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Bygninger skal have 
intelligent energiforbrug

NÆRKONTAKT ANNONCÉR OG 

FÅ EFFEKT OG

RESULTATER
Snak med os, hvis du vil i dialog med aktørerne i energisektoren. 
Med 15 udgivelser af Nyhedsbladet Dansk Energi og daglige 
nyhedsbreve får du branchen i tale. Ring - så skaber vi kontakt.

Margrethe Angel

Angels Media

Telefon: 70 22 84 84

E-mail: ma@angelsmedia.dk

n	 af jesper Tornbjerg

Nye huse og bygninger skal leve op til stadig 

skrappere energikrav, og landet over dukker 

der nu stadig flere eksempler op på lavenergi-

huse, passivhuse, 0-energihuse og sågar plus-

energibygninger. De energieffektive huse vil 

ændre hverdagen for elnet- og fjernvarmesel-

skaber, hvis kunder skifter karakter. Samtidig 

vil der blive opført stadig flere vindmøller med 

fluktuerende elproduktion.

- Energisystemet står over for massive 

omvæltninger, og vi skal have enderne til at nå 

sammen, så det hele hænger sammen. En af 

måderne er at få gjort vores bygninger mere 

intelligente, så de kan reagere på svingninger i 

elproduktionen, siger chefkonsulent Jens 

Gorm Hansen fra Dansk Energi.  

Han påpeger, at Bygningsreglementet 

især opererer med en energiramme – altså 

opstiller en række sindrige mål for, hvor meget 

el og varme der må konsumeres alt efter byg-

ningstype. Det fremmer en mere energirigtig 

tænkning blandt bygherrer, arkitekter og inge-

niører – og vil bl.a. føre til bedre isolering og 

mere lokal energiproduktion fra solceller, hus-

standsvindmøller og solvarme. 

Lagring af energi
I fremtiden skal der imidlertid mere til. Bygnin-

gerne skal inddrages i et overordnet Smart 

Grid – en fremtid, der også rummer fjernaflæ-

selige elmålere, elbiler og mere eldreven op-

varmning.

- Bygningsreglementet bør understøtte 

fleksibilitet i elforbruget og lokal lagring af 

energi eksempelvis i akkumuleringstanke og i 

bygningsmassen, siger Jens Gorm Hansen. 

Det gældende bygningsreglement er fra 

2010, men de mest ambitiøse bygherrer stiler 

allerede nu – såvel i nybyggeri som renovering 

– efter at efterleve kravene i de frivillige 2015 

eller 2020-klasser.

Skrappere sparemål
I år skal Danmark ifølge det seneste energifor-

lig spare 10,3 PJ ud af et samlet energiforbrug 

på ca. 850 PJ. Heraf står energiselskabernes 

spareforpligtelser for de 5,4 PJ, mens resten 

skal komme fra bl.a. bygningsreglementet, 

energimærkning og Go’ Energi. Alt tyder på, at 

regeringen og Folketinget vil kræve flere be-

sparelser fra 2013, men hvor mange og med 

hvilken fordeling kommer til forhandling i år.

- Vi kan godt se, at der er behov for at 

realisere endnu flere energibesparelser i de 

kommende år, og vi deltager gerne i diskussio-

ner om øgede sparemål for energiselskaberne 

og om hvilke virkemidler, der skal til for at nå 

dem, siger Jens Gorm Hansen.

Diskussion af tariffer
I forhold til Bygningsreglementet er det vigtigt, 

at det kommer til at understøtte udviklingen af 

produkter, der spiller ind i en økonomisk at-

traktiv Smart Grid-sammenhæng og ikke blindt 

ser på et så lavt energiforbrug som muligt, 

påpeger Jens Gorm Hansen.  

Kombinationen af et skrappere bygnings-

reglement, faldende priser på solcellesystemer 

og gældende afregningsregler for lokal elpro-

duktion gør, at opstillingen af solceller bl.a. på 

parcelhuse boomer i øjeblikket. Med solceller 

på taget køber ejerne mindre el fra elnettet, og 

derfor betaler de også mindre nettarif. 

Elnettet skal imidlertid stadig være der 

som en buffer for solcelleejerne, så de kan le-

vere el ind, når solen skinner, og få leveret el 

tilbage, når det er overskyet eller nat.

- Efterhånden som der kommer stadig 

mere lokalt produceret strøm, bliver det sta-

dig mere vigtigt at få diskuteret, hvordan el-

nettet skal finansieres. Flere og flere hus- og 

bygningsejere vil få glæde af elnettet uden at 

betale, for at nettet er der, når de har behov 

for det, mens alle dem, der ikke har deres 

egen produktion, skal bære større omkostnin-

ger. Det bliver en udfordring i længden, siger 

Jens Gorm Hansen.  n

Lavenergi, passivhus, 0-energi, +energi… Fremtidens bygninger  
bliver opført nu og giver energibranchen nye udfordringer. Bygnings-
reglementet bør spille sammen med Smart Grid, mener Dansk Energi.

TEMA: 

Energieffektive 
bygninger

TREKLøvER. Revisorerne og rådgiverne hos 

KPMG er netop flyttet ind i et nyt energirigtigt 

kontorhus på Revygrunden ved Flintholm Station 

tæt på metro, S-tog og CBS. Læse mere side 8.
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energy unplugged

Bruxelles er ved at vågne igen efter juleferien, 

og de mange embedsmænd i EU-institutioner-

ne, politikere attachéer og lobbyister er tilba-

ge. Den bløde start kan illustreres ved, at det 

gigantiske formandskabslogo på Ministerråds-

bygningen først blev skiftet til det nye danske 

en lille uge inde i det nye år. 

Nu rettes alles øjne mod det danske for-

mandskab, der skal stå i spidsen for Minister-

rådet midt i den måske største økonomiske og 

politiske krise i EU. 

Med Dansk Energis øjne er det positivt, 

at et grønt Europa er en af de fire hovedover-

skrifter for formandskabet. Det er positivt, at 

Danmark vil forsøge at drive de sager frem, 

som er vigtige for rammerne for en grøn om-

stilling af energisektoren og dermed skabe en 

vej ud af krisen. Det er med håbet om, at grøn 

kan blive en dominerende farve, at danske 

ministre og diplomater gør sig klar til, hvad der 

for dem er en ’once in a lifetime’-oplevelse. At 

sidde i formandsstolen for EU.

Men hvad betyder et grønt Europa egent-

ligt for Danmark, og hvordan ser resten af 

Europa på det? 

Inde i vores danske osteklokke betyder 

grøn vækst løsning på et generelt langsig- 

tet bæredygtighedsproblem OG økonomisk 

vækst. Klimaudfordringen er stadig en poli-

tisk vindersag. De politiske virkemidler, der er 

påkrævede til at skabe et grønt Europa, er 

langsigtede og ambitiøse klima- og energi-

mål. 

I resten af Europa handler det om vækst, 

vækst og vækst. Farven er ikke så vigtig. Den 

kan være grøn, gul eller sort for den sags 

skyld. Så længe der kommer gang i hjulene, og 

produktionen kan komme op i gear. Konkur-

renceevne på kort og langt sigt er vigtigt. Og 

forsyningssikkerhed. Grøn er blevet en luksus, 

man ikke har råd til, som om der pludselig er 

opstået en akut knaphed på grøn!

Vi må lytte godt efter, hvad der tænkes i 

andre lande, for når kun ca. 1 procent af EU-

borgerne har det rødbedefarvede danske pas, 

så får vi kun skabt resultater ved at have an-

tennerne ude. Derfor gør vi måske klogt i at 

holde lidt igen med den grønne retorik og se 

på hvilke konkrete løsninger, der bidrager til 

økonomisk vækst i EU, og som samtidig frem-

mer omstillingen og moderniseringen af ener-

gisystemet med vægt på vedvarende energi 

og energieffektivitet. 

Her er der lys! Det er de samme virkemid-

ler, der øger forsyningssikkerheden og sikrer 

investeringer indenfor EU, og som ’redder’ 

klimaet. Det opnår vi ved at bevæge os væk 

fra teknologier, hvor to tredjedel af energireg-

ningen sendes til fx Rusland eller Mellemøsten 

i forbindelse med import af fossile brændsler, 

til CO2-neutrale teknologier som fx vedvaren-

de energi. 

Det er ud fra denne melodi, det kan 

svinge i takt fra Brønderslev til Barcelona, og 

det er den, som skal spilles for at få beslut-

ningstagerne til at blive enige om klare mål for 

energisektoren i 2030, 2040 og frem til 2050; 

mål som via bl.a. CO2-kvotesystemet vil sikre 

en nødvendig investeringsramme. 

Vi har en forventning om, at det danske 

EU-formandskab vil bringe EU-landene sam-

men om denne opgave – at skabe en fælles 

europæisk energipolitik.  n

Den kloge vej mod et grønnere Europa

uLRICH BaNG er EU-chef for Dansk Energi og skriver  

i hvert nummer en personlig reportage fra Bruxelles. 

Dansk Energi mener: 
Højere priser på CO2-kvoter, please!

n   af Charlotte Søndergren,  
chefkonsulent

Med det aktuelle EU-formand-

skab har Danmark en gylden 

mulighed for at sætte gang i 

væksten, kickstarte en grøn om-

stilling og samtidig lukke huller i 

statskasserne. Ét virkemiddel 

kan fungere som en væsentlig 

motor: Højere priser på EU’s 

CO2-kvotemarked.

Prisstigningerne kan man for eksempel opnå ved at trække 

kvoter ud af markedet. Det har samme effekt som på mange 

andre markeder, som eksempelvis boligmarkedet. Hvis der 

pludselig er halvt så mange boliger til salg i en kommune, så er 

der mere kamp om det enkelte hus, og så stiger prisen. Det 

gælder også på CO2-kvoterne.

Desværre er det modsatte tilfældet i øjeblikket. CO2-kvotepri-

serne er meget lave, og det betyder, at fossile energikilder 

fortsat står stærkt i markedet, mens nye vindmøller og omstil-

ling til biomassefyring på kraftværker har det relativt svært. 

Der er bred enighed om, at vi skal have en grøn omstilling i 

Danmark – og at det vil skabe både økonomisk vækst og ar-

bejdspladser. Hvis vi ønsker, at Europa skal følge i det grønne 

danske hjulspor, er kvoteprisen en nøgle. 

Følgeeffekterne af højere CO2-priser er til at tage og føle på. 

Især vil det gavne den grønne omstilling i hele Europa – noget 

stats- og regeringscheferne har efterlyst og bekræftet på ad-

skillige topmøder. 

For danske kraftværker vil højere kvotepriser styrke vores kon-

kurrenceevne, når vores nabolande skal betale mere eksempel-

vis for kul, der er billigt, men også forurener. Vi kan altså kom-

me til at eksportere mere strøm.

En højere kvotepris gør det også mere interessant for alle i 

Europa at investere i vindkraft, biomasse, solceller og andre 

vedvarende energikilder samt energieffektive teknologier til 

bygninger og industrier. Allerede nu eksporterer danske virk-

somheder for tocifrede milliard-beløb inden for disse områ-

der. I den grønne omstilling er den danske energibranche og 

det øvrige erhvervsliv globalt set på forkant, så her er op-

lagte muligheder for at skabe mere eksport og flere arbejds-

pladser.

En højere kvotepris vil glæde EU’s 27 finansministre. Fremover 

skal de fleste af CO2-kvoterne udbydes af staterne på auktio-

ner, så regnestykket er simpelt: Lave kvotepriser er lig med 

minimale indtægter – høje kvotepriser giver penge til slunkne 

statskasser.  

Samtidig minimerer høje CO2-kvotepriser behovet for at give 

direkte støtte til den vedvarende energi. Alle EU-lande har pligt 

til at øge deres VE-andel markant frem til 2020, så hvis ikke 

kvotesystemet kan drive udviklingen, så skal der tages andre 

kontante – og dyrere – virkemidler i brug.

Helt konkret vil en kvotepris på 10 euro/ton CO2 frem for 30 

euro/ton betyde, at vi i Danmark skal give støtte på over 1 mia. 

kr. årligt mere for at nå regeringens mål om 50 procent vindkraft 

i elsystemet i 2020. 

Der er altså ingen grund til at tøve. Det er glædeligt, at eksem-

pelvis Deutsche Bank har så stor tiltro til det danske formand-

skab, at banken – i en ny analyse – rent faktisk peger på et 

aktivt dansk formandskab som en af de få ting, der kan drive 

prisen i vejret. Muligheden er der altså – nu skal regeringen 

gribe chancen. Lave priser på CO2-kvoter skader væksten i 

Danmark og bremser den grønne omstilling i hele Europa.  n
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n   af Eva Tingkær

Elmarkedet har fået et eftersyn og diagnosen 

lyder: Slap. 

Sådan konkluderer Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen i sin nylige redegørelse ’Detail-

markedet for elektricitet’. I samme rapport stil-

ler styrelsen også kuren, der lyder på et mere 

fleksibelt elforbrug. 

- Den vigtigste pointe i vores analyse er, 

at en del af problemet med den slappe konkur-

rence skyldes regulering, siger Jacob Schaum-

burg-Müller, der er kontorchef i Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen og tovholder på redegø-

relsen. 

- Mere konkret er det især timeafregning 

for mindre kunder og rollefordelingen mellem 

elnetselskaber og elhandelsselskaber, der be-

grænser konkurrencen, fortsætter han. 

Med rollefordelingen peger han bl.a. på, 

at kunderne i dag får to regninger - én fra el-

netselskabet og én fra elhandelsleverandø-

ren. Denne rollefordeling er i øjeblikket til revi-

sion. 

Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen 

ser også muligheder for øget konkurrence, hvis 

kunderne bliver timeafregnet. Styrelsen anslår, 

at der er et potentiale for en samfundsøkono-

misk gevinst i størrelsesordenen 440 mio. 

kr.  om året ved, at elkunderne kan timeaflæses 

og timeafregnes.  

Gevinsten kan realiseres, hvis branchen 

kan få forbrugerne til at flytte deres elforbrug. 

Fx ved at danskerne udskyder at trykke på 

opvaskemaskinen efter aftensmaden kl. 19 

(høj elpris) til efter midnat (lav elpris). Men det 

stiller krav om, at der skal ske en innovation 

både i elbranchen og på udstyrssiden. Især for 

de forbrugere, der er mindre optaget af deres 

elforbrug og vil foretrække en eller anden form 

for automatik. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tager 

i rapporten ikke stilling til, hvor stor en del af 

gevinsten på 440 mio.kr., der tilfalder branchen, 

og hvor stor en del der tilfalder forbrugerne. 

- Vores pointe med rapporten er, at vi ikke 

stiller nye spørgsmål om, hvorfor konkurrencen 

ikke fungerer. Spørgsmålene er i høj grad noget 

branchen har været optaget af i mange år. 

