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Vi skal hive bygningerne
frem i lyset igen
DELTOG DU I ENERGIFORUM 2018
vil jeg bede dig tage et kig på forsiden af
denne udgivelse endnu en gang. Virker den
bekendt?
Og ja, den ligner til forveksling den
illustration, som dekorerede forsiden af den
særudgivelse, der varmede op til netop Energiforum 2018. Så hvorfor nu denne lighed? Er
de så idéforladte i Energiforum Danmark, at
de bruger samme forside to år i streg og blot
ændrer 2018 til 2019?
Nej, inspirationen mangler ikke. Der er en
mening med galskaben, så at sige. For et
år siden stod vi nemlig i en situation, hvor
arbejdet forud for regeringens energiudspil
stod på, og hvor en lang række eksperter slog
fast, hvor vigtigt det er at prioritere energieffektiviseringer i bygningsmassen for at
opfylde Danmarks klima- og energimålsætninger. De helt store projektører var, billedligt
talt, fæstnet mod bygningerne – til Energiforum Danmarks medlemmers store glæde.
Projektørerne lyser stadig som et tegn på,
at der er et enormt potentiale og ditto behov
for fokus; men bygningerne er nu gemt under
en papkasse. Forsiden illustrerer altså på én
gang, hvor meget situationen er den samme
nu som i 2018, og samtidig hvor anderledes
situationen ser ud. For hvor blev bygningerne
af i energiaftalen og i regeringens klima- og
luftudspil fra oktober?
Svaret er, at bygningerne er blevet gemt
i skyggen. Under papkassen. Men de er
altså derinde, og behovet for at sætte skub i
energirenovering er ikke blevet mindre siden
Energiforum 2018, og derfor er de i centrum
igen på Energiforum 2019; men nu blandt
andet i lyset af den manglende prioritering i
energipolitikken.
Samarbejde på tværs i branchen, vidensdeling og udvikling i fællesskab er blandt

Energiforum Danmarks nøgleværdier, og vi
er meget bevidste om, at når der stilles nye
krav til branchen og markederne i form af
politiske målsætninger og ændrede støttemuligheder, så kigger branchen efter seriøse
steder, hvor man kan mødes og tale om
erfaringer og udvikle i fællesskab. Det gælder også nu, for vi skal ikke læne os tilbage
og være utilfredse. Der er masser af måder,
vi kan bidrage og masser af muligheder for
at hive bygningerne ud af skyggen og frem i
lyset igen.
På Energiforum 2019 kan du høre om,
hvordan flere danske kommuner har fokus på
målsætningen om en fossilfri forsyning fra
2035. Som bygningsejer kunne man fristes til
at læne sig tilbage og overlade dette arbejde
til forsyningsbranchen og de nationale politikere. Men indtager du denne komfortable og
afventende position, så er der en god risiko
for, at du bliver overrasket i en nær fremtid,
som kommer til at byde på eksempelvis
lavere fjernvarme-temperaturer, tids-variable
energipriser og øget elektrificering.
Der vil med andre ord ske en stor udvikling
og innovation inden for forsyning, afregning
og regulering. En udvikling, der vil involvere
bygningsejerne i de indledende faser omkring
udvikling og test; som for eksempel hos

Energylab Nordhavn, der på Energiforum
2018 modtog Energi & Miljø-prisen. Men
også som afgørende faktorer for en hurtigere
udbredelse af markedsparate teknologier.
Omstillingen til en fossilfri forsyning i 2035
involverer derfor i høj grad bygningsejerne,
og Danmarks evne til at opfylde målsætningen vil afhænge af vores evner til at samarbejde og udvikle i fællesskab.
Et andet gennemgående tema på Energiforum 2019 vil være, hvordan gode kræfter
arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s
17 verdensmål blandt både kommuner og
virksomheder, og hvordan en række frontløbere arbejder med udvalgte verdensmål
som en del af forretningsstrategien. Gode
eksempler på, at den grønne omstilling ikke
kun er afhængig af, om politikerne lytter
eller prioriterer, som vi synes rigtigt. Vi når
resultater, når de gode grunde til handling
er tilstede, og når kommuner, virksomheder,
interesse- og brancheforeninger samarbejder
og sætter sig mål.
Med ønsket om at så frø til nye partnerskaber, ønsker jeg god læselyst, ligesom
jeg inviterer både kendte og nye ansigter til
Energiforum 2019 den 5. og 6. marts på Hotel
Nyborg Strand, midt i Danmark. n
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Energiforum Danmarks konference Energiforum 2019 handler i år blandt andet om bygningerne i energi- og klimapolitikken.
Foto: Colourbox

Hvor er bygningerne
i energi- og klimapolitikken?
Til Energiforum 2019 har vi i Energiforum Danmark stillet os selv det spørgsmål, og nu
har vi også spurgt branchen om det samme: Hvor er bygningerne i energi- og klimapolitikken? Dansk Byggeri, TEKNIQ, Siemens og Rambøll fortæller, hvordan de mener,
at energioptimering i bygninger kan spille en større rolle i den danske energi- og klimapolitik.
Af Rebecca Holck
Rosenberg,
studentermedhjælper
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DA REGERINGENS KLIMAUDSPIL blev
offentliggjort i oktober, kunne Energiforum
Danmark sidde og bladre frem og tilbage for
at lede efter bygningerne. Men nej, energibesparelser i bygningerne var intet sted at se.
Årets energiaftale mellem regeringen og
Folketingets partier havde heller ikke meget
at byde på i forhold til energieffektiviseringer
i den danske boligmasse.
Det er velkendt, at både EU og Danmark
har mål om at være fossilfrie og energineutrale i 2050. Samtidig står energirenoveringer

i bygninger, hvis energiforbrug lige nu dækker
40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, øverst på listen over Klimarådets
2030-anbefalinger til politikerne.
Energiforum Danmark undrer sig derfor
over, hvor bygningerne blev af i årets energiog klimapolitik?

Hvis energien er grøn og gratis,
hvorfor så spare?
Dansk Byggeri mener, at diskursen i dele af
energibranchen har været medvirkende til, at

Klimaudspil 2018

Energiaftale 2018

Den 9. oktober 2018 fremlagde
regeringen sit klima- og luftudspil, der indeholdte 38 initiativer.
De bød blandt andet på:

Den 29. juni 2018 indgik regeringen en energiaftale
for 2018 med Folketingets partier. Her blev det blandt
andet besluttet, at:

n	Stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

n D
 er afsættes en markedsbaseret pulje på årligt
500 millioner kroner til energispare-indsatsen fra
2021-2024; heraf er 200 millioner kroner øremærket
energibesparelser i bygninger.

n	Afskaffelse af registreringsafgift på
grønne biler under 400.000 kroner i
2019 og 2020.

n	
Elafgiften og elvarmeafgiften lempes for at udnytte
den grønne energi og fremme varmepumper.

n	Annullering af 8 millioner CO2kvoter.

n	
Der etableres tre havvindmølleparker på samlet
2.400 MW frem mod 2030.

n	Udskiftning af gamle brændeovne
ved ejerskifte og skrotpræmie til
gamle brændeovne.

n	
Der afsættes 4,2 milliarder kroner til teknologineutrale udbud for solceller og vindmøller.

n	Forbedring af biogasanlæggene.
	Udspillet skal fremover igennem
politiske forhandlinger.
Kilde:
www.regeringen.dk

midlerne til at fremme energibesparelser er blevet kraftigt beskåret i årets
energiaftale.
– Det er lykkes stærke kræfter i energibranchen at sætte en diskurs om, at energien
er næsten grøn og gratis: ”Så hvorfor spare
på den?”, siger Camilla Damsø Pedersen,
energipolitisk chef i Dansk Byggeri.
En politisk prioritering af energibesparelser
i bygninger er ifølge Dansk Byggeri ellers
godt givet ud, hvis Danmark skal være fossilfri i 2050 på en omkostningseffektiv måde.
– Energibesparelser i bygninger giver
samtidigt bedre og sundere boliger. Og så vil
et mindre energiforbrug i bygningerne gøre
det lettere at integrere de store mængder af
varierende vedvarende energikilder, fortæller
Camilla Damsø Pedersen.
Dansk Byggeri mener derfor, at man fra
politisk side bør sætte bindende mål for
energibesparelser i bygninger frem mod
2050; efterfulgt af en handlingsplan med
konkrete virkemidler for, hvordan målene skal
nås.

Beløn energirenoveringer ligesom
elbiler
TEKNIQ understreger i den forbindelse, at
det ikke er nok at rejse flere vindmøller for at
nå energimålene:
– Den grønne omstilling handler i lige så
høj grad om at bruge energien mere effektivt
som at bruge vedvarende energi. Og den
grønneste energi er jo den, vi ikke bruger,

n	
Der afsættes en pulje på 500 millioner kroner årligt
mellem 2020-2024 til at fremme grøn transport.
n D
 anmark tilslutter sig det internationale mål om at
udfase kul i elproduktionen inden 2030.
Kilde: Efkm.dk

siger Simon
O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.
TEKNIQ ser især, at
der både er økonomiske og energibesparende
gevinster at hente i de tekniske installationer
i energirenoveringen; for eksempel installation af varmepumper og intelligent styring
af lys.
Men omstillingen kræver, at politikerne
skaber økonomisk incitament til at energirenovere, og her er der inspiration at hente fra
regeringens klimaudspil.
– Alle erfaringer viser, at der er behov
for en gulerod, hvis man vil have bygningsejere til at investere i energibesparelser. På
samme måde som regeringen belønner elbilejere i deres klimaudspil, bør de belønne
bygningsejere, der energirenoverer, forklarer
Simon O. Rasmussen.

Udgiftsneutral, fossilfri omstilling
findes i ESCO-modellen
Der er en dobbelt besparelse for samfundet
i at energioptimere bygningerne, mener
Siemens. For det første er der et fald i energiforbruget gennem energibesparelser, for
det andet betyder et mindre energiforbrug et
mindre behov for investeringer i ny energiproduktion.
Siemens erfaringer med ESCO-projekter
viser, at der kan spares mellem 20 og 40
procent af energien gennem den model.

– Og det fantastiske er, at energibesparelser kan gøres omkostningsfrit og energineutralt med forretningsmodeller som ESCO.
Det betyder, at der ikke er behov for nye
penge i systemet, siger ESCO-direktør i Siemens Lars Nielsen til Energiforum Danmark.
Der er også behov for, at der ses mere på
driften, når der bliver energirenoveret, mener
Siemens:
– Desværre ser vi ofte, at økonomien til
opførelsen af bygningen anskues adskilt fra
økonomien til driften af den – og så ender
man med at tage de næstbedste beslutninger. Hvis vi skal løse det på den bedste
måde, skal ’Total Cost of Ownership’-tankegangen meget mere ind i byggeriet, fortæller
Lars Nielsen.

Find energibesparelser i bygningsdriften
Rambøll har også et driftsperspektiv på
energioptimeringen. De ser, at man gennem
systematiske nøgletal kan gøre det både
nemmere og mere effektivt at optimere bygningsdriften og deraf energiforbruget.
– Der er ikke centrale og gennemarbejdede nøgletal for energiforbruget i eksisterende bygninger, hvilket forventeligt kunne
afdække større potentialer for energibesparelser, siger seniorkonsulent Niels Radisch
og fagchef Christoffer Borgwardt-Stampe fra
Rambølls byggeridivision. n
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Energibesparelser er stadig
en stor del af energipolitikken
Bygningerne er ikke
røget ned i prioriteringen
af energipolitikken ifølge
Venstre. I energiaftalen fra
juni 2018 har de i stedet
ændret kurs for energibesparelser. SF så dog
gerne flere politiske indspark til at fremme energieffektiviseringen.
ENERGIEFFEKTIVITET I BYGNINGER
står stadig højt på den grønne dagsorden.
Det mener Venstre. Partiet har med energiaftalen fra i sommers blot ændret kurs inden
for energieffektivisering, lyder forklaringen.
– I stedet for at forlænge den nuværende
energispare-ordning, når den udløber i 2021,
markedsudsætter vi energibesparelserne, så
aktører kan byde ind med en given mængde
energibesparelse til en given pris, fortæller energi-, forsynings- og klimaordfører for
Venstre, Thomas Danielsen.
Ifølge Venstre vil mere konkurrence på
markedet for energibesparelser gøre gavn
for bygningsejerne og virksomhederne i form
af billigere og bedre energioptimering, og
samtidig vil det give en omkostningseffektiv
måde at nå EU’s energimål, som Danmark
har bundet sig op på at overholde.
Danmark skal ifølge nye EU-mål, som blev
vedtaget i november, forbedre energieffektiviteten med 32,5 procent i 2030.

