsbyggefondens investeringsramme,
fremrykket vedligeholdelse af statslige
bygninger og en videreførelse af boligjobordningen, vel at mærke uden øremærkning til
energirenovering, er der ikke meget at skrive
hjem om. Tværtimod så handler Vækstplanaftalerne først og fremmest om lavere
afgifter på energi, lavere selskabsskat og
andre lempelser for erhvervslivet, udbygning
af motorvej i Jylland osv.
Det er trist, at regeringen og Folketinget
ikke har været fremsynede med en klar satsning på grøn innovation. Klimaministeriet bør
sætte retning ved at skabe og udmelde klare
rammer for en grøn omstilling i kommuner
og virksomheder. Vi har brug for en vedholdende og visionær klimapolitik.
I Vækstplan DK er der dog lagt en trædesten ud, der kan føre os tilbage på sporet.
Det er den klimaplan, som regeringen vil
fremlægge i 2013. Vækstplan DK henviser til
regeringens klimadagsorden med målsætningen om, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 skal reduceres med 40 procent
i forhold til niveauet i 1990. Regeringen har
tilkendegivet, at klimaplanen vil pege imod
indfrielse af dette mål. Lad os håbe, klimaplanen samtidig vil genskabe et grundlag for
optimisme og bringe os tilbage i ligaen af
klimafrontløbere, der kan være en inspiration
for andre lande. n
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Som nyuddannet
akademiingeniør regnede
Johan Hegelund med, at
han skulle bidrage til
verden med store, flotte
broer. I stedet blev det til
en utrættelig, evigt
nysgerrig indsats for at
begrænse Lyngby-Taarbæk
Kommunes energiforbrug,
som indtil videre har varet
i 35 år og vundet borgerne
millioner af kroner

Johan Hegelund er en ydmyg
mand. Med sine knap to meters venlige
imødekommenhed og hele 35 års erfaring
med at styre Lyngby-Taarbæk Kommunes
indsats for energibesparelser, har han ellers
mere end rigeligt at have det i.
Alene på forbruget til opvarmning har
Johan Hegelund i sin tid været med til at
sikre kommunen en besparelse på 800 millioner kroner – og samtlige forbrugskurver
går én vej: stadigt nedad.
Den allerførste spareindsats, Johan Hegelund var involveret i tilbage i 1978, barberede
med det samme en ordentlig luns af varmeforbruget. På to år dalede forbruget dramatisk fra 360 kilowatt-timer per kvadratmeter
til 240, og allerede fem år senere lå forbruget
på 170. Forbruget er med årene fortsat nedad
til de nuværende omkring 135 kilowatt-timer
per kvadratmeter.
– Jeg går nu ikke sådan og bryster mig
af resultaterne, men jeg regnede for et par
år siden den samlede besparelse sammen
i forbindelse med et oplæg, den tekniske
direktør skulle holde. Det var da fint, at det
på varmen alene er blevet til så meget – det
er jo næsten en milliard kroner, siger Johan
Hegelund.
Han ryster let på hovedet. Selv om både
årstal og grånende tindinger fortæller, at
årene er gået, viser Johan Hegelunds ivrige
gestikuleren og friske fremtoning, at han i høj
grad har bevaret den energi, han bragte med

sig, da han som bare 24-årig nyuddannet
akademiingeniør første gang satte sine lange
ben på Lyngby Rådhus.
– Jeg forestillede mig, at jeg skulle bygge
broer, men omstændighederne ville det
anderledes, og det er jeg godt tilfreds med,
siger Johan Hegelund, der i sin tid flyttede fra
Lolland til Lyngby for at læse og er blevet der
lige siden.

Rettidig omhu
Indsatsen for energibesparelser i LyngbyTaarbæk Kommune er især præget af to ting:
vedholdenhed og omtanke.
– Det er måske lidt gammeldags. Men
vi slår aldrig et større brød op, end vi kan
bage. Vi investerer ikke i et altomfattende
CTS-anlæg, men monterer det kun der, hvor
det virkelig gør nytte. Vi ved, at alle anlæg
på et tidspunkt skal skiftes, og hvis det er alt
for stort, bliver det alt for dyrt, siger Johan
Hegelund.
Energigruppen, som Johan Hegelund er
daglig leder for, har inddelt bygningsmassen
i store og mindre bygninger. De største har
monteret CTS, mens de mindre undersøges
nøje for alternative løsninger.
For tiden kører en forsøgsordning med
Aktiv Energistyring gennem værktøjet
MinEnergi på fire daginstitutioner. Målet er
at finde ud af, om kommunen på de mindre
bygninger kan opnå en lignende besparelse
ved at anvende MinEnergi, som den kan ved
hjælp af CTS.
– Det ville være en stor gevinst for os, hvis
vi kan opnå en acceptabel besparelse med
en simpel form for styring, der ikke koster
alverden. Det undersøger vi, før vi installerer
CTS i alle kommunens bygninger, siger Johan
Hegelund.
Han og kollegerne gjorde en stor energibesparende indsats i løbet af 1980’erne. Ud over

Af Karin Wain, journalist
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Den mystiske stigning
Energiforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune har på alle typer af anlæg været vedvarende faldende i de 35 år, Johan Hegelund har været ansat. Når man kigger Johan Hegelunds
kurver grundigt efter i sømmene, er der dog i årene fra 1987 til 1991 en atypisk og umiddelbart uforklarlig stigning i forbruget.
– Jeg kan simpelthen ikke finde forklaringen på den stigning. Det eneste, jeg kan komme
i tanke om, er, at den store energikrise på det tidspunkt var kommet på afstand, og at man
generelt i samfundet havde vænnet sig til de høje energipriser, siger Johan Hegelund.
Der skete dog samtidig det, at Johan Hegelunds daværende kollega blev flyttet til en
anden afdeling i kommunen, samt at Johan Hegelund ved siden af arbejdet i energigruppen
blev kommunens indsatsleder i brandvæsenet – en post han i øvrigt bestred i 17 år.
– Vi havde kørt et makkerløb i mange år og haft det store overblik over energiforbruget.
Jeg tror faktisk mest af alt, at stigningen skyldtes, at vi begge fik travlt med andre ting,
siger Johan Hegelund og understreger en vigtig lektie, han har lært gennem sine 35 år som
energiansvarlig:
– Hvis man slapper af og lader tingene passe sig selv, så stiger forbruget.

– Det er måske lidt
gammeldags. Men vi
slår aldrig et større brød
op, end vi kan bage. Vi
investerer ikke i et altomfattende CTS-anlæg,
men monterer det kun
der, hvor det virkelig
gør nytte. Vi ved, at alle
anlæg på et tidspunkt
skal skiftes, og hvis det
er alt for stort, bliver det
alt for dyrt.
Johan Hegelund
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efterisolering af lofterne og hulmursisolering
fik varmerørene og varmtvandsbeholderne en
tur, og vinduerne blev udskiftet til dobbeltglas i stedet for enkelt. Over en fireårig periode midt i firserne blev samtlige termostater
i kommunens godt 300.000 kvadratmeter
opvarmet areal gennemgået og udskiftet.
– Det var et stort arbejde, siger Johan
Hegelund.
Energigruppen gør meget ud af at servicere og vedligeholde anlæggene på den
mest energirigtige måde.
– Sådan var det for 30 år siden, og sådan
er det i dag, siger Johan Hegelund.
Den strategi indebærer for eksempel, at
alle lofter i de kommunale bygninger blev
monteret med 200 millimeter efterisolering i
løbet af 1980´erne.
– I dag lyder anbefalingen på 350 millimeter, men det er ikke rentabelt at gøre den
ekstra indsats nu. Havde vi helt ventet med
at efterisolere, ville det have set anderledes
ud nu, siger Johan Hegelund.
Fra rådgivere og energikyndige i branchen
lyder det, at der ”ikke rigtig er noget at
komme efter” i Lyngby-Taarbæk Kommune.
I hvert fald ikke når det kommer til den slags

energibesparende tiltag, der hænger ligefor
og giver store afkast for små midler.
Det hænger tæt sammen med, at drift
samt indsamling og overvågning af data i
alle årene har stået højt på Johan Hegelunds
dagsorden.
– Det var os i energiafdelingen, der fik
kommunens første pc i begyndelsen af
1980’erne. Vi udviklede vores egne programmer til at monitorere forbruget. På den måde
kunne vi meget nemmere generere et samlet
overblik og holde et øget fokus på at spare,
siger Johan Hegelund.

