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Indledning og baggrund

De to erhvervsnetværk Hub North og Fleks Energi har henholdsvis 4 og 6 års virke
bag sig og er i dag to velfungerende erhvervsnetværk inden for henholdsvis vindenergi/vindmølleproduktion og fjernvarmesektoren.
De to netværk har i forbindelse med netværksanalysen "Analyse af nordjyske klynger og netværk" (Region Nordjylland, december 2014) fået en positiv vurdering
som netværk med relevante aktiviteter og stor opbakning fra medlemmerne i netværkene. Også Vækstforum Nordjyllands midtvejsevaluering af Hub North peger
på gode resultater.
Eftersom både Hub North og Fleks Energi har fokus på energisektoren, er det oplagt at undersøge mulighederne for dels at tænke i større synergi mellem de to
netværk og medlemmerne i netværket, dels mere generelt at kunne skabe større
synlighed omkring nordjyske energikompetencer.
Et yderligere motiv til en mere samlet indsats på tværs af vindmøllebranchen/vindenergi og fjernvarme er, at krydsfeltet mellem vindmølle-energi og fjernvarme bliver mere og mere oplagt. Integrationen af vindenergi i varmeproduktionen
er et stort tema hos både energiplanlæggere, energiselskaber og på forskningsniveau og der efterspørges generelt modeller for få denne integration til at virke.
På den anden side er det ikke givet, at virksomhederne i de to netværk har store
fælles interesser, set ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt. Der er derfor behov for
at afveje både erhvervsmæssig og energimæssig synergi.
Denne analyse har derfor til formål at pege på, hvordan man i højere grad kan
sammentænke netværkene og aktiviteterne i de to netværk, øge potentialet for
samarbejde mellem medlemmerne i netværkene og skabe flere fælles initiativer og
arrangementer for medlemmerne af begge netværk. Endelig vil analysen indeholde
konkrete anbefalinger til initiativer, som kan iværksættes.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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1.1

Baggrund – megatrends og
rammebetingelser, som driver
energisatsningen

Baggrunden for at afsøge potentielle snitflader mellem vindmøllesektoren og fjernvarmesektoren udspringer af temaer, der i de seneste år har befundet sig højt på
den politiske dagsorden:

›

Ønsket om at reducere energiforbruget skal ses i sammenhæng med ønsket
om en mindre CO₂ udledning i forbindelse med energiproduktion.

›

Et ønske om at vedvarende energi skal udgøre en stigende andel af varmeproduktionen.

›

Et stigende fokus på at gøre sig mere og mere uafhængig af energi fra lande,
som er præget af politisk uro og dermed skaber usikkerhed om energiforsyningen.

›

Et stigende fokus på, at energiforsyning også skal være billig, fordi energi også er et globalt konkurrenceparameter.

›

I både en dansk og international kontekst er energisektoren og dens følgeindustrier vigtige højteknologiske erhvervssektorer, som har stor strategisk fokus.

Både fjernvarmesektoren og vindmøllesektoren arbejder desuden under nogle betingelser, som har stor indflydelse på, i hvilken grad virksomhederne kan medvirke
i en større energisatsning:

›

Energimarkedet udvikler sig fortsat uforudsigeligt. Faldende oliepriser sætter
p.t. udviklingen af alternative energikilder under pres.

›

Energiforsyningen er også på nationalt niveau stærkt politisk reguleret, blandt
andet i form af afgifter. Elafgifter er en medvirkende faktor til, at anvendelsen
af varmepumper i fjernvarmeforsyningen har begrænset udbredelse.

›

Der er fortsat en vis bekymring for, hvorvidt vedvarende energiformer kan levere stabil energiforsyning. Indregulering af især sol- og vindenergi i den samlede energiforsyning er derfor fortsat et stort fokusområde.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Analysens metode

For at belyse, hvordan Hub North og FleksEnergi kan styrke deres indbyrdes samarbejde er det afgørende at inddrage de to netværks medlemmers vurdering af,
hvordan dette kan ske meningsfuldt. Denne analyses konklusioner er derfor baseret på input fra de to netværks medlemmer. I dette afsnit redegør vi for vores metodiske tilgang til analysen, og hvordan vi anvender input fra de to netværks medlemmer i samspil med eksisterende viden på feltet.
Analysen er baseret på to primære kvalitative datakilder, der indbyrdes supplerer
hinanden:

Indledende deskresarch

›

Deskresearch af eksisterende analyser

›

Interviews med aktører i energisektoren og virksomhedsrepræsentanter

Som led i den første primære dataindsamling har vi foretaget en research af feltet,
hvilket har omfattet granskning af en række analyser og holdningstilkendegivelser
fra centrale aktører. Deskresearchen er foretaget for at skabe et overblik over den
eksisterende viden om analysens undersøgelsesspørgsmål, og derved sikre, at
denne analyse står på skuldrene af den allerede eksisterende viden og er relevant
i forhold til at lukke et videnshul på feltet.
Som del af vores deskresearch har vi ligeledes genbesøgt konklusioner og anbefalinger fra en række analyser, COWI selv tidligere har foretaget. Disse omfatter primært evalueringer, hvor tilrettelæggelsen og resultatskabelsen af en række erhvervsudviklingsinitiativer i energisektoren er analyseret og vurderet. Herudover
indgår en række analyser, der har beskæftiget sig med udviklingspotentialet for
forskellige klynger inden for forskellige sektorer.

Interviews med
energisektorens centrale aktører

I umiddelbar forlængelse af den gennemførte deskresearch har vi foretaget tre såkaldte eksplorative interviews. Interviewenes funktion har været at supplere deskresearchen, hvor der har været et særligt behov for at gå i dybende eller nuancere centrale pointer. Vi har i den forbindelse gennemført interviews med:

›

Preben Birr-Pedersen, CEO for CLEAN

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Interviews med netværksmedlemmer

›

Peter Rathje, administrerende direktør for ProjectZero

›

Thomas Engberg Pedersen, chief project manager i COWIs Energy-afdeling

På denne baggrund har vi formuleret en række undersøgelsesspørgsmål om potentialet for tættere samarbejde mellem Hub North og Fleksenergi og mulighederne
for at lade samarbejdet tage udgangspunkt i et eller flere konkrete samarbejdsprojekter. Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene har vi gennemført 16 interviews med medlemmer af Hub North og FleksEnergi, der således udgør analysens anden primære datakilde. Formålene med interviewene har været at 'trykprøve' undersøgelsesspørgsmålenes antagelser, så analyses konklusioner er baseret
på medlemmernes vurdering af potentialet for samarbejdet.
En central pointe i forhold til analysens metode er, at de udvalgte interviewkilder
ikke er statistisk repræsentative for alle medlemmer af de to netværk, men er udvalgt på baggrund af et kriterium om at være særligt toneangivende i de to netværk. Dermed er de interviewede virksomheder eksponenter for, hvor potentialet
for samarbejde og fælles udviklingsprojekter vurderes at være størst. Vi er opmærksomme på, at dette ikke giver et repræsentativt billede af holdningerne blandt
medlemmerne af de to netværk, hvilket netop også er hensigten. En grundlæggende pointe for analysen er, at det ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssigt for
alle medlemmerne af de to netværk at indgå i målrettede aktiviteter og udviklingsprojekter, men kun de virksomheder, der eksplicitte målsætninger om vækst.
I afsnit 4 præsenterer vi en række centrale pointer fra de gennemførte interviews
med medlemmerne af Hub North og FleksEnergi. Med udgangspunkt heri præsenterer vi i afsnit 5 Centrale anbefalinger en række anbefalinger til det videre samarbejde mellem de to netværk.
I det følgende afsnit præsenterer vi de centrale pointer fra de gennemførte interviews med medlemmerne af de to netværk.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Klyngeorganisationer på energiområdet

