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ønsker aktivt at medvirke til at
nedbringe energiforbruget til
gavn for samfund og miljø.
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Sådan når klimavisionerne
hverdagen
DER ER POLITISK VELVILJE TIL at
skabe en grøn forandring. Finansloven lover
grønne udsigter, og der arbejdes på at konkretisere den politiske målsætning om
70 % CO2-reduktion i 2030, hvor en af hjørnestenene er samarbejder, partnerskaber og
alliancer.
Men handling skal ske på alle niveauer, og
i Energiforum Danmark arbejder vi hver dag
på, at få klimavisionerne til at nå hverdagen
hos medlemmerne.
Energiforum Danmark er udsprunget af en
tidligere krise; nemlig energikrisen i
1973. Et massivt behov for ny viden
og efteruddannelse af driftsfolk,
for at tøjle energiforbruget, som
ingen tidligere rigtigt havde interesseret sig for, ledte til dannelsen
af Foreningen for Energistyring i
starten af 1980’erne. Allerede dengang
var vidensdeling, efteruddannelse
samt sparring på tværs af arbejdspladserne
foreningens kerne og blev et vigtigt skridt på
vejen mod at nedbringe det danske olieforbrug til bygningsopvarmning.
I takt med at energiforbrug blev kædet
sammen med miljøpåvirkninger, udviklede
foreningens fokus sig, og navnet blev ændret
til Foreningen for Energi & Miljø.
I 2009 skiftede foreningen navn til
Energiforum Danmark. Bl.a. for at sætte
streg under foreningens primære virke,
nemlig vidensdeling, efteruddannelse samt
netværksdannelse på tværs af byggeriets
værdikæde.
Igennem alle årene har foreningen været
kendt for fokus på faglighed og kvalitet,
formidling af ny viden, men også erfaringsudveksling omkring velafprøvede løsninger
og best practice.
Energiforum Danmark er en forening, som

står på stærke traditioner, og hvor udviklingen drives af medlemmerne. Ny ideer, ny
teknologi og innovative metoder er med til
at skabe nye tilbud og netværk i foreningen,
som for eksempel et meget populært netværk for energiledelse samt lokale netværk,
hvor det nyeste indenfor CTS er i fokus.
Energiforum Danmark har indenfor de
seneste år også søsat vores akademi.
Akademiet er efteruddannelse i øjenhøjde.
Hvert år tilbydes en række korte kurser, hvor

fællesnævneren er aktuelle temaer og en
skarp pris, samt rig mulighed for erfaringsudveksling. Kurserne sørger for, at medlemmerne løbende kan blive opdateret på nye
temaer indenfor for eksempel lovgivning og
teknologi.
Viden, innovation og netværk er vigtige
forudsætninger for, at vi når i mål med
klimavisionerne, og på den front synes jeg,
at Energiforum Danmark har virkelig meget
at byde på. n
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Byggebranchen
har brug for grønt vidensløft

Bæredygtighed og energieffektivisering i den
danske byggebranche er
to af de vigtigste kort, vi
står med på hånden, når
kabalen om en samlet CO2reduktion på 70 % skal gå
op i 2030. Men skal den
grønne omstilling for alvor
slå rod på byggepladserne,
skal der et stort vidensløft
til hos medarbejderne. Det
mener både Dansk Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne
og Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Det er Dansk Byggeris opgave løbende at opdatere og
efteruddanne branchens virksomheder, så de kan levere
på nye grønne løsninger.
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Af Andreas Ebbesen
Jensen

I 2030 SKAL UDLEDNINGEN af
drivhusgasser være reduceret med 70 %
i forhold til 1990. Det ligger nu helt fast,
efter regeringen i starten af december satte
sidste punktum i Danmarks første klimalov
nogensinde.
Hvilke specifikke metoder og værktøjer,
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der skal tages i brug for at nå i mål, manifesterer sig først til foråret, hvor klimaloven følges op med en klimahandlingsplan. Allerede
nu ved vi dog, at den grønne omstilling med
sikkerhed kommer til at forandre arbejdsgangene i byggebranchen.
På verdensplan står byggeri nemlig for

næsten 40 % af den samlede CO2-udledning.
28 % af den udledning stammer fra bygningsdriften, for eksempel energiforbrug til
varme, køling og lys. De resterende 12 %
kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer, byggeprocesser m.m.
Byggebranchen er dog allerede godt i gang
med at sætte en prop i CO2-udledningen og
hjælpe den grønne omstilling på vej. Tidligere på året offentliggjorde Dansk Byggeri en
ny bæredygtighedspolitik. Den sætter fokus
på fire centrale indsatsområder, hvor byggebranchen kan bidrage til den bæredygtige
omstilling: Cirkulær økonomi, bæredygtige
byggerier, klimatilpasning og kystsikring
samt energieffektivisering og vedvarende
energi.
For at disse mål kan blive implementeret,
skal der udvikles nye teknologiske løsninger
samt stilles en lang række nye krav til de
byggematerialer, der anvendes. Men lige så
vigtigt er det, at alle aktørerne i byggebranchen – fra professionelle bygherrer, arkitekter og ingeniører til materialeproducenter,
udførende håndværkere og installatører samt
driftsansvarlige – får et stort vidensløft. Det
mener Michael H. Nielsen, der er direktør i
Dansk Byggeri.
“Det er jo en supertanker, som skal drejes
her. Rigtig mange medarbejdere i byggebranchen skal tilegne sig ny viden og agere
på helt nye måder, hvis den nye bæredygtighedsdagsorden skal realiseres. Det er Dansk
Byggeris opgave løbende at opdatere og
efteruddanne branchens virksomheder, så de
kan levere på nye grønne løsninger. Men vi
kommer nok ikke uden om regulering, hvis
den grønne omstilling for alvor skal slå rødder i byggebranchen”, siger han.
Dansk Byggeri har tidligere haft succes

med at regulere sig ud af klimaproblemerne.
I 2007 meldte organisationen en række nye
krav ud om energieffektivisering i byggerierne, som skulle overholdes fem år ude i
fremtiden. Der blev meldt krav ud for 2010,
2015 og 2020, som har været medvirkende til,
at energiforbruget i nybyggerier er halveret
på blot ti år.
“Ved at give alle aktørerne i byggebranchen mulighed for at forberede sig i god tid
til at efterleve de her skærpede krav, endte
virksomhederne også med at kunne leve op
til dem. Noget af det samme skal til for at
hjælpe den grønne omstilling yderligere på
vej. Ved at melde nye krav til bæredygtige
byggerier ud i god tid, giver vi branchen
mulighed for rent faktisk også at udvikle
og afprøve nye løsninger, samtidig med at
medarbejderne bliver klædt ordentligt på til
de nye teknologier og arbejdsgange”, siger
Michael H. Nielsen.

