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Introduktion

Introduktion til
casestudierne
I denne række af casestudier udveksler Barcelona (Spanien), London Borough of
Bromley (Storbritannien), Cascais kommune (Portugal), Eastern Shires Purchase
Organisation (Storbritannien) og Kolding kommune (Danmark) erfaringer og
konklusioner.
Disse offentlige myndigheder og SMART SPP samarbejdspartnere har anvendt en
særlig tilgang til indkøb (se figur 1) med henblik på at sikre tidlig og hensigtsmæssig
involvering af markedet. Denne tilgang omfatter en vurdering af innovative
produkters livscyklusomkostninger og relaterede CO2-emissioner og omfatter
produkter såsom lysemitterende dioder (LED) til indendørs- og gadebelysning,
energieffektive salgsautomater og elektrisk mobilitet. Tilgangen er anvendt før,
under og/eller efter udbud.
SMART SPP-vejledningen indeholder en guide til innovative energieffektive indkøb,
og beskriver forskellige måder at involvere markedet på, samt et leverer et redskab til
at beregne livscyklusomkostninger og CO2-emissioner for produkter. Vejledningen
kan hentes på: www.smart-spp.eu/guidance.

Figur 1
Aktiviteter til en ﬂeksibel tilgang
til tilskyndelse til innovation
gennem bæredygtig anskaffelse.
Pilene angiver, at aktiviteterne
ikke nødvendigvis følger lineær
implementering.
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Barcelona Kommune
1. Resumé
Barcelona kommune har anvendt en udvidet udbudsmetode fra SMART SPP med
henblik på at finde den mest innovative og energibesparende løsning i et udbud
indeholdende installation, idriftsættelse og styring af ti opladestationer, med
to tanke ved hver station, til elbiler. Selvom efterspørgslen på elbiler fortsat er
begrænset i byen, er der en stigende bevidsthed blandt borgerne samt en større
politisk opbakning til denne form for transport.
De vigtigste resultater har været følgende: interaktionen med markedet før og efter
opgaven kom i udbud, genereringen af oplysninger om produktets bæredygtighed
fra start til slut i forløbet og endelig muligheden for at estimere alle energimæssige
og økonomiske omkostninger forbundet med købet og vedligeholdelsen af denne
nye kommunale tjeneste (ved hjælp af LCC-redskabet).

2. Kontekst
På baggrund af en analyse af påtænkte indkøb foretaget af kommunens afdelinger
har initiativet til fremme af elbiler og oprettelsen af de første net af offentlige
opladestationer i Barcelona blevet fremhævet som værende både et innovativt
og bæredygtigt indkøb. Projektet har vist sig at være velegnet til at afprøve den
udvidede udbudsmetode, der er udviklet under SMART SPP-projektet.
Inden gennemførelsen af projektet var der i Barcelona allerede to opladestationer i
området 22@ (PobleNou) og tre stationer på de parkeringspladser, som forvaltes
af B:SM (Barcelona de Serveis Municipals)1 på forsøgsordning. Det er imidlertid i
kraft af projektet MOVELE2 og LIVE3-planen, at man planlægger indførslenaf i alt
380 elbiler og opførslen af 191 opladestationer placeret både på gadeniveau og i
underjordiske parkeringsanlæg, hvilket sker på initiativ af Agencia de Energía de
Barcelona4.
Helt præcist var det i udbuddet af den første fase i projektet, hvor 10 ud af de
i alt 191 planlagte opladestationer blev opført, at anvendelsen af SMART SPPretningslinjerne understøttede projektet positivt med udgangspunkt i en sund
interaktion med markedet og inddragelse af de relevante miljømæssige oplysninger
om produktet eller den tjeneste, der er i udbud (reducering af CO2-emissioner,
energieffektivitet, analyse af livscyklus, etc).
Det skal dog fremhæves, at kommunen via programmet “Ayuntamiento mas
Sostenible”5 (Den bæredygtige kommune), der blev lanceret i 2001 sammen med
Oﬁcina Verde (Det grønne kontor), allerede i en årrække har støttet grønne indkøb
med et socialt og innovativt fokus. SMART-projektet har tilført nye redskaber til
at fremme innovation og lette tilgangen til viden samt indføre og anerkende nye
miljøeffektive teknologier.