Af Rebecca Holck Rosenberg,
studentermedhjælper
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Færre kroner og ører til bygninger i
energipolitikken

Bygningerne i fremtidens politik
kommer an på valget

I energispare-ordningen, som stadig gælder
frem til 2021, er der afsat 1,5 milliarder kroner
om året til energieffektiviseringer. I den nye
energiaftale er der mellem 2021 og 2024 afsat
0,5 milliarder kroner om året.
Venstre indrømmer, at der er færre kroner
og ører til energioptimering af bygninger i
energipolitikken, men mener ikke, at det
afspejler en politisk nedprioritering.
– Succeskriteriet er ikke at smide flest
muligt penge efter noget, der ikke virker.
Politisk er der meget fokus på energioptimering, siger Thomas Danielsen.
Han fortæller, at i det nye år vil en forbedring af energimærkningen af bygninger blive
et af fokuspunkterne for 2019’s energipolitik.
I december udgav Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet deres initiativplan for det
nye energimærke.

Ifølge SF er det derimod tydeligt, at energioptimering i bygninger er blevet nedprioriteret i energi- og klimapolitikken.
Partiet så gerne, at der kom flere politiske
indspark til at fremme energirenoveringer;
blandt andet gennem billigere lån til boligejere og ved at placere energirenovering i
kommuner og regioner uden for den økonomiske anlægsramme.
– Det drejer sig helt generelt om at gøre
det nemt at spare på energien. Og så skal
tilskud indrettes, så de kan bruges ved de
store, dyre renoveringer, når man alligevel
skal have for eksempel skiftet tag ud, fortæller formand og energi- og klimaordfører for
SF, Pia Olsen Dyhr.
Det nye års energi- og klimapolitik falder
oven i Folketingsvalget, som skal finde sted
senest 17. juni 2019. Men om energioptimering i bygninger i den forbindelse får en større
rolle i energi- og klimapolitikken for 2019,
– ja, det kommer meget an på, hvem der
vinder valget, siger Pia Olsen Dyhr. n

Venstres energi-, forsynings- og klimaordfører, Thomas Danielsen, mener
ikke, at energioptimering i bygninger
er forsvundet fra den grønne dagsorden.
Foto: Pressefoto

SF’s formand og energi- og klimaordfører for SF, Pia Olsen Dyhr, ser gerne, at
der kommer flere politiske indspark til
energirenoveringer.
Foto: Steen Brogaard

BLUETOWN er en del af UNDP-projektet ”SDG Accelerator for SMV’er” og arbejder med verdensmål 9: Industri, innovation og
infrastruktur. BLUETOWN har udviklet et Wifi-hotspot, der udelukkende er drevet af solenergi, og som derfor kan sikre, at en
større del af verdens befolkning kan bruge internettet, hvilket kan være en motor for både uddannelse og udvikling.
Foto: BLUETOWN

Verdensmål
Rykker klimaindsatsen fra embedsværk til folkeværk

Der er intet revolutionerende at finde i budskabet bag
FN’s 17 verdensmål og 169 delmål. Alligevel ser flere danske brancheaktører en fundamental forandring i arbejdet
med bæredygtighed blandt især private virksomheder
før og efter 1. januar 2016, hvor verdensmålene trådte i
kraft. Nu er det nemlig blevet letforståeligt, hvordan enhver kan forandre verden, lyder forklaringen.

Af Trine Møller Pedersen,
journalist

Ø
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Ø

PARIS-AFTALEN er givetvis vigtig for den
globale klimaindsats, men det er de færreste almindelige mennesker, der kan sige
meget om indholdet af den store klimaaftale
mellem 196 lande fra 2015. Til gengæld har
FN med 17 konkrete verdensmål skabt en
kommunikationsplatform, hvor alle fra skoleelever og forældre til virksomhedsledere og
borgmestre kan sætte sig ind i og forstå, hvor
de kan gøre en forskel for at forandre verden.
Det mener direktør i non-profit partnerskabet Gate 21, Poul Erik Lauridsen:
– Vi, der har fulgt klimadagsordenen i

Plastix er en del af UNDP-projektet
”SDG Accelerator for SMV’er” og arbejder med verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Plastix producerer
plastråvarer af blandt andet brugte fiskenet, reb, udtjente trawlere og hård
affaldsplast, som bliver omdannet til
nye plastråvarer af høj kvalitet i stedet
for at ende som plasticaffald.
Foto: Plastix
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mange år, har orienteret os meget mod
klimakonferencerne, men det er en elitær
dagsorden for de få, fordi beslutningerne
rummer en række komplicerede processer, de er længe om at træde i kraft
og er i høj grad noget, der primært
eksisterer i embedsmænds
bevidsthed. Derfor har det
også længe været svært at
få den enkelte borger eller den
enkelte virksomhedsejer til at
forstå, hvordan de kan
gøre en forskel,

fortæller Poul Erik Lauridsen og fortsætter:
– Det er til gengæld utrolig let at
oversætte de enkelte verdensmål og
delmål til, hvad man selv
kan gøre som person,
virksomhed eller kommune for at bidrage.
Jeg tror i høj grad, at
verdensmålene er en
stor del af årsagen til, at
helt almindelige borgere
har rykket sig markant
på kun to år i forhold
til kødfrie dage og

skepsis over for mange flyrejser. Og i forhold
til arbejdet i Gate 21 har vi fået et redskab til
at åbne dialogen med især private virksomhedsejere, som i meget høj grad er villige til
at bidrage.
Den tolkning kan de genkende hos Dansk
Industri, hvor chefkonsulent Henrik Schramm
Rasmussen kalder FN’s verdensmål for ”et
globalt sprog for erhvervslivet”:
– Verdensmålene gør arbejdet med en
overordnet indsats på blandt andet kli-

maområdet mere tilgængeligt, fordi det
er udspecificeret i konkrete mål som for
eksempel målet for bæredygtig produktion.
Verdensmålene udgør et spejlbillede af de
største udfordringer i verden, som er et godt
udgangspunkt for samtale. For eksempel
mellem Dansk Industri og vores medlemsvirksomheder, forklarer Henrik Schramm
Rasmussen. Ø
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Ø Fra CSR-politik til forretningsstrategi

Han er leder af projektet ”Fra filantropi til forretning”, som er Dansk Industris overordnede
indsats i forhold til at omsætte verdensmålene til handling i danske virksomheder.
Målet er at få flere til at implementere
arbejdet med verdensmål i den overordnede forretningsstrategi, og lige nu arbejder
erhvervsbrancheorganisationen med 21 virksomhedsledere gennem en samlet periode
på to år.
– Vi ser det som vores opgave at tage bolden op, fordi virksomhederne spiller en stor
rolle i forhold til at gøre en markant forskel
på mange af de områder, som verdensmålene sætter fokus på. Og hvis det skal lykkes,
skal vi også være med til at skabe opmærksomhed og vise, at der er store markedsmuligheder i arbejdet, siger Henrik Schramm
Rasmussen.
Som en del af projektet ”Fra Filantropi til
Forretning” arrangerer Dansk Industri, i samarbejde med forskellige partnere, op mod 20
konferencer om emnet, ligesom Dansk Industri har lanceret den digitale platform www.
danskindustri.dk/sdg, som skal fungere som
en samlende enhed for arbejdet og erfaringerne med arbejdet for verdensmålene i den
private sektor.
Dansk Industri ser overordnet flere poten-

10 / Energiforum Danmark januar 2019

tialer i arbejdet med verdensmålene, men
hovedårsagen til at erhvervsbrancheorganisationen ønsker, at virksomhederne indarbejder
indsatsen i forretningsstrategien, frem for
eksempelvis udelukkende i en CSR-strategi,
er, at der er markante markedspotentialer
og indtjeningsmuligheder i at arbejde for en
bedre verden. Arbejdet med bæredygtighed
handler med andre ord om forretningsudvikling og bør derfor være forankret i topledelsen.
– I vores eget arbejde med de 21 virksomheder tager vi virksomhedslederen i hånden
fra A-Z i arbejdet med en ny forretningsstrategi, der tager afsæt i verdensmålene. De
skal lave selve arbejdet selv, men vi tvinger
dem til at tage stilling og komme videre med
de gode tanker, som de alle har, og udvikle
dem til forretning og indtjening, fortæller
Henrik Schramm Rasmussen og uddyber:
– Inden for fire hovedområder af verdensmålene er der markedsmuligheder for 70 billioner kroner årligt på globalt niveau, og med
de kompetencer som dansk erhvervsliv sidder
inde med på bare klima- og energiområdet,
er der et enormt eksportpotentiale for både
knowhow og konkrete tekniske løsninger. Og
mange der ikke har set dagens lys endnu.

Dansk projekt skal udbredes globalt
Et lignende projekt, kaldet ”SDG-accelerator

for SMV’er”, er i gang hos UNDP’s nordiske
repræsentationskontor, der kan betragtes
som FN’s forlængede arm i Danmark. Her er
fokus på de små- og mellemstore virksomheder, og hvordan de kan hjælpes til at få
omsat gode hensigter og tanker til konkret
arbejde med verdensmålene.
I 2018 har 15 danske små- og mellemstore virksomheder været tilknyttet ”SDGaccelerator for SMV’er”, der er finansieret af
Industriens Fond, og 15 nye står parate til at
deltage i 2019.
– Vi fungerer som en accelerator for at få
skubbet deres egne forretningsidéer fremad
og bundet op på verdensmålene, fordi
verdensmålene i høj grad også skal ses som
verdens udækkede behov og forretningspotentiale. Vi udarbejder altså produkter,
services og forretningsmodeller baseret på
virksomhedernes egne gode idéer, fortæller
UNDP’s projektleder Stine Kirstein Junge.
Og idéer har virksomhedslederne masser
af, men fælles for de deltagende er, at det
har været for uhåndgribeligt at få omsat idéer
til bæredygtig forretning.
– Alle er mødt op med mellem 2 og 17
konkrete idéer, men det kræver samarbejde
og ny viden at få de nye forretningsområder i
gang, og det er netop det, som verdensmålet
om partnerskaber handler om, siger Stine
Kirstein Junge og uddyber med et eksempel:

Ø

TripleNine er en del af UNDP-projektet
”SDG Accelerator for SMV’er” og
arbejder med verdensmål 14: Livet i
havet. Virksomheden producerer fiskemel og fiskeolie af højeste kvalitet
fra råvarer, der leveres af lokale og
udenlandske fiskere. De arbejder
blandt andet på at gøre muslinger til en
ny foderingrediens og udnytte deres
evne til at opsamle kvælstof fra havet.
Foto: TripleNine

– En af de deltagende virksomheder i
projektet er RGS Nordic, som har en række
byggeaffaldspladser. De havde en idé om,
at de gerne ville hjælpe deres kunder til at
minimere kørsel uden last, fordi de kunne
se, at der var mange tomme kørsler til og
fra affaldspladserne. De arbejder nu sammen med en stor transportvirksomhed, der
stiller kørselsdata til rådighed, og en lille
IT-virksomhed for at udvikle en software,
der netop kan optimere kørslerne på tværs
af kunderne, så der samlet set kører færre
tomme lastbiler på vejene.
Hun påpeger videre, at både nationale
og internationale partnerskaber er et vigtigt
skridt på vejen mod at indfri verdensmålene.
Stine Kirstein Junge er selv netop vendt
hjem fra en af flere udenlandske UNDPkonferencer, denne gang i Istanbul, med
fokus på international partnerskabsdannelse
for små- og mellemstore virksomheder.
Ligesom hun fortæller, at erfaringerne fra
det danske projekt skal danne fundamentet
for en metode for forretningsudvikling for
små- og mellemstore virksomheder, der skal
udbredes til hele verden.
– Nogle af de vigtigste aktører for at indfri
verdensmålene er de private virksomheder,
så derfor er det afgørende, at vi bidrager til
at gøre det tydeligt, hvordan idéer kan gøres
operationelle. Her er det også vigtigt at forstå, at det kræver tid og penge fra virksomhedernes side at udvikle de idéer, som skal
gøre, at de kan få del af det globale forretningspotentiale på 70 billioner kroner årligt,
som verdensmålene åbner op for, og indfri
verdensmålene i praksis, så derfor er det
også vigtigt at nå ud til investorer, forklarer
Stine Kirstein Junge.

