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100 BÆREDYGTIGE LØSNINGER
fra 128 lande kæmper om årets Sustainia Award. De nye økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika er storleverandører af bæredygtige svar på
store samfundsmæssige udfordringer
– fra sundhed og mode til ressourcetunge sektorer som landbrug, byggeri
og transport. Se artiklen side 66.

I branche efter branche står nye entreprenører klar med nye bæredygtige
forretningskoncepter, der udfordrer
traditionelle indtjeningsmodeller og
bidrager til at løse globale problemer
med affald, energi og vand. Se artiklen side 74.
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Vækstlande
har appetit på
grøn omstilling
Toppolitikere fra Beijing til Washington har sat den grønne omstilling
på dagsordenen: CO2-udledningerne skal ned, miljøet beskyttes og
industriens grønne kompetencer skærpes. Mandag Morgens globale
bæredygtighedsinitiativ Sustainia præsenterer 100 grønne løsninger, der
sætter turbo på omstillingen – og de nye vækstøkonomier går forrest.

V

erdensøkonomien står i et vadested. De nye økonomier i Kina, Indien, Sydamerika og Afrika
vokser snart de gamle i USA, Europa og Japan
over hovedet. Mere end to milliarder mennesker vil i løbet af de kommende år blive løftet ud af fattigdommen til
fordel for en middelklassetilværelse med alt, hvad dette
indebærer af fremskridt i sundhed, uddannelse og materiel tryghed. Men de gode nyheder kommer ikke alene.
De nye middelklasser vil også sende det globale energi- og
ressourceforbrug på himmelflugt, hvis ikke de nye økonomier formår at undgå den ”gamle” verdens fejltagelser.
I lande som Brasilien, Indien og ikke mindst Kina er
der nu på allerøverste politiske niveau en dyb forståelse af,
at grøn omstilling er nødvendig. Ikke bare for at stoppe
den globale opvarmning, der forårsager stadig flere kostbare naturkatastrofer, men også fordi energi- og ressourceeffektivitet er nøglen til virksomheders og nationers
fremtidige konkurrenceevne, og dermed til deres evne til
at skabe beskæft igelse og fremgang for deres borgere.
Samtidig lægger den gamle verdensøkonomiske supermagt, USA, nu op til et tilsvarende kursskifte. Da
den amerikanske præsident, Barack Obama, fremlagde
sin nationale klimahandlingsplan i juni, varslede han en
grøn omstilling, der skal gøre det muligt at indføre ener-
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gieffektive og rene teknologier på stort set alle områder af
samfundslivet.
”Det er ikke rigtigt, når man bilder folk ind, at vi
må vælge mellem vores børns sundhed og en sund økonomi [...] Det er udtryk for en manglende tiltro til vores
virksomheder og til vores arbejdere, hvis man påstår, at
de bare giver op, hvis vi stiller krav om at udfase farlige
stoffer. Det har de gjort før, og det vil de gøre igen,” lød
budskabet fra Obama. Han påpegede, at den amerikanske økonomi er vokset med 60 pct. i løbet af de seneste 20
år, mens CO2-udledningerne i samme periode har været
stort set stabile.
LØSNINGERNE FINDES
Dermed omfavner den globale politiske elite i stigende
grad den fi losofi, der også ligger til grund for Mandag
Morgens globale bæredygtighedsinitiativ Sustainia: At
der allerede i dag fi ndes grønne løsninger, som kan implementeres i stor skala og bringe verden ind på et radikalt
anderledes og bæredygtigt økonomisk udviklingsspor.
På de følgende sider bringer Mandag Morgen Navigation 10 udvalgte eksempler på, hvordan man i en række sektorer kan operere langt smartere, mere ressourceeffektivt
og bæredygtigt end i dag – fra byggeri og drift af skyskra-
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MANDAG MORGEN GØR VERDEN GRØNNERE
Når verdens økonomiske og politiske ledere mødes
19.-20. september i New York til topledermøde i FN’s
erhvervsorganisation UN Global Compact, vil bæredygtighed og den grønne omstillings nye forretningsmodeller stå højt på dagsordenen. Derfor har Mandag
Morgens globale bæredygtighedsinitiativ Sustainia
valgt at benytte denne begivenhed til at afsløre identiteten på de 10 grønne løsninger, der bliver nomineret til

bere til grøntsagsdyrkning og farvning af tekstiler.
”Sustainia-løsningerne er alle fremragende eksempler
på, at vi allerede i dag har de grønne løsninger, som de
næste årtiers voldsomme vækst i Kina, Indien, Afrika og
Sydamerika bør bygge på,” siger Stefan Henningsson, der
er seniorrådgiver med speciale i innovation i verdensnaturfonden, WWF’s, globale klima- og energiinitiativ Climate Solver.
Henningsson peger på, at Kina og Indien er de lande,
der er dygtigst til at omsætte innovation til markedsmodne løsninger i stor skala. De to folkerige asiatiske stormagter har altså gode forudsætninger for at opskalere
Sustainias løsninger, hvilket netop er et af de kriterier,
de kommende Sustainia Award-finalister og den senere
vinder skal leve op til. Se tekstboks.
Når det gælder de konkrete Sustainia100-løsninger
fremhæver Henningsson det 71 etager høje Pearl River
Tower i den kinesiske by Guangzhou som et eksempel på,
at verden allerede i dag har stor viden om, hvordan man
skaber energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Se også
“Skyskraber producerer vindenergi” på side 68.
”Det er ekstremt vigtigt, at man har et skarpt fokus på
energieffektiviteten i de nye skyskrabere. Over de næste
30 år vil der på verdensplan blive investeret intet mindre
end 350.000 milliarder dollar i udvikling af byområder.
Hvis det bliver gjort rigtigt, vil Kina, Indien og andre
lande kunne spare store summer på energi og miljøskader,” konstaterer Stefan Henningsson.
Det gør det langtfra altid i dag, understreger han. Byggesektoren og dens værdikæder er komplekse, og ofte betyder det, at man ikke bygger så energieffektivt og grønt,
som man egentlig kan.
De såkaldte developere – udviklere af store ejendomsprojekter – har ikke økonomiske interesser i bygningernes økonomi, når først de er overdraget til den nye ejer.
Derfor er det op til arkitekter, byplanlæggere og politikere
at sikre, at de bæredygtige principper omsættes i konkrete

