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Det går godt med samarbejdet mellem virksomheder og kommuner, men vi kan 
nå mere. I 2010 var målet, at 26,5 pct. af kommunernes opgaver skulle konkur-
renceudsættes. Dette mål blev nået, og nye mål er sat. Således skal 31,5 pct. af 
kommunernes opgaver konkurrenceudsættes i 2015. 

Men samarbejde er meget mere end det klassiske udbud. Samarbejde handler 
også om, at kommunerne med deres efterspørgsel kan være med til at under-
støtte og drive en innovation, og derigennem understøtte udviklingen af dansk 
erhvervsliv. Hvad er mere oplagt, end at kommunerne får løsninger til håndte-
ring af fremtidens udfordringer, f.eks. håndtering af vand, og at erhvervslivet 
samtidig får et produkt, som de kan sælge til andre indenlandske og udenland-
ske kunder.    

Derfor har DI og KL valgt at udarbejde denne inspirationspjece, som giver ek-
sempler på gode samarbejder erhvervslivet og kommunerne imellem. Der er 
eksempler på alt fra det klassiske udbud til de nyere former for offentlig-privat 
samarbejde og offentlig-privat innovation. Det kan være svært for den enkelte 
kommune og virksomhed at vide, hvornår et samarbejde kan være relevant, 
hvordan det gribes an, og hvad der er business-casen for samarbejdet. Derfor 
lægger pjecen vægt på beskrivelsen af forskellige samarbejdseksempler, som 
på den måde gerne skal oplyse, inspirere og motivere offentlige og private til at 
samarbejde.

April 2011

Tine Roed Torben Kjærgaard 
Direktør Direktør 
DI KL 
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Offentlige og private aktører  
kan få stor glæde af at samarbejde

Øget pres på kommunale udgifter kombineret med udsigten til en meget stram 
økonomisk politik i de kommende år har fået flere og flere kommuner til at se 
på muligheden af forskellige former for offentligt-privat samarbejde. Men også 
behovet for udvikling af nye produkter og services hos private virksomheder in-
den for de miljø- og energiteknologiske områder er med til at drive udviklingen 
frem mod stadig flere samarbejder mellem offentlige og private aktører. Vilje og 
åbenhed overfor nye måder at tilrettelægge indsatsen og forståelse for samfunds-
gevinsten i at arbejde tværgående danner tilsammen et stærkt udgangspunkt, 
der kan skabe win-win relationer mellem offentlige og private aktører.

Kommunerne bruger årligt milliarder af kroner på teknik- og miljøområdet. Når 
det er drevet af høje ambitioner og tæt samarbejde, kan det kommunale marked 
være en afgørende drivkraft for grøn omstilling af samfundet, ofte gennem bru-
gerdreven offentlig-privat innovation. Et krævende og innovativt offentligt mar-
ked er således en central dynamo i indsatsen for at skabe grøn vækst og styrke 
den internationale konkurrenceevne på det ekspanderende globale marked for 
clean-tech løsninger.

Kommunale udfordringer inden for  
miljø-energi-klima
Kommunernes udgifter til miljøområdet er i perioden 2007 – 2009 steget fra 2,16 
mia. kr. til 2,55 mia. kr., dvs. en stigning på 19 pct.*

Med udsigt til en fortsat stram økonomi i kommunerne kan der næppe forventes 
tilført flere ressourcer til basisopgaverne inden for miljøområdet. Kommunerne 
vil derfor have behov for at holde disse udgifter i ro, uden at kvalitetsniveauet 
sænkes væsentligt. Dette vil i mange tilfælde kræve udvikling af nye løsninger, 
hvor der kan skabes bedre kvalitet for færre penge.

Udsigt	til	betydelige	udfordringer
Kommunerne vil inden for flere af miljø-, energi- og klimaområderne stå over-
for betydelige udfordringer, hvor der skal skabes bedre kvalitet for færre penge 
samtidig med, at det ofte vil kræve løsninger, der skal skabes på tværs af de sæd-
vanlige faggrænser og administrative opdelinger. 

Inden for vand- og spildevandsforsyningen er der med ikrafttrædelsen af den 
nye vandsektorlovgivning kommet et markant stigende omkostningsfokus. 

* DI Analyse baseret på den kommunale kontoplan og Danmarks Statistik

Introduktion
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Dette øgede fokus på omkostninger kan sætte energieffektivitet i højsædet og 
anspore forsyningerne til at investere i nye energieffektive løsninger.

Tilsvarende vil implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv såvel som klima-
tilpasning føre til et endog ganske betydeligt investeringsbehov med deraf føl-
gende forøget interesse for nye løsninger fra offentlig side. 

Endelig er der inden for vandområdet en meget omfattende og igen udgiftskræ-
vende opgave i form af kloakrenovering, som er anslået til 2,2 mia. kr. frem til 
2018*. Yderligere investeringer til klimatilpasning, hvis denne skal klares med 
større kloakker, er anslået til 490 mio. kr. om året frem til 2018*. Andre mulig-
heder kan dog vise sig at være mere miljøvenlige og mere omkostningseffektive. 
F.eks. er LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand – et felt, som, når nye tekniske 
løsninger og tilpasning af rammevilkårene er gennemført, vil kunne vise sig at 
være meget omkostningseffektive.

Renovering af offentlige bygninger vil kræve betydelige investeringer i de kom-
mende år, både for at sikre energieffektivisering og klimatilpasning, Alene kli-
matilpasning af kommunale bygninger vil beløbe sig til 300 mio. kr. om året 
frem til 2018*. Investeringsbehovet vil kræve en likviditet, der ikke i den nær-
meste fremtid kan rummes alle steder inden for den kommunale økonomi, og 
ESCO, Energy Service Companies, løsninger, hvor den private part sikrer inve-
steringskapitalen, kan derfor være et godt alternativ.

Kommunerne har behov for innovation af nye løsninger. En vej kan være en øget 
inddragelse af private virksomheder. Kommunerne synes også parate hertil. 
Analysefirmaet Megafon har interviewet 100 borgmestre og kommunaldirektø-
rer. Blandt disse var 80 pct. helt enige eller overvejende enige i, at øget inddra-
gelse af private virksomheder i løsningen af offentlige opgaver i bred forstand 
kan være med til at nytænke opgavevaretagelsen og dermed skabe en bedre of-
fentlig service.

* Rambøll: Kommunernes investeringsbehov i klimatilpasning og veje. KL april 2009
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Virksomhedernes behov for innovation
Succeshistorier	med	ridser	i	lakken
Den danske eksport af miljø- og energiteknologi har haft en betydelig vækst de 
seneste år. Væksten har for denne branche været større end for andre brancher 
samlet set. Miljø- og energiteknologieksporten har, og vil fortsat have, stor be-
tydning for genskabelse af væksten i den danske økonomi. Den udgør en større 
andel af den danske økonomi, end det er tilfældet for de øvrige EU-lande. Sam-
let set er eksporten af energiteknologi i et størrelsesforhold 2:1 i forhold til eks-
porten af miljøteknologi.

Der er dog kommet malurt i bægeret i denne historie. DI-analyser viser, at den 
danske eksport ikke på samme vis, som det er tilfældet for en del af de øvrige 
EU-lande, har fået rettet op på den nedadgående kurve, som finanskrisen skab-
te. 

Denne særlige udvikling for dansk energiteknologi skyldes bl.a. en betydelig 
nedgang i eksporten af vindteknologi.

Vandteknologi	eksport	taber	også	terræn	
Billedet er det samme for eksport af vandteknologier. Her viser DIs analyser, 
at den danske eksport havde den største relative vækst i perioden 2000 – 2002 
blandt EU-15 landene, men at denne førerposition ved udgangen af 00’erne var 
reduceret til en plads i midterfeltet. Vandbranchen har således tabt momentum 
i betydelig grad, hvilket bl.a. skyldes vigende efterspørgsel på nye teknologier på 
hjemmemarkedet.

