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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 20+ mio. køretøjer Vejle Nord og ca. 2 

mio. besøger Exxit 59. Hvad med intern trafik?

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.

Klimapartnerskab Vejle Nord arbejder på  klimaneutralitet inden 2050
Med udgangspunkt i erhvervslivets aktuelle og fremtidige behov anlægges et holistisk syn på løsningsmodeller

15 ud af 250 virksomheder i Vejle Nord med
• Data samles fra 33 ud af ca. 300 produktionssteder
• De 20 største forbrugere er med eller på vej ind!

Foreløbig 10 virksomheder i Følgegruppen
• Brancheorganisationer, IT-virksomheder, rådgivere, 

teknologileverandører og vidensinstitutioner



Vi er kommet godt fra start og samler pt. data til modeller og analyser
Såvel virksomhederne som forsyningsselskaberne er positivt indstillet og ønsker at stille data til rådighed



Vi er ved at udvikle en samlet energi- og klimamodel for Vejle Nord
Modellen danner grundlag for den strategiske energiplan for området, som skal være klar ultimo Q1 2022

Den strategiske energiplan vil redegøre for:

• Status for aktuel energianvendelse og klimapåvirkning 2021

• Roadmap for individuelle og kollektive forsyningsløsninger 2022-2050

• Fremskrivning for energianvendelse og klimapåvirkning 2022-2050

• Barrierer og muligheder i markeder, regulering og teknologi

Strategi, roadmap og konkrete anbefalinger af individuelle og 
kollektive forsyningsløsninger tager afsæt i den samlede model 
af Vejle Nord mht. nuværende og fremtidig:

• Boligstrukturen med alle boliger fordelt på boligformer

• Erhvervsstruktur med alle virksomheder fordelt på brancher

• Transportinfrastruktur til elbil-opladning, P-pladser, tankstationer og veje

• Energianvendelse/klimapåvirkning fra virksomheder, boliger og transport

• Forsyningsinfrastruktur til el, fjernvarme, gas, køling, spildevand og vand

• Anbefalede individuelle/kollektive forsyningsløsninger, inkl. infrastruktur

• Markedspriser på forsyningsarter og energiformer

• Reguleringer, herunder love, regler, forordninger, planer mv.

• Teknologier, primært forsyningsteknologier



Udviklingen af Vejle Nords energi- og klimamodellen sker i 6 trin
Modellen er født med rammevilkårene (trin 1), og der er fuld gang i trin 2 og 3 sammen med virksomhederne

1. Rammevilkår

Modellen indeholder relevante 
rammevilkår  i markeder, 
lovgivning og teknologier

2. Baseline

Etablering af baseline for Vejle 
Nords energiforbrug og CO2

udledning ud fra målerdata

3. Procesmodeller

Kortlægning af forsyningsbehov 
og klimapåvirkning ud fra 

virksomhedernes processer

4. Virksomhedsudvikling

Fremskrivning af 
forsyningsbehov ud fra 
virksomhedsprognoser

5. By- og erhvervsudvikling

Fremskrivning af by- og 
erhvervsudvikling samt 

trafikudvikling i Vejle Nord

6. Økonomisk analyse

Økonomisk analyse og 
optimering i forhold til 

løsningsmuligheder



Procesmodeller er nøglen til fremskrivning af energibehov/klimaaftryk
Kortlægning af forsyningsbehov og klimapåvirkning ud fra virksomhedernes processer

Kortlægning af forsyningsbehov sker med afsæt i 
energi- og massebalancer for processer:

• Virksomhedens fremstillingsprocesser

• Virksomhedens forsyningsprocesser

Kompleksiteten varierer fra branche til branche, 
hvilket også gælder dokumentationen. Typiske 
kilder til information om processer kan være:

• Virksomhedens kvalitets- og ledelsessystemer

• Energisynsrapporter

• Driftspersonale

• Teknisk personale

• Virksomhedens teknologileverandører og rådgivere

Processerne beskrives i tilstrækkelige detaljer til 
at fastslå, hvad styrer forsyningsbehovene, fx:

• Hvad er konstant (baseload)?

• Hvad er aktivitets-/produktionsafhængigt?

