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Se vedlagte CV’er i bilag 2. 

FAGLIGE KOMPETENCER                                                                                                                        

 

1. Konsulenter der anvendes til opgaveløsningen 

 

2. De anvendte konsulenters erfaring 

Grundlaget for proces og metode i løsningsbeskrivelsen udspringer fra erfaringer fra udført energirådgivning i både 

offentlige og private erhverv, store som små. Rådgiverne har erfaring med hele processen, fra forankring hos ledelse til 

realisering af energibesparelser samt udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner med formål i forbedring af 

kundens samlede klimaaftryk, herunder ISO standarder, KPI’er’ i henhold til FN’s Verdensmål eller metodikker inden for 

Cirkulær Økonomi. De udvalgte konsulenter har hver især specialer og unik brancheerfaring som fremgår ovenfor, og 

som samlet enhed dækker de, de i pkt. 4 listede ydelser i fag- og produktkatalog. Se også CV’er i bilag 2. 

3. Hvilke brancher har Tilbudsgiver et særligt kendskab til 

NIRAS rådgiver ALLE brancher, men typisk industri og produktion, og desuden inden for ejendomme og bygninger. 

Det vil sige brancher med højt energiforbrug, og derfor også meget stor variation i energiart og proces. Uanset branche, 

så tages der udgangspunkt i en sammensætning af (1.) energigennemgang og (2.) værdikædebetragtning, med henblik 

på en for virksomhedens vejledende proces mod vedvarende energi- og ressourcebesparelser.  

4. Fagligt arbejdsområde 

Uanset kunde, virksomhedstype, størrelse eller branche, tager rådgivningen udgangspunkt i nedenstående fag- og 

ydelseskatalog. I denne fremgår faste ledelsessystemer ud fra standarder, som vi arbejder med hos virksomheder med 

en vis energi- eller materialeintensivitet, hvor standarder og lovkrav stiller krav til rådgivningsformen.  

Derudover består det faglige arbejdsområde af forskellige holistiske tilgange i henhold til fokus og ønske hos kunden. 

Supplerende bruger vi energistyring (EMS), som er et redskab til opsamling, analyse og afkodning af data fra 

Steen Lund Sømod 

Energirådgiver og energisynskonsulent 

(Udførende konsulent på reference 1 og 3) 
 
Maskinmester og erfaren SMV konsulent 

der har udført utallige forløb med fokus 

på at omsætte energi- og 

ressourcebesparelser i konkrete 

handlingsplaner.  

Christian Hvam 

Energi- og landbrugsrådgiver 

 

Bygnings- og miljøkonsulent med bred 

viden inden for landbrug og transport og 

rådgiver typisk også inden for ejendomme 

og bygninger. Udfører også 

kvalitetssikring iht. ISO 9001, 

kvalitetsledelse. 

Kenneth Kragelund 

Energistyringskonsulent (EMS) 

 

Energistyringskonsulent med speciale i 

energi- og ressourcedata som 

udgangspunkt ved energimåling, 

overvågning og styring i SMV’er. 

Poul C. Thomsen  

Energirådgiver  

(Udførende konsulent på reference 2) 

Maskinmester og erfaren konsulent til 

energigennemgang og identificering af 

besparelsespotentialer i både bygning og 

proces, samt detail. 

Simon Andersen 

Energirådgiver og energisynskonsulent 

Uddannet energimanager og certificeret 

energisynskonsulent og dertil speciale i 

ledelsesstandarder, primært ISO 50.001, 

energiledelse. 
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virksomhedens energi- og ressourceforbrug med henblik på at tilrettelægge forløb og anbefalinger ud fra unik og faktisk 

forbrugs- og adfærdsprofil. 

5. Andre oplysninger 

I forlængelse af det faglige arbejdsområde, besidder udvalgte konsulenter desuden forskellige certificeringer og roller, 

som understøtter den samlede kompetenceprofil. 