Bygningerne passer ikke sig selv
En af dem, der bruger meget tid på at klæde
byggebranchens aktører på til en mere bæredygtig fremtid, er Vagn Holk Lauridsen. Han
er leder af Videncenter for Energibesparelser
i Bygninger, der siden 2009 har rådgivet den
professionelle bygge- og installationsbranche i at vælge de rigtige energibesparende
løsninger.
Og behovet for et generelt vidensløft i
byggebranchen er stort, mener Vagn Holk
Lauridsen.
“I takt med, at de energibesparende installationer i byggerierne bliver flere og mere
komplekse, er installatørerne, håndværkerne og driftspersonalet også i højere grad
nødsaget til at dygtiggøre sig. De intelligente
systemer er ikke så intelligente, som vi går

De intelligente systemer er ikke
så intelligente, som vi går og tror.
Det kræver enorm viden at drifte
en bygning, der har en høj bygningsautomatik. Den passer ikke
bare sig selv”.
Vagn Holk Lauridsen, leder af Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger

og tror. Det kræver enorm viden at drifte en
bygning, der har en høj bygningsautomatik.
Den passer ikke bare sig selv”, siger han.
Alt for mange aktører i byggebranchen har
ikke den fornødne viden, som skal til for at
betjene nye IoT-løsninger og CTS-anlæg som
for eksempel virksomhederne og kommuØ
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Ø

nerne køber ind for millioner
kan give det nødvendige
Læs mere:
af kroner, mener Vagn Holk
vidensløft i byggebranDansk Byggeris
Bæredygtighedspolitik
Lauridsen. Der forekomchen. Videncenter for
2019:
mer stadig for mange fejl i
Energibesparelser i
bygningsinstallationerne,
Bygninger afholder
www.danskbyggeri.dk/
og der bliver købt alt for
omkring 50 arrangemedia/38447/baeredygtigmange smarte “dingenomenter om året, hvor
hedspolitik_2019.pdf
ter” ind, som ikke har den
de fortæller medarønskede effekt – eller ikke
bejdere og elever på
bliver installeret eller betjent
erhvervsuddannelserne
korrekt.
om vigtigheden af energi“Det, der skal være inde mellem
renovering – og samtidig går i
ørerne på den VVS-svend eller tømrer,
dybden med specifikke løsninger.
som udfører arbejdet på bygningerne, er lige
“Der findes enormt mange tilbud på efterså vigtigt, som det værktøj han står med
uddannelse. Så vi er gode nok til at have den
i hænderne. Ellers kan han jo ødelægge
nødvendige viden på hylderne. Men vi er ikke
mere, end han gavner. Derfor kunne jeg også
gode nok til at få branchen ind og sidde på
godt tænke mig at give en større opsang til
skolebænken. Og det skal vi blive bedre til”,
virksomhederne, så de sørger for at styrke
erkender Vagn Holk Lauridsen og fortsætter:
medarbejdernes kompetencer på de her
“En måde at få virksomhederne til at prioområder”, siger Vagn Holk Lauridsen.
ritere efteruddannelse i bæredygtighed er via
Det er ellers ikke, fordi det skorter med
regulering. Stort set alle de bygningsfolk, jeg
tilbud på kurser og efteruddannelser, som
har været i kontakt med, er meget opsatte på

at overholde bygningsreglementet. Så når vi
afholder kurser om bygningsreglementet, vil
man gerne deltage, fordi det er noget, man
skal efterleve. Men vi så rigtig gerne, at der
var noget mere søgning ind mod efteruddannelse fra branchen selv. Og det ansvar ligger
jo hos virksomhederne”.

Varmepumper har brug for
kvalitetsløft
Hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er man enig i, at virksomhederne har
et ansvar for at opsøge ny viden inden for
bæredygtighed. I en branche, hvor teknologien er under konstant udvikling, skal installatørerne og håndværkerne kridte skoene for
at følge med.
“Virksomhederne gør klogt i at klæde
deres medarbejdere på til de her nye, grønne
løsninger - hvad enten det så er gennem kurser, efteruddannelse eller noget helt tredje.
Ellers udnytter vi ikke det optimale potentiale
af de nye, grønne løsninger”, siger Simon

Driftskurser sætter skub i
energibesparelserne
Frederikssund Kommune har afholdt tre kurser i bygningsautomatik i 2019 i
samarbejde med Schneider Electrics. Det har givet et stort kvalitetsløft hos driftsmedarbejderne og sendt energibesparelserne i vejret.
I 2016 ETABLEREDE Irene Nielsen, der
er leder ved Center for Ejendomme og IT i
Frederikssund Kommune, et automatiknetværk. Formålet var at give de driftsansvarlige
i kommunens bygninger et grundlæggende
kendskab til varmeanlæg, ventilationsanlæg
og varmtvandsproduktion.
Hun oplevede, at der alt for ofte blev tilkaldt en VVS’er udefra, når der var problemer
med varmeanlæggene, og at hendes medarbejdere generelt havde berøringsangst over
for bygningsautomatikken i de nye anlæg.
“Jeg besluttede, at vi skulle have sat gang
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i et kompetenceløft inden for dette område.
Jeg ville gerne uddanne en del af medarbejderne til, selv at kunne fejlfinde på de mest
simple anlægsfejl”, siger Irene Nielsen.
Sammen med distriktsleder Jan Ravn gik
Irene Nielsen derfor i gang med at afsøge
undervisningsmuligheder. Ønsket var, at
undervisningen skulle foregå i en af kommunens egne bygninger, og at der skulle
veksles mellem teori og praksis. Kursusdeltagerne skulle have mulighed for at afprøve de
anlæg, der blev talt om.
Efter forgæves at have henvendt sig til

forskellige typer uddannelsesinstitutioner,
kontaktede Irene Nielsen og Jan Ravn
Schneider Electrics, der leverer store dele
af bygningsautomatikken og CTS-overvågningen i de vand-, varme-, og ventilationsanlæg, som står i kommunens bygninger.
Og Schneider Electrics havde den helt perfekte mand til jobbet.

Superbrugere skal løfte niveauet
Johnny Hansen har arbejdet med bygningsautomatik siden 1985 og har afholdt adskillige kurser for Schneider Electrics om netop

O. Rasmussen, underdirektør ved TEKNIQ
Arbejdsgiverne.
Et godt eksempel er varmepumper, som
buldrer frem i disse år. En undersøgelse
af mere end 150 varmepumpeanlæg, som
Teknologisk Institut har foretaget, afslører,
at 85 % af varmepumperne ikke performer
optimalt. Det skyldes, at de ikke er blevet
installeret korrekt. Var de det, ville de grønne
alternativer til gas- og oliefyr performe 16 %
bedre i gennemsnit.
Dansk Standard har på vegne af Energistyrelsen netop udviklet en ny standard for
installation af varmepumper for at komme
problemet til livs. Det er sket i samarbejde
med fagfolk – herunder bl.a. TEKNIQ
Arbejdsgiverne.
Standarden stiller bl.a. krav til, at installatøren og bygningsejeren sammen planlægger
placering og dimensionering af varmepum-

pen samt udarbejder en kontrolrapport, der
for eksempel sikrer korrekt rørføring, isolering og afleveringsrapport.
“Standarden er frivillig at følge, men vi
håber, at den får flere virksomheders øjne
op for, at varmepumpen skal installeres og
udføres ud fra disse standarder. Jeg kunne
da også godt tænke mig, at det blev gjort
obligatorisk at være VE-godkendt, når grønne
løsninger som varmepumper skal installeres. Det ville højne kvaliteten og udradere
de mest graverende installationsfejl”, siger
Simon O. Rasmussen.
Der findes et væld af nye løsninger til at
hjælpe den grønne omstilling i byggebranchen på vej, og man skal holde den øverste
etage skarp og up to date, hvis ikke man vil
sættes bag om dansen.
Særligt IT-kompetencer fylder i stigende
grad mere i byggebranchen i takt med at