Stigende	konkurrence	for	danske	virksomheder
Danske virksomheder har i lang tid haft fordel af, at Danmark tidligt satsede på 
det miljø- og energiteknologiske område. Imidlertid er resten af verden kommet 
op i omdrejninger, og er i stand til at producere til langt lavere omkostninger, 
end vi kan herhjemme. De danske rammevilkår – specielt produktionsomkost-
ningerne – stiller danske virksomheder dårligt i en situation med stigende inter-
national konkurrence. De store virksomheder placerer derfor i stigende grad de-
res produktions-, forsknings- og udviklingsenheder de steder, der skaber størst 
værdi på deres bundlinje, og det er ikke nødvendigvis i Danmark.

Virksomhederne har derfor et stort behov for innovation af nye produkter og 
løsninger, hvilket også kommer til udtryk i undersøgelser om branchens samle-
de forhold. Her fremstår ”deltagelse i udviklingsaktiviteter” som et af branchens 
primære ønsker til clean-tech initiativer sammen med forbedrede rammevilkår 
(finansiering af teknologitunge og risikofyldte test- og demonstrationsprojekter) 
og øget fokus på eksportfremme og identifikation af nye markedsmuligheder. 
Kommuner, der som pro-aktive rekvirenter formår at involvere virksomheder 
i en konstruktiv og udviklende dialog i håndteringen af de store samfundsmæs-
sige udfordringer, kan derfor medvirke til at styrke erhvervslivets konkurrence-
evne betydeligt.
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Energieffektivisering

Energi-området er under stor forandring og mange steder medvirker kommu-
nerne til at drive forandringen ved at engagere sig i samarbejder, projekter og 
dialog med både virksomheder og borgere.

Resultaterne på energiområdet er opnået på mange forskellige måder, ofte i en 
sammenhæng, hvor energi og klimaforhold ikke var en kerneaktivitet for de øv-
rige parter og derfor skulle faciliteres på kompetent vis. Et fællestræk er, at resul-
taterne flere steder er opnået ved, at kommunen har brudt med den sædvanlige 
praksis og arbejdsdeling. 

De kritiske faktorer, der skal indtænkes for at sådanne projekter kan lykkes, er 
finansiering, koncentrering af tekniske kompetencer samt sikring af en kritisk 
kundemasse. Herudover kræves der en faciliteret proces med flere forskellige in-
teresser involveret, at der er den fornødne tid til forløbet, at der er tillid mellem 
aktørerne samt at projektorganisationen er udstyret med tilstrækkeligt mandat 
og kompetencer.

Offentlig-privat	samarbejde	–	Udbud	af	opgaver
Viden er vejen til øget produktivitet og vækst. Vel og mærke, når viden bliver 
anvendt til løsning af konkrete problemer. Udbud af opgaver sikrer, at det offent-
lige i højere grad kan fokusere på sine kerneydelser og lade eksterne specialister 
bidrage med viden på områder, som netop er kernekompetencer for de private.

Danmark har stærke kompetencer og viden indenfor miljø, klima og energi. 
Øget inddragelse af private kan yderligere styrke kompetencerne og bidrage til 
Danmarks globaliseringsevne inden for området.  Det skyldes, at den viden og 
de erfaringer, som private virksomheder opnår gennem løsning af opgaver for 
det offentlige, kan skabe grundlaget for kommercialisering og eksport. Konkrete 
referencer fra løsning af opgaver i Danmark kan således være forudsætningen 
for at vinde opgaver i udlandet.

Udbudsformen kan være den velkendte og langt mest udbredte form, hvor en 
præcis ydelse skal gennemføres til den laveste pris og inden for en givet tidsho-
risont, men den kan også antage den mindre anvendte og betydeligt mere åbne 
form med funktionskrav, hvor udbyder ønsker at et specielt resultat opnås, men 
overlader det til leverandørerne at beskrive, hvordan det gøres.

Funktionskravsbaserede udbud er en udbudsform, der både kan være innovati-
onsfremmende og samtidig give gode muligheder for at anlægge totaløkonomi-
ske betragtninger, hvor driftsøkonomiske forbedringer over en lang tidshorisont 
kan indgå som en parameter. Udbudsformen rummer endvidere mulighed for at 
indarbejde totaløkonomi som et løsningsvilkår.

Er offentlig-private 
samarbejder vejen frem?
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Offentlig-privat	innovation	–	bedre	løsning	for	færre	penge	 
og	øget	eksport
Offentlig-Privat Innovationspartnerskaber (OPI) er en ny form for offentligt-
privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at offentlige myndigheder og pri-
vate leverandører på lige fod bidrager med deres viden om tekniske løsninger, 
produktmuligheder, generel viden om innovation og kendskab til muligheder 
i den offentlige service. OPI sigter på både at forbedre den offentlige service og 
samtidig medvirke til, at virksomhederness konkurrenceevne styrkes gennem 
udvikling af nye kommercielle produkter.

OPI adskiller sig endvidere fra traditionelle udbud ved, at der ikke opstilles en 
detaljeret funktionsbeskrivelse ved igangsættelse af samarbejdet, der således 
foregår i, hvad man kunne kalde ”præ-projektfasen”. 

Erfaringerne med OPI er endnu begrænsede, men det er allerede klart, at der er 
en række udfordringer, som vanskeliggør udbredelsen af samarbejdsmodellen. I 
en undersøgelse gennemført af Konkurrencestyrelsen svarer 26 pct. af virksom-
hederne eksempelvis, at de oplever vanskeligheder i forbindelser med habilitets-
spørgsmål ved udbud. Det skal derfor i hvert tilfælde sikres, at de private parter 
ikke udelukkes fra at kunne levere konkrete produkter og løsninger i forbindelse 
med de udbud, der eventuelt måtte blive en udløber af det offentlig-private in-
novationspartnerskab. 

Ligeledes skal der før udviklingssamarbejderne startes, sikres en klar rolle- og 
ansvarsfordeling mellem parterne. Det handler specielt om finansielle, juridiske 
og rettighedsforhold i samarbejdet.
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Der er mange forskellige former for  
OPI samarbejde
Samarbejdet mellem offentlige og private aktører kan antage ganske forskellige 
former. Den mest enkle og billige samarbejdsform er vidensnetværk, hvor par-
terne kompletterer hinandens viden. 

Der er således tale om et partnerskab, der tager udgangspunkt i en konkret pro-
blemstilling og en forestående regulering af international lovgivning. Lignende 
partnerskaber kunne f.eks. etableres indenfor lokale problemfelter, hvor en æn-
dring af rammevilkårene er forestående. Et eksempel kunne være partnerskaber 
inden for et vandopland, hvor implementering af EU’s vandrammedirektiv vil 
medføre betydelige ændringer i vandressourceforvaltningen. 

Mangel på test- og demonstrationsfaciliteter er af mange virksomheder fremhæ-
vet som en flaskehals for udvikling af nye teknologier. Offentlige bygninger og 
forsyningsanlæg kan agere som test- og demonstrationssted for nye teknologier. 
Samtidig får den deltagende offentlige part styrket sin teknologiindsigt. Den of-
fentlige myndighed har således opnået at opdatere sin teknologiindsigt forud 
for et planlægningsarbejde samtidig med, at virksomheden har kunnet teste ny 
teknologi i en konkret sammenhæng.

Innovationssamarbejder har til formål at udvikle nye løsninger. Her indgår kom-
muner og forsyningsselskaber med private virksomheder og vidensinstitutioner 
i såkaldte triple-helix samarbejder. Samarbejdet kan have deltagelse af få parter 
og have et meget konkret fokus, men kan også have fokus på aktuelle udfordrin-
ger med et mere langsigtet strategisk perspektiv. Både på energi-, klima- og mil-
jøområdet er der tale om betydelige udfordringer af en sådan størrelse, at den 
enkelte kommune med fordel kan samarbejde med andre kommuner, virksom-
heder og vidensinstitutioner. I de senere år er der således opstået innovations-
samarbejder med deltagelse af et stort antal aktører.