I forbindelse med analysen har vi kortlagt en række danske erhvervsklynger og
klyngeorganisationer inden for energi og cleantech området.
Som et markant dansk erhvervsmæssigt vækstområde er der en naturlig interesse
for at understøtte erhvervsudviklingen i sektoren, eksempelvis via klyngedannelse.
For at kortlægningen af de øvrige klyngeorganisationer kan give mening, er det
dog vigtigt prøve at "indplacere" både FleksEnergi og Hubnorth på landkortet over
klynge- og netværksorganisationer. Med dette menes, at de forskellige organisationer har forskellige formål, har forskellige netværk, finansiering, ledelse mv.
De forskellige typer klynger adskiller sig især ved enten at være

›

Regionale eller nationale (eller begge dele)

›

Ved at være stærkt faglige (tekniske) eller stærkt markedsorienterede – eller
et sted midt på den skala

›

Ved at have et bredt tematisk fokus (eksempelvis "clean tech") eller snævert
på én teknologi

›

Ved at fokusere på teknologi (teknologien til selve energiproduktionen) eller
på hele værdikæden (fra viden/uddannelse og fremstilling og til salg og efterservice).

Både FleksEnergi og Hubnorth er karakteriseret ved at være regionale erhvervsnetværk for aktører med professionel interesse i henholdsvis fjernvarmesektoren
eller vindmøllesektoren.
I begge netværk fremhæver man at arbejde for hele værdikæden af aktører, som
arbejder inden for de to markedsområder. Det vi sige fra forskning og uddannelse
til rådgivning, salg, produktion, transport og efterfølgende service.
Kortlægningen af de øvrige mest betydningsfulde danske erhvervsklynger inden for
cleantech og energi viser, at de både tematisk og geografisk i mange tilfælde er

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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relativt forskellige fra FleksEnergi og HubNorth, men at der dog er en række overordnede målsætninger, som ofte går igen.
Vores research har således vist, at der i praksis er en stor sammenhæng mellem
de fire følgende målsætninger:
Tabel 1

Sammenhæng mellem målsætninger for energiproduktion.

Mindre miljøbelastning i forbindelse

Den globale opmærksomhed på at mindske miljøbelastningen ifm.

med energiproduktion

elproduktion afspejles på forskellig vis i nationale og lokale politiske
dagsordner. I en dansk kontekst har omstillingen konkret udmøntet
sig i en vækst i anvendesen af vindkraft. Det danske elsystem er
placeret på grænsen mellem det nordiske elsystem, der er karakteriseret ved store mængder vandkraft, og det europæiske elsystem,
der i høj grad er baseret på termisk energi og atomkraft.

Reduktion i efterspørgslen efter energi

Målet om at reducere miljøbelastningen i forbindelse med energiproduktion, omsættes også ofte i en målsætning om at sænke efterspørgslen efter energi, og dermed den samlede miljøbelastning.
Konkret udmøntes dette i udviklingen og implementeringen af
energieffektive løsninger for offentlige og private aktører.

Mere fleksibel anvendelse af oversky-

Energiproduktion baseret på vedvarende energikilder er ofte – i

dende energi

udgangspunktet - ujævn og ikke tilpasset efterspørgslen. Der vil
således typisk være overproduktion på bestemte tidspunkter af
døgnet og i forskellige sæsoner. Dette udmønter sig i et fokus på, at
akkumulere energi eller anvende den mere fleksibelt, således at
forskelle mellem udbud og efterspørgsel udjævnes, og der derved
opnås en større udnyttelsesgrad.

Skift i anvendelsen af energiformer

Med væksten i energiproduktionen baseret på vedvarende energi,
er der også sket en ændring i synet på de energiformer, der anvendes. I mange år er eksempelvis fjernvarme, baseret på forbrænding
af kul, gas, affald, halm, træpiller mv. været anset for den mest
energieffektive (og miljøvenlige) energiform til opvarmning. Med
den massive satsning på produktion af el blandt andet via vindmøller, begynder det at blive aktuelt at øge anvendelse af el til opvarmning mv.

For hovedparten af de eksisterende klynger- og netværksorganisationer, vil hovedformålet med organisationen være at adressere en eller flere af tabellens målsætninger. I praksis væves målene dog ofte tæt sammen.
De primære klyngeorganisationer for energi og clean tech området, med relevans
for vindenergi og fjernvarme er:

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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›

CLEAN – som er etableret som klyngeorganisation i en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og det syddanske Lean Energy Cluster. Derudover
har CLEAN de seneste år fusioneret med en række mindre klyngeorganisationer og netværk i energisektoren.

›

Offshoreenergy.dk, som har sit fokus på energiindvinding og energiproduktion
til havs

›

INBIOM, som er et innovationsnetværk for udnyttelse af biomasse til energi.

Foruden disse organisationer, findes de egentlige interesseorganisationer/erhvervsorganisationer, så som Dansk Energi, Vindmølleindustrien, Dansk Fjernvarme mv.
Konkurrerende nationale klynger

Fælles for de førstnævnte organisationer er, at de i flere tilfælde har bevæget sig
fra at have et regionalt udgangspunkt (eksempelvis CLEAN og Offshoreenergy.dk,
som har udgangspunkt i hhv. Sønderborg og Esbjerg) til at være nationale klyngeorganisationer for henholdsvis energi og miljø og for offshore baseret energiproduktion.
Som klyngeorganisation er det ikke en "beskyttet titel" at være en landsdækkende
organisation, men besidder man netværkskompetencer, central viden om globale
tendenser, adgang til finansiering mv. vil man ofte bliver anerkendt som et centralt
mødested for aktørerne i branchen.
De nationale klynger har til gengæld ikke i samme grad muligheden for at have
viden om og servicere enkelte virksomheders behov eller fokusere på lokale/regionale behov.
De landsdækkende klyngeorganisationer betyder til gengæld, at de nationale
dagsordener for vedvarende energi, energirigtige løsninger mv. i realiteten er "optaget" af andre aktører og det vil være vanskeligt som et regionalt netværk at påtage sig en national rolle, i forhold til at påvirke rammebetingelser mv..

Hvad driver netværkene og hvor orienterer de sig hen?

Drivkræfterne og det egentlige rationaler bag henholdsvis landsdækkende og regionale klynger og netværk er således meget forskellige. Ud fra en modelbetragtning
kan man sammenfatte drivkræfterne på denne måde:

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Tabel 2

Modelbeskrivelse - Centrale drivkræfter bag netværk i energisektoren.

Netværkstype

De centrale drivkræfter bag netværkene

›

Globale megatrends inden for energi, grøn omstilling, globale energipriser mv.

›
Nationale klynger og netværk

EU's dagsordener for grøn omstilling, reduktion af
CO₂ udledning, energiforsyningssikkerhed

›

Finansierings- og fundraisingmuligheder nationalt
og internationalt (EUDP midler, EU fonde, EU
rammeprogrammer mv.)

›

Regionale udviklingsprogrammer: hvilke ønsker
har Vækstforum?

›

Regionale styrkepositioner inden for energisektorerne – hvilke virksomheder findes og hvad kan
de?

Regionale netværk

›

Lokale forventninger om beskæftigelse og fastholdelse af virksomheder

›

Orientering mod medlemmerne. De regionale virksomheders behov for støtte – hvilke behov giver
de udtryk for?