årets Sustainia Award. De 10 finalister er udvalgt blandt
100 grønne løsninger fra i alt 10 sektorer: byggeri, fødevarer, mode, transport, it, undervisning, energi, sundhed, byer, ressourcer.
Den endelige vinder præsenteres ved et galla-arrangement i Det Kgl. Teater i København 17. november i år.
Læs mere om Sustainia på www.sustainia.me

bygge- og ejendomsstandarder, så nybyggeri, renovering
og drift af ejendomme foregår så bæredygtigt og energieffektivt som muligt. I Kina står boliger og bygninger for
mere end 25 pct. af landets samlede energiforbrug. Men
med eksisterende teknologier, stram regulering og innovative forretningsmodeller kan det reduceres betragteligt. Se
også “De gør bæredygtighed til en god forretning” på side 74.
BÆREDYGTIGE FØDEVARER
På samme måde forholder det sig med den globale fødevareproduktion, der tegner sig for mellem 19 og 29 pct. af
de globale udledninger af drivhusgasser. Mere bæredygtig produktion og distribution af fødevarer er med andre
ord endnu en af de store grønne udfordringer.
En af de mest interessante fødevareløsninger i Sustainia100 er Seawater Greenhouse. Se også “Ørkendrivhuse
drevet af havvand og solenergi” på side 69. Dette agroindustrielle koncept gør det muligt på en og samme tid at
afsalte havvand og dyrke grøntsager på bæredygtig vis i
nogle af klodens tørreste og mest ugæstfri områder, hvor
adgang til fødevarer i dag er præget af et meget stort energiforbrug og i det hele taget meget høje omkostninger.
Charlie Paton, konceptets britiske opfinder, forklarer,
at drivhuse og tilhørende afsaltningsanlæg lægger beslag
på en eksplosivt voksende andel af det globale areal. Hele
industrien kunne blive mere bæredygtig, hvis man brugte havvandsdrivhusenes simple teknologier. Samtidig
indebærer teknologien i sig selv muligheden for at drive
det, der kaldes restorative agriculture – altså landbrug,
som er med til at miljøforbedre den lokale landbrugsjord.
Paton og hans London-baserede firma Seawater Greenhouse har været involveret i opførelsen af et demonstrationsanlæg i Oman på Den Arabiske Halvø, mens man
aktuelt søger partnere til projekter andre steder i verden.
Ifølge Paton er regionerne omkring Middelhavet, i Mellemøsten, i særlige egne af Australien, i det nordvestlige
Mexico og andre steder i Afrika og Asien velegnede til

INTELLIGENCE 9. AUGUST 2013

67

Bygninger

Skyskraber
producerer vindenergi
Pearl River Tower i den kinesiske megaby Guangzhou er en af verdens
mest energieffektive skyskrabere.
Pearl River Towers 309 meter høje bygningskrop leder vinden ind i åbninger i bygningskonstruktionen på de ’mekaniske’ etager, hvor turbiner genererer energi til bygningen.
Integrerede solpaneler, en dobbelt ’gardin-væg’, et afkølet
loftssystem, ventilation under gulvene og lysindfald bidrager
ligeledes til bygningens energieffektivitet.
Tårnets integrerede design reducerer den mængde af energi,
der er nødvendig for at drive bygningens køling, opvarmning, aff ugtning, ventilation og belysning. Fuld implementering af Pearl River Towers bæredygtighedsstrategi vil resultere i overordnede energibesparelser på 50 pct. i forhold til
Kinas energilovgivning.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Energieffektivitet kombineret med produktion af energi på
stedet reducerer behovet for elektricitet fra kulfyrede kraftværker og reducerer dermed CO2-udledningerne. Pearl River Tower giver et godt bud på, hvordan man kan bygge bæredygtige skyskrabere.

Anvendt
i Kina
Udviklet
i USA

Miljø
50 pct. besparelser på energiforbruget i forhold til kinesisk lovgivning.

Økonomi
Pearl River Tower kan skabe en bedre rentabilitet, fordi den reducerer pladsforbruget til ventilatorer og ventilationsskakter.
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Fødevarer

Ørkendrivhuse
drevet af havvand
og solenergi
Seawater Greenhouse forvandler havvand til kølig, fugtig luft,
ferskvand, salt og næringsstoffer, der gør det muligt at dyrke grøntsager
i varme, tørkeplagede regioner.
Verden mangler ikke vand. Vandet
befi nder sig blot på de forkerte steder
og er for salt. Forvandlingen af havvand til ferskvand på de rigtige steder
indebærer derfor et stort potentiale.
Seawater Greenhouse bruger havvand
til at køle, sterilisere og fugte den luft,
der kommer ind i drivhuset. Køligere
og fugtigere vækstbetingelser reducerer vandbehovet 4-8 gange i forhold til
udendørs dyrkning. Samtidig er både
kvaliteten og kvantiteten af afgrøderne
større.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Med en stigende global efterspørgsel på ferskvand er landbruget under
pres som en af de mest vandkrævende
sektorer. Generelt lægger landbrug
beslag på 60-80 pct. af klodens sparsomme ferskvandsressourcer. Vandmangel påvirker CO2-kredsløbet,
fordi skrumpende skove reducerer den
samlede skovmasses evne til at opsuge
CO2.