Offentlig-private samarbejder kan også baseres på egentlige selskabsdannelser, 
hvilket giver nye muligheder, men også kræver grundige juridiske og økonomi-
ske vurderinger. Fælles udviklingsselskaber kan etableres til at håndtere en kon-
kret driftsmæssig udfordring, men kan også med fordel etableres til at håndtere 
store byudviklingsprojekter. 

Udvikling af nye kommercielle produkter kan være et resultat af fælles offent-
lig-private selskaber. Dette vil være tilfældet, hvor den løsning, der skal til for 
at adressere den offentlige aktørs behov, ikke allerede findes på markedet. I så-
danne tilfælde kan den offentlige aktør være med til at investere i et selskab, der 
skal udvikle den nye løsning. Forudsætningen for at dette juridisk er muligt er 
ud over, at eksisterende produkter ikke kan realisere målsætningerne i den of-
fentlige efterspørgsel, at den regionale aktørs investering skal tilbagebetales, når 
selskabet giver overskud. 



 — Hedensted	Kommune
 Store dele af Juelsminde forsvinder i vandmasserne ...

 — Region	Hovedstaden
  Hovedstadsregionens fjernvarmesystem dækker et distributionsnetværk 

på mere end 150 km ...

 — Albertslund	Kommune
 I Albertslund Kommune ledes regnvandet ud i et nyt vådområde ...

 — Aarhus	Vand
 Vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn skal forbedres ... 

Fokus på udbud  
af ekspertviden
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fokus på
udbud af  

ekspertviden

Case 1

Hedensted Kommune

Store dele af Juelsminde forsvinder i vandmasserne, hvis FN’s beregninger for 
klimaet i år 2100 holder stik. Så barsk var en af konklusionerne i en undersø-
gelse, COWI har lavet over, hvor og hvordan massive regnskyl og stigende hav-
vandstand vil påvirke Hedensted Kommune.

COWIs undersøgelser tager udgangspunkt i scenarier fra FN’s klimapanel om 
forventning til indholdet af drivhusgasser i atmosfæren i år 2100. De fire scena-
rier spænder fra de mest optimistiske kaldet B1 og B2 til de mest pessimistiske 
kaldet A1 og A2. Med baggrund i COWIs undersøgelser har Hedensted Kom-
mune valgt, at alle nye byområder og infrastruktur tager højde for en fremtid 
som i scenarie A1 samtidig med at mulighederne for at sikre nuværende områ-
der i forhold til FN’s scenarie A2 blev kortlagt. 

Det er både muligt for kommunerne at spare penge nu og her. Men samtidig 
kan man ved at langtidsplanlægge sikre sig imod fremtidige udgifter, som vil 
være meget større, end hvis man klarer problemerne, inden de vokser sig store. 
Dette kan bl.a. sikres ved at anvende en ekstern ekspertise, der har erfaring med 
at løse disse problematikker og se potentielle dynamikker til fremtidssikring. 

" Det har været udbytterigt for COWI at arbejde sammen med He-
densted Kommune om, hvorledes effekterne af klimaforandringerne kan imø-
degås. Det forhold, at Hedensted Kommune var blandt de første i Danmark 
til at målrette kommuneplanlægningen mod klimatilpasning af nuværende og 
kommende byområder, gav COWI et godt afsæt til at videreudvikle princip-
perne fra Hedensted. COWI har således anvendt principperne fra Hedensted 
bl.a. i forbindelse med klimasikring af infrastruktur i flere afrikanske lande.

Jakob Hamburger Hansen 
 — Projektleder	COWI	A/S
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Case 2

Region Hovedstaden 

Hovedstadsregionens fjernvarmesystem dækker et distributionsnetværk på 
mere end 150 km og forsyner effektivt borgerne med miljøvenlig energi. For-
syningsområdet betjenes af CTR, VEKS og Vestforbrændingen, og udgør et af 
verdens største og mest komplekse fjernvarmesystemer. Varmen produceres fra 
tre affaldskraftvarmeværker, fire kraftvarmeværker baseret på halm, træ, natur-
gas og kul, et mindre geotermisk værk og ca. 40 spids- og reservecentraler fordelt 
over hovedstadsområdet.

Ud over at være en af de mest miljøvenlige forsyninger er fjernvarmen økono-
misk fordelagtig for slutforbrugernes individuelle forsyning. Ved at udnytte 
overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker er CO2-
emissionen fra varmeproduktionen ca. tre gange mindre end den ville have væ-
ret, hvis alle bygninger var forsynet med oliefyrede kedler.

Rambøll har ydet rådgivningsbistand af forskellige art til transmissionsselska-
berne og flere distributionsselskaber i Hovedstadsregionen. For de første sel-
skaber startede konsulentforholdet til Rambøll for mere end 45 år siden. I dag 
benytter de fleste selskaber i forsyningsnetværket Rambølls services. 

Det storkøbenhavnske fjernvarmesystem er et skoleeksempel for effektiv fjern-
varmeforsyning af storbyer og erfaringerne fra projektet er brugt i en række andre 
byer over hele verden. Eksempelvis er trykstødsanalyse af fjernvarmetransmissi-
on brugt i Beijing og Seoul, mens man i London har baseret planlægningen af fjern-
varmebaseret kraftvarme på de danske erfaringer. Inddragelse af de private kom-
petencer har således ført til øgede eksportmuligheder af de nyeste teknologier. 

" Mange af vores internationale kunder lægger vægt på den erfaring 
vi har fra vores arbejde med danske fjernvarmeselskaber og deres systemer. 
Der er en opfattelse af danske fjernvarmesystemer som noget enestående, 
både når det gælder det tekniske niveau og driften af systemerne, og det er 
afgørende for deres holdning til os som rådgivere, at vi er med i opbygningen 
og den løbende udvikling af disse systemer. Vi kan se et meget stort poten-
tiale i udlandet for dansk fjernvarmeteknologi, og derfor er det vigtigt for os 
at fastholde udviklingen herhjemme, så vi med vores helt enestående natio-
nale reference kan fastholde og udbygge vores position på det internationale 
marked. 

Jens Overgaard 
 — Afdelingsleder	fjernvarmesystemer,	Rambøll
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Case 3

Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune ledes regnvandet ud i et nyt vådområde, som forbedrer 
miljøet og giver nye oplevelser til byens borgere. Området har allerede tiltrukket 
flere nye fuglearter bl.a. storken.

Albertslund Kommune har i længere tid haft problemer med, at regn- og kloak-
vand har skabt oversvømmelser og forurenet kommunens vandløb. I samarbej-
de med rådgivningsvirksomheden Orbicon har kommunen igangsat et projekt, 
som både begrænser oversvømmelserne og giver et bedre vandmiljø. I 2006 var 
forureningsgenerne blevet for store for Albertslund Kommune, som efter en ud-
budsproces valgte Orbicon til at formulere en løsning. Orbicon præsenterede et 
nyt afløbs- og rensningssystem. Afløbssystemet for 140 hektar parcelhusområde 
blev ændret, således at regnvandet i stedet for at blive opsamlet i et traditionelt 
bassin, nu ledes igennem to moderne olieudskillere.   

De avancerede rensningsprocesser er usynlige for områdets brugere, som bare 
oplever, at parken er blevet beriget med tre nye søer og et engområde, der afhæn-
gig af vejret optræder mere eller mindre vådt. Albertslund Kommune har siden 
etableringen modtaget flere positive tilkendegivelser fra lokale borgere, der op-
lever en væsentlig forbedring af den tidligere park.

Albertslund Kommune håber at bruge erfaringerne fra Egelundparken i tilsva-
rende projekter andre steder i kommunen og på, at denne helhedsorienterede 
tilgang til håndtering af separatkloakeret regnvand kan sprede sig til de nabo-
kommuner, der også afleder til St. Vejle Å.

Samtidig med at sikre en løsning på nogle påtrængende miljøudfordringer 
viser casen, at det er muligt at opnå positive sidegevinster, som for eksem-
pel at give borgerne attraktive områder eller levende byrum i landets byer. 

" Projektet for Albertslund Kommune var på forkant i forhold til at 
integrere klimatilpasning med natur og rekreative områder. Det har givet os 
erfaringer, som vi bruger nu, hvor grønne og blå byrum er i fokus. Vi kan nu 
se resultatet af projektet, der har skabt spændende natur som værdsattes af 
borgerne – samtidig med at det aflaster åen.