Men den teknologiske udvikling giver nye mu-

ligheder til en langt lavere pris, end der tidligere 

har været mulig. Teknologien gør, at nye forret-

ningsområder og forretningsmodeller kan tages 

i brug og skabe konkurrencen på en måde, som 

ikke tidligere har været realistisk. Det skubber 

på for, at der også sker ændringer af regulerin-

gen, siger Jacob Schaumburg-Müller. 

I elbranchen nikkes der også til flere af 

rapportens konklusioner. 

- Vi siger ’ja tak’ til mere gang i elmarkedet. 

Det giver kun god mening, at kunderne ek-

sempelvis kan få gevinst af at kunne blive af-

regnet på timebasis, så det kan betale sig at 

bruge strøm, når der for eksempel er meget 

vindkraft og god plads i elnettet. Vi er på vej 

væk fra, at strøm skal koste det samme hele 

døgnet, og her peger styrelsens rapport på et 

par gode løsninger, siger Lars Aagaard, adm. 

direktør i Dansk Energi. 

Dansk Energi ser også betydelige ge-

vinstmuligheder for kunderne og markedet 

som helhed, men er noget mere konservativ i 

sit skøn.

- Rapporten tager ikke højde for alle de 

investeringer, netselskaberne skal udføre for at 

realisere de gevinster, som Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen ser. De er nok også lige vel 

optimistiske i forhold til, hvor hurtigt reformerne 

kan implementeres, men der er ingen tvivl om, 

at det er en god forretning for Danmark at 

fjerne hæmmende lovgivning og skabe øget 

dynamik i markedet, siger Lars Aagaard.  n

Fire vestjyske elnetselskaber stævner nu 

Energi klagenævnet. De vil have rettens ord for, 

at de på grund af deres geografiske placering 

ved Vesterhavet har øget slitage på deres høj-

spændingsmaster set i forhold til andre el-

netselskaber. 

Baggrunden for sagsanlægget er ifølge en 

pressemeddelelse, ’at Energitilsynet i strid med 

den såkaldte indtægtsrammebekendtgørelse 

ikke vil anerkende, at de fire vestjyske elnetsel-

skaber NOE Net A/S, Thy-Mors Energi Elnet 

A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net A/S 

er oppe imod geografisk bestemte faktorer, der 

forøger selskabernes vedligeholdelsesudgifter 

set i forhold til andre elnetselskaber’.

- Hvis Energistyrelsen inspicerede høj-

spændingsmasterne i Vestjylland, ville de se et 

tydeligt, kraftigt mekanisk slid fra salt og vind af 

de vestvendte overflader. Disse fænomener 

strækker sig langt ind i land fra Vestkysten og 

forværres af, at Midt- og Vestjylland også er et 

de områder i Danmark, hvor der er flest regn-

dage, siger Karsten Hjorth Larsen, advokat hos 

Smith Knudsen Advokatfirma, der fører sagen 

for de fire selskaber.

Problemet ligger ifølge de fire elnetselska-

ber i indtægtsrammebekendtgørelsen, hvor 

Energitilsynet årligt udmelder de økonomiske 

effektiviseringskrav til elnetselskaberne. Energi-

tilsynet anvender den såkaldte Netvolumenmo-

del til at måle elnetselskabernes økonomiske 

effektivitet og til at bestemme de enkelte sel-

skabers effektiviseringskrav. Imidlertid mener 

hverken Energitilsynet eller Energiklagenævnet, 

at Netvolumenmodellen skal tage højde for, at 

nogle elnetselskaber til forskel for andre står 

over for dyrere rammevilkår i form af f.eks. hø-

jere korrosionsfaktor på grund af luftens saltind-

hold eller stærkere vindpåvirkning.

- Energitilsynet og Energiklagenævnet har 

i en årrække bestridt, at de geografisk betin-

gede faktorer overhovedet har betydning for de 

fire vestjyske elnetselskaber. Vores klienter har 

et håb om, at retten nu vil fastslå, at faktorernes 

betydning har en indvirkning, og at det fremad-

rettet vil blive indregnet i Netvolumenmodellen, 

da elnetselskaberne ellers nødtvunget må redu-

cere deres vedligeholdelsesindsats, hvorved 

forsyningssikkerheden i vestjyske områder 

sættes på spil, siger Karsten Hjorth Larsen i en 

pressemeddelelse.  n

Ny teknologi  
kan sparke gang  
i elmarkedet 

Salt og vind slider på el-master

Vestjyske Net Service A/S · Ydunsvej 35 
7400 Herning · Tlf.: 97 12 16 22

Projektering og vedligeholdelse
Med mange års erfaring indenfor højspændingsan-
læg leverer vi projektering, opbygning, service og 
vedligeholdelse af anlæg fra 6 – 400 kV.

Alt fra totalvedligehold af stationer og ledningsnet 
til specialopgaver og rådgivning.

VidenCenter 
Energi.
Rådgivning inden for regn-
skab, skat, moms og afgifter, 
køb og salg af virksomhed, IT, 
 forretningsudvikling m.m.

Kontakt
Hans H. Pontoppidan 36 10 34 81
Johnny Krogh 76 34 86 05
Mogens Henriksen 36 10 22 58

www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Konkurrencen på elmarkedet er slap, men teknologi og timeaflæste målere 
kan fundamentalt ændre billedet og skabe en besparelse på 440 mio. kr., 
mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Branchen er klar til mere  
marked, men kan ikke få øje på helt det samme besparelsespotentiale. 

Læs mere på 
www.kfst.dk/service-menu/publikationer 
og www.danskenergi.dk

Levering af el gennem el-nettet 

Producenter

Handelsselskaber

Transmissions-
nettet

(Energinet.dk)

El-børs
(Nordpool)

(Engros)

(Engros)

(Detail)

Køb af el på el-markedet 

Den danske elsektor

Forbrugere 

Distributionsnettet
(Netselskaber)

Læs mere på www.smithknudsen.dk

ÆNDRET aDFÆRD KaN SÆTTE GaNG  

I ELMaRKEDET. Fremtidens tøjvask kan måske 

foregå om natten, så elforbruget flyttes til en  

billig periode. – Foto: Colourbox.
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Energieffektive bygninger

n af Steen Hartvig jacobsen, journalist

De seneste års prisfald på solceller har gjort 

det til en god forretning for boligejere at instal-

lere eget solcelleanlæg, hvis anlægget kan få 

støtte under Energinet.dk’s nettomålerordning 

for mikro VE. 

Mindre kendt er det, at ordningen også 

omfatter etageejendomme. Beboerne i ca. 

550.000 boliger i den almene sektor kan pro-

ducere el til deres fælles forbrug og gennem 

støtteordningen – med de regler, der gælder 

nu – opnå en netto-produktionspris på ca.  

2 kr. pr. kWh. 

Læg dertil, at hvis den lokale boligorgani-

sations bestyrelse vil bevilge tilskud til solcel-

leprojektet, så kan beboerne få op til to tredje-

deles tilskud fra de såkaldte trækningsrets-

midler, bekræfter sekretariatschef Birger R. 

Kristensen fra Boligselskabernes Landsbyg-

gefond (BLF). De almene boligorganisationer 

havde med udgangen af 2010 ophobet over 

1,5 mia. kr. i ikke-disponerede trækningsrets-

midler.

Lavere energiforbrug
Salgsansvarlig Thomas Brændgaard Nielsen 

fra Gaia Solar Erhverv, der er landets største 

leverandør af store solcelleanlæg, oplyser, at 

det i dag vil koste 2,25-2,75 mio. kr. at etab-

lere et solcelleanlæg på 115 kW med ca. 750 

kvadratmeter solceller – afhængig af de lokale 

forhold. 

Dette anlæg kan producere cirka 100.000 

kWh i et år med normal solindstråling. Med 

maksimalt tilskud fra BLF-midler vil beboerne 

kunne regne med på én gang at forsikre sig 

mod prisstigninger på el i solcelleanlæggets 

levetid (25-40 år) og få en lavere husleje, når 

anlægget sættes i drift (se priseksempel).

Det er kombinationen af lav rente, pris-

fald på solceller, den fordelagtige nettomåler-

ordning og muligheden for tilskud fra BLF, der 

gør det muligt både at få en grønnere profil og 

lavere boligudgift. 

Chefkonsulent Jens Gorm Hansen fra 

Dansk Energi opfordrer de lokale energiråd-

givere til at være opmærksomme på disse 

muligheder:

- De almene boliger er en rigtig interessant 

kundegruppe for energirådgiverne, fordi de har 

adgang til fordelagtig finansiering, men ofte 

mangler energifaglig kompetence og tid til at 

udvikle den type projekter. Energirådgiverne 

kan med fordel være mere opmærksomme på 

potentialerne i de almene boliger og herigen-

nem bidrage aktivt til at etablere mere vedva-

rende energi og opnå en reduktion af energi-

forbruget i boligerne, siger han.

Pakkeløsninger i København
Københavns Kommune er opmærksom på, at 

solceller kan yde et bidrag til at opfylde kom-

munens mål om at blive CO2-neutral i 2025. 

Mariann Anderson fra klimasekretariatet oply-

ser, at en foreløbig vurdering tyder på, at der 

på tage i kommunen kan etableres 250.000-

1.000.000 kvadratmeter solceller, der kan 

dække 1-5 procent af elforbruget i 2025. Po-

tentialet skal kortlægges nærmere i løbet af 

2012.

Kommunen vil i år samarbejde med Kø-

benhavns Energi gøre det lettere for borgerne 

at komme i gang, blandt andet med eksempler 

på visualisering og tilbud om pakkeløsninger 

for den type projekter. Morten Stobbe, der er 

afdelingsleder for vedvarende energi hos Kø-

benhavns Energi, bekræfter, at forsyningssel-

skabet er parat til at hjælpe ikke mindst an-

delsboligforeninger og almene boligafdelinger 

med at gennemføre solcelleprojekter som en 

del af selskabets energispareforpligtelse.  n

Solceller kan give lavere 
husleje i almene boliger
Interessant ny kundegruppe for energirådgivere: Ved at kombinere of-
fentlig produktionsstøtte til solcelleanlæg med tilskud fra trækningsret i 
Boligselskabernes Landsbyggefond kan beboerne i almene boliger nu 
selv producere deres fælles elforbrug og samtidig få en lavere husleje.

Nettomålerordningen

Denne type produktionsstøtte til mikro VE gør det muligt at lade elmåleren løbe baglæns, 

når VE-anlægget producerer mere el end til eget forbrug. Det betyder, at anlæggets ejer 

slipper for at betale netbidrag, afgifter og moms af det elforbrug, der må hentes fra elnet-

tet i de perioder, hvor anlægget ikke kan dække forbruget.

Forudsætningen er, at anlægget er på højst 6 kW for ejerboliger. I eksisterende etageejen-

domme vil ordningen af administrative grunde normalt alene omfatte det fælles elforbrug, 

dog maksimalt 6 kW pr. 100 kvadratmeter fællesareal. Anlægget skal registreres hos Ener-

ginet.dk, der udbetaler produktionsstøtten.

SOLCELLER OPPE TIL HøjRE. En almen boligejendom på Østerbro vil i 2012 

blive vært for et demonstrationsprojekt, der skal give Københavns Kommune 

praktiske erfaringer med at montere solceller i ejendomme af høj arkitektonisk 

værdi. Gaia Solars visualisering viser et anlæg på 163 kvadratmeter.

Regneeksempel – solcelleanlæg på 115 kW
Anlægspris, inkl. moms 2.500.000 kr.

Tilskud fra BLF (to tredjedele) 1.650.000 kr.

Beboernes egenfinansiering 850.000 kr.

Værdi af 100.000 kWh (2 kr./kWh) 200.000 kr.

Årlig låneydelse*) 105.000 kr.

Overskud/lavere husleje 95.000 kr.

*) Ti-årigt fastforrentet tre procent realkreditlån

Kilder: Gaia Solar Erhverv og Realkredit Danmarks låneberegner

Læs mere på www.energinet.dk, 
www.lbf.dk og www.kk.dk under Miljø
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- forsyning i system 

>  Håndværkere som energivejledere
Byggevarekæden XL-BYG har nu i samarbejde med Teknologisk Institut certificeret knap 400 håndværkere som uddannet 

til ’Energivejleder Klimaskærm’. XL-BYG melder om ’stort fokus på energirenoveringer hos de danske boligejere’, der til-

bydes et billigt energitjek, der kan identificere relevante indsatsområder i boligen. Kæden følger nu op med en række 

gratis gå-hjem-møder med fokus på energirenovering. Læs mere på www.xl-byg.dk/proffcenter

>  Behov for lidt rejsning
 Der er op mod fem millioner kvadratmeter fladt tag på 

danske erhvervsbygninger. Mange af dem er opført fra 

1950-1980 og trænger til et løft og lidt fyld. Lidt rejs-

ning på taget får regnvandet til at løbe af og fjerner kil-

den til fugt og råd. Fyldes den ny profil dertil ud med 

isolering, er der store varmebesparelser og godt inde-

klima at vinde. I alt kan danske virksomheder spare 75 

mio. kr. årligt på at efterisolere de flade tage, oplyser 

Go’ Energi. Dyrup i Søborg har vist vejen ved at reno-

vere et fladt tag på en lagerbygning. I alt sparer virk-

somheden godt 100.000 kr. årligt på naturgasudgiften. 

Læs mere på www.GoEnergi.dk
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n af jesper Tornbjerg

Hvad skal der til for at flytte energifor-

brug i større bygninger og dermed bere-

de vejen for et Smart Grid? 

Det spørgsmål skal et projekt med 

deltagelse af Siemens, DONG Energy og 

Teknologisk Institut forsøge at give kvali-

ficerede svar på. Forskningsprojektet 

’Smart Buildings’ har et budget på knap 

3 mio. kr. – heraf bidrager Elforsk-pro-

grammet under Dansk Energi med lidt 

over halvdelen.

Elforsk har netop besluttet at ud-

dele støtte på i alt 21,7 mio. kr. til en 

række fokusområder, der skal øge 

energi effektiviteten i det danske samfund 

samtidig med, at mange af de udviklede 

produkter – forhåbentlig – sætter kurs 

mod verdensmarkedet.

Reagerer på prissignaler
Mere teknisk forklaret, så er formålet 

med ’Smart Buildings’ at udvikle og de-

monstrere et intelligent styringsmodul til 

CTS-anlæg. Fremtidens styringsanlæg i 

erhvervsbygninger skal udover at frem-

me energieffektiviteten og udnytte 

energi lagring også skabe muligheder for 

at forskyde energiforbruget. Styringen 

skal optimere økonomien ved at få for-

bruget til at reagere på ændringer i spot-

priser på el – herunder variable nettariffer 

og systemydelser.

Indeklima er også ekstremt vigtigt, 

så projektet handler også om at foretage 

observationer og tage ved lære af reak-

tioner fra de mennesker, der arbejder i 

lokalerne. Vil de acceptere, at temperatu-

ren stiger med et par grader? De erfarin-

ger skal være med til at gøre styringen 

intelligent.