FleksEnergi og Hub North er begge regionale netværk. Indsatsen er finansieret
regionalt af Vækstforum Nordjylland med en forventning om at skabe vækst og
udvikling i regionen og styrke Nordjyllands position som en førende region inden
for energiteknologi, nye bæredygtige energiformer mv.
I de seneste år har den nordjyske indsats på energiområdet også omfattet strukturfondsprojektet "Energy Vision", der har været forankret på AAU. Fra 2016 fortsættes den strategiske indsats på energiområdet i projektet "House of Energy", der
også omfatter Hub North og FleksEnergi. House of Energy skal bygge videre på
erfaringerne fra Energy Vision, men med større fokus på sektorens virksomheder
og markedsbehov.
En større regional energisatsning bør have for øje, at drivkræfterne bag de forskellige typer netværk i et vist omfang udgør rammer for udviklingen af netværksaktiviteter. Det gælder eksempelvis finansieringen af netværksaktiviteterne (via Vækstforum) og fokus på medlemmernes ønsker om aktiviteter.
Det er dog vigtigt at anføre, at I forbindelse med etablering af "House of Energy" er
det ambitionen også at adressere de nationale og internationale spørgsmål, det vil
sige både adressere de globale energi- og klimadagsordner og internationale fundraising muligheder.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Delkonklusion

Ses der på de øvrige initiativer og aktører på energiområdet, er det tydeligt, at særligt de to nationale klyngeorganisationer Offshoreengergy.dk og CLEAN sætter
standarden for det nationale klyngearbejde inden for energisektoren. En af de ting
de to klyngeorganisationer særligt er lykkedes med, er koordineringen og facilitering af forskellige udviklingsprojekter for deres medlemmer. I lyset af denne analyses formål, er det særligt interessant at se nærmere på erfaringerne fra de to klyngeorganisationer.
Kendskab til netværksmedlemmerne
er central

På baggrund af vores research kan vi konkludere, at en grundlæggende forudsætning for at facilitere og koordinere samarbejde mellem klyngens medlemmer er, at
klyngeorganisationen har et godt kendskab til medlemmerne. Herunder medlemmernes evne og motivation for at indgå i udviklingsprojekter. Både Hub North og
FleksEnergi er godt på vej i forhold til at opbygge dette kendskab til deres medlemmer, men der vil også fremadrettet være behov for løbende og tæt dialog med
medlemmerne for at holde dette kendskab ved lige.

Skab værdi ved at
overtage risici i den
tidlige udviklingsfase

Særligt erfaringerne fra CLEAN viser, at klyngeorganisationen kan skabe særlig
værdi for medlemmerne ved at overtage en del af risikoen i den tidlige fase af et
udviklingsprojekt (eksempelvis af et teknologiprojekt). Herved forstås, at klyngeorganisationen koordinerer samarbejdet mellem forskellige aktører, afdækker muligheder for funding og faciliterer de første faser af samarbejdet. Dette bidrager til at
reducere medlemmernes ressourceforbrug i den del af udviklingsfasen, hvor medlemmernes return-on-investment er forbundet med størst usikkerhed.
Ovenstående kan ses i relation til medlemmernes villighed til at betale for deres
medlemskab af klyngen. Bidrager klyngeorganisationen effektivt til at få det enkelte
medlem med i de rigtige projekter og med de rigtige samarbejdspartnere, kan et
fast kontingent være en god investering.

To pejlemærker for
samarbejdet mellem
Hub North og FleksEnergi

Pointerne oven for giver Hub North og FleksEnergi to pejlemærker for deres videre
arbejde: Dels at opbygge et kendskab til deres medlemmer og deres motivation for
at indgå i udviklingsprojekter, dels at opbygge viden og relevante projektmuligheder, finansieringskilder og mulige samarbejdspartnere. I afsnit 5 Centrale anbefalinger giver vi en række konkrete anbefalinger til, hvordan de to netværk i samarbejde kan arbejde mod disse to pejlemærker.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx
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Virksomhedernes input til samarbejdet
mellem HubNorth og FleksEnergi

I dette afsnit præsenter vi de observationer vi har gjort i forbindelse med interviewene med medlemmerne i Hub North og FleksEnergi. Afsnittet afsluttes med en
delkonklusion, der opsummerer de centrale pointer. I næste afsnit samler vi op på
virksomhedernes input med en række konkrete anbefalinger til Hub North og
FleksEnergi.
Segmentering af
medlemstyper

Hub North og FleksEnergi har tilsammen cirka 400 medlemmer, inklusive en række
organisationer og virksomheder, der er medlemmer af begge netværk. Heraf er 20
medlemmer karakteriseret som særligt toneangivende og derfor udvalgt til interviews i forbindelse med denne analyse.
Når vi har valgt de toneangivende virksomheder er det for at teste det fulde potentiale for samarbejde mellem de to netværk, herunder eventuelle fælles udviklingsprojekter. En repræsentativ udvælgelse af medlemmer ville utvivlsomt vise et mere
moderat billede af medlemmernes oplevelse af potentialet for samarbejde. Her er
det dog vigtigt at holde fast i, at eksempelvis et fælles udviklingsprojekt næppe vil
have relevans for alle medlemmer, men formentlig kun de 20 mest udviklingsparate virksomheder. I analysen har vi derfor valgt at interviewe virksomheder, som
dels vurderes at have deres primære aktivitet på henholdsvis fjernvarme og vindmølleområdet, dels at være udviklingsparate og dels har stor indsigt i sektoren.
Med udgangspunkt i deres interesser i udviklingen i energisektoren, kan de 20
medlemmer deles op i følgende tre grupper:

›

Fjernvarmeselskaber findes blandt medlemmerne af FleksEnergi. Selskaberne er som udgangspunkt meget opmærksomme på potentialerne blandt forskellige energikilder, da anvendelsen af energikilder har stor betydning for målet om at levere den billigst mulige fjernvarme til deres forbrugere.

›

Private virksomheder i FleksEnergi leverer typisk et specialiseret produkt eller
ydelse til fjernvarmebranchen. Deres primære fokus er derfor på deres specifikke led i værdikæden. I varierende grad er de også orienteret mod de udviklingsmuligheder, som anvendelsen af nye energikilder potentielt kan medføre
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›
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Private virksomheder i HubNorth. Medlemsvirksomhederne i HubNorth er ligesom virksomhederne i FleksEnergi fokuseret på deres eget led i værdikæden. Anvendelsesmulighederne for den strøm, vindmøllerne producerer, indgår typisk ikke i virksomhedernes nuværende aktiviteter,

Medlemmernes faglige og markedsmæssige fokus varierer derudover ganske meget. Dels har især energiforsyningsselskaber en forsyningsforpligtelse over for et
lokalområde, som betyder, at de fokuserer på levering af energi til en konkurrencedygtig pris – uafhængig af energikilde, dels har en række virksomheder et udgangspunkt, som ofte stammer fra udviklingen af et enkelt produkt eller løsning,
som anvendes i enten fjernvarmesektoren eller vindmøllesektoren.
Ovenstående segmentering er relevant i læsningen af de følgende observationer,
da medlemmernes udsagn i flere tilfælde deler sig, afhængigt af hvilket gruppe af
medlemmer de tilhører. Således vil nogle udsagn i højere grad være gældende for
nogle typer af medlemmer end andre.
Observation 1: Behov for bredt fokus
og relationer uden
for eget netværk

Vores indledende observation er, at de interviewede medlemmer stort set alle giver
udtryk for, at de ønsker at være end del af et netværk med et bredere fokus på
energisektoren, end det er tilfældet i dag.
Ønsket skyldes for det første, at medlemmerne er bevidste om de megatrends, der
præger energisektoren, og at de ønsker at orientere sig om mulighederne uden for
deres respektive brancher. For det andet har de fleste medlemmer i forvejen en
velfungerende dialog med deres kunder og samarbejdspartnere inden for deres
egne brancher, hvilket ifølge medlemmerne er udtryk for, at de nuværende netværksskabende aktiviteter i de to netværk er velfungerende. Medlemmerne ønsker, at deres netværksdeltagelse i højere grad skal understøtte, at de kan skabe
relationer uden for deres egne brancher. Hub North og FleksEnergi kan i høj grad
understøtte dette ønske ved at facilitere en bredere netværksdannelse på tværs af
energisektoren.