Jacob P. Larsen 
 — Direktør	for	forsyningsområdet	i	Orbion	

fokus på
udbud af  

ekspertviden
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Case 4

Aarhus Vand

Vandkvaliteten i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn skal forbedres. Målet 
er, at der skal være opnået hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevandskvalitet 
i Århus Havn i 2012. Samtidig skal arbejdet gennemføres under stor hensynta-
gen til klimatilpasning, hvilket tilsammen giver opgaven en betydelig komplek-
sitet. 

Udover etablering af større og nye rør samt nye bassiner, skal der også foretages 
udbygning med en øget klaringskapacitet på nogle af renseanlæggene, ligesom 
der etableres samstyring af afløbssystem og renseanlæg. Både bassinvolumen og 
rørdimensioner skal fastlægges under hensyntagen til den forventede forøgede 
nedbørsmængde som følge af klimaforandringerne.

Afløbssystemet udbygges således på kritiske strækninger med større dimensio-
ner og nogle steder med nye ledninger. Dette kombineres med etablering af nye 
bassiner i fællessystemet. 

For Aarhus Vand, der er ansvarlig for opgaven, har det fra starten været en cen-
tral forventning, at opgaven ville kunne forventes at byde på uventede udfor-
dringer i løbet af processen og deraf følgende udvikling af nye løsninger.

Arbejderne har derfor været udbudt i partnering på baggrund af funktionsud-
bud. Denne ramme har medført stor kreativitet hos alle parter ved løsningsvalg, 
ligesom ejerskabet til projekterne har været stort for alle involverede parter.

Projektet forløber over fire år (2008 – 2011) og inddrager cirka 40 medarbejdere 
fra Aarhus Kommune, Krüger A/S og DHI. Budgettet for projektet er cirka 
12 millioner kroner. 

Forud for projektets start er der blevet udført et meget grundigt forarbejde med 
at definere og afgrænse opgaverne. Dette har været særligt vigtigt, da projektet er 
det første af sin slags i Danmark, og det derfor ikke har været muligt at trække på 
andres erfaringer. Forberedelserne har blandt andet bestået af fælles workshops 
med de deltagende rådgivere, hvilket var meget givtigt.

Modeller og målinger er hjørnestenene i samstyring, og kvaliteten af styringen 
bliver aldrig bedre end datagrundlaget. Derfor er der både forud for og under 
projektet gjort et stort stykke arbejde ud af opdatering af modeller samt datakva-
litetssikring af alle målere. Det forventes, at denne indsats kommer mangefold 
igen.

fokus på
udbud af  

ekspertviden
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" Funktionsudbud muliggør et bedre samarbejdsklima sammen med 
vores samarbejdspartnere. Aarhus Vand tror på, at denne form giver bedre 
løsninger og bedre økonomi og bruger det systematisk som et partnering-
koncept. Aarhus Vand beskriver, hvad man vil have af funktionaliteter, men 
herudover er det op til tilbudsgiver at komme med en kreativ løsning såvel 
som et økonomisk bud. Vi hører  fra vores samarbejdspartnere, at deres med-
arbejdere er langt mere interesseret i at komme med i en partnering-opgave 
end i traditionelle udbud. De traditionelle udbud er meget ofte præget af dis-
kussioner om præcist, hvad der er aftalt og hvad der skal leveres, hvilket ikke 
giver et nær så godt samarbejdsklima. Vi kan samtidig dokumentere, at an-
vendelsen af partnering i vores faste aktiviteter har ført til, at omkostningerne 
er faldet med 18 pct. samtidig med, at borgertilfredsheden er høj på trods af 
at renovering af forsyningsinfrastruktur er et generende indgreb. På trods af 
de faldende omkostninger, er kvaliteten af de udførte arbejder forbedret.

Claus Møller Pedersen
 — Afdelingschef,	Aarhus	Vand

 



 — Middelfart	Kommune
I Middelfart Kommune er projektet Min Klimaplan nyligt afsluttet ... 

 — Halsnæs	Kommune
I Halsnæs Kommune har man bygget et energibesparelsesprojekt op 
med en såkaldt partneringsaftale ...

 — Sønderborg	Kommune
... visionen om at gøre hele Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029 ...

 — Lollands	Forsyning
DANVA projektet er energispareprojekt for Lolland Forsyning ...

 — Odense	og	Middelfart	Kommuner
Danish Water Services arbejder med at udvikle og afprøve modeller for 
konsortiedannelse, markedsadgang og finansiering ...

 — Kalundborg	Kommune
Det overordnede formål med Symbiosesamarbejdet i dag er at højne 
miljøbevidstheden og gavne miljøet ...

OPS – Fokus  
på energi
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fokus på
enerGi

Case 1

Middelfart Kommune

I Middelfart Kommune er projektet Min Klimaplan nyligt afsluttet. Projektet 
var et samarbejde mellem kommunen, private (energiselskab, sparekasse samt 
håndværksvirksomheder) og borgere. Formålet var dels at skabe helt konkrete 
energibesparelser i private boliger og dels at få viden, der kunne anvendes til at 
udvikle ESCO (Energy Service Company) i private boliger. 

Tanken i projektet har været, at nok skal kommunen energirenovere egne byg-
ninger, men set i forhold til den private bygningsmasse, så vil det i et klima- og 
energimæssigt perspektiv være overordentlig relevant på forskellige måder at få 
igangsat energirenoveringen også i denne del af bygningsmassen.

Som en del af projektet har borgeren fået et besøg af en energirådgiver, en kom-
munal medarbejder og en håndværker, hvor boligen energimæssigt er blevet 
gennemgået. Derefter har borgerne fået et tilbud fra håndværkeren, ligesom de 
blev tilbudt de stordriftsfordele, der kunne opnås på håndværkerprisen, hvis 
flere borgere ligeledes valgte at energisikre deres bolig. 

I dette tilfælde har kommunen alene fungeret som procesfacilitator. Kommu-
nens gevinst i projektet er et forbedret energi- og klimaregnskab samtidig med, 
at man har støttet flere lokale erhvervsdrivende. For håndværkerne har det be-
tydet, at der er genereret arbejde, der ellers ikke ville være blevet realiseret, og 
for boligejerne har det medført en mere energirigtig bolig med højere salgsværdi. 
Erfaringerne fra projektet viste, at 40 – 50 pct. af boligejerne rent faktisk igang-
satte energirenoveringsarbejder i forskellig skala.

Det har været en udfordring at etablere samarbejdet kommune og private bo-
ligejere imellem samt at skulle skabe et koncept, som gav tilstrækkelig mening 
og tryghed for borgeren til, at de ville deltage. Men når det, som i dette projekt, 
lykkedes, så er det i høj grad en win-win situation for alle involverede parter. 
De lokale erhvervsdrivende har fået flere ordrer, kommunerne har fået bedre 
klima, og borgerne har fået bedre og billigere energirenoveringer af deres huse.  

" Klima og konkurrencekraft hænger sammen. Det ved vi i kommu-
nerne – og det ved man i udlandet. Det afgørende er, om man kan omsætte 
den viden til at igangsætte og gennemføre innovative projekter i virkelighe-
dens verden. Det gør vi i Middelfart. Jeg tror kommunerne kan facilitere langt 
flere klima- og energiprojekter, hvilket vi gerne gør for klima og konkurrence-
kraft.

Steen Dahlstrøm
 — Borgmester,	Middelfart	Kommune



samarbejde fører til bedre løsninger side 17

Case 2

Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune har man bygget et energibesparelsesprojekt op med en 
såkaldt partneringsaftale, hvor Halsnæs Kommune i samarbejde med YIT som 
totalentreprenør og OBH Rådgivende Ingeniører som underrådgiver, skal etablere 
vedvarende energi- og energibesparende tiltag i Halsnæs Kommunes ejendomme. 