 Certificerede energisynskonsulenter 

 Certificeret projektledelse 

 Lead Auditor – ISO systemer 

 Energimærkningskonsulent 

 VE godkendelse  

 Energiafgifter 

 Repræsentant i 

Energieffektiviseringsudvalg v. Dansk 

Energi 

 Bestyrelsesmedlem - Netværk For 

Bæredygtig Erhvervs Udvikling i Nord 

Danmark 

 

LØSNINGSBESKRIVELSE 

1. Indledning - Styrket forretning via grøn forretningsmodel 

I henhold til opgaven i at ”bistå virksomheden i at udvikle en Grøn Forretningsmodel”, arbejder konsulenter ved 

NIRAS ud fra velafprøvede metoder med formål i at generere energi-, CO2- og ressourcebesparelser. Dette gøres via et 

konkret forløb, der tager udgangspunkt i kundens energiforhold, samt kundens værdikæde, hvor output består i en 

vedvarende energi- og ressourceplan, der forener virksomhedens forretningsmål i en regulær grøn forretningsmodel. 

2. Fire trin ud fra klimakompas 

Rammen for NIRAS’ forløb tager udgangspunkt i Klimakompasset1 (Se figur 1, bilag 1.), som består af syv punkter i en 

lineær proces. I arbejdet mod en grøn forretningsmodel bistår NIRAS kunden i alle led, dog med fokus på analyse og 

implementering, hvilket er opdelt de fire nedenstående processer, hvor Grøn Forretningsmodel udgør den bærende 

del. 

 

I de fire trin arbejdes der bredt med virksomheden med fokus på at skabe et spænd og balance mellem virksomhedens 

overordnede mission, kombineret med elementer af energioptimering, bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

Trin 1. Energigennemgang (Se figur 2, bilag 1) 

Forløbet tager afsæt i en Energigennemgang, der kortlægger virksomhedens energiforbrug i både bygning og proces. 

Denne gennemgang tager udgangspunkt i standarder og metoder fra hhv. Miljøledelse, ISO 14001 og Energiledelse, 

ISO 50.0001 indeholdende følsomhedsanalyse på energiforbrug samt øvrige variabler. Output ved en 

energigennemgang består af en rapport, indeholdende forbedringsforslag samt beregninger på anslåede 

energibesparelser. NIRAS etablerer i denne proces energistyring, som bruges aktivt i hele forløbet til at overvåge og 

                                                           
1 Klimakompasset - UN Global Compact og Udenrigsministeriet, 2008 
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vurdere på forbedringsforslag, samt overordnet omregning til CO2 besparelse. Dette gøres bl.a. via DataHub fra 

hovedmåler og evt. øvrige energiforbrugende kilder såfremt automatisk datahjemtagning er mulig.  

Trin 2. Værdikæde- og ressourceprofil (Se figur 3, i bilag 1.) 

Med udgangspunkt i den klassiske værdikæde2 udarbejdes en værdikæde- og ressourceprofil, med henblik på at 

kortlægge virksomhedens samlede klimaaftryk.  

Via en spørgeramme (Se figur 5 i bilag 1) bliver hvert udvalgt element i værdikæden således bearbejdet. Output i trin 2. 

er således en ressourceprofil der redegør for status quo i værdikæden, samt fremstiller forudsætninger for at optimere 

på f.eks. materiale, affald eller transport. I trin 2 er det vigtigt at fremhæve et løbende fokus på interessenter i 

virksomhedens primære eller sekundære aktiviteter, som kan have betydning for eventuelle synergi og/eller 

symbioseeffekter.    

Trin 3. Udarbejdelse af Grøn Forretningsmodel (Se proces og metode i figur 4, bilag 1.) 

Rammerne for den grønne forretningsmodel tager afsæt i FN’s verdensmål samt værktøjet 

Bæredygtighedskompasset3, der har til formål at koble regulære forretningsmål med bæredygtige initiativer. Hensigten 

består i sammenfatte resultater fra trin 1 og 2 og omsætte dem til handlinger, der giver forretningsmæssig værdi og 

samtidigt giver et bæredygtigt bidrag i en bredere kontekst ud over virksomhedens overordnede mission.  