• Hvad er klimaafhængigt?

Forsyningsbehovenes variation over tid skal 
også fastlægges, og her er der brug for:

• Aktivitetsdata (besøgende, kunder, leverancer mm.)

• Virksomhedens produktionsplaner pr. dag/uge/måned

Fremstilling-
anlæg

Forsynings-
anlæg

Lokation

Anlæg er knyttet til en 
geografisk lokation

Produkt/ydelses-
Leverandør

Tidligere procestrin eller 
3. parts leverandør

Kunde

Næste trin i processen 
eller 3. parts aftager

Transportmiddel

Brændstof forbrug 
udregnes for alle 

leverancer af 
produkter/ydelser

Leverance

Op til flere leverancer pr. 
produkt/ydelse

Forsynings-
behov

Leverance

Op til flere leverancer pr. 
produkt/ydelse

Leverance

Op til flere leverancer pr. 
produkt/ydelse

Energi-
leverandør

Tidligere procestrin eller 
3. parts leverandør

Procestrin 1 Procestrin NProcestrin 2 Procestrin … Procestrin N-1



Foreløbige tanker og 
ideer, som der bør 
arbejdes videre med 
og fx modnes til 
innovative grønne 
teknologiprojekter

Initiativer til reduktion af energiforbrug og optimal udnyttelse af energi

• Hvor stort er fleksibilitetspotentialet i virksomhedernes el-forbrug? Kan det være 
give et økonomisk incitament til bedre udnyttelse af energien?

• Hvor langt kan elektrificering række på tværs af alle brancher i Vejle Nord, og hvor 
stort er potentialet i hybridløsninger, såvel individuelle som kollektive?

• Hvordan udnyttes overskudsvarmen i Vejle Nord optimalt nu og i fremtiden?

• Kan spildevandet i fremtidens Vejle Nord bidrage yderligere til Vejle Spildevands 
biogas-drevne el- og varmeproduktion

• Hvordan reduceres klimaaftrykket fra fx varetransport internt i Vejle Nord?

Initiativer til fx udvidelse af VE-kapaciteten samt til synliggørelse af indsatsen

• Kan det totale tagareal i Vejle Nord med fordel udnyttes til solceller, og hvilke 
kommercielle strukturer kan gøre det attraktivt, selv for den lille virksomhed?

• Hvordan kan nye muligheder for virksomhedernes køb af grøn strøm bidrage til 
etablering af ny VE-kapacitet, evt. i Vejle Nord eller umiddelbar nærhed?

• Kan et P-hus til 1.000 elbiler med ekstra batterikapacitet og shuttlebusser ned i byen 
bidrage til at reducere klimaaftrykket fra intern transport i Vejle? Er det realistisk?

• Hvordan kan digitalisering udnyttes som løftestang for grøn omstilling og til at 
formidle virksomhedernes indsats på tværs af hele ESG dagsordenen?



Digitalisering skal være løftestang for grøn omstilling i Vejle Nord
Der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov, som danner grundlag for innovative digitale projekter

Virksomheder oplever, at de 
ikke har overblik over deres 
aktuelle status, fx mht.

• Hvilke produktionsanlæg har vi?

• Hvilke forsyningsanlæg har vi?

• Hvad er vores energiforbrug?

• Hvad er vores klimapåvirkning?

Overblik over 
situationen

Det kan være svært at lave 
langsigtet planlægning pga. 
uvished om fremtidige vilkår

• Egen forretningsudvikling
• Udvikling i markedspriser
• Ændringer i lovgivning
• Fremtidig teknologiudvikling

Langsigtet 
planlægning Virksomhederne ønsker at 

bidrage, men kender ikke til 
mulighederne her og nu, fx

• Er der billig og grøn el lige nu?
• Kan jeg deltage i systemydelser?
• Kan overskudsvarmen sælges?
• Skal elbilerne lades lige nu?

Aktuelle 
muligheder

Virksomheder vil gerne være 
synlige og anerkendes for 
deres klimaindsats, fx mht.

• CO2 reduktioner
• Deltagelse i initiativer
• Bidrag til øget VE-kapacitet
• ESG og SBTi compliance

Synliggørelse af 
indsats