automatisering, IoT og robotter gør deres
indtog på byggepladserne. Derfor er det også
vigtigt, at virksomhederne råder over medarbejdere med relevante erfaringer på netop
disse områder, mener Simon O. Rasmussen.
“Det er i stigende grad teknologiske
kompetencer, og særligt IT-kompetencer, der
efterspørges på byggepladserne. Så behovet
for fagpersoner, som kan varetage disse nye
IT-systemer, vokser også. Derfor kommer
installationsvirksomheder også i stigende
grad til at hyre personer ind fra nye faggrupper, hvor de kompetencer er til stede. Men
virksomhederne kan jo med fordel også satse
på at uddanne deres egne medarbejdere på
dette område. Derfor tror jeg også, at efteruddannelse og kurser inden for bæredygtige
teknologier kommer til at spille en større
rolle i de kommende år”, siger han. n

dette emne. Og der er et enormt behov for
at klæde de driftsansvarlige på til at betjene
anlæggene, hvis energibesparelserne skal
udnyttes til fulde, forklarer han.
“Alt for mange virksomheder og kommuner køber de her nye tekniske løsninger ind
for millioner af kroner i den tro, at teknikken
bare spiller af sig selv. Men det svarer til
at købe en Tesla og så give nøglerne til én,
som aldrig før har sat sig bag rattet på en
elbil. Det fungerer ikke. Du er nødt til at vide,
hvordan tingene fungerer, og hvordan tallene
for energiforbruget skal analyseres for at få
det optimale ud af løsningerne”, siger han.
Sammen med Irene Nielsen og Jan Ravn
sammensatte Johnny Hansen derfor tre
forskellige kurser, der skulle give udvalgte
driftsmedarbejdere et større indblik i varme-,
vand-, og ventilationsanlæg.
Kurserne blev afholdt over tre omgange
i maj, juni og september i 2019, og i alt 15
medarbejdere deltog i kurserne. Undervisningen bestod af lige dele teori og praksis,
hvor deltagerne fik indblik i teknikken bag
installationerne og mulighed for med egne
øjne at se, hvordan anlæggene er bygget op,
og hvordan de forskellige komponenter spiller
sammen.
“Ideen er at få nogle superbrugere, som
resten af personalet kan trække på, når

der opstår fejl. På den måde minimerer vi
energitabene og højner mulighederne for at
handle i tide, hvis vandet pludselig fosser
ud af en vandhane eller varmereguleringen
går i stykker”, siger Jan Ravn, distriktsleder i
Frederikssund Kommune. Og investeringen i
efteruddannelse er noget, som kan mærkes
på den økonomiske bundlinje.
“Der er rigtig mange penge at hente, hvis
driften bliver udført på den rigtige måde.
Teknologierne brager jo der ud af, men hvis
medarbejderne ikke bliver klædt ordentligt på
til at betjene dem, så er det jo lige fedt. Man
kan ikke vedligeholde noget, man ikke har
forstand på. Derfor vil vi gerne bruge krudt
på det her og udvide vores viden på området.
Det giver ikke blot dygtigere medarbejdere,
men baner også vejen for en masse energibesparelser”, siger Jan Ravn.
En af de medarbejdere, som er glad for
at have deltaget i driftskurserne, er 53-årige
Søren Larsen. Han arbejder som teknisk
servicemedarbejder på en af Frederikssund
Kommunes folkeskoler og har med egne ord
fået et “gevaldigt fagligt løft” af at deltage i
undervisningen.
“Jeg er blevet bedre til mit job. Nu sidder
jeg ikke længere og bliver helt forskrækket,
når jeg åbner et billede af varmeforbruget.
Tidligere bad jeg Schneider Electrics om

hjælp, men nu kan jeg selv gå ind og løse de
tekniske problemer. Det har givet mig langt
større tilfredsstillelse i mit arbejde”, siger
han.
Søren Larsen håber, at han kan få mulighed for at dygtiggøre sig endnu mere på
lignende kurser i fremtiden. Og står det til
Jan Ravn, bliver hans ønske opfyldt inden alt
for længe.
“Vi kommer til at prioritere efteruddannelse højt de kommende år. Til februar skal
jeg have et møde med Johnny Hansen om,
hvordan vi får igangsat en række nye kurser.
Alt for mange kommuner prioriterer ikke at
klæde deres medarbejdere ordentligt på til at
håndtere de her nye systemer. De tror, at de
bare passer sig selv, men det er jo ikke tilfældet. Og så bliver det altså også bare sjovere
at gå på arbejde, når man får en større
forståelse for teknikken bag løsningerne og
løbende får udvidet sin værktøjskasse”, siger
Jan Ravn. n

Af Andreas Ebbesen Jensen
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Af Harald Karlsen,
Energisynskonsulent,
Harald Karlsen
Rådgivning
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Energiledelse

Energiledelse er kun rigtig
effektiv, hvis topcheferne
også tager stilling til, hvordan medarbejdere og leverandører løbende skal
involveres i virksomhedens
grønne omstilling. Ellers
forbliver energiledelse en
ren teknisk ingeniørdisciplin,
som aldrig rodfæster sig.

I FORÅRET 2019 BEFINDER JEG MIG
PÅ EN CAFÉ I BUDAPEST. Det lille baglokale er fyldt op med køleskabe og frysere
uden videre omtanke for energiforbruget. På
væggen bag disken hænger hele fire controllere. Én til styring af ventilationsanlæg, én
til varmeanlæg, en til aircondition og en til
alarmanlæg.
Men systemerne taler ikke sammen. Varmeanlægget vil modarbejde køleanlægget,
med mindre de tilfældigvis er indstillet korrekt eller en vågen medarbejder slukker for
det ene anlæg. Det hele er overladt til tilfældigheder, for virksomheden og hele kæden
har tydeligvis ikke nogen videre interesse for
energirigtige løsninger og drift. Cafeen har
med andre ord ingen energiledelse.
Ikke langt fra den energislugende café
demonstrerer en gruppe frustrerede unge
studerende foran parlamentet i den ungarske
hovedstad.
De forsøger at råbe magthaverne op for,
at få os alle til at indse, at vi står overfor en Ø

skaber rød tråd
til grøn omstilling
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enorm udfordring med de menneskeskabte
klimaforandringer. En udfordring, vi selv
bærer skylden for efter flere generationers
uholdbar levevis med nemme løsninger
blandet med lige dele uvidenhed og total
fornægtelse af problemets omfang.

heder, risici m.m. beskrives i et oplæg til en
energiplan, som ledelsen kan tage stilling til
og godkende.
Når de større linjer er på plads, skal besparelsespotentialerne og økonomien kortlægges. Her er det vigtigt ikke kun at fokusere
på de tekniske tiltag, men også at beskrive
optimeringsmulighederne ved at forbedre
energiledelsessystemet og driftsoptimeringerne.
Men en færdig energiplan er kun begyndelsen. For at sikre en optimal kurs og
realisering af de fastsatte mål skal ledelsen
løbende evaluere resultater, korrigere og
optimere. Arbejder virksomheden efter standarden for energiledelse, er der krav om, at
virksomheden ikke alene forbedrer energipræstationen, men også hele tiden forbedrer
selve energiledelsessystemet.
Et certificeret system har den klare fordel,
at der løbende kommer både interne og
eksterne øjne på, som ikke blot skal sikre, at
planer og krav opfyldes, men også at optimeringer identificeres og gennemføres.