Offentlige indkøb som accelerator
Netop dannelsen af partnerskaber er et verdensmål i sig selv og et af de centrale mål,

Du kan læse mere om
hvert enkelt verdensmål, der er suppleret
med en række delmål, på
www.verdensmaalene.dk.

FAKTA:
FN’s 17 verdensmål og
169 delmål blev vedtaget af de 193
medlemslande på FN-topmødet i New
York den 25. september 2015 og trådte
i kraft den 1. januar 2016. Denne artikel
forholder sig til de verdensmål, der
relaterer sig til energi- og klimaområdet
og partnerskabsdannelse generelt.
Verdensmålene er blevet til på baggrund af tre års globalt arbejde, der
blandt andet omfatter en åben, mellemstatslig arbejdsgruppe, FN-generalsekretærens Højniveau Panel af Eminente
Personer og holdnings-bidrag fra ti
millioner mennesker verden over.
Verdensmålene er:
1 		 Afskaf fattigdom
2		 Stop sult
3		 Sundhed og trivsel
4		 Kvalitetsuddannelse
5		 Ligestilling mellem kønnene
6		 Rent vand og sanitet
7		 Bæredygtig energi
8		Anstændige jobs og økonomisk
vækst
9		Industri, innovation og infrastruktur
10		Mindre ulighed
11		Bæredygtige byer og lokalsamfund
12		Ansvarligt forbrug og produktion
13		Klimaindsats
14		Livet i havet
15		Livet på land
16		Fred, retfærdighed og stærke
institutioner
17		 Partnerskaber for handling

som Gate 21 arbejder med. Her er blikket rettet mod virksomheder, kommuner, regioner,
vidensinstitutioner og udlandet.
Et af de projekter, som Gate 21 arbejder
med, er Cleantech Tipp, hvor målet er at
motivere virksomheder til at levere bæredygtige løsninger og produkter ved at gøre kommuner og regioner mere målrettede i deres
indkøb og dermed skabe en efterspørgsel,

som virksomhederne naturligt vil
efterkomme.
– Der er tale om indkøb på 320
milliarder kroner årligt, så hvis man
bare ændrer en procent eller to, har
vi allerede vundet meget. Og potentialet
er meget større end det, påpeger Poul Erik
Lauridsen, direktør i Gate 21.
Han forklarer, at de offentlige indkøb
dækker over alt fra kuglepenne til bygge- og
anlægsprojekter. Et konkret eksempel på,
hvad et partnerskab om bæredygtigt indkøb
kan føre med sig i København og Frederiksberg kommuner. De to skal tilsammen
investere 11 milliarder kroner i klimaløsninger
over en årrække, og her er der meget at
spare både økonomisk og klimamæssigt ved
at efterspørge den rette vare.
– Et problem er for eksempel oversvømmelser, og her kunne man let tænke, at det
skal løses ved at grave huller gennem hele
byen og lægge nogle større kloakrør ned,
som kan lede vandet væk. Men en smartere
måde at gøre det på, kan måske være at forsinke regnvandet ved at lede det hen til Frederiksbergs mange træer, som kan opsuge
en stor del af vandet, ligesom man kan lave
forsinkelsesbassiner i form af søer i parker
og andre steder. På den måde forbruger man
færre ressourcer, fordi man sparer på anlæg
af nye, store kloakrør under byen og samtidig
bruger vandet i stedet for bare at lede det
væk, fortæller Poul Erik Lauridsen.

Deler erfaringer med hele verden
Han oplever en stor velvilje hos især kommuner og regioner til at arbejde med verdensmålene, men samtidig er den konkrete
afsmitning på indkøbsvanerne ikke nået så
langt endnu, som Poul Erik Lauridsen kunne
have ønsket sig.
– Det er et vanskeligt område at få forankret på et strategisk højt nok niveau i kommuner og regioner, fordi det kræver omlægning
af indgroede måder at gøre tingene på. Det
gælder for eksempel i forhold til at se på en
bygnings levetid, når man investerer i stedet
for at se på eksempelvis anlæg og drift særskilt. Det tager lang tid at ændre, og derfor
er det vigtigt med netværk og partnerskaber
for at fremme viden og de gode eksempler,
fortæller Poul Erik Lauridsen.
Og de vigtige erfaringer skal ikke kun deles
med Danmark, men med hele verden. Det
gør Gate 21 i deres DOLL Living Lab, som er
et udendørs laboratorium i Albertslund Kom- Ø
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Læs hvordan jernstøberiet Tasso A/S arbejder med verdensmål 12,
der handler om ansvarligt forbrug og produktion
Side 25-28.

Ø mune, hvor Gate 21 tester og demonstrerer

ny teknologi og nye produkter inden for
belysning på 12 kilometer veje og stier.
– Det betyder enormt meget at kunne vise
noget fysisk frem, fordi det er meget mere
overbevisende at se og forstå noget i praksis
i stedet for at læse om det. Derfor er det et
stort fokusområde for os at få skabt nogle
videnscentre, hvor vi med vores førerposition som land kan invitere andre ind og vise
det frem, som vi kan. Det er helt centralt i
forhold til vidensdeling, påpeger Poul Erik
Lauridsen og tilføjer, at der blandt de årligt
2500 besøgende er gæster fra en lang række
af verdens lande.
Green Building Council arbejder også som
partnerskabsdannende institution mellem
det offentlige og private i arbejdet med verdensmålene. Her er fokus blot udelukkende
på byggeri, hvor verdensmålene er blevet
indarbejdet i den allerede kendte DGNBcertificering for bæredygtighed i byggeri.

Mere kommunal vilje end handling
Her er oplevelsen, som hos Gate 21, at der er
en stor velvilje hos kommuner og regioner,
men at det kræver en indsats for at få omsat
velvilje til konkrete handlinger.
Direktør i Green Building Council, Mette
Qvist, refererer i den sammenhæng til en
rapport fra Deloitte (Kommuner kan skabe
lokal udvikling med FN’s verdensmål, udgivet
juni 2018, red.), der viser, at mens hver tredje
kommunaldirektør mener, at FN’s verdensmål åbner op for nye muligheder for partnerskaber, er det kun hver tiende kommune, der
har en plan for, hvordan de skal arbejde med
verdensmålene.
– Det er et stort paradoks, som underbygger, hvorfor det er vigtigt med partnerskaber,
som er en af de funktioner, som vi udfylder i
forhold til at påvirke kommunernes måde at
tænke på i forhold til byggeri. Men det er vigtigt at slå fast, at FN’s verdensmål har skabt
en politisk driver, så timingen er der nu for at
få skabt forandringerne, siger Mette Qvist.
Green Building Council har udarbejdet rapporten ”FN’s verdensmål og DGNB”, der viser
synergierne mellem DGNB-bæredygtighedscertificeringen i byggeri og de 17 verdensmål.
Her er det blandt andet beskrevet, hvordan
byggesektoren står for 40 procent af det
samlede energiforbrug i Danmark og 30 procent af den samlede affaldsmængde.
– Byggeri er hårdt ved miljøet, fordi der er
et højt forbrug af ressourcer som sand, stål,
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metal og træ, som vi ikke bare kan blive ved
med at forbruge og smide væk i forbindelse
med nedrivning. Derfor er vi for det første
nødt til at se på, hvordan vi bygger bedre og
renoverer bedre, så bygninger får en længere
levetid. Her gælder det også om at tænke
langsigtet i forbindelse med byggeprocessen og bygge på en måde, der gør, at den
nye kontorbygning om 50 år eksempelvis kan
ombygges til lejligheder, hvis behovet har
ændret sig, siger Mette Qvist og tilføjer:
– For det andet har vi brug for et paradigmeskifte i den henseende, at byggeri ikke

Vil du vide mere?
Dansk Industri har udviklet platformen
www.danskindustri.dk/sdg, der skal
fungere som samlende enhed for arbejdet med FN’s verdensmål i den private
sektor. Her kan du læse cases om de 21
virksomheder, der er en del af projektet
”Fra Filantropi til Forretning”.
Dansk Industris rapport ”The Global
Goals and opportunities for business”
findes på www.danskindustri.dk under
publikationer, hvorfra den kan downloades gratis.
Du kan tilmelde dig Dansk Industris
netværk ”DI- Fra Filantropi til Forretning” på LinkedIn.
Green Building Councils rapport ”FN’s
verdensmål og DGNB” findes på www.
gbc.dk, hvorfra den kan downloades
gratis.
Deloittes rapport ”Kommuner kan skabe
lokal udvikling med FN’s verdensmål”
findes på www.deloitte.dk, hvorfra
den kan downloades gratis.
Du kan læse cases fra de virksomheder, der er en del af UNDPprojektet ”SDG-accelerator for
SMV’er” på www.sdg-accelerator.
org under ”Participating companies”.

budgetmæssigt skal adskilles i anlæg og
drift, fordi det giver bedre mening at se på
bygningens livscyklus. Det kan nemlig godt
betale sig at bygge i en højere kvalitet og
spare på driften i bygningen, ligesom man
ved at tænke holistisk måske skal bruge
penge på ekstra slidstærkt gulv i nogle
områder af bygningen, mens andre gulve kan
laves billigere. Det afgørende er at tænke i
helheder.

Miljøgevinster rammer bredt
Green Building Council har siden 2012
uddannet cirka 600 konsulenter i primært
rådgivningsvirksomheder, som for eksempel
ingeniør-, arkitekt- eller entreprenørvirksomheder, men også i enkelte af landets
kommuner, der har valgt at uddanne
bygherrerådgivere i egen organisation.
Konsulenterne fungerer som en form for
ambassadører for DGNB-certificeringen, der
nu er parret med FN’s verdensmål. Herudover arrangerer Green Building Council en
række konferencer om emnet.
Målet er, ved at ændre tilgangen til
byggeri at påvirke 14 af de 17 verdensmål,
fordi påstanden er, at man ved at rive færre
bygninger ned, kan bruge ressourcerne bedre
og nedbringe forbruget af fossile brændstoffer og i sidste ende bidrage til, at fiskene i
verdens have får det bedre.
– Der er en række afledte effekter ved at
bygge bæredygtigt, både socialt, økonomisk
og miljømæssigt. Byggeri rammer ikke alle
dele af de 14 verdensmål lige meget, men
bare ved at reducere forbruget af ressourcer,
påvirkes energiforbruget og miljøpåvirkningen, og når miljøet får det bedre, påvirker det
en række af verdensmålene positivt, forklarer
Mette Qvist. n

Energiforum Danmarks konference ”Energiforum
2019” sætter også fokus på
FN’s verdensmål. Du kan høre
mere om disse, med fokus på
især byggeriet,
på konferencens anden dag
klokken 14.
Konferencen finder sted den
5. og 6. marts på Hotel
Nyborg Strand i Nyborg.

p
Konference rogram
Ta’ ud og gem

Energiforum 2019

Bygningerne i centrum
– men hvor blev de af i
energipolitikken?

Velkommen til Energiforum 2019
Selvom vi i Energiforum Danmark mener, at bygningerne
skal være i centrum for den grønne omstilling, må vi
erkende, at bygningerne fylder forsvindende lidt i energiaftalen og klimaplanen. Samtidig har aftalen, og alle de
beslutninger, der følger i kølvandet på den, stor indflydelse
på, hvordan vi driver og bygger bygninger i fremtiden. Men
hvad betyder energiaftalen for din bygning i praksis? Nu
og om 20 år?
Kan vi holde varmen og opretholde det gode indeklima i et
intelligent energisystem med supertætte huse og skiftende forsyning?
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Hvad betyder det i praksis, at bygningerne skal være en
aktiv del af fremtidens intelligente energisystem? Og hvordan bliver huse, der er bygget i år 1800-hvidkål og i 1955,
intelligente og smarte efter nutidens standarder?
Deltag i Energiforum 2019 og kom tættere på de løsninger
og svar, som branchen kender i dag.

KONFERENCEPROGRAM

Programoversigt
Tirsdag den 5. marts

Fælles

08.30

Registrering og morgenkaffe

10.00

Velkomst

10.15

Session 1
Knasterne på vejen fra vision til virkelighed CO2-neutrale bygninger i 2035

11.15

Pause i udstillingen

11.45

Session 2A
En fremtid uden energispare-tilskud?

12.45

Frokost i udstilling

14.00

Workshops

A-sessioner

B-sessioner

Session 2B
Energiafgifter - betaler du for meget eller for lidt?

