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ENERGIEFFEKTIVT BYGGERI:
BÆREDYGTIG VÆKST NU OG I
FREMTIDEN

Grøn Erhvervsvækst
side 3 - 5

CLEAN er Danmarks førende grønne klynge inden for efterspørgsel og udvikling af cleantech løsninger. Smart Energy, herunder
energieffektivisering af bygninger, er et vigtigt indsatsområde i
CLEAN og i omstillingen til et grønnere Danmark. I dette magasin præsenteres en række CLEAN projekter inden for energieffektivt byggeri, som er blevet muliggjort på baggrund af støtte
fra Syddansk Vækstforum, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Københavns Kommune samt EU Horizon 2020-midler.

Håndværkere går en lys
fremtid i møde
side 6 & 7

ZERObyg Akademi
side 8 & 9

For at nå målet om 100 % grøn energiforsyning, er det nødvendigt at nedbringe vores energiforbrug, hvor bygninger alene udgør 40 % af det samlede energiforbrug. Energikravene til
nye bygninger er blevet strammet væsentligt, således at de i
2020 kun bruger 75 % af den energi, de brugte i 2006. Den helt
store udfordring er imidlertid ældre bygninger, da 80 % af det
samlede energiforbrug stammer fra bygninger fra før 1980, og
disse vil formentlig også være i brug i 2050.

TRANSform bæredygtigt byggeri
side 10 & 11

Boligejere får styr på
energien

Nedbringelse af energiforbrug i bygninger er interessant, fordi der er gevinster at hente på mange fronter, dels i forhold
til samfundets klima- og energimål, dels i forhold til økonomi,
værdisikring og komfort for den enkelte boligejer, men sandelig
også for virksomheder, der kan udnytte forretningsmulighederne.
- ”Det er en vigtig opgave, og derfor støtter Syddansk Vækstforum CLEAN og andre udviklingsprojekter i Region Syddanmark,
der har fokus på vækst, job og eksport gennem energieffektiviseringer”, siger Carl Holst, regionsrådsformand og formand
for Syddansk Vækstforum.
Potentialet for energirenovering1 skal udnyttes, men lige så væsentligt er det, at det er de mest energieffektive og smarte løsninger, der vælges, når der renoveres. Dette kan give vækst og
beskæftigelse til hele værdikæden inden for energieffektivisering
af bygninger. Men for at det skal lykkes kræver det inddragelse af alle aktører - lige fra bygningsejer, håndværker, rådgiver,
leverandør af energiløsninger, energiselskab og kommune. Kan
vi derudover blive hjulpet lidt på vej med statslige initiativer og
virkemidler jf. regeringens Strategi for Energirenovering, ja, så
er der muligheder for at fastholde Danmarks traditionelle førerposition inden for området energieffektive bygninger.
God læselyst!

lotte lindgaard andersen,
projektchef energieffektivt byggeri,
clean
1 Potentialet for de mest rentable energibesparelser er alene 198 mia. kr. (besparelser på 20-30 %) ifølge SBI, 2011.
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side 12 & 13

ESCO i almene boliger er
et fælles projekt
side 14 & 15

Vision for bæredygtigt
byggeri
side 16 & 17

Bæredygtighed tilbage
på dagsordenen
side 16 & 17
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Grøn Erhvervsvækst giver værdi på bundlinien
”Grøn Erhvervsvækst
spiller en stor rolle i
Middelfart kommunes strategi om grøn
vækst. Energirenovering i bygninger
sparer energi og samtidig skabes vækst og
jobs”. -Thorbjørn Sørensen,

Teknik- og Miljødirektør

af rikke schak toustrup-jensen
og lotte lindgaard andersen, clean

C

Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgslen på energieffektivt byggeri. Projektet var i 2010-2013 et
EU-støttet projekt, men er i dag et 100 % partnerfinansiereret projekt. Projektet er blevet kendt på markante
resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst
regi og foreløbig 165 årsjob skabt på 3 år, svarende til
DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Projektet har modtaget flere anerkendelser,
bl.a. en CSR-pris som bedste partnerskabsprojekt og
EU-prisnominering.
lean grøn

’29% vækst i omsætning for
energihåndværkere’
Projektet arbejder med hele værdikæden fra håndværker, kommune, rådgiver/leverandør af energiløsninger, pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber til private boligejere.
Middelfart Kommune er en af partnerne i projektet,

”Grøn Erhvervsvækst spiller en stor rolle i Middelfart kommunes strategi om grøn vækst. Energirenovering i bygninger sparer energi og samtidig
skabes vækst og jobs. Vi har i Middelfart kommune lav arbejdsløshed og har de sidste år ikke haft
ledige håndværkere. Der er rigtig god kommunaløkonomi i at skabe i jobs i håndværkerbranchen”,
siger Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør.

Fokus på forretningsudvikling
En af projektets grundtanker er via uddannelsen ”mester i energi” at uddanne håndværksmestre til at være
de gode og kompetente ambassadører for energirenovering. Mestrene er det rigtige sted at starte, da det er
dem, som skal se energirenovering som et nyt forretningsområde, og der hvor boligejeren henvender sig,
når der skal energirenoveres. Uddannelsen består af
9 moduler, hvor der undervises i energirenovering og
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besparelsesmuligheder, salg og forretningsudvikling.
Foreløbig er der efteruddannet 225 håndværksmestre i 8 kommuner. Efter endt uddannelse bakker projektet i samarbejde med partnerkommunerne op om
energihåndværkerne ved at arrangere netværksmøder
omkring nye tekniske løsninger og muligheder samt
energievents, hvor håndværkere får mulighed for det
direkte kundemøde og synliggørelse. På den måde
udvikler håndværkerne deres forretning og der sættes
skub i energimarkedet. Det tætte samarbejde mellem
partnere og de efteruddannede håndværksmestre er
en af grundstenene for projektets succes. Energihåndværkere har mulighed for at blive tættere knyttet til
projektet som EnergihåndværkerPlus og få særlige
fordele med omtale af egne lokale cases, rabat på
messestande, lån af materialer og inddragelse i udviklingsprojekter mv.
For Thomas Bork, energihåndværker fra Kolding,
har uddannelsen været et springbræt for udvikling
af virksomheden: ”Med uddannelsen i ryggen ved
jeg præcis, hvor vi skal sætte ind, og ikke mindst,
hvordan vi skal energirenovere på den rigtige måde.

4
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Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger, hvis
energirenovering skal virke efter hensigten. Hvis man
ikke har den viden, det kræver, kan det i værste fald
gøre mere skade end gavn”.