Et projekt af den størrelse er ikke uden udfordringer. Det har f.eks. været en ud-
fordring at formulere krav og ønsker i udbudsmaterialet, så det afspejlede kom-
munens reelle mål og ønsker, uden at udbuddet blev unødvendigt kompliceret, 
og dermed virkede afskrækkende på interesserede tilbudsgivere.  

Efterfølgende er det blevet klart, at det for kommunen helt klart var en styrke 
ved projektet, at opgaven fra start var organiseret som ét samlet projekt in-
ternt i kommunen. Det betød, at alle omkostninger i forbindelse med projek-
tet, også omkostningerne til kommunens interne ressourceforbrug og eks-
terne bygherrerådgiver, fra start var indeholdt i projektets økonomi. På den 
måde har projektet været robust i forhold til den kommunale økonomi. For de 
deltagende  virksomheder har det været en stor fordel at få erfaringer med så 
stort et projekt. Erfaringer, der kan bringes videre til andre lignende opgaver.  

" Halsnæs kommune er en af landets klimakommuner. En aftale 
med Dansk Naturfredningsforening betyder, at kommunen som virksomhed 
har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet med to pct. hvert år frem til 
2025. Desuden har vi indgået et samarbejde med Elsparefonden om at ned-
sætte elforbruget ligeledes med to pct. om året.

I 2009 indgik vi så en af Danmarkshistoriens hidtil største aftaler på godt 91 mio. 
kr. med YIT A/S om at spare på energien, et såkaldt ESCO-projekt.  Projektet – 
der afsluttes med udgangen af 2011 – vil medføre gennemgribende energibespa-
rende forbedringer i alle kommunens ejendomme - og hvor de opnåede besparel-
ser i energiforbruget finansierer omkostningerne ved forbedringerne.

Den forventede nedbringelse af energiforbruget bliver på ca. 30 pct. Hertil kom-
mer, at over en tredjedel af de bygninger, der indgår i ESCO-projektet, skal tilføjes 
vedvarende energi-teknologi, herunder solvarme- og solcelleanlæg, jordvarme-
anlæg m.v. Og det, at YIT A/S stiller en økonomisk garanti for de garanterede 
energibesparelser, gør også projektet interessant for Halsnæs Kommune.

Fra Halsnæs Kommunes side ser vi dette offentligt/private samarbejde som 
en fremsynet investering i besparelser og, ikke mindst, et bedre miljø. Til 
glæde for både miljøet og borgerne.

Helge Friis
 — Borgmester,	Halsnæs	Kommune



side 18  samarbejde fører til bedre løsninger

Case 3

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har indgået et meget ambitiøst samarbejde med Bitten & 
Mads Clausens Fond (Danfoss), SYD ENERGI, DONG Energy og Nordea Fon-
den kaldet ProjectZero. 

Samarbejdet er etableret som en erhvervsdrivende fond, der har til formål at 
drive visionen om at gøre hele Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029, base-
ret på bæredygtig vækst og etablering af mange nye grønne arbejdspladser. Fra 
projektets start har der fra alle parter været en anerkendelse af, at alle de repræ-
senteredes kompetencer var nødvendige og en forudsætning for at opnå deres 
fælles vision.

Projektet har allerede skabt flere synlige resultater:

 —  vækst i omsætning/indtjening på forretningsområdet klima-  
& energiteknologi

 —  udbuds/efterspørgselssamarbejde med det regionale Lean Energy Cluster  

 — ny spirende vækst for byggebranchen gennem ZERObolig konceptet

 —  stor tiltrækningskraft som demonstrationsprojekt for udenlandske 
udviklingsmiljøer

Undervejs i projektet er parterne blevet bekræftet i, at et større samspil på tværs 
af sektorer er afgørende for samfundets udvikling. Processen med at nå dertil 
kræver politisk mod, er ressourcekrævende og udfordrer løbende lovgivning og 
sædvanlig tænkning. Men resultaterne er uundværlige, både for det private er-
hvervsliv i form af erhvervsudvikling og for det offentlige i form af mere klima 
for pengene. 

Men samarbejder af denne karakter er ikke en selvfølge, og derfor har noget af læ-
ringen været, at det er vigtigt, at diskutere og lære hinandens rammebetingelser 
at kende, at parterne giver lov til og skaber rum for mod til at tænke ud af boksen, 
flytte opgaver/ressourcer, ændre/samordne processer og decentralisere beslut-
ningsprocessen, at skabe stor synlighed i offentligheden om det igangsatte projekt 
og dets konsekvenser for området samt at fokusere på det lange sigte, men sam-
tidig at skabe kortsigtede og synlige resultater, som muliggør fortsat fundraising. 

" ProjectZero visionen er forankret i et offentligt-privat samarbejde. 
Partnerskabet er enige om i fællesskab at realisere den ambitiøse klimavi-
sion og vi er kommet godt fra start. Projektet  udfordrer traditionel tænkning, 
planlægning og kompetencer, og rummer masser af potentiale for innovation, 
CO2-reduktioner og business. Sammen skaber vi en succes og gør en forskel. 

Peter M. Clausen
 — Formand	for	Bitten	&	Mads	Clausens	Fond	samt	Project	Zero-fonden.

ops–fokus  
på enerGi
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Case 4

Lollands Forsyning

DANVA projektet, hvor Orbicon og Picca havde fået tildelt penge til et pilotpro-
jekt om energibesparelser i Lolland Forsyning er meget interessant. Resultatet 
blev et energispareprojekt for Lolland Forsyning, hvor man opnåede en bespa-
relse på cirka 25 pct. af energiforbruget svarende til 800.000 kWh om året, for en 
investering på kun 1,4 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på bare to år. 

Bag den nye ydelse står virksomhederne Orbicon, DHI, Dong Energy, Picca og 
Stjernholm. De har indgået et projektsamarbejde E5, som tilbyder integrerede 
energioptimeringsløsninger til de kommunale forsyningsselskaber, vand, spil-
devand, fjernvarme m.v. Tilsammen tilbyder virksomhederne at tage hånd om 
hele energioptimeringsprocessen, alt lige fra den indledende besparelsesana-
lyse, udvikling af besparelseskatalog til finansieringsforslag, implementering af 
nødvendige tiltag og eventuel efterfølgende drift. På den måde kan kommuner-
ne maksimere deres energibesparelse. 

E5 projektet har været i gang siden starten af 2009, og erfaringerne er ganske 
positive. I langt de fleste tilfælde kan E5 virksomhederne i samarbejde med 
forsyningerne finde energibesparelser på forsyningsanlæggene på mellem 20 
pct. og 40 pct. I alt har gruppen gennemgået mere end 70 renseanlæg, 25 vand-
værker og 300 pumpeinstallationer. Der lægges stor vægt på, at medarbejder-
ne i forsyningerne er aktive deltagere i processen, således at deres driftserfa-
ringer indarbejdes i de nye energibesparende tiltag og ejerskab herved opnås. 

" E5 samarbejdet har stor strategisk værdi for Orbicon. Vi tror på, 
at mange af fremtidens løsninger kan findes i den eller lignende typer vi-
densamarbejder. Når forskellige kompetencer samles på tværs skabes nye 
innovative løsninger til gavn for både kunder og virksomheder. Løsninger som 
i første omgang er målrettet det danske marked, men som kan bruges overalt 
i verden. Det skal vi måske leve af i fremtiden, og det er derfor vigtigt, at der i 
de offentlige virksomheder og statslige institutioner er en vilje til at indgå og 
investere i denne type af samarbejde.

Jacob P. Larsen
 — Direktør	i	Orbicon.
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Case 5

Odense Kommune og 
Middelfart Kommune
Odense og Middelfart Kommuner har siden 2007 deltaget i den erhvervsdriven-
de fond Danish Water Services. Andre parter i fonden er Odense Vandselskab 
(VandCenterSyd),  TRE-FOR og SustainAgri.

Danish Water Services fungerer som klyngeorganisation for vandmiljøområdet 
med en bred gruppe af Danmarks førende producenter, rådgivere, entreprenører 
og forsyningsvirksomheder som deltagere. I klyngen finder man udover Vand-
CenterSyd og TRE-FOR blandt andet Danfoss, Grundfos, Middelfart Spilde-
vand, DHI og MT Højgaard.