At spare er en leg
Det er ikke tilfældigt, at det netop var energigruppen, der var de første til at anskaffe
en pc.
– Jeg blev ansat med besked om at være
villig til at lære nyt. Det kom jeg til, og det
har jeg gjort siden, siger Johan Hegelund.
Arbejdet har altid fyldt meget i Johan
Hegelunds liv – selv da han tidligt i karrieren
mistede sin hustru og blev alene med sine to
børn på fem og otte år.
– Jeg har altid fulgt med i produktnyhederne og sat mig ind i udviklingen inden for

Besparelse i opvarmningsforbrug 1979-2010
– Lyngby-Taarbæk Kommune
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kondenserende kedler, el- og LED-pærer og
så videre. Jeg kan godt lide at lave nye ting
og eksperimentere for så at stå til regnskab
et år senere. Lykkedes det? Sparede vi? Vi
har lavet mange forsøgsanlæg i min tid. Det
er vigtigt at lege lidt!
Johan Hegelund smiler over hele hovedet,
og det er ikke vanskeligt at forestille sig den
energiansvarliges iver, når et nyt anlæg skal
stå sin prøve.
Lykkes det, er han glad, men han er ikke
sådan at slå ud, hvis det går anderledes end
forventet.
– Jeg arbejdede midt i 1990’erne tæt sammen med den daværende økonomichef, og
han kaldte mig en korkprop, fordi jeg ikke lod
mig slå ud, hvis reglerne ændrede sig, eller
politikerne inddrog nogle af vores midler.
Sådan er det at være ansat i en kommune.
Man må sno sig, siger Johan Hegelund.
Han kan ikke sætte fingeren på et projekt,
som ikke blev som forventet.
– Jeg mener oprigtig talt ikke, vi har haft
noget, der er mislykkedes, for helt overordnet
er kurven gået nedad. Jeg er ikke typen, der
ser mig tilbage og fortryder, for vi har altid
gjort det bedste, vi kunne, og hvis det ikke er

1995

2000

2005

2011

blevet som forventet, betyder det blot, at vi
er blevet klogere, siger Johan Hegelund.

En fjer i hatten
De seneste 35 års energibesparende indsats i
Lyngby-Taarbæk Kommune falder i to hovedelementer.
Den indledende indsats, som med lette
tiltag skar en ordentlig luns af forbruget fra
1979-81, og en mere omfattende indsats fra
1995 og frem. Her blev der etableret en overordnet energigruppe, hvor Johan Hegelund
indgik i et tæt samarbejde med kommunens
daværende økonomichef og en håndfuld
institutionsledere og gjorde en ihærdig og
målrettet indsats for at spare på energien.
Besparelserne blev samlet i en særlig energipulje.
Belønningen for den store indsats var, at
energigruppen fik lov at råde over de midler,
som de energimæssige tiltag kastede af sig.
Og som incitament til en yderligere indsats blev en del af den besparelse, der blev
opnået, givet til institutionerne i form af en
energicheck, som de frit kunne anvende, til
hvad de nu havde lyst til.
En succes på alle planer, som tydeligt

afspejler sig i kurverne over kommunens
energiforbrug.
På elforbruget er der opnået en besparelse
på 24,2 procent i perioden fra 1995 til i dag og
varmeforbruget er faldet med hele 32,6 procent. I samme periode er vandforbruget dalet
med omkring 46 procent. Til trods for at der
de senere år ikke er gjort noget yderligere for
at spare på vandet fortsætter forbrugskurven
med at falde. En tendens, Johan Hegelund
tilskriver de mange adfærdskampagner
blandt medarbejderne i institutionerne, som
energigruppen har været involveret i.
Da KL og energi- og transportministeriet i
2007 indgik en aftale om, at der skulle gives
en økonomisk belønning til de organisationer,
der selv gjorde en indsats for at spare på
energien, var det lidt af en fjer i hatten for
den ellers så ydmyge Johan Hegelund.
– Aftalen var stort set en afskrift af det, vi
havde gjort siden 1995, og det er da en af de
gange, hvor jeg har tænkt, at det da ikke er
så tosset, det vi gør i Lyngby-Taarbæk, siger
han. n
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Spar på
energien i
ferien
Solrød Kommunes kontorer, haller,
skoler, sfo’er og daginstitutioner
får hvert år inden sommerferien en
hilsen fra Jesper Atkinson Petersen,
der arbejder med kommunale energibesparelser.
De gode råd om, hvordan man med
små midler kan spare på energien,
får du her til inspiration – du kan
downloade hele hilsenen fra Solrød
på www.energiwiki.dk,
søg på Sommerferieråd
10 / Energiforum Danmark juni 2013
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Kort nyt

OECD anslår, at 85 procent af
efterspørgslen på energiinvesteringer frem mod 2030
vil ske i udviklingslande.
Det er både IFU og Danida enige i.
Kilde: GoGlobal

Energirenoveringsforslag til
ministeren
De syv fælles temaer er:
Finansieringsmulighederne
skal være bedre
Der er bred enighed om, at finansieringsmulighederne ikke i
øjeblikket er tilstrækkelige til at gennemføre de nødvendige
energirenoveringsprojekter. I Finansieringsnetværksgruppen
deles forslagene til øget finansiering af energirenovering op i
to: 1) omlægning af eksisterende strukturer og mekanismer, så
de i højere grad tilgodeser energirenovering i bygninger, og
2) nye mekanismer.
Af nye mekanismer foreslås blandt andet en genindførelse
af boligjobordningen, men med fokus på energirenoveringer,
og en dansk version af den britiske Green Deal i form af en
Grøn Boligkontrakt. Begge dele (dog uden fokus på energirenoveringer i boligjobordningen) er allerede nu en del af Vækstplan DK, og det bliver især spændende at følge, hvordan den
Grønne Boligkontrakt kommer til at se ud i praksis – herunder
om den overhovedet kommer til at omfatte finansieringsmuligheder. Meldingen fra Energistyrelsen er i øjeblikket, at der
skal gennemføres en ordning, hvor en ”grøn aktør” skal kunne
give boligejere en samlet løsning på energirenovering af deres
bolig. En sådan løsning vil kunne omfatte kvalificeret og
samlet rådgivning, styring af processen for gennemførelse af
energirenoveringen, rådgivning omkring finansieringsmæssige
spørgsmål samt udstedelse af garanti for det udførte arbejde.
Blandt de øvrige finansieringsrelaterede forslag fra netværket indgår forslag om grønne lån, en rentetilskudsordning, og
et forslag om etablering af en bygningskonto, der kanaliserer
bygningsejerens energiafgifter tilbage til egen bygning.
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Energiselskabernes
energispareindsats skal
målrettes bygninger
En omlægning af energiselskabernes eksisterende
energispareindsats, så den i højere grad målrettes
energirenovering af bygninger. Energiselskaberne har i
dag metodefrihed, men er underlagt et krav om omkostningseffektivitet. Det kan være en af forklaringerne på,
at energirenovering af bygninger hidtil ikke har været
prioriteret særlig højt. Forslagene til at ændre på energiselskabernes prioritering spænder fra øremærkning af
midler til bygninger, over revision af beregningsmetoder
for beregning af energibesparelser, til etablering af et
standardværdikatalog for små og mellemstore virksomheder.

Kort nyt

Gode råd om bæredygtighed og byggeri
Forum for Bæredygtige Indkøbs arbejdsgruppe
for bæredygtigt byggeri har udpeget en række
emner, som man med fordel kan overveje for at
sikre bæredygtighed i byggeri. Find dem på
www.ansvarligeindkob.dk

Nu er der kun CLEVER (elbiloperatør, red.) tilbage, som dog
ikke har udskiftelige batterier, men hvor brugerne enten
skal lade op derhjemme eller på en ladestation. Det kan blive
en fordel for elbilerne, fordi der så ikke er tvivl om, hvilken
teknologi der skal anvendes i fremtiden.
Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til dr.dk i anledning
af Better Places konkurs

43 organisationer, seks netværksgrupper og mere end
150 initiativforslag til en minister. Dermed er der masser
af input til regeringens videre arbejde med en energirenoveringsstrategi. Syv temaer går igen i de mange
forslag. Læs om dem her

Den samlede danske energirenoverings-intelligensia i form af 43 branche- og interesseorganisationer har nu
leveret deres bidrag til regeringens kommende strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Inputtet kommer i form af
mere end 150 initiativforslag, som klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard tager med videre i strategiudviklingen. Oplægget til en samlet strategi for energirenovering forelægges parterne

Bedre beregning af energibesparelsespotentialer
For at kunne få finansieret energibesparende foranstaltninger er der behov for, at både bygherre og finansieringskilde har bedre dokumentation og beslutningsgrundlag
end i dag. Som finansieringsgruppen formulerer det:
”Der savnes i byggebranchen en fælles standard for eller
metode til beregning og efterfølgende måling, således
at der etableres ensartet grundlag for dokumentation af
energiforbrug, forventet energibesparelse og indeklima
før og efter energirenoveringen”.
Behovet for bedre beregning af energibesparelser går
igen gennem hele initiativkataloget. Etagebolig-gruppen
påpeger, at ”usikkerheden omkring, hvorvidt de beregnede
energibesparelser kan blive til virkelighed, er en alvorlig
barriere for alle parter”, og efterlyser blandt andet, at der
udvikles et beregningsprogram, der tager udgangspunkt i
virkelige bygninger og reelle forbrug.

Gave, der
forpligter
Ministeren har fået et væld af ideer
baseret på solid, dansk viden om energirenovering af bygninger. Lidt af en gave – og
der er ingen tvivl om, at bidragsyderne fra
de 43 organisationer, der har deltaget
i netværksgrupperne, vil holde nøje
øje med, hvordan de mange forslag
bliver brugt i den kommende
energirenoveringsstrategi.

bag energiforliget (regeringspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Konservative) inden udgangen af 2013.
Inputtet til ministerens strategiarbejde, der kommer fra seks
netværksgrupper og spænder vidt, kan læses i Netværksgruppernes
Grundkatalog på Energistyrelsens hjemmeside. Trods spændvidden
er der syv temaer, der skiller sig ud i netværksgruppernes forslag til
initiativer, der bør indgå i energirenoveringsstrategien.