Energiledelse skal konstant
forbedres
Og det er jo egentlig dét, som energiledelse går ud på: At sikre en rød tråd mellem
virksomhedens traditionelle forretning og
de væsentligste interessenter – herunder
kunderne. Topledelsen skal tage grønt ejerskab over deres forretning og sikre, at alle
i organisationen arbejder mod et fælles og
synligt mål.
Effektiv energiledelse handler om at stille
krav til energirigtig projektering, indkøb
og drift. Der skal tages stilling til, hvordan
medarbejdere og leverandører skal involveres i virksomhedens vision om at minimere
energiforbruget til at understøtte den grønne
omstilling. Uden deres deltagelse bliver det
til en ren teknisk ingeniørdisciplin.
Første skridt på vejen mod en energiansvarlig virksomhed er udarbejdelsen af et
grundigt beslutningsgrundlag, hvor mulig-

Energicertificering giver store
besparelser
Den internationale standard for energiledelse

er certificeringen ISO 50.001. Det strategiske værktøj definerer et energiledelsessystem og hjælper derigennem virksomhederne
med at forbruge energi mere effektivt ved
at opnå kontinuerlig forbedring af deres
energipræstation og forbrug samt en højere
energieffektivitet.
Den nye standard for energiledelse stiller
skærpet krav til energistyring, som nu er
udpeget som en særlig ressource. Standarden stiller krav til, at der laves analyser af,
hvilke faktorer, der påvirker energiforbruget,
og at alle væsentlige faktorer medtages,
så besparelsen kan måles og opgøres med
rimelig grad af troværdighed.
Og det kræver lidt af et paradigmeskifte i
Danmark, hvor vi i udpræget grad har målt
besparelsen i form af simple nøgletal.
En del danske virksomheder arbejder med
energiledelse ud fra ISO 50.001-certificeringen, men der er store forskelle på ambitioner, indhold og kurs.
De mest ambitiøse virksomheder arbejder
med store og synlige målsætninger, som
også kommunikeres ud eksternt. Andre virksomheder er mere anonyme og oplyser kun,
at de er certificeret.
Og så er der en del virksomheder, som slet

Energiledelsesstandard
PLAN

Virksomhedens
rammer

PLAN

CHECK

Drift

Præstationsvurdering

ACT

Lederskab

Planlægning

Støtteaktiviteter

Organisationen og
sammenhæng

Ledelse og
engagement

Risici og
muligheder

Ressourcer

Driftsplanlægning
og styring

Overvågning af
EnPI og EMS

Afgivelse og korrigerende handling

Interessenters krav
og forventninger

Energipolitik

Mål, energimål og
handlingsplan

Kompetencer

Design

Intern Audit

Løbende forbedring

EMS Omfang

Roller, ansvar og
beføjelser

Energigennemgang

Bevidsthed

Indkøb

Ledelsens
evaluering

Energi
Performance
Indikator

Kommunikation

Vedligeholdelsesplan

Basiline(s)

Dokumentation

Energistyring

Forbedring

Dataindsamling

Den nye energiledelsesstandard er bygget op efter ’high level-strukturen’ som også kendes fra de andre ledelsesstandarder.
Kilde: Harald Karlsen Rådgivning, lavet på baggrund af standarden ISO 50.001:2018 ©
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ikke er certificeret, men implementerer energibesparende tiltag ad hoc – det vil sige med
en kortsigtet tidshorisont og en overordnet
energiplan, der typisk er mere famlende og i
værste fald næsten ikke-eksisterende.
Typisk arbejder disse virksomheder kun
med tekniske tiltag uden nogen videre form
for medarbejderinvolvering. Og det kan koste
dyrt. Flere projekter med medarbejderinvolvering har nemlig realiseret 10-20 procent
besparelser med en kort tilbagebetalingstid.

Scope / ramme for Energiledelsessystemet (EMS)

A

Forbedring

Lederskab

1. Planlægning
I planlægningsfasen kortlægges de
væsentligste interessenter, risici
og muligheder – herunder også en
kortlægning af energiforbruget og
besparelsespotentialer. Herudfra
opstilles der energipolitik, mål og
handlingsplaner – herunder også
kommunikation.
2. Iværksættelse og drift
Nødvendige ressourcer og kompetencer kortlægges og allokeres. Procedurer, der sikrer energirigtige projekte-

Support og
drift

D

Performance
evaluering

Forventet udbytte / resultat af EMS

C

Den nye Energiledelsesstandard stiller langt større krav til lederskab i
virksomheden, som inddrager interessenternes forventninger og behov
– herunder kunderne.
Kilde: ISO 50.001:2018

Hvad er energiledelse?
Energiledelse er en velbeskrevet proces for at arbejde aktivt med energi.
De vigtigste elementer i et effektivt
energiledelsessystem er:

Behov og forventninger
fra interessenter

Planlægning

Krav om miljørigtig ansvarlighed
Heldigvis arbejder stadig flere og flere danske virksomheder systematisk med energiledelse – og endda på et meget højt plan, hvor
de hele tiden udfordrer sig selv til at opnå
resultater.
Og netop denne systematiske tilgang til
energiledelse er enorm vigtig, hvis virksomhedens grønne tiltag skal rodfæste sig.
ISO 50.001-certificeringen sikrer, at der
opstår en sammenhæng mellem virksomhedens krav om indtjening og en mere grøn
og miljørigtig ansvarlighed. Kun sådan kan
virksomheden sikre sig, at ledelsen tager
grønt lederskab og får alle i organisationen til
at arbejde mod et fælles og synligt mål. n

P

Interne og eksterne
forhold

ring, indkøb og drift, implementeres
– og energibesparende tiltag installeres løbende.
3. Check og korriger
Status og fremdrift måles og synliggøres løbende – herunder realiserede
besparelser. Der foretages løbende
audits, og eventuelle afvigelser behandles og opstilles med korrigerende
handlinger.
4. Ledelsens evaluering
Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering, hvor ledelsen skal vurdere løbende forbedringer. Det er med til at forankre arbejdet
i organisationen og sikre fremdrift.

Vil du vide mere
om energiledelse?
De bedste guides og
bøger, jeg har set om
emnet, er ikke på
dansk, men på engelsk.
En af de bedste er skrevet af forfatteren Niall Enright i 2017 og hedder
‘Energy and Resource Efficiency
Guide’.
En anden mulighed
er at deltage i kurser
om energiledelse på
Teknologisk Institut,
hvor ikke alene den nye standard
gennemgås, men også nye metoder
og tilgange til energiledelse.
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Energieffektiv ventilation
Airmaster tilbyder en serie af decentrale ventilationsanlæg, der kan give den rette luftmæssige kapacitet
til ethvert klasselokale, kontor, mødelokale m.v.
Vil du vide mere om hvilke anlæg, der passer til dit
ventilationsbehov, kan du altid kontakte Airmaster
for mere information.
Du kan også bruge vores online beregningsværktøjer
til at beregne ventilationsbehov og energiforbrug.
www.airmaster.dk/ventilationsberegner
www.airmaster.dk/energiberegner

www.airmaster.dk

info@airmaster.dk

Bruger kun salt,
vand og strøm

Sikker forebyggelse af Legionella
Kemikaliefri

Driftsikker

Bæredygtig

Økonomisk

Fjernovervåget

Enkel

Kontakt os - og få en sund vandinstallation uden Legionella
salesdk@guldager.com

www.guldager.com

4813 4400

Energifleksible bygninger

giver billigere bæredygtighed

Omstillingen til vedvarende energi betyder, at det ikke længere kun er interessant at
spare energi til bygningsdrift. Det er i stigende grad også interessant, hvornår
der bruges energi. Derfor vil vi i de kommende år se et øget fokus på etableringen
af energifleksible bygninger.
AARHUS UNIVERSITET (AU) deltager
i det nystartede forskningsprojekt Flexible
Energy Denmark (FED), der er støttet af
Innovationsfonden. Sammen med landets
øvrige tre tekniske universiteter, forsyningssektoren og en række teknologivirksomheder,
skal der i projektet udvikles løsninger, der
gør samfundets energiefterspørgsel mere
fleksibel.
AU hjælper i denne forbindelse med forskningsbaseret udvikling og afprøvning af løsninger, der kan flytte varmeforbruget i boliger
hen mod de tidspunkter på døgnet, hvor den
vedvarende energiproduktion kan have svært
ved af følge efterspørgslen.