Udviklet i
Storbritannien

Anvendt i Abu Dhabi,
De Kanariske Øer,
Oman og Australien

Miljø
Seawater Greenhouse bruger i modsætning til traditionelle drivhuse, der har
behov for store mængder fossile brændsler til temperaturkontrol, kun havvand
og sollys til at kontrollere vækstmiljøet.

Socialt
Teknologien giver mulighed for at dyrke
grøntsager i varme og tørre regioner,
hvilket vil styrke adgangen til sunde
fødevarer.

Økonomi
Selskabet påpeger, at teknologien vil gøre
det muligt at opdyrke landområder, som
hidtil har været uegnede til landbrug, alt
imens investerings- og vedligeholdelsesudgifter reduceres.
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implementering af de revolutionerende drivhuse.
”Men vi har ofte det problem, at drivhuslandmænd
ikke betaler den reelle pris for ferskvand. Hvis de gjorde
dette i Spanien eller i Saudi-Arabien, ville forretningsmodellen bag The Seawater Greenhouse blive langt bedre,”
siger Paton.
TØRFARVET MODE
Den nye asiatiske, sydamerikanske og afrikanske middelklasse skal også have tøj på kroppen. Produktion og
ikke mindst farvning af tekstiler er energikrævende og
stærkt miljøbelastende processer, som igennem målrettet
innovation kan gøres langt mere bæredygtige end i dag.
Det amerikanske firma Applied Separations har udviklet
en teknologi, der ifølge Sustainias ekspertpanel har potentiale til at revolutionere tekstilindustrien. Til at optage
farven bruges CO2 i såkaldt ”superkritisk” tilstand, der
tillader den brugte opløsning at blive opfanget og genanvendt. Se også “Tekstilfarvning uden vand og affald”. På
transportområdet præsenterer Sustainia100 løsninger inden for soldrevet og i nogle tilfælde trådløs opladning af
elbiler, nye kommunikationsløsninger til promovering af
samkørsel og bildeling samt revolutionerende teknologier
til at nedbringelse CO2-udledninger fra de energislugende
kølelastvogne.
En ”gammel” teknologi, som er ved at få luft under vingerne, er cyklen. I den kinesiske millionby Hangzhou har
man stillet ikke færre end 60.600 cykler til rådighed for
befolkningen, der kan aflevere dem på i alt 2.700 cykelstationer. Se også “Bycykler forebygger forurening og styrker
sundhed” på side 72.
I Kina forsøger WWF også at promovere cyklen på
bekostning af den personbil, som millioner af nye middelklasseborgere drømmer om. Men Stefan Henningsson
erkender, at man er oppe mod stærke kræfter.
”Vi forsøger at påvirke den kinesiske middelklasse ved
at kæde cyklen sammen med traditionelle kinesiske værdier. Indtil videre har der været en lidt blandet modtagelse
af vores kampagne, men vi kan se, at de unge kinesere er
meget bekymrede for miljøet – væsentligt mere end deres
jævnaldrende i Europa. Så i den forstand er der håb,” siger
han og peger på, at cyklen som transportmiddel passer
rigtig godt ind i de mange ”mindre” storbyer (på størrelse
med København), som over de kommende årtier vil opsuge størstedelen af de mange hundrede millioner mennesker, som flytter fra land til by.
Kinas øverste politiske leder, Xi Jinping, gjorde det i
slutningen af maj i år klart, at kommunistpartiets funktionærer og lokale ledere vil blive holdt ansvarlige ”på
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livstid”, hvis de overskrider, hvad han kalder partiets
økologiske ”røde linje”. Præsidenten varslede skrappe og
strengt håndhævede miljøstandarder.
Den kinesiske beslutsomhed blev demonstreret, da
Shenzhen, naboby til Hongkong, indførte en afgift på
CO2. Mere end 600 af de største virksomheder i byen, der
har over 10 millioner indbyggere, skal fremover betale for
den CO2, de udleder. CO2-kvoterne i Shenzhen er væsentligt billigere end i Europa. Men det kinesiske pilotprojekt
er en reminder om, at Kinas politiske ledelse mener det
alvorligt, når man siger, at man nu vil tackle forureningsproblemer. Dette handler i høj grad om at tøjle de stadigt
stigende folkelige protester, som luft forurening og anden
forurening afstedkommer stadig flere steder i Kina.
SUNDHED FOR FOLKET
På samme måde som Kinas ledere skal fordele landets velstand bedre for at forhindre social uro, som kan true kommunistpartiets magtmonopol, skal de også sørge for, at de
brede folkelige masser får adgang til velfærds- og sundhedsydelser, der sikrer dem en acceptabel livskvalitet.
Dette velfærdsimperativ deler Kinas ledere med politikere i andre hurtigtvoksende økonomier såsom Brasilien og
Indien, hvor det igen og igen viser sig, at befolkningens forventninger og krav stiger i takt med den materielle velstand.
På sundhedsområdet har Sustainia valgt at fremhæve
det sydindiske Aravind Eye Care System. Se også “Innovativ øjenkirurgi” på side 73. Denne organisation har siden
1976 udviklet et netværk af hospitaler og klinikker, der
gennemfører øjenoperationer med en sådan effektivitet, at
hospitaler i Vesten blegner helt i sammenligning. Aravind
blev i 2011 fremhævet af det internationale konsulenthus
McKinsey, der slår fast, at de indiske øjenlæger arbejder
med en produktivitet, processtyring, standardisering og
innovation, som man stort set ikke finder i sundhedsorganisationer andre steder i verden.
Samtidig konstaterer McKinsey, at sundhedsindustrien alene i Indien vil vokse i omsætning fra 54 milliarder
dollar til 95 milliarder dollar i perioden 2010-2014. I løbet
af det kommende årti vil de indiske udgifter til sundhedsydelser vokse med 12-15 pct. om året, hvilket vil føre til
markante forbedringer i folkesundheden og vækst i antallet af arbejdspladser.
En markant opskalering af Sustainia100-kandidaten
Aravinds arbejdsmetoder vil med andre ord kunne yde et
væsentligt bidrag til udbredelse af bæredygtige velfærdsydelser i både Indien, Afrika og andre af de nye økonomier, hvor middelklassen vil vokse eksplosivt i de kommende årtier.
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Tekstilfarvning uden
vand og affald
Applied Separations’ brug af superkritiske væsker i farvning af tekstiler
eliminerer vand fra processen og reducerer energiforbruget.