Hvad er det, vi regner på?
Som en krølle på ønsket om ensartede beregningsmetoder, mener flere af netværksgrupperne, at der er brug
for overordnet at diskutere, hvad det egentlig er, vi skal
regne på. Der efterlyses helhedstænkning, totalomkostnings- eller totalværdiberegninger, livscyklusanalyser –
og en klar kobling til hele diskussionen om bæredygtighed
og ressourcer. Er det nok at tilføje driftsomkostninger til
energi til omkostningsberegningerne, eller skal man også
kigge på energiforbruget ved produktion af materialerne –
og eventuelt også på forbruget af andre ressourcer?

Af Christina Meyer,
freelancevidensmedarbejder
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Kort nyt

Nyt lys over administrationen i Aarhus Kommune
Uden at der skulle laves nye installationer eller udskiftes loft, har Aarhus Kommune fået skåret
godt 65 procent af omkostningerne til belysning i administrationsbygningen Jægergården. Resultatet er opnået med nye LED-armaturer, bevægelsessensorer og timerfunktion. Thorn har, som led i
et såkaldt ESCO-projekt, sammen med elinstallationsvirksomheden EL:CON leveret de nye LEDarmaturer.

Processen fremad

Netværksgrupperne

Det samlede initiativkatalog blev overdraget til klima-, energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard ved en afsluttende konference for netværket 31. maj. Nu forestår en
politisk proces, hvor regeringen udarbejder
et oplæg til strategi for energirenovering,
der forelægges partierne bag energiaftalen
inden udgangen af 2013.

De seks netværksgrupper har siden september 2012 arbejdet med udvikling af initiativforslag til energirenovering inden for fire
bygningssegmenter:

Det samlede idékatalog kan downloades fra
Energistyrelsens hjemmeside på
www.ens.dk under Byggeri og derefter
Energirenoveringsindsats

Og hvad er det, vi
regner med? Behov
for fælles datagrundlag
Når vi er blevet enige om, hvad vi
skal regne på, og hvordan vi skal
regne, er det væsentligt, at vi bruger
de rigtige data i beregningerne. I dag
er data ofte enten ikke-eksisterende
eller mangelfulde, fordi data opgøres
og bruges forskelligt, så de ikke kan
sammenlignes, eller fordi de er spredt
over mange registre. Fjernaflæsning,
samling af data i færre, centrale
registre og udvikling af statistik og
nøgletal for forskellige bygningstyper
er alle forslag, der især i forhold til de
større bygninger vil gøre det nemmere både at beregne besparelser og
udarbejde mere langsigtede, strategiske planer for bygningsrenoveringen.
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n Enfamilieshuse
n Etageboliger
n Erhvervsbygninger
n	Offentlige bygninger
og to tværgående temaer:
n Finansiering og økonomisk sikkerhed
n Innovation og grøn erhvervsudvikling

Kompetencer og
viden skal
udbredes
Regnestykker, der viser, hvad der
spares i kWh og kroner, er ikke nok
til at sikre, at der bliver energirenovereret. Der er stadig et stort
behov for vidensopbygning og
kompetenceudvikling hele vejen
rundt: fra brugeren og ejeren over
de økonomiske/politiske beslutningstagere, rådgivere og finansieringsinstitutter til de udførende og
leverandørerne.
Finansieringsrådgiverne skal
vide mere om energirenovering og
dets betydning for bygningernes
værdi, mens beboerne både skal
have øget deres ’bo-kompetence’
og deres viden om, hvorfor energirenovering er en god idé. De
blå mænd i større bygninger skal
opkvalificeres, og ejendomsadministratorer skal have større viden
om energirenoveringer. Andels- og
ejerbestyrelser skal hjælpes til at
træffe de rette beslutninger – og
hele segmentet af rådgivere, håndværkere, og andre udførende skal
klædes bedre på i form af et større
fokus på energirenovering i både
erhvervsuddannelser, videregående
uddannelser og efteruddannelser.

Indeklimaet må
ikke ofres
Endelig er der bred enighed om, at
vi skal passe på indeklimaet, når
vi for alvor skruer op for energirenoveringen – ellers risikerer vi
at stå med seriøse sundhedsproblemer og i værste fald ødelagte
bygninger. Netværksgrupperne
efterlyser både et kompetenceløft
om specielt indeklima til rådgivere og udførende, analyser af
brugeradfærd og byggetekniske
forhold, og udvikling af en kommunikationsstrategi for øget fokus
blandt beboerne om, hvordan de
sikrer sig mod en forringelse af det
indeklima, der i bund og grund er
hele årsagen til, at vi opholder os
i bygningerne – varme, lys, luft og
et behageligt sted at bo og/eller
arbejde.

TEMA:

Grøn
vækst
og bæredygtighed
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TEMA: Grøn vækst og bæredygtighed

Det skal være smart at
Det er mit ønske, at danske modevirksomheder kan være med helt fremme med
populært modetøj, der ikke belaster miljøet. Det skal være smart at klæde sig grønt,
og det skal være nemt for virksomhederne at vælge en mere bæredygtig vej og gøre
det til en god forretning. Derfor støtter regeringen udviklingen af nye grønne
forretningsmodeller og andre tiltag, der skal give danske modevirksomheder en
håndsrækning med at skabe sunde, grønne forretninger

Mode- og tekstilbranchen er en
industri med et enormt forbrug af vand og
kemikalier til at farve og behandle tøjet. Til
produktion af en almindelig t-shirt anvendes
omkring 2.500 liter vand i processen fra bomuldsfrø til butikshylde. Til et par jeans bruges
der omkring 3.500 liter vand.
I Danmark smider vi mellem 10 og 25 kg tøj
og tekstiler ud per person om året. Gennemsnitligt 80 procent af det tøj, som kasseres,
har 75 procent af dets levetid tilbage. Der er
plads til forbedring.
I den bedste af alle verdener blev al tøjet
givet væk, solgt på loppemarkeder eller
afleveret til hjælpeorganisationer. Men i den
virkelige verden sker det ofte, at tøjet ender
i skraldespanden, så der kan blive plads til
det nye.

Af Erhvervs- og vækstmininister
Annette Vilhelmsen (SF)
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Vi skal udvikle nye grønne
forretningsmodeller
Da jeg deltog i Kongehusets nytårstaffel, var
det i en kjole, der var designet til at være så
bæredygtig som muligt. Alt var gennemtænkt. Materialerne valgt, så de belaster
miljøet minimalt. Kjolen var todelt, så den
kan anvendes på flere måder, sammen eller
hver for sig. Og så var den lavet af naturlige
nedbrydelige materialer, der kan komposteres. Men ikke mindst var kjolen fuldt ud lige
så flot som alle de andre smukke kjoler til
nytårskuren.
Der er naturligvis langt fra galla til hverdagstøj, men jeg mener, det er vigtigt at
sende signaler om, at vi skal gå et mere
bæredygtigt tøjforbrug i møde. Jeg kigger
selv efter miljømærker og så gerne, at der
var større udbud af smart tøj, der bliver
produceret miljøvenligt. Derfor holdt jeg
ekstra godt øje med, hvad branchen havde
fundet på, sidst der var modeuge i Danmark i
februar 2013.
Her trak en børnetøjsvirksomhed mig til
sig og fortalte, at de var ved at udvikle et

leasingkoncept – en abonnementsordning,
hvor kunderne betaler et fast beløb hver
måned. Ideen er, at man modtager et sortiment af basisbørnetøj, som er produceret
på bæredygtig vis. Når barnet så er vokset
ud af tøjet, lægger man tøjet i en vedlagt
emballage og returnerer det til et lager –
hvorefter kunderne modtager nyt tøj i den
rette størrelse. På den måde leaser kunderne
tøjet i den periode, barnet har brug for det.
Det tilbageleverede tøj vaskes miljørigtigt,
lægges på lager og sendes videre i cirkulation. Virksomheden regner med, at tøjet kan
leases ud cirka ti gange.
De fleste forældre kender problemet med
store tøjbunker, som barnet er vokset ud
af. Man bruger tid, penge og opbevaringsplads på det brugte tøj. Samtidig vil mange
miljøbevidste forældre gerne skille sig af
med tøjet på en forsvarlig måde og have, at
kvalitetstøj bliver brugt igen.
Danske børnefamilier hører til blandt de
bevidste forbrugere, og denne ide forener to
af tidens største forbrugertrends: convenience og bæredygtighed. Ideen om at

klæde sig

Foto: Erhvervs- og vækstministeriet

lease og genbruge børnetøj er helt ny både
nationalt og internationalt. Men konceptet
er kendt inden for andre dele af tekstilverdenen, hvor man for eksempel kan leje alt fra
arbejdstøj til sengelinned.
Det er sådanne ideer til grønne forretningskoncepter, vi skal have flere af. Heldigvis er
der også fokus på området fra nogle af de
store, internationale koncerner, der lancerer
programmer, som skal bidrage til en bæredygtig omstilling. Her arbejdes med indsamling af tøj og sko, der skal sikre genbrug af
tekstiler, økologisk bomuldsproduktion og i
det hele taget at se affald som en ressource.
Regeringen støtter grøn omstilling i den
danske modebranche
Dansk mode er et af vores største eksporterhverv. Den position skal vi fastholde
samtidig med, at danske virksomheder bidrager til at passe bedre på jordens ressourcer
og undgår farlige stoffer i vores tøj.
Det er baggrunden for, at regeringen har
søsat flere initiativer, der skal gøre det nemmere for danske virksomheder at vælge en
mere bæredygtig vej. Et eksempel er den
nye grønne omstillingsfond, som blandt
andet skal støtte modevirksomheder, der vil
omstille sig til en mere bæredygtig produktion. Et andet eksempel er regeringens støtte
til udviklingen af nye grønne forretningsmodeller. Her arbejdes blandt andet med
udvikling af et nyt pantsystem på tøj ud fra
samme princip, som vi kender fra returflaskesystemet.
”Green is the new black” har det lydt i flere
år. Det sker ikke så hurtigt, som vi kunne
ønske os, men der er forbedringer på vej. Jeg
vil derfor opfordre forbrugere og virksomheder til at kaste sig over de grønne muligheder, der er derude. n

grønt
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Grøn vækst – få
ud af

Danske virksomheder er førende i verden, når det
gælder om at få mest muligt ud af energi og andre
ressourcer i produktionen. 10 procent af den danske
vareeksport er i dag energiteknologi
Af branchedirektør Hans
Peter Slente, DI Energi
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mindre