Smart styring af rumopvarmning er
fremtiden
En af disse løsninger er smart styring af
rumopvarmning af bygninger. Konceptet
går ud på at udnytte den termiske masse i
byggematerialer og inventar som “varmebatteri” til at flytte varmeforbruget hen mod de
tidspunkter på døgnet, hvor energiproduktionen har svært ved af følge efterspørgslen.
Denne effekt opnås ved at varme bygningen
en smule mere op med billig energi, hvortil
varmen slukkes, når prisen på energien
stiger, og indetemperaturen falder tilbage til
udgangspunktet.
Teknikken bag konceptet kaldes modelprædiktiv styring (fra engelsk: model
predictive control - MPC). MPC er en
avanceret metode til processtyring, der
anvendes i mange industrielle processer,
men som endnu sjældent ses i byggeriet.
MPC anvender dynamiske modeller af en

proces til at simulere fremtiden med henblik
på at beslutte, hvad der er bedst at gøre nu
for at undgå fremtidige problemer. Ved MPC
af varmesystemer i bygninger indgår bl.a.
en termodynamisk model af bygningen, en
optimeringsalgoritme, vejrudsigter samt data
fra energimåler (og rumtemperaturer).
Vores modelberegninger viser, at denne
intelligente form for styring af varmen i et
hus kan øge energiforbruget med op til 15 %,
og at det samtidig reducerer varmeregningen
med op til 15 % i forhold til en konventionel
styring.

Brug mere energi og spar penge
Med andre ord: Brug mere energi og spar
penge! Sagen er, at man bruger meget (men
billig) energi, når prisen er lav, og kun lidt
(men dyr) energi, når prisen er høj. Mere
interessant er det, at man samtidig flytter
energiforbruget væk fra de tidspunkter, hvor
energiforsyningen har deres spidsbelastninger. Det vil sige tidspunkter, hvor energiselskaberne normalt har de største problemer
med at følge med efterspørgslen.
Den opmærksomme læser tænker måske:
“Skaber man ikke mere CO2-udslip med
et højere energiforbrug?” Svaret er: ”Ikke
nødvendigvis.” Det afhænger nemlig af,
hvor stor en andel af energien på et givet
tidspunkt, der kommer fra vedvarende kilder
som vind og sol. Faktisk har det vist sig, at
man ved hjælp af model-prædiktiv styring
kan reducere både CO2-udslip og opnå en
besparelse, hvis man vil tage til takke med
en lidt mindre økonomisk gevinst.
Omstillingen af vores energiforsyning

til vedvarende energi betyder, at det ikke
længere kun er interessant at spare energi
til bygningsdrift – selv om det skal understreges, at det stadig er en meget vigtig
dagsorden – men at det i højere grad også er
væsentligt, hvornår der bruges energi. Derfor
forudser vi, at der i de kommende år vil være
et øget fokus på tilvejebringelse af energifleksible bygninger.
En sikker indikator på, at det går i den
retning er, at European Performance of
Buildings Directive, som udstikker retningslinjerne for energibestemmelserne i det
danske bygningsreglement, nu adresserer
bygningers evne til at tilpasse sig energiforsyningen.
Spørgsmålet om, hvad en energieffektiv
bygningsmasse er, vil derfor i en nær fremtid
handle om en afvejning af investeringer i
energibesparelser, investeringer i elektrificeringen af energi-infrastrukturen, og – som
noget nyt – investeringer i bygningers energifleksibilitet. n

Af Steffen Petersen,
lektor ved Institut for
Ingeniørvidenskab,
Aarhus Universitet
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Guide:

Hvor bæredygtig er din
pension?
AFMAGTEN kan til tider overmande os, når
vi tænder for nyhederne og hører seneste nyt
om klodens tilstand. Verden over har forskere
og politikere erklæret nødsituation for klimaet, og forskerne siger, at vi har meget lidt
tid tilbage at handle i.
Derfor vælger mange af os at skære ned
på eller helt at droppe de røde saftige bøffer,
tage toget eller cyklen i stedet for bilen på
arbejde og droppe de lange brusebade om
morgenen.

Pensionskasser skal investere mere
ansvarligt
Disse tiltag i kampen mod klimakrisen er
bestemt væsentlige, men der er en anden
effektiv måde at tackle klimaforandringerne
på, som mange af os slet ikke er klar over.
”Det betyder rigtig meget for klimaet og
den retning, samfundet bevæger sig hen
imod, hvad vores pensioner er investeret i. Er
dine penge investeret i grønne, bæredygtige
virksomheder – eller i kul og olie?”, siger Karsten Korreborg, chef for investering, pension
og administration hos Merkur Andelskasse.
Niels Fibæk-Jensen, der er direktør og stifter af det unge fintechfirma Matter Pension,
uddyber, hvorfor det batter at investere sin
pension i grøn omstilling:
”I en gennemsnitlig dansk pensionsordning
investeres 150.000 kr. i fossile brændstoffer.
Det svarer til et ejerskab over kul-, olie- og
gasreserver, som tilsammen udleder 37 tons
CO2 om året – eller hvad der svarer til CO2-

Vores pensionsmilliarder
spiller en vigtig rolle i kampen mod klimakrisen. Men
er det overhovedet muligt
at investere sin pension
bæredygtigt? Og hvilken
betydning har bæredygtige investeringer for
dine afkast? Vi har bedt
en række eksperter svare
på, hvordan du nemt og
ansvarligt kan gøre dine
pensionspenge grønne.
udledningen fra 24 biler om året. Dét kan
godt undgås”, fortæller han og fortsætter:
”Med så store summer på spil kan pensionssektoren gøre en kæmpe forskel. Vi ved,
at FN’s verdensmål har et investeringsgab
på 2500 milliarder dollars årligt. Det er
det beløb, vi årligt mangler i investeringer,
donationer, udviklingsbistand og offentlige
investeringer. Hvis verdensmålene skal have
en realistisk chance for at blive opfyldt, skal
en større del af vores pensionsopsparinger
investeres langt mere ansvarligt”, siger han.
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling – OECD – deler samme
holdning som Matter Pension og Merkur
Andelskasse.
I rapporten ‘Pensionsopsparingers rolle i
finansiering af grøn vækst’ kommer OECD
frem til, at pensionsfondene i organisationens 36 medlemslande råder over 185 billioner kroner. OECD konkluderer i rapporten, at
dette enorme beløb er en afgørende brik til at
få den grønne omstilling til at rulle.
Vi har altså brug for at investere vores
pension i grønne, klimavenlige teknologier og
firmaer, før vi for alvor kan få klimaet på ret
kurs igen. Men hvad skal man helt konkret
selv gøre, hvis man gerne vil investere sin
pension i en grønnere fremtid?