Udviklet i USA

Anvendt i
USA og det
østlige Asien

Miljø
Teknologien med superkritiske væsker
eliminerer brugen af vand i farvning af
tekstiler.

Socialt

Brugen af superkritiske væsker i farvning af tekstiler har potentiale til at
revolutionere tekstilindustrien. Denne
vandfri løsning sparer ikke kun en stadig mere sparsom ressource, den bruger også mindre energi end traditionel
vandbaseret tekstilfarvning.
I stedet for at bruge vandbaserede væsker eller flydende opløsningsmidler
bruger Applied Separations’ teknologi
CO2 i superkritisk tilstand til at optage farven. Og i stedet for at sende den
brugte opløsning til et rensningsanlæg
(eller ud i floder og søer, som det ofte

sker i mindre udviklet produktion) kan
man opfange og genanvende farvemikset. CO2 til processen opfanges i naturen og sendes tilbage, hvorved der ikke
sker nogen forurening.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Tekstilindustrien er en stor vandforbruger, i og med at der går 25 liter
vand til at farve en t-shirt. Applied
Separations’ teknologi med superkritiske væsker er under udvikling med
industrielle partnere, hvilket vil gøre
farvningen af tekstiler langt mere ressourceeffektiv.

Tørre regioner rundt om i verden kan
forblive bæredygtige centre for tekstilindustrier.

Økonomi
Applied Separations hævder, at brugen
af superkritiske væsker i farvning af tekstiler kan reducere brugen af både energi
og kemikalier med 50 pct. og dermed
reducere produktionsomkostningerne.
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Transport

Bycykler forebygger
forurening og
styrker sundhed
Bycykler i Hangzhou udgør med 60.600 cykler
verdens største bycykelorganisation.

Anvendt i Kina

Udviklet i Kina

Miljø
Cykeldeling reducerer antallet af bilrejser og reducerer derved udstødning fra
personbiler og luft forurening.

Socialt

Megabyen Hangzhou har verdens
største bycykelprogram med 60.600
cykler, fordelt på 2.700 cykelstationer.
Stationerne står med højst 200 meters
afstand. Brugerne får den første time
gratis. Den anden time koster knap en
krone, den næste det dobbelte.
Førstegangsbrugere skal betale godt
180 kr. for at være med i programmet.
Smartcard-teknologi gør check-in og
check-ud automatisk. Programmet er
planlagt til at blive næsten tredoblet
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frem mod 2020, således at man når op
på 175.000 cykler.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Hangzhou Public Transport Corporation åbnede sit første bycykelprogram
i 2008 som en reaktion på stadig mere
trængsel og forurening i byen. En undersøgelse fra 2010 viste, at 30 pct. af
brugerne anvender cyklen som led
i deres daglige pendling til arbejde.
Programmet har overtaget brugere
fra busser, fodgængere, biler og taxier.

Et hurtigt og fleksibelt cykeldelingsprogram gør det hurtigere at komme rundt
og ansporer til en sundere livsstil.

Økonomi
Bycykler giver billig transport til
brugerne og betyder besparelser for
bystyret.
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Sundhed

Innovativ øjenkirurgi
Aravind Eye Care er et innovativt sundhedssystem, som udnytter
produktions- og serviceprincipper fra andre industrier til at øge
adgangen til øjenkirurgi i Indien.

Socialt
Aravind gør øjenkirurgi tilgængelig for
fattige indere, som ofte end ikke ved, at
de kan få deres syn tilbage.

Økonomi
Aravind gennemfører mere end dobbelt
så mange øjenoperationer som det britiske nationale sundhedssystem, NHS.
Prisen er mindre end en tusindedel.

Siden 1976 har Aravind været i stand til
at indtage en position som en højkvalitetsinstitution, der leverer øjenbehandlinger til titusinder af mennesker.
Aravinds øjenkirurger gennemfører i
gennemsnit 2.000 øjenoperationer om
året, mens amerikanske øjenlæger til
sammenligning udfører 125. Det høje
antal operationer fører ikke til flere
fejl, men giver fattige mennesker adgang til øjenkirurgi.
Aravind bygger på en innovativ forretningsmodel, som fremtvinger højere

Udviklet i
Indien

produktivitet og når ud til mange ubemidlede patienter. Aravind har skabt
et netværk af avancerede hospitaler,
flere end 300 øjenklinikker og mange
såkaldte eye camps, hvor man opsøger
fattige indere med øjensygdomme.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Aravind er et ultraeffektivt system af
højkvalitetsklinikker og integrerede
træningsprogrammer. Aravind behandler tusinder af patienter gratis
– behandlinger, som finansieres af de
langt færre betalende patienter.

Anvendt i Indien
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De gør
bæredygtighed
til en god
forretning
En ny generation af fremadstormende virksomheder udfordrer etablerede
industrier med nye forretningskoncepter, der vender vrangen ud på
traditionelle indtjeningsmodeller. Bag dem står entreprenante ildsjæle, der
laver forretning på at løse globale problemer med affald, energi og vand.

