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1 Velkomst

• Borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune

https://www.dreambroker.com/channel/5kwmkyqy/a2kl1y3u


2 Tankerne bag Klimapartnerskab Vejle Nord

1. Baggrunden for Klimapartnerskab Vejle Nord

2. Formålet med Klimapartnerskab Vejle Nord

3. Det forventede udbytte af klimapartnerskabet

4. Tanker, ideer og løsninger, der indgår i arbejdet

5. Hvad får virksomhederne ud af at være med?



2.1 Baggrunden for Klimapartnerskab Vejle Nord

Vejle Kommunes klimaambition er 70% CO2

reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050

• Klimaudvalg og Klimaplan 2020-2050

• Strategisk energiplanlægning i Trekantområdet

• Aktivering af borgere & fokus på partnerskaber

• Klimapartnerskab Vejle Nord skal være model 
for flere partnerskaber i kommunen
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Vejle Kommune kan sammen med virksomhederne vælge 

blandt flere mulige veje til klimaneutralitet i 2050

 Historisk Fremskrivning Klimamål

Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3



2.2 Formålet med Klimapartnerskab Vejle Nord

Virksomhederne i Vejle Nord er usikre på, hvad de skal 
gøre og hvornår, så det sikres at løsningerne også 
bliver økonomisk bæredygtige!

• Hvilke teknologier er modne hvornår?

• Hvad skal der ske med mobiliteten (brint, el….)?

• Hvordan genbruges affald til ressourcer?

• Er en fælles løsning med naboerne en fordel?

• Hvad har kollektive forsyningsselskaber på planerne? 

• Hvilke love, regulering og regler for støtte gælder?

• Hvilke muligheder og restriktioner gælder lokalt?

Partnerskabet skal bidrage med svar på de spørgsmål!



2.3 Det forventede udbytte af klimapartnerskabet

• Et varigt, aktivt og fremsynet erhvervsnetværk med fokus på fælles aktiviteter og løsninger, 
vidensdeling/sparring om Best practice som model for yderligere partnerskaber i kommunen

• Bidrag til den enkelte virksomheds klima- og energistrategi med relevante fremtidsscenarier, konkrete 
løsningsideer samt overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer

• Bidrag til operationalisering af Vejle Kommunes Klimaplan 2020-2050 indenfor områderne: Energi, grønt 
erhvervsliv, grøn transport og affald som ressource



2.4 Tanker, ideer og løsninger, der indgår i arbejdet

Digitalisering
• Gennemgribende digitalisering fra top til bund er 

forudsætningen for grøn omstilling

Energieffektivisering
• Den grønneste kWh er den, vi ikke bruger, så al 

forbrugsreduktion er væsentlig

Kollektive forsyningsløsninger
• Nye muligheder åbner sig, når man ser samlet på 

virksomhedernes forsyningsbehov.

Mobilitet
• Hvert år passerer mere end 20 mio. køretøjer Vejle 

Nord og ca. 2 mio. besøger Exxit 59

Rammevilkår
• Hvad kan lade sig gøre indenfor de gældende 

rammer? Hvilke rammer vil være optimale?

Sektorkobling
• Enhver grøn kWh skal udnyttes optimalt for 

virksomhederne og for samfundet.



2.4.1 Digitalisering skal øge effektivitet og udnyttelse af grønne kWh

• Tydelig kommunikation af den aktuelle status og 
forventede udvikling af energiforbrug og CO2

• Mulighed for at købe og sælge energi og fleksibilitet

• Løbende overvågning af alle former for forbrug og  
valgmuligheder for at udnytte energien bedre

• Mulighed for at etablere styring af anlæg og udstyr, 
som producerer eller forbruger energi

• Mulighed for at tilmelde udvalgte anlæg til central 
optimering, som åbner mulighed for at tjene penge 
på at hjælpe det samlede energisystem



2.4.2 Grøn elektricitet og fleksibelt elforbrug skal kunne betale sig!

• Skal Vejle Nord bidrage med 
ny VE-kapacitet?

• Hvordan skal Vejle Nord 
understøtte grøn transport?

• Hvor stor er fleksibiliteten i 
elforbruget i Vejle Nord og kan 
den styres og udnyttes?

• Hvordan skal samspillet være 
med elnettet?

• Hvad er mulighederne for 
sektorkobling i Vejle Nord?



2.4.3 Hvornår er lokale og fælles køle- og varmeforsyninger attraktive?

• Er der potentiale for samspil 
mellem el, varme og køling?

• Hvad er området potential for 
jordvarme (geotermi)?

• Kan sæsonudsving i behov og 
overskud af varme løses med 
centralt varmelager?

• Giver det mening at etablere 
lokale køle-/varmenet, eller er 
det altid bedst af koble sig på 
kollektive forsyningssystemer?



2.4.4 Vejle Nord kan understøtte grøn transport i hele Vejle Kommune!

• Skal Vejle Nord bidrage med 
ny VE-kapacitet?

• Hvad er potentialet for P2X i 
Vejle Nord, set i lyset af de 
mange andre projekter i DK?