Ud fra dette grundlag fremstilles konkrete mål for forbedringer og omstilling, som yderligere defineres i konkrete 

handlinger i form af 2-3 Grønne forretningsspor – målrammen og de grønne forretningsspor genbesøges og justeres 

løbende ved indførelse af egenkontrol ved virksomheden med sparring fra konsulent. Dette håndteres yderligere i trin 4. 

Trin 4. Gensidige forpligtelser og målopfølgning 

Den Grønne Forretningsmodel vil afslutningsvis udmunde i nogle konkrete og detaljerede miljø- og energimålsætninger, 

der beskriver virksomhedens indsatser. Hermed mod en forventning om at fastholde arbejdet med den grønne 

omstilling, således det bliver et vedvarende element i virksomhedens samlede forretningsmodel. NIRAS sørger således 

for, via en gensidig forpligtelse, at følge op på de grønne forretningsspor og KPI’er via opfølgningsprogram. Typisk ligger 

opfølgning hhv. 6 og 12 måneder efter færdiggørelse af Grøn Forretningsmodel.  

3. Rapportering – Bæredygtig Bundlinje Måleværktøj 

Resultater fra hhv. energigennemgang og ressourceprofil føres afslutningsvist ind i udleveret måleværktøj. Dette redskab 

samt projektet bag inddrages desuden løbende for at sikre udtømmende værdier fra virksomhedens energi- og 

ressourceforhold.   

 

TIMEPRIS 

 

I nedenstående fremgår timepris for forløb med udvikling af Grøn Forretningsmodel. 

Pris pr. time   Kr. 850,00 Ekskl. moms 

 

 

BILAG I 

                                                           
2 Porter, Competitive Advantage, 1998 
3 McKinsey Companys ”Bæredygtighedskompas” - https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/sustainability/pdfs/putting_it_into_practice.ashx  

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/sustainability/pdfs/putting_it_into_practice.ashx
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Figur 1. Klimakompasset som udgangspunkt for forløb v. NIRAS 

 

 

Figur 2. Illustration af indhold og proces i forbindelse med Trin 1. - Energigennemgang 

 

 

Figur 3 – Proces for Trin 2 - værdikæde- og ressourceprofil via spørgeramme – (Se spørgeramme i bilag 2) 

 

BILAG I - fortsat 
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Figur 4. Struktur og proces i Trin 4 -  udformning af ny Grøn Forretningsmodel 

 

BILAG I - fortsat 



Udbud af konsulentbistand vedrørende energi-, CO2- og ressourcebesparelser i SMV’er – Region Midt 

 

Figur 5 - Spørgeramme – Udgangspunkt til afdække ressourceprofil i trin 4. 

 

 

 

BILAG II – Samlet CV for konsulenter 
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CV 

Steen Lund Sømod 

Energirådgiver 

E-mail:   stls@niras.dk 
Mobil:    3018 9638 

  

Speciale 

- Analyse af komplekse systemer og 
systemintegrationer 

- Overskudsvarme – afsætning til 
fjernvarme 

- Varmeproduktion og 
distributionssystemer 

- Ventilation 

 

- CTS samt energistyringsimplementering  

- Screeninger 

- Energiledelse (ISO 50.001) 

- Energisyn  

- Screeninger af NBE virksomheder 

Referencer 

Stibo Printing Solutions (husrådgiver siden 2010): 

- Energigennemgang, (Vadum, Horsens, Mors, Sverige) 

- Analyse af varmeakkumulering og genvindingssystem fra trykkerimaskiner 

- Varmegenvinding fra Trykluftkompressorer samt trykkerimaskiner 

- Optimering af varmesystem (forbrugere) 

- Kortlægning af energiforbrug i forbindelse med ISO 50.001 

- Implementering af ny CTS samt energistyringssystem 

Jernstøberiet Dania (husrådgiver siden 2010): 