I

starten havde virksomhederne svært ved at forstå det: Et
nystartet og ukendt selskab ville, uden andre former for
modregning, betale dem et større beløb for at skrue ned
for energiforbruget et par gange om året. Men den var god
nok, og her, tre år senere, har mere end 100 virksomheder
og offentlige institutioner takket ja til tilbuddet. For nogles
vedkommende løber gevinsterne op i et sekscifret beløb –
foruden en mindre energiregning.
”I starten vidste ingen, hvad vi talte om, når vi sagde demand response, og det stod hurtigt klart for os, at vi ikke kun
skulle opbygge en virksomhed, men en helt ny industri,” forklarer Ziko Abram.
Sammen med en partner stiftede han i 2009 selskabet
KiWi Power, en slags virtuel power broker, der tjener penge
på at sælge ekstra kapacitet tilbage til det britiske elsystem i
peak-perioder, hvor landets kraft værker, vindmøller og andre energikilder ikke kan følge med. Den ekstra kapacitet
hentes fra fabrikker, kontorer, hoteller, hospitaler og andre
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offentlige institutioner, der er gået med til at reducere deres
energiforbrug i kortere perioder mod kontant betaling. Den
britiske stat slipper for at dække det ekstra behov ind ved
at investere i nye kraft værker og er derfor villig til at betale
KiWi Power for ydelsen. Se også “Intelligent reduktion af
energiforbrug”.
Demand response er ikke en ny opfindelse. Men modsat
tidligere forretningsmodeller på området har KiWi Power
gjort det gratis og risikofrit for virksomheder og institutioner at være med. Den nødvendige soft ware, der løbende
måler energiforbruget, stilles gratis til rådighed, og får man
ikke leveret ekstra kapacitet til nettet, straffes det ikke med
en regning.
Det er en win-win-situation for alle, undtagen energiselskaberne, der helst så, at alle forbrugte mere energi. Men
ligesom i andre etablerede sektorer er de gamle spillere indhentet af en ny virkelighed, hvor virksomheder som KiWi
Power, der for nylig modtog en milliardstor kapitalind-

INTELLIGENCE

Energi

Intelligent reduktion
af energiforbrug
KiWi Power tilbyder en løsning, der kommercialiserer demand-responsemarkedet i Storbritannien og på energimarkeder i resten af verden.
KiWi Power reducerer strømforbruget i perioder, hvor
energinettet er overbelastet ved at frigøre og hente ledig kapacitet forskellige steder i nettet. Der er tale om tidspunkter, hvor efterspørgslen efter energi er høj, hvilket svarer til
mindre end 100 timer årligt. Den ekstra belastning er altså
sjælden, men skal forvaltes effektivt.
KiWi Power er et alternativ til at bygge nye forurenende
kraft værker. Den ledige kapacitet hentes ved at reducere forbruget på områder, der ikke er kritiske, som f.eks. aircondition og belysning, og løsningen er dermed designet, så den
ikke går ud over driftseffektiviteten eller energiforbrugernes
komfort. Resultatet er en reduceret efterspørgsel og en begrænsning af brugernes energiforbrug i perioder med spidsbelastning. I Storbritannien modtager KiWi Powers kunder
penge fra det nationale smart-grid-system, samtidig med at
de forbedrer deres miljøprofi l og energiforbrug.

Miljø
De ekstra energireserver kommer typisk fra forurenende diesel-fyrede generatorer. Demand-response-strategier reducerer dette behov.

Socialt
Hele samfundet har gavn af bedre adgang til billigere og grøn elektricitet.

Økonomi
I modsætning til traditionelle demand-response-produkter, der kræver en investering fra kunden up front og har varierende tilbagebetalingstider, tilbyder KiWi Power virksomhederne en fast, tilbagevendende indtægt, samtidig med at deres energiforbrug reduceres.

Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Hele samfundet drager fordel af bedre adgang til billigere
og grønnere energi. Den ekstra kapacitet kommer typisk
fra diesel-fyrede generatorer og andre teknologier med høj
CO2-udledning. Kravet om, at der, i tilfælde af perioder
med spidsbelastning, altid skal være ledig kapacitet i nettet
i form af standby-energikilder, er både dyrt og skadeligt for
miljøet. Demand-response-strategier reducerer disse negative indvirkninger.