• Hvor stor opladningskapacitet 
skal der være i Vejle Nord, når 
også samspillet med resten af 
byen tænkes ind?

• Hvor stort er potentialet for 
udnyttelse af fleksibiliteten i 
elbilernes batterier, når de står 
til opladning?



2.5 Hvad får virksomhederne ud af at være med

Netværk, vidensdeling og inspiration

• I bliver en del af et netværk med fokus på at finde 
bæredygtige og økonomisk attraktive løsninger

• I møder andre virksomheder, som kigger på de 
samme udfordringer som jer, og som måske har 
fundet gode løsninger, som I kan blive inspireret af

• I vil møde virksomheder (fra Følgegruppen), som 
kan give jer indsigt i, hvad der er State-of-the-art i 
dag, og hvad fremtiden forventes at bringe

Branche- og virksomhedsanbefalinger
• I får resultaterne af klimapartnerskabets arbejde, 

fx branchespecifikke analyser og anbefalinger af, 
hvad branche og de enkelte virksomheder i 
branchen bør fokusere på

• En virksomhed kan også få en detaljeret analyse og 
redegørelse, såfremt den ønsker at investere i det.

• Analyser og anbefalinger ser på perioden frem til 
2050 og medtager scenarier for udviklingen i 
energipriserne, lovgivningen og teknologierne



3 Aktuelle perspektiver i grøn omstilling

• Direktør for TREFOR Infrastruktur Charles Nielsen



Grøn omstilling

Pejlemærker og nødvendige valg

Charles Nielsen

Direktør, TREFOR Infrastruktur
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• Pejlemærker og nødvendige valg i forbindelse med den grønne omstilling

• Indledende betragtninger – Klimalov, energiforbrug og energisystem

•Handlingsplanen frem til 2030

• Pejlemærker – i den forestående omstilling

•Nødvendige valg 

•Afsluttende betragtninger

Disposition
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• Klimaloven er bagtæppet – 70 % CO2-reduktion i 2030 og neutralitet i 2050.
Problemet er antropogent – det er vores fossile brændsler der har skubbet 
til balancen.

• Energiforbrug: DK 60 % fossil; Verden 80 % fossil – så den positive historie er, 
at vi i Danmark er lykkedes med 40 % VE siden 1973. 

• Energisystem
• Vi har over de sidste 75 år bygget et samfund og en energiinfrastruktur på den fossile ressource 
– en ressource der har været billig, lagerbar, transporterbar og med høj energitæthed –
fleksibiliteten har været i produktionen – olie, gas og el.

• Den grønne omstilling forudsætter omstilling til et mere effektivt energisystem og høst af 
fluktuerende energi – sol og vind, hvor fleksibiliteten tilvejebringes i forbrugsledet.  

Indledende betragtninger
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Energisystemet i morgen
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•Regeringens klimahandlingsplan frem til 2030 har to centrale 
omdrejningspunkter:

• Vi skal udnytte den danske styrkeposition på vind

• Klimaudfordringen skal løses med indenlandske virkemidler – feje for egen dør – CO2-
reduktion og produktion af elektrofuels – PtX.

• Øvrige betragtninger:
• Hockeystaven – der skal ske meget sidst i perioden

• Tænkningen har politisk afsæt frem for reel reduktion

• El er en lokal ressource – højprismarkeder i GE, NL og DK – ikke presset af el fra sol

• Ikke røre meget ved det bestående.

Handlingsplan frem til 2030
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• Elektrificering – elbiler og varmepumper – også varmepumper i de centrale systemer

• Elnettet skal udbygges (og renoveres) – mere finmasket

• Prisen på el fra vind og sol falder i pris

• Batterier bliver meget mere effektive og falder i pris 

• Bilproducenterne producerer elbiler 

• Lastbilerne kommer også til at køre på el

• Lade infrastruktur – og i løbet af en årrække ser vi ladetid på 800 km på < 10 min

• Energiøerne med vind

• Solceller vil blive meget udbredt i Sydeuropa og Nordafrika – kabler til UK 

• I mange lande får atomkraft en ny start 

• Digitalisering – forbrugets fleksibilitet skal mobiliseres

Pejlemærker I
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• Energiøer – Nordsøen (10 GW) og Østersøen (2 – 3 GW)

• Elkabler og rør med H2

• PtX – elektrofuels

• NH3 til oceangående transport

• Crossbridge i Fredericia etablerer 20 MW elektrolyseanlæg – grøn H2 (300 MW i 2025)

• Der er endvidere PtX-anlæg på vej i København og Esbjerg

• CCS på fossile anlæg og lagring i undergrunden – Nordsøen

• Strategiske energiplaner – kommunerne som omdrejningspunkt

• Reguleringen af monopolselskaber justeres – flere styreparametre end alene effektivitet

• Ny normal for grænsen mellem marked og monopol -

Pejlemærker II
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• Overskudsvarme fra industri og service skal bringes i anvendelse

• Gas- og oliefyr skal udfases hurtigst muligt

• Klimavalget skal ind i husene – tagflader stilles til rådighed for produktion

• Støtteordninger for mobilisering af fleksibilitetsmarked

• Sæt data fri for forbrug af energi

• Fjern barrierer for klimagas reduktion i regulerede selskaber – sektorkobling 

• Frem folkelig opbakning

• Vær ærlige og før regnskab med de reelle reduktioner (biomasse og handelsflåden)

• Fælles regnskabsmodel

• Mere uddannelse og omskoling

• * Sæt af anbefalinger fra gruppe af erhvervsvirksomheder den 26. oktober 2021

Nødvendige valg* – på den korte bane
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• Vi er på vej ind i et andet energisystem

• Vi skal bruge det bedste af de infrastrukturer vi har etableret

• Vi skal have en regulering af monopolinfrastrukturerne der sikrer at vi kan bruge/slide det 
vi skal bygge videre på.