Dan dig et overblik
Det første skridt på vejen er at samle dine
pensionspenge ét sted, så de ikke bliver ædt
op af administrationsgebyrer. På Pensions- Ø
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info.dk kan du logge ind med dit CPRnummer og danne dig et overblik over, hvor
mange af dine opsparede penge, du kan
rykke rundt på.
Derefter skal du finde ud af, hvem der kan
forvalte dine penge mest bæredygtigt og
med størst fortjeneste.
At samle alle sine pensionsopsparinger ét
sted er dog ikke altid ligetil, da pensionsaftalen for mange lønmodtagere er en del af
arbejdspladsens overenskomst.
”Det er begrænset, hvad du selv kan gøre,
hvis du har en tvungen ordning i en arbejdsmarkedspensionskasse. Så er du afhængig af
beslutninger, som bestyrelsen eller investeringsudvalget træffer”, bekræfter Karsten
Korrenborg fra Merkur Andelskasse.
Det eneste, du reelt set kan gøre i sådan
en situation, er at tage en snak med din
arbejdsplads om, hvorvidt de er klar over,
hvordan pensionsselskabet forvalter pengene, fortæller Niels Fibæk-Jensen fra Matter
Pension.

Hvem er grønnest i landet her?
Er det muligt for dig at skifte pensionsselskab, handler det dernæst om at finde ud af,
hvilket pensionsselskab, der giver dig et godt
afkast – samtidig med at de er klimavenlige.
Men hvordan finder man ud af, hvor klimavenligt et pensionsselskab er? Det kan være
svært som lægmand at finde ud af, hvad der
er sandt og falskt i alle de løfter, som pensionsselskaberne giver.
Blandt andet viser et nyt studie fra det
globale finansieringsfirma Morningstar, at
mange pensionsselskaber skriver bæredygtighed ind i deres politikker, men at investeringerne reelt ikke ændrer sig.
”Desværre må det konstateres, at det på
nuværende tidspunkt er lidt af en jungle at
finde ud af, hvor ”bæredygtige” ens investeringer er”, bekræfter Torben Chrintz, videnAf Cecilie Holm Arentoft,
studentermedhjælper,
Energiforum Danmark
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Quick-guide til en
grønnere pension
Step 1: Dan dig et nemt og hurtigt overblik over dine opsparede
pensionspenge på Pensioninfo.dk.
Step 2: Find ud af, hvor mange af pengene du reelt kan rykke rundt på.
Step 3: F
 ind ud af, hvor grønne pensionsselskaberne rent faktisk er. Verdensbanken
udarbejder hvert år en liste over de 10 største selskaber i Danmark og rangerer dem
efter bæredygtighed.
Step 4: P
 as på dine penge. Du skal ikke skade din økonomiske situation, når du vælger
det sted dine opsparede pension skal sættes. Her er det vigtigt, at du samler dine
pensionspenge i én kasse – ellers bliver de ædt op af gebyrer. Det allerbilligste ville
selvfølgelig være at styre sine penge selv. At købe og sælge akter, men det koster
både overskud og tid.

skabelig rådgiver fra CONCITO.
”Der eksisterer en hel del greenwashing.
Klimabevidsthed taler til vores følelser, og
debatten om klimaet, og hvad vi skal gøre,
har det derfor med at blive ret populistisk.
Dette udnytter pensionsselskaberne til at
opnå en ”grøn profil” – også selvom deres
tiltag måske egentlig slet ikke batter noget
for klimaet”, siger han.
En mulig løsning på dette problem kan
være selv at tage hånd om sine opsparede
penge og investere dem i aktier, som man
vurderer til at være mest bæredygtige.
”På den måde får du mulighed for at sætte
dine penge steder, hvor de virkelig gør en
forskel”, fortæller Torben Chrintz.
Man skal dog have is i maven og god tid
til at sætte sig ind i investeringsverden,
hvis man selv vil begynde at sælge og købe
aktier. Hvis man er ukyndig, kan det hurtigt
blive risikabelt.

Så hvad gør man så?
I øjeblikket arbejder Fair Finance på at lave
en uafhængig guide til de personer, som
ønsker grønnere persionsordninger.
På nuværende tidspunkt findes guiden i ti
andre lande, blandt andet Sverige og Norge.
Her behøver man ikke selv at agere detektiv.
Man slår blot sin bank og sit pensionsselskab
op og ser, hvor de ligger i forhold til klimavenlig investering, men også i forhold til en
række andre etiske tiltag.
Guiden til Danmark er på vej, men arbejdet
er endnu ikke færdigt. Fair Finance regner

med, at guiden vil være færdig til næste år.
Indtil da er det bedste råd selv at danne sig
et overblik.
Her kan research fra Verdensbanken
måske hjælpe. De har lavet en oversigt
”Klimaet rykker højere op på danske pensionsselskabernes dagsorden” over de største
danske pensionsselskabers bæredygtige –
eller mindre bæredygtige – profil. Øverst på
listen ligger pensionsselskabet PKA. Nederst
finder man Topdanmark og AP Pension.
Problemet med Verdensbankens oversigt
er dog, at den kun lister de største pensionsselskaber herhjemme. Flere af de nyere og
lidt mindre grønne spillere på banen, som for
eksempel Merkurs Andelskasse og Matter
Pension, fremgår altså ikke på listen.

Grøn pension giver større afkast
Det er dog ikke kun klimaet, som får et løft,
når du investerer dine penge i en grønnere
pensionsordning.
Ifølge Gitte Gram fra SDG viser en lang
række studier, at inkorporering af bæredygtighedskriterier i pensionsordningen
ofte giver et bedre afkast. Omvendt har et
pensionsselskab som amerikanske Blackrock lidt store tab på grund af deres fossile
investeringer.
”Man kan aldrig forudsige investeringers
afkast. Men research fra de seneste 15 år
viser, at bæredygtige investeringer følger
markedet og ofte faktisk klarer sig lidt bedre”,
fortæller Niels Fibæk-Jensen fra Matter
Pension. n

Virksomheder
overser indeklimaet
i energistrategierne
Forskningsprojektet EnDrIn, der er støttet af ELFORSK, har undersøgt 23 danske
facilities management organisationers arbejde med energi- og indeklimastrategier.
Undersøgelsen viser, at flere har en energibesparelsesstrategi, mens færre har en
indeklimastrategi. I denne artikel er der inspiration til at lave en energistrategi, som
har fokus på både indeklima og energibesparelser.
FRA 2016 TIL 2018 kørte projektet
EnDrIn, som står for ”Energirigtig Drift af det
rette Indeklima i bygninger”. Formålet med
projektet var at samle faglig viden og discipliner på tværs af faggrænser for at belyse
det nødvendige samspil, der skal til for at
sikre både et lavt energiforbrug og et godt
indeklima i bygninger.
Hovedproduktet er en lærebog for maskinmester- og ingeniørstuderende, som giver
indblik i ”best practice” indenfor bygningsdrift
for at ruste dem til deres kommende jobs.

Indeklimastrategierne
nedprioriteres
Som en del af EnDrIn blev der gennemført en
spørgeskemaundersøgelse for at kortlægge
nuværende praksis vedrørende ”energirigtig drift af det rette indeklima”. 23 facilities
management (FM)-organisationer medvirkede, og i alt 31 personer blev interviewet.
Undersøgelsen belyste organisering af FM
i virksomhederne, respondenternes stilling
og uddannelsesmæssige baggrund, kurser de
havde deltaget i og ikke mindst virksomhedens strategier og praksis vedrørende styring
af indeklima og energiforbrug.
En strategi er et vigtigt værktøj til at sikre

målstyring, kontinuitet og konsekvens i
arbejdet med f.eks. energi. For hver af de 23
cases i undersøgelsen blev der analyseret,
om driftspersonalet kendte til de strategier,
deres organisation har vedtaget vedrørende
drift, vedligehold, indeklima og energi.
Det gjorde langt størstedelen (17 positive svar for indeklimastrategi alene og 18
vedrørende energi alene). Men interviewene
afslørede også, at driftspersonalet forstår
”strategi” mere som et udtryk for, at de ”har
en idé om, hvordan driften skal varetages”
end som et nedskrevet dokument. Kun i seks
af de 23 cases er der er en nedskrevet inde-

klimastrategi, mens andre beskrev, at der ”er
noget”, men at det ikke er skrevet med ind i
et specifikt dokument.

