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Hovedkontoret  
i Paris holder øje  
med Danmark

 Af Jesper Tornbjerg

Om 3-5 år har vi større omsætning, flere an-

satte og mere viden.

Sådan lyder det fra adm. dir. Ole Sander 

fra Schneider Electric Danmark, der ser ind i et 

spændende vækstscenarie på det danske 

marked for forskellige former for energioptime-

ring af bygninger. Væksten kan omfatte såvel 

koncernen selv som de mange tusinde elektri-

kere, tømrere og vvs’ere, der samarbejdes 

med.

Schneider Electric har på globalt plan 

godt 130.000 ansatte i over 100 lande og en 

samlet omsætning på 170 mia. kr., så viden 

kan hurtigt flytte sig ind og ud af Danmark, 

hvor koncernen har ca. 1.000 ansatte med fo-

kus bl.a. på energistyring og LK-stikkontakter. 

Ole Sander fortæller, at hovedkontoret i Paris 

følger nøje med i, hvad der foregår her i landet. 

Derfor er det bestemt ikke ligegyldigt, 

hvilke politiske rammer og markedsvilkår, der 

gælder. For nylig fik S-R-SF-regeringen med 

energi-, klima- og bygningsminister Marin Li-

degaard (R) for bordenden landet et energifor-

lig sammen med V-K-O samt Enhedslisten, og 

det rummer intet mindre end fantastiske mu-

ligheder, lyder vurderingen fra Ole Sander.

- I 1961 satte John F. Kennedy et rum-

kapløb i gang. Nu har Martin Lidegaard og 

partierne bag energiforliget skubbet et energi-

kapløb i gang. Danmark har en mulighed for at 

komme foran og sætte en verdensomspæn-

dende dagsorden, siger Ole Sander.

Bedre bundlinje
Topchefen vurderer, at fremtiden byder på sti-

gende energipriser, og han konstaterer, at vi 

kigger ind i en fremtid med en to eller tredob-

ling af CO2-udledningerne. Begge dele kan 

forebygges med vedvarende energi og øget 

energieffektivitet.

Schneider Electric har energioptimering 

og -styring som speciale, og Ole Sander påpe-

ger, at der er rigtigt meget at hente i mange 

virksomheder. Flüggers fabrikker er et eksem-

pel. Investeringer for fire millioner kroner er 

blevet tjent hjem på to år.

- Herefter er der for to millioner kroner 

forbedringer på bundlinjen år for år, siger Ole 

Sander, der også har taget sin egen medicin.

På virksomhedens egen ganske energief-

fektive bygning i Ballerup blev der for 2011 sat 

et mål om at skære 100.000 kilowatttimer af 

forbruget. Realiseret blev 245.800 kWh sva-

rende til en kontant besparelse på 250.000 kr. 

- Og vi er ikke gået på kompromis med 

komforten, understreger Ole Sander, hvis folk 

bl.a. har fundet gevinsterne ved at justere ven-

tilationen og slukke for standby-forbrug på 

apparater om natten.

Mega-stort vækstscenarie
Målet for 2012 er sat til yderligere 50.000 kWh, 

og det er i løbet af årets første måneder alle-

rede lykkedes ’at finde’ 34.000 kWh. Et af 

midlerne er simpelthen at måle, overvåge og 

visualisere forbruget – og reagere, hvis der er 

noget, der springer i øjnene. 

- Det er ’win’ for miljøet og ’win’ for ener-

giregningerne. Ved at fortælle de her historier, 

så kan ingen økonomer sige nej, og vi kigger 

ind i et mega-stort vækstscenarie, siger Ole 

Sander. 

Et er at spare på ressourcerne. Noget 

andet er at styre elforbruget på en mere intel-

ligent måde. Med energiforliget skal andelen af 

strøm fra vindmøller fordobles fra ca. 25 pro-

cent nu til ca. 50 procent i 2020. Da vinden 

blæser og ikke blæser, som den nu gør, så vil 

der komme større udsving i elproduktionen.

- Det giver os en teknisk udfordring, men 

hvis vi i Danmark kan skabe et velfungerende 

smart grid og blive en showcase for verden, så 

er vækstscenariet fuldendt, siger Ole Sander 

og peger på, at vi har et rigtigt godt udgangs-

punkt.

Mens man mange andre steder i verden 

fortsat betragter energioptimering som noget 

dyrt og besværligt, så er der nu i Danmark en 

bred forståelse for potentialerne: Politikerne er 

med, energibranchen og det øvrige erhvervsliv 

er med, forskerne er med, og befolkningen er 

med.

- Det er ikke bare en grøn trend, men en 

erkendelse af, at der er forretningsmuligheder 

for alle parter – samtidig med, at vi gør noget 

godt for miljøet, siger Ole Sander.

       
Klar til smart fremtid
Han understreger, at vi som samfund og virk-

somhed skal blive ved med at udvikle os og 

stille krav til hinanden. For eksempel bør det 

ifølge Ole Sander blive et krav i det næste 

Bygningsreglement, at bygninger opføres, så 

de er klar til smart grid. De skal altså have el- 

og varmesystemer, der kan reagere på skif-

tende prissignaler fra elmarkedet.  

Det er også vigtigt at fastholde en høj 

profil inden for forskning, udvikling og demon-

stration af nye energiteknologier, ligesom det 

ifølge Ole Sander er afgørende, at uddannel-

sessystemet leverer dygtige, friske hjerner.

 

VM i lavenergi
Begge de hensyn gælder i et DTU-projekt, 

hvor en gruppe studerende er ved at udvikle et 

bud på fremtidens hus. ’Fold’, hedder det 70 

kvadratmeter store hus, og ambitionen er i 

første omgang – i skarp konkurrence med 19 

andre universiteter – at vinde VM for plus-

energihuse under Solar Decathlon Europe i 

Madrid til september. Huset er spækket med 

sensorer og styring af belysning, alarmer, sol-

celler, varmepumpe m.m.

Udviklingen sker med støtte fra en række 

forskningspuljer og i dialog med virksomheder 

som Grundfos, Rockwool, Schneider Electric 

og Uponor. Noget af det usædvanlige er, at 

Fold kombinerer solceller med en termisk sol-

fanger. Pointen er, at solceller producerer min-

dre el, når de varme. Derfor forsøger man nu at 

køle solcellerne ved at cirkulere vand bagved 

dem. Den varme bruges så til at varme husets 

brugsvand op.

’Fold’ bliver designet, så det passer ind i 

en smart grid-sammenhæng, og sådan skal 

fremtidens huse være, mener Ole Sander:

- Vi skal levere huse, som energiselska-

berne kan styre, lyder visionen.  

Schneider Electric ser ind i en fremtid med enorme vækstmu-
ligheder på området for energioptimering af bygninger. Dansk 
udvikling af intelligente huse, byer og elnet kan danne skole 
og skabe vækst, lyder vurderingen fra adm. dir. Ole Sander. 

Interview

Læs mere på  

www.schneider-electric.dk  

og www.dtu.dk

PENGE AT SPARE. Hvem ved, hvad olie og andre energi-

former koster om 20 år? Energioptimering kan forebygge 

løbske energiregninger, mener adm. dir. Ole Sander fra 

Schneider Electric, der deltager i DTU’s udvikling af plus-

energihuset Fold.