Forskningskoordinator Jørn Borup 

Jensen fra Elforsk glæder sig over, at det 

i ’Smart Buildings’ og andre projekter er 

lykkedes at skabe lovende netværk.

- Når vi kan kombinere en industriel 

partner med forskere og et energiselskab, 

så har vi en stærk tro på, at det virkelig 

kan rykke, siger Jørn Borup Jensen og 

nævner, at Københavns Lufthave stiller 

bygninger til rådighed for forsøgene.

NB DE: Men hvorfor støtte et selskab som 

Siemens, der har et gigantisk forsknings-

budget?

- Det er et godt spørgsmål. For El-

forsk handler det om at skabe interesse 

for hinanden – at skabe netværk. Hvis vi 

kan samarbejde på tværs af hele værdi-

kæden fra forskere over producenter til 

brugere, så har vi gode chancer for at 

udvikle produkter, der kan gøre samfun-

det mere energieffektivt. På den måde 

skaber vi også vækst og arbejdspladser, 

siger Jørn Borup Jensen.

Internationalt udsyn
Vanen tro har Elforsk måtte afvise en stri-

be kvalificerede ansøgninger, og Dansk 

Energi arbejder fortsat på at hæve bud-

gettet fra 25 mio. kr. pr. år til 50 mio. kr. 

I år bliver der inden for bygninger afsat 

5,8 mio. kr. og med egenfinansiering ud-

løser det forskning og udvikling for 9,9 

mio. kr. 

Eksempelvis skal firmaet Living 

Strategy styre et forprojekt, der skal 

identificere energisyndere i byggeriets 

faser, Teknologisk Institut skal regne på 

energieffektivitet på køleanlæg/varme-

pumper, og DTU-instituttet ICIEE skal 

bl.a. sammen med Cowi udvikle videre 

på ideer inden for bæredygtige energi-

plus-huse med henblik på deltagelse i 

konkurrencen/udstillingen Solar Decath-

lon i Spanien i 2012 og Kina i 2013.

- Hvis danskerne er så dygtige, som 

vi tror de er, så har de en pæn chance for 

at markere sig i udlandet, siger Jørn Bo-

rup Jensen.

Inden for belysning satser Elforsk 

en del på at ’gifte’ energiforskere med 

forskere inden for den lægelige verden. 

Statens Byggeforskningsinstitut med 

flere får støtte til at udvikle energibespa-

rende lys, der understøtter helbredelse, 

sundhed og trivsel på hospitaler. Ambiti-

onen er at tilbyde de nye regionssyge-

huse innovative løsninger – altså lys, der 

ikke alene er el-effektivt, men som også 

påvirker hjernen på en positiv måde.  n

Elforsk fungerer som 
teknologisk giftekniv
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Flere kroner 
til energi gi'r 
billigere bolig

n af Steen Hartvig jacobsen, journalist

De almene boligorganisationer med over en halv million boliger 

er en særdeles interessant kundegruppe for energiselskaber-

nes energirådgivning. En kortlægning, som Rambøll har foreta-

get for Boligselskabernes Landsbyggefond, viser, at mere end 

tre fjerdedele af boligorganisationerne planlægger at investere 

i energibesparelser. 

Størst interesse – ca. 60 procent af de planlagte investe-

ringer – er der for energiforbedring af klimaskærm (vinduer, 

væg, loft) og energioptimering af varmeanlæg. Der er også stor 

bevidsthed om, at det er en fordel at indregne de fremtidige 

driftsudgifter, når projekter skal prioriteres.

Ud fra tidligere kortlægninger anslår Rambøll, at både el- 

og varmeforbruget i den almene boligsektor kan mere end 

halveres, når man også inddrager projekter med en relativ lang 

tilbagebetalingstid.

I et projekt med tilskud fra Energistyrelsen har Kuben 

Management, der ejes af NRGi, i samarbejde med boligselska-

bet KAB undersøgt, hvordan energimærkningsordningen (EMO) 

kan bruges mere effektivt til at få gennemført anviste energipro-

jekter. 

Case: vigerslevgård
Et demonstrationsprojekt i den københavnske ejendom Viger-

slevgård, der blev opført i 1982 med 89 boliger, viser, at der 

med en udgift på ca. 450.000 kr. kan opnås en besparelse på 

energi- og vandregningen på over 150.000 kr. om året. Ventila-

tionsanlægget er renoveret, der er installeret energieffektive 

LED-lyskilder i kældre, opgange og udebelysning, udskiftet 

brugsvandspumpe og opsat vandbesparende armaturer.

Beboerne har fået bevilget to tredjedele af udgiften som 

tilskud fra boligorganisationens egne trækningsretsmidler i 

Boligselskabernes Landsbyggefond og finansieret restbeløbet 

med et 10-årigt lån i egne opsparede midler. Energi- og vand-

besparelserne minus afdraget på lånet giver beboerne en be-

sparelse på den årlige boligudgift på ca. 135.000 kr. Projektet 

blev afsluttet i efteråret 2011, og de beregnede energibesparel-

ser er derfor endnu ikke dokumenteret gennem målinger.

øget kreativitet
Projektleder Martin Dam Wied fra Kuben Management siger, at 

erfaringerne viser, at der er gode muligheder for, at energisel-

skaberne kan motivere til energibesparelser i de almene boliger, 

fordi der er meget at hente, der er fordelagtig finansiering, og 

energiselskaberne kan tilføre den viden og konsulenttimer, som 

ikke er til rådighed i mange af boligorganisationerne. 

Udbud kan med fordel gennemføres, så leverandørerne 

selv kommer med ideerne – et såkaldt funktionsudbud – fordi 

man på den måde udnytter leverandørernes kompetencer og 

kreativitet bedst muligt.  n

Forskere bringes sammen med praktikere og nye produkter opstår: Støtte på 21,7 mio. kr. skal 
skabe forskning, udvikling og arbejdspladser – bl.a. inden for bygninger.

De almene boligorganisationer er meget  
interesserede i at gennemføre energi-
besparelser, og det vil ofte være en rigtig  
god forretning for beboerne.

FINGER C. Holm & Gruts elipse-

formede glas i loftet på Finger C,  

Københavns Lufthavne, set fra den 

underliggende etage. Lufthavnen skal 

nu være med til at teste intelligent 

energiteknologi. – Foto: Københavns 

Lufthavne.

Læs mere på www.kuben.dk/management

Læs mere på www.elforsk.dk og 
http://solardecathlon.dk/wordpress
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Energieffektive bygninger

n af Eskil Mann Sørensen, journalist

Facader er blevet pillet af og erstattet med 

nye… inklusiv 300 mm isolering. Gamle vin-

duer er erstattet af trelags termoruder.

Boligforeningen AL2Bolig er gået til ma-

kronerne i en typisk 1970‘er boligblok i Lang-

kærparken i Tilst ved Aarhus. Foreningen reg-

ner med at nedbringe energiforbruget med 85 

procent. Den såkaldte ’klimablok’ har stået 

færdig og været i drift siden maj 2011.

- Der er tegn på, at vi har opnået den 

fulde besparelse, så vi kommer ned fra et 

energibehov på 140 kWh pr. kvadratmeter til 

22 kWh pr. kvadrater, siger teknisk chef Peter 

Westergaard, AL2Bolig. Han understreger, at 

der stadig mangler nogle indreguleringer af 

anlæggene.

Blokken er en af i alt 35 blokke i Lang-

kærparken af model ’Sydjyllandsplanen’, og i 

alt findes der 900 tilsvarende blokke rundt i 

Danmark. Derfor har projektet meget store 

perspektiver. Sydjyllandsblokkene omfatter 

omkring 16.000 lejemål og op imod 50.000 

beboere. På grund af de store perspektiver har 

projektet i Tilst fået støtte fra Landsbyggefon-

den og Realdania.

Foregriber 2025-krav
Umiddelbart kan AL2Bolig bruge resultaterne 

fra klimablokken på sine omkring 50 andre 

blokke af samme størrelse i Langkærparken 

og i Aabyhøj. Renoveringen af klimablokken 

har været omfattende og dyr. AL2Bolig har 

sågar installeret solfangere og solceller på ta-

get. Dermed lever renoveringen op til energi-

klasse 0, eller de bygningskrav, som formodes 

at være gældende i 2025.

Når de 34 andre blokke i Langkærparken 

skal renoveres, vil det ikke blive så omfattende.

- Forsøgsprojektet har givet os et godt 

billede af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad 

der har størst effekt. Vi har skilt blokken fuld-

stændigt ad. Derfor ved vi præcist, hvad vi 

skal. Vi vil først og fremmest rykke de gamle 

facader ned, og så vil vi sætte nye facader op. 

Vi vil stille krav til entreprenøren om, at faca-

derne skal tages ned om morgenen, og at de 

nye præfabrikerede facader bliver sat op om 

eftermiddagen, sådan er der bliver kortest 

muligt gene for beboerne. Jeg forventer, at vi 

vil gå efter at opfylde 2015-krav i vores reno-

vering, og vi vil overveje at gå efter 2020-krav, 

siger Peter Westergaard.

Det kan lade sig gøre at fjerne facaderne, 

fordi de ikke er bærende. Det er indermurene, 

som er bærende.

Peter Westergaard siger, at det er vigtigt 

for AL2Bolig at tage ansvar for miljøet. I den 

sammenhæng er det ikke nok at lave nye, 

energirigtige boliger.

- Vi er nødt til at reducere energiforbruget 

i den eksisterende boligmasse, siger han.

Mange andre fordele
AL2Bolig erkender, at energirenovering ikke i 

sig selv betaler sig for beboerne, selv om var-

meregningen falder drastisk.

- Men hvis vi medtænker den renovering, 

som der alligevel er behov for i de blokke for 

eksempel af køkkener og faldstammer, så kan 

vi få et godt regnestykke. Når vi renoverer og 

energirenoverer samtidig, så kan det betale 

sig, siger Peter Westergaard.

- Facaden var gammel og trængte til ud-

skiftning. I det tilfælde er det forholdsvist billigt 

at lægge ekstra isolering på, når facaden alli-

gevel er taget af, siger ingeniør Simon Kamper 

fra Esbensen Rådgivende Ingeniører, som har 

rådgivet AL2Bolig.

Renoveringen på klimablokken har om-

fattet nye ventilationsanlæg med indblæsning 

og genvinding af varmen fra den udgående 

luft. Men det er ikke sikkert, at det bliver en del 

af de kommende renoveringer.

- Ventilation kræver et ret stort elforbrug. 

Vi vil i vores renoveringer forberede, så det kan 

installeres senere, siger Peter Westergaard.

Energirenoveringen i Tilst er lavet så 

grundigt, at der i sommerhalvåret nogle gange 

bliver overskud af varme. Derfor har AL2Bolig 

sat bevægelige skodder på de østvendte faca-

der og solgardiner på de vestvendte for at 

begrænse varmeoptagelsen.

Renoveringen af blokken har kostet 38 

millioner kroner. Prisen inkluderer også en 

række moderniseringer blandt andet af køk-

kener.  n

n		af Eva Tingkær

Når danskere kigger efter hus, ser de godt efter 

huset energitilstand. Et hus med energimærke 

G er typisk længere til salg end et hus med det 

bedste energimærke, A. Imidlertid viser en ny 

undersøgelse, at omkring 40 procent af danske 

husejere ikke planer om at gennemføre energi-

besparelser i deres huse. En femtedel af alle 

husejere tror, at deres huse er i tip-top energi-

mæssig forfatning. 

Undersøgelsen er lavet for Dansk Energi 

af Epinion, der har interviewet 1.027 danske 

husejere.

Resultatet forbløffer både Dansk Energi 

og isoleringsvirksomheden Rockwool A/S, der 

støder på betydelige energibesparelser i dan-

ske bygninger. 

 - Vi undrer os over undersøgelsen, for 

vi ved med sikkerhed, at de fleste danske hus-

ejere kan høste både forbedret komfort og spa-

rede kroner ved at gennemføre energibesparel-

ser. Og vi ved, at der er stort energisparepoten-

tiale i den danske bestand af parcelhuse. Der er 

penge at hente for husejerne på alt fra isolering 

til bedre varmeanlæg, siger Jens Gorm Hansen, 

chefkonsulent i Dansk Energi.  

Ifølge en række undersøgelser og rappor-

ter er der lønsomme energibesparelser i nær-

mest alle energimærkede bygninger – hvis man 

lige ser bort fra de nyeste bygninger. Flere eks-

perter på energiområdet taler om mulighed for 

at skære 40 til 60 procent af energiforbruget i 

parcelhuse alt efter, hvornår huset er bygget, og 

hvad der allerede er gennemført af energibe-

sparelser. 

 - Der ligger mange nytårsgaver gemt på 

dårligt isolerede danske lofter. Det er jo meget 

menneskeligt at bagatellisere de ting, vi ikke 

rigtig har fået gjort noget ved, men desværre 

snyder mange danske husejere familien for 

mere luft i privatøkonomien. De går glip af et 

lunere indeklima og nogle tiltrængte CO2-be-

sparelser. Og den dag, huset skal sælges, så er 

en høj energiregning ikke just befordrende for et 

hurtigt salg til højeste pris, siger adm. direktør 

Thomas Kähler fra Rockwool Scandinavia.  n

Blok fra 1970‘erne 
bli’r ren lavenergi

Danskere snyder sig selv for energibesparelser 

Læs mere på 
www.janusfilm.dk/en-bedre-blok

Læs mere på www.danskenergi.dk og 
www.rockwool.dk

Et projekt i Aarhus viser, at ældre 
boligblokke kan bringes op til 
fremtidens energikrav.

Undladelse af energirenovering kan blive kritisk, for huskøbere  
går i stigende grad uden om boliger med stor energiregning.  

Fakta om energimærker og hussalg 

Ifølge en undersøgelse fra ejendomsmæglerkæden EDC har et hus med energimærke G 

40 procent længere salgstid end et hus med det bedste energimærke, A. Et hus i energi-

klasse C sælges i snit til en pris, der ligger 11 procent over salgsprisen for huse i ener-

giklase G. For et hus i det mest attraktive kvarter kan det betyde en forskel på over 

500.000 kr. Læs mere på www.edc.dk

aaRHuS BY NIGHT. Boligforeningen AL2Bolig er 

gået til makronerne i denne boligblok, der er blevet 

energirenoveret fra top til bund. – Foto. AL2Bolig.
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Lavenergi-rådhus 
tjent hjem på otte år

n  af ulla Skovsbøl, journalist
n  Foto: Flemming jeppesen

Dannebrog smælder i vinden mod en dybblå 

himmel. Viborgs funklende nye rådhus skinner 

hvidt i efterårssolen. Kommunaldirektør Lasse 

Jacobsen byder smilende velkommen i den 

19.400 kvadratmeter store bygning tegnet af 

Henning Larsens Architects. Og på denne 

smukke solskinsdag gør han det igen og igen 

og igen… byder velkommen.