1: Nærvarme eller fjernvarme – hvor og hvornår?
2: Kunstig intelligens – bare et værktøj?
3: Efter ESCO – et kig på fremtidens samarbejdsformer
4: Indeklima – sådan kommer du i gang
5: Er jeres organisation dataparat?
16.00

Energiforum Danmark Lounge, reception og overrækkelse af Energi- og miljøprisen i udstillingen

17.00

Løbetur og Energiforum Danmark Lounge

17.30

Generalforsamling i Energiforum Danmark

19.30

Middag og aftenprogram

Onsdag den 6. marts
09.00

Nyt fra foreningen

09.30

Session 3A
Forsyning og bygninger i samspil

10.45

Pause i udstillingen

11.15

Session 3A – fortsat

12.30

Frokost i udstillingen

14.00

Session 4
Verdensmålene fra FN’s talerstol til hverdag i din bygning

15.00

Farvel og coffee to-go

Session 3B
Cirkulær økonomi – energi i et nyt perspektiv

Session 3B - fortsat

Ø
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KONFERENCEPROGRAM

Tirsdag 5. marts

Dagens program i detaljer
Fælles
08.30

Registrering og morgenkaffe i udstillingen

10.00

Velkomst

A-sessioner

B-sessioner

Session 1: CO2-fri forsyning i 2035 - Knasterne på vejen fra vision til virkelighed (kl. 10.15-11.15)
Forsyning af varme og el skal være fossilfri i 2035. Sådan lød ambitionen allerede med energiforliget 2012. Skal det kunne lade sig gøre, skal
vores bygninger gennemsnitligt være mere energieffektive og for eksempel kunne klare sig med lav-temperatur fjernvarme, have et varmelager
eller kunne kombinere forskellige forsyningsformer. Er det realistisk at nå dertil med de rammer og den økonomi, vi har nu?
Session 1 stiller skarpt på knasterne mod 2035.
10.15 – Fossilfrie almene boliger i 2035?
Den almene sektor er, på godt og ondt, reguleret af en masse regler. Har sektoren de rammer, der skal til for at opgradere bygningerne til 2035?
Er økonomien og beboerdemokratiet klar til de beslutninger, der skal tages?
Solveig Råberg Tingey fra BL kommer med et bud.
10.35 – Fossilfri kommuner i 2035?
Hvordan omsætter kommunerne Parisaftalen fra 2015 til fossilfrie kommuner i en verden med anlægslofter, vedligeholdsefterslæb og renovering af varmeanlæg, der er i skarp konkurrence med tilbygninger eller nyindretning? Udfordringerne i de kommunale bygninger er mange, men
udfordring og løsning går hånd-i-hånd.
Borgmester i Albertslund, Steen Christiansen, fortæller om de kommunale knaster på vej mod 2035.
10.55 – Debat: Hvor svært kan det være?
Vi perspektiverer og udfordrer indlægsholdernes status med hjælp fra to ”djævlens advokater” i form af Simon Rasmussen fra TEKNIQ Installationsbranchen og Niels Bahnsen fra NIRAS. Under debatten åbner de også op for debat af løsninger og ideer fra salen.
Pause i udstillingen (11.15-11.45)

Session 2A – En fremtid uden
energispare-tilskud? (11.45-12.45)

Session 2B – Energiafgifter - betaler du for
meget eller for lidt? (11.45-12.45)

Med udgangen af 2020 udløber energispare-ordningen, og der
er ikke længere en masse muligheder for at få tilskud til sine energispare-projekter. Energiaftalen fra 2018 nævner en mindre pulje til
energieffektivisering i bygninger, men uanset hvilke løsninger der
kommer fra den side, skal branchen gentænke hvordan man arbejder
med energieffektivisering og bæredygtighed i bygninger. Vi skal
blive bedre til at tænke strategisk og tælle alle gevinster med.
Session 2A stiller skarpt på, hvordan vi i branchen laver den gode
businesscase, og hvilke krav vi skal stille til fremtidens energiprojekter.

Den billigste energi er selvfølgelig stadig den, vi ikke bruger. Men der
er ingen grund til at betale mere i energiafgifter, end du er forpligtet
til i henhold til lovgivningen. Hellere bruge penge på energieffektivisering end på afgifter, og der er muligheder for afgiftsgodtgørelse
- både for kommuner, regioner, boligselskaber og virksomheder.

11.45 – Pensiondanmark bygger bæredygtig fordi det kan
betale sig
Pension Danmark stiller krav om bæredygtighedscertificering af alt
nybyggeri. Det mindsker driftsudgifter og miljøaftrykket og øger
ejendommenes værdi, og er alt i alt en god businesscase.
v/ Christian Nicolaj Grønbech, Pension Danmark Ejendomme
12.15 – De gode businesscases – også uden tilskud
Erfaringer og eksempler fra EBAS´s rådgivning i private og
offentlige virksomheder
v/ Frank Plith, EBAS

Frokost i udstillingen (12.45-14.00)
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11.45 – Region Hovedstaden sparede et tocifret millionbeløb i energiafgifter – hvad kan du spare?
Få et overblik over mulighederne for afgiftsgodtgørelse i forskellige
sektorer og i forhold til forskellige afgifter. Der tages udgangspunkt
i konkrete cases og mange års erfaring med rådgivning af virksomheder i forskellige sektorer i forhold til at sikre den mest optimale
afgiftsgodtgørelse. Der vil være god tid til spørgsmål, debat og erfaringsudveksling.
v/ Bettina Mikkelsen, Director fra KPMG Acor Tax.

KONFERENCEPROGRAM

Workshops (14.00-16.00)
Alle workshops kører parallelt fra klokken 14-16, derfor kan man kun
deltage i en workshop. Som deltager vil du, i forbindelse med tilmeldingen, blive bedt om at tilkendegive, hvilke workshops du helst vil
deltage i.

På workshop 3 diskuterer vi, på baggrund af inspirationsindlæg,
samarbejdsformer og bruger workshoppen til at identificere en række
”do’s and don’ts” i forhold til det gode samarbejde der fører til gode
resultater.

Workshop 1:
Nærvarme eller fjernvarme – hvor og hvornår?
Ved Bønnerup Strand på Djursland er der et feriecenter, der har
etableret nærvarme med en varmepumpeløsning. Det er effektivt og
velfungerende, men er det også den bedste løsning samfundsmæssigt
set, og hvem kan kopiere succesen og hvordan?

Workshop 4:
Indeklima – sådan kommer du i gang
Vi ved det allerede: Godt indeklima øger indlæringsevnen, arbejdseffektiviteten og velværet, og godt indeklima kan betale sig. Men
alligevel kan det være svært at få tid og ressourcer til at komme i gang,
og vi fokuserer alt for ofte på et enkelt hjørne ad gangen i stedet for at
se helhedsorienteret på tingene.

Vi får indlæg om løsningerne på Bønnerup Strand fra Nikolaj Kipp fra
Best Green og et overblik fra Anders Dyrelund fra RAMBØLL om nærvarme og fjernvarme. Herefter er der erfaringsudveksling om fordele
og ulemper ved nærvarme og fjernvarme.
Workshop 2:
Kunstig intelligens – bare et værktøj?
Kunstig intelligens eller AI har været hypet længe, og i en verden hvor
flere og flere data bliver lettere tilgængelige, er det nødvendigt med AI
for at kunne transformere data til viden. Ydermere kan AI være med til
at accelerere bygningernes energieffektivitet yderligere og samtidig
skabe helt nye muligheder for brugeroplevelser. Findes produkterne
allerede nu på markedet, når det gælder data til intelligent bygningsdrift? Og hvor langt kan og bør vi gå med opsamling af data i energioptimeringens og brugeroplevelsens navn?
Med hjælp fra eksperter, erfaringsudveksling og debat får vi oplistet
en række gode råd til brug af AI i bygningsdriften.
Workshop 3:
Efter ESCO – Et kig på fremtidens samarbejdsformer
I mange år var ESCO-samarbejder i forskellige udgaver et bud på løsningen af problemerne med at opnå de planlagte energibesparelser og
resultater. Men ESCO-samarbejder er ikke velegnet til alle typer af projekter, og der er stadig brug for at udvikle nye/andre modeller, der løser
problemer med forventningsafstemningen mellem byggeriets parter.
Men præcis hvad er det, vi vil opnå ved at bruge nye samarbejdsformer – og er det muligt at få det hele, uden der opstår nye ulemper?

I workshop 4 giver Steffen Maagaard fra MOE et overblik over udfordringer og løsninger, der er på området, og Nikolaj Ladefoged Bøgh
fra Transition inspirerer med et indlæg om deres erfaringer med en
helhedsorienteret tilgang til indeklimaet. Herefter vil vi, på baggrund
af debat og erfaringsudveksling, komme frem til 5 tips til, hvordan vi
får størst effekt af indsatsen for det gode indeklima.
Workshop 5:
Er jeres organisation dataparat?
Får jeres organisation nok ud af sine energidata? Har I overblik over
dem, og kender I egentlig potentialet?
Kom og hør, hvad du kan med data, og hvorfor for meget data kan
være en hæmsko, hvis de ikke bruges ordentlig. Vær med, når viden
og erfaringer udveksles, få kortlagt jeres energidataprofil og diskuter,
hvordan I kommer fra døde data til værdifuld viden.
I Workshop 5 introducerer Transition problematikker og udfordringer
ved at arbejde med datadrevet energiledelse.
Vi har inviteret Vejle Kommune til at fortælle, hvordan de har arbejdet
med både at indsamle og strukturere data, ikke kun ud fra muligheder,
men også ud fra kommunens behov.

Energiforum Danmark Lounge i udstillingen (kl. 16-18)
Vi afslører og fejrer vinderen af Energi- og miljøprisen 2019 med taler, reception, bobler og knas.
Løbetur og Energiforum Danmark Lounge (kl. 17.00)
Generalforsamling i Energiforum Danmark (kl.17.30)
Middag og aftenprogram (kl. 19.30)
Aftenens underholdende indslag er komiker Michael Schøt

Ø
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Onsdag 6. marts

Dagens program i detaljer
Fælles

A-sessioner

B-sessioner

Nyt fra foreningen (09.00-09.30)

Session 3A – Forsyning og bygninger i samspil
(09.30-10.45 og 11.15-12.30)

Session 3B – Cirkulær økonomi – energi i et nyt
perspektiv (09.30-10.45 og 11.15-12.30)

I den fossilfrie fremtid er samspillet mellem bygninger og forsyning
af afgørende betydning for, at de mængder af vedvarende energi,
som kræves, kan leveres sikkert og billigt. Det drejer sig ikke kun om
at bruge færrest mulige kWh; det har også betydning, hvornår du
bruger dem, om du kan rykke opvarmningen af det varme vand og
opladningen af elbilen væk fra peak-perioderne og flytte varme fra
sommer til vinter og kulde fra vinter til sommer.

Cirkulær økonomi, vugge-til-vugge, kært barn har mange navne.
Men tanken om, at et produkt har ét samlet fodaftryk i hele sin
levetid og skal kunne genbruges, vinder mere og mere frem. Det gør
den, fordi vi står på en brændende platform, hvor et alt for stort træk
på klodens ressourcer truer vores vækst og velstand. Regeringen har
lagt en strategi for cirkulær omstilling af Danmark, og industrien taler
om, at det er vigtigt for vores konkurrenceevne. Men der er langt fra
de smukke ord til daglig praksis, og mange har svært ved at overskue,
hvordan man kommer fra principper til praksis.