Udviklet i
Storbritannien
Anvendt i Storbritannien og Israel
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sprøjtning fra den britiske entreprenørfond, på kort tid har
fået skabt sig en stærk markedsplatform ved at bryde med
den traditionelle indtjeningsmodel.
DET SKAL VÆRE LET AT VÆRE KUNDE
KiWi Power er ét eksempel på, hvordan nyskabende forretningsmodeller udfordrer etablerede gigantindustrier. Listen
over de 100 virksomheder, der er nomineret til Sustainia100prisen i 2013, tæller f.eks. israelske TaKaDu, der har udviklet
en løsning til at reducere vandspild, iFixit, der har opbygget
en stærk forretning på at stille reparationsmanualer gratis
til rådighed på nettet, Wongpanit, der belønner affaldsindsamlere up front for deres indsats, og Netcycler, der lever af
at skabe større byttefællesskaber på nettet. Se også “Virtuel
byttebørs forlænger tings levetid”.
”Selv om der er stor forskel på deres sektorer og ydelser,
har flere af disse nye virksomheder noget til fælles, der gør
dem til en stærk forretningscase,” forklarer Graham Vickery,
der har ledet OECD’s Information Economy Group gennem
mange år og nu fungerer som uafhængig rådgiver for Sustainia100.
Teknologi og soft ware er centrale elementer for alle virksomheder, men ingen slår sig op på radikale teknologiske innovationer. De satser i stedet på at reducere eller fjerne de
institutionelle eller strukturelle barrierer, der er forbundet
med de løsninger, der i forvejen findes på markedet. F.eks.
vil kunder, der ønsker at spare energi, typisk skulle investere
penge up front i ny hardware eller soft ware, der kan måle deres forbrug, ligesom der skal afsættes arbejdstimer til bl.a.
implementering.
Men en virksomhed som KiWi Power leverer gratis den
soft ware, som andre virksomheder ellers sælger i dyre domme, og står også for at overvåge forbruget. KiWi Power lever
nemlig ikke af at sælge soft ware, men af at frigøre ledig kapacitet i elnettet. Det kræver samarbejde med mange virksomheder og institutioner, der skal lokkes til med en let og
omkostningsfri ordning.
Samme logik kendetegner flere af de andre Sustainia100virksomheder, der dermed adskiller sig fra andre mere velkendte produkter og services på markedet for bæredygtighed:
”Deres forretningsmodeller er kommercielt rigtig stærke,
fordi de ikke kræver en masse af kundernes penge eller tid
up front, men tager udgangspunkt i, hvad der kan sikre, at
brugerne har glæde af løsningen her og nu. Samtidig er der
ingen af dem, der løber an på, at forbrugerne vil ændre deres
adfærd, men møder dem, hvor de er i dag,” forklarer Graham
Vickery.
Som modeksempel nævner han elbilsudbyderen Better

76

INNOVATION BY COMMUNICATION

Place, der gik konkurs i slutningen af maj. Virksomheden,
der af mange blev betragtet som en fontløber inden for den
grønne økonomi, investerede i Israel og Danmark omkring
fem milliarder kroner i en infrastruktur af bl.a. ladestationer. Men det lykkedes aldrig at få mere end omkring tusind
elbiler på gaden. Ifølge Graham Vickery skyldes det, at man
lod sig forblinde af teknologien og overså nogle af de sociale
faktorer, der er afgørende for kundernes adfærd.
”Der er en tendens til, at ny teknologi bliver oversolgt.
De nye virksomheder, der vinder frem, har set den enorme
værdi, der ligger i at gennemføre inkrementelle tiltag og i at
udnytte den teknologi, der allerede er tilgængelig og implementeret hos kunderne, ved at kombinere den på nye måder,”
siger Graham Vickery.
”VI HAR BRUG FOR KONKURRENTER”
Virksomheden TaKaDu har ligeledes formået at skabe et
stærkt forretningskoncept ved at fokusere på tilgængelighed og benytte sig af teknologi, der allerede er rullet ud. Den
israelske start-up har udviklet en metode, der ved hjælp af
avancerede algoritmer gør det muligt at overvåge og identificere fejl i de underjordiske vandrørssystemer, der sørger for
at bringe rent drikkevand ud til milliarder af husstande og
arbejdspladser verden over. Se også “Software til at reducere
vandspild på side 79.
TaKaDus løsning bruger data, der i forvejen er tilgængelige i de eksisterende systemer. Denne fremgangsmåde står
i kontrast til andre løsninger på markedet, der kræver nye
data og ofte ny hardware.
De avancerede algoritmer gør det muligt at identificere en
læk, inden den vokser sig stor. Det giver kunderne mulighed
for at handle præventivt, og dermed sparer de tid og penge:
”Vores udgangspunkt har været at sige: Hvilke data er tilgængelige i dag, og kan vi bruge dem til at skabe noget, der
er kommercielt interessant? Vi har på intet tidspunkt været
interesseret i at udvikle nye måleinstrumenter, men i at skabe
en service, der gør det let og billigt for kunderne at få gevinst ved at reducere spild,” siger Moshe Tamir, der er blevet
hentet til TaKaDu som salgs- og marketingdirektør fra en
topstilling i Siemens.
Når TaKaDu har underskrevet kontrakten med kunderne, tager det kun mellem fire og otte uger, før systemet
er oppe at køre. Det kræver ingen ekstra investeringer eller
implementering af ny teknologi ude hos kunderne, der blot
tilslutter sig ordningen via et månedligt abonnementsgebyr
og betaler efter, hvor mange kilometer rør der skal overvåges.
”Ved at bruge computerkraft på en meget intelligent måde
har TaKaDu skabt en meget attraktiv løsning, der er lettilgængelig og ikke kræver nogen ny indsats fra kunderne,”
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Ressourcer

Virtuel byttebørs
forlænger tings
levetid
Netcycler bringer værdien af de ting, du ejer, tilbage og giver dig mulighed for at
bruge værdien til at få fat i de nye ting, som du ønsker dig og har brug for.
Netcycler gør det nemt at bytte, sælge
og købe brugte genstande. Ved hjælp
af computeralgoritmer kan tjenesten
automatisk kombinere forskellige brugeres ønsker og tilbud og skabe handelsringe, der involverer op til fem forskellige personer.
Dermed øges sandsynligheden for, at
tilbud og ønsker matcher sammenlignet med traditionelle byttetjenester,
der typisk foregår mellem to personer.
Brugerne oplister de ting, som de ikke
selv har brug for længere, og laver samtidig en ønskeseddel over nye ting, som

de har brug for. På den baggrund finder
Netcycler frem til mulige match.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Når en brugt genstand finder en ny
ejer, reduceres behovet for at købe noget nyt og dermed også behovet for at
fremstille nye ting. På den måde bidrager Netcycler til at begrænse anvendelsen af ressourcer, energi og transport
og dermed også CO2-udledningen.
Bytteordninger forlænger tings levetid
og begrænser bunkerne på lossepladsen. Det er et positivt skridt i forhold
til at skabe et lukket kredsløb.