Energibesparelser må ikke gå ud
over indeklimaet
Det er positivt, at mange af de undersøgte
virksomheder har en energistrategi og selv
uden et egentligt nedskrevet og besluttet dokument, bekræfter de medvirkende
i undersøgelsen, at der er en bevidsthed i
FM-organisationen om, at energiforbruget for
virksomheden skal minimeres.
Omvendt ser det ud til, at færre virksom- Ø

Af Susanne Balslev
Nielsen (NIRAS)
Helle Lohmann
Rasmussen (DFMnetværk) og
Jakub Kolarik (DTU BYG)
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Ø heder har tilsvarende bevidsthed om målene

vedrørende indeklima. Det er forståeligt nok,
da der har været mindre fokus på indeklima
end energi fra for eksempel politisk hånd.
Også samfundsmæssigt er der mere fokus
på energi end på indeklima, og det kan for
eksempel være en del af virksomhedens
branding, at energiforbruget forsøges minimeret.
Det koster energi at holde en passende
temperatur i bygningerne: Det koster både
energi at tilføre varme, hvis det er for koldt,
og at fjerne varme, hvis lokaler er overophedet. På samme måde koster det energi at
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Til dig, som vil lære mere om
energieffektivisering og
styring af indeklima:
ENDRIN FM lærebogen kan downloades gratis http://www.endrin-textbook.
org/. Bogen er skrevet til maskinmester- og ingeniørstuderende. Den rummer
faglig viden og discipliner, som er nødvendige i et samspil for at sikre samtidigt
lavt energiforbrug og godt indeklima i bygninger.

Sådan laver
du en energistrategi
version 2.0
Vi ser en tendens til, at flere virksomheder ønsker at arbejde strategisk med
FM, og derfor forventer vi, at mange af
de FM-organisationer, som ikke allerede
har en nedfældet FM-strategi, herunder
strategi for energi, vil påbegynde netop
det arbejde i løbet af de næste år.
En ISO 41001 vejledning er på vej vedr.
udarbejdelse af FM-strategier. Her er
opskriften i overskrifter:

1
2
3
4
udskifte luften, hvis det ikke kan ske tilstrækkeligt på naturlig vis. Men der er mange
grunde til at holde godt øje med, at virksomhedens fokus på at minimere energiforbruget ikke sker på bekostning af indeklima.
Forskning viser nemlig, at i et kontormiljø vil
produktiviteten falde ved et dårligt indeklima,
og i en skole falder indlæringen.
Ikke bare finansielt kan det være en dårlig
forretning at spare på energien, hvis det går
ud over indeklimaet. Et dårligt indeklima kan
også have negative konsekvenser for menneskers livskvalitet, og i sidste ende kan det
betyde et øget energiforbrug: Hvis produkti-

viteten falder, skal der bruges flere ressourcer på at producere det samme, og det kan
betyde et øget energiforbrug.
I mangel af en strategi for indeklima, viser
EnDrIn undersøgelsen, at FM-organisationernes arbejde med indeklima i høj grad er styret af klager. Indeklimaet forsøges justeret,
når der bliver klaget over det, men der er ikke
anledning til at lave en proaktiv indsats for at
forbedre indeklimaet på samme måde, som
der er for at nedbringe energiforbruget.
Der er med andre ord brug for, at virksomheder ikke overser indeklimaet, når
de udarbejder energibesparelser, selvom

Tag afsæt i virksomhedens behov og
forventninger til den
enkelte bygning og
den samlede portefølje.
Formuler og vedtag
en FM (energi) strategi for den samlede
portefølje og den
enkelte bygning.
Omsæt FM strategien til en række
krav til udførelsen,
FM organisationen,
datagrundlag mm.
Lav helhedsbetragtninger og overvej,
om der er behov for
afklarende undersøgelser eller supplerende tiltag.

energibesparelser umiddelbart er både mere
målbare og mere efterspurgte end indeklimastrategier.
På baggrund af undersøgelsen i EnDrIn
projektet opfordrer vi til, at virksomhederne
fokuserer på at skabe strategier, som bygger
på viden om indeklimaets påvirkning af sundhed, velvære og produktivitet og ikke alene
beskriver mål for at nedbringe energiforbruget. Disse strategier og deres realisering, ser
vi som en nødvendighed og en rigtig spændende faglig udvikling, hvor energibesparelser og et godt indeklima følges ad. n
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På www.grønsucces.dk kan du finde seks korte inspirerende film,
otte grundige beskrivelser af processer og aktører i de udvalgte
grønne succesfuldt gennemførte projekter, to hæfter med erfaringer
fra projekterne til brug for nye lokale projekter rettet mod henholdsvis de lokale aktører og kommunen samt en publikation med seks
centrale anbefalinger.

Grøn
succes

Sådan hjælper
kommunen den grønne
omstilling på vej
Gennem sin centrale rolle som både myndighed, virksomhed og politisk aktør har
kommunen mange muligheder for at inspirere og understøtte lokal grøn omstilling
og energioptimering. Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby fra Det Økologiske
Råd gennemgår her seks måder, hvormed kommunerne kan drive den grønne
omstilling frem.
Lokale handlinger
skal supplere
nationale
beslutninger

Kommunens rolle
som myndighed skal
understøtte lokal
indsats

Mange beslutninger i den grønne omstilling
skal ske centralt. Men lokale initiativer er også
nødvendige og oftest meget succesfulde på
grund af deres lokale forankring. En lang række
gennemførte projekter på lokalt plan vidner om,
at både borgere, foreninger, virksomheder og
kommuner rent faktisk er klar til at tage fat, når
den grønne omstilling skal gennemføres.

Kommunen fastlægger kommune- og lokalplanlægning, kommunale energi-, klima- og
varmeplaner og trafikplaner m.fl. Disse myndighedsfunktioner giver rig lejlighed til at komme
i dialog med lokale aktører og udnytte rollen til
at lytte, tilpasse og tilskynde til lokalt engagement i den grønne omstilling.
Lokalplaner bør ikke blot udarbejdes med
indspil fra enkelte aktører, men bruges til
konstruktiv dialog med borgerne. En høring af
en lokalplan, hvor kommunen ikke forinden har
forberedt høringen via en positiv dialog med
væsentlige lokale aktører, kan nemt ende med,
at modstand og kritik fra et lokalt mindretal
dominerer processen med et negativt resultat.

Søren Dyck-Madsen fra Concito og Christian
Jarby fra Det Økologiske Råd
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Det er derfor vigtigt at kombinere kommunens
myndighedsrolle med det ofte kommunale
politiske ønske om at engagere lokale aktører
aktivt i den grønne omstilling.