Borgerne strømmer til åbent hus for at 

se, hvad godt 300 millioner skattekroner er 

blevet brugt til. Kommunen vurderer, at pen-

gene er givet godt ud:  

- Det er et bæredygtigt byggeri både miljø-

mæssigt og økonomisk, siger stabschef Frank 

Mikkelsen fra Viborg Kommune. Han påpeger, 

at budgettet er mere end overholdt, at kommu-

nen sparer mange millioner på driften, og at de 

ansatte har fået et hus med en unik kombination 

af de nyeste energiteknologier.

 

valfarter til byen
I alt 5.000 borgere har været på rundvisning, 

si den huset blev indviet i oktober, og lige 

mange fagfolk – kommunalpolitikere, arkitek-

ter og energieksperter – er valfartet til byen 

bl.a. for at studere energiteknologi. Bygningen 

har et grundvandsanlæg med fire fjernvar-

medrevne adsorptionsmaskiner, der kører som 

varmepumper. De sender varme op i bygnin-

gen til de termoaktive betondæk med ind-

støbte vandslanger, som udgør etageadskil-

lelserne. De opvarmer også ventilationsluften 

og køler både bygning og grundvand, før det 

pumpes tilbage i undergrunden. 

- Det er meget forudseende at investere i 

en sådan kombination af grundvandsanlæg, 

varmepumper og termoaktive dæk, vurderer 

forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra 

Dansk Energi. Han mener, at især de termoak-

tive elementer er et godt valg, fordi princippet 

med at akkumulere varme i bygningsmassen 

passer godt til en fremtid med mere vedva-

rende energi i forsyningen. Lagring bliver i sti-

gende grad en fordel i takt med, at vindkraft og 

solenergi får udbud og pris til at svinge mere.     

Rådhusets varmepumper og radiatorer 

bliver som udgangspunktet drevet med fjern-

varme, fordi det i øjeblikket giver lavest CO2-

udledning, men systemet kan nemt fungere 

med el, hvis det bliver billigere og mere miljø-

venligt.  

Solceller og stenurt
Det avancerede energisystem er dog ikke det, 

gæsterne først hæfter sig ved. Det er snarere 

de stenurt-bevoksede halvtage på p-pladsen. 

Stenurt, der er en sukkulent også kendt under 

sit internationale navn sedum, skal sikre, at 

rådhusgrunden er klar til at tage imod mere 

nedbør i fremtiden. 

På rådhusets tage er der installeret sol-

celler, der er beregnet til at levere 76.000 kWh 

el om året. Det dækker ikke hele bygningens 

behov, men anlægget kan udvides. Solcellerne 

er i øvrigt kommet godt fra start og forventes 

nu at give omkring 87.000 kWh/år.

Gæsterne nikker anerkendende, når de 

hører, at byggeriet var budgetteret til 315 mio. 

kr., men at regningen kun løber op i 300 mio. kr. 

Investeringen ser ud til at blive tjent hjem på 

blot otte år takket være energibesparelser og en 

anseelig rationaliseringsgevinst ved at samle 

seks kommunale administrationer under ét tag. 

Ifølge stabschef Frank Mikkelsen undgår 

man nu nedskæringer for 50 mio. på de kom-

munale budgetter takket være de store energi-

besparelser på rådhuset. 

Overhalet af nye standarder
Bygningen er opført, så den lever op til kravene 

i lavenergiklasse 1 på 50 kWh pr. kvadratmeter. 

Siden byggeriet blev projekteret, er denne 

klasse imidlertid blevet afskaffet, og 50 kWh er 

standardkrav for kontorbygninger fra 2015. 

I 2020 bliver kravet yderligere strammet til 25 

kWh/kvm, og dermed ser det ud til, at det pre-

stigefulde byggeri bliver overhalet indenom af 

udviklingen. Frank Mikkelsen forventer dog, at 

energiforbruget reelt bliver lavere end planlagt, 

og det har han god grund til at antage, mener 

Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi. 

- Jeg tror, de får et lavere forbrug end 

beregnet. Det tyder målinger på bl.a. fra Mid-

delfart Sparekasse, hvor vi er involveret i et 

forsøgsprojekt med termoaktive elementer, si-

ger han, der administrerer Dansk Energiforsk-

ningspulje, Elforsk. 

I Viborg er kommunaldirektør Lasse Ja-

cobsen under alle omstændigheder glad for 

det nye hus: 

- Når folk går ud herfra, er de stolte over, 

at vi har Danmarks måske mest bæredygtige 

rådhus, siger han, mens han tager afsked med 

dagens sidste gæster. Lasse Jacobsen vurde-

rer, at kommunen nu har fået 5.000 ambassa-

dører for bæredygtigt byggeri…  n

Viborg er kendt for et spektakulært kraftvarmeværk – nu er rådhuset 
også et udstillingsvindue for arkitektur og grønne teknologier.

RuN PÅ RÅDHuSET.  

Sightseeing på Viborgs nye 

miljø- og energivenlige råd-

hus er blevet et tilløbsstykke.  

Med grundvandsanlæg,  

varmepumper og termoaktive 

dæk, solceller og beplantede 

tage kan huset blive show-

case for ny energiteknologi  

til store kontorhuse.

Energi på Viborg Rådhus

n Fjernvarme bruges til grundvandsanlæg og radiatorer. 

n Grundvandsanlæg med tre boringer bruges til køling og som energikilde til varmepumper. 

n Fire adsorptionsmaksiner leverer opvarmning af termoaktive betondæk og ventila-ti-

onsluft. Kølingen bruges i bygningen eller til køling af grundvand. 

n Termoaktive betondæk med indstøbte plastslanger til vand er etageadskillelse. De  

fungerer som gulvvarmeanlæg og giver mulighed for energilagring i bygningsmassen. 

n Energivenlige vinduer i form af store glasflader med trelags lavenergiglas sikrer  

maksimal udnyttelse af dagslys.

n Bevægelsessensorer tænder og slukker lys i lokalerne afhængigt af, om de er i brug. 

n Hybridventilation (mekanisk og naturlig): Bygningen er inddelt i 33 zoner, sensorer 

måler løbende temperatur/CO2 og åbner/lukker 364 ventilationsklapper. 

n Solcelleanlæg kan producere minimum 76.000 kWh om året. 

n Grønne tage med sedum, en nyanlagt sø på rådhusgrunden og græsområder, som kan 

oversvømmes, sikrer regnvandshåndteringen ved store nedbørsmængder.

EU-projekt BEST Energy

Viborg Rådhus er med i EU-projektet BEST Energy (Built Environment Sustainability and 

Technology in Energy) – et partnerskab, der også involverer projekter i Tjekkiet, Spanien, 

Portugal og Tyskland. Formålet er udveksling af viden og erfaringer. EU har støttet Viborgs 

udviklingsarbejde med 3,5 mio. kr. Læs mere på http://ec.europa.eu/information_socie-
ty/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=238889

Læs mere på www.viborg.dk/kommune 
og http://da.henninglarsen.com/temaer/
forside.aspx
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Energieffektive bygninger

n		af Iben Friholt, journalist
 

Fremtidens bygninger producerer mere energi, 

end de har brug for – og fremtiden nærmer sig 

hastigt.

Det viser erfaringerne fra Dansk Solener-

gi ApS, der sidste vinter rykkede teltpælene op 

og flyttede fra Hovedstaden til en splinterny 

energieffektiv fabrik på en bar mark i Holeby 

på Lolland. Målet har været klart fra begyndel-

sen: 

At skabe rammerne for en plusenergifa-

brik, der producerer mere energi, end den 

bruger, og som på sigt kan kalde sig CO2-fri. 

For at nå det mål kræver det et konstant 

fokus på energi, fortæller direktør i Dansk Sol-

energi, Ken Hem Jensen:

- Vi har tænkt energiforbrug ind i alle pro-

cesser helt fra begyndelsen i vores byggeri og 

har arbejdet meget med at få en topmoderne 

isolering, et genbrugsvarmesystem, grøn be-

lysning og intelligent ventilation i vores pro-

duktionshal.

Ti gange mindre
Dansk Solenergis nye fabrik er bygget med 

400-450 millimeter isolering, og alle vinduer er 

trelags-vinduer og har en høj isoleringsevne 

med en U-værdi på 0,7 Watt/kvadratmeter. 

Fabrikkens gulve er forsynet med en 300 me-

ter labyrint af rør indstøbt i betongulvet, så det 

er muligt at genanvende al varme fra blandt 

andet maskiner og fx anvende varmen til fire 

store 12 kW luft til luft-varmepumper i produk-

tionshallen. Alle lamper er lavenergilamper, og 

fabrikkens ventilationsanlæg er automatisk og 

kører kun efter behov.

Ifølge Ken H. Jensen har Dansk Solenergi 

således kun et energiforbrug på en tiendedel 

af, hvad de ville have haft, hvis de havde an-

vendt mere traditionelle løsninger i opførelsen 

af den ny fabrik set i forhold til energiposterne 

isolering, varme, ventilation og belysning. Virk-

somheden er derfor allerede godt med, når det 

gælder 2015- og 2020-kravene fra den sene-

ste energipolitiske aftale, der handler om at 

energiforbruget i nye bygninger skal reduceres 

med mindst 50 og 75 procent i henholdsvis 

2015 og 2020. 

Selvforsynende med solceller
Med tiden vil Dansk Solenergi gerne være hun-

drede procent selvforsynende med energi. 

Derfor er fabrikken på Lolland også bygget til 

at indfange så meget som muligt af solens 

stråler til belysning og varme både via store 

vinduer og fritlagte arealer til solcellepaneler. 

- Vi har valgt vinduer med ekstra store 

ruder, der fungerer som et drivhus og forsyner 

fabrikken direkte med varme på soldage. Vi 

sætter også solcellepaneler op på fabrikkens 

facader og tage og arbejder hen mod at få sat 

et stort solcelleanlæg op på vores omkringlig-

gende marker. Det gør, at vi kan blive helt 

selvforsynende med strøm, men med den nu-

værende lovgivning er det svært præcist at 

sige i hvilket tempo, vi har råd til at opføre 

anlægget, siger Ken H. Jensen.

Som virksomhed får Dansk Solenergi kun om-

kring 60 procent af den grønne strøm, de selv 

kan producere. Det skyldes, at det ikke er til-

ladt for virksomheder at oplagre energi, der 

produceres på elnettet som det er for private 

og institutioner. For at få mere ud af den strøm, 

Dansk Solenergi gerne selv vil producere, 

overvejer de muligheden for at sælge over-

skudsstrøm til lokalsamfundet. 

Grønne robotter og genbrug 
Ud over energitiltagene i byggefasen, har 

Dansk Solenergi også set på driften og opti-

meret flere processer. 

- Vi har indkøbt en robot, der bruges til 

produktionen af strenge til solcellepaneler. Det 

er en letvægtsrobot og den er væsentlig billi-

gere i drift end traditionelle maskiner med 

samme funktion, fortæller Ken H. Jensen. 

Dansk Solenergi genbruger også så man-

ge materialer som muligt i produktionen. Det 

medfører et minimalt spild, og er også et skridt 

nærmere titlen CO2-fri fabrik.  n

Solcellefabrik stiler efter plusenergi

Trekløver med orden i energi-regnskabet

Dansk Solenergi har en ambition om at producere varer fra en CO2-fri fa-
brik. Energiforbruget i den nye bygning i Holeby er tænkt ind i alle proces-
ser fra starten og er reduceret markant i forhold til traditionelle løsninger.

Læs mere på www.dansksolenergi.dk

SOLCELLER OGSÅ TIL EKSPORT. Dansk Sol-

energi ApS blev oprettet i 1993 i København, 

men bor nu i denne energieffektive bygning på 

Lolland. Firmaet sælger solcellemoduler og byg-

ningsintegrerede moduler til Europa, USA og 

Afrika. Især produceres der monokrystallinske 

solceller. På sigt vil Dansk Solenergi også frem-

stille andre typer solceller og kombinationsmo-

duler, hvor der produceres el, varmt vand og luft 

i samme modul. 

n		af Lone Schrøder jeppesen, journalist

Flyttekasserne er knap pakket ud endnu. 

KPMG er netop flyttet ind i sit nybyggede kon-

tordomicil ved Flintholm Station på Frederiks-

berg. Som revisions- og rådgivningsvirksom-

hed er det miljømæssige CO2-aftryk begræn-

set. Alligevel har KPMG valgt at stille skrappe 

krav til bæredygtighed, energiforbrug og miljø-

belastning i alle byggeriets niveauer fra design, 

konstruktion, valg af materialer og levetid.

- Det matcher meget godt med vores kultur 

og tilgang til det at drive forretning, hvor vi går 

efter at levere bæredygtige og langtidsholdbare 

løsninger. Vi tror, det holder på den lange bane, 

siger partner og direktør Søren Sønderholm, der 

har siddet med i byggeriets styregruppe.

Kontorhuset skal opfylde et stigende be-

hov for at samarbejde på tværs og dele viden 

i åbne kontorområder samtidig med, at fortro-

ligheden bevares.

Sollyset udnyttes 
Det seksetagers byggeri, der er tegnet af arki-

tektfirmaet 3XN, har form som en trekløver. Tre 

bygninger er samlet omkring tre store glasover-

dækkede atrier, der trækker lyset ind. Samtidig 

er facaderne vinklet, så de skærmer for solen, 

men lader dagslyset komme ind. I husets arki-

tektur er det bestræbt at udnytte sollyset i vi-

dest muligt omfang. Facade- og tag-arealet er 

relativt lille set i forhold til byggeriets størrelse, 

for det skal mindske varmeudslippet om vinte-

ren og opvarmningen om sommeren. På taget 

kan solceller udnytte solens energi.

- Kunstlyset styres automatisk afhængig 

af sollyset udefra. Varmen reguleres også cen-

tralt, så vi skal ikke gå og dreje på termosta-

terne, fortæller Søren Sønderholm.

Foruden kontorbygningen er der 1.300 

kvadratmeter butikker i gadeplan og parke-

ringskælder i de to nederste niveauer. Mange 

af medarbejderne kører i bil, men kontorhusets 

centrale placering tæt på metro, S-tog og cy-

kelstier skal gerne være med til at grundlægge 

mere miljørigtige vaner.

Energiforbruget i det 33.400 kvadratme-

ter store hovedsæde med plads til 1.700 med-

arbejdere er budgetteret til at være på 68 kWh 

pr. kvadratmeter årligt. Om det holder i prak-

sis, er Søren Sønderholm ikke i tvivl om.

- Ja, det gør. Vi forventer endda at komme 

længere ned endnu. Vi kan nu nå vores mål om 

at reducere CO2-udledningen for KPMG i Dan-

mark med 25 procent og går efter yderligere 

15 procent inden de næste tre til fire år. Vi dri-

ver en forretning, men det skal gøres på en 

ordentlig måde, siger han.

I forhold til det tidligere domicil på Bo-

rups Allé forventer KPMG at nedbringe energi-

forbruget med ca. en fjerdedel. Kontorbygnin-

gen er blevet tildelt det grønne certifikat ’Green 

Building’ og er optaget i European Green 

Building Programme, som har til formål at for-

bedre erhvervsbygningers energieffektivitet.  n

KPMG’s nye energirigtige kontor-
hus på Frederiksberg opfylder 
skrappe krav til bæredygtighed  
og miljøbelastning.