Grøn vækst handler om at få mere ud
af mindre.
Ressourceeffektivitet vinder frem i dansk
erhvervsliv i disse år. Danmark er i dag
førende i verden på feltet. Det ses blandt
andet af den danske energiintensitet – det vil
sige anvendt energi per produceret værdi –
som er blandt verdens laveste. Og Danmark
fortsætter med at øge sin energieffektivitet
gennem en målrettet indsats aftalt som et
led i energiaftalen fra 2012. Indsatsen for
energieffektivisering professionaliseres yderligere, og der måles og belønnes på resultaterne. Incitamentet til at effektivisere ligger i
de stigende priser. Hertil kommer offentlige
initiativer, som eksempelvis energiselskabernes energispareforpligtelse, som forpligter
energiselskaberne til at realisere energibesparelser hos deres kunder og samtidig give
et økonomisk incitament til det.

Indsatsen inden for energiressourcer er
veldokumenteret, men mindsket forbrug
og øget genanvendelse af andre ressourcer
er også i fokus i disse år. Fra politisk hold
arbejdes der med en ressourcestrategi for
Danmark. For virksomhederne handler det
om, at der stadig oftere er god forretning i at
spare på råmaterialerne, effektivisere processer og nyttiggøre restprodukter.
En effektiv ressourceanvendelse vil ofte
bero på meget detaljeret optimering og øget
overvågning af ressourceforbruget – ofte
med effekt ud over virksomhedens egne
grænser til kunder og leverandører. Fordi
produktionen i Danmark i forvejen er meget
mekaniseret, computeriseret og dermed tæt
dokumenteret, har danske virksomheder
gode forudsætninger for at optimere ressourceanvendelsen.

Dansk ressourceeffektivitet er en
eksportsucces
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Danmark gør sig gældende internationalt
med markante styrkepositioner inden for
energi-, vand- og anden miljøteknologi. Det
giver sig inden for energi udslag i en stor eksport af energiteknologi, som udgør godt 10
procent af den samlede danske vareeksport.
I energibranchens seneste eksportstatistik er grøn energiteknologi som noget nyt
opgjort separat. Begrebet dækker over teknologi til frembringelse af vedvarende energi
samt energibesparende teknologi. Eksporten
af energiteknologi er øget markant i perioden
2002 til 2012, og de grønne teknologier har i
særlig grad bidraget til den vækst.
Det er et billede på grøn vækst i sin klareste form. En stræben efter ressourceeffektivitet hjemme har givet anledning til udvikling
af ny teknologi, som giver store energibesparelser i Danmark og har gjort Danmark
til et foregangsland i implementering af
energieffektivisering og vedvarende energi.
Men ikke nok med det. Danske virksomheder har formået at eksportere løsningerne til
udlandet og dermed skabe yderligere vækst
og arbejdspladser i Danmark. Af den grønne
slags vel at mærke.
Grønne hensyn – altså hensyn til ressourcer og miljø – er rykket ind på en central
position i de fleste virksomheders strategi og
planlægning. Virksomheder, som ønsker at
betjene verdens eksplosivt voksende middelklasse, har indset, at det ikke kan ske med
fortidens produkter og produktionsform. Der
skal grøn vækst til. n

Danmarks eksport af grøn og øvrig energiteknologi

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Energiforum Danmark juni 2013 / 19

TEMA: Grøn vækst og bæredygtighed

Grøn
vækst
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eller bæredygtig
udvikling?
Vi står i et virkeligt dilemma. På den ene side er økonomisk krise det eneste alternativ til økonomisk vækst i
samfundet, som vi har indrettet det i dag. På den anden
side umuliggør grænser for naturens bæreevne fremtidig materiel vækst, skriver Sussanne Blegaa

Af Sussanne Blegaa,
Modvækst-gruppen i
Miljøorganisationen
NOAH
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Grøn vækst handler om at maksimere
økonomisk vækst, målt i bruttonationalprodukt (BNP), samtidig med at man sørger for
at efterlade en bæredygtig natur til vores
børn og børnebørn. Grøn vækst er en del
af bæredygtighedsstrategien, som også
indebærer en globalt mere ligelig fordeling af
ressourceforbruget.
Men økonomisk vækst sikrer ikke en bæredygtig udvikling. Økonomisk vækst har de
seneste årtier været fulgt af voksende ulighed både nationalt og globalt. Livskvaliteten
vokser ikke i de rige lande, når BNP vokser.
Væksten har derimod konstant øget presset
på naturens ressourcer med det resultat, at
menneskers aktiviteter nu fylder så meget
på jorden, at de truer klimaets stabilitet og
mange økosystemers overlevelse. Fokus
på vækst bør derfor erstattes af fokus på
fordeling af de ressourcer, der er til rådighed,
inden for naturens bæreevne.
Hvis alle mennesker i år 2050 skal have
lige adgang til et bæredygtigt ressourceforbrug, og temperaturstigningen samtidig skal
holdes under to grader, vil en inder kunne
øge sit nuværende ressourceforbrug fra 4 til 6
tons årligt, mens en dansker skulle nedsætte
sit fra 16 til 6 tons – en reduktion på 60 procent svarende til godt 2 procent om året. Det
skønner FN's miljøorganisation UNEP.
Hvis vi antager, at væksten i Danmarks
BNP stopper nu, så vil en reduktion i vores
ressourceforbrug på 2 procent årligt også
svare til et årligt fald på 2 procent i vores
ressourceintensitet (målt som forbrug i tons
materielle ressourcer i forhold til BNP). Hvis
BNP derimod skal vokse med 1 procent om
året, så skal ressourceintensiteten falde med
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cirka 3,5 procent årligt for at opnå reduktionen i vores ressourceforbrug på 2 procent
årligt. Som reference kan nævnes, at der var
et historisk årligt fald i verdens ressourceintensitet på 1 procent gennem hele 1900-tallet,
og tilsvarende i Danmarks energiintensitet
gennem de sidste tyve år.
Det vil altså kræve en bred folkelig forståelse og en kæmpeindsats både teknologisk
og politisk at reducere det danske ressourceforbrug til et bæredygtigt niveau. Selv
uden økonomisk vækst. Desværre ved vi, at
når politikerne tvinges til at vælge mellem
væksten og det grønne, vælger de stort set
altid væksten. Som for nylig da regeringen i
forbindelse med vækstpakken nedsatte flere
grønne afgifter.

Dilemma af dimensioner
Vi står i et virkeligt dilemma. På den ene side
er økonomisk krise det eneste alternativ til
økonomisk vækst i samfundet, som vi har
indrettet det i dag. På den anden side umuliggør grænser for naturens bæreevne fremtidig materiel vækst. Den økonomiske vækst
er imidlertid ikke målet. Den har i en periode
været en god løsning på mange problemer,
men nu har den skabt sine egne problemer,
og fremtiden kræver nye løsninger.