Fortsat udvikling og værdi for partnere
Der er en udfordring at omgøre et støttet projekt til et
100 % partnerfinansieret projekt. Det har kun været
muligt via engagerede partnere og et skarpt fokus på
kerneydelser, værdiskabelse og fornyelse. I dag er der
således en aktionsliste for hver enkelt partner, som viser
de fælles aktiviteter i det kommende år og det sikres, at
alle partnere er med i aktiviteter og netværk samt forslag
til nye partnere, som tilfører værdi for partnerskabet.
Partnere inddrages aktivt på faglige netværksmøder,
som undervisere på håndværkeruddannelsen og det
nye kursuskoncept ”Byg-videre”. Et andet nyt område,
som kommuner og pengeinstitutter har stor interesse
i, er et nyt mødeprogram omkring energirenovering for
bankrådgivere og bankkunder. Af øvrige virkemidler i
projektet er endvidere netværk blandt håndværkere og
BedreBolig rådgivere, aftenskole for private boligejere,
lokale energievents og messer samt synliggørelse af
cases.

Om CLEAN Grøn Erhvervsvækst
CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et selvstændigt subbrand under CLEAN med 20 særligt dedikerede partnere blandt CLEANs medlemmer, der arbejder tæt sammen for at fremme efterspørgslen på energirenovering.
Partnerne dækker en del af værdikæden for energirenovering og er typisk kommuner, energiselskaber, pengeinstitutter, leverandører og rådgivere af energiløsninger, uddannelsesinstitutioner, der har energieffektivisering i bygninger som særligt indsatsområde, og som ønsker at tage del i et netværk, der fremmer energirenovering gennem igangsættelse af lokale, jordnære aktiviteter indenfor uddannelse og events.
Se www.grønerhvervsvækst.dk – bliv partner.

Bliv Energihåndværker
Modul 1:
Energimarkedet og
kundesegmenter

Modul 6:
Energibereging og
dataindsamling i felten

Modul 7:
Forretningsudvikling
og økonomi

Modul 2:
Salg og
markedsføring

Modul 5:
Bygningsreglement og
tilbudsgivning

Modul 8:
Innovation og
bæredygtige grønne
løsninger

Modul 3:
Energibesparelser i
små bygninger

Modul 4:
Energibesparelser i store
bygninger

Modul 9:
Forretningsudvikling
og netværk

Byg-Videre
Modul 1:
Energiberegning

Modul 2:
Salg

Modul 3:
Fakta og BR15

Energihåndværkeruddannelsen ”Bliv mester i energi” består af 9 moduler

Byg-Videre uddannelsen består af 3 moduler med i alt 18

med i alt 40 timer. I 60% af timerne undervises der i energifaglighed, 25%

timer. I 33% af timerne undervises der i energifaglighed,

salg og 15% forretningsudvikling.

44% salg og 22% bygningsreglement

225

16.000

600

Uddannede håndværkere

Boligejere på energievents1

Samarbejdspartnere til
konferencer

P

rojektets resultat på 165 årsjobs svarer til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Hertil kommer DKK
38,5 mio. i positiv samfundseffekt. Det vil sige, at hver af de håndværkere, der får nyt arbejde til 275.000 kr., skaber positive
dønninger i samfundet for 233.700 kr. Pengene

1. 2010-2014.
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Håndværkerne går en lys
fremtid i møde
EUC Syd har siden 2012 været lead-partner på det EU-finansierede ZERObyg-projekt, der skal give svende inden for håndværksfaget nye kompetencer
inden for energirenovering og grøn energiforsyning.
af rebekka bøgelund, euc syd

P

vist, at håndværkere
kun vil på kursus, hvis det er relevant lige nu og her. Svendene har
ikke tradition for efteruddannelse og vælger det kun, hvis deres mester ser energirenovering som et forretningsområde
med tydelig økonomisk værdi. Projektet
havde derfor en stor udfordring i at synliggøre over for håndværkerne, at der er
et stort uudnyttet potentiale i at foretage
energivejledning ved husejere – og at det
kan betale sig. Trods disse udfordringer
er det lykkedes at uddanne 638 svende
i Svendborg, Sønderborg, Tønder og Esbjerg. Projektmålet er 924 uddannede,
og dette mål forventer projektet stadig at
nå. Projektet har haft størst succes i Sønderborg, hvor energirenovering har været et prioriteret indsatsområde gennem
mange år. Sønderborg har en høj andel
af mestre, der allerede er uddannet som
energivejledere. Derfor har de opfordret
deres svende til at efteruddanne sig.
rojektet har

Kompetencer udvider
forretningsmulighederne
En del håndværkere er skolet til at udføre
det arbejde, de er blevet bedt om – ek6

CLEAN – Forår 2015

sempelvis at udskifte et oliefyr med en
varmepumpe. Men de ser ikke de andre
energibesparende tiltag hos kunden, som
de også kunne tilbyde at hjælpe med. Et
simpelt eksempel kunne være at skifte en
dryppende vandhane i forbifarten. Derfor
er der behov for at give håndværkerne de
nødvendige kompetencer, så de kan fokusere på generelle energiforbedringer i
husstanden. Det er en ydelse, der er i stigende efterspørgsel, og som hurtigt ville
give økonomisk gevinst for både husejere
og håndværkere.
ZERObyg har udviklet et modulært
kursusforløb (se box), der skal udbygge
kompetencerne hos håndværkssvendene. Modulet begynder med et 3-dages
forløb, der giver en introduktion til emner
såsom energibesparelser, kundeservice
og LEAN. De kan desuden vælge suppleringsmoduler, der går i dybden med
forskellige fagområder. I alt varer kursusforløbet fem dage. Gennemførsel af
alle moduler giver automatisk adgang til
’BedreBolig rådgiver ’uddannelsen.

Nye løsninger kræver ny læring
Et af ZERObyg-projektets vigtigste
resultater har været at etablere testog kompetencecentret, ZERObyg
Akademiet.
Det
er
en
fysisk
undervisningsplatform med komplekse
systemløsninger.
Derudover
har
der også været fokus på at øge
digitaliseringen af projektet. Det har
bl.a. affødt ZERObyg App’en (se box)
og
ZERObyg
E-læringsværktøjet,
der giver tilgang til supplerende
undervisningsmaterialer og digitale

ZERObyg App
Udviklet i samarbejde med ProjectZero
App’en tilbyder håndværkere en mulighed for
at give kunden vejledende information omkring
energiforbrug og eventuellebesparelser.
Det er ikke et værktøj kun forbeholdt håndværkerne. Er du husejer eller bor i lejlighed kan du
i høj grad benytte dig
af belysnings- og -beregneren.
App’en er i løbende udvikling, og der kommer
stadig flere funktioner til.