Læs mere på www.kpmg.dk  
og www.eu-greenbuilding.org
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n		af Rasmus Thirup Beck, journalist
n		Foto: anders Birch

Elevatoren bruger bremseeffekten til at lade sit 

batteri op til næste tur. Den tager vi op til 20. 

etage, hvor ’resident manager’ Miroslav Salon 

vil vise os en lejlighed i bygningen The Visio-

naire i New York City. 

Vi skal have præsenteret et udvalg af de 

tiltag, der skal til for, at en bygning kan opnå et 

Platin-certifikat – det ypperste amerikanske 

bevis på, at en bygning er opført og drevet efter 

grønne og bæredygtige principper: Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED).

LEED-certificeringen bliver erhvervet ved 

at et byggeri får tilkæmpet sig op mod 100 

point på baggrund af en række kriterier inden 

for genbrugsmaterialer, energieffektivitet, inde-

klima, vandforbrug m.m. Certifikatet er etable-

ret på byggebranchens eget initiativ via The 

United States Green Building Council (US-

GBC). 

Platin (80+) er bedst foran guld (60+), sølv 

(50+) og ’blot’ certificering (40+). 

- Den amerikanske branche havde ind-

set, at bæredygtighed ville blive nøglen for 

både vækst og ansvaret overfor miljøet. LEED 

er udtryk for branchens ønske om at blive 

bedre, forklarer USGBC’s vice president for 

internationale relationer, Jennivine Kwan

Organisationen har en særlig internatio-

nal afdeling, fordi LEED-certifikatet siden etab-

leringen i 2000 ikke kun er blevet populært i 

USA. 114 lande er i dag LEED-repræsenteret, 

og Skandinavien er også godt med. Vestas 

slår f.eks. snart dørene op til et nyt hovedkvar-

ter, der går efter at få Danmarks første platin-

certifikat. 

Luksusgrønt
De 243 elegant indrettede lejligheder i The Vi-

sionaire er ikke kun flotte udenpå. Den måde, 

bygningen fungerer på inde bag væggene – 

det der primært har resulteret i Platin-certifika-

tet nede ved siden af hovedindgangen – impo-

nerer faktisk mest. Alt vand fra håndvaske, 

brusebad og vaskemaskine løber f.eks. ned i 

kælderen til en genanvendelsestank, hvor det 

bliver filtreret og renset, for så at blive brugt i 

husets toiletter.

- Og vandet kan faktisk drikkes. Det er 

renere end drikkevandet i flere amerikanske 

stater, konstaterer Miroslav Salon, da han lidt 

senere viser os renseanlægget.

The Visionaires øverste etager er beklædt 

med solceller, et energieffektivt luftcirkulati-

onssystem sørger for varme/køling, alle pærer 

er LED og alle vinduer er af typen LOW E, der 

reflekterer solens stråler om sommeren og 

holder på varmen om vinteren. 

Nogle af de tiltag, som Miroslav Salon 

viser frem, er dog ikke specielt imponerende i 

forhold til danske standarder. Han er f.eks. 

stolt over at toiletterne både har stort og lille 

skyl – hvilket er helt nyt i USA. 

Noget at stræbe efter
Spørgsmålet er, hvad et land som Danmark 

med høje minimumskrav til byggebranchen 

kan bruge et certifikat som LEED til. Kombina-

tionen er oplagt, mener Jennivine Kwan:

- Frivillige vurderingsmetoder som LEED 

handler om at ’hæve loftet’, mens lovgivne 

minimumskrav handler om at ’hæve gulvet’. 

Udviklingen er helt klart stærkest der, hvor der 

både er krav, man skal leve op til, og certifika-

ter man kan stræbe efter. 

Ifølge Pernille Hedehus, der er fagleder 

for bæredygtighed hos MT Højgaard, er der 

også en anden fordel ved grønne certifikater. 

- Hvis en bygning er certificeret, så ved 

du, at den lever op til en række krav. Du behø-

ver ikke selv at sætte dig ind i, hvad der er 

vigtigt, og om det lever op til det ene eller det 

andet. Certificeringen kan være en nyttig 

salgsparameter, forklarer hun.

Hverken hun eller Green Building Council 

Denmark foretrækker dog LEED. I Danmark er 

det tyske DGNB-mærke nu ved at blive testet. 

Et af problemerne med LEED, som Pernille 

Hedehus ser det, er, at der er for meget fokus 

på energi alene i forhold til miljø, økonomi og 

sociale aspekter – altså bæredygtighed i bred 

forstand. Desuden måles LEED efter ameri-

kanske forhold, hvilket langt fra altid er ambi-

tiøst efter danske forhold.  n

Fakta om grønne bygninger i uSa
n		Markedsandelen for grønt byggeri, ikke 

medtaget ejendomsbyggeri, er steget fra to 

procent i 2005 til 28-35 procent i 2010.  

n		En investering på to procent ekstra i et 

grønt bygningsdesign resulterer i gennem-

snit i en 20 procents besparelse i byggeri-

ets totale pris.

n		Energieffektive bygninger har en salgspris 

på op til ti procent mere per kvadratmeter 

end almindelige bygninger.

n		Grønne virksomhedsbygninger bruger i for-

hold til den gennemsnitlige ikke-grønne 

virksomhedsbygning 26 procent mindre 

energi, har 13 procent mindre vedligehol-

delsesudgifter, udleder 33 procent mindre 

drivhusgasser og har 27 procent højere 

brugertilfredshed.

n		Brugerne af grønne byggerier er mere pro-

duktive – både i form af færre sygedage, 

øget salg i butikker og bedre elevpræstatio-

ner i skoler.

amerikansk 
certifikat 
hæver loftet
LEED-certifikater er den amerikanske bygge-
branches bud på, hvordan bygninger kan udnyt-
te energi og andre ressourcer mere effektivt.

Otte danske byggerier skal teste ny ordning

En ny dansk bæredygtighedsstandard skal skabe større værdi for dansk byggeri. Otte 

byggerier – eksempelvis Fjernvarme Fyns domicil i Odense og Rambøls i København – 

skal teste ordningen, som er udviklet af Green Building Council Denmark. 

De otte byggerier bliver de næste 4-5 måneder analyseret efter en dansk udgave af den 

tyske ordning DGNB, der er igen er forankret i europæiske standarder under udarbejdelse 

i CEN. Samtidig uddannes landets første DGNB Denmark-auditorer. Ordningen omfatter 

bæredygtighed i bred forstand, hvor det ikke blot handler om energioptimering og nedsat 

CO2-udledning, men om hele spektret inden for økonomi, miljø og sociale faktorer.

- Flere undersøgelser peger på, at det ikke blot er en gevinst for miljøet, at byggeriet bliver 

mere bæredygtigt. Også ejendommenes værdi stiger betragteligt, lejeniveauet er højt og 

tomgangen lav på de ejendomme, der er optimeret på både miljø, økonomi og sociale 

aspekter, siger Nikolaj Hertel, bestyrelsesformand i Green Building Council Denmark og 

adm. direktør, NCC Property Development, i en pressemeddelelse.

Tre af byggerierne er endnu ikke færdige og har således mulighed for at indarbejde de ele-

menter, der skal til for at gøre byggeriet så bæredygtigt som muligt. De resterende fem er 

færdigbyggede, men har haft stor fokus på energioptimering og materialeforbrug i proces-

sen. Nu får de så testet, om bestræbelserne har båret frugt.

Læs mere på www.dk-gbc.dk
Læs mere på www.usgbc.org
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n   af Merete Dunker 
aborg, kommuni-
kationskonsulent, 
EnergiMidt

Her i årsaflæsningens 

ulidelige klare lys står 

det klart for mange af 

os, at vi også i 2011 

brugte alt for meget energi på vores strømslu-

gende bofæller heriblandt Mor Halogenpære, 

Storebror Fladskærm og Far PC. Men vi ved 

det jo godt alle sammen, at vi bør investere i 

mere energivenlige løsninger ude og inde og 

derved skrue ned for det løbende træk på ind-

landsisen og budgetkontoen. 

Spot på pengepungen har også offentlige 

aktører i forhold til energirenovering og udelys. 

Jeg spår derfor i bedste Søren Østergaard og 

Waoo!-stil et godt og interessant år for ESCO-

modellen. 

Inden jeg fortsætter på energibranchens 

stammesprog, giver jeg lige sagesløse uden-

forstående en chance: ESCO er forkortelsen 

for Energy Service Company eller på dansk 

’energitjenestevirksomhed’. ESCO’en plan-

lægger og udfører energibesparelser. Udover 

at stille forslag til, hvordan konkrete forbedrin-

ger iværksættes, stiller ESCO’en også garanti 

for besparelserne og betaler derfor differencen 

tilbage til kunden, hvis ikke besparelserne op-

nås som aftalt.

Selvom jeg er en af dem, der skal kom-

munikere om ESCO, kan jeg da godt sidde og 

tænke på, om det ikke blot er gammel vin på 

nye flasker. Svaret må blive et ’til dels’. Energi-

rådgivning og -renovering har været spids-

kompetencer i energibranchen i mange år. 

Men med ESCO-modellen kan finansiering 

også indgå i pakken, og det er naturligvis me-

get interessant i disse tider, hvor der ikke er 

uanede mængder af økonomiske ressourcer. 

EnergiMidt kom ud af 2011 med to 

ESCO-aftaler. Den første blev underskrevet i 

september og vedrører energirenovering af 

Regionshospitalet Silkeborg. Aftalen indebæ-

rer, at EnergiMidt over de næste mange år har 

ansvaret for først at skabe og senere drifte de 

lovede energibesparelser på hospitalets 25 

bygninger. Forud er gået et omfattende analy-

searbejde, der peger i retning af, at Region 

Midtjylland, når alle renoveringsopgaver er 

gennemført, kan spare op imod 2,5 mio. kr. om 

året på energiforbruget.

Den anden aftale er Danmarks første 

ESCO-kontrakt på energirenovering, drift og 

vedligeholdelse af gadebelysning og er ind-

gået med Middelfart Kommune. Målet er min-

dre energiforbrug, bedre gadelys til borgerne 

og en besparelse på kommunens budgetter i 

omegnen af 30 mio. kr. Teknisk Udvalg i Mid-

delfart Kommune ser store fordele i samarbej-

det, som også giver direkte adgang til eksper-

ter i udelys og løbende ajourføring med udvik-

lingen på området. Middelfart er i øvrigt i for-

vejen en af de absolut førende kommuner i 

Danmark, når det handler om aktiv brug af 

ESCO-modellen. 

Opgaverne er hentet i hus på baggrund 

af vores mangeårige erfaringer og viden inden 

for energirådgivning, udelys og projektering. 

Om det er gammel eller ny vin på nye flasker, 

ved jeg ikke. Men jeg ved, at det er kommet for 

at blive, og det i det nye år bobler i energibran-

chen med nye spændende opgaver.

Godt ESCO-år!

n   af Torben Svane Christensen, journalist

Energiniveauet må gerne være højt blandt 

sportsudøvere i en idrætshal, men når det 

handler om energiforbruget i bygningerne, må 

det gerne være lavt. Udskiftning af gamle lys-

stofrør til energirigtig belysning, overvågning af 

varme- og elforbrug samt nye ventilationsanlæg 

er nogle af de ting, der kan øge effektiviteten. 

Derfor sætter Trekantområdet Danmark, 

der er en forening bestående af de seks kom-

muner Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, 

Vejen og Vejle, nu gang i en omfattende ener-

girenovering af 43 haller. 

Trekantområdet Danmark har hyret fir-

maet Spectras til at afdække, hvilke tiltag der 

kan laves ude i hallerne. Anbefalingerne kom-

mer med i et udbudsmateriale, der ventes klar 

til sommer. Projektet laves som en ESCO-mo-

del, hvor energiselskaber og andre kan byde 

ind på opgaven og få del i de opnåede energi-

besparelser/økonomiske gevinster.

- Middelfart Kommune har blandt andet 

energirenoveret deres idrætshaller i en ESCO-

model, og det har inspireret os til at lave et 

projekt med haller i alle kommunerne i områ-

det, siger udviklingskonsulent Jakob Lorenzen 

hos Trekantområdet Danmark.

Det var i første omgang Vejle Kommune, 

som ønskede at se på besparelsespotentialet i 

haller med et stort energiforbrug. Da de ikke 

regnede med, at de var de eneste, henvendte 

de sig til Trekantområdet Danmark. Det viste 

sig, at der var stor interesse fra de andre kom-

muner i området. Der er 78 haller i de seks 

kommuner, og i øjeblikket er der 43 haller med 

i projektet. 

En indledende undersøgelse af en række 

haller lavet af Trekantområdet Danmark viser, 

at der kan hentes en besparelse på mellem 13 

og 15 procent på flere af sports- og svømme-

hallerne i området. Det svarer til en årlig be-

sparelse på 2,3 mio. kr. pr. hal. 

Undersøgelsen viser desuden, at besparelser 

på energi i hallerne kan yderligere forøges ved 

at installere vedvarende energikilder, så som 

solfangere til opvarmning af vand og solceller 

til levering af elektricitet.

- Det er oplagt på grund af hallernes 

store flader og relevant nu, hvor man har lov til 

at lede den energi, man selv kan producere, 

tilbage til energiselskabet, siger Jakob Loren-

zen. Han ser projektet som en god mulighed 

for at finde ud af, om der kan laves en ESCO-

model, der går på tværs af kommunegrænser 

med kommunale og selvejende institutioner.

Der er lavet et foreløbigt skøn, der viser, 

at det vil kræve investeringer for ca. 78 mio. kr. 

at løfte sportshallerne med et højt energifor-

brug op i en energimæssig elite med vedva-

rende energikilder inkluderet. Det vurderes, at 

der vil være en tilbagebetalingstid på mellem 

14 og 17 år på hallerne i området.  n

med HJERNE & HJERTE

med HJERNE & HJERTE

SERIE: Engagerede skribenter fra og omkring 

energibranchen giver deres besyv med om  

tendenser i tiden.

ESCO effektiviserer bygninger og gadelys

Idrætshaller skal 
skrue ned for 
energiforbruget
43 idrætshaller i Trekantsområdet gennemgås for mulige energieffektivi-
seringer – udbud af kæmpe-opgave forventes klar til sommer.

ENERGIEFFEKTIv BaDMINTON? Konsulent Tommy 

Berthelsen fra Spectras inspicerer et varmeanlæg i kæl-

deren i en kommunalt ejet badmintonshal i Vejle sammen 

med Lars Mikkelsen, der er halinspektør for flere idræts-

haller i Vejle Kommune, for at se, om der kan spares 

strøm ved at skifte pumperne ud. – Foto: Anders Brohus.