Den materielle vækst stopper under alle
omstændigheder, spørgsmålet er blot om
det vil ske gennem katastrofer eller ved en
klogt planlagt udvikling. Den store omstilling
af samfundet til en bæredygtig udvikling –
det er vor tids udfordring. Det er en enorm
opgave, anderledes men af samme dimensioner som arbejderbevægelsens lange kamp
for solidaritet og velfærd.
Vi skal debattere, hvad der giver kvalitet
i livet for forskellige mennesker, og hvordan
samfundet kan reformeres for at give de bedste betingelser for det gode liv. Vi har brug
for teknologisk innovation, så vi kan få mest
muligt nytte af de knappe ressourcer. Men
der er lige så stort behov for nytænkning af
strukturerne i samfund og økonomi.
En bæredygtig økonomi er ikke afhængig
af materiel vækst for at være dynamisk og
blomstre. Arbejdets rolle og fordeling i en
verden med vægt på livskvalitet og uden
materiel vækst skal nytænkes, ligesom
systemer, som sikrer en mindre skæv fordeling af indtægter og formuer. Balancen
mellem produktion af materielle forbrugsgoder og velfærdsydelser skal være til stadig
diskussion. Finansverdenen skal reguleres, så
blandt andet grønne investeringer prioriteres.
De eksisterende internationale handelsregler,
der i dag modarbejder bæredygtige reformer,
skal reformeres, så de støtter op om bæredygtig udvikling.
I en globaliseret verden er det ikke muligt
for et enkelt land at gå enegang, der skal
samarbejdes med omstillingskræfter i andre
lande. Danmark kan være med i fortroppen,
hvis vi tør tage udfordringen op. n

Bornholmsk

Bornholm tiltrækker ikke kun turister og sild i stimer. Øen er også blevet populær som
testområde for en række energiprojekter. Visionen Bright Green Island er blevet omsat
til virkelighed på en måde, der skaber jobs og omsætning
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Færgen Poul Anker sejlede i cirkler
rundt om Bornholm i 48 timer tilbage i 2007.
Ombord var ikke de sædvanlige børnefamilier
og skoleklasser på vej på lejrskole på landets
eneste klippeø. I stedet sad 48 personer og
lavede en vision for Bornholm som fremtidens Bright Green Island. Målet i visionen er
todelt: For det første at Bornholm frem mod
2014 skal blive en interessant og vigtig faktor
i udviklingen mod en grøn omstilling. Den
anden målsætning er, at Bornholm skal blive
100 procent selvforsynende med vedvarende
energi inden 2025. Det fortæller direktør for
Businesscenter Bornholm og erhvervschef
Fredrik Romberg.
– Det er ambitiøst, men vi mener stadig, at
det kan lade sig gøre. 65 procent af energiproduktionen på øen kommer allerede nu fra
vedvarende energikilder. Men vi importerer
stadig el via et elkabel mellem Bornholm og
Sverige. Men cirka 40 procent af elforbruget
på Bornholm kommer i dag fra vindenergi,
fortæller erhvervschefen, der også er medlem
af regeringens vækstteam for energi og klima
under Erhvervs- og Vækstministeriet.
En del af målet med Bright Green Island
var også erhvervsmæssig vækst. Og dét har
de allerede opnået på Bornholm, fortæller
Fredrik Romberg med tilfredshed:
– Det er svært at sætte et præcist tal på,
hvor mange jobs vi har skaffet gennem satsningen på energi indtil videre, men et skud er
omkring 120.
En del af de arbejdspladser er kommet
gennem skabelsen af et videns- og konferencecenter på Bornholm, Green Solution House,

24 / Energiforum Danmark juni 2013

Bright Green Test Island
Bornholm er vært for en række forsøg og demonstrationsprojekter med elbiler, solceller,
energirigtigt byggeri og udvikling af et intelligent elsystem – alle med det mål at nedbringe
CO2-forbruget. Forsøgene har blandt andet deltagelse af Siemens, IBM, Danmarks Tekniske
Universitet og Energinet.dk, som for eksempel i EcoGrid-projektet, der omfatter 2.000 husstande.
Interessen for at teste og afprøve nye koncepter og produkter på Bornholm skyldes først
og fremmest to forhold: For det første har det bornholmske elnet kun én forbindelse til omverdenen – et langt søkabel til Sverige. Det betyder, at øen kan isoleres elektrisk, og at det
er let at overvåge, hvor meget el øen importerer og eksporterer. Dermed bliver det muligt at
fastslå effekten af ændringer og nye påvirkninger med uhørt præcision. For det andet har
det lokale elselskab Østkraft formået at indpasse en stor og stadigt stigende andel af strøm
fra vedvarende energikilder i elnettet.
Kilde: Bornholm, Bright Green Island, udgivet april 2013

der i byggeperioden skaber 50-60 årsværk og
i drift forventes at være arbejdsplads for op
mod 70 mennesker. Green Solution House
skal stå færdigt i april 2014. Men også et af
verdens største smart grid-projekter skaber i
dag 8-10 arbejdspladser på Bornholm.
– Bornholm er attraktiv som testø for en
række forskellige projekter, og vi tiltrækker iværksættere. Der er blevet etableret
4-6 virksomheder på grund af Bright Green
Island-strategien, og det giver arbejde, slår
Fredrik Romberg fast.

Energivejledning øger omsætning
Det er også håbet, at Bornholms håndværkere vil få øget deres omsætning som en
afledt effekt af den konstante fokus på energi
på Bornholm. Campus Bornholm har udviklet
en uddannelse til grøn håndværker som 146
af øens cirka 500 håndværkere allerede har
været igennem. Målet er, at uddannelsen på
sigt også vil trække håndværkere fra andre
dele af Danmark til øen i Øresund for at efteruddanne sig.
For de bornholmske håndværkere er viden

Foto: Business Center Bornholm

om energirenovering væsentlig, fordi et af de
mange projekter på øen er at skubbe på de
private boligejeres efterspørgsel på energirenovering.
– I samarbejde med forsyningsselskaberne
besøger vi op mod halvdelen af husstandene på Bornholm og tilbyder
energivejledning. Så vi
skubber lidt på, og

vi håber, at boligjobordningen også hjælper
til, siger Fredrik Romberg.
55 konkrete energivejledninger har betydet
en omsætningsøgning på 5 millioner kroner
for byggebranchen, viser hidtidige målinger.
Fredrik Romberg peger på, at Projekt Zero
i Sønderborg har gjort stort set det samme
og meldt ud, at cirka 800 energivejledninger
har givet cirka 80 millioner kroner i ekstra
omsætning.
Bright Green Island handler dog ikke
udelukkende om huse, teknik, elproduktion
og elforbrug, understreger Fredrik
Romberg. Det er en samfundsvision,
der handler om bæredygtighed og et
socialt samfund.
Læs mere på www.bornholm.dk n

Af Malene Dissing,
journalist
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Danmark som
internationalt
grønt showroom
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Siden 2009 har flere end
4.500 internationale
politiske og kommercielle
beslutningstagere besøgt
Danmark gennem State of
Green for at blive inspireret
af grønne danske løsninger
på virksomheder og i det
offentlige. Fra september
bliver det nye besøgs- og
udstillingscenter ’House of
Green’ udgangspunktet for
fremtidige besøg

Det var på en bustur rundt i
Danmark i 2012. En gruppe internationale journalister fra en række lande var i
Danmark for at tage fænomenet ’State of
Green’ i øjesyn og var lige kommet ud fra et
besøg på Energinet.dk i Fredericia. I dagene
op til havde gruppen interviewet klima-,
energi- og bygningsministeren om den nationale energiplan, der skal gøre Danmark fossilfrit i 2050; de havde hørt om Københavns
plan om at blive verdens første CO2-neutrale
hovedstad i 2025; de havde set avancerede
energiløsninger, der var implementeret; hørt
om planerne for de kommende år, og de
havde talt med erhvervsledere som Danfoss’
Niels B. Christiansen, der optimistisk havde
fortalt om de kommercielle muligheder i
grønne teknologier.
Det var her, at den indiske redaktør, overvældet af nogle dages indtryk, satte sig tungt
i sædet i bussen og udbrød: ’My God, you
really mean this!’
Danmark er et grønt foregangsland og
også et forbillede for hele verden på det
grønne område. Men i en verden, hvor der
bruges mange buzzwords, uden at der
nødvendigvis er bund i virkeligheden, kan det
overrumple besøgende udefra, at vi faktisk
gør, hvad vi siger.
Derfor er det ikke tilfældigt, at State of
Green siden 2009 har haft besøg af flere end
4.500 politiske og kommercielle beslutningstagere – foruden i nærheden af 500
journalister – som er kommet hertil for at se,
hvad der er den danske hemmelighed. Hvad
er det, det offentlige Danmark gør bedre end
andre steder – og hvad er hemmeligheden
bag den lange række af danske virksomheder, der er verdensledere på grønne teknologier – Danfoss, Grundfos, Vestas, Rockwool,
Novozymes, Haldor Topsøe, Velux og ja,
mange flere.

Af Iver Høj Nielsen,
presseansvarlig,
State of Green
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Organisationen bag State of Green har
eksisteret siden 2008, hvor den blev stiftet
som Klimakonsortiet. I 2011 udviklede
organisationen det nye nationale grønne
brand ’State of Green’ med undertitlen ’Join
the Future. Think Denmark’ – og skiftede
efterfølgende også navn til State of Green.
Konstruktionen State of Green er ganske
unik med et tæt samspil mellem staten og
erhvervslivet, som går sammen for bedst
muligt at synliggøre de danske kompetencer på energi, klima, vand og miljø. Fire
ministerier og fire erhvervsorganisationer er
repræsenteret i bestyrelsen.