Session 3A kigger på udfordringer, potentialer og muligheder og på
de gode eksempler, som allerede er derude.
09.30 – Introduktion, debat og erfaringsudveksling
Erfaringsudveksling om forbrugsmønstre, fleksibelt forbrug og
flytning af forbrug.
09.40 – Solvej - Elnettets udfordringer, set fra en almindelig dansk villavej
Med udsigt til elbiler og varmepumper er der også udsigt til behov
for massive investeringer i forstærkning af elnettet. Kan man flytte
forbruget i stedet for - og hvordan?
V/ Michael Guldbæk Arentsen, Dansk Energi
10.15 – Fleksibelt energiforbrug på Bornholms Sygehus
Hvordan muliggør du energifleksibilitet, når du ikke ved, hvad strømmen bliver brugt til? På Bornholms Sygehus udstyres to bygninger
med mere end 500 el-målere for at identificere de energikrævende
processer. Når processerne er identificerede, kan driftspersonale og
ledelse undersøge muligheden for at flytte arbejdsgange, så energiforbruget planlægges i henhold til tariffer og tilgængeligheden af
vedvarende energi.
v/ Julie Strandensen Hooge, Region Hovedstaden, og Niels Boel,
Schneider Electric

I session 3B får vi overblik over principperne i cirkulær økonomi og ser
på praktiske eksempler - fra en hel bydel i Kolding til en LED-lampe.
09.30 - Velkomst og debat
Hvad er cirkulær økonomi og energi? Er det noget, du bruger? Hvordan?
09.40 Cirkulær økonomi - et overblik
En introduktion til hovedbegreberne, og hvordan tankegangen påvirker din arbejdsproces og dine valg.
v/ Annette Hastrup, Vugge til Vugge ApS
10.15 Marina City, Kolding – et eksempelområde på cirkulær økonomi i byudvikling
Kan man udvikle en ny bydel efter cirkulære principper? Hvordan
giver det mening, hvad kan man, og hvilke krav stiller det til udbud,
samarbejde og valg af løsninger?
v/ Torben Gade, projektchef Marina City

10.45 – Pause i udstillingen
11.15 – Bygning og varmtvandsproduktion som varmelager?
Boligselskabet FSB eksperimenterer, i samarbejde med HOFOR, med at
bruge varmelagringskapaciteten i varmtvandsbeholdere og bygningsmassen aktivt i fordelingen af forbruget over døgn. Hør om gevinster,
resultater og udfordringer.
v/ Allan Sanhof, FSB, og Christine Emilie Sandersen, HOFOR
11.45 – Fleksibelt energiforbrug – hvad skal der til?
Eksempler på forretningsmodeller
v/ Henrik Lund Stærmose, Neogrid
12.15 – Spørgsmål og debat

11.15 Circle House - Cirkulært boligbyggeri
Løsninger, koncepter og ideer fra et cirkulært boligprojekt i den
almene sektor.
v/ Aleksander Kongshaug, GXN
11.45 Et cirkulært produkt – Belysning designet efter
cirkulære principper
Fischer Lighting arbejder ud fra princippet om, at løsninger aldrig
må være dårligere, grimmere eller dyrere, fordi de er bæredygtige
og designet cirkulært. Dette illustreres med konkrete eksempler på,
hvordan det kan udføres i praksis. Derudover vil Fischer Lighting
give et indblik i, hvad der gør et produkt cirkulært, hvad det egentligt
betyder for miljøet, og hvordan man kan tage højde for det cirkulære
aspekt i et udbud.
v/ Lars Elmvang, Fischer Lighting
12.10 Spørgsmål og debat – og hvordan kommer vi i gang?
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Frokost i udstillingen (12.30-14.00)

Session 4 – Verdensmålene fra FNs talerstol til hverdag i din bygning (14.00-15.00)
I 2015 lancerede FN 17 verdensmål. Mange både private og offentlige virksomheder bryster sig af at arbejde for eller hen i mod verdensmålene.
Hvordan kan vi, der arbejder med bygninger, energi, drift og indeklima, bidrage til verdensmålene, og hvilke perspektiver giver det den daglige
dont i trædemøllen?
14.00 Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder introducerer verdensmålene set med byggebranchens øjne
Herefter inspiration, debat og panel med:
n Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
n Jacob Nørby, Dansk Energi Management

Farvel og coffee to-go (15.00)
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16

Udstillingsoversigt

17

1. SIEMENS

18

19

Siemens Building Technologies
leverer teknologi til bygninger. Teknologi, der skaber godt indeklima,
sparer energi, øger komforten og
giver sikkerhed ved at beskytte
mennesker og værdier. Løsningerne
kan leveres som totalløsninger
inden for energioptimering (ESCO),
styring af lys, varme, ventilation og
aircondition samt videoovervågning, adgangssikring, tyverisikring,
branddetektering og brandslukning.
2. FM MATTSSON MORA GROUP

19a

Caféområde

20-21

Damixa, FM Mattson og Mora Armatur er de kendte armaturbrands, der
tilsammen udgør FM Mattsson Mora
Group. Gruppen er Nordens førende
producent af armaturer, som bl.a.
udmærker sig ved den høje kvalitet,
innovative tekniske løsninger og
fokus på energioptimering. Vi dækker alle armaturbehov til private og
offentlige bygninger.
3. K. NEERSKOV A/S

22

23
Indgang

K. Neerskov A/S arbejder med
energibesparende produkter og hygiejneprodukter, primært indenfor
vandarmaturer. Vi har tæt samarbejde med flere energiselskaber, som
sikrer, at vi kan yde energitilskud til
energiprojekterne, som kan komme
alle renoveringer til gode. Ligeledes
er vi førende på markedet indenfor
miljøvenlig bly, cadmium og nikkelfrie produkter, som K. Neerskov
har arbejdet med i over 15 år. Vores
brede sortiment indeholder produkter til eksempelvis: Storkøkkener,
hotelbranchen, sygehusbranchen,
skoler, omklædning svømmehaller/
fitness, laboratorier, kontorbygninger, private, etc.
4. ENIIG ENERGI
Eniig Energi præsenterer et af
verdens førende energistyringssystemer, DEXCell. DEXCell bringer
energistyring til et hidtil ukendt
niveau, hvor analyse, rapportering

og visualisering aldrig har været
nemmere. Hertil kan lægges åbne
standarder og et åbent API. Datahjemtagning sker fra alle betydende
leverandører, herunder DataHub,
CTS-anlæg, Danfoss ECL og andre,
der ligger data i skyen.
5. PRODUAL
Produal er en finsk producent, der
udvikler og fremstiller måle- og
styreanordninger til HVAC-sektoren.
Vores 100 eksperter arbejder sammen med dig om at levere fremragende bygningsautomatik-projekter,
så der kan designes og fremstilles
veldokumenterede løsninger på en
effektiv måde. Vores 30 års erfaring
kan ses mange steder i verden. Kom
forbi vores stand og hør mere om
vores kommende PUMP enheder.
6. LTECH
LTECH har udviklet en forretningsmodel, hvor et ellers lukket og fastlåst marked kan åbne sig. Vi tilbyder
unikke og innovative muligheder på
eksisterende anlæg, både som
cloudservice og mere traditionel
løsning. Dette tilsikrer produktuafhængighed for fremtiden og
dermed langt større valgmuligheder,
både hvad gælder leverandører og
produkter.
7. HØJAGER BELYSNING A/S
Højager Belysning A/S er en landsdækkende leverandør af belysning
til B to B og B to C markedet med
over 36 års erfaring. Vi leverer elmateriale, energioptimering, rådgivning- og belysningsløsninger til det
professionelle marked i Danmark.
Højager Belysning A/S har netop
indgået danmarkshistoriens største
aftale på indkøb af belysning ifbm.
indgåelse af SKI aftale. Vi har et
landsdækkende net af 17 salgskonsulenter, som tilbyder rådgivning og
salg af enkeltprodukter. Projektafdelingen, som omfatter 7 medarbejdere, tilbyder salg og rådgivning
ved levering af energioptimering, Ø
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projekt- og løsningssalg ved nye
og eksisterende anlæg. Højager
Belysning A/S arbejder i høj grad
på rådgivning og salg til slutbruger,
hvor kvalitet i produkt, energi- og
driftsoptimering har 1. prioritet.
8. VANPÉE
Vanpée markedsfører en bred
pallette af kvalitetsprodukter og
løsninger til den professionelle del
af elmarkedet. Sammen med vores
samarbejdspartnere er vi blandt de
førende inden for energibesparende
lysstyring, og med en kombination af avanceret teknologi og nye
styringsprincipper, der giver en
mere dynamisk belysning, kan vi
dokumentere store energibesparel
ser. Sidste nye tiltag er integration
med CTS/BMS-anlæg samt grafiske
brugerflader.

hængige og anvender standard PLC
systemer som f.eks. Siemens eller
det tyske fabrikat DEOS, som vi
repræsenterer i Danmark. DEOS er
specialudviklet til bygningsautomatik med en stor grad af fleksibilitet
og åbenhed. Kom og hør mere om os
på vores stand.

rådgivning vi og vores samarbejdspartnere leverer. Velkommen til en
præsentation af KMD EnergyKey
og en drøftelse af, hvordan I opnår
optimal energistyring i jeres organisation.

12. MIELE PROFESSIONAL

Trend er en del af Honeywell Partner Channel Business og har mere
end 30 års international erfaring
med udvikling af CTS-løsninger,
der er individuelt tilpasset brugere, processer og bygninger. Vores
kunder får adgang til erfaring fra
mere end 9.000 specialuddannede
CTS-ingeniører og over 1.000 lokale
teknologipartnere, der har gennemført over 4.000 individuelle open
protocol CTS- og integrationsprojekter alene i 2018. Det giver tryghed
og sikkerhed – også på lang sigt.

Vidste du, at du med en varmepumpe tørretumbler fra Miele Professional kan reducere energiforbruget/
CO2-udledningen med op til 50%
og samtidig opnå en besparelse på
op til 6.000 kr. årligt på elregningen
pr. tumbler? Kig forbi vores stand
og få viden om, hvorfor 97% af alle
eksisterende kunder vil købe en
maskine fra Miele Professional igen
– og hvorfor de professionelle hårde
hvidevarer fra Miele er billigst på
den lange bane.

17. AIRMASTER

9. SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain designer, producerer
og distribuerer en bred vifte af innovative og bæredygtige løsninger.
I Saint-Gobain har vi mange kompetencer, der kan hjælpe dig med at
udvikle bæredygtige, certificerede
bygninger. Vi er din videnspartner,
når det gælder grønne bygninger
med komfort. Optimering af dagslys,
akustik, luftkvalitet og termisk komfort er essentiel for det gode liv med
tilfredse borgere og medarbejdere.
Kom forbi vores stand og hør om,
hvordan vores løsninger bidrager til
høj komfort og energiforbedringer.
10. INSIGHT BUILDING
AUTOMATION
Hos Insight Building Automation får
du kvalitetsløsninger til styring og
overvågning af bygningstekniske
anlæg, f.eks. ventilation, lys og
varme. Vi forstår ikke blot elektronikken, men også dynamikken i de
enkelte anlæg. Og med Insight som
serviceleverandør sikres en årelang
optimal drift; det er godt for energiforbruget, miljøet og bundlinjen.
11. FLEXCON
Flexcon leverer skræddersyede
CTS-løsninger tilpasset den enkelte
kundes behov. Vi er leverandøruaf-
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16. TREND

13. NEOGRID TECHNOLOGIES
APS
Få en introduktion til PreHEAT, som
er et intelligent model- og vejrprognosebaseret energistyringssystem,
der sparer energi og sikrer komfort i
boligen eller på kontoret året rundt.
PreHEAT Cloud tjeneste indhenter
løbende vejrdata, forbrugs- og IOTinformationer fra bygningen og beregner med avancerede algoritmer
den optimale fremløbstemperatur i
blandesløjfen.
14. SEAS-NVE
Vi yder helhedsorienteret rådgivning om energioptimering.
Herunder hjælp til implementering
af energiledelse, der via fælles målsætninger og systematik sørger for,
at investering sker i de ejendomme,
hvor behov og forrentning er størst.
Løbende evaluering og justering sikrer, at udgifterne til energi reduceres
år efter år.
15. KMD BUSINESS
26 kommuner, 2 regioner og en
række af Danmarks førende virksomheder kan ikke tage fejl – de har
valgt KMD EnergyKey. Det tager
vi som en anerkendelse af KMD
EnergyKey som værktøj, og den

Airmaster er indbegrebet af decentral ventilation. I over 25 år har
Airmaster udviklet, produceret og
markedsført energieffektive decentrale ventilationsløsninger til både
skoler, institutioner og kontorer mv.
Styring af anlæggene behøver dog
ikke at være decentral. Med Airmasters cloudbaserede IoT-webportal,
Airlinq Online, kan styring og overvågning samles centralt.
18. dominus
dominus leverer intelligent bygningsautomatik til både store og små
projekter i hele landet. Vi arbejder
med automatik for køl, lys, ventilation og varme og andre tekniske
installationer. dominus’ filosofi er,
at de bedste resultater skabes med
en kombination af branchens mest
kompetente medarbejdere, optimale
individuelle løsninger, god service og
tætte relationer. Med dette koncept
har dominus haft fornøjelsen af
at sikre energibesparelse og bedre
indeklima i en lang årrække.
19. ENERGY SYSTEMS A/S
Energiledelse på et højere plan.
Energy Projects har gjort det lettere
at tage de rigtige beslutninger, få
mere gjort og holde energidata ajour.