”Vi er af den overbevisning, at de håndværkere, der
formår at se boligen som en helhed, og ikke kun fokuserer på deres eget speciale – det er dem, der løber
med kunderne”.
- Elisabeth Ibing Holm, EUC Syd, ZERObyg-projektleder

Kompetenceudvikling på
ZERObyg kursusforløb
ZERObyg Håndværkeren
3 dage

ZERObyg EL
2 dage

ZERObyg VVS
2 dage

Mere om ZERObyg
•

EUC Syd har tilkoblet en Erhvervs
Ph.d., der skal afdække hvordan
samarbejdet mellem installatørfaggrupper og rådgivere kan optimeres i forbindelse med energirigtig boligrenovering.

•

Etnografiske feltstudier er gennemført på et renoveringsprojekt
under Haderslev Andelsboligforening.

•

Målet er at afdække samarbejdspraksis generelt men også
specifikt i forhold til installation af
ventilationssystemer.

•

Ph.d.-projektet positionerer sig
indenfor Science, Technology and
Society studies (STS) og energieffektivisering.

ZERObyg Klimaskærm
2 dage

værktøjer såsom el- og varmeberegnere.
Alle initiativer kommer til at leve videre
efter ZERObyg-projektets afslutning
den 31. marts 2015.
I det hele taget har ZERObyg-projektet
været årsag til, at EUC Syd nu etablerer
en række efteruddannelsesmuligheder
inden for byggesektoren. Kurserne giver
viden om, hvordan man som håndværker spotter et behov for energirenovering
i de private hjem rundt om i Danmark.
De enkelte kurser vil eksempelvis kunne

foregå på byggepladser, i virksomheder
eller i byggemarkeder, hvor håndværkerne finder løsningerne i forvejen. Her
er fokus i høj grad på at etablere et tæt
fællesskab mellem håndværkere, rådgivende ingeniører og arkitekter såvel som
banker. Fremtidens løsninger bliver mere
komplekse, end de er i dag. Derfor er der
brug for, at fagspecialister puljer deres
viden og arbejder tæt sammen. Det vil
gavne deres kunder men i sidste ende
også deres egen pengepung.

CLEAN – Forår 2015

7

ZERObyg Akademi
– Efteruddannelse fremmer
forretningsmulighederne

En afgørende forudsætning for akademiet har været samarbejde og sparring med
virksomheder, der tilbyder innovative og energieffektive systemløsninger inden
for byggeri og el- og vvs-installation
af bettina yanling fjældhøj, clean

I

19 leverandører af energiløsninger inden for byggeri, el og vvs har
stillet viden og løsninger til rådighed
for ZERObyg-projektet, hvoraf 7 er
medlemmer af CLEAN (se Box). Siden
akademiets indvielse i april 2014, har
det fungeret som test- og demonstrationsrum til brug i efteruddannelsen af
håndværkssvende. Hans Lehmann, vicedirektør for EUC Syd forklarer, ” Vi
tror på et tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner,
og bygger vores efteruddannelse på et
princip om, at viden virker, men at praktiske eksempler virker endnu bedre”.
alt

Bæredygtige løsninger til kunder
Udrulningen af fremtidens energieffektive løsninger kræver en langt bredere
forståelse for systemløsninger, hvilket

8
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kun er muligt ved en langt stærkere
integration af kompetencer og samarbejder på tværs af faggrupper og
industriskel. Projektleder på ZERObyg-projektet, Elisabeth Ibing Holm,
fremhæver, at især eksponering af de
nye energieffektive teknologier og systemløsninger til håndværkssvende
i et efteruddannelsesforløb har stor
betydning for at fremme den bæredygtige udvikling og udvidelsen af forretningsområdet for de virksomheder, der
beskæftiger sig med energieffektivitet.
Hun siger, ”For de håndværkere der
har undergået ZERObyg-kurser, mødt
virksomhederne og blevet præsenteret
for deres løsninger, har demonstrationsrum og netværket med virksomhederne haft stor betydning i forhold til
at tage de nye teknologier og løsninger

til sig”. Netop dette har også været en
del af motivationen for de virksomheder, der er gået med i projektet og bidraget med deres viden og løsninger,
”Vi glæder os over, at der kommer flere håndværksuddannede med fokus
på energieffektivitet, som kan tilbyde
deres kunder nogle bæredygtige løsninger. På den måde er denne type
samarbejde med til at udvide vores
forretningsmuligheder og skubbe den
grønne omstilling længere frem”, siger
Johnny Hansen, ClimaCare.

Synliggørelse fører til
forretning
Det overordnede formål med ZERObyg-projektet er at fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger. CLEAN har spillet en stor

Leverandører til ZERObyg Akademi
EL

= CLEAN medlem

Zzzero Aps

Strømspareskinne til skriveborde

Servodan

Sensorer til lysstyring

IC Meter

Måling af indeklima: CO2, vanddamp, temperatur

Clima Care

Kuffert med LED-pærer & test-skinne til dæmpning og energiforbrug

KVA Diesel

Informationsmateriale (roll-ups) om husstandsvindmøller

Riegens

4 DALI-baserede LED-armaturer

VVS
Schlüter Systems

Mock-ups af gulvvarmesystemer

Danfoss

HVAC-system: Ventilationsanlæg, klimastyring og el radiatortermostater

Tanddrup Water Solutions

Vandspareprodukter

Novopan Klimagulv

Mock-up af gulvarmesystem, hvor vandbåren gulvvarme kan installeres i trægulv

Smedegaard Pumper

Cirkulationspumpe

BYGGERI
Egernsund Tegl (Gråsten Teglværk) Mock-up af ydermur
Refleksiv isolering
ALU Thermo
DAFA

Dampspærre: tape, gennemføringer, klæber osv.

Kingspan

Sortiment af forskelligt isoleringsmateriale

Recticel

PUR isoleringsprodukter

Primo Vinduer

Mock-up af vindue 90*115 cm.