1
2
3
4
5

Læs mere på: www.bsmsa.cat/
Læs mere på: www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407/lang.es
Relateret nyhed – læs mere på: www.movilidadelectrica.com/search/label/proyecto LIVE
Læs mere på: www.barcelonaenergia.cat/cas/laagencia/presentacion.htm
Læs mere på: www.bcn.es/agenda21/ajuntamentsostenible/castellano/index.htm
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3. Erfaringerne med 7 aktiviteter-metoden til
fremme af bæredygtig innovation
3.1 Aktivitet A – Identificer relevante produkt-grupper
Det produkt, der er i udbud, defineres som forsyning, installation, integreret styring og
vedligeholdelse i overensstemmelse med de miljømæssige kriterier og energieffektivitet
i et net af 10 opladestationer til elbiler placeret pågadeniveau med to tanke ved hver
station. På de bilaterale møder under aktivitet C (definition af behov) har man for
nylig konkretiseret tjenesterne for styringen og vedligeholdelsen af kontrakten
(nødvendig software til forvaltning af tjenesten, styring af tilgang og fragang,
vedligeholdelse af stationerne, problemløsning i forbindelse med hændelser,
udskiftning af stationen og reklamemæssige tiltag vedrørende tjenesten).

3.2 Aktivitet B – Etabler en projektgruppe
Arbejdsgruppen, som er nødvendig for at koordinere, rådgive og færdiggøre
udbudsmaterialet (herunder aftalen) skal stille viden omkring driften, indførelsen
af vedvarende energikilder i bytrafikken, finansiering, juridiske anliggender og
projektstyring til rådighed. Koordinatorerne på projektet er:
• Agencia de Energía de Barcelona (Energiagentur Barcelona): Forvalter de planlagte kommunale investeringer for installationen, implementeringen, driften og
styringen af opladestationerne, koordineringen og den tekniske rådgivning for
afgrænsningen af projektet samt for beskrivelserne af de enkelte opgaver.
• Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona: (Barcelona kommunes miljøkontor) Koordinere og yder miljøteknisk rådgivning i forbindelse med
udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
Andre agenturer, der ydede støtte under hele processen, er:
• Ecoinstitut Barcelona og resten af SMART SPP-teamet yder teknisk og juridisk
rådgivning vedrørende miljømæssige hensyn og energieffektivitet i udbudsmaterialet.
• Área de contratación del Departamento de movilidad del Ayuntamiento Barcelona (indkøbsansvarlige fra afdelingen for mobilitet i Barcelona kommune) yder
juridisk og teknisk rådgivning.
• El distrito 22@Barcelona6 (område 22@Barcelona) er det område i Barcelona,
hvor pilotprojektets fase gennemføres. Her installeres der to opladestationer og
tre parkeringspladser på gadeniveau.

3.3 Aktivitet C – Definer jeres behov
I denne fase var den primære opgave at gennemføre en lang række interviews (med
projektteamet og markedet) med henblik på at identificere mulige berørte aktører,
aktører der er involveret og/eller interesseret samt med det formål at danne sig et
billede af de aktuelle tjenester.
For eksempel blev der foretaget en markedsundersøgelse ved at indsamle kontrakter
og afholde møder med leverandører, producenter og andre operatører inden for
denne type tjenester (fra juli til november 2009) med det formål at samle indledende
oplysninger om omkostningerne i ladestationernes livscyklus (grundlæggende
oplysninger for at kunne anvende SMART-SPP-metoden): oplysninger om
stationernes energieffektivitet, sammensætning og livscyklusomkostningerne for
6 Læs mere på: http://www.22barcelona.com/index.php?lang=es
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materiale til ladestik, håndtering af stationernes genopladning, information til
brugerne, etc. Undersøgelserne var nødvendige for at fastlægge oplysninger, der
var afgørende både i forbindelse med udbuddet og de indledende foranstaltninger
samt for at sikre, at den anvendte terminologi var forståelig for alle parter.
Samtidig konkretiseredes de funktionelle mindstekrav, der skal opfyldes vha.
udbudsprocessen, og som varetages af CITCEA-UPC7, der fastsætter de forudgående
tekniske krav for installationen af opladestationerne og involverer administrative
medarbejdere med de rette kvalifikationer i processen. For eksempel aftales mulige
placeringer af stationerne med distrikterne vha. det eksisterende ledningsnet.