I 2019 lukker vi op for endnu flere af
de informationer om konstruktioner
og installationer, som energimærket
gemmer på - og vi udvider Energy10
og Energy10 Mobile, så du selv kan
bestemme, hvilke ekstra registreringer - fx til D&V - din energikonsulent skal tage med hjem.
19a. KEMP & LAURITZEN
Vi er landets største tekniske installatørvirksomhed med mere end
2.000 specialiserede medarbejdere.
Fra vores regionale Teknikhuse
leverer vi rådgivning, udførsel og
drift inden for el, vvs, ventilation
og køling. Hos os får du ikke bare en
teknisk analyse af dit energiforbrug.
Vi fører dig sikkert igennem hele
processen fra start til slut - hvad
enten det drejer sig om energibesparelser ved nybyggeri eller renoveringer. Vi giver dig overblik over,
hvor du kan spare mest. Vi beregner,
hvad det koster at udføre arbejdet.
Vi hjælper med at søge offentligt tilskud. Vi implementerer løsningerne.
Og vi måler på, hvor stor den reelle
besparelse er. Alt sammen med ét
firma og én kontaktperson. Det kan
ikke være nemmere.
20-21. SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric er grundlagt
i 1830’erne og har siden været
på forkant med den teknologiske
udvikling. I dag har vi hos Schneider
Electric fokus på digitale løsninger
og er langt fremme i udviklingen af
IoT og anvendelse af Big Data. Det
er vores vision at udvikle fremtidens
smarte bygninger, der indgår aktivt
i energisystemet, og sikre en bæredygtig energianvendelse.
22. FISCHER LIGHTING
Fischer Lighting arbejder for en
verden, hvor lys gør mennesker
sundere, og alle lysarmaturer produceres efter cirkulære principper. Det
gør vi ved at ombygge eksisterende
lysarmaturer til LED, og vi leverer
al den funktionalitet, lyskvalitet og
energibesparende teknologi, man
forventer af moderne LED.
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23. BREINHOLM ISOLERING
Breinholm Gruppen og Isoproff
isolatørerne forhandler og anvender
kun isoleringsmaterialer, der er af
den bedst mulige kvalitet, herunder
vægter vi naturligvis materialernes
isoleringsevne, men især også deres
ressourceeffektivitet som mål for,
hvor miljøvenlige de er. Derudover
er det vigtigste at finde det rigtige
materiale til opgaven, da materialets
egenskaber skal passe til opgaven.

faglighed og kvalitet i løsningerne
er en vigtig del af vores hverdag. Vi
tilbyder kvalitets hosting-løsninger
af CTS og BMS hovedstationer. Vores
kunderelationer spænder vidt: fra
offentlige administrationer, skoler,
svømme og idrætshaller, kontordomiciler, boligselskaber og industri,
hvor vi er automatikleverandør og
styrer bl.a. varme- og køleanlæg,
ventilationsanlæg, brugsvandsstyring med legionellabeskyttelse,
lysstyring samt dataopsamling/
energistyring.

24. VITANI
27. IC-METER
Digital, databaseret energiledelse,
bigdata, kunstig intelligens og ikke
mindst IoT-mulighederne kommer
til at forandre måden, vi ser på
bygningsdrift i dag og i morgen. Du
vil kunne få helt konkrete eksempler
på, hvorledes disse emner understøttes i dag med Omega og Priva
- og du kan høre om, hvordan du
med IoT sensorer får flere data, end
du behøver i dag – men til gengæld
data, du har brug for i morgen. Alle
disse data har du brug for for at kunne lave optimal CSR- og afgiftsrapportering, grøn energistyring, grønt
regnskab og digital energiledelse. I
tillæg får du indsigt i dit indeklima,
dine bygningers anvendelse og ikke
mindst en helt anden indsigt i, hvad
der er årsag til dit energiforbrug.
25. KRÜGER AQUACARE
TOTALSERVICE er nøgleordet for
Krüger Aquacare. Vi har Danmarks
stærkeste program inden for vandbehandling med nyeste teknologier
inden for elektrolyse til beskyttelse
af varmtvandssystemer, katodisk
beskyttelse, procesrensning og
legionellabekæmpelse. Hos Krüger
Aquacare opnås kvalitet samt
besparelse på vedligeholdelsesbudgettet.

Synligt indeklima – Kvalitetssikret
drift. Avanceret Cloud-tjeneste med
professionelle indeklimamålere
til ejendomsadministration med
dokumentation og behovsstyring
af indeklimaet. Alle data tilhører
kunden, som via åbne API’er kvit og
frit kan udveksle data med egne og
eksterne IT-systemer og CTS-anlæg.
Med LoRa trådløs kommunikation er
IC-Meter nu en del af ejendommens
faste installation.
28. ENERGIDATA A/S
EnergiData A/S tilbyder skræddersyede og energibesparende
løsninger til kundegrupper i alle
brancher – fra rådgivning om
energibesparende foranstaltninger
til totale energistyringsordninger.
Vores online energistyringsværktøj
MinEnergi har sikret vores kunder
store besparelser på el, vand og
varme gennem overblik over og
indblik i bygningers energiforbrug.
Det er nemlig grundlaget for, at
stadig flere butikskæder, kommuner og andre store administratorer
af ejendomme kan skrue ned for
omkostningerne og skåne miljøet for
store mængder CO₂. Kom og hør om
mulighederne for energibesparelser
med MinEnergi hos jer.

26. O&J CTS A/S
29. WAGO DANMARK
O&J CTS A/S er landsdækkende
med kontorer i henholdsvis Esbjerg,
Kolding, Aarhus og Greve. Vi
beskæftiger i dag mere end 55
medarbejdere, som dagligt servicerer vores kunder. O&J CTS A/S er
både TREND Teknologicenter- og
Honeywell CentraLine-partner. Høj

WAGO supporterer alle gængse
åbne protokoller, f.eks. DALI, KNX,
BACnet, Enocean. Alle bygningens
tekniske installationer, såsom
belysning samt varme, ventilation
og køling, arbejder på et fælles netværk. Dermed udnyttes synergien

mellem bygningens forskellige
tekniske installationer, og der opnås
et optimalt forhold mellem energiforbrug og komfort. Vi håndterer
desuden opsamling af proces- og
energidata via cloud'en. Alt er udført
frit programmerbart.
30. BEST GREEN
Best Green tilbyder varme på
abonnement produceret i luft-vand
varmepumper. Vi leverer til både
kommuner, erhverv og private.
Vores løsning kaldes nærvarme, og
den er produceret i luft-vand varmepumper, som installeres hos kunden.
Pumperne ejes af Best Green, som
betaler el, overvåger, vedligeholder
og servicerer for at sikre effektiv
drift. Kunden betaler kun for den
varme, der forbruges, samt et
årligt abonnement. Nyhed: Hør om
nærvarmecentralen FlexHeat, der
leverer ubegrænset store mængder
varme.
31. REMONI
Vi leverer nem overvågning af dine
tekniske installationer. Med patenteret clamp-on teknologi – kombineret
med kunstig intelligens – hjælper vi
virksomheder, offentlige institutioner og bygningsansvarlige med at
spare penge og ressourcer – smart,
sikkert og økonomisk. I tilfælde af
overforbrug eller lækage modtager
du en alarm helt automatisk.
32. EL:CON
EL:CON Bygningsautomatik er en
landsdækkende CTS-leverandør og
har adresser i Hornslet, Aalborg,
Skive, Fredericia, Odense og Glostrup. EL:CONs specialister inden
for styring, regulering og overvågning af varme-, ventilations- og
køleanlæg skræddersyer løsninger
og assisterer din virksomhed fra
start til slut i processen. Med EL:CON
Bygningsautomatik får du kvalitet
og landsdækkende service - og en
solid og troværdig samarbejdspartner - både økonomisk og kompetencemæssigt.

33. DANFOSS
Besøg Danfoss og hør om vores
mange løsninger til energioptimering. I år har vi fokus på:
l	ECL Portalen, der giver det totale
overblik over komfort og energiforbrug i bygninger. ECL310
overvåger og styrer varme-,
ventilations- og brugsvandsanlæg samt energiforbruget via PC,
iPad og smartphones.
l	Danfoss Dynamic Vale™, RA-DV
– den dynamiske 2-i-1 radiatorventil, der både har automatisk
vandbalance og præcis temperaturregulering i én smart ventil.
l	EnergyTrim™. Danfoss trimmer
og optimerer energiforbruget, så
store besparelser opnås. Kom og
få en snak om, hvordan vi kan
hjælpe dig.
34. BECKHOFF
Beckhoff er kendt for åbne kontrolog automationsløsninger, der anvendes i applikationer baseret på PC
Control teknologi. Produkterne kan
benyttes som enkeltkomponenter
eller integreres i komplette kundetilpassede kontrolsystemer inden
for alle industrier. Applikationerne
spænder fra CNC-kontrollerede
værktøjsmaskiner til intelligent
bygningsautomation.
35. ENERGYCARE
EnergyCare er leverandør af
software og hardware til automatikbranchen. Vi er autoriseret Tridium
Distributør og Tridium Training
Partner i Skandinavien. Produkterne
fra Tridium er baseret på Niagara
4, som er produceret og udviklet af
Tridium. EnergyCare er også Master
Distributor for GC5/iSMA BMSprodukter i Norden samt Distech
Distributør og Training partner i
Danmark. Med disse 3 brands kan
vi levere et fuldt program af BMS
software, controllere og I/O moduler,
som kan anvendes til mange
forskellige automatikopgaver. Vi
leverer produkter i høj kvalitet og
sikrer kunderne dansk support og
uddannelse. n
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KONFERENCEUDSTILLING

Praktiske oplysninger
Tid
Tirsdag den 5. marts 2019
(kaffe og registrering fra kl. 08.30) til onsdag den 6. marts kl. 15.00.
Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Telefon: 65 31 31 31, www.hotelnyborgstrand.dk
Praktiske oplysninger
De første 300 tilmeldte kan overnatte på Hotel Nyborg Strand; tilmeldte
herudover tilbydes overnatning på andre hoteller.

Bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station ved konferencens afslutning kan arrangeres.
En faktura på deltagerafgiften udsendes efter konferencen. Ved udeblivelse fra konferencen efter tilmelding eller ved afmelding senere end den
26. februar 2019 betales fuld deltagerafgift, da Energiforum Danmark
hæfter over for Hotel Nyborg Strand.
Tilmelding kan ske via https://www.energiforumdanmark.dk/
kursusoversigt/5-63-energiforum-2019/ senest 26. februar 2019.

Deltagerafgift og tilmelding
Medlem af Energiforum Danmark:

Ikke medlem af Energiforum Danmark:

Før 5. februar

Efter 5. februar

Dag 1 (ekskl. festbuffet)

1650 kr.

1950 kr.

Dag 2

1300 kr.

Begge dage alt inklusiv

4850 kr.

Før 5. februar

Efter 5. februar

Dag 1 (ekskl. festbuffet)

1950 kr.

2250 kr.

1600 kr.

Dag 2

1600 kr.

1850 kr.

5200 kr.

Begge dage alt inklusiv

5200 kr.

5600 kr.

Alle priser er eksklusive moms.
Ved deltagelse af 2 personer fra samme virksomhed ydes 10 procent rabat, 3 personer giver 15 procent rabat, og 4 personer giver 20 procent rabat.
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Der er brug for store mængder vand til proceskøling i forbindelse med produktion af støbejern. Ved at udnytte overskudsvarmen, fremfor at køle procesvandet i køletårne med afdampning til følge, har Tasso A/S reduceret forbruget af procesvand med
78 procent, ligesom mængden af forbrugsvand er mindsket med 46 procent i perioden 2011-2017.
Foto: Claus Lillevang

Tasso
A/S
er all-in på verdensmål 12
Jernstøberiet Tasso A/S er en industriel sværvægter,
der bruger enorme mængder energi i forbindelse med
produktionen. Men her er det blevet en del af virksomhedens DNA at producere etisk forsvarligt; en tilgang der
samtidig har vendt en række udgifter til nye indtægter.