Dansk Træisolering

Træfiberisolering

Sundolit

Mock-up af ydremur KUB – system, der er bygget op af EPS

rolle i facilitering af kontakt mellem
en række medlemsvirksomheder og
ZERObyg-projektteamet for at identificere den viden og de løsninger, virksomhederne ligger inde med. Tony
Nielsen, Danfoss, udtaler, ”vi mener,
at en opkvalificering af installatører og
VVS’ere og andre håndværkere med
både merkantile samt tekniske kom-

’Denne type samarbejde er med til
at udvide vores
forretnignsmuligheder’- ClimaCare

petencer vil fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger.
Velkvalificerede håndværkere som har
kompetencerne til at vejlede om systemløsninger vil kunne øge graden af
energirenoveringer og hermed øge afsætningen samt skabe arbejdspladser
hos producenter samt håndværkere”.
Denne tilgang har ligeledes åbnet op
for en række muligheder for EUC Syd
til at udvikle sig som en uddannelsesinstitution, der kan tilbyde relevante og
konkurrencedygtige uddannelser med
et højt niveau af faglighed. ”Bæredygtighed er for os mere end bare et ord
– det er en forretningsmodel”, forklarer
Hans Lehmann.

ZERObyg Akademiet
- Indviet 10. april 2014
- I alt 19 danske leverandører indenfor bygge,
el- og vvs-installation har bidraget til akademiets test- og demonstrationsrum.
Indgår som fast bestanddel i både efteruddannelse og erhvervsuddannelserne på EUC Syd.
- Det forventes, at akademiet vil få tilføjet en virtuel del, hvorfra undervisere kan hente opgaver
til undervisningsbrug.
- Bliver brugt i internationale sammenhænge,
blandt andet har 10 franske VVS-studerende
været forbi i forbindelse med undervisning i
energioptimering
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TRANSFORM viser retningen for
bæredygtige byer
TRANSFORM-projektet fokuserer på at identificere barrierer, der hindrer byer i at
opnå CO2-neutralitet, og har fokus på, at Smart City-principper og løsninger overFoto: Jacob Krull, NCC
føres til Københavns generelle bygningsmasse.

Portland Towers, Nordhavn

af bjarke kovshøj, clean

K

øbenhavns kommune ønsker derfor at fremvise eksempler på business cases og tekniske løsninger
for bæredygtigt byggeri og bæredygtig
energirenovering. Målet er at inspirere til
dialog med bygherrer og investorer og
motivere til valg af flere bæredygtige og
energieffektive bygninger. Til dette gennemfører CLEAN interviews med bygherrer og rådgivere, der er tilknyttet nyere
eller renoverede københavnske energiog ressourceeffektive etage- eller kontorbygninger.

Bæredygtighed med flere formål
En konklusion er, at baggrunden for et
bæredygtigt byggeri og energirenovering
ofte kan være forskellig. Nogle er drevet
af bygningsreglement og krav fra kommunen. Andre bygherrer er drevet af et
højere formål og ønsker om at ændre måden, hvorpå man kan energirenovere under respekt for arkitektur, bygningsarv og
rentabilitet - et eksempel herpå er Drost
Fonden, som stod for renovering på Ry10
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esgade og vandt Renoverprisen 2012.
Bygherre her erkender dog også, at bæredygtig renovering ikke er mulig uden
offentlig støtte.

’Brugerinddragelse er
nødvendigt for
bedre energiadfærd’
Et andet byggeri, Dyvekeskolen, vandt
prisen som årets skolebyggeri i 2013, og
var drevet af ønsket om at højne indlæring hos eleverne og skabe tryghed og
byfornyelse. Bygherres baggrund og det
sociale har derfor ofte indflydelse på byggeriets bæredygtige fokus.

Fleksibel energirenovering
letter vejen
Den vigtigste anbefaling i forhold til at
bygge energi- og bæredygtigt er at tænke det ind fra starten af processen, gennemføre pilotprojekter og udføre etapevis ombygning. Dette gør det lettere at
tilpasse energirenoveringen de enkelte
lejligheder og behov. Endvidere er det
vigtigt at involvere brugerne for at få en
bedre energiadfærd, da processen berører mange og nye løsninger skal gøre
ejendommen bedre for netop brugerne.
Her kan uddannelse af lejere i renoveret
bygning anbefales.
Ved renovering af eksisterende byggeri har det været muligt at opnå energiklasse B for projektet Dyvekeskolen,
hvor byggerådgiver fik meget frie rammer
og samtidig var i stand til at holde sig
indenfor budgettet. Dette skete blandt
andet på baggrund af nogle test-installationer, som gav stor indsigt i, hvordan
energirenovering og bæredygtighed kan

Ryesgade 30 A-C
Hvor: København
År: Renoveret 2012
Type: Lejligheder
Bygherre: Privat – Drost Fonden
Driver for bæredygtighed og energioptimering:
Formål i fonden at fremme dansk byggeri, levetid på
løsninger, renovering under respekt for æstetik og bygningsarv, nedbringe driftsomkostninger, tiltrække nye
lejere
Vigtigste anbefaling til andre:
Individuel tilpasning af energirenovering, brugerinddragelse, etablering i etaper giver mindre genhusningsbehov. Individuel ventilation med mulighed for central overvågning/styring.

Foto: Adam Mørk

Dyvekeskolen

Multihallen - Hal C

Hvor: København
År: Renoveret 2013
Type: Institution
Bygherre: Københavns Ejendomme

Hvor: København
År: Nybyggeri 2013
Type: Kulturinstitution
Bygherre: Københavns Ejendomme

Driver for bæredygtighed og energioptimering:
Lærende og digitale skole, tryghed på og omkring skolen gennem belysning, bedre indeklima og klimatilpasning. Skolen er
centrum i byudviklingsplaner i området.
Vigtigste anbefaling til andre:
Fokus på den værdi, der skabes for brugeren af bygningen, stor
værdi i at flytte 300 elever på lang sigt, test af løsninger i pilotprojekt inden byggeprocessen starter spare både tid og penge,
brugerindvolvering tager tid, men er vigtig.

indarbejdes. Samlet set for de seks cases, blev der opnået energiklasse A for
nybyggeri og energiklasse A-C for renoveringsprojekterne.
Rentabiliteten i de valgte projekter har
også været i fokus, og særligt i forhold til

Driver for bæredygtighed og energioptimering:
Sikre fornuftig udnyttelse af dagslys, tilgodese mange forskellige gruppers behov.
Vigtigste anbefaling til andre:
Udnyt dagslys, solceller er oplagt som supplerende energikilde,
beton er godt til både at optage og afgive varme for at sikre en
konstant temperatur og giver lille vedligehold.

om dette kan være en barriere for at få
flere dybe energirenoveringer gennemført
med større fokus på bæredygtighed.
Energitiltag giver mulighed for at finansiere
andre løsninger. Konklusionen er her,
at rentabiliteten ofte bliver tænkt ind,
men ikke udregnet, da bæredygtighed

ofte er et spørgsmål om at skabe et
fyrtårnsprojekt eller give lejere det bedst
mulige produkt til en fornuftig husleje. På
Ryesgade-projektet er der dog beregnet
en udskiftning af lejere hvert 4.-5. år,
da det giver mulighed for forbedring og
lejeregulering.
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Boligejere får styr på
energien
af lotte lindgaard andersen og
rikke schak toustrup-jensen, clean