3.4 Aktivitet D – Informer markedet
Formålet med denne aktivitet var at generere tilstrækkelig interesse, inden
udarbejdelsen af udbudsmaterialet, således at interesserede aktører i udbuddet
kunne få et godt udbytte af møderne og dermed også en bedre mulighed for at opnå
det ønskede resultat i forbindelse med fremlæggelsen af deres tilbud. Følgende
salgsfremstød er blevet foretaget:
• 16/05/2008. Det fremtidige net af opladestationer offentliggøres på Agencia de
Energía de Barcelona-webstedet med det formål at reducere CO2-emissioner og
støj.
• 21/04/2009. Vejledende forhåndsmeddelelse (Prior Information Notice, PIN)
om initiativerne fra SMART SPP-konsortiet8 vedrørende indkøb af innovativ teknologi med høj energieffektivitet.
• 31/07/2009. Officiel præsentation af projektet MOVELE med deltagelse af erhvervsministeren og bred dækning i en lang række forskellige medier.
• Primo 2008 – ultimo 2009. I dette tidsrum fandt en række bilaterale møder sted
mellem leverandører, producenter og andre operatører inden for samme type af
tjenester og Agencia de Energía i Barcelona. Aktørerne er interesseret i byen, der
er Cataloniens hovedstad, drivkraften bag forandring og innovation i Spanien
og særligt involveret inden for økoinnovation og forbedring af energieffektivitet.
Virksomhederne henvendte sig på eget initiativ til kommunen for at øge opmærksomheden om deres produkter og tjenester. De indsamlede oplysninger
ved disse møder blev knyttet til de tidligere registrerede behov med det formål at
danne grundlag for efterfølgende møder med markedet (se aktivitet E).

3.5 Aktivitet E – Kontakt markedet
Her blev en workshop valgt som den mest hensigtsmæssige høringsmetode, idet
den gav mulighed for en åben dialog med de interesserede leverandører og dermed
mulighed for at forklare behovene for udbuddet mere udførligt samt at besvare de
spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Derved blev der foretaget en teknisk dialog
og drøftelse om mål, krav og potentielle løsninger i forbindelse med installationen
af ladestationerne.
Den 23. november 2009 var virksomheder inden for produktion, distribution og
vedligeholdelse af ladestationer inviteret til en workshop. Der mødte 63 deltagere
op fra 32 virksomheder, en forening inden for ladestationer og fem lokale
organisationer.
Med henblik på at afholde et dynamisk møde blev der foretaget en anonym
spørgeskemaundersøgelse på stedet (ét spørgeskema pr. virksomhed) med det
7 Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos-Universidad
Politécnica de Cataluña.
8 Læs mere på: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112139-2009:TEXT:ES:HTML
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formål at klarlægge holdningen til de miljømæssige forbedringer indeholdt i
udbudsmaterialet.
Herefter fulgte en åben debat om disse foranstaltninger, hvorved man
kunne indsamle oplysninger om andre fremtidige krav. Under workshoppen
blev deltagerne informeret om gennemførelsen af endnu en e-mail-baseret
spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at samle mere konkrete
oplysninger om forbrug, effektivitet, etc.
15,62 % af deltagerne svarede på denne e-mail-undersøgelse og oplyste om følgende:
det aktuelle forbrug uden brug af opladning, forbrug ved brug af ladestik, effektivitet
ved genopladningsprocessen, forskellige materialers levetid (ladestik, reservedele,
software og andre relevante materialer), muligheden for at forske i ladestikkenes
livscyklus og i brugen af genbrugsmateriale i ladestikkene og brugerens kort.