Af Trine Møller Pedersen,
journalist

Ø
Energiforum Danmark januar 2018
2019 / 25

Ø

VERDENSMÅL

Ansvarligt
forbrug og
produktion
Om verdensmål 12
er blandt andet
beskrevet, at

Effektiv styring af
vores fælles naturressourcer, og måden
vi bortskaffer giftigt
affald og forurenende
stoffer, er vigtige målsætninger for at nå
dette mål. At tilskynde
industrier, virksomheder og forbrugere til at
genbruge og reducere
deres affald er også
vigtigt.”
Du kan læse mere om verdensmål 12 og
de 11 delmål, som knytter sig hertil, på
www.verdensmaalene.dk
Kilde: www.verdensmaalene.dk
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EN STOR PIL RETTET MOD HØJRE er
trykt som blikfang i strategien for at opfylde
verdensmål 12 hos jernstøberiet Tasso A/S,
fordi pilens retning rummer essensen af
indsatsen for at opnå ansvarligt forbrug og
produktion. Det handler nemlig om at få så
meget som muligt mod højre, for til venstre
er al det, virksomheden gerne vil af med;
nemlig affald og andre spildte ressourcer.
– Vi arbejder hele tiden med affaldsprodukter i vores strategi, og hver gang vi flytter
noget fra venstre mod højre, har vi flyttet
noget fra at være affald til at være genbrug
eller et produkt. Fra at være en udgift eller
bare spild til at være en indtægt. Fra at
være ressourcespild til at være genanvendt,
forklarer administrerende direktør, Kristian B.
Pedersen.

Det målrettede arbejde med bæredygtig
produktion begyndte i 2011, før verdensmålene blev født, da Tasso A/S blev medlem
af Miljøforum Fyn. Men verdensmålene har
tydeliggjort, hvor den industrielle sværvægter for alvor kan gøre en forskel for både
verdens tilstand og på bundlinjen.

Konkurrenceparameter på sigt
– Fordi vi har arbejdet med miljø i så mange
år, tror vi virkelig på sagen, og det er blevet
en del af vores DNA, fordi vi også mener, det
er afgørende at tænke etisk, når man er en
sværindustriel virksomhed, der forbruger så
meget energi, som vi gør. Også i forhold til
vores kunder, siger Kristian B. Pedersen og
uddyber:
– Vi vil gerne differentiere os på markedet

FAKTA:
Tasso A/S ligger centralt i
Odense, hvor jernstøberiet blev
grundlagt i 1856.
Siden 1961 har virksomheden
fremstillet strengstøbt støbejern
og er i dag en del af Vald. Birn
koncernen. Tasso A/S producerer
årligt cirka 18.000 tons støbejern, hvoraf cirka 90 procent
eksporteres.
Kilde: www.tasso.dk

Ø
Ved at genbruge grafitspåner fra
fremstillingen af kokiller har Tasso
A/S reduceret mængden af affald, fordi
det tidligere affaldsprodukt nu indgår i
støbejernsproduktet, som virksomheden sælger. En udgift er altså vendt til
en indtægt.
Foto: Claus Lillevang

og kunne levere et produkt, der ikke kun er af
høj kvalitet og bliver leveret til tiden. Det skal
også være bæredygtigt. Det er ikke et stort,
globalt konkurrenceparameter i dag, men det
bliver det, for det kan vi se i andre brancher.
Det er kun et spørgsmål om tid, og vi er et
godt stykke foran.
Konkret har Tasso A/S, i perioden 20112017, reduceret mængden af brandbart affald
med 26 procent, forbruget af procesvand
er mindsket med 78 procent, mængden af
forbrugsvand er mindsket med 46 procent,
og virksomhedens elforbrug til belysning i
produktion og på lagre er reduceret med 91
procent. Hertil kommer, at Tasso A/S har
flyttet hele den samlede mængde af procesaffald til deponi med pilen fra venstre mod
højre, så den samlede mængde, på mere end

600 ton årligt, nu bliver genbrugt.
Ovenstående resultater skal desuden ses
i lyset af, at reduktionerne er sket samtidig
med, at den samlede produktion er øget med
74 procent.

Fra udgifter til indtægter
– For os er det i virkeligheden mere en værdifortælling end en talfortælling, selvom tallene naturligvis er vigtige for at kunne se og
dokumentere en udvikling. Det afgørende for
os er, at vi dels får en mere bæredygtig produktion, og dels at vi gør en række udgifter til
indtægter. Det er der rigtig god forretning i,
siger Kristian B. Pedersen.
Han kommer med tre eksempler på konkrete initiativer, der viser, hvordan smartere
tænkning giver både god samvittighed og
penge i kassen hos Tasso A/S.
– Vi fremstiller selv vores kokiller, som
er de støbeværktøjer, der giver form til de
støbte stænger, vi producerer. Kokillerne
er lavet af grafit, så i bearbejdningen af
støbeværktøjerne, laver vi grafitspåner, som
tidligere var affald. Men grafit er et kulstof,
og det kul kan vi bruge til fremstilling af
støbejern, så i dag flytter vi affaldet ind i
vores produkt, som vi får penge for, fortæller
Kristian B. Pedersen.
De brugte støbeværktøjer fra støbejernsproduktionen var også affald tidligere. Men
det har vist sig, at andre virksomheder kan
bruge materialet fra de forme, som ikke
længere er anvendelige for jernstøberiet, så
i stedet for at smide dem ud, sælges de nu
som et produkt. Igen er en fraktion rykket
med pilen fra venstre mod højre, og en udgift
er vendt til en indtægt for Tasso A/S.
– Herudover har vi, i samarbejde med det
lokale fjernvarmeselskab, fundet ud af at
bruge vores store mængde overskudsvarme
fra produktionen mere konstruktivt. Vi er
simpelthen gået fra at lukke varm damp ud i
det fri til at sende det ud som opvarmning til
250 husstande i Odense, og vi kan ovenikøbet sende en regning med, siger Kristian B.
Pedersen.

For mange mål stjæler fokus
Tasso A/S er aktuelt en del af Dansk Industris
projekt ”Fra Filantropi til Forretning”, og
Kristian B. Pedersen understreger, at det
ikke er tilfældigt, at det netop er det projekt,
virksomheden har valgt at gå ind i. Virksomheden ønsker nemlig specifikt at arbejde med
FN’s verdensmål som rettesnor.
Ø
Energiforum Danmark januar 2019 / 27

Ø
Overskudsvarmen fra produktion af
støbejern bliver i dag, fremfor at blive
lukket ud i det fri, sendt fra pumperummet i Tasso A/S ud som fjernvarme
til 250 husstande i Odense centrum.
Foto: Ib Westersøe
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Ø

– Da vi gik ind i arbejdet, var det stadig lidt
diffust med de verdensmål, men vi vidste,
at det var noget, som kunne skabe en form
for global konsensus, som jo er vigtigt for
os, idet vi primært er en eksportvirksomhed. Arbejdet med verdensmålene gør det
tydeligt for os, hvor vores impact præcist er,
og hvor vi kan gøre en forskel, siger Kristian
B. Pedersen.
Og selvom han anerkender, at indsatsen
i forhold til ansvarligt forbrug og produktion også smitter positivt af på flere andre
verdensmål, har de ikke tænkt sig at stemple
Tasso A/S med andre end verdensmål 12.
– For mig at se, er det vigtigste at have
en kontinuerlig dagsorden og et konstant
fokus på hele tiden at lave små ændringer
og lave om på adfærd for at levere positivt

på ét verdensmål. Det må så gerne have et
positivt spin-off på andre verdensmål, give
gladere medarbejdere og meget andet, men
hvis vi begynder at ville levere på for mange
verdensmål, mister vi fokus. Derfor holder vi
os til nummer 12, siger Kristian B. Pedersen.
Tasso A/S har, foruden en bedre bundlinje,
fået et miljødiplom, et ISO 14001-certificeret
miljøledelsessystem og et ISO 50001-certificeret energiledelsessystem som et resultat
af arbejdet med ansvarlig produktion og
bæredygtighed. n

Generalforsamling 2019
5. marts kl. 17.30 på Hotel Nyborg Strand
Energiforum Danmark indkalder til generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2019 tirsdag d. 5. marts kl. 17.30 på
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Generalforsamlingens dagsorden er:
a) Valg af dirigent

f) Valg af bestyrelse og suppleanter til denne

b) Formanden aflægger bestyrelsens beretning

g) Valg af to revisorer

c) Regnskab til generalforsamlingens godkendelse

h) Sted for næste generalforsamling

d) Indkomne forslag

i)

Eventuelt

e) F
 remlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af
kontingentsatser for 2020

Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest 5. februar.
Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2018, budgetforslag for 2019 og kontingentsatser
for 2020 blive udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Energiforum Danmark
er altid parat til at udvikle
nye netværk, så har du en
idé, kan du altid kontakte
sekretariatet på e-mail info@
energiforumdanmark.dk

Medlemmer af Energiforum Danmarks netværk får:
Adgang til kontakter og indflydelse
Fællesskab med sparring og inspiration
Ny viden gennem erfaringsudveksling

Energiforum Danmark er

netværket med
masser af netværk
Energiforum Danmark er
ét stort netværk, men der
er også en række netværk i
netværket. Det er her
medlemmerne får sat
ansigt og ord på den
viden, der er i foreningen; og det er
her, der skabes
genveje til ny viden
og gode erfaringer.

Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder
i Energiforum Danmark
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HVAD ER VÆRDIEN af at
få eksempler på, hvordan andre arbejder med
medarbejdermotivation i
energiledelse? Af at kunne
efterspørge erfaringer
hos 70 kommuner, før du
færdiggør et udbud af energistyring? Og hvad er værdien
af den energi og inspiration, du
får, når du besøger en boligforening,
der har haft succes med energirenovering eller et hospital, der med succes har
indført varmepumper i stor
skala?
Det er umuligt at
opgøre, hvor mange
lodder i vægtskålen, gode netværk
repræsenterer. Men
sikkert er det, at
Energiforum Danmarks netværk skaber
stor værdi for medlemmerne.
For selvom vi alle har aktier i
arbejdet med energi og klima, så har
vi som fagpersoner forskellige vinkler
og interesser i arbejdet med intelligent
energiudnyttelse i bygninger. Ud af de
forskelligheder vokser fællesskaber på
kryds og tværs om forskellige hjørner af
feltet. For eksempel mødes kommunerne i
kommune-netværkene for at udveksle erfaringer med ligesindede, mens CTS-netværkene nyder at mødes på tværs af brancher
og fag for at udfordre hinanden. Det er blot

to eksempler på de muligheder,
der er inden for det overordnede
netværk, som Energiforum
Danmark udgør.

Netværk skaber værdi
Det er i disse netværk i netværket, medlemmerne
får sat ansigt og
ord på den viden,
der er i foreningen, og det er
her, der skabes
genveje til ny
viden og gode
erfaringer. Mange
tilmelder sig faktisk
netværksmøder og
konferencer, allerede før
programmet er på plads, fordi de
ved, at de altid får noget med hjem –
nemlig netværk.
Værdien af Energiforum
Danmarks netværk
bliver ikke mindre af,
at man i Energiforum Danmark har
stor indflydelse på
netværksmødernes
program og indhold.
Faktisk er der sjældent behov for eksterne oplægsholdere og
eksperter, fordi de virkelige
eksperter allerede er i medlemskredsen.
Nogle netværker planlægger møderne
fra gang til gang, og her er man altid

gode grunde til at
blive medlem af
Energiforum
Danmark

velkommen til at melde sig som vært eller
indlægsholder. Andre netværk har planlægningsgrupper, som altid er modtagelige for
input eller en ekstra hånd.

Vil du være med?
Alle Energiforum Danmarks medlemmer kan
blive en del af et af de interne netværk. Det
kræver blot, at du beder sekretariatet om at
komme på den netværksliste, du er interesseret i, og så vil du blive inviteret til kommende møder. Dette gælder alle netværk
med undtagelse af kommune-netværkene
og driftsherre-netværket, som defineres af
medlemmernes jobprofil.
Mangler du et netværk, er vi i Energiforum
Danmark altid åbne for at etablere nye netværk. I sommers etablerede vi for eksempel
energiledelsesnetværket på initiativ fra et
medlem, og herefter samlede vi en gruppe,
der planlagde et kick-off-møde. Mødet var
en stor succes med over 40 deltagere, der
blev enige om at fortsætte aktiviteterne, og
netværket har nu en liste på knap 60 interesserede. n

Scan QR-koden,
læs mere og se fem
medlemsfilm

Netværk i Energiforum Danmark
I Energiforum Danmark har vi en række Geografiske netværk med en eller flere tovholdere,
som arrangerer 2-4 møder om året. Møderne er åbne for alle.
Fyn
Midtjylland
Hovedstaden
Sjælland
Vi har også en række Fagnetværk med faste tovholdere, som arrangerer 2-4 møder årligt
for folk, der står på en liste hos sekretariatet. Alle, der giver deres interesse til kende, kan
blive skrevet på denne liste.
Energiledelsesnetværk (startet i juni)
Bolignetværk
CTS-netværk øst
Endelig er der en række andre Fagnetværk. Disse netværk aftaler fra gang til gang emne,
vært og tovholder for næste møde. Kontakt Energiforum Danmark, hvis du vil vide, om du
kan blive en del af et af disse netværk.
CTS-netværk vest
Kommune netværk øst
Kommunenetværk vest
Driftsherrenetværket
Vil du høre mere om et af netværkene, så kontakt endelig sekretariatet på info@energiforumdanmark.dk

Energiforum Danmark er
altid åben over for idéer
til nye netværk og hjælper
med at danne dem.