Danish Water Services arbejder med at udvikle og afprøve modeller for konsor-
tiedannelse, markedsadgang og finansiering, der kan sikre, at klyngens virk-
somheder får øget deres deltagelse i projektsalg i udlandet. Grundideen er helt 
enkelt at kombinere de stærke danske kompetencer på vandområdet med den 
finansiering, der gør de udenlandske kunder i stand til at investere i den energi-
rigtige løsning. 

Det er samtidig en stor, men ikke overraskende udfordring, at få en gruppe be-
stående af små og store virksomheder inden for både det private og det offent-
lige, til at indgå i tætte og forpligtende samarbejder omkring dansk teknologi-
eksport. Projektet er forankret i det syddanske, men for at sikre den nødvendige 
gennemslagskraft, er der også deltagelse af virksomheder fra resten af landet.

Generelt er erfaringerne med denne form for projektarbejde rigtig gode og an-
befalelsesværdige. Man skal dog være opmærksom på, at det administrative ar-
bejde er omfattende og tungt, hvis der i et samarbejde satses på EU-finansiering. 
Særlig for de private virksomheder har det været en ny læring og udfordring 
at skulle arbejde med EU-bureaukratiets omstændelige dokumentationskrav.  
 

" En af Danish Water Services helt store styrker er, at vi sikrer 
konkrete offentligt-private samarbejder. Jeg vurderer, at de tidligere skarpe 
grænser bliver blødt op til stor fordel for begge parter, fordi samarbejdet klart 
styrker såvel det offentlige som de private virksomheder. Altså en ren win-win 
situation!

Thorbjørn Sørensen
 — Bestyrelsesformand	Danish	Water	Services,		Teknik-	og	miljødirektør,		 

Middelfart	Kommune.

ops–fokus 
på enerGi



samarbejde fører til bedre løsninger side 21

Case 6

Kalundborg Kommune

Kalundborg industriel symbiose har udviklet sig spontant siden starten af tres-
serne og omfatter i dag mere end 20 enkelt projekter. Det overordnede formål 
med Symbiosesamarbejdet i dag er at højne miljøbevidstheden og gavne miljøet 
gennem øget effektivitet, udvikling og formidling af genanvendelse af spild- og 
affaldsstrømme på tværs af virksomhederne. Herved nedsættes virksomheder-
nes forbrug af ressourcer (energi, vand og råvarer), hvilket påvirker CO2 udslip-
pet i området positivt. 

Ideen bag symbiosen er, at de syv virksomheder: DONG ENERGI A/S Asnæs-
værket, gipspladefabrikken Gyproc A/S, medicinalproducenten Novo Nordisk 
A/S, enzymproducenten Novozymes A/S, olieraffinaderiet StatoilHydro A/S, 
genbrugs- og jordbehandlingsfirmaet RGS 90 A/S, affaldsselskabet Kara/Nove-
ren I/S og Kalundborg Kommune på kommerciel basis udnytter hinandens rest- 
eller biprodukter.

Investeringerne i symbioseprojekterne betales af virksomhederne selv, og der har 
været en ”payback time” på mellem 1 – 10 år for de forskellige projekter. Virksom-
hederne forvalter selv, via indbyrdes kontrakter på de enkelte projekter, priser etc.  

" Region Sjælland og Kalundborg Kommune spiller en central rolle 
for udviklingen af Inbicons A/S bioethanolproduktion. Kalundborg har al-
lerede i mange år udgjort scenen for samarbejdet i den industrielle symbiose, 
som er helt unik i forhold til at optimere virksomhedernes ressourceforbrug 
og dermed reducere klimabelastningen. Derfor har det også været naturligt at 
placere Inbicon A/S i tilknytning til symbiosen og dermed udnytte synergien 
imellem virksomhederne, samt områdets stærke klimaprofil, som et afsæt til 
produktion af 2. generation biothanol. I den forbindelse har Vækstforum Sjæl-
lands initiativ Cluster Biofuels Denmark, også været en vigtig ambassadør for 
Inbicon A/S arbejde. Cluster Biofuels Denmark har således bidraget til, at der 
i dag er en stigende interesse for anvendelse af bioethanol og ikke mindst de 
muligheder i teknologierne, der ligger bag. 

Niels Henriksen
 — Adm.	direktør,	Inbicon	A/S,	Kalundborg

 



 — Amagerforbrænding
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Case 1

Amagerforbrænding

Amagerforbrænding er et eksempel på en offentlig virksomhed, der systematisk 
arbejder med at stille sine faciliteter til rådighed for private initiativer, dels for 
at skabe synergi i forhold til nye virksomheder og teknologier, dels for på den 
måde at sikre, at virksomheden selv til stadighed er på forkant med nye tekno-
logiske muligheder.

Således har Amagerforbrænding’s samarbejde med iværksættervirksomheden 
Stirling DK ledt til en meget lovende teknologi til en mindre motortype, der 
uden el kan køre på grøn energi af organiske affaldsprodukter som træflis, halm 
og olivensten samtidig med, at iværksættervirksomheden har haft mulighed for 
at demonstrere den nye teknologis potentialer overfor en række klimainteres-
serede virksomheder og myndigheder fra hele verden.

Muligheden for at afprøve og demonstrere nye teknologier er uvurderlig for 
iværksættervirksomheder og andre med gode og innovative produkter. De of-
fentlige forsyningsvirksomheders vilje til at gå aktivt ind i teknologiudviklende 
samarbejde ved eksempelvis at stille plads til rådighed for afprøvning og de-
monstration af teknologierne har været afgørende en iværksætter-virksomhed 
som Stirling DK. Ikke mindst i forbindelse med klimatopmødet i København, 
COP15, fandt mange besøgende vej til dette demonstrationsanlæg. Efterføl-
gende har virksomheden afsat anlæg i Tyskland såvel som man har fået bety-
delig støtte fra Fornyelsesfonden til yderligere markedsmodning af produktet. 

" Vi har fra Vækstfonden investeret betydelige beløb i Stirling DKs 
banebrydende teknologi. For os som investor er det særdeles positivt at 
møde Amagerforbrændings tilgang til at give virksomheder, f.eks. Stirling DK, 
mulighed for at teste og fremvise deres nye teknologier på sine faciliteter. 
Dette er meget værdifuldt for os som investor og er af afgørende betydning 
for virksomheden, og alt i alt medvirkende til at skabe vækst i Danmark. Et 
eksempel til efterfølgelse.

Bjarne Henning Jensen 
 — Partner	i	Vækstfonden

opi – fokus på
innovation
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Case 2

Thisted Kommune

Thisted Kommune har sammen med Hanstholm Havn, Aalborg Universitet og 
Hanstholm Havneforum stiftet den erhvervsdrivende DanWEC Fond, som har 
til formål at støtte udnyttelse af bølgeenergi i Danmark. DanWEC Fonden ud-
vikler, ejer, udlejer og driver et bølgeenergicenter med faciliteter til test, demon-
stration og videnopsamling. 

Bølgeenergien betragtes som en meget lovende energiform, men den er stadig på 
et meget tidligt udviklingstrin. Der findes kun få anlæg under afprøvning i noget 
der ligner fuld skala. Forventningen er, at man gennem masseproduktion og op-
timeringer kan komme ned på kWh priser svarende til offshore vind. 

For at komme videre og tættere på et svar på, hvad el produceret fra bølgeenergi 
koster, må man have fuldskala demonstrationsanlæg ud at ligge i lange tidspe-
rioder, således at man kan få mere præcis viden om, hvad det koster at bygge 
disse anlæg, og ikke mindst, hvad der koster at drive og vedligeholde dem. Den-
ne demonstrationsfase er dyr og langvarig. DanWEC har med initiativet skabt 
rammerne for, at virksomheder, der arbejder med udvikling af bølgeenergi, reelt 
overvejer at etablere sig i området, og dermed er de med til at danne grundlaget 
for sikring af arbejdspladser i lokalområdet lang tid fremover. 