Kommunen skal gå
forrest som det gode
eksempel
Kommunen selv er ofte en af de største driftsvirksomheder i kommunen. Derfor er det også
vigtigt, at kommunen hele tiden gennemfører
grønne tiltag i egen virksomhed.
En konsekvent kommunal grøn indkøbspolitik
kan nemlig skabe lokale muligheder for nye
grønnere virksomheder og give kommunens
borgere lettere og bedre adgang til at benytte
disse virksomheder.
Når kommuner for eksempel har gennemført
en renovering af en kommunal bygning med
succes og derved har reduceret energiforbruget
væsentligt, bør de give erfaringerne videre.
Det kan ske ved for eksempel at markedsføre de
entreprenører og håndværkere, som har gennemført opgaven, i den lokale avis. Derved kan
kommunen inspirere og vejlede borgerne til at
følge det gode eksempel og samtidig motivere
virksomhederne til at deltage i den grønne
omstilling.

Skanderborg Kommune har i sin deltagelse i projektet med nytænkning af Hylke Skole støttet de stærke lokale kræfter.
Det er en udløber af den lokale strategi Kommune 3.0., hvor den enkelte medarbejder tilskyndes til at bringe mennesker
sammen i fællesskaber, som man kan facilitere og støtte.

Kommunens rolle
som politisk aktør
kan skabe en lokal
fortælling
Skabelse af fortællingen om det aktive grønne
lokalsamfund bliver vigtigere i disse tider for at
skabe handling hos lokale aktører, som bidrager
til den skabte fortælling.
Her er kommunen central og må både politisk
og administrativt gå foran med beslutninger
og handlinger. Kun sådan kan de skabe en lokal
fortælling om, at ”I vores kommune tager vi alle
sammen aktiv del i den grønne omstilling”.
Den store interesse, kommunerne har vist for
at deltage i Realdanias projekt ”DK2020”, viser,
at kommunerne politisk engagerer sig i den
grønne omstilling. Den interesse skal bruges
til at engagere og motivere lokale aktører til at
medvirke og samarbejde for et godt klimaresultat. Du kan se mere på www.realdania.dk/
projekter/dk2020.

Kommunens
understøtning af
lokale initiativer
kræver fokuseret
tilgang
Kommunens mulighed for at understøtte lokale
initiativer er svær, hvis kommunen agerer, som
om deltagelsen er en traditionel kommunal
myndighedsopgave.
Derfor skal kommunen forstå og indrette sig
efter de lokale aktørers måde at samarbejde på,
når et projekt skal gennemføres. På den måde
bliver det muligt for kommunens politikere og
medarbejdere at bidrage konstruktivt og positivt til den lokale proces.
Det betyder blandt andet, at kommunen tidligt
og respektfuldt skal inddrage sig selv og
forventningsafstemme, hvad de lokale aktører
kan forvente af kommunen. Derudover skal
kommunen også sikre sig, at den ikke trækker
sin normale arbejdsform ned over hovedet på
de lokale aktører.

Kommuner skal lære
af succesfulde lokale
projekter
Med støtte fra Energifonden har Det Økologiske Råd sammen med Teknologisk Institut
og Samsø Energiakademi dokumenteret otte
forskellige lokale succesfulde projekter, hvor
kommunen har deltaget og typisk ”vendt sin
normale rolle om”.
I de beskrevne projekter er det de lokalt engagerede borgere, som i høj grad har sat tempoet
og rammerne for processen. Og de deltagende
kommunale aktører har på både politisk og
administrativt niveau haft som grundholdning,
at borgernes proces naturligvis var i fokus, når
man skulle hjælpe til undervejs i processen.
Det kræver, at både politikere og administration
skal give ansvar for tildeling af tid og ressourcer
til de involverede ansatte, så disse kan handle
på kommunens vegne i respekt for de lokale
aktørers proces og beslutningshastighed.
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Medlemmer af Energiforum Danmarks netværk får:
Adgang til kontakter og indflydelse
Fællesskab med sparring og inspiration
Videnopbygningen gennem erfaringsudveksling

Energiforum Danmark
– netværk der skaber værdi
Energiforum Danmark er
et stort netværk, men der
er også en række netværk i
netværket. For netværksaktiviteter er en vigtig del
af foreningens DNA. Det er
i netværket, der for alvor
skabes værdi for medlemmerne i form af ny viden,
inspiration og nye kontakter.

Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder
i Energiforum Danmark
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DET KAN VÆRE SVÆRT
at sætte værdi på netværk.
For hvad er værdien af at
få eksempler på, hvordan
andre arbejder med medarbejdermotivation i forhold
til energiledelse? At kunne
skrive til 70 andre kommuner
for at få nogle erfaringer med
udbud af energistyring? Eller få
førende rådgiveres og leverandørers bud
på hvilken CTS-styringsstrategi, man
skal vælge?
Og hvad er værdien af
den energi og inspiration, man får, når
man besøger en
boligforening, der
har haft succes med
energirenovering,
eller et hospital,
der med succes har
indført varmepumper i
stor skala?
I Energiforum Danmark
er vi ikke i tvivl: Værdien er enorm.
Faktisk vil vi gå så langt som at sige:
”Uden netværk intet Energiforum
Danmark”.
For det er i netværkene, at medlemmerne får ansigt og ord på den viden,
der er i foreningen, og det er her, at der
skabes genveje til ny viden og gode erfaringer.
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. Mange
tilmelder sig faktisk netværksmøder og konferencer, før programmet er på plads, fordi de
ved, at de altid får noget
med hjem – nemlig
netværk.

Vil du være
med?
Alle medlemmer
kan blive en del
af et netværk,
bortset fra kommunenetværkene,
som netop defineres af
deres medlemmers jobprofil. Man beder blot sekretariatet om
at komme på den netværksliste, man
er interesseret i, og så inviteres man til kommende
møder.
I nogle netværk planlægges
møderne fra gang
til gang, og her er
man altid velkommen til at melde
sig som vært og
indlægsholder. Andre
netværk har planlægningsgrupper, som altid er
modtagelige for input eller en ekstra hånd.
Mangler du et netværk, er vi også altid
åbne for at etablere nye netværk, så har du
en ide til et netværk, så kontakt sekretariatet, så afsøger vi i fællesskab potentialerne.

Scan QR-koden,
læs mere og se fem
medlemsfilm

Brug QR-koden og se de fire film med
medlems-testimonials eller filmen
om Energiforum Danmarks DNA

Netværk Energiforum Danmark
I Energiforum Danmark har vi en række Geografiske netværk med en eller flere tovholdere,
som arrangerer 2-4 møder om året, der er åbne for alle.
Fyn
Midtjylland
Hovedstaden
Sjælland
Vi har også en række Fagnetværk med faste tovholdere, som arrangerer 2-4 møder for folk,
der har meldt deres interesse og står på en liste hos sekretariatet.
Energiledelsesnetværk
Bolignetværk
CTS-netværk øst
Alle medlemmer af Energiforum Danmark kan komme på netværkslisten
Endelig er der en række fagnetværk, som fra gang til gang aftaler emne, vært og tovholder
for næste møde. Der inviteres efter lister, som registreres i sekretariatet.
CTS-netværk vest
Kommunenetværk øst
Kommunenetværk vest
Vil du høre mere om et af netværkene, så læs mere her: https://www.energiforumdanmark.
dk/at-vare-medlem/netvark-pa-tvars-af-vardikaden/

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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SÆT SKIMMEL
TIL VÆGS
Mange ældre bygninger med massive teglstensmure har problemer med indeklimaet, råd, svamp og kuldestråling. Systemet
ISOVER RetroWall varmeisolerer og har en
aktiv affugter, som holder muren tør og sikrer brugeren komfort.
Ring til ISOVER på 4212 7972.

www.isover.dk