Et nationalt showroom for grønne
løsninger
Ønsket om at besøge Danmark er stadig
meget stort blandt beslutningstagere i
udlandet, og State of Green laver besøgsprogrammer for store og små delegationer – i et
tæt samarbejde med de mange aktører på
alle niveauer i Danmark – fra ministerier og
styrelser, regioner og kommuner til erhvervsorganisationer og virksomheder.
I september 2013 vil Danmark få sit første
nationale besøgs- og udstillingscenter for
grønne teknologier, hvor udenlandske besøgende kan få et første indblik i de danske
kompetencer og den visionære danske
energi- og miljøpolitik. House of Green, der
drives af State of Green, åbner på Vesterbrogade i København, og dette interaktive
showroom vil fremover blive udgangspunktet
for State of Green Tours til grønne danske
besøgssteder rundt i landet. Industriens Fond
har støttet projektet med godt 15 millioner
kroner.
Når Danmark gerne tager mod de mange
udenlandske beslutningstagere, er det af
flere årsager: Vi vil gerne formidle de visioner, som dansk miljø- og energipolitik i snart
et halvt århundrede har bygget på – at vi vil
udnytte de naturlige ressourcer bedst muligt
og være effektive i brugen af energi og vand
på alle niveauer; og at vi med Folketingets
energiforlig fra 2012 har en bred politisk
opbakning til en plan, der skal gøre dansk
energiforsyning uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2050.
Det er noget, der ligger dybt i den danske
tankegang, og som dansk erhvervsliv har
grebet, så de i dag kan bidrage med løsninger til at nå målene. Danske energi- og
miljøvirksomheder har udviklet en mængde
af kompetencer, der er helt ude af propor-
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Om State of Green
State of Green er Danmarks officielle
grønne brand og markedsfører Danmark og danske løsninger inden for
energi, klima, vand og miljø. Konsortiet
blev etableret i 2008 (som Klimakonsortiet) for i forbindelse med COP15 at
udnytte den globale fokus på Danmark
til også at synliggøre danske grønne
løsninger. State of Green har indtil
videre fået bevilget midler til sit arbejde
indtil udgangen af 2015. Bag State of
Green står Erhvervs- og Vækstministeriet, Eksportrådet under Udenrigsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, DI, Landbrug
& Fødevarer, Dansk Energi og Vindmølleindustrien. Kronprins Frederik er
protektor for State of Green.

House of Green
I september 2013 åbner Danmarks
første interaktive besøgs- og udstillingscenter House of Green på Vesterbrogade i København, hvor danske
styrkepositioner på energi, klima, vand
og miljø bliver præsenteret. House of
Green bliver drevet af State of Green
og bliver udgangspunkt for udenlandske beslutningstageres State of Green
Tours til virksomheder og løsninger
rundt i Danmark, men andre arrangører vil også have mulighed for at leje
faciliteterne i showroomet. Etableringen af House of Green er blevet til med
støtte fra Industriens Fond på godt 15
millioner kroner.

Vidste du, at …
virksomheder og kommuner, der er
interesserede i udenlandske besøg gennem
State of Green Tours, kan oprette en profil og
indikere et ”open for visit” på
www.stateofgreen.com/join?

tioner med Danmarks størrelse – og det er
enestående styrkeområder, som vi selvklart
gerne vil vise omverdenen.
En stor del af verdens lande står med
udfordringer for at sikre forsyningen af energi
og vand og for at undgå, at luften ikke er til
at indånde. Og udfordringen vil bare vokse.
Beslutningstagere fra hele verden kommer
hertil for at blive inspireret, men i disse år
oplever State of Green ekstra stor interesse
fra Asien, ikke mindst Kina og Japan. Efter
Fukushima-katastrofen er japanske politikere, embedsmænd og medier i stort tal
kommet til Danmark for at se et land, der
for årtier siden valgte den stik modsatte vej
af den japanske og valgte atomkraften fra.
Fukushima har udløst store diskussioner i
Japan om den fremtidige energiforsyning, og
et højteknologisk land på Japans niveau, der
har søgt andre veje, er en kilde til inspiration.
Et hovedbudskab til lande, der vil reformere energiforsyningen, energieffektiviseringen eller håndteringen af vand: Det er ikke
tilstrækkeligt med femårsplaner, men kræver
planer over årtier, og magtskifter i regeringen
skal ikke slå planlægningen ud af kurs.
Men State of Greens budskab er også,
at det grønne ikke bare er godt for klimaet
og miljøet og kan gøre almindelige menneskers livskvalitet meget bedre, men at det
også kan være en rigtig god forretning. Den
danske eksport af grønne teknologier var i
2012 på 32,5 milliarder kroner. Internationalt
bliver der implementeret stadigt flere grønne
løsninger, og når lokale beslutningstagere
skal vælge leverandører, skal de vide, at de
danske løsninger er ’state-of-the-art’.
Og derude er der stadigt flere, der nu ved,
at danskerne mener, hvad vi siger – og gør,
hvad vi siger. n

Visualisering: Totalrådgiver C. F. Møller A/S

Region Nordjylland først med
DGNB-certificeret byggeri
efter dansk standard
Fire nye sundhedshuse i
Region Nordjylland skal
opnå DGNB sølv-certificering. Læs her om erfaringerne fra landets første
byggeri efter bæredygtighedsstandarden

For at fastholde og rekruttere
yngre læger til Region Nordjylland er det
besluttet at opføre sundhedshuse i Brønderslev, Sæby, Pandrup og Hurup i Sydthy.
De fire byggerier er forskellige i størrelse og
indhold.
Regionen har til alle fire huse stillet krav
om bæredygtighedscertificering til sølv inden
for DGNB-modellen. Derudover er der stillet
skærpet krav til byggeriernes energiklasse –
her ønskes Lavenergiklasse (LEK) 2020. At
stille krav om lavenergiklasse er med til at

Af Anne Hedegaard,
projektleder, civilingeniør i arkitektur, Region
Nordjylland
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specificere kravene til byggeriet, især i forhold
til bæredygtighedscertificeringen – eksempelvis isoleringstykkelser, dagslysfaktor m.m.
DGNB adskiller sig fra andre certificeringsordninger, som LEED og BREEAM, ved at
have metodefrihed til at opnå point inden for
49 forskellige kriterier, der tilsammen sikrer
byggeriets bæredygtighed på parametre som
miljø, økonomi og social kvalitet. Metodefriheden medfører en positiv effekt i forhold
til at nå innovative løsninger i byggeriet og
nytænkning i anvendelsen af materialer.
Endvidere er det positivt, at DGNB-modellen vægter totaløkonomien for et byggeri på
højde med miljø og social bæredygtighed, så
man ikke adskiller anlægsudgifter og driftsudgifter, som det ofte er tilfældet i byggerier.
De 49 kriterier har stor indflydelse på
hinanden og er med til at skabe en balance
mellem de forskellige typer af bæredygtighed
i byggeriet. Man kan ikke satse 100 procent på
eksempelvis den miljømæssige bæredygtighed – det vil få stor indflydelse på områderne,
der vedrører totaløkonomi og den sociale
bæredygtighed.

DGNB som værktøj i byggeriets faser
Det vil være oplagt at anvende DGNB-modellens 49 kriterier som et værktøj, der skal
sikre, at man kommer omkring alle aspekter
i byggeriet, både i udbudsfasen, dispositionsforslagsfasen, såvel som den videre projekteringsfase. Samtidig vil man have bedre styr
på mange elementer af byggeriet i udførelsesfasen ved at have DGNB-præcertificering
at forholde sig til. At man i planlægnings- og
projekteringsfasen er tvunget til at træffe
specifikke valg i forhold til byggeriet, kan
samtidig være med til at give byggeriet en
mindre problemfyldt udførelsesfase.
Samtlige kriterier bør inddrages i et byggeri, men bliver til tider glemt. Der kan være
specifikke krav til et byggeri, som gør, at man
lægger for meget fokus på lige netop dette
område, og derfor ikke får det hele med –
eller ”glemmer” punkter, som kan betyde
meget for byggeriet som helhed.

Udbud i flere faser
Region Nordjylland har udbudt de fire sundhedshuse som totalrådgiveropgave til og med
dispositionsforslag, hvorefter dispositionsforslag sendes i udbud til totalentreprise.
Da vi udbød de to første sundhedshuse
som totalrådgiveropgave, vidste vi kun ganske lidt om DGNB. Men det, vi kunne læse
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OM DGNB
n	
DGNB er et nyt bæredygtighedscertificeringssystem, som bruges til at
bedømme bæredygtigheden i et byggeri. Byggeriet vurderes i graderne guld,
sølv og bronze, som udtryk for hvor
bæredygtigt det er. Selv ved bronzecertificering er kravene til byggeriet
skærpet i forhold til det gældende
bygningsreglement.
n	
Ved en DGNB-certificering vurderes
byggeriet ud fra 49 kriterier, som alle er
inddelt i fem hovedgrupper: økonomisk
kvalitet, social og funktionel kvalitet,
teknisk kvalitet, miljømæssig kvalitet
og kvalitet i processen. Hver parameter
tæller 22,5 procent i den samlede bedømmelse, undtagen proceskvaliteten,
som kun tæller 10 procent.
n	
For at kunne certificere sundhedshusene efter en model, der er tilpasset danske standarder, har Region Nordjylland
ansøgt Green Building Council Denmark
(DK-GBC) om at få lov til at certificere
byggerierne ud fra DGNB-kravene for
kontorbyggeri. Det skyldes, at sundhedshusene lægger sig meget tæt op ad
denne bygningskategori.
n	
Der laves en screening af byggeriet ud
fra bygherrens krav og ønsker – her
fastsættes kravet om en certificering til
guld, sølv eller bronze.
n	
Under projektering laves en præcertificering ud fra de til- og fravalg, der er
gjort i forbindelse med projekteringen;
denne sendes til conformity-check hos
DK-GBC, som be- eller afkræfter, at man
kan opnå de point, man lægger op til i
præcertificeringen.
n	
Når byggeriet står færdigt, sendes den
endelige dokumentation afsted til check
hos DK-GBC, som så udsteder guld-,
sølv- eller bronzemedaljen til byggeriet.