F

projekt ”Styr på Energien” er, at finde ud af, hvor store energibesparelser, der kan opnås med
et nyudviklet intelligent energistyringssystem kombineret med isoleringsløsninger
i private boliger. Det er løsninger, der kan
implementeres og tilbagebetales på 5-10
år. Der skal desuden udvikles en finansieringsmodel. I løbet af projektet inviteres
både deltagende husejere og region Syddanmarks små og mellemstore virksomormålet med

’Det er
løsninger, der kan
implementeres
og tilbagebetales
på 5-10 år’

heder til netværksmøder med henblik på
at videndele og øge efterspørgslen. Løsningen har stort potentiale i ældre enfamiliehuse, hvorfra 51 % af energiforbruget i
bygninger stammer og kan være en forberedelse til fremtidens smarte energisystem, hvor vi bruger energien, når den er
billigst og når der er brug for den. På den
lange bane skal projektet skabe vækst og
øget eksport af cleantech-løsninger hos
SMV-virksomheder.
Løsningerne afprøves i Middelfart,
Odense og Kolding kommuner, hvor
foreløbig 16 husstande har fået installeret
energistyring og 5 husstande isoleringsløsninger. Over det næste år skal husstandenes forbrug på el og varme monitoreres og vurderes online. Boligejerne
inddrages på brugermøder, via facebook,
gennem spørgeskema og hot-line service
i forhold til de tekniske udfordringer med
testsystemet.

Intelligent Energistyring giver
overblik
I Kolding viser boligejer Johnny Rostermund husets gamle sorte eltavle med

12
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Hvad siger eksperterne?
I projektet er der indtil videre inddraget 25 SMV-virksomheder i enten videndeling på netværksmøde eller ved installering af løsninger i private hjem. På netværksmødet deltog
blandt andet Tommy Rost fra Trap+, som har stået for installeringer af energistyring i
Middelfart og Kolding, ”Jeg ser store perspektiver for min forretning og så er det samtidigt smart teknik, som giver information om hvor energisyndere er, og hvor man skal
sætte ind f.eks. med udskiftning af hvidevarer. Systemet er generelt blevet godt modta-

Isover, Tre-For, Middelfart Sparekasse samt
Odense, Kolding og
Middelfart kommuner
er partnere i projektet.
Schneider Electric er
teknologileverandør.

get af brugerne”, siger han

”Jeg ser intelligent
energistyring som
en stor mulighed
både som forretning og for optimering af, hvornår
man bruger sin
energi. Det er winwin for både boligejere og virksomheder.”
- Jørgen Jensen fra Jensen
El, Middelfart

hvide porcelænssikringer frem for installatøren. Der skal installeres el-styring på
kredsene, og det kan være en udfordring
i huse med ældre eltavler. Ikke desto mindre er Johnny Rostermund klar over vigtigheden af at få styr på energien. ”Jeg
tror der er en del at spare på varmestyring. Mit motiv er helt klart økonomien,
men jeg synes også det er spændende
med nye gadgets. Jeg tænker, at det vil
forbedre mulighederne for at sælge huset
engang. Jeg tror, at vi vil ændre adfærd
lidt, at vi bliver mere opmærksomme,
når vi får muligheden for at få et overblik
over, hvor vi bruger energi her i huset,
siger han.
Johnny Rostermunds udtalelser bakkes op af en spørgeskemaundersøgelse
til boligejere i pilotprojektet, der viser, at
mere end 70 % af de adspurgte er blevet
mere energibevidste, følger deres energiforbrug og laver indstillinger på energistyringssystemet, samt at 85% har talt med
venner og naboer herom. ”Tilbagemeldinger fra engagerede boligejere har stor
værdi, og giver os som teknologileverandører mulighed for at forbedre systemet

inden det tilbydes på kommercielle vilkår”, siger Lars Sønderby-Nielsen, Schneider Electric.

Finansieringsmodel
I forhold til finansiering foretrækker
langt de fleste af de adspurgte boligejere kontant betaling (73 %) eller lån
(20 %). Bent Hørby, Middelfart Sparekasse, forklarer, ”mange boligejere har
penge på kontoen og lån er derfor først
aktuelt, når der skal investeres i en total
energirenovering med både isolering,
nye installationer og energistyring. Sparekassen har i pilotprojektet bidraget
med udvikling af en model, som på en
let overskuelig måde viser, hvad det koster at låne, hvis man regulerer på rente, løbetid etc.

Projekt Styr på Energien afsluttes maj
2015 og er et dansk forløber-projekt, for
den Europæiske projektidé Bright@Home,
som forventes at komme på banen i 2016.

CLEAN – Forår 2015

13

ESCO i almene boliger er
et fælles projekt
Vejen til energibesparelser i alment boligbyggeri er ikke lige og heller ikke uden
sten. Men hvis boligforening og beboere gør en fælles indsats, så er der flere
muligheder for at nå et godt resultat. Det viser CLEAN-projektet ESCO i almene
boliger.
af casper mikkelsen, clean

M

CLEANs projekt er at
belyse, om det er muligt at overføre erfaringer fra kommunale
ESCO-projekter til det almene byggeri
og samtidigt indbygge en beboergaranti for besparelserne. Overordnet set har
projektet til formål at få boligforeningernes bestyrelser til at igangsætte projekter,
som tilgodeser klimaet og genererer energibesparelser. En hjælp hertil kan være
brugen af et let anvendeligt virkemiddelkatalog, som indeholder hjælpeværktøjer
til beslutningsprocessen herunder råd om
økonomi, præsentationsmateriale, motivationsmetoder for bestyrelse og beboerinvolvering samt eksempler på almene
boliger, der allerede er renoverede.
ålet med

For at klæde bestyrelserne på og
sikre, at de gode projekter ikke strander
i beboerdemokratiet, er der behov for

Solbakken, Kolding
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forslag, som letter beslutningsprocessen og indeholder en garanti for huslejeforhøjelse.