Læs mere på www.trekantomraadet.dk 
og www.spectras.dk

Energieffektive bygninger
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n af jesper andersen, journalist

Arkitektur og energiforbrug er to sider af sam-

me mønt. Det ved arkitekt Signe Kongebro fra 

Henning Larsen Architects (HLA) alt om. Hun 

er leder af firmaets afdeling for bæredygtighed 

og en af pionererne inden for lavenergi i dansk 

arkitektur. Bag sig har HLA ti store lavenergi-

byggerier, og indlæringskurven har været stejl.

- Da vi startede for fire år siden, var vi 

ikke klar over, at bæredygtighed og lavenergi 

ville kræve så radikale ændringer i vores ar-

bejdsprocesser. Vi skal vide utroligt meget 

mere om sammenhængen mellem design og 

energiforbrug. Fx hvad det betyder for varme- 

og ventilation, hvis vi gør loftet to meter højere 

eller flytter et vinduesparti. Vi skal også arbej-

de tættere sammen med ingeniørerne, end vi 

gjorde før. Begge dele viste sig at være større 

udfordringer, end vi regnede med, siger Signe 

Kongebro.

unge er mere åbne
For arkitekternes vedkommende mener Signe 

Kongebro, at de skal blive bedre til at arbejde 

intuitivt med lavenergi i de indledende design-

faser. De skal kunne gå i de rigtige retninger fra 

starten af og undgå at falde i detaljefælden. 

Det samme gælder ingeniørerne. I starten skal 

de være mere villige til at komme med kvalifi-

cerede gæt, før tunge og tidskrævende bereg-

ningsværktøjer kommer på banen. Men udvik-

lingen går heldigvis i den rigtige retning. 

- Vi kan tydeligt mærke, at de nyuddan-

nede arkitekter og ingeniører har en mere åben 

tilgang til både lavenergi og samarbejde. Så 

jeg tror, de to faggrupper helt naturligt vil 

nærme sig hinanden. Udviklingen kalder på et 

generationsskifte, og det er allerede i gang, 

siger Signe Kongebro.

Dagslys og luft er lavenergi
Hun mener også, der er brug for en bredere 

forståelse af, hvad lavenergibyggeri egentlig 

handler om. Alt for ofte opfattes det som en 

ren teknologisk disciplin. Resultatet er bygnin-

ger, der kræver, at brugerne skal ændre deres 

normale adfærd, hvis energiforbruget skal 

holdes nede. Men Signe Kongebro tror ikke på 

bygninger med manualer. 

Hun ser derimod ægte lavenergi som en kon-

sekvens af, at den er tænkt ind i byggeriet helt 

fra begyndelsen. Kun ved at integrere alle 

funktioner og værdier i én velfungerende og 

æstetisk enhed, kommer man rigtigt i mål. 

- Tag fx solceller. Miljømæssigt set funge-

rer de super godt, økonomisk set mindre godt 

og for brugsoplevelsen er de lidt ligegyldige – 

bygningen bliver ikke fysisk bedre at opholde 

sig i, fordi der sidder solceller udenpå. 

- Prøv så at anskue dagslysoptimering på 

samme måde, og du får en triple-win-situation: 

Mindre energiforbrug til belysning, gratis lys i 

dagtimerne og glade brugere, fordi alle elsker 

dagslys. Pointen er ikke, at dagslys er bedre 

end solceller, men at lavenergi handler om 

meget andet end teknologi. Dagslys er lav-

energi. Frisk luft fra et åbent vindue er lav-

energi. Nøglen til smukke, behagelige og ener-

girigtige bygninger skal findes i samspillet 

mellem arkitektur og teknologi. Det kan være 

en enorm svær balancegang – men den er al-

tid umagen værd, siger Signe Kongebro.  n

Den 1. november rykkede Energinet.dk ind i en 

ny kontorbygning i Ballerup (foto til højre). Med 

et årligt energiforbrug på 48,6 kWh/kvm over-

holder den energikravene fra 2015 uden brug 

af VE. Sådan fik HLA æstetik, funktion og 

energiforbrug til at gå op i en højere enhed:

Første fase: Reduktion
n HLA’s arkitekter startede med at kigge på 

bygningens hovedgeometri og orientering 

mod solen. Der blev valgt en kompakt form 

for at opnå stor volumen med begrænset 

overflade. To af bygningens hjørner blev 

placeret i nordlig/sydlig retning, så ingen af 

dens sider vender direkte mod syd. Under-

etagen blev trukket ind i selvskygge, der 

reducerer behovet for mekanisk køling. 

Rumdybder blev optimeret med henblik på 

energirigtig ventilation.

n Overalt i bygningen er der masser af dags-

lysindfald, men uden direkte sollys. Det re-

ducerer både behovet for kunstig belysning 

og mekanisk køling.

n Så blev bygningens funktioner placeret. Kon-

torer i nord og møderum/bibliotek mod syd.

n Til facaden blev der designet lameller med 

organisk form, der effektivt skærmer for sol-

indfald og samtidig giver bygningen et mere 

interessant og varieret udtryk. Læg dertil 

solafskærmende glas og blændingsgardiner.

n Bygningen fik derefter et grønt tag, der har 

en kølende effekt og som suger regnvand.

n Endelig blev der arbejdet med bygningens 

termiske masse. Bygningens tunge materia-

ler blev mange steder blotlagt indefra, så de 

lettere kan optage og afgive varme. Det ud-

jævner behovet for opvarmning og køling.

anden fase: Optimering
n Bygningens mekaniske ventilationssystem 

fik overdimensionerede kanaler og så få 

bugtninger som muligt, hvilket sænker an-

læggets elforbrug markant.

n En lang kanal til frikøling blev placeret un-

der bygningen, så den i vinterhalvåret kan 

bruge naturligt afkølet luft.

Tredje fase: Produktion
n Der blev også tænkt installation af varme-

pumper, grundvandskøling og solceller ind i 

byggeriet, men det var ikke nødvendigt for 

at holde energikravene for 2015.

Lavenergi helt fra grunden

Lavenergi  
– sådan!

Når Henning Larsen Architects designer lavenergibyggerier, 
handler det ikke bare om at finde plads til mere isolering og 
grøn teknologi. Det handler om – i samarbejde med ingeniører – 
at gøre lavenergi til en integreret del af designprocessen.

Læs mere på http://da.henninglarsen.com 
og www.energinet.dk

>  advarsel mod spændingsregulering
En række firmaer præsenterer spændingsregulering som en energisparemulig-

hed. Takker man ja til løsningen, bortfalder garantien på blandt andet lysrør og 

mange elapparater, og så står kunden som den store taber, advarer FABA, 

brancheforeningen for fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmatu-

rer. Løsningen går ud på, at spændingen reduceres generelt på hele installatio-

nen. Det bevirker, at alle de produkter, som er dimensioneret for en normal 

netspænding, får en lavere spænding. ’Det lyder ganske tilforladeligt, og det er 

sikkert let at overbevise en potentiel kunde om, at denne løsning er god. Men 

man skal spørge sig selv, om de apparater og produkter, der berøres af regule-

ringen, fortsat vil være omfattet af en garanti, for leverandøren af spændingsre-

guleringsløsningen vil næppe informere herom, og har formentlig heller ikke 

undersøgt det’, siger direktør Willy Goldby fra FABA i en pressemeddelelse. 

Læs mere på www.faba.dk

SKIFTER TIL LYSDIODER. Statoil skifter nu belysning. De 

traditionelle lyskilder i skilte og udendørsbelysning erstattes 

af LED-lys. Statoil på Strandvejen i Køge har som den første 

fået LED-lys på sin forplads, hvilket vil reducere elforbruget 

med 60 procent. Statoil forventer at skifte til LED-belysning 

på forpladserne på ca. 30 stationer inden for den nærmeste 

fremtid. Derudover står yderligere 34 stationer på listen. 

Samtidig tester Statoil LED-belysning i sin butik på Jyllinge-

vej i København. ’LED-teknologien er nu så udviklet, at lyset 

er mindst lige så godt, og ofte bedre, end traditionelle lyskil-

der. Derfor går vi i gang med at skifte nu’, fortæller Anker 

Olesen fra Statoils Ejendomsafdeling, der samarbejder med leverandørerne X-light og Sign Consult. Statoil skøn-

ner, at kunne spare over 50.000 kr./station til el plus et beløb til vedligehold, fordi LED har lang levetid. Statoil fra-

valgte for fem år siden LED-belysning. Læs mere på www.statoil.dk
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n	 af Per vinther, journalist, 
New York, uSa

Med guvernør Andrew M. Cu-

omo i spidsen har New York 

States grønne energiprogram 

RPS (Renewable Portfolio 

Standard) haft stor succes 

med at investere i vedvarende 

energi. Mængden af vindener-

gi er næsten 28 gange større 

end forud for RPS-program-

met, og i 2010 blev staten New 

York rangeret først i det nord-

østlige USA i installeret vind-

kapacitet. Senest er der bevil-

get 191 millioner dollar.

- Hvis New York skal 

være førende i grøn innovation 

og teknologi, skal vi finde mid-

lerne og støtte så meget, vi 

kan for at videre-udvikle grøn-

ne energiprojekter, siger An-

drew M. Cuomo.

- New York har et af de 

mest ambitiøse og ansvarlige 

grønne energimål i USA: 30 

procent i 2015. Disse projekter 

er fremtiden og rygraden i grøn 

energi i staten New York, og de 

vil resultere i et energinet, der 

er effektivt, bæredygtigt og 

stabilt i mange generationer, 

siger guvernøren.

Partnerskaber
Nyserda (New York State 

Energy Research and De-

velopment Authority) er en of-

fentlig organisation, der tilby-

der uvildig research og analy-

ser, innovative programmer, 

teknisk ekspertise og midler 

til at hjælpe staten og newyor-

kere med at øge energieffekti-

viteten, spare penge og bruge 

mere vedvarende energi. Ny-

serda har udviklet partnerska-

ber for at fremme innovative 

løsninger på energiområdet i 

New York State siden 1975. 

Organisationen styrer denne 

grønne energisatsning, og Ke-

vin Hale, der er senior projekt 

manager betoner rollen som 

udvikler:

- Grønne energiprojekter 

kan ikke gennemføres uden 

målrettede planer og politikker 

som f.eks. RPS, politikere med 

visioner og succesfulde orga-

nisationer som os til at admini-

strere og udføre disse planer 

og politikker. 

30 procent vE i 2015
RPS-fondens mål er, at 30 pro-

cent af elforbruget i New York 

kommer fra vedvarende energi 

inden år 2015. De i alt tre mil-

liarder dollars i programmet 

kommer fra skatter, investerin-

ger samt ikke mindst en lille 

afgift på privates elregninger.

Pengene bliver brugt af Nyser-

da til at udvælge og investere i 

vedvarende energi, og pro-

grammet opererer med to lag – 

det første er kundeorienteret og 

finansierer små, onsite syste-

mer som f.eks. solceller på ta-

get hos den enkelte forbruger.

Den anden og største del 

understøtter centrale projekter 

som vindmølleparker, vand-

kraftværker samt biogas- og 

biomasseanlæg. Det kan være 

både nyopførelse eller effekti-

visering og udvidelse af bestå-

ende anlæg. I denne del kon-

kurrerer projekterne mod hin-

anden i licitationer. 

Projekterne bliver valgt 

ud fra, hvor meget gavn de gør 

for New York og miljøet, og de 

bliver kun betalt i forhold til 

Grøn energi boomer i staten  New York
Tre milliarder dollars i støtte til grønne energi-
projekter er virkeligheden i staten New York.  
De mange penge understøtter biomasseanlæg, 
biogasanlæg, vandkraftværker, vindmølleparker 
og decentrale løsninger for den enkelte borger.

GRøN ENERGI I TOP. Midt i en kraftig makeover af den gam-

le, statelige bygning har ejerne af Empire State Building i New 

York City brugt de sidste par år på at få det 80-årige vartegn 

up to date. Dette gælder også på energi området, hvor bygnin-

gen nu er den største kommercielle aftager af vedvarende 

energi i staten. I en to-årig kontrakt med Green Mountain Ener-

gy, en vedvarende og grøn energiproducent, vil Empire State 

Building årligt købe 55 mio. kWh grøn el, og det er nok til at 

dække det årlige elforbrug i den markante bygning. Hovedpar-

ten af den grønne energi kommer fra vindmøller. Læs mere på 

www.greenmountain.com/

GRøN GuvERNøR. 

Andrew M. Cuomo 

har succes med at få 

øget investeringerne i 

vedvarende energi. 

>  Provinsby søges
Realdania Byg puster nyt liv i ideen om at opføre et nulenergi-boligbyggeri, der også skal 

producere energi til at dække beboernes løbende elforbrug. Selskabet er på udkig efter en 

passende placering i en dansk provinsby. BOLIG+ byggeriet skal vise, hvordan man indenfor 

en normal anlægsøkonomi kan skabe et reelt nulenergi-byggeri, som ikke kun går i nul på 

varme, men også producerer el til beboernes forbrug af for eksempel lys, mobilopladere og 

støvsuger. Det kommende projekt vil omfatte omtrent 1.200 etagemeter fordelt på 8-12 lej-

ligheder og afløser et tidligere planlagt projekt i Aalborg. Læs mere på 

www.realdaniabyg.dk

>  Sjette eksempel på bæredygtigt byggeri
Bygningen Green Lighthouse i København og parcelhuset Bolig for Livet udenfor Aarhus har 

fået selskab af Velux Maison Air et Lumière i Frankrig, der er det sidste af seks huse i Velux 

Gruppens projekt Model Home 2020. Med projektet viser Velux Gruppen, hvordan det er mu-

ligt at bygge og renovere, så bygninger både er energieffektive, CO2-neutrale og har et godt 

indeklima. ’Hele strategien bag Model Home 2020 er at demonstrere, hvordan vi kan bygge 

bæredygtigt med de løsninger og produkter, vi har til rådighed i dag. Hvis vi overfører løsnin-

gerne til flere bygninger, er vi i stand til drastisk at reducere CO2-udledningen fra bygninger, 

som står for hele 40 procent af det totale energiforbrug i Europa, siger Jesper Salskov Jensen, 

direktør i Velux Danmark, i en pressemeddelelse. Læs mere på www.velux.dk
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performance – og de bliver 

ikke betalt, før de producerer 

den lovede vedvarende energi. 

Nyserda har på den måde ud-

peget 51 anlæg, som forven-

tes at producere VE nok til at 

forsyne 760.000 hjem.

Møller fra vestas
Et konkret eksempel er vind-

mølleparken Maple Ridge Wind 

Farm i Lewis County. I en ti-års 

kontrakt støttes første fase 

(231 MW), og det har gjort 

ejerne, Iberdrola Renewables 

og Horizon Wind Energy, i 

stand til at udvide kapaciteten 

til 321 MW. Projektet begyndte 

i 2006, og udover grønnere el 

har det skabt tusindvis af lokale 

jobs, indtægter til landmænde-

ne, afgifter til lokale skoler og 

kommuner. Vestas har leveret 

1,75 MW-møller til projektet. 