Observation 2: Behov for netværksskabende aktiviteter
– både i bredden og
dybden

Ovenstående observation lægger i høj grad op til, at de to netværk styrker de aktiviteter, der skal skabe netværket mellem deres respektive medlemmer. Dette kan i
høj grad ses som en videreudvikling af de aktiviteter, som de to netværk i forvejen
gør godt. Således har Hub North i en undersøgelse1 blandt sine medlemmer kunne
konstatere, at der er særlig stor tilfredshed med de netværksskabende aktiviteter.
Medlemmernes tilfredshed med denne type aktiviteter er genfundet i forbindelse
med de gennemførte interviews og kan således siges også at gælde FleksEnergis
medlemmer.
Gennemgående er der blandt de interviewede medlemmer en oplevelse af, at det
kan være vanskeligt at se potentialet for øget samarbejde på tværs af energisektoren på kort sigt, men at mulighederne forventes at opstå på længere sigt. Derfor
mener de interviewede medlemmer, at det er relevant allerede nu at begynde at
skabe relationer til aktører uden for ens eget brancheområde. Mere specifikt handler dette om at skabe en viden og bevidsthed om, hvad sektorens øvrige aktører
1

Gengivet i "Strategi Hub North 2015 og frem".
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beskæftiger sig med, og forankre dette i personlige relationer medlemmerne imellem. Ifølge de interviewede medlemmer er det en fordel at have dyrket disse relation allerede inden der opstår konkret samarbejdsmuligheder, idet det er lettere at
skabe samarbejde mellem aktører, der på forhånd kender hinanden, den dag mulighederne opstår.
Endvidere gør medlemmerne af de to netværk opmærksom på, at et bredere fokus
på energisektoren ikke må blive på bekostning af den viden og indsigt i deres respektive brancher, som de to netværk har opbygget. På den måde kan der siges
både at være efterspørgsel efter den branchespecifikke viden, som de to netværk i
dag har, og samtidig et bredere fokus på energibranchen.
Observation 3: Behov for klar profil

For både at bevare fokus på deres respektive brancher og samtidig fokusere bredere på energisektoren, er det ifølge en række af de interviewede medlemmer afgørende, at de to netværk arbejder for at skabe en tydelig profil. Både hver især og
i eventuelle fælles aktiviteter. Netop en klar profil er noget, som hovedparten af
andre netværk/initiativer savner, ifølge et medlem af Hub North:
"De fleste netværk og lignende udbud vil gerne det hele, men ender med kun at
gøre det halve".
For at undgå denne problemstilling, er det afgørende, at de to netværk holder sig
for øje, at særligt CLEAN og Offshoreenergy.dk udbyder en række tilbud, der ligger
tæt op af de aktiviteter, som Hub North og FleksEnergi selv udbyder.
Et gennemgående udsagn blandt både Hub North og FleksEnergis medlemmer er,
at de oplever det som positivt, at begge netværk er geografisk afgrænset til Nordjylland. Flere af de interviewede medlemmer tilkendegiver, at de to netværks regionale fokus understøtter, at medlemmerne kan opdyrke et relevant nært netværk
med regionale kunder og samarbejdspartnere, hvilket de i høj grad oplever som
værdiskabende. Samtidig er medlemmerne gennemgående åbne for, at det i nogle
tilfælde vil være relevant at samarbejde med aktører uden for regionen. Dette kunne være i forbindelse med konkrete teknologiprojekter inden for en niche i energisektoren.

Observation 4: Markedsudviklingen i
energisektoren

Resultaterne af interviewrunden viser også, at der blandt de interviewede medlemmer er en gennemgående interesse for de forandringer, der aktuelt sker i energisektoren, herunder udviklingen i anvendelsesmulighederne for alternative energikilder. Det er ligeledes den almindelige opfattelse blandt medlemmerne, at mangel
på fossile brændsler og den teknologiske udvikling tilsammen vil få stor betydning
for energisektoren de kommende år.
Der er dog også en klar tendens til, at medlemmerne skelner mellem de udfordringer, som de forholder sig til på et principielt niveau (eks. mangel på fossile brændstoffer) og der, hvor virksomhederne ser deres egne forretningsmuligheder, hvilket
ofte udspringer af virksomhedens historik eller de produkter, hvor der i forvejen er
opbygget en god kunderelation. Markedsudviklingen i energisektoren er først interessant for virksomhederne, hvis der er et kommercielt potentiale, som de kan se
en nytte i. For fjernvarmeselskaberne gælder det ligeledes, at de har et bredt
kendskab til potentialet for bæredygtighed ved forskellige energikilder, men base-
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rer deres produktion på de mest omkostningseffektive energikilder med henblik på
at levere billig fjernvarme til deres forbrugere.
Interviewene viser også, at virksomhederne har meget forskellige indgangsvinkler
til at forholde sig til markedsudviklingen i energisektoren. Det er derfor ikke muligt
at definere en egentlig fællesnævner i forhold til hvilke muligheder udviklingen giver medlemsvirksomhederne af de to netværk.
Observation 5: Fleksibel anvendelse af
overskudsproduktion
af el

Den indlede deskresearch viser blandt andet, at en oplagt snitfalde mellem de to
netværk kunne være anvendelsesmulighederne for overskudsproduktion af el fra
vindmøller til brug i fjernevarmeproduktion. Denne kobling er både relevant for
medlemmerne af Hub North (som repræsenterer producentsiden) og FleksEnergi,
som (som repræsenterer aftagersiden). Analysen viser en stor variation i medlemmernes vurdering af, hvilke muligheder dette giver, set fra udbudssiden. I tabel 3
har vi opsummeret de anvendelsesmuligheder, som medlemmerne giver udtryk for
i forbindelse med interviewene.
Tabel 3

Anvendelsesmuligheder for overskydende el fra vindmøller. Listen er i ikkeprioriteret rækkefølge.

Varmepumper til fjernvarme
Udbygning af udvekslingsforbindelser
Overproduktion af el fra vindmøller

El-patroner til fjernvarme
Opladning af elbiler
Forskellige teknologier til energilagring

Opsummeringen viser, at anvendelse af overskudsvindmøllestrøm til fjernvarme
blot er én blandt en række anvendelsesmuligheder, som medlemmerne forholder
sig til. Blandt de forskellige anvendelsesmuligheder ses flere kendte teknologier,
herunder anvendelsen af el til at drive varmepumper. Derudover peges også på en
række spirende teknologier, som opladning af elbiler og forskellige former for lagringsteknologier.
Det bør bemærkes, at for en stor del af medlemmerne opleves forretningspotentialet i forbindelse med anvendelsen af overskydende elproduktion ikke at have den
store relevans. Den manglende interesse skyldes i de fleste tilfælde, at deres fokus
er på en meget specifik komponent eller serviceydelse i forbindelse med produktion af vindmøller. Det betyder, at det ikke har relevans for virksomhedens aktiviteter, hvad den overskydende el anvendes til, når først den er produceret.
Når der fokuseres på anvendelsen af overskuds-el til at drive varmepumper, er det
få medlemmer, der specifikt har forholdt sig til dette emne forud for interviewet.
Blandt disse virksomheder er de tekniske muligheder kendte, men virksomhederne
oplever ikke, at der under de nuværende betingelser er særlig stor efterspørgsel
efter el i fjernvarmesektoren, og finder det umiddelbart mere relevant at se på andre anvendelsesmuligheder.
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Observation 6: Anvendelsesmuligheder af alternative
energikilder til fjernvarme

Anskues sammenhængen fra fjernvarmeselskabernes perspektiv, er billedet det
samme. Som vist i tabel 4 er overskydende el fra vindmøller blot én blandt en række energikilder, som fjernvarmeselskaberne typisk benytter sig af. De interviewede
fjernvarmeselskaber kombinerer alle flere energikilder i deres fjernvarmeproduktion, dog ikke i nogen af tilfældene overskydende el fra vindmøller.
Tabel 4

Anvendelsesmuligheder af alternative energikilder til fjernvarme. Listen er i ikkeprioriteret rækkefølge.