- Analyse af varmestrømme for udnyttelse af overskudsvarme 

- Kortlægning af varmebehov samt optimering af det samlede varmesystem 

- Specialundersøgelse i forbindelse med eventuel levering af lavtemperatur overskudsvarme fra smelteovne til 
FJV net vha. en varmepumpe 

COOP:     

- Screeninger af Kvickly og SuperBrugser fra Skagen til Ringkøbingfjord med henblik på energioptimering 

- Husrådgiver siden 2010 og beregner/sparringspartner for teknisk afdeling 

- Screening af ferskvarelager i Brøndby 

Unoform Farsø (husrådgiver siden 2010):     

- Screening af virksomhed 

- Energioptimering af ventilation samt etablering af varmegenvinding fra procesudsug. 

Erhvervserfaring 

2010- Energirådgiver hos Energi Nord/Eniig Energi A/S  

- Industrirådgivning 

- Varmegenvinding/overskudsvarme – afsætning til fjernvarme 

- Komplekse systemer og systemintegrationer 

- Energisyn/ISO 50.001, herunder særlige undersøgelser mv. 

- Projektleder under implementering af energibesparende installationer 
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2006-2010 Energirådgiver hos Korsbæk & Partner (rådgivende ingeniører) 

- Særlige undersøgelser omkring CDM projekter i Kina for Eco Securities (England). 
Virksomhederne var store petrokemiske fabrikker. 

- Screening af Akzo Nobel salt i Mariager, Delfzijl, samt Hengelo i forbindelse med ISO 50.001 og 
cop 2009 i København 

- Specialundersøgelse af microsalt samt flagesalt-anlæg ved Akzo Nobel Mariager 

- Projektleder under implementering af energibesparende installationer 

- Energimærkning af stort byggeri 

2006-2004 Energirådgiver ved Energicenter Aalborg: 

- Identificere og beregne potentialer for energibesparelser 

- Indhente tilbud og tilpasse kundeløsninger 

- Projektleder under implementering af energibesparende installationer 

2004 -
1997 

Servicetekniker samt programmør ved TAC A/S (Nu Schneider): 

- Implementering af CTS ved kunder i Danmark og Norge 

- Indregulering/programmering af Taulov Mejeri 

- Projektleder under implementering af energibesparende installationer 

Uddannelse og kurser 

2015 Diplom i projektledelse - UCN 

2012 Salgskursus i teknisk salg 

1993-2017 Diverse interne/eksterne kurser i energioptimering indenfor ventilation, varme og CTS. 

2007 Energimærkningskonsulent (store bygninger) 
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CV 

Simon Andersen 
Energirådgiver 

E-mail:  sman@niras.dk 

Mobil:  22 14 39 52  

 

Speciale 

- Energisyn 

- Energiscreening 

- Energiledelse ISO 50.001 

- Dataanalyse 

- VE Godkendt 

- Ventilation 

- Trykluft 

- Teknisk isolering 

- Belysning 

- Pumper 

- Transport 

Referencer 

Energisyn Scania Danmark A/S 

- Trykluft 

- Ventilation 

- Transport 

Energisyn KMD 

- Driftsoptimeringer varmeanlæg 

- Serverrums køling 

- Optimering af fjordkøleanlæg 

- Transport 

Energisyn Metroservice transport 

- Kortlægning af metroens energiforbrug 

- Udarbejdelse af modeller til udregning af 
besparelsespotentialer 

Energisyn Sparekassen Sjælland-Fyn 

- Transport beregninger 

- Kortlægning af energiforbrug 

Energiledelse i Sønderjyske Landbrug (Udviklingsråd Sønderjylland, 
samarbejdspartner) 

- Energiledelsesscreening / Auditor på udvalgte landbrug 
med implementeringsmuligheder af energiledelse i 
landbruget. 