Nyserda forventer, at de øko-

nomiske fordele for New York 

kommer op på 190 millioner 

dollars over de næste 20 år.

Projekterne er meget an-

det end vindmøller – eksempel-

vis vandkraftværkerne Spier 

Falls og Higley Dam.

Masser af jobs
Nyserda arbejder sammen 

med NYS Public Service Com-

mission, som regulerer energi-

sektoren i hele staten og be-

slutter, hvordan RPS-midlerne 

skal bruges.

Men hvad får forbrugerne 

ud af det?

- Økonomiske fordele i 

form af jobs, støtte til lodseje-

re, der har grønne energipro-

jekter, indtægter via afgifter til 

lokale samfund, kommuner og 

skoler og ikke mindst mindre 

forurening og bedre miljø, 

pointerer Kevin Hale.

Samarbejdet med byen 

New York er utroligt vigtigt, og 

Kevin Hale understreger, at det 

politiske miljø i New York og i 

staten er utroligt indstillet på at 

løfte den grønne energisats-

ning sammen. De fleste new-

yorkere betaler til RPS-pro-

grammet, og disse midler har 

hjulpet med at skabe solener-

giprojekter for millioner af dol-

lars og dermed reduceret by-

ens enorme energiforbrug på 

statens og byens elnet.

- Et andet projekt er et 

femårigt 150 millioner dollars 

program gennem RPS, som 

betaler for kæmpe store sol-

energiprojekter i byen og til 

biogassystemer nord for byen. 

Oven i dette har byen New 

York sin egen vedvarende 

energiplan, så alt i alt er den 

vedvarende energi virkelig no-

get, der boomer i New York, 

siger Kevin Hale.  n

Grøn energi boomer i staten  New York

vINDMøLLEøL OG BIOGaSøL Både vindkraft og biogas 

er ved at blive populære hos mange amerikanske bryggerier 

– eksempelvis Brooklyn Brewery, som har købt al sin strøm 

fra vindkraft. Ifølge Anheuser-Busch blev mindst én ud af 

syv øl i USA produceret ved hjælp af vedvarende energi i 

begyndelsen af 2010. Brooklyn Brewery betaler Newwind 

Energy for de ca. 285.000 kWh, det bruger årligt, for at bli-

ve erstattet med el fra en vindmøllepark nord for New York. 

Skål! Læs mere på www.brooklynbrewery.com

El-netselskabernes fremtid
KonfErEncE torsdag dEn 8. marts 2012,  radisson Blu royal HotEl i KøBEnHavn 

Hvilken rolle skal el-netselskaberne have i 
fremtidens energimarked? 

Kom til konferencen og hør mere om:
•	 El-netselskabernes	opgaver	og	rammebetingelser

•	 El-netselskabernes	økonomiske	og	finansielle	situation	

•	 Regulering	af	netselskaber.	

•	 Fremtidens	nettariffer

•	 Systemoperatøren	og	den	overordnede	infrastrukturddag

•	 Udviklingstendenser	og	strukturændringer	

•	 Netselskabet	i	kundens	bevidsthed

•	 El-netselskabets	rolle	i	fremtidens	energimarked

•	 Fremtidens	multi	utility	selskab

•	 Paneldebat:	Hvad	skal	vi	med	netselskaberne?

Mød bl.a.:
Ib	Larsen,	Energistyrelsen
Anders	Stouge,	Dansk	Energi
Rune	Moesgaard,	Energitilsynet
Knud	Pedersen,	DONG	Energy	A/S
Torben	Thyregod,	Energinet.dk
Peter	Hoffmann,	PH	Energy,	konsulent	for	Norenergi
Lars	Thorgaard	Henriksen,	Danish	Crown	A/S	
Bent	Agerholm,	Energi	Fyn	a.m.b.a.
Niels	Duedahl,	Syd	Energi	a.m.b.a.
Henrik	Lundgaard,	SK	Forsyning	A/S

Program og tilmelding: 
www.norenergi.dk	eller	kontakt	Norenergi	på		
norenergi@norenergi.dk	eller	tlf.	3520	9040

Læs mere på 
http://nyserda.ny.gov/

Det amerikanske fodboldhold New York Jets har installeret 

3.000 solcellepaneler på klubhovedkvarteret Florham Park, 

New Jersey. Nu er det ikke kun uniformerne, der er grønne. 

Solcelleanlægget er nemlig det absolut største af sin art i  

ligaen NFL. De vil give 750.000 kilowatttimer el om året, der 

skal bruges til holdets 120.000 kvadratmeter store trænings-

anlæg.

- Dette projekt er det første af mange grønne initiativer på 

vegne af holdet, og vi er stolte af at både være grønne på 

trøjerne og nu på energiområdet, siger Michael Lebet, byg-

ningsdirektør i New York Jets.

Projektet blev startet af klubbens marketingsafdeling efter en 

forespørgsel fra klubbens ejer, Robert Wood Johnson IV.

- Woody er barnebarn af skaberne af Johnson and Johnson 

Health Care Company.  Et af målene i den virksomhed og i 

hans familie er hensyn til miljøet. Vi havde ret så meget tag-

areal, som var virkelig anvendeligt til solceller, og Woody fik 

det gennemført. Det er Yingli Solar og Sundurance Energy, 

der har sat det kæmpe store anlæg op, og systemet har kørt 

siden august 2010, siger Michael Lebet og tilføjer, at klubben 

er på udkig efter mere VE. 

Læs mere på www.newyorkjets.com

New York Jets – grønnere end grøn  

>  Trykkeri skifter tag
KLS Grafisk Hus, der bl.a. trykker Nyhedsbladet 

Dansk Energi, har udskiftet sit sorte tag med et hvidt. 

Det hvide tag reflekterer soldens stråler og sender 

dermed varme retur til rummet. Samtidig reducerer det 

hvide tag behovet for varme. Det hvide tag modvirker 

dermed den forøgede drivhuseffekt på flere måder. 

KLS Grafisk Hus har et mål om at reducere CO2-ud-

ledningen med 95 procent inden 2013. Læs mere på 

www.kls.dk
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Nu bliver det billigere for familien Danmark at 

få tilsluttet elbilens ladestander på privat 

grund. Dansk Energi har gennemført et initiativ, 

der sikrer, at kunder, der ønsker en separat 

ladestander til en elbil på deres matrikel, får 

mulighed for at udnytte det eksisterende leve-

ringsomfang og dermed undgå at betale et 

ekstra tilslutningsbidrag. Energitilsynet har ta-

get initiativet til efterretning.

 - Fælles udnyttelse af det eksisterende 

leveringsomfang på private matrikler er med 

til at understøtte udbredelse af ladeinfrastruk-

tur til elbiler i Danmark. Initiativet harmonise-

rer vilkår for opladning på tværs af forsynings-

områder og åbner mulighed for en billigere 

tilslutning af ladestander til elbiler på private 

matrikler, siger adm. dir. Lars Aagaard, Dansk 

Energi. 

Branchen arbejder for at harmonisere til-

slutningsvilkår for nye forbrugsenheder, herun-

der elbiler, for at fremme mulighederne for, at 

aktører i markedet kan levere landsdækkende 

løsninger til kunder. Harmonisering af tilslut-

ningsvilkår på tværs af forsyningsområder kan 

være med til at accelerere et marked med flere 

aktører og skabe et grundlag for levering af nye 

produkter til kunderne til den lavest mulige pris.

Det er en forudsætning for ikke at skulle 

betale ekstra tilslutningsbidrag ved etablering 

af en ladestander på private matrikler, at det 

ikke giver anledning til en forøgelse af det ek-

sisterende leveringsomfang. En forøgelse af 

det eksisterende leveringsomfang skal udløse 

en betaling af tilslutningsbidrag i henhold til 

gældende regler. Kunden afholder selv alle 

faktiske omkostninger til etablering af måler-

ramme og opsætning af måler samt omkost-

ninger til stikledning og gravearbejde.

I henhold til gældende regler skal de en-

kelte energiselskaber anmelde deres betingel-

ser for tilslutning af ladestandere i det offentli-

ge rum til Energitilsynet. Når anmeldelsen er 

taget til efterretning kan de nye betingelser 

træde i kraft.  n 

Billigere ladestandere på privat grund

Skriv løsningsordet på kuponen 
og send den til:
Nyhedsbladet Dansk Energi
Rosenørns Alle 9
1970 Frederiksberg C
eller send løsningen pr. mail til: 
jto@danskenergi.dk
Skriv “Energi-X” på kuverten/ i 
emnefeltet.
Vi skal have løsningen senest
d. 30. januar.
 

Læs mere på www.danskenergi.dk og 
www.danskelbilalliance.dk

ESTLaND RYKKER PÅ ELBILER. Estland har efter et udbud valgt ABB som leveran-

dør af en landsdækkende hurtiglader-infrastruktur til elbiler. ABB, der samarbejder med 

G4S og NOW! Innovations, skal i løbet af 2012 levere 200 hurtigladere af typen Terra. 

Det er den ind til videre største ordre af sin slags i Europa. Samtidig er der tale om 

verdens første landsdækkende løsning. Det er en hurtigladertype som denne hos 

Autonorden på Amager (se foto), Estland nu vælger at opføre for hver 50 km langs alle 

hovedveje samt i byer med mere end 5.000 indbyggere. ’Estland går med denne hand-

ling helhjertet ind i udbredelsen af elbilen og viser selv vejen. De har både investeret i 

biler til hjemmeplejen til lokal brug, men samtidig opfører de hurtigladere langs det 

centrale vejnet, og åbner dermed op for en helt anden fleksibilitet i rækkevidden. Det 

bliver spændende at følge udviklingen i Estland i forhold til Danmark. Det vi kan kon-

statere er, at Estland handler’, siger Per Rømer Kofod, segmentchef i ABB Danmark.  

Taxa på strøm

Det bliver Odenses taxakunder, der som 

de første i Danmark får mulighed for den 

unikke oplevelse at blive kørt lydløst og 

miljøvenligt til destinationen i el-taxa – en 

Nissan LEAF. TaxaFyns elbil har fast hol-

deplads ved Føtex, Vesterport i Odense, 

hvor ChoosEV tilbyder hurtig opladning 

til elbiler med en Quick Charge station. 

Med hurtig opladning af batteriet kan ta-

xaen være i drift så meget som muligt og 

bidrage til et bedre miljø i Odense. Læs 

mere på www.choosev.dk

Blandt de rigtige 
svar trækker vi lod 
om 3 x 3 flasker 
rødvin

vindere fra nr. 15: 
Bent Rye Hougaard, Vodskov

Peter Hermann, Kalundborg

Lene Bay, Hjørring

Til lykke!
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Marketing og 
kommunikation
Tine Dambo Nielsen, 34 år, er 

tiltrådt ved Verdo som marke-

ting- og kommunikationschef. 

Hun er uddannet cand. merc. 

inden for afsætning og bran-

ding og har anvendt sin ud-

dannelse i praksis på hen-

holdsvis reklamebureau, i it-

branchen og senest inden for 

plastindustrien. Siden 2007 

har hun gjort karriere hos Nor-

disk Wavin som marketingchef 

og senest som marketing-

teamleder. Læs mere på 

www.verdo.dk

Pressechef i vind-
mølleindustrien
Vindmølleindustrien har ansat 

journalist Søren Møller an-
dersen som ny pressechef. 

Han kommer fra en stilling 

som pressechef og særlig råd-

giver for den tidligere finansmi-

nister Claus Hjort Frederiksen, 

hvor han både har rådgivet 

ministeren om politik, presse 

og kommunikation. Tidligere 

har Søren Møller Andersen 

været i Finansministeriet, Be-

skæftigelsesministeriet, Inte-

grationsministeriet, Danmarks 

Apotekerforening, Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet samt 

Venstres Pressetjeneste på 

Christiansborg. Læs mere på 

www.windpower.org

Ny i Dansk Byggeri 
på energi og klima
Camilla Damsø Pedersen er 

tiltrådt som chefkonsulent i 

Dansk Byggeri, Erhvervspoli-

tisk afdeling. Hun har tidligere 

været ansat i DI’s Energi- og 

Klimapolitiske afdeling samt i 

Transport- og Energiministeri-

et. I den nye stilling vil Camilla 

Damsø Pedersen være med til 

at styrke Dansk Byggeris fo-

kus på den energi- og klima-

politiske dagsorden. Læs mere 

på www.danskbyggeri.dk

Bestyrelsesfor-
mand for Dansk 
Elbil alliance
Dansk Elbil Alliance styrker sin 

position med ny bestyrelses-

formand. Det bliver den 54-åri-

ge johnny Hansen, adm. di-

rektør i Better Place, der skal 

varetage posten. En vigtig op-

gave for den nye formand bli-

ver at sikre, at regeringens 

energiambitioner munder ud i 

en grønnere transportsektor. 

Regeringen har lovet at give 

transportsektoren et grønt ef-

tersyn. Et energiforlig står for 

døren, og det fremgår allerede 

klart, at elbilen i regeringens 

energiudspil, ’Vores Energi’, vil 

få en markant rolle i fremtidens 

energisystem. Nyudnævnt 

næstformand i Dansk Elbil Al-

liance bliver adm. direktør 

Lars Bording fra ChoosEV. 

Derudover består bestyrelsen 

af Anders Troi, programchef, 

DTU Risø, Jens Andersen, mil-

jøchef, Peugeot, Knud Peder-

sen, vice president, DONG 

Energy, Michael Mikkelsen, 

adm. direktør, Scanenergi, 

Claus A. Petersen, vice presi-

dent, Danfoss, Karsten Lum-

bye Jensen, adm. direktør, In-

sero E-Mobility og Per Rømer 

Kofod, segmentchef for Smart 

Grid, ABB. Læs mere på 

www.danskelbilalliance.dk

DTu får ny  
organisation
Ved årsskiftet er en ny organi-

sering trådt i kraft på DTU. 

Omorganiseringen omfatter i 

alt otte institutter og medfører 

bl.a. dannelsen af et nyt cen-

ter. Samlet vil det betyde, at 

der kommer otte nye organisa-

toriske enheder på DTU Risø 

Campus. Af de otte etableres 

bl.a. to helt nye institutter, 

nemlig DTU Vindenergi og 

DTU Energikonvertering. 

DTU Vindenergi samler 

kompetencer fra den tidligere 

Afdeling for Vindenergi med en 

række andre relaterede forsk-

ningsgrupper fra flere institut-

ter, herunder DTU Mekanik, 

mens DTU Energikonvertering 

omfatter den tidligere Afdeling 

for Brændselsceller og Fast-

stofkemi, det tidligere Program 

for Solenergi samt relaterede 

forskningsgrupper fra andre 

DTU-institutter, herunder DTU 

Kemi. 

De nye institutdirektører 

bliver henholdsvis Peter Hauge 
Madsen, DTU Vindenergi og 

Søren Linderoth, DTU Energi-

konvertering. Der er derudover 

dannet et nyt Center for Nu-

kleare Teknologier (DTU 

Nutech) på basis af den tidli-

gere Afdeling for Strålings-

forskning. Direktør bliver 

jens-Peter Lynov.