Overproduktion af el fra vindmøller
Affaldsforbrænding
Solenergi

Energikilder i fjernvarme

Overskudsvarme fra industri
Biomasse
Gas

Forklaringen blandt fjernvarmeselskaberne er enslydende den, at det gældende
afgiftssystem for el udgør så stor en barriere for anvendelse af el, at det ikke er
foreneligt med selskabernes mål om at levere billigst mulig fjernvarme til deres
brugere. Dette skyldes, at den afgift der er lagt på transmissionen fra elnettet til
eksempelvis varmepumper ifm. fjernvarmeproduktion gør det urentabelt at etablere
denne kobling.
Hvilken kombination af energikilder, der bedst understøtter opfyldelsen af dette
mål, varierer mellem selskaberne, afhængigt af hvilke energikilder det enkelte selskab har adgang til (Eksempelvis affaldsforbrænding og overskudsvarme fra industri). Overskydende el opleves dog ikke af de interviewede som et relevant alternativ. Således giver en repræsentant for et fjernvarmeselskab udtryk for, at prisen for
overskydende strøm fra vindmøller skal være -200 kr. per megawatt2 førend den vil
være konkurrencedygtig med de energikilder som værket nu benytter sig af. Tallet
vil variere på tværs af de forskellige fjernvarmeselskaber, men illustrerer hvor relativt langt overskydende el er fra at kunne konkurrere med de øvrige energikilder.
Observation 7: Usikkerhed om afgifter
og tilskud

De interviewede medlemmer giver endvidere udtryk for, at energisektoren konstant
er genstand for national politisk opmærksomhed, som medvirker til at skabe usikkerhed for sektoren. Skiftende meldinger vedrørende afgifter og tilskud til sektoren,
det varierende ambitionsniveau for den "grønne omstilling" af energiforsyningen
mv. skaber usikkerhed. For fjernvarmeselskaberne betyder det blandt andet, at
ændringer i tilskud eller afgifter kan ændre præmisserne for, hvilke energikilder der
bedst sikrer billigst mulig fjernvarme.
Betydningen af denne usikkerhed er, at fjernvarmeselskaberne vil være tilbageholdende med at investere i tekniske løsninger, der kan integrere alternative energikilder i fjernvarmeproduktioner så længe der er usikkerhed om hvilke tilskud og
afgifter, der vil påvirke prisen.

2

Forstået således, at strømmen udbydes til 0 kr. og at der samtidig tildeles et tilskud på 200 kr. pr. megawatt for aftage strømmen.
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I forlængelse heraf giver flere af de interviewede repræsentanter fra fjernvarmeselskaber udtryk for, at de oplever det som uhensigtsmæssigt, at forskellige initiativer
med mellemrum promoverer tekniske løsninger, som værkerne ikke kan forene
med omkostningseffektiv produktion af fjernvarme. Som en af de interviewede udtrykker det:
"Vi er ikke bange for at investere i ny teknologi, men det skal kunne passe sammen
med produktion af billig fjernvarme til vore kunder".
Dette afspejler for det første, at det ikke er mangel på viden, der afholder fjernvarmeselskaberne i at anvende el i deres produktion og for det andet, at de energikilder, som selskaberne anvender, skal være omkostningseffektive og forenelig med
målet om at producere billig fjernvarme. Det er væsentligt for Hub North og FleksEnergi at holde sig disse pointer for øje, hvis man vælger at tilrettelægge fælles
aktiviteter i fremtiden.
Observation 8: Konkrete udviklingsprojekter

Endvidere har vi spurgt ind til medlemmernes vurdering af potentialet for et fælles
projekt på tværs af de to brancher. Om end medlemmerne indledningsvist var forbeholdne over for samarbejdet på kort sigt, er der i forbindelse med de gennemførte interviews kommet forslag til konkrete projekter, der til en vis grad rummer potentiale for samarbejde mellem medlemmerne af de to netværk.
For at indbyde til refleksion om samarbejdsmulighederne har vi spurgt medlemmerne, hvilke muligheder der opstår som følge af Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket. Værket er af ældre dato, men rangerer blandt de mest effektive
kulfyrede kraft-varme-værker. Om end det er forbundet med usikkerhed, hvad
kommunen på længere sigt vil anvende værket til, er der principielt mulighed for at
afprøve nye teknologiske løsninger og alternative energikilder. Det kunne potentielt
være afsæt for et fælles projekt mellem medlemmer af Hub North og FleksEnergi.
De interviewede medlemmer er dog forbeholdne over for Nordjyllandsværket som
afsæt for et fællesprojekt, og de ønsker at afvente en mere tydelig udmelding om
Aalborg Kommunes strategiske overvejelser for værket. Konklusionen er således,
at Nordjyllandsværket potentielt kan være afsæt for et konkret samarbejdsprojekt,
men det er vanskeligt for de interviewede medlemmer, at se de konkrete muligheder førend ejeren (Aalborg Kommune) sætter rammerne for initiativer vedrørende
værket. Man kan på den måde sige, at der her er en åben mulighed for medlemmerne af de to netværk til at påvirke værkets fremtid, eventuelt gennem et fælles
udviklingsprojekt.
Derudover er medlemmerne af de to netværk fremkommet med en række tilkendegivelser om andre projektinitiativer: Eksempelvis kan en indsats for service og dekommissionering af ældre eller udtjente vindmøller være afsæt for fremtidige projekter. Der er i dag stor fokus på udvikling og optimering samt opstilling af vindmøller, men de kommende år udløber fabrikanternes servicekontrakter med en del af
de ældre møller i Danmark, hvilket betyder, at der opstår muligheder for samarbejde om servicering af disse møller. Derudover vil de ældste møller være så gamle,
at de skal tages ud af drift og tages ned. Dette giver mulighed for at skabe et fælles
samarbejde om bæredygtig dekommissionering og genanvendelse af de materialer
der er brugt i møllerne.
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Der er dog en række forhold, som er uafklarede i forhold til potentialet, og som i et
fælles projekt kunne undersøges, eksempelvis:

›

Hvor stort er det potentielle marked for service og dekommissionering af
vindmøller?

›

Hvilke miljøkrav stilles der i forbindelse med nedtagning og genanvendelse af
vindmøller?

›

Hvilket faciliteter kræves der for at håndtere dekommissioneringsprocessen?

›

Er der potentiale for at skabe samarbejde på tværs af værdikæden?

Ovenstående spørgsmål er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvilket gør det oplagt, at Hub North tilrettelægger aktiviteter, der hjælper sine medlemmer med at
tilegne sig viden om dette samt facilitere netværksdannelse mellem relevante aktører.