Erhvervserfaring 

2019 -   Energirådgiver hos Eniig Energi A/S 

- Energisyn 

- Energiscreeninger 

2018 - 2019 Energirådgiver hos Harald Karlsen Rådgivning 

- Energirådgiver ved energisyn 

- Energikonsulent på energistyringsudbud 

Uddannelse og kurser 

2015 – 
2019 

Certificeret EMO 1 - Energikonsulent 

Certificeret EMO 2 – Energikonsulent Flerfamiliehuse, erhverv og offentlige ejendomme 

Certificeret Scrummaster 

Kursus i Tøt-, havvands-, grundvands- eller fjernkøling 

Steam Up energibesparelser i dampsystemer, Harald Karlsen Rådgivning 

VE Godkendt 

2019 Professionsbachelor i Energimanagement Energi- og Miljøledelse UCN Aalborg 

2017 Energiteknolog EAL Vejle/Odense 

mailto:sman@niras.dk
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CV 

Poul C. Thomsen 
Energirådgiver 

E-mail:  pcth@niras.dk  

Mobil:  2964 9464 

 

Speciale 

- Ventilation 

- Køl 

- Pumper 

- Varmeproduktion og distributionssystemer 

 

- Dampsystemer 

- Overskudsvarme  

- Industrirådgivning 

- Rådgivning vedr. varmepumper til private 

Referencer 

Nørager Mejeri 
- Køl (NH3) 

- Damp 

- Belysning 

AKV Langholt 
- Overskudsvarme 

- Tørreproces 

- Pumper 

Farmfood 
- Dampsystem 

- Overskudsvarme 

- Køl (NH3) 

- Tørreproces 

- Teknisk isolering 

Triple Nine 
- Overskudsvarme 

- Tørreproces 

Erhvervserfaring 

2003- Energirådgiver hos Energi Nord A/S / Eniig Energi A/S  

- Privat rådgivning 

- Industrirådgivning 

- VE proces  

- Energisyn 

- Faglig ansvarlig og implementering af KLS / autorisation 

2001-
2002 

Projektleder PM Energi  
- Generatoranlæg 

1994-
2001 

Sejlende maskinmester ved danske og udenlandske rederier 
- Juniormester – maskinchef 

- Kedelcertifikat 

- Drift og vedligehold af fremdrivningsmaskineri samt almene tekniske installationer 

Uddannelse og kurser 

2006-
2017 

- Steam Up energibesparelser i dampsystemer, Harald Karlsen Rådgivning, Spirax Sarco 

- Tørring – Grundlæggende begreber og energioptimering, Teknologisk Institut 

- God energirådgivning – Lys og luft i større bygninger, Teknologisk Institut 

mailto:pcth@niras.dk


Udbud af konsulentbistand vedrørende energi-, CO2- og ressourcebesparelser i SMV’er – Region Midt 

 

- Kursus i overskudsvarme, Dansk Energi 

- Dynamisk indregulering af installationer, Teknologisk Institut 

- Tilslutningsanlæg for fjernvarme, Teknologisk Institut 

- Effektiv industriventilation, Teknologisk Institut 

- Varmepumpeanlæg og varmegenvindingssystemet, Teknologisk Institut 

- Kølesystemer med ammoniak, Teknologisk Institut 

- Grundlæggende kølesystemer, Teknologisk Institut 

- Div. pumpekurser, Grundfos 

1994 Maskinmester – Aalborg Maskinmesterskole 
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CV 

Christian Hvam 
Energirådgiver 

E-mail:  chhv@niras.dk  
Mobil:  42998315 

 

Speciale 

- Energioptimering i landbrugssektoren 

- Energioptimering i transportsektoren 

 

- Biogas 

Erhvervserfaring 

2013- Energirådgiver hos EnergiMidt/Eniig Energi A/S 

- Energirådgivning til mindre erhvervsvirksomheder 

- Udarbejdelse af energirapporter 

- Kontakt til aktør og samarbejdspartner 

- Dokumentation og indberetning af energibesparelser 

2012-2013 Fagleder hos MT Højgaard, Agri 

- Udvikling af staldkoncepter til mælke- og svineproduktion 

- Kontakt til leverandør og samarbejdspartner 

2011 Miljørådgiver hos Slagtekalverådgivning ApS, Jelling 

- Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse 

- Vurdering af miljøforhold på ejendommen i forbindelse med køb/salg 

2010-2011 Projektleder hos Hededanmark, Viborg (tidsbegrænset ansættelse) 