’Det vigtigste er
at inddrage beboerne og fortælle.
hvad der skal ske’
En snoet vej frem
En konklusion er, at ESCO ikke er den
frelsende engel, der sikrer energirenoveringer, og at der ikke findes nogen
genvej i udbudsprocessen. Herudover
er det et dilemma, at boligforeningerne ikke må blande varmeregnskaberne
med driftsregnskaberne. Dette betyder,
at retten til energibesparelserne tilfalder

beboerne, hvorved boligforeningerne ikke kan anvende energibesparelserne til
energiinvesteringer.
Projektet har desuden vist, at ESCO virker bedst på fællesanlæggene, da det
næsten er umuligt at få ESCO ind i større gennemgribende energirenoveringer,
der fx omhandler klimaskærmen. Derfor
skal modernisering og kvarterløft tænkes ind i fremtidige energirenoveringsprojekter, da det vil lette vejen betydeligt
for at få projektet igennem hos Landsbyggefonden.
Erfaringerne viser også, at den største
udfordring for boligforeningernes bestyrelser, er at få inddraget beboerne i processen, og få kommunikeret klart, hvad
der skal ske, og hvad det kommer til at
betyde for beboerne.

Bergsvej, Odense

I gennemførsel af projektet blev en række
udfordringer identificeret:
Beboerdemokrati

Budgetterne

Regningen

Fællesanlæg

At få afdelingerne/beboerdemokratiet gjort klar
til energioptimering via
ildsjæle. Hvis energi skal
på dagsordenen i afdelingerne, skal der tales
om andet end økonomi.
Totaløkonomi, komfort-,
lys- og klimaelementer kan inddrages. Vis de
gode eksempler fremfor
at fokusere på tilbagebetalingstid.

Reglerne omkring varmebudget/driftsbudget
kan ikke sammenblandes
(ejer/lejer-paradokset).
Med en lav fjernvarmepris, rentabilitet på investeringer og negativt cash
flow år 1-3 mangler boligorganisationerne redskaber til at påligne huslejestigning

Udgiften til energimærket kan ikke deles ud på
beboere og ud på varmeregningen. Hvis en afdeling ønsker energirenovering kan den få intern
støtte fra hovedorganisationen og fra en dispositionsfond. Afdelingen kan
bidrage med finansiering
fra deres vedligeholdelseskonto. Afdelingsbestyrelsen har således deres
egen økonomi, hvor et
beboermøde kan afgøre,
hvad de skal bruge midlerne til. Boligorganisationen tager realkreditlån til
lave bidragssatser. Finansiering er normalt ikke noget problem.

ESCO er vanskeligt i alment boligbyggeri, da det
ikke er muligt at give garanti for forbruget i den
enkelte lejlighed. Der er
derimod gode muligheder
for ESCO på fællesanlæg,
da dette kan være en genvej til at få gennemført
energibesparelser. Schneider Electric vurderer, at
der er 80 % chance for at
få stemt et ESCO-projekt
igennem på fællesanlæg.

Hvad er næste skridt?
1.

Offentliggørelse af ”Virkemiddelkatalog” på CLEANs hjemmeside. En hjælp til bestyrelserne indeholdende nødvendige
trin for gennemførelse af enten et støttet eller ikke-støttet
projekt.

Hvad er ESCO?
ESCO er forkortelsen for energy service company (energitjenesteselskab) og konceptet består af et samarbejde mellem en kunde, som
skal have udført energirenovering, og en leverandør. Leverandøren stiller en garanti for

2.
3.
4.

Brev fra CLEAN til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
om behov for lovgivningsændringer for at lette energirenovering i alment byggeri.
Synliggørelse af gode eksempler fra kommunerne – f.eks.
Middelfart Kommune, hvor tilbagebetaling af bidragssatsen
ved at holde regnvand på egen grund, har medvirket til finansiering af energirenovering i etagebyggeri.
Afholdelse af workshops for meningsdannere i beboerbestyrelser i samarbejde med boligforeningerne.

energibesparelserne, hvormed de opnåede
energibesparelser kan benyttes til at betale for
energirenoveringen.
ESCO-leverandøren giver garanti for energibesparelser, og hvis disse ikke opnås skal leverandøren kompensere økonomisk.
I andre tilfælde giver esco firmaet en besparelsesgaranti til kunden - også kaldet energy
performance contracting. Kunden kan være et
privat ejendomsselskab, en almen boligorganisation eller en offentlig bygningsejer.
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Vision for effektivt
byggeri i fremtiden
af projektleder leon aahave uhd
og lotte lindgaard andersen, clean

C

LEAN vil fortsat fokusere på efterspørgsel og
rammer for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger og understøtte med uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og videndeling. Konkret betyder det uddannelse
af ”ambassadører” og bygningsejere i brug af energirigtige løsninger, forståelse af potentialet og værdien
af energieffektivisering af bygninger samt test og demonstration af bæredygtige og smarte energiløsninger
i forskellige bygningstyper. Der er behov for fortsat at
fokusere på økonomisk mest rentable løsninger såsom
energistyring og isolering af klimaskærm, som typisk
bidrager med 10-30 % i energibesparelse. Påvirkning
og forståelse af energiadfærd vil være et fremtidigt fokusområde for at fastholde de energibesparelser, som
allerede er opnået ved investering i bedre klimaskærm,
installationer og vedvarende energianlæg. Desuden
giver det god mening at motivere bygningsejere til
større energibevidsthed, omstilling til smart grid og
kun at bruge energien, når der er brug for den. Dette
kan bl.a. opnås ved intelligent energistyring og uddannelse af brugere.

Dybe energirenoveringer på vej
Der er også behov for at tage skridtet mod de større
16
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dybe energirenoveringer, hvis vi skal i mål med energibesparelser på bygningsområdet på 35 % frem til 2050
(Energistyrelsens energirenoveringsstrategi 2014) og
gøre disse løsninger transparente og lettilgængelige
for brugere gennem udvikling af pakkeløsninger og demonstration. CLEAN har med god grund haft fokus på
energibesparelser for private en-families huse i mange
af sine hidtidige projekter, da 51 % af energiforbruget
i bygninger kan relateres hertil. Der er dog også behov for at fokusere på besparelser i etagebyggeri (20
% af energi i bygningerne). Her er der størst mulighed
for succes indenfor ejer- og andelsboliger, hvor beboere har en motivation for værdisikring gennem energirenovering. Såvel som indenfor energirenovering af
kontorbyggeri, hvor lejeres krav til udlejer om at bo i
energirigtigt byggeri sammen med lovgivningsmæssigt planlagte tiltag gør det muligt for udlejer at lægge
forbedringer i form af energibesparelser på huslejen.
CLEANs nye projekter, som er beskrevet på den
næste side giver også et klart signal om disse fokusområder og graden af involvering af CLEAN medlemmer.