4.1

Delkonklusion

På baggrund af virksomhedernes udsagn og den forudgående deskresearch er det
muligt at identificere en række interne og eksterne barrierer for samarbejdet mellem Hub North og FleksEnergi. Nogle af disse barrierer vil de to netværk kunne
påvirke, imens det ikke vil være muligt for andres vedkommende. Det er væsentligt
for udvikling af samarbejdet mellem de to netværk, at disse barrierer overvejes. Vi
har sammenfattet disse barrierer i figuren herunder.
Tabel 5

Figuren opsummerer de interne og eksterne barrierer for, at Hub North og
FleksEnergi sammen kan udbyde aktiviteter, der relaterer sig til anvendelsen af
overskudsproduktion af el fra vindmøllebranchen i fjernvarmebranchen. Figuren
omfatter også vores vurdering af Hub Norths og FleksEnergis mulighed for at
påvirke disse barrierer.

Kan påvirke

Kan ikke påvirke

Snævert fokus på hhv. fjernvarme og

Relativt lille organisatorisk kapacitet

vindmøller i de to netværk.

hos de to netværk.

Interne
barrierer

Det nuværende afgiftssystem understøtter ikke fleksibel anvendelse
Eksterne

af energi.

barrierer
Nedprioritering af nationale klimamålsætninger.
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Usikkerhed om afgifter og tilskud til
forskellige energikilder

Med udgangspunkt i de gennemførte interviews opsummer vi i dette afsnit de 8
observationer, som vi har gjort, i en kort delkonklusion.

›

Medlemmerne oplever gennemgående deres deltagelse i de to netværk som
værdiskabende. Stor set alle de interviewede ønsker dog at supplere de eksisterende tilbud med et bredere fokus på energisektoren. Typisk giver de interviewede medlemmer udtryk for, at de har et godt kendskab til aktørerne inden
for deres egen branche, hvilket henholdsvis Hub North og FleksEnergi har bidraget til.
Medlemmerne oplever dog også, at der er behov for at opbygge nye relationer
til andre aktører inden for energisektoren, idet de oplever at sektoren er under
forandring, og at der fremadrettet kan være behov for nye samarbejdspartnere. Det er vanskeligt for virksomhederne at konkretisere behovet, idet udtalelserne primært baseres på fornemmelsen af, at vante roller og brancheopdelinger er i opbrud og at de gerne se Hub North og FleksEnergi spille en rolle i
afklaringen af den fremtidige udvikling.

›

Det er ifølge de interviewede medlemmer afgørende at holde fast i det nordjyske fokus og derudover fokusere på at skabe en tydelig profil. Dette gælder
både for de to netværk hver især og for en eventuel fælles indsats.

›

De interviewede medlemmer er forbeholdne for at et samarbejde mellem netværkene skal have et særligt fokus på anvendelse af overskydende el fra
vindmøller til brug i fjernvarmesektoren. Det skyldes, at det gældende afgiftssystem blokerer for, at eksempelvis varmepumper kan konkurrere med andre
energikilder. Derudover gør generel usikkerhed om tilskud og afgifter i energisektoren, samt usikkerhed om de nationalpolitiske klimamål, at de interviewede medlemmer er tilbageholdende i forhold til at anvende alternative energikilder i fjernvarmeproduktionen.

›

I forbindelse med interviewene er medlemmerne af de to netværk kommet
med tilkendegivelser om mulige fremtidige projekter, som i varierende grad
omfatter mulighed for samarbejde mellem de to netværk. Aalborg Kommunes
køb af Nordjyllandsværket udgør potentielt en mulighed for samarbejde, men
der er behov for en tydeligere udmelding om fremtidsplanerne for værket.
Derudover peges der på service og dekommissionering af vindmøller, hvilket i
sangens natur primært retter sig mod Hub Norths medlemmer.

›

Samlet set er der efterspørgsel blandt medlemmerne til et bredere fokus på
energisektoren og dermed potentiale for et tættere samarbejde mellem Hub
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North og FleksEnergi. Tabel 5 viser de interne og eksterne barrierer, som de
to netværk bør forholde sig til i forholdt til et fremtidigt samarbejdet. I afsnit 5
Centrale anbefalinger følger vi op på analysens observationer ved at komme
med en række anbefalinger til hvordan det fremtidige samarbejde kan tilgås.
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Centrale anbefalinger

I dette afsnit præsenterer vi vores centrale anbefalinger til Hub North og FleksEnergi. Afsnittet er delt i to dele, hvor den første del indeholder vore anbefalinger til
det fremadrettede samarbejde mellem Hub North og FleksEnergi. Afsnittets anden
del indeholder vores anbefalinger i relation til konkrete projektmuligheder.

5.1

Anbefalinger til fremtidigt samarbejde mellem
Hub North og FleksEnergi

Med det strategiske tiltag, House of Energy, der forventes implementeret fra starten af 2016, er der lagt op til et tættere samarbejde mellem HubNorth og FleksEnergi. I dette afsnit giver vi en række anbefalinger til, hvordan de to netværk med
afsæt i denne ambition konkret kan styrke samarbejdet.
Anbefaling1: Styrk
samarbejdet mellem
de to netværk 'nedefra'

Med det nye strategiske afsæt for samarbejdet mellem Hub North og FleksEnergi,
House of Energy, er der lagt op til et styrket samarbejde mellem de to netværk. En
væsentlig pointe i den sammenhæng er dog, at et tættere samarbejde på strategisk niveau ikke per automatik vil udmønte sig i fordele for de to netværks medlemmer.
Figur 1

Principiel model for samarbejde mellem de to netværk på kort sigt.
Co-creation
Samarbejdsprojekter
(F&U og universitet)
Community +
Målrettede aktiviteter,
seminarer, workshops,
informationsmøder, mv.

Community
Medlemsrettede aktiviteter, seminarer,
workshops, infomøder, mv.
Open Service
Branding, kommunikation, analyser, kortlægning af
værdikæder/kompetencer, mv.

Figurens orange felter illustrer de aktiviteter, som Hub North og FleksEnergi i første
omgang med fordel kan tage udgangspunkt i ift. at styrke deres indbyrdes samarbejde. Vi anbefaler derfor, at de to netværk parallelt med implementeringen af
House of Energy styrker samarbejdet via af en række konkrete tiltag:
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›

De to netværk udbyder i dag løbende aktiviteter og arrangementer for deres
medlemmer. Vi anbefaler, at de to netværk fremadrettet øger mulighederne
for at udbyde aktiviteter på tværs af netværkene, således, at aktiviteter og arrangementer, der udbydes af Hub North også tilbydes medlemmerne af
FleksEnergi og omvendt.
I praksis vil de aktiviteter og arrangementer der udbydes fra gang til gang have forskellige relevans for de to netværks medlemmer. Vi anbefaler derfor, at
der fra gang til gang foretages en konkret afvejning af de aktuelle aktiviteters
eller arrangementers relevans for medlemmerne. Den konkrete afvejning er
vigtig, fordi medlemmer ikke bør "spammes" med tilbud, som reelt ikke har en
fælles interesse. Det er desuden vigtigt, at nye fælles aktiviteter ikke i væsentlig grad sker på bekostning af aktiviteter, som i dag er målrettet virksomheder
på fjernvarme- eller vindmølleområdet.

›

De to netværk har fælles interesser i forhold til at afdække finansieringsmuligheder for fremtidige projekter. I mange tilfælde vil det være relevant at gennemføre projekter i snitfladen mellem de to netværk. Derfor vil det styrke
samarbejdet, hvis de to netværk i fremtiden i højere grad arbejder sammen
om at scanne calls fra relevante rammeprogrammer, med henblik på at afdække relevante finansieringskilder. Især viden om og adgang til eksterne finansieringskilder er en mangelvare hos de private virksomheder.