Udviklet i
Finland

Anvendt i Finland,
Tyskland, Storbritannien og USA

Miljø
Netcycler reducerer forbruget af
ressourcer og den energi, der går til
at fremstille nye varer.

Socialt
Andrew ønsker sig en klapvogn
og tilbyder et par rulleskøjter.

Linda ønsker sig penge og
tilbyder en klapvogn.

Handelskredsløb

John ønsker sig en redningsvest
vil betale Linda 20 dollar.

I stedet for at bruge penge til at købe nye
ting, bruger forbrugerne eksisterende
varer som valuta, når de bytter.

Økonomi
Tjenesten har en avanceret kategorisering og avancerede algoritmer, der
reducerer barriererne ved at bytte brugte
ting ved at gøre det både let og effektivt.

Melina ønsker sig et par rulleskøjter
og tilbyder en redningsvest.
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uddyber Graham Vickery, der ser en stor fremtid for denne
slags løsninger, særligt på områder, hvor der er et stort globalt behov for at spare på ressourcerne.
Det tegner allerede godt. Fordi forretningsmodellen er let
at rulle ud, har TaKaDu på mindre end fire år kunnet indtage
markeder i Australien, Spanien, Portugal, Storbritannien og
Chile. Mulighederne for at vokse sig endnu større er gode.
Huller i vandledninger er hvert år skyld i, at op til 30 pct. af
den globale vandproduktion går tabt. Det økonomiske tab
er på omkring 80 milliarder kr., og så stort spild er svært at
forsvare, når millioner af mennesker lider under manglende
adgang til rent drikkevand.
Men trods det indlysende behov skaber markedet langtfra sig selv, konstaterer Moshe Tamir, der ser markedsopbygning som selskabets absolut største udfordring. Bagsiden
ved et nyskabende forretningskoncept er, at ingen rigtig ved,
hvad man sælger:
”Lige nu ser vi ingen direkte konkurrenter, men håber, at
de snart dukker op, for det er meget hårdt at løbe markedet i
gang som ene virksomhed. Vi er meget taknemmelige for, at
vores nuværende kunder lægger et godt ord ind for os, fordi
det hjælper os med at få forretningen til at vokse,” siger Moshe Tamir.
GRATIS SOM FORRETNINGSMODEL
Hos iFixit har man for længst taget konsekvensen af den erkendelse. Virksomheden tjener sine penge på at sælge værktøj og reservedele til reparation af teknologiske produkter,
der er gået i stykker, f.eks. computere, iPads eller biler. Der
er grundlæggende tale om en meget simpel forretningsmodel, hvor virksomheden leverer en fysisk vare til kunden.
Udgangspunktet er de enorme mængder skrald, der hver
dag ender på lossepladser verden over. Især mængderne af
elektronikaffald som kasserede mobiltelefoner og fjernsyn er
vokset med rekordfart de senere år. Ud over belastningen af
miljøet betyder det, at mange værdifulde ressourcer går tabt.
Se også “Holder elektronik væk fra lossepladsen” på side 81.
iFixit har sat sig for at bryde den negative spiral ved at få
flere til at reparere frem for at kassere. Men det er afgørende,
at de har adgang til den nødvendige viden i form af manualer
for, hvordan det skal gøres. Disse følger ikke automatisk med
i dag, når man køber en elektronisk forbrugsvare.
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iFixit har derfor slået sig op på at udvikle og give reparationsmanualer væk gratis over nettet. I en traditionel forretningsoptik ville manualerne udgøre en service, som man
kunne tage sig betalt for. Men for iFixit vil den tilgang slet
ikke give mening, forklarer en af virksomhedens stiftere,
CEO Kyle Wiens, der fi k ideen sammen med en ven, da
de for 10 år siden studerede til ingeniører på universitetet
og lærte sig selv at reparere ødelagt hardware for at spare
penge:
”Hvis man skal få folk til at gide at reparere deres ting
frem for at gå lige ned i butikken og købe noget nyt, så skal
det gøres så let for dem som muligt. Hvis de skulle betale
for manualerne, ville det få mange til at opgive, men når de
ligefrem får den viden gratis, er det en motivationsfaktor til
selv at gå i gang,” siger Kyle Wiens.
iFixits manualer produceres open source som en wiki og
på nettet er der opstået et stort community med tusindvis
af frivillige og teknikere, der bidrager til at gøre manualerne endnu mere præcise og står til rådighed for at svare
på hinandens spørgsmål. Netværket har vundet flere priser,
herunder prisen for det bedste online community på den
prestigefyldte konference South by Southwest.
Trods de mange gratis ydelser lykkedes det iFixit at omsætte for 5,9 millioner dollar i 2011, og de sidste tre år er
selskabets omsætning vokset med 146 pct., mens antallet af
medarbejdere er næsten fordoblet, fra 21 til 35.
Virksomhedens største konkurrenter er, ironisk nok,
virksomheder som Apple, hvis produkter er oppe i et prisleje, hvor det godt kan betale sig at reparere dem. Blandt de
manualer, der bliver læst mest, er dem, der fortæller, hvordan man udskifter en smadret front på en iPad eller iPhone.
Selv om selskaberne konstant lancerer nye og mere avancerede produkter på markedet for at holde forbrugerne til
ilden, er Kyle Wiens ikke i tvivl om, at iFixits forretningsmodel kan bære igennem:
”Der er stadig rigtig mange mennesker i især Afrika og
Asien, der ikke bare har råd til at købe en ny telefon, når
den gamle går i stykker. Og så tror vi også på, at stadig flere
af de mere velhavende forbrugere kan se det fornuft ige i at
genanvende. På sigt vil det tvinge teknologiproducenterne
til at skabe produkter, der holder længere og er lettere at
reparere. Og så har vi gjort en forskel,” siger Kyle Wiens.