NEARLY ZERO ENERGY IN SPORTSFACILITIES

BRIGHT@HOME

Energiforbruget i sportsfaciliteter er
karakteriseret af lange perioder med
et lavt og konstant forbrug, fulgt af
korte perioder med et højt forbrug.
Disse svingninger er blot ét af adskillige fællestræk, som denne type
byggeri deler. Andre er eksempelvis;
blandingen af stilistiske og funktionelle byggekrav, indendørs- og udendørs belysning, større opvarmede- og ventilerede rum, samt stor
forskellighed hvad angår typen af ejerskab. Med projektet Nearly
Zero Energy in Sportsfacilities (n0e-Sports) ønsker en stærk samling af internationale partnere, herunder CLEAN, at kortlægge
energiforbrug og mulighed for reducering af energiforbrug i europæiske sportsfaciliteter samt i samarbejde med kommuner at afprøve nye energiløsninger i et antal sportsanlæg, således at disse
kan bidrage til inspiration. Energiforbruget i sportsfaciliteter udgør
4 % af den europæiske bygningsmasses samlede energiforbrug.
Dette giver et godt billede af de optimeringsmuligheder, der er inden for energieffektivitet og vedvarende energi gennem projektet
Nearly Zero Energy in Sportsfacilities.

Der er tale om en projektansøgning,
som vil blive færdigudformet forår
2015. Projektansøgningen planlægges at have fokus på energibevidsthed og motivation af brugere til en
mere energirigtig adfærd. Midlerne
er uddannelse, events og anvendelse
af mere brugervenlig intelligent energistyring og monitorering i private
hjem. Projektet er en fortsættelse og en europæisk udbygning af
det danske projekt ”Styr på energien”, som løber frem til sommer
2015 og som har fokus på test af intelligent energistyring i private
hjem, udvikling af en finansieringsmodel, inddragelse af SMV-virksomheder samt eksport. Timingen passer, da det vil være muligt
at inddrage resultater fra projekt ”Styr på energien” i ansøgningen,
som har fået midler fra EUopSTART med henblik på Horizon2020
call. Europæiske og danske projektpartnere vil blive søgt primo
2015 med CLEAN som lead-partner.

INNOVATIONSNETVÆRKET SMART
ENERGY (INNO-SE)

REFURB 2.0

Inno-SE har til formål at skabe vækst
og beskæftigelse i den energiteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye energiløsninger og teknologier. Innovationsnetværket tager
udgangspunkt i globale samfundsudfordringer, men har det klare mål
at skabe vækst, innovation og øget
omsætning i virksomheder ved at eksportere teknologier, viden
og integrerede løsninger til udlandet. INNO-SE består af 4 fokusområder, hvor den ene hedder intelligent byggeri og adfærd og
bliver ledet af Alexandra Instituttet ved Aarhus Universitet. Fokusområdet vil udvikle Smart Grid-kompatible bygningsinstallationer
og teknologier til styring og udnyttelse af IKT-data , der er baseret
på viden om menneskers energiadfærd. Disse løsninger vil kunne
anspore til et lavere og mere fleksibelt energiforbrug, en energibevidst adfærd og et forbedret indeklima i bygninger. Innovationsplatformen har midler i perioden 2014-2018. www.inno-se.dk.

CLEAN har sammen med flere internationale partnere taget initiativ til
projektet, som sigter mod at gøre det
mere rentabelt og gennemskueligt
for ejere af én- og flerfamiliehuse, at
lave dybdeenergirenovering af deres
boliger. Metoden vil være at udvikle
et procesværktøj, som giver en step
by step guide for dybderenovering
med udgangspunkt i eksisterende systemløsninger. Overordnet
vil projektet arbejde med at opbygge tillid hos boligejerne, så de
store, og nødvendige, renoveringer ikke virker så skræmmende
og uoverskuelige, som de er i dag. Derfor bliver der udviklet et
attraktivt pakketilbud, som knytter efterspørgsels- og udbudssiden sammen. CLEAN vil inddrage sine medlemmer i dette projekt,
således at de bedste løsninger kommer i spil og vi får skabt flere
grønne arbejdspladser. Dette projekt har fået støtte fra Horizon
2020 og går i gang april 2015.
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Bæredygtighed tilbage
på dagsordenen
preben birr-pedersen, ceo i clean

Med over 170 medlemmer fra hele landet har man opnået en kritisk masse,
som gør CLEAN til det naturlige sted at søge kontakter, når man har brug for
Af Bent Sørensen
samarbejdspartnere, knowhow og teknologi inden for bæredygtighed

K

og stribevis af meldinger fra DMI om skybrud og endda dobbelt-skybrud har gjort det
nærværende for alle, at der er sket noget
med klimaet. Klimatopmødet i København
i 2009 gav klimadebatten en mavepuster,
men det kraftige vejr har været med til igen
at skærpe interessen for bæredygtighed.
raftige storme

Effektivisering af
energiforbruget

Energilagring
Det siger Preben Birr-Pedersen, der
er CEO for CLEAN, som er den nye, store klynge for klima, miljø og grøn energi.
CLEAN er stedet hvor virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner kan mødes og finde nye samarbejder
og løsninger på tværs af brancher og kompetenceområder.
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Cleantech er en
fælles betegnelse for alle
produkter, teknologier og services, der bidrager til at reducere brugen af energi og ressourcer,
øger andelen af grøn energi, genbrug
og genanvendelse, eller reducerer miljøproblemer. Samtidig skal produktet
eller servicen udgøre et forretningsmæssigt potentiale. Cleantech er
med andre ord betegnelsen for
markedet for mere bæredygtige løsninger.

Grøn energiproduktion

CLEANTECH

Vand og
spildevand

Bag CLEAN ligger fusioner af seks klynger, som havde hvert deres faglige og geografiske fokus, men som i dag er samlet
i en stærk, landsdækkende organisation
med over 170 medlemmer. CLEAN er en
af Danmarks seks guldklynger, og det viser
klyngens stærke fodfæste.
”Det er en generel trend i Danmark og
Europa, at man skal have færre netværk og
klynger, som derimod skal være større og
stærkere, have kritisk masse og den rigtige sammensætning af medlemskredsen.
Vores strategi er at være dén stærke, nationale klynge, men vi kigger på særkendet og styrkepositioner i de enkelte regioner, da alle regioner har en dagsorden om
bæredygtighed inden for energi og miljø,”
siger Preben Birr-Pedersen. Han påpeger,
at CLEAN både samler kompetencer inden

Intelligente
energisystemer

Luft og
miljø

Bæredygtige
materialer

Affald og
ressourcer
Smart
city

for teknologi, knowhow og services.