Allerede i løbet af fondens første år, har fonden tiltrukket investeringer for et 
samlet beløb på knap 200 mio kr., primært fra private investorer. Blandt virk-
somheder, der har placeret testanlæg på centret er Wave Star A/S, Waveplane 
A/S og Dexawave Energy A/S.

 " For Thisted Kommune har DanWec Fonden haft et meget tilfreds-
stillende forløb. Den har tiltrukket betydelige beløb til kommunen og på kort 
tid manifesteret området som et nationalt knudepunkt for udvikling af bøl-
geenergi. Jeg er overbevist om, at netop gennem etablering af et strategisk 
partnerskab med fokus på etablering af test og demonstrationsfaciliteter i 
samarbejde med såvel erhvervsliv som forskningsinstitutioner har været den 
optimale for projektet. Ved at satse på bølgeenergi har vi også taget afsæt i 
kommunens måske mest unikke aktiv set i en dansk sammenhæng, nemlig 
placering i forhold til havet.

Lene Kjelgaard Jensen
 — Borgmester,	Thisted	Kommune
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Case 3

Viborg Kommune

Viborg Kommune stod i 2010 over for at skulle påbegynde udarbejdelsen af en 
ny spildevandsplan. Som et led i arbejdet besluttede kommunen at teste kvalitet 
og omkostninger forbundet med at anvende decentrale renseanlæg til rensning 
af spildevand for mindre bysamfund. Alternativet var nedlæggelse af rensnings-
anlæg og overførsel af spildevandet til større centrale renseanlæg med dertil til-
hørende omfattende etablering af større kloaksystemer til transport af spilde-
vandet over lange afstande.

Viborg Kommune indgik derfor et samarbejde med Grundfos Biobooster om 
afprøvning af deres MBR (Membran Bio Reaktor) teknologi for decentrale rens-
ningsanlæg. MBR er en ny teknologi, der endnu ikke en bredt afprøvet tekno-
logi i Danmark. Dette betød, at både Viborg Kommune og Grundfos Biobooster 
havde en fælles interesse i en 1:1 afprøvning og eventuel efterfølgende tilpasning 
af teknologien for at opnå optimal løsning af den aktuelle opgave. Samarbejdet 
har betydet, at der nu er opstillet et decentralt BioBooster MBR renseanlæg i et 
mindre bysamfund i Viborg Kommune. Her prøvekøres teknologien, og resulta-
terne bliver løbende analyseret. 

Projektet indebærer ikke nogen risiko for kommunen. Først efter en succesfuld 
testning af renseanlægget, vil Viborg kommune kunne vælge at købe de pågæl-
dende anlæg.

Dette betyder i praksis, at Viborg Kommune bliver løbende opdateret på medar-
bejdernes teknologiindsigt forud for et egentligt planlægningsarbejde samtidig 
med at virksomheden har haft mulighed for at teste sin nye teknologi i en kon-
kret sammenhæng.

 " Jeg tager hatten af for, at Viborg Kommune går ind i projektet. Det 
er udvikling, det er innovativt, det er gå-på-mod. Der findes mange andre 
danske kommuner, der har en lignende struktur som Viborg. De vil kunne 
have glæde af og finde inspiration i projektet i forbindelse med deres overve-
jelser omkring decentrale løsninger.

Kristian Friis
 — funktionschef	i	Danva	(Dansk	Vand-	og	Spildevandsforening)	
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Case 4

Amagerforbrænding  

Amagerforbrænding har sammen med DONG Energy etableret udviklingspro-
jektet REnescience. Udviklingsprojektet har til formål at revolutionere anven-
delsen af affald som miljøvenlig energi- og mineralressource. REnescience er et 
udviklingsprojekt mellem DONG Energy A/S, Haldor Topsøe A/S, Amagerfor-
brænding, DTU og Københavns Universitet. Projektet er støttet med PSO mid-
ler fra Energinet.dk.

Formålet med REnescience er at udnytte husholdningsaffald, så dets ind-
hold af energi og mineraler kan udnyttes mere optimalt med mindst 
mulig påvirkning af miljøet. De første resultater viser, at dette er både 
teknisk og økonomisk muligt. REnescience er en fleksibel affaldsbehand-
lingsmetode, hvis output i fremtiden bliver afsættet for at producere el, var-
me eller brændstof til transportsektoren – alt efter hvad der er brug for i 
fremtidens energisystem. Projektet indeholder både forsknings- og demon-
strationselementer. Der er etableret et pilotanlæg på Amagerforbrænding.  

" Vi er rigtig stolte af at have startet REnescience op. REnescience 
giver os helt nye muligheder for at kunne bruge dagrenovation til biomasse, 
transportsektoren og en helt masse andet. Det viser virkelig, hvad vi kan her  
i Danmark.

Ulla Røttger
 — Direktør	for	Amagerforbrænding
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Case 5

Vand i Byer

22 kommuner deltager i innovationspartnerskabet ”Vand i Byer”, som adresse-
rer udfordringen omkring tilpasning af byer til et ændret klima og udviklingen af 
relaterede energi-, klima- og miljøteknologier.

Målet med partnerskabet er at udvikle, dokumentere og præsentere teknologier 
og planlægningsværktøjer til klimatilpasning af danske byer og samtidig udvikle 
eksportpotentiale i forhold til urbane områder internationalt. Fokus er på ud-
vikling af nye, klimarobuste byer i lande i økonomisk og institutionel transition 
i eksempelvis Asien, Sydamerika og Mellemøsten.

Løsningerne vil blive udviklet ved at arbejde med følgende hovedaktiviteter:

 — Udvikling af metoder til lokal håndtering af øget afstrømning af regnvand

 — Scenarie-fremskrivning af byer som beslutningsstøtte for investeringer 

 — Håndtering af klimausikkerheder og risici 

 — Udvikling af nye klimarobuste, attraktive og bæredygtige byområder 

 — Ny værdiskabelse omkring vand i byer, via effektivitet i produktmodning 
og markedsføring 

 — Forøgelse af samfundets kapacitet til innovativ og effektiv klimatilpasning

Partnerskabets samlede betydning for Danmark er en hurtig, smidig og attraktiv 
tilpasning af danske byer til et ændret klima, en modning af danske kommuners 
og forsyningsselskabers evne til at efterspørge og bidrage til udviklingen af inno-
vative løsninger; samt et styrket indtjeningsgrundlag for danske virksomheder 
takket være nye kompetencer, nye produkter og en samlet branding med tilhø-
rende demonstration af danske løsninger.

 " Vand-i-byer har deltagelse fra et stort antal offentlige myndighe-
der og forsyningsselskaber. Vi oplever at kommuner og forsyninger har stort 
udbytte af at erfare, at deres udfordringer deles af mange andre parter, lige-
som de gensidigt kan inspirere hinanden til at formulere krav og visioner for 
løsninger og deltage i test og demonstration af nye løsninger. For projektets 
mange virksomheder betyder det, at løsningerne kan udvikles til anvendelse 
hos et stort antal potentielle kunder på en gang, og dermed øge sandsynlig-
heden for at produktet rammer et væsentligt marked. Alt i alt giver det rigtig 
meget win-win-win

Marina Bergen Jensen 
 — Innovationsleder,	Københavns	Universitet
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Case 6

Gate 21

11 kommuner og forsyningsselskaber deltager i foreningen ”Gate 21”. Gate 21 
har 33 partnere med flere fynske og jyske deltagere på vej. Gate 21’s vision er at 
omforme Hovedstadsregionens offentlige – især kommunale – marked til et la-
boratorium for offentlig-privat innovation på klima- og energiområdet, hvor de 
fremmeste offentlige aktører, private virksomheder og vidensinstitutioner kan 
udvikle, afprøve og demonstrere fremtidige grønne teknologier og løsninger.

Ved at lægge ressourcerne sammen kan der skabes større og dybere projekter, 
end hvis kommunerne hver for sig skulle stå for projekterne.