Digitale værktøjer
understøtter debatten på
netværksmøder på
konferencen.

Debat og networking er
altid en stor del af Energiforum Danmarks konferencer,
fordi netværk er en del af
Energiforum Danmarks
DNA.

Selvom det er svært at
sætte en konkret værdi
på gode netværk, er der
ingen tvivl om, at det har
en stor betydning at kunne
erfaringsudveksle og få ny
viden.
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Bygningsstyrelsen
vil arbejde tættere sammen
med rådgiverne
BYGNINGSSTYRELSEN vil gerne indgå
rammeaftaler med færre rådgivere end
tidligere. Målet er at få et tættere, mere
forpligtende og strategisk samarbejde, og der
indgås derfor kun kontrakt med én rådgiver
på hver aftale.
Deadline for at søge om prækvalifikation
til den nye rammeaftale om totalrådgivning
hos Bygningsstyrelsen var den 18. december. Udbuddet med forhandling forløber nu

Af Trine Møller Pedersen,
journalist

i første halvår i 2019, og Bygningsstyrelsen
forventer at kunne indgå kontrakter i juli 2019.
I den nye rammeaftale kan Bygningsstyrelsen, som noget nyt, tildele opgaver direkte,
når der er tale om et forventet rådgiverhonorar på op til 3,5 millioner kroner. Projekter
herover skal i mini-udbud mellem de tre
totalrådgivere.
– Vi hæver grænsen for, hvornår vi kan tildele en opgave direkte. Det sparer tid og ressourcer for både rådgiverne og os. Og så har
vi aktuelt et mismatch mellem et højt antal
kontraktholdere og ønsket om et tættere
og mere strategisk samarbejde med færre
rådgivere, siger Signe Primdahl Lyndrup,
vicedirektør i Bygningsstyrelsen.

mulighed for at inddrage entreprenørers erfaringer og viden tidligt i projekteringen. Det
skal rådgiverne være villige til at tage del i.
Vi kommer til at gøre meget ud af strategisk
planlægning og samprojektering, fortæller
Signe Primdal Lyndrup.
I praksis betyder det dels, at projekter
ikke udbydes efter faste modeller eller som
udspecificerede opgaver, og dels at både
rådgivere og entreprenører kan byde ind med
deres kompetencer og idéer til løsninger.
Med andre ord leder Bygningsstyrelsen
ikke efter partnere, som kan bage brød efter
en på forhånd bestemt opskrift; men partnere, som kan levere godt brød.

Tidligere ind i processen

På den måde kommer eksempelvis vvsinstallatøren og tømrermesteren oftere til at
sidde med ved tegnebordet sammen med
rådgiverne for at sikre, at fagpersonernes
viden bliver udnyttet bedre end i dag.
– Rammeaftalerne om totalrådgivning
giver mulighed for, at vi kan sætte et hold

Udover et tættere og mere strategisk samarbejde med færre rådgivere ønsker Bygningsstyrelsen også at inddrage entreprenørerne
tidligere i projekteringen af fremtidige byggeprojekter:
– Vi er meget åbne om, at vi gerne vil have
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Flere med ved tegnebordet

Bygningsstyrelsen har udbudt en ny rammeaftale
for totalrådgivning i de tre geografiske områder:
Region Hovedstaden, Jylland og Region Sjælland,
Fyn og øerne. Baggrunden er et ønske om et tættere og mere strategisk samarbejde med
rådgivere, samtidig med at der også skal være
mulighed for at inddrage entreprenører tidligt.
tidligere, end det sker i dag, fordi vi ønsker,
at de rette kompetencer skal være til stede,
når beslutningerne træffes, så vi undgår
videnstab. Det nytter ikke, at fagpersoners
viden om bygbarhed og mulighed for at forbedre løsningerne først kommer på bordet,
når projekteringen er afsluttet, siger Signe
Primdal Lyndrup og uddyber:
– Tidlige samarbejder med entreprenørerne gør det også muligt at sikre et mere
bygbart projekt, og så er det helt gammeldags sund fornuft, at vi fra start tænker
praktik og helhed ind i løsningerne.

Nye afregningsmetoder med
entreprenørerne
Vicedirektøren påpeger desuden, at Bygningsstyrelsen forventer at tilpasse afregningsmetoden til ønsket om at inddrage
entreprenørerne tidligere og projektere byggeprojekterne i et samarbejde.
Hun påpeger problemerne ved de ”gammeldags afregningsformer” med et konkret
eksempel:

FAKTA:
Bygningsstyrelsens rammeaftale er
en løbende aftale mellem Bygningsstyrelsen og en totalrådgiver for hvert
af de tre geografiske områder om at yde
totalrådgivning på konkrete projekter.
Bygningsstyrelsen kan også gennemføre et egentligt udbud eller som led
i rammeaftalen udbyde opgaver i et
miniudbud mellem de tre totalrådgivere, hvis honoraret forventes at være
over 3,5 mio. kr.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdahl
Lyndrup, lægger i den nye
rammeaftale blandt andet vægt på muligheden
for at inddrage
entreprenøren
tidligere i
byggeprojekter.
Pressefoto:
Bygningsstyrelsen

– I dag kan vi for eksempel have vurderet,
at et projekt koster et bestemt beløb, og at
entreprenøren skal aflønnes med 15 procent
af det beløb. Hvis det så viser sig, at vi kan
lave nogle smartere løsninger, som vi ikke
havde taget højde for, og det gør projektet
billigere, så skal det være en meget hæderlig
entreprenør, som påpeger de muligheder, da
hans betaling bliver lavere som følge deraf,
siger Signe Primdal Lyndrup og fortsætter:
– Vi ønsker at betale vores samarbejdspartnere, hvad det koster. Så vi er ikke ude
efter, at alt skal være billigst muligt, men
vi vil gerne have nogle ordninger, som gør
betalingen fordelagtig og fleksibel for begge
parter.
Rammeaftalen er blevet udbudt, fordi de
gældende aftaler udløber. De nye aftaler kan
løbe i op til fire år. n
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Fremtidens grønne elnet
Danmark skal være fri af fossile
brændstoffer senest i 2050, hvilket
udfordrer Danmarks nuværende elnet.
Dansk Energi forslår derfor en række nødvendige ændringer i både system
og adfærd, som skal sikre, at elnetselskaber fremover kan levere sikker
strøm fra både vind- og solenergi. På
Energiforum 2019 kan du få indsigt i
synergien mellem forsyningen og
bygninger i fremtidens fossilfrie
energisystem.

Af Soffi Gantzhorn
Hildebrand, studentermedhjælper
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NYE MARKEDSTENDENSER med grønne forbrugs- og produktionsmønstre udfordrer kapaciteten i Danmarks elnet. På grund af den
omfattende og nødvendige elektrificering af for eksempel transport
og varme bliver forsyningssikkerheden også udfordret. Dansk Energi
imødekommer disse udfordringer i ELNET Outlook 2018, hvor brancheorganisationen fremsætter en række løsningsforslag, som både
energibranchen og myndighederne opfordres til at handle på.
- Udviklingen skal ske i dialog mellem kunder, markedsaktører,
myndigheder, energinet og netselskaber og gå hånd i hånd med
en opdatering af den eksisterende lovgivning og regulering, skriver
Dansk Energi blandt andet i ELNET Outlook 2018.
Ifølge Dansk Energi kræver det handling lige nu og her; både fra
myndighederne og energibranchen, hvis Danmarks elnet skal fremtidssikres med grøn energi.

Sikker forsyning kræver moderne eltariffer
Dansk Energi foreslår, at myndighederne igangsætter syv initiativer,
mens branchen skal påbegynde ti initiativer for at skabe bedre samspil mellem fremtidens grønne forsyning i bygningerne.
En del af initiativerne går på at modernisere eltariffen.
– I fremtiden er det lige så vigtigt, hvornår kunden bruger strøm,
som hvor kunden bruger strøm, skriver Dansk Energi i ELNET Outlook
2018.
Derfor mener Dansk Energi, at netselskaberne skal omlægge
eltariffen, så den følger elnettets belastning. På den måde udjævnes
el-kundernes energiforbrug, og vi får et mere fleksibelt elnet.
Det skal indføres i forbindelse med flexafregning, der ifølge Dansk
Energi skal være udrullet i senest 2020.
Det kræver, at myndighederne også moderniserer rammelovgivningen for eltarifferne, så netselskaberne kan udvikle en el-tarif, der
understøtter den grønne omstilling.
Du kan læse mere om Dansk Energis forskellige løsningsforslag i
”Elnet i fremtiden – og fortsat i verdensklasse” på deres hjemmeside.
Her forklares det, hvordan Danmark skaber et mere omkostningseffektivt og grønt elnet i fremtiden. n

kræver omlægninger nu
Det sikrer
branchen

Det sikrer
myndighederne

Udrulning af fjernaflæste målere og
indførelse af flexafregning senest i
2020.

En struktureret og involverende proces med aktører omkring
udarbejdelse af langsigtede
analyseforudsætninger, som
kan indgå i sektorens investeringsplaner og danne grundlag
for udvikling af regulering.

Tidsdifferentierede nettariffer i forbindelse med indførelse af flexafregning.
Videreudvikling af en fremtidssikret,
omkostningsægte tarifering, der også
understøtter grøn omstilling og netkundernes fleksibilitet.
Videreudvikling af intelligente vilkår
for tilslutning af forbrug og produktion,
herunder belønning af netkunder ved
accept af afbrydelighed.
Tilslutning af batterier og lokale energifællesskaber med fokus på værdiskabende samspil med elnettet.
Understøttelse af stadardiseret
dataplatform for validering af apparatmålinger, der kan bringe fleksibilitet til
markedet.
En moderne markedsmodel, som kan
understøtte flaskehalshåndtering i
distributionsnettet ved aktiv brug af
markeder for fleksibilitet.
Et forpligtende DSO/TSO-samarbejde,
der er på forkant med EU’s Clean
Energy Package.
En styrket tværfående indsats mod
cybertruslen.
Et fremtidssikret elnet, der fortsat er i
verdensklasse med tårnhøj leveringssikkerhed, og som er drevet effektivt på
et forretningsmæssigt grundlag.

Fremadskuende økonomisk
regulering senest fra 2023, der
i takt med markedstendenser
og på baggrund af analyseforudsætninger understøtter
fremtidige behov.
Moderne benchmarking baseret
på centrale performancemål,
som inkluderer hensyn til grøn
omstilling, struturudvikling,
rammevilkår og kundebehov.
Modernisering af rammelovgivning for tarifering, så netselskaberne kan udvikle en fremtidssikret, omkostningsægte
tarifering, der understøtter
grøn omstilling og fleksibilitet.

Fremtidens elnet
på Energiforum
2019
Du kan høre mere om udfordringerne
og løsningerne til fremtidens grønne
elnet på Energiforum 2019, som finder
sted den 5. og 6. marts på Hotel Nyborg
Strand i Nyborg.
På konferencens session 3A udfolder Energiforum Danmark, hvordan
sammenspillet mellem den grønne
forsyning og bygningerne i fremtiden
kan se ud.

Det er afgørende for at kunne forsyne
fremtidens elnet med grøn energi, at
elnettet bliver ændret i forhold til både
adfærd og system.
Foto: Colourbox

Præscisering af rammerne for,
at netselskaberne kan stille
standardiserede, uvaliderede
måledata hurtigt til rådighed
for kunder og markedsaktører.
Definition og fastsættelse af
rammevilkår for batterier og
lokale energifællesskabers
samspil med elnettet.
Et solidt fundament for den
fremtidige drift og udvikling
af elnettet, herunder rammer
for fremtidige bevillinger og
måleansvar.
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