Kunden i fokus
Innovation er helt centralt for CLEAN,
men man sætter kunden og ikke teknologien i fokus. Kunden kan både være en
anden virksomhed eller en slutbruger.
”For os betyder innovation, at der skal
være et forretningsmæssigt potentiale,
ellers flytter det ikke på den grønne dagsorden og heller ikke på økonomien. Vi

hjælper med at sætte et konsortium sammen, så et projekt kan lykkes, og vi bistår
med at bringe det videre med finansiering
f.eks. fra investorer i vores netværk. Det
kan også være offentlig støtte, men det
er ikke et formål i sig selv for os,” siger
Preben Birr-Pedersen.

i løsningerne.

”Triple helix”-tanken
CLEAN arbejder på både udbuds- og
efterspørgselssiden, for grundtanken er, at
man kan lave nok så mange grønne løsninger, men hvis ingen køber dem, får vi
ikke vækst, job og grøn omstilling. Det kan
f.eks. handle om at efteruddanne håndværkere til at blive energihåndværkere,
hvor de også lærer at sælge løsningerne
– måske i samarbejde med banker og realkreditinstitutter.
”Vi er også fokuserede på det offentlige
som kunde inden for både nybyggeri og
renovering af ejendomme. Det er vigtigt at
tænke på udgifterne i hele bygningens levetid, fordi det kan være dyrt på driftsbudgettet til f.eks. opvarmning at spare på anlægsbudgettet,” siger CLEAN-direktøren.
De mennesker, der skal leve i bygningerne, bliver også tænkt ind i projekterne
for at undgå situationer, hvor ansatte på et
kontor f.eks. åbner for vinduerne, fordi et
varmeanlæg er svært at styre. Derfor inddrager man både ingeniører og antropologer fra Alexandra Instituttet som videnspartnere, så man ikke bare har teknologien
i orden, men også tænker slutbrugerne ind

Fokus for CLEAN i 2015
• Der skal være flere fyrtårnsprojekter, som viser,
at CLEAN og dets medlemmer virkelig gør en
forskel.
• Medlemmer skal møde andre medlemmer i
stribevis af arrangementer.
• Flere afdelinger fra de enkelte virksomheder
skal deltage i netværket.

Et begreb, der dukker op igen og igen,
når Preben Birr-Pedersen skal forklare
grundlaget for CLEAN, er triple-helix, der
står for en trestrenget tankegang i organisationen.

Internationalisering
”Det er vigtigt i forhold til vores ønske
om en trestrenget udvikling mellem det offentlige, private virksomheder og vidensinstitutioner, at vi kan lave interessant
offentlig/privat innovation. Det giver mangfoldigheden i vores projekter,” siger han og
glæder sig over, at så mange kommuner
har valgt at gå foran med bæredygtighed
og er blevet medlemmer i CLEAN.
”Vi definerer os både ud fra hvad vi er
og ikke er. Vi er ikke en brancheorganisation, men vi er den platform, hvor brancheorganisationer, vidensorganisationer,
teknologileverandører og købere af nye
løsninger kan mødes. Det handler om alsidighed og at samle eksperter fra forskellige områder. Og det handler om at hjælpe
kommunerne med at efterspørge nye innovative løsninger på områder, hvor det giver
mening – f.eks. klimatilpasning”. CLEAN
har primært den store koordinerende rolle i
opstartsfasen, når konsortierne bliver dannet, og man skal finde ud af at finansiere
det fremadrettet.
”Vi skal ikke være med i alle projekterne – vi skal først og fremmest være katalysator for at få dem i gang. Vi vil gerne
være med til at formidle løsningerne, så
de kommer flere til gode,” siger Preben
Birr-Pedersen, der tilføjer, at CLEAN også
er vagthund i innovationsprojekterne for at
holde dem i gang og sikre, at projekterne
kører i den planlagte retning.

• Der skal hverves flere medlemmer, og det skal
være de helt rigtige, som kan skabe værdi i
klyngen.

forretning ind i det fra starten, så der kan
ligge mange gode ideer i skufferne, som
kan blive til noget guldrandet, hvis man får
det sat sammen i et nyt puslespil. Det kan
give nye produkter til eksisterende virksomheder eller give grundlag for helt nye
virksomheder,” siger han.

Preben Birr-Pedersen mener også, at
det er vigtigt at få spredt innovationen ud.
Det kan f.eks. være projekter, der ikke er
blevet til noget – enten fordi teknologien
ikke holdt, eller fordi tiden ikke var moden.

CLEAN arbejder også for en øget eksport,
og man ser f.eks. den tyske omstilling til
grøn energi – Energiewende – som en
oplagt chance for danske virksomheder,
som kan begynde hos vores store sydlige
nabo for så bagefter at bringe de samme
løsninger ud i resten af Europa. Det er dog
vigtigt, at det ikke kommer til at handle
om engangsordrer af specifikke produkter,
men bliver til længerevarende relationer.
”Vi har stærke produkter til eksport,
men vi skal være bedre til at sætte dem
sammen i totalløsninger. F.eks. efterspørger de store megabyer ikke komponenter
– de efterspørger totalløsninger. Derfor har
vi fokus på at lave konsortier, der laver totalløsninger,” siger Preben Birr-Pedersen
og peger på vandprojektet i Myanmar som
et eksempel (se side 12).

Internationalisering kan også gå den
modsatte vej over grænsen.
”Mangler man et produkt eller en kompetence, som vi ikke har i Danmark, er det
legalt at hive den ind fra et andet land. Vi
har en forpligtigelse i vores innovationsnetværk til også at søge den fremmeste
viden i udlandet og få den hevet hjem til
Danmark, for det kan også give inspiration til os. Vi samarbejder f.eks. tæt med
det tyske institut for anvendt forskning,
Fraunhofer, og med cleantech-klyngen i
Malmö, Sustainable Business Hub. Vi vil
også gerne nedbryde de skel, der er hen
over den dansk-tyske og dansk-svenske
grænse, siger Preben Birr-Pedersen, der
udpeger det som en del af CLEANs nye
strategi at få et mere grænseoverskridende samarbejde på udviklingsfronten.

”Min hypotese er, at rigtigt meget ikke
blev til noget, fordi der ikke blev tænkt
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Grøn Erhvervsvækst projektpartnere

ZERObyg Projektpartnere

ESCO Projektpartnere

Styr på Energien Projektpartnere

TRANSFORM Projektpartnere

Bovia Administrationsselskab
Kolding Kommune
Odense Kommune
Schneider Electric
OAB Bolig

ISOVER Saint-Gobain
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Middelfart Sparekasse
Odense Kommune
TRE-FOR
Schneider Electric

Københavns Kommune

CLEAN
Vesterbrogade 1E
1620 København V
Denmark
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