Målsætningerne om at reducere energiforbrug og CO2-udledning har sat en 
dagsorden, der kræver radikal nytænkning og engageret samarbejde på tværs 
af traditionelle skillelinjer. Gate 21 opererer inden for fire indsatsområder: Byg-
geri, Transport, Strategisk kommunal energiplanlægning og Facilities manage-
ment.

Gate 21 partnerskabet har i det første halvandet år af sin levetid etableret fem 
projekter med et samlet budget på 91 mio. kr. Gate 21’s styrke ligger i, at man 
kan formulere markante ansøgninger med en bred deltagerskare, f.eks. 7 kom-
muner, 3 universiteter og 5 virksomheder om en ansøgning, hvilket har gjort det 
markant lettere at opnå finansiering til de enkelte projekter.

Aktuelle projekter i Gate 21 regi er: 

 — Plan C: om energirigtig renovering af byggeri

 — Formel M: om CO2 besparelser via ændret adfærd hos trafikanter

 — EnergiØresund: om integration af vedvarende energi i forsyningsnettet

 — Carbon 20: om 20 pct. mindre CO2 udledning hos 100 virksomheder

 — PV Boost: om integration af solceller i byggeri

" Gate 21’s kendetegn er netop, at der via partnerne kommer mange 
tværfaglige kompetencer i spil i projekterne. Det er ikke kun faglig viden, men 
også forskelligartede aktører, som er med. Samspillet mellem de private virk-
somheder, offentlige aktører og forskningsverdenen er det, som gør Gate 21 
interessant for HLA. Her i 2010 er der meget fokus på vækst i den offentlige 
debat. Vi ser Gate 21 som en vigtig spiller i at generere ny vækst og Gate 21’s 
kommunale forankring, som et godt fundament for ny vækst og udvikling af 
markedet.

Mette Kynne Frandsen
 — Adm.	direktør	i	Henning	Larsen	Architects
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Case 7

Vestforbrænding

Vestforbrænding I/S og Kara/Novoren I/S indgår i et offentligt-privat samar-
bejde med Solum A/S om selskabet Bio Vækst A/S. Bio Vækst A/S ejer et bio-
forgasningsanlæg i Holbæk, hvor der modtages og behandles kildesorteret bio-
affald fra husholdninger og andet organisk industriaffald til bioforgasning, samt 
slam fra offentlige renseanlæg til kompostering.

Afsættet for Bio Vækst A/S var et udviklingsprojekt med fokus på forskning og 
læring omkring hygiejnisering.

Bio Vækst A/S er grundlagt i 2003, hvor Solum A/S indgik i et offentligt privat 
samarbejde med de  to affaldsselskaber. Samarbejdet har siden udviklet sig po-
sitivt: mere affald tilgår og mere gas og bedre produkter skabes. Anlægget om-
danner affaldet til biogas og kompost i en proces udviklet af Solum A/S. Den 
producerede kompost afsættes til landbruget, som et kombineret jordforbed-
ringsmiddel og gødningsprodukt. Det kombinerede biogas- og komposterings-
anlæg ved Holbæk benytter netop naturens egne biologiske principper til at ud-
nytte den organiske ressource.

 " Hos os behandler vi ikke ”affald”. Vi udnytter ”ressourcer på af-
veje” og sørger for, at energien og gødningseffekten i de organiske ressourcer 
udnyttes optimalt.

Christian Christensen
 — Adm.	direktør	Solum	Gruppen.
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Køge Kommune

Køge Kommune har i samarbejde med Realdania By etableret Køge Kyst P/S 
med henblik på at udvikle 24 ha. af det centrale by- og havneområde i Køge til en 
enestående, attraktiv og bæredygtig bydel. Området består af: Stationsområdet, 
Søndre Havn og Collstropgrunden.

Køge Kyst P/S ledes af en syv personers bestyrelse, som består af tre repræ-
sentanter for hver af ejerne og en formand udefra. Daglig ledelse varetages af 
et projektsekretariat med en projektdirektør. Medarbejdere og chefer fra Køge 
Kommune og Realdania By indgår i projektorganisationen. Køge Kyst er et P/S 
selskab, hvor Køge Kommune og Realdania Arealudvikling hver ejer 50 pct. af 
selskabet.

Ejerne af selskabet forventer at tilføre kapitalindskud de første år, hvorefter sel-
skabet skal hvile i sig selv og på sigt give et markedsmæssigt afkast.

Køge Kyst P/S afslutter i sommeren 2010 en international parallelkonkurrence 
om forslag til en udviklingsplan for området. Herefter udarbejdes en egentlig 
udviklingsplan samt plangrundlag for området. Byggemodning af første etaper 
påbegyndes formentlig i 2012. Selskabet blev etableret i januar 2009 og forven-
tes at afslutte byomdannelsen og byudviklingen i år 2030, hvorefter selskabet 
nedlægges.

 " Dannelsen af Køge Kyst P/S med det formål at byomdanne så stort 
et område er både en inspirerende og en udfordrende idé. Forskellige parter 
og verdener knyttes sammen på en ny måde. Hvis det skal lykkes at skabe 
et godt resultat, er det helt afgørende, at der etableres en samarbejdsorga-
nisation, hvor de mange spørgsmål kan koordineres og der kan findes fælles 
løsninger. Som alt andet organisatorisk samarbejde handler succeen meget 
om den tillid, der er mellem parterne. De foreløbige erfaringer er på begge 
felter meget positive.

Jes Møller
 — Projektdirektør,	Køge	Kyst	P/S
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Case 9

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden indgår i partnerskab med Grontmij|Carl Bro og iværksæt-
tervirksomheden Sorbisense med henblik på under fælles ansvar at udvikle en 
helt ny type vandprøvetager kaldet en multi-level sampler. 

Sorbisense deltager som teknologi- og produktudvikler med interesse for at im-
plementere og videreudvikle sit patenterede grundprodukt. Rådgivervirksom-
heden Grontmij|Carl Bro ønsker at afprøve nye teknologier og skabe ny viden 
med henblik på at præge udviklingen på vandområdet. Region Hovedstaden 
indgår som myndighed og slutbruger af partnerskabets produkter. Det er der-
for en væsentlig styrke for innovationsarbejdet, at regionens konkrete ønsker 
og behov allerede ved starten af projektet fremstår klart defineret for produkt-
udviklerne.

Miljøstyrelsen deltager i partnerskabets følgegruppe, mens DTU Miljø delta-
ger som faglig sparring. Der er indgået en skriftlig partnerskabsaftale, som nøje 
beskriver samarbejdets formål, krav, ydelser, tidsplan, økonomi m.m. Partner-
skabsaftalen beskriver samtlige kravspecifikationer og ønsker til det udviklede 
produkt. 

I tilknytning til kravspecifikationerne indeholder partnerskabsaftalen også 
ydelsesbeskrivelser, som beskriver parternes ydelser og input i forhold til pro-
duktet, tidsplanen og økonomien. Det er afgørende, at det klart fremgår af part-
nerskabsaftalen, hvilke krav, ydelser og økonomiindskud, som den enkelte part-
nerskabsdeltager har forpligtiget sig til. Kun derved kan samarbejdet løbende 
evalueres og den ønskede fremdrift sikres.

I partnerskabet med multi-level sampleren skal Grontmij|Carl Bro og Sorbi-
sense bidrage til finansieringen af fremtidige udviklingsprojekter ved hjælp af 
det overskud, som den kommercielle udnyttelse af multi-level sampleren gene-
rerer. Et kommende partnerskabsprojekt vil bestå i at udvikle en såkaldt flux 
sampler, som kan beskrive den horisontale grundvandsstrømning.

Partnerskabet har allerede et færdigt produkt, som er i handelen, og partnerska-
bet er nu i færd med at udvikle et nyt produkt og videreudvikle det første, så det 
kan anvendes mere bredt.

 " For os var det essentielt at møde Region Hovedstadens store inte-
resse i at indgå i udviklingssamarbejde. Det har været af afgørende betydning 
for os som iværksættervirksomhed at komme så tæt på kundens situation, 
behov og forventninger og være i stand til at dokumentere de første referen-
cer for vore produkter. 

Hubert de Jonge
 — Adm.	direktør,	Sorbisense
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