• Vi skal have modet til at skrotte det vi ikke skal bruge

• Energiproduktion bliver en naturlig del af vores dagligdag – indpasses i lokalsamfundet

• Vi skal have modet til at tænke i muligheder frem for i begrænsninger.  

Afsluttende betragtninger



TAK FOR I DAG 
TREFOR
KOKBJERG 30
DK – 6000 KOLDING

MAIL:

TLF:

SE MERE 
OM OS PÅ 

TREFOR.DK

CHAN@TREFOR.DK

26 88 33 65



4 Pause

• Der er forfriskninger og mulighed for at netværke ☺

• Vi starter igen om 10 minutter



5 Gennemgang af de kommende aktiviteter



5.1 Hvordan udarbejdes den strategiske energiplan?

Den strategiske energiplan vil redegøre for:

• Status for aktuel energianvendelse og klimapåvirkning 2021

• Road map for energianvendelse og klimapåvirkning 2022-2050

• Barrierer og muligheder i markeder, regulering og teknologi

• Læringspunkter fra arbejdet med den strategiske energiplan

Den vil indeholde forslag og anbefalinger om:

• Individuelle og kollektive forsyningsløsninger

• Digitalisering som løftestang for optimal energianvendelse

• Det videre arbejde med rammevilkår, herunder lokalplaner



5.2 Opbygning af energimodel for Vejle Nord

Den første opgave er at etablere en baseline

• Bygge model af el-, fjernvarme-, gas- og vandforsyningen i 
samt spildevandsledninger i Vejle Nord

• Indlægge 1 års samlet energiproduktion og forbrug i Vejle 
Nord i samarbejde med Evida, KONSTANT Net, N1, TREFOR 
og Vejle Spildevand fordelt på brancher

• Bygge model af vejnettet i Vejle Nord

• Indlægge 1 års trafik for Vejle Nord, såvel internt i Vejle 
Nord som i transit gennem Vejle Nord.

• Etablere og validere baseline for energiproduktion, 
energiforbrug og CO2 udledninger

Dernæst skal virksomhederne med i modellen

• Vi vil gerne have så mange virksomheder med i modellen, 
som muligt, da det giver det bedste udgangspunkt for at 
finde de bæredygtige og økonomisk attraktive løsninger.

• Vi har brug for en fuldmagt fra hver enkelt virksomhed, så 
vi kan indhente oplysninger om forbrug af el, fjernvarme, 
gas og vand samt udledning af spildevand.

• I tilmelder jer Klimapartnerskab Vejle Nord via linket 
https://vejlenord.dk/tilmelding-foelgegruppen/ (I skal ikke 
tage jer af, at linket refererer til Følgegruppen – det er 
samme tilmeldingsblanket, der anvendes)

• På www.vejlenord.dk kan I læse mere om aktiviteterne og 
vi kommer gerne til møde hos jer for at forklare mere!

https://vejlenord.dk/tilmelding-foelgegruppen/
http://www.vejlenord.dk/


5.3 Inspiration og vidensdeling

Gå-hjem-møde 17. november 2021, 1430-1600

• Præsentation af de foreløbige analyser og resultater af 
arbejdet i Klimapartnerskab Vejle Nord

• Hvordan ser baselinen ud

• Hvor ligger udfordringerne – nu og i fremtiden

• Hvor ligger mulighederne – nu og i fremtiden

• Global Goals præsenterer deres løsning til virksomheder, 
som ønsker at følge deres forbrug og få CO2-beregninger

• El

• Varme

• Vand

Gå-hjem-møde 23. februar 2022

• Emnerne for det andet Gå-hjem-møde fastlægges sammen 
med jer, så det bliver konkret og brugbart i jeres arbejde

Virksomhedsbesøg

• Klimapartnerskab Vejle Nord handler i høj grad om 
erfaringsudveksling

• Vi opfordrer til, at de af jer, som allerede er i gang med at se 
på jeres klimaaftryk, har lyst til at få besøg af andre, som 
kan få inspiration af jer:

• Hvilke udfordringer har I?

• Hvilke løsninger har I fundet eller kigger I på?



6 Hvordan bliver man deltager i klimapartnerskabet?



7 Afrunding

• Opsamling og intro til Gå-hjem-mødet onsdag den 17. november 2021, 1430-1600

• Tak for i dag – Husk at tjekke www.vejlenord.dk med mellemrum ☺

http://www.vejlenord.dk/
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