Afdeling for Systemana-

lyse samt store dele af det 

tidligere DTU Management 

samles i det nye institut, DTU 

Management Engineering, 

som bl.a. har fokus på produk-

tionsforskning og entrepre-

neurship. Institutdirektør bliver 

Søren Salomo, der afløser 

professor Per Langaa jensen.

I fremtiden vil DTU fortsat 

have et nationalt laboratorium 

for bæredygtig energi i form af 

’Nationallaboratoriet for bære-

dygtig energi – DTU’. Det skal 

tegne og profilere DTU’s sam-

lede indsats inden for forsk-

ning og udvikling af bæredyg-

tige energiteknologier. Opga-

verne i nationallaboratoriet vil 

blive varetaget af et sekretari-

at, der ledes af nyudnævnte 

vicedekan Hans Hvidtfeldt 
Larsen. Læs mere på 

www.dtu.dk

Navneskifte
Ellehauge & Kildemoes har be-

nyttet årsskiftet til at skifte 

navn til Ekolab. Firmaet er et 

laboratorium, der arbejder 

med eko-problemstillinger in-

denfor energi. Læs mere på 

www.ekolab.dk

Særlig rådgiver
Klima-, energi- og bygnings-

minister Martin Lidegaard (R) 

har ansat asbjørn Haustrup 

som særlig rådgiver. Han kom-

mer fra et job som direktør og 

partner i Rostra Kommunikati-

on, der rådgiver virksomheder, 

branche- og interesseorgani-

sationer om kommunikation 

og public affairs. Asbjørn Hau-

strup er 37 år og har arbejdet 

med politik og kommunikation 

siden 1994, heraf 11 år i kon-

sulentbranchen. Han har tidli-

gere bl.a. været kampagnele-

der og medlemssekretær for 

Det Radikale Venstre i Folke-

tinget og EU-parlamentet. Læs 

mere på www.kemin.dk 

udviklingsinge-
niører i DEFu
Charlotte Karlshøj Madsen, 

30 år, er tiltrådt som udviklings-

ingeniør i Dansk Energi Forsk-

ning og Udvikling, hvor hun 

skal arbejde med net og simu-

lering samt projektet Green 

Emotion om ladning af elbiler. 

Hun er uddannet inden for 

stærkstrøm og elteknik fra DTU 

i Lyngby. I september 2010 

færdiggjorde Charlotte Karlshøj 

Madsen sin kandidat i Elektri-

ske Energisystemer, efterføl-

gende har hun arbejdet hos 

DONG Energy Renewables HV 

Cables på et mølleprojekt. 

Fannar Örn Thordarson er 

tiltrådt som udviklingsingeniør 

i Dansk Energi Forskning og 

Udvikling, hvor han skal ud-

vikle statistiske modeller og 

metoder i Smart Grid området. 

Fannar Örn Thordarson er 31 

år og uddannet civilingeniør fra 

DTU med fokus på anvendt 

matematik, hvor hovedemnet 

var statistiske modeller til for-

udsigelse af vindenergi. I løbet 

af de seneste år har han været 

ph.d.-studerende i anvendt 

statistik på DTU Informatik 

med hovedvægt på at udvikle 

statistiske modeller i hydrologi 

og energi. Inden da var han 

ansæt som forskningsassistent 

på DTU Informatik. Læs mere 

på www.danskenergi.dk 

Særlig rådgiver 
Miljøminister Ida auken (SF) 

har ansat Eske vinther-jen-
sen som særlig rådgiver. Han 

skal bistå ministeren med ge-

nerel politisk rådgivning og 

sikre en forsat udbygning af 

ministerens netværk. Eske 

Vinther-Jensen er 35 år og har, 

udover sit job de sidste fire år 

som chef for udviklingssamar-

bejde i DI, blandt andet været 

militærrådgiver i Forsvaret og 

chefredaktør for det politiske 

magasin RÆSON. Eske Vin-

ther-Jensen er BA i Idéhistorie, 

har en master i International 

Politik fra London School of 

Economics og er desuden ud-

dannet sprogofficer med spe-

ciale i russisk. Læs mere på 

www.mim.dk 

vINTERFERIE PÅ ENERGIMuSEET. 

Barndommen er ikke, hvad den har været. En slidt kliche, 

der dog indeholder den selvfølgelige sandhed, at tingene 

har ændret sig. Om barndommen før i tiden var bedre, 

hyggeligere eller barskere kan der ikke gives noget entydigt 

svar på. I skolernes vinterferie (uge 7) vil børn, der besøger 

Energimuseet, komme på en tidsrejse, hvor de kan opleve 

og mærke på egen krop, hvordan det var at være barn, 

dengang deres bedsteforældre og oldeforældre var børn.  

Læs mere på www.energimuseet.dk

Kalender ’12

ja
n.

16.-19. World Future Energy Summit 
(www.worldfutureenergysummit.com)
 Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater

18. Finansieringsmuligheder til udvikling af  
nye energiteknologier og grønne løsninger
(www.energi.di.dk) Aarhus

19. Finansieringsmuligheder til udvikling af  
nye energiteknologier og grønne løsninger
(www.energi.di.dk) København

20. Europæiske energimål
(www.eubev.dk) Europa-Huset, København

25. Temadag om solceller
(www.danskenergi.dk) Kolding

26.-27. The European Renewable Energy Market
(www.platts.com)  Berlin, Tyskland

Fe
b

.

1.-2. Hybrid & Electric Vehicles Forum 2012 
(http://transport.flemingeurope.com/hybrid-elec-
tric-vehicles-forum) Prag, Tjekkiet

7.-9. E-world energy & water
(www.messe-essen.de) Essen, Tyskland

8. Seminar om CO2 og energibesparelser
(www.norenergi.dk) Fredericia

8. Netselskabernes fremtid
(www.norenergi.dk) København

8. Gå-hjem-møde om elbiler
(www.danskenergi.dk) København

14.-16. FTTH Conference: Creating a Brighter Future
(www.ftthcouncil.eu/ftth-conference/welcome) 
  München, Tyskland

27.-28. Annual European Carbon Capture and Storage 
(www.platts.com)  London, UK

28. Energieffektive løsninger giver resultater på bund-
linjen (www.eubev.dk) Europa-Huset, København

28.-29. Energiforum 2012
(www. Energiforumdanmark.dk) Nyborg

M
ar

.

5. Generalforsamling/Temadag,  
Fjernvarmens Udviklingscenter
(www.fvu-center.dk)  Kolding

14.-16. GLOBE 2012
(http://2012.globeseries.com/)  Vancouver, Canada

15. The 3rd Annual Brussels  
Carbon Capture & Storage Summit
(www.eu-ems.com) Bruxelles, Belgien

20.-21. Smart Utilities Scandinavia 
(www.smartutilitieseurope.com/scandinavia)
 København

27.-29. The Future of Utilities & Smart Utility Forum
(www.marketforce.eu.com/utilities) 
 London, UK

30. Energieffektiv grøn transport i fremtiden
(www.eubev.dk) Europa-Huset, København

a
p

r.

10.-12. Navigating the American Carbon World 
(www.nacw2012.com)
  San Francisco, Californien

16.-19. EWEA 2012
(www.ewea.org)  Bella Center, København

20. Energi og sikkerhedspolitik
(www.eubev.dk) Europa-Huset, København

M
aj

8.-10. El & Teknik 2012
(www.danskenergi.dk)  Odense

15. The 3rd Annual Brussels  
Carbon Capture & Storage Summit
(www.eu-ems.com) Bruxelles, Belgien

ju
n.

3.-6. Windpower USA
(www.windpowerexpo.org)  Atlanta, USA

4.-5. Eurelectric Annual Convention & Conference
(www.eurelectric.org)  Malta

4.-6. Rio+20: Conference on Sustainable Development
(www.uncsd2012.org/rio20)
  Rio, Brasilien

6. Energiens Topmøde
(www.danskenergi.dk) København

7. Repræsentantskabsmøde og  
årsmøde i Dansk Energi
(www.danskenergi.dk) København

14.-17. Folkemøde Bornholm
(www.folkemøde-bornholm.dk) Allinge

ju
l. 3.-7. 19th World Energy Hydrogen Energy Conference

(www.whec2012.com)  Toronto, Canada

O
kt

. 9.-11. Copenhagen International Clean Energy Fair
(www.cicef.dk)  Bella Center, København

N
o

v. 26. nov. 
-7. dec.

FN’s 18. klimakonference (COP18)
(www.unfccc.int) Qatar
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Jespers weblog

MMP

Energiselskabernes fælles fiberoperatør, Nianet A/S, skal de næ-

ste fire år levere internet og dataforbindelser til ministerier, forsva-

ret, domstolene m.fl. Kontraktværdien er minimum på 80-90 mio. 

kr. med potentiale til et trecifret millionbeløb. Ordren er Nianets 

hidtil største enkeltordre.

Med rammeaftalen med den danske stat om at levere 

højkvalitets datakommunikation har Nianet fået en vigtig fjer i 

hatten i forhold til TDC og andre teleselskaber:

- Nianet er stolt af at have vundet staten som kunde de 

næste fire år, hvilket er en blåstempling af Nianets produkter og 

styrke. Det viser samtidig, at elselskaberne ved at samle deres 

fiberindsats på erhvervsområdet i Nianet nu står stærkere end 

nogensinde. Vi ser frem til at kunne levere infrastruktur til rygra-

den af det danske samfund, siger bestyrelsesformand i Nianet 

A/S, Rune Bech.

- At vinde en så markant og offentligt profileret kunde er beviset 

på, at arbejdet med at fastslå Nianet A/S og den samlede el-

branche som et serøst og moderne alternativ til den etablerede 

telebranche er kommet langt de sidste år og for alvor er lykke-

des, siger adm. dir. Rasmus Helmich, Nianet A/S.

Aftalen er en rammeaftale, som også kommuner og regio-

ner eller selvejende institutioner som Nationalbanken og Folke-

tinget kan vælge at benytte sig af.

- Nianet leverer allerede i dag dataløsninger til offentlige myn-

digheder, og den dækning udvides nu med aftalen med den danske 

stat. Det er vores klare forventning, at også sygehuse, kommuner 

eller hele regioner finder aftalevilkårene så attraktive, at de også 

vælger vores fremtidssikrede løsning, siger Rasmus Helmich.  n

Hjem kære hjem
Musikken spiller i stuen, der trods kulde uden for holder en beha-

gelig temperatur takket være det lune fjernvarmevand i radiato-

rerne. En nyindkøbt jasmin sender en diskret duft ud i lokalet, og 

stearinlysene tilføjer et glimt af ekstra hygge. På væggene hæn-

ger der billeder med historier, og der er rødvin i glasset. 

Hjem kære hjem!

Mens uret tikker, så står boliger og bygninger trofaste år 

efter år som skaller for privatliv og arbejde, drømme og realiteter.

Sådan vil det fortsat være, men bygningerne forandrer sig hastigt 

i disse år. De bliver stadig mere energieffektive, og forhåbentlig 

stadig mere bæredygtige økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Som dette nummer af Nyhedsbladet Dansk Energi doku-

menterer, så bliver der nu landet over tænkt nye tanker blandt 

arkitekter, ingeniører, bygherrer og i energiselskaber. Det er godt 

nyt og nødvendigt, for fremover bliver der behov for byggerier, 

der helt anderledes radikalt spiller sammen med omverdenen.      

Trend 1: Vi kan konstatere, at Kina (1,3 mia. mennesker), 

Indien (1,1 mia.) og en stribe andre lande med meget store befolk-

ninger har en enorm økonomisk vækst i disse år. Den økonomiske 

tyngde rykker fra Europa/Nordamerika til Asien. Konsekvensen af 

væksten i øst er: PRES PÅ alle former for ressourcer: Olie, kul, 

naturgas, metaller, fødevarer (jord)… Dermed stigende priser på 

ALT. Noget bliver formentlig meget dyrt (fx olie). 

Byggebranchen skal derfor i samarbejde med deres sam-

arbejdspartnere tænke i at minimere forbruget af ressourcer og 

minimere bygningernes langsigtede driftsudgifter. 

Trend 2: Urbaniseringen fortsætter overalt på kloden. 300 mio. 

kinesere flytter fra land til nye byer inden for de næste årtier. 

Disse megacities har behov for alt muligt, og da alt bliver dy-

rere, så bliver det stadig mere nødvendigt at tænke på tværs af 

boliger, bygninger, transport, arbejde, fritidsaktiviteter… så der 

skabes sammenhæng mellem tingene. El bliver en central ener-

gibærer, og det er vigtigt, at bygningerne spiller intelligent sam-

men med elsystemet.

Parterne skal derfor samarbejde om helheder – ikke én 

faggruppe ligger inde med alle de rigtige løsninger. Netværk og 

partnerskaber er uomgængeligt nødvendige.

Trend 3: Klimaudfordringen bliver KUN større. Det politi-

ske pres for globale løsninger stiger, og konsekvenserne af det 

løbske klima bliver stadig værre. Politiske uenigheder gør imid-

lertid, at mange skal handle under uklare rammer samtidig med, 

at klimaet bliver mere ekstremt (monsterregn, oversvømmelser, 

tørke, orkaner…).

Byggebranchen skal derfor sammen med fx også it- og energi-

brancherne blive bedre til at læse det politiske spil og udvikle 

løsninger, der er robuste over for vejrets og politikkens luner.

Trend 4: Øget energieffektivitet og vedvarende energi kom-

mer (af økonomiske, forsyningssikkerhedsmæssige og klimamæs-

sige grunde) til erstatte kul, olie og naturgas i hvert fald i Europa, 

der kommer til at gennemføre en energirevolution inden for de 

næste 30-40 år. Konsekvens: Skærpede energikrav til bygninger, 

slut med oliefyr inden for de næste 10 år, slut med naturgaskedler 

inden for de næste 20-30 år, flere varmepumper, flere elbiler…

Udfordringerne er globale og ufattelig store – men det 

betyder også, at de løsninger, danske arkitekter, ingeniører og 

andre udvikler, ser ind i et globalt marked. Ministre, erhvervs-

folk, embedsmænd og mange andre valfarter allerede nu til 

Danmark for at se, hvad vi kan teknologisk og organisatorisk.

Konsekvens: Bygge- og energibranchen erobrer verdens-

markedet sammen med deres visionære partnere!  	n

LaNDSDÆKKENDE. Nianet, der er ejet af 17 danske energisel-

skaber, leverer moderne digital infrastruktur til det danske erhvervs-

liv i form af fibernet, dvs. ultrahurtige og stabile forbindelser til inter-

net og data. Nianet ejer 3.000 km fibernet (backbone) – hertil kom-

mer mange tusinde kilometer ejet af energiselskaberne.

Energiselskaberne  
slår TDC på fibernet

Læs mere på www.nianet.dk