- Opsamling af viden omkring dyrkning af energipil 

- Opkøb af energipil til afbrændningsforsøg 

- Indgåelse af købskontrakter med landmænd 

- Planlægning af høst 

- Koordinering af transport til varmeværk 

2005-2010 Projektansvarlig bygningskonsulent hos Byggeri & Teknik I/S, Herning 

- Rådgivning vedr. indretning af driftsbygninger til svineproduktion 

- Rådgivning vedr. landbrugslov  

- Miljørådgivning 

- Udarbejdelse af udbudsmateriale 

- Kontraktindgåelse 

2004-2005 Bygnings- og miljøkonsulent hos Byggeri & Teknik I/S, Randers 

- Rådgivning vedr. indretning af driftsbygninger til svineproduktion 

mailto:chhv@niras.dk


Udbud af konsulentbistand vedrørende energi-, CO2- og ressourcebesparelser i SMV’er – Region Midt 

 

- Vvm-redegørelser og miljøgodkendelser 

- Energirådgivning 

Uddannelse og kurser 

2018 Kursus i energiledelse, 1 dag 

2018 Kursus i miljøledelse, 2 dage 

2015 
5 dages projektlederkursus. Internt kursus med fokus på DiSC, samarbejde og kommunikation, 
projektteams og kunder 

2014 Forhandlingsteknik. 2 dags kursus udbudt af PS4 

2014 Personlig Power. 2 dages kursus afholdt af Energimidt med ekstern underviser 

2013 
Grundfos pumpeskole. 1-dags kursus hos Grundfos med fokus på deres produkter og 
dimensionering af varmeanlæg 

1999 Afsluttet merkonom fag, erhvervsjura. 

1996-1998 Uddannelse landbrugstekniker, speciale byggeri og teknik 

1994 Grønt diplom 

1988 Grønt bevis 
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CV 

Kenneth Kragelund 
Energistyringskonsulent 

E-mail:  kkra@niras.dk  

Mobil:  +45 2992 3434 

 

Speciale 

 

- Energy management systems 

- Projektledelse 

- Idriftsættelse/ Test & indkøring 

- Bygnings automatik 

 

 

- Energistyring  

- Databaseret energiledelse 

- Datakonvertering  

- Energiledelse (ISO 50001) 

 

Erhvervserfaring 

2019- Energistyringskonsulent hos Eniig Energi A/S 

- Implementering af energistyring hos større industrikunder og offentlige instanser 

- Datakonvertering og validering.  

- Produktudvikling 

 

2017-
2019 

Projektansvarlig hos ABV Teknik, Hobro 

- Projektering af Automatiske Brandventilations Anlæg – Termisk og Mekanisk  

- Projektleder på implementering af brandventilation. 

- Koordinering af projektopgaver, tidsplaner, økonomi. 

- Koordinering med myndigheder, byggetilladelser, brandmyndighed mv. 

2013-
2017 

Construction Manager / Projektleder (Biogen) for Dansk Ingeniør Teknik A/S, Hillerød 

- Implementering af farmaceutisk proces projekter i GMP produktion 

- Projektleder på projekter op til 50 mio. DKK 

- Projekt koordinering af projektopgaver, tidsplaner, økonomi. 

- Byggeleder på alle byggeprojekter 

- Test og indkøring af proces moduler efter installation 

- Idriftsættelse af GMP proces moduler 

Uddannelse 

2018-19 Projektering af brandventilations anlæg, DBI 

2016 Mini MBA i ledelse, Probana Business School 

2002-07 Elektriker med speciale kommunikation og sikring, Aalborg tekniske skole 

 

mailto:kkra@niras.dk