INTELLIGENCE

It

Software til at
reducere vandspild
TaKaDus software bruger data fra sensorer til at skabe et alarmberedskab,
der via en brugervenlig webapplikation informerer kunderne om fejl og spild
i de underjordiske vandrørssystemer.
TaKaDu har udviklet en ny tilgang
til at overvåge vandrørssystemer, der
hjælper vandværkerne med at øge systemernes effektivitet og spare på vandet. Løsningen tager data, der allerede
er tilgængelig, og analyserer dem ved
hjælp af avancerede statistiske algoritmer for dermed at finde frem til
anormaliteter som f.eks. et utæt rør og
fange fejlene, inden for meget vand er
gået til spilde.
Ved at bruge TaKaDu får forsyningsselskaberne hurtigt viden om nye fejl
i systemet og bedre mulighed for at
måle omfanget og finde frem til det
sted i rørsystemet, hvor fejlen er op-

stået. Dermed øger forsyningsselskabet sin netværkseffektivitet og sparer
ressourcer i form af vand, energi, tid
og penge. TaKaDu er en software-asservice-løsning, der kan implementeres hurtigt og eksternt uden at kræve
investeringer og kræfter fra kunderne.
Det giver god mulighed for at øge forretningen og rulle den ud på nye markeder.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Forsyningsselskaber oplever store tab
som følge af huller og fejl i vandrørssystemerne. TaKaDu hjælper med at
reducere dette tab og styrker netværkenes effektivitet.

Udviklet
i Israel

Anvendt i Australien,
Storbritannien, Spanien,
Portugal, Israel og Chile

Miljø
Ifølge TaKaDu beløber det globale
vandspild sig til mellem 25 og 30 pct. af
verdens samlede vandproduktion. Det
svarer til et tab på omkring 80 milliarder
kr. om året.

Socialt
Verdensbanken anslår, at en reduktion
af vandtab i udviklingslandene på 50 pct.
vil give vand til yderligere 90 millioner
mennesker.

Økonomi
TaKaDu hævder at øge forsyningsselskabernes effektivitet og fejldiagnosticering
med 50 pct., hvilket er store besparelser
til små omkostninger.
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Byer

Intelligent
gadebelysning
Tvilight udnytter intelligente kontrolsystemer til at regulere belysning og
energiforbrug i gadebelysningen.

Udviklet i
Holland

Anvendt i Holland,
Irland, Tyskland,
Storbritannien, USA,
Canada, Australien,
Indien og De Forenede
Arabiske Emirater

Miljø
91 millioner gadelamper i Europa bruger
mere end 68 terawatttimer om året. Der
kan skabes store CO2-reduktioner gennem intelligent gadebelysning.

Tvilight kombinerer hardware – et lille intelligent modul, som indeholder
sensorer og trådløs kommunikation
med en dæmper, der kan installeres
i alle former for regulerbar gadebelysning – og avanceret soft ware, der
kontrollerer gadelysene, monitorerer
elforbruget og analyserer trafi kdata.
Systemet registrerer menneskelig aktivitet i et område.
Lyset dæmpes, når der ikke er mennesker, cykler eller biler, men skrues
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op, så snart der er bevægelse i området.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Millioner af gadelamper lyser hele
natten, selv om der ingen menneskelig
aktivitet er i området. Tvilight estimerer, at Holland alene bruger næsten 3
milliarder kr. om året på gadebelysning. Tvilight anslår, at man kan reducere energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne med henholdsvis
80 og 50 pct. uden at kompromittere
borgernes sikkerhed og tryghed.

Socialt
Intelligent gadebelysning styrker sikkerheden og reducerer lysforurening.

Økonomi
Alene i Europa koster gadebelysning
hvert år over 90 milliarder kr.
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Holder elektronik
væk fra lossepladsen
iFixit er en gratis og virtuel open source-reparationsmanual, der har til
formål at sætte folk i stand til at reparere deres ting og spare penge, mens
elektronikken holdes væk fra lossepladserne.

De fleste mennesker ønsker at reparere det, der går i stykker. De mangler
bare ressourcerne til at gøre det. iFixits særlige værktøj og gratis skridt-forskridt-manualer mindsker de barrierer, der får mange til at undlade reparationer. Selv begyndere kan være
med.
Elektronisk affald er en af de hurtigst
voksende områder i den globale affaldsproduktion. Alene de amerikanske forbrugere smider, ifølge iFixit,
mere end 300 millioner ton elektronisk affald på lossepladser hvert år.

iFixit har manualer til at reparere alle
former for elektronik, fra computere
til biler, så mennesker over hele jorden har adgang til at kunne reparere
det, der er gået i stykker, i stedet for at
smide det væk.
Hvorfor en Sustainia100-løsning?
Sidste år hjalp iFixit mere end 29,5
millioner mennesker fra 106 forskellige lande med at forlænge levetiden
på deres elektroniske forbrugsvarer og
er dermed med til at sprede budskabet
om reparationer, genanvendelse og en
miljøbevidst forbrugeradfærd.

Miljø
Elektroniske forbrugsgoder er ressourcekrævende at producere og efterlader
farligt affald. Reparationer øger levetiden for elektroniske produkter.

Socialt
iFixits 500.000 registrerede brugere
deltager i netværket ved at svare på
spørgsmål om reparationer og bidrager
til manualerne.

Økonomi
Ifølge iFixit har virksomhedens manualer givet liv til hundredvis af nye
uafhængige reparatører over hele verden
og styrker dermed beskæftigelsen.

Udviklet
i USA

Anvendt i mere end
90 lande, inklusive
Polen, Tyskland, USA,
Brasilien, Indien,
Thailand, Taiwan,
Mexico og Egypten
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