på Green Building Councils hjemmeside om
lige vægtning af den sociale, den økonomiske
og den miljømæssige bæredygtighed, tiltalte
os og faldt godt i spænd med vores ønske om
at opføre byggerierne i høj kvalitet og som
lavenergiklasse 2020 (LEK2020).
Alligevel brugte vi ikke bæredygtighed
og DGNB-certificeringen som et værktøj i
processen med totalrådgiverudbuddet på de
første to sundhedshuse. Men efterhånden
er DGNB-modellen kommet mere ind under
huden på os, så for de sidste to sundhedshuse har vi arbejdet med bæredygtighed og
DGNB som tildelingskriterium for opgaven
som totalrådgiver. Det betød, at vi i det
andet totalrådgivningsudbud beskrev, hvad vi
lægger vægt på i forhold til bæredygtighed –
blandt andet at der skal præsenteres et energikoncept for bygningen samt et designteam
med kvalifikationer inden for bæredygtighed.
Også i totalentrepriseudbuddet har vi gjort
det forskelligt for de to første sundhedshuse
og de to sidste. På de første to sundhedshuse udfyldte vi en DGNB matrix, hvor det
fremgik, hvilke point totalentreprenørerne
skulle opnå i de enkelte kriterier. Det gav os
dog ingen fornemmelse af, om totalentreprenørerne havde viden på DGNB-området.
På de seneste to sundhedshuses entrepriseudbud har Region Nordjylland som bygherre
udfyldt dele af DGNB-matricen med det antal
point, man som minimum ønsker opfyldt på
et givent område. Andre felter i matricen er
tomme, og her må tilbudsgivere på totalentreprisen angive, hvor mange point de mener,
deres tilbud kan opnå. På den måde konkurrerer totalentreprenørerne på, hvordan de opnår
det antal DGNB-point, som giver sølv.
Ved at udbyde dispositionsforslaget i
totalentreprise og sørge for, at certificeringen
er en ydelse hos totalentreprenøren, har man
en nøgleperson hos både totalrådgiveren og
hos totalentreprenøren, som skal sikre, at
certificeringen kan lade sig gøre i alle faser
af byggeriet. Til og med dispositionsforslaget
er det totalrådgiverens nøgleperson inden for
DGNB, der sørger for, at der tages højde for
DGNB-kriterierne i denne tidlige fase. Efter
kontrahering med totalentreprenøren er det
dennes nøgleperson inden for DGNB, der har
ansvaret for at styre den videre projektering
af byggerierne i mål i forhold til DGNB-certificeringen.

Et sats
Som bygherre har Region Nordjylland satset

Visualisering: Totalrådgiver SAML Arkitekter A/S

De første to sundhedshuse:
2011
Udbud i totalrådgivning til og med
dispositionsforslag i
efteråret 2011

2012
Udbud på totalentreprisen i foråret 2012

2012
Kontrahering med
totalentreprenør
tidlig sommer 2012

2012
Første spadestik
august/september
2012

2013
Rejsegilde januar
2013

2013
Aflevering august
2013

De seneste to sundhedshuse:
2012
EU-udbud i totalrådgivning til og med
dispositionsforslag
fra marts-juni 2012

2013
Udbud på totalentreprisen i forår/sommer
2013

og er sprunget ud i en ny certificeringsordning
uden at have dybdegående kendskab til den
fra start. På tidspunktet for de første udbud
på sundhedshusene var der heller ikke mange
med kendskab til DGNB i den danske byggebranche. Det har bevirket, at projekteringsfasen har budt på flere ændringer for at få
”nemme” point i forhold til DGNB-kriterierne.
Det har kostet, og vi kunne med fordel have

2013
Kontrahering med
totalentreprenør
sommer 2013

2013
Første spadestik
oktober/november
2013

brugt DGNB i højere grad som planlægningsværktøj i dispositionsforslagsfasen.
Det har vi gjort på de to sidste sundhedshuse, hvor DGNB-kriterierne er indarbejdet
i dispositionsforslaget, og dermed også i
udbudsmaterialet for totalentrepriserne. Vi
forventer derfor, at forløbet omkring DGNBcertificeringen bliver en mere lineær proces
på de to sidste sundhedshuse.

2014
Rejsegilde december
2013/januar 2014

2015
Aflevering august
2014/februar 2015

Det har været en spændende og lærerig
proces at kaste sig ud i pilotprojekter som
disse. Det har givet udfordringer i alle faser af
byggerierne, og samtidig har det helt sikkert
højnet kvaliteten af sundhedshusene både
socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Region Nordjylland ser frem til at kunne
tage de første to byggerier i brug i september
2013. n
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Kort nyt
Hvis kulstøvet ikke skal sænke sig ned over Europa, så er det vigtigt, at
Kommissionen nu tager fat om de langsigtede reformer af kvotemarkedet frem mod 2030. Muligheden for en fælles EU-politik er desværre
næppe realistisk før 2017, hvor der er et nyt hold kommisærer og et
nyt parlament på plads.
Ulrich Bang, EU-chef i Dansk Energi, efter Europa-Parlamentet stemte nej til
Connie Hedegaards forslag om at holde liv i CO2-kvotesystemet. Kilde: Dansk Energi

Kan vi gøre det
endnu bedre?
At bringe et lokalt kraftvarmeværk ind i
fremtiden kræver både de rigtige teknologier og
opdaterede kompetencer, siger driftsleder
Michael Lund Gregersen, Tørring Kraftvarmeværk, som er i gang med en teknologisk
diplomuddannelse i vedligehold
Tørring Kraftvarmeværk investerer i fremtiden – både når
det gælder teknologi og kompetencer. Et nyt absorptionsanlæg er ved
at blive sat i drift, og driftsleder Michael Lund Gregersen er ved at tage
en teknologisk diplomuddannelse i vedligehold.
– På den ene side har jeg det sådan, at der ikke er nogen, som kan
køre anlægget bedre end mig, men på den anden side, bør man få det
bekræftet – eller afkræftet. Gør vi det godt nok, siger han.
Med en baggrund som både elektriker og maskinmester har han
de tekniske kvalifikationer på plads. Men tiden går, og viden kan blive
forældet. Det er ti år siden, han blev uddannet maskinmester, og seks
år siden han blev driftsleder for værket, der har 1.000 varmekunder. Nu
er tiden kommet til at sætte sig på skolebænken igen.
– Jeg kunne efterhånden mærke, at der var brug for fornyelse. Jeg
overvejede en HA-uddannelse, men ville gerne have det tekniske med.
Vi har haft maskinmesterstuderende på besøg, når de skulle lave
opgave om gasmotorer. Jeg fornemmede, at der var sket meget, siden
dengang jeg tog uddannelsen. Det har fået mig til at gå i gang med en
uddannelse i vedligehold, fortæller Michael Lund Gregersen, der har
haft energi som en rød tråd gennem flere forskellige job – både som
sejlende, offshore og i land.

Nyt absorptionsanlæg

Foto: Lars Rønbøg

Teknisk har Tørring Kraftvarmeværk løbende været under udvikling –
helt tilbage fra starten i 1962, hvor der kun blev fyret med olie. I dag
bliver varme og el produceret på basis af flere energikilder: naturgas,
solvarme og træpiller. Via et absorptionsanlæg og en røggasveksler
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Tørring Kraftvarmeværk har investeret
i en træpillekedel og
driftsleder Michael
Lund Gregersens
videreudannelse.

Kort nyt

The Nordic Way
Nordisk Ministerråd står bag et nyt gratis webmagasin, der præsenterer
en række forskellige projekter initieret af de nordiske statsministre og følger adskillige andre tiltag inden for grøn vækst under Nordisk Ministerråd.
Alle artikler i magasinet, der udkommer hver anden måned, er på engelsk.
Læs det nye magasin på nordicway.org

udnyttes energien til noget nær det maksimale med dagens teknologi.
– Vi har investeret i både en træpillekedel
og et absorptionsanlæg. På den måde får vi
hedt vand på 150 grader, der kan udnyttes til
både fjernvarme og elproduktion. Med absorptionsanlægget får vi både varmt og koldt vand.
Det varme sendes ud som fjernvarme. Det
kolde vand akkumuleres og opsamler varme
fra solvarmeanlægget. Med en røggasveksler kan vi udnytte varme i skorstenen ved at
sænke temperaturen på røggassen fra 55 til
20 grader celsius, svarende til 1 MW. Hele
øvelsen går ud på at sænke vores forbrug af
afgiftsbelagt naturgas og samtidig få nedbragt
CO2-udledningen. På den måde får vi en tilbagebetalingstid på seks år, fortæller Michael
Lund Gregersen.
Selv om det er de bedste kendte teknologier, som er taget i anvendelse, ønsker han
alligevel at forbedre værkets drift på andre
områder, ikke mindst vedligehold. Derfor er
han nu i gang med diplomuddannelsen i vedligehold fra Center for Drift og Vedligehold ved
Fredericia Maskinmesterskole.