›

De to netværk har en fælles interesse i deres medlemmers fremtidige behov
for kompetencer og arbejdskraft. Rekruttering af både kvalificeret faglært arbejdskraft, teknikere og ingeniører mv. er en udfordring for flere virksomheder.
Disse udsagn bekræftes desuden af flere arbejdskraftanalyser som COWI tidligere har gennemført. De to netværk vil derfor med fordel kunne undersøge
mulighederne for at arbejde sammen om fremtidige aktiviteter, som kan sikre
at deres medlemmer også på længere sigt har adgang til relevant og kvalificeret arbejdskraft.

Ovennævnte punkter skal ses som forslag til, hvordan samarbejdet mellem de to
netværk kan prøves af og gradvist udbygges. Vi anbefaler, at de to netværk opstiller 3-5 konkrete målsætninger for det kommende samarbejde, og på denne baggrund evaluerer samarbejdet efter 1-2 år. På dette grundlag vil de to netværk have
et solidt vidensgrundlag for at vurdere perspektiverne for at udbygge samarbejdet
yderligere.
Det er afgørende, at der bliver sat gode anvendelige målsætninger for samarbejdet mellem de to
netværk. Anvendelsen af nedenstående SMART-kriterier kan tjene som inspiration til, hvordan
dette gøres.

›

Specifikt. Det skal været afgrænset og tydeligt hvad målet omhandler. En målsætning om et
velfungerende samarbejdet er eksempelvis ikke god sammenlignet med et mål om at gennemføre en række aftalte aktiviteter.

›

Målbart. Målsætningen skal være operationel, og der skal være enighed om hvordan målet
opgøres. Et godt udgangspunkt er at kvantificere målsætningerne for samarbejdet. Eksempelvis ved at opstille et mål om at gennemføre x antal fælles arrangementer eller øget med-
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lemstallet med y.

›

Accepteret. Både Hub North og FleksEnergi skal acceptere målet som et legitimt paramenter
at måle samarbejdet på.

›

Realistisk. Målet skal være kunne opnås inden for den afsatte tidsramme og med de tilgængelige ressourcer.

›

Tidsafgrænset. Målet skal være afgrænset i tid så der fra start er enighed om hvornår målet
skal være nået.

Anbefaling 2: Fokus
på netværksskabende aktiviteter

På baggrund af de gennemførte interviews, og de input medlemmerne af Hub
North tidligere har givet, er det tydeligt, at de aktiviteter, som medlemmerne af de
to netværk gennemgående finder værdiskabende, er dem, der bidrager til at skabe
relationer mellem virksomhederne, og til andre aktører, herunder videninstitutioner.
Figur 2

Principiel model for samarbejde mellem de to netværk på lidt længere sigt.
Co-creation
Samarbejdsprojekter (F&U
og universitet)
Community +
Målrettede aktiviteter, seminarer,
workshops, informationsmøder, mv.
Community
Medlemsrettede aktiviteter, seminarer, workshops,
infomøder, mv.
Open Service
Branding, kommunikation, analyser, kortlægning af
værdikæder/kompetencer, mv.

Figuren illustrer potentialet for samarbejde mellem Hub North og FleksEnergi på
lidt længere sigt. Det er afgørende, at samarbejdet startes nedefra som illustreret i
Figur 1, førend det bevæger sig op på figurens to mellemtrin.
Vi anbefaler derfor, at de to netværk fortsat prioriterer de netværksskabende aktiviteter. Derudover anbefaler vi, at de to netværk gennemfører fælles netværksskabende aktiviteter, hvor det bliver muligt for de to netværks medlemmer at etablere
nye indbyrdes relationer.
Derudover anbefaler vi, at de to netværk styrker deres fælles indsats for at skabe
relationer til eksterne aktører, herunder vil en tæt dialog med Væksthus Nordjylland, CLEAN og Aalborg Universitet være oplagte aktører. Det ville således være
muligt at drage fordel af disse aktørers viden, netværk og ressourcer til at skabe
kontakt til konkrete udviklingsprojekter. Medlemmernes viden om samarbejdsmuligheder med videninstitutioner og forskellige projekter er typisk begrænset. Det vil
derfor skabe værdi for de to netværks medlemmer, hvis de to netværk i samarbejde opbygger viden og relationer til relevante aktører på dette felt.
Anbefaling 3: Sammenhæng mellem
mission og målgruppe

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem netværkenes mission og den målgruppe, som FleksEnergi og Hubnorth arbejder med. Det kan derfor klart anbefales, at der arbejdes på at udarbejde en mission for netværkenes indsats, som har
sammenhæng med målgruppen for indsatsen, således at missionen definerer de
valgte strategier, som igen definerer de konkrete aktiviteter.
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Hvis missionen for netværkene er at skabe vækst i branchen, bør det overvejes at
satse mere entydigt på at skabe aktiviteter for virksomheder med eksplicitte vækstambitioner.
Hvis missionen er at skabe ny viden og teknologisk udvikling i energisektoren, bør
det overvejes at prioritere samarbejde med virksomheder/aktører, som har ambitioner om at udvikle nye produkter, ydelser, samarbejdsmodeller mv. Det kunne
man med fordel undersøge systematisk blandt medlemmerne via den løbende dialog.
Anbefaling 4: Afgrænsning af målgruppe

Både Hub North og FleksEnergi har en relativt bred skare af medlemmer, hvor en
del af medlemmerne kun har en indirekte interesse i energisektoren. Under forudsætning af, at målsætningen med samarbejdet mellem Hub North og FleksEnergi
er, at skabe vækst hos medlemsvirksomhederne, vil det være nødvendigt i et vist
omfang at prioritere indsatsen blandt medlemmerne. Det kan dels ske for at kunne
leve op til ambitionen om at skabe vækst, dels for at prioritere indsatsens ressourcer hvor de må forventes at gøre den største forskel.
Vi foreslår at bruge fire kriterier for inddragelse af virksomheder i indsatserne:

›

Vilje til vækst: Brug kræfter på virksomheder, der har reelle vækstambitioner.

›

Vækstforudsætninger: Brug kræfter på virksomheder, der har noget at byde
på i forhold til at sandsynliggøre fremtidig vækst og formentlig allerede har
vist, at de har kompetencer og kapacitet til det.

›

Virksomheder af en vis størrelse: Brug kræfter på virksomheder, som har en
størrelse, som kan gøre en forskel for branchen og/eller den regionale udvikling.

›

Nyskabende iværksættervirksomheder: Brug kræfter på nystartede virksomheder, som er på vej til at markedsføre en nyskabende teknologi eller viden.

Ovenstående kriterier skal ses om retningsgivende, idet vi anbefaler, at de to netværk er åbne for samarbejde med virksomheder, der eksempelvis ikke opfylder
kravet til størrelse. Fokus på virksomhedernes størrelse må eksempelvis ikke forhindre fokus på perspektivrige iværksættere.
Anbefaling 5: Overvejelse om betaling
for medlemsskab

Betaling for deltagelse i de to netværk er en oplagt overvejelse i forlængelse af
overvejelsen vedrørende målgrupper. I forbindelse med interviewrunden er dette
emne blevet berørt flere gange. En del virksomheder giver udtryk for, at medlemsskabet af et af netværkene er interessant og netværksskabende, men ikke forretningskritisk. Det virker som en oplagt konklusion, at en del medlemmer – især dem,
som i dag kun er i periferien af henholdsvis vindmølle- og fjernvarmesektoren – vil
falde fra, ved en betalingsordning.
Hvis man vælger at indføre en betalingsordning med en brugerbetaling af en væsentlig størrelse (organisationen CLEAN opererer med kontingenter på mindst
30.000 kr. for kernemedlemmer), vil det være oplagt, at medlemmerne forventer en
indsats i netværkene, som enten tilfører medlemmerne en helt særlig faglig værdi
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(et fagligt bidrag, som man ikke kan få andre steder til samme eller lavere pris) eller eksempelvis en politisk gennemslagskraft, som kan påvirke nogle af de centrale
rammebetingelser for de energirelaterede virksomheder.
Overvejelsen om medlemsbetaling bør efter vores vurdering handle om, hvilke roller Hub North og FleksEnergi skal spille inden for erhvervsudvikling og energiteknologi. Hvis man holder fast i sin rolle alene som netværk for erhvervsudvikling –
og dermed som organisationer, der arbejder for at fremme erhvervsudvikling bredt
blandt nordjyske energivirksomheder – så vil medlemmerne formentlig finde betaling unaturlig. Betaling bliver ofte først et naturligt element, når medlemmerne oplever, at organisationen direkte varetager deres interesser og i et vist omfang leverer en service eller løser opgaver for dem, hvilket eksempelvis kan være i rollen
som pennefører på projektansøgninger og koordinering af samarbejde i forbindelse
med de tidlige faser af udviklingsfaser af nye projekter.
Ovenstående overvejelser udelukker dog ikke at man opererer med en mere symbolsk medlemsbetaling, hvor betalingen i virkeligheden dækker over deltagelsen i
medlemsarrangementer.

5.2

Anbefalinger til konkrete projekter

I dette afsnit præsenterer vi vores anbefalinger i forhold til en række konkrete projekter.
Figur 3

Principiel model for co-creation i de to netværk med udgangspunkt i konkrete
samarbejdsprojekter.
Co-creation
Samarbejdsprojekter (F&U
og universitet)
Community +
Målrettede aktiviteter, seminarer,
workshops, informationsmøder, mv.
Community
Medlemsrettede aktiviteter, seminarer, workshops,
infomøder, mv.
Open Service
Branding, kommunikation, analyser, kortlægning af
værdikæder/kompetencer, mv.

Anbefaling 5: Afgifter
og lovgivning som
barrier

De to netværks medlemmer giver udtryk for, at de gældende afgifter gør det urentabelt for dem at beskæftige sig med transmission af overskydende strøm fra
vindmøller til eksempelvis varmepumper til fjernvarmebranchen. Medlemmerne er
opmærksomme på de muligheder, der potentialet er på dette felt, men oplever de
gældende afgifter som en hindring for at udnytte potentialet.
Vores anbefaling er derfor, at Hub North og FleksEnergi forholder sig afventende i
forhold til at udbyde aktiviteter, der direkte beskæftiger sig med denne sammenhæng. Med de incitamenter, de gældende afgifter giver, er det ikke sandsynlig, at
medlemmerne af de to netværk på nuværende tidspunkt vil være motiverede for at
deltage i aktiviteter inden for dette tema. Det er dog også vores vurdering, at der
blandt medlemmerne vil være konkret interesse for denne kobling, såfremt der sker
ændringer på afgiftsområdet.
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Vi anbefaler derfor at Hub North og FleksEnergi fortsat holder sig opdateret på dette felt. Såfremt der sker en ændring i afgiftsstrukturen vil medlemmerne i første
omgang efterspørge konkret viden om, hvilke muligheder ændringerne giver, for at
anvende overskudsstrøm fra vindmøller i fjernvarmebranchen samt konkrete erfaringer fra tidligere projekter.
Anbefaling 6: Konkrete muligheder for
samarbejde om
Nordjyllandsværket

I de gennemførte interviews har vi spurgt medlemmerne om, hvorvidt de kan forstille sig Nordjyllandsværket som afsæt for en konkret samarbejdsprojekt. Generelt
har medlemmerne svaret med et vist forbehold, idet de ikke har et klart billede af
planerne for værkets fremtid. De medlemmer, der i forvejen leverer ydelser til værket, er umiddelbart mere positive end de øvrige medlemmer.
Der er fortsat usikkerhed om, hvad Aalborg Kommunes vision for Nordjyllandsværket er, hvilket kan gøre det vanskeligt at specificere hvilke muligheder for fremtidige projekter der vil opstå. Vi anbefaler derfor, at de to netværk i samarbejde går i
en aktiv dialog med Aalborg Kommune om at afsøge mulighederne for at inddrage
de to netværksmedlemmer i et fælles projekt, med udgangspunkt i værket.

Anbefaling 7: Mulig
niche i service og
dekommissionering
vindmøller

Foruden de ovennævnte forslag til mulige samarbejdsprojekter, er der udover de
gennemførte interviews kommet forslag om at fokusere på servicering af vindmøller og dekommissionering af udtjente møller. Dette marked kan forventes at vokse
de kommende år, i takt med at ældre møller tages ud af drift og erstattes af nye.
Dette udgør primært et potentiale for medlemmerne af Hub North, og det må bero
på en afvejning de to netværk imellem om, hvorvidt FleksEnergis medlemmer potentielt kan indgå i samarbejdet.
Vi anbefaler, at Hub North underøger relevante spørgsmål om,

›

hvor stort et kommende marked kan forventes at blive?

›

Hvilke eksisterende faciliteter findes der til dekommissionering af vindmøller?

›

Hvilke miljøkrav og andre krav, der stilles der i forbindelse med dekommissionering?

Vi anbefaler desuden, at Hub North undersøger deres medlemmers interesse i at
tilegne sig viden og eventuelt kompetencer på dette felt. Herefter vil det være oplagt for Hub North at afdække hvilke potentielle samarbejdsmuligheder der er på
tværs af værdikæden. I den forbindelse er det værd også at afdække om samarbejdet kan have relevans for de private virksomheder, der er medlemmer af FleksEnergi.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx

ANALYSE VEDRØRENDE EN STØRRE ENERGISATSNING

6

Kilder

6.1

Interviews

›

Preben Birr-Pedersen, CEO for CLEAN

›

Peter Rathje, administrerende direktør for ProjectZero

›

Thomas Engberg Pedersen, chief project manager i COWIs Energy-afdeling

›

16 medlemmer af Hub North og FleksEnergi

6.2

31

Skriftlige kilder

›

Dansk Fjernvarme (2015), "Ønsker danske politikere vindmøller for at eksportere store mængder grøn energi?", tilgængelig via:
http://www.danskfjernvarme.dk/vi-mener/debatindlaeg/150828oenskerdanske-politikeres-vindmoeller-for-at-eksportere-store-maengder-groenenergi, besøgt 2. september 2015.

›

Dansk Fjernvarme (2015), "Fjernvarmen kunne have gjort vindmølle-strøm
1,75 mia. kr. mere værd", tilgængelig via: http://www.danskfjernvarme.dk/vimener/pressemeddelser/150609fjernvarmen-kunne-have-gjort-vindmoellestroem-175-mia-kr-mere-vaerdm, besøgt 2. september 2015.

›

Dansk Fjernvarme (2014), "Statsstøttet vindmølle-el strømmer ud af landet",
tilgængelig via: http://www.danskfjernvarme.dk/vimener/pressemeddelser/141031statsstoettet-vindmoelleel-stroemmer-ud-aflandet, besøgt 2. september 2015.

›

Energinet.dk (), Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark, Energinet.dk.

›

Grønne job, 3F (groennejob.dk)

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx

32

ANALYSE VEDRØRENDE EN STØRRE ENERGISATSNING

Hylleberg, J. og Bøndergaard, M. R. (2015), "Vindmølleindustrien: Eksport af
strøm er en god forretning", tilgængelig via:
http://www.altinget.dk/energi/artikel/vindmoelleindustrien-eksport-af-stroem-er-en-godforretning, besøgt 4. september 2015.

http://projects.cowiportal.com/ps/A072631/Documents/03 Project documents/A072631_Rapport_final_vers2.docx