Klar til forebyggende vedligehold
Her har han lært en masse nye begreber, som
anvendes inden for vedligehold: ”mean time
between failure”, oppe- og nedetid, effektiv
drift.
– Vi har ikke indtil nu haft et egentligt
system til at understøtte vores vedligehold,
men det skal vi have nu.
Hidtil har det
været noget
med at
gå rundt
og føle
sig frem.
Hvis det
snurrer lidt

for meget, skal der nok udskiftes nogle lejer.
Men vi har ikke haft et system til at registrere
alle de relevante data om vores udstyr: alder,
seneste eftersyn, driftstimer, skift af reservedele, udgifter. Alle den slags data skal nu ind
i et system, så vi kan finde ud af, om vi kan
spare os til yderligere gevinster ved at gå over
til et mere forebyggende vedligehold, siger
Michael Lund Gregersen.
En forebyggende strategi kræver en systematisk indsats, hvor der fastsættes kriterier
for inspektion af anlæg og udstyr. Den mere
forpligtende indsats skulle gerne komme tilbage som en gevinst i form af bedre overblik,
planlægning, længere levetider, og at man
undgår pludselige og kritiske stop.
– Investeringen i et system til vedligehold er
lille i forhold til de budgetter, vi ellers opererer
med, og de besparelser, som forhåbentlig
venter forude. Uddannelsen skal gøre mig
i stand til at lægge en egentlig strategi for
vores vedligehold i fremtiden, siger han.
Michael Lund Gregersen har foreløbig gennemført de to første semestre på diplomuddannelsen, som starter med to obligatoriske
moduler i vedligehold og derefter indeholder
en række valgfri moduler, herunder energioptimering, og til sidst en større afsluttende
opgave, der tager udgangspunkt i den studerendes egen arbejdsplads.

I gang med miljøregnskab
Ud over vedligeholdsopgaven ønsker Michael
Lund Gregersen at indføre et miljøregnskab for
værket, så både kunderne og offentligheden
kan få adgang til de vigtigste tal for energiforbrug og miljøbelastning ved værkets drift.
– Det er jo byens borgere, som ejer værket.
Lige nu ser de kun vores tal for kroner og ører,
men på sigt vil vi gerne have mulighed for at
sammenligne os og benchmarke med andre
kraftvarmeværker. Det kræver, at vi følger

Tørring
Kraftvarmeværk
n	
Etableret i 1962 – fyrede dengang kun med
olie
n Samlet årlig energiproduktion: 39.000 MWh
n Årlig elproduktion: 12.000 MWh
n Årlig varmeproduktion: 27.000 MWh
n 1.000 varmekunder
n 7.500 kvadratmeter solvarmeanlæg
n	
Seneste investering: 15,5 millioner kroner i
træpillekedel og absorptionsanlæg
n	
Energi produceres med naturgas, solvarme,
træpiller, absorptionsanlæg og røggasgenvinding
www.toerringkraftvarmevaerk.dk

nogle standarder for at registrere vores energidata og øvrige nøgletal. Her får jeg også nyttig
viden på diplomuddannelsen, hvor der er plads
til, at vi vælger særlige områder at fordybe os
i, siger han videre.
Når man til daglig er på et lille, lokalt kraftvarmeværk med kun tre medarbejdere, er der
en stor effekt ved at møde andre vedligeholdsansvarlige på uddannelsen.
– Det er guld værd at udveksle erfaringer
med de andre studerende. Vi kommer fra
forskellige brancher og både store og små
virksomheder med meget forskellige udfordringer, og det er meget spændende at høre,
hvordan andre tænker vedligehold og løser de
daglige opgaver. Den mere uformelle videndeling blandt de studerende er et meget vigtigt
element i uddannelsen, siger Michael Lund
Gregersen. n
Af Joel Goodstein,
journalist
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Medlemssiden

Nye medlemmer

Medlemskaber og priser
Der er fire typer af medlemskaber
1 kontaktperson, 1 stemme:
Adgang for 1 medarbejder på
medlemsvilkår ved foreningens
arrangementer. Deltageren behøver ikke være kontaktpersonen.
Virksomheden har 1 stemme ved
generalforsamlingen. Foreningens
udsendelser sendes til kontaktpersonen i 1 eksemplar.
Årskontingent kr. 2.750 ekskl.
moms.
3 kontaktpersoner,
3 stemmer:
Adgang for et ubegrænset antal
medarbejdere på medlemsvilkår
ved foreningens arrangementer
under forudsætning af, at medarbejderne kommer fra den samme
virksomheds eller institutions
adresser. Foreningens udsendelser
modtages i 3 eksemplarer.
Årskontingent kr. 5.500 ekskl.
moms.

1 privatperson, 1 stemme:
Giver adgang til personlig deltagelse i foreningens arrangementer.
Medlemmet har 1 stemme ved
generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i 1
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 1.000 ekskl.
moms.
Junior/senior-medlemskab,
1 stemme:
For personer under grunduddannelse, som er relevante for foreningens formål eller for personer, der
ikke længere er erhvervsaktive.
Medlemskabet giver adgang til gratis personlig deltagelse i foreningens arrangementer, dog må udgifter til fortæring og hotelophold
betales. Medlemmet har 1 stemme
ved generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i 1
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 100 ekskl. moms.

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til
følgende nye medlemmer:
Ulla Madsen Thau
Søren Jensen A/S
Oliver Haslund
Studerende
Monica Lynge
Jacobsen
Hillerød Kommune,
By og Miljø
Christoffer Skov
Olesen
KUBEN Management
A/S
Karsten Jensen
Mariendal El-Teknik
A/S
Henrik Buch
Andersen
ELOPAK A/S
Lene Rye Hansen
Faxe Kommune

Louise Overvad
Jensen
Dansk Fjernvarme
Alex Just
Pedersen
Studerende
Lars Jacobsen
Studerende
Lennarth Hansen
Siemens Building
Technologies A/S

Lars Trier
Dansk Standard
Mads Stetter
Nordjyske
Ejendomme
Jens Birch Jensen
VELUX A/S Facility
Martin Hoffmann
Jensen
Studerende

Lea Munkholm
Energitjenesten
Frank Bastrup
Jørgensen
EnergiMidt
Infrastruktur A/S
Thomas Bertelsen
SE Big Blue
Henrik Paulsen
SE Big Blue

Energiforum Danmark – bestyrelse og lokalafdelinger
Formand: Mads Bo Bojesen
Næstformand: Susanne Kuehn
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen

35 31 35 31
45 56 16 16
49 28 25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo
Poul Schoelzer
Flemming Kehr
John Kepny Rasmussen
Christian Trollo
Petter Møller

39
44
21
38
77
23
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42 95
36 12
18 90
70 00
24 60

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal
Karina Dalgaard Müller

38 14 64 02
21 72 41 34

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech
Midtjylland: Jacob Worm
Vestjylland: Flemming Madsen
Sydjylland: Søren Vinding
Fyn: Jørgen Halkjær
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström
Bornholm: Hans-Aage Steenberg
Region Sjælland: Niels Boel
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Forbrugsovervågning på smartphone
Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede
NYH E D







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.

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

Hent viden hos Det Økologiske Råd:

ENERGI ER NØGLEN TIL GRØN OMSTILLING
Konference om el-biler
Elbiler er energieffektive, klimavenlige,
støjsvage og nedbringer den sundhedsskadelige luftforurening. Alligevel møder
elbiler stor modstand. Det Økologiske Råds
konference gør op med fordommene:
Tid: Torsdag d. 5. sep. kl. 10-15
Sted: Christiansborg

Tænk på klimaet når du køber strøm
Start med dit elforbrug, når du vil gøre noget godt for
klimaet og fremme vedvarende energi.
På www.grøntelvalg.dk får du hurtigt overblik over de bedste
el-produkter på markedet. Det Økologiske Råd har her beskrevet
el-produkterne og inddelt dem i fire klasser. Vi anbefaler, at du
vælger el fra den bedst mulige klasse. Du er højst bundet i 6
måneder af et valg af el-produkt, så du kan sagtens ændre det
valg, du allerede har truffet.

Talere: Bl.a. Klima- og energiminister
Martin Lidegaard.
Tilmelding: elbiler@outlook.com med
angivelse af navn, organisation og adresse.
Se programmet på www.ecocouncil.dk

Se mere på www.grøntelvalg.dk

GLOBAL ØKOLOGI: Fokus på energi
Danmarks globale magasin om klima, natur og
miljø i Danmark og på globalt plan. Nyhedsoverblik,
baggrund, analyser og debat. Global Økologi udkommer
fire gange om året. Medlemmer modtager bladet gratis.
Temanummer om vedvarende energi og grøn
omstilling, juni 2013:
Kan bestilles fx i klassesæt på info@ecocouncil.dk

Bliv medlem af Det Økologiske Råd!
Det Økologiske Råd er en medlemsforening. Som medlem får du indflydelse på
rådets arbejde for en bæredygtig udvikling. Du modtager bladet Global Økologi fire
gange om året, og du får rabat når du deltager i rådets arrangementer.
Personligt medlemskab: 345 kr. årligt. 195 kr. for arbejdsløse, pens. og studerende.

Det Økologiske Råd Blegdamsvej 4B 2200 Kbh N Tlf 3315 0977
info@ecocouncil.dk www.ecocouncil.dk