3.5 Aktivitet F – Udbug og ordregivelse
Af årsager, der ikke vedrører projektet, blev udbudsprocessen varetaget af Fondo
Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL)9 (Statslig fond for
beskæftigelse og bæredygtighed) i 2010 vha. en standardkontrakt for tjenester, som
ikke gør det muligt at vurdere miljømæssige kriterier og energieffektivitet. Derfor
var det heller ikke muligt at bruge redskabet SMART SPP LCC-CO2 til at vurdere de
bedste bud med henblik på analyse af livscyklussen og reduktionen af emissioner.
I samarbejde med Área de Medio Ambiente (Miljøenheden) og med rådgivning
fra Ecoinstitut Barcelona indarbejdede La Agencia de Energía (Energikontoret) de
miljømæssige og energibesparende kriterier i den del af materialet, der vedrørte
teknik (i form af tekniske specifikationer og gennemførselskriterier grundet de
nævnte begrænsninger), ud fra de indsamlede oplysninger under workshoppen.
De væsentligste miljømæssige aspekter var følgende:
1. Levetiden for de forskellige enkeltdele på opladestationen. Brugen af genbrugsmateriale i opladningsstationens beholder og beskyttelseselementer.
2. Angivelser om stationens energiforbrug pr. opladning og adgang for brugeren til
disse oplysninger på stedet (forbrug eller forbundne omkostninger). Herudover
også en beskrivelse af opladningen og en oversigt over tidspunktet for brugen
af stationerne (til fremtidig varetagelse i forbindelse med daglige afbrydelser af
brugen).
3. Vedligeholdelseskøretøjerne, der bruges ved ladestationerne, skal være elbiler,
og typen heraf skal beskrives nøje (mærke, model, registreringsnummer og detaljer om batteriet). Rapport i forbindelse med vedligeholdelsen af stationerne
med detaljeret angivelse af hvor mange Kwh bilerne forbruger, og hvor mange
kilometer de har kørt.
Aftalen indgås på baggrund af den samlede benyttede mængde, buddet og
leveringsfristen til UTE ”Etra Catalunya-Moncobra”, som har ladestikkene fra
”Circutor-Tecnología til elektrisk energieffektivitet”.

3.6 Aktivitet G – Udbud for komplekse projekter
Ikke relevant i denne sammenhæng.

9 Læs mere på: http://www.mpt.es/servicios/fondo_sostenibilidad
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4. Livscyklus-omkostninger (LCC) og CO2-udslip
Eftersom der i serviceaftalen fra FEOSL ikke var mulighed for at ændre
vurderingskriterierne, blev evalueringsværktøjet for LCC-CO2 til bestemmelse af
livscyklus-omkostninger først taget i brug efter indkøbet. Det primære formål med
at anvende disse oplysninger efterfølgende var at vurdere de faktiske omkostninger
for den nye tjeneste på kort og lang sigt og bygge bro mellem dem i forbindelse
med eventuelle fremtidige udbud. Konkret har man beregnet:
• Omkostninger og CO2-udslip som følge af driften på en række forskellige ladestationer. Nedenfor fremgår de årlige driftsomkostninger beregnet på baggrund
af forbruget på ladestationerne (i forbindelse med ingen opladning). Oplysningerne er indsamlet fra de deltagende virksomheder på workshoppen:

Samlede omkostninger (EUR)

Figur 2: Årlige driftsomkostninger pr. opladestation

Produkt A

Produkt B

Produkt C

Produkt D

Produkt E

• De påløbne samlede omkostninger og CO2-udslip ved indkøb, installation og
vedligeholdelse af ti ladestationer for en periode på ti år (i tråd med oplysninger
fra den virksomhed, der vandt udbuddet):
Figur 3: Samlede omkostninger for tjenesten (målt over 10 år)

Samlede omkostninger (EUR)
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5. Konklusioner og erfaringer
I kraft af indførelsen af processen under den egentlige udbudsfase, hvor installation,
tjenester og forvaltning af de første genopladningsstationer til elbiler på gadeniveau
i Barcelona blev sat i udbud, kan vi fremhæve følgende styrker:
• En gunstig kontekst og effektiv kommunikation af oplysninger om planlagte
energiprojekter via massemedier er nødvendig for at kunne mobilisere en sektor,
der stadig befinder sig i startfasen.
• Mødeformen med aktørerne i overensstemmelse med SMART-SPP-retningslinjerne, dvs. workshoppen, var en stor succes med hensyn til fremmøde og i forhold til inddragelsen af tekniske energi- og miljømæssige aspekter. Endelig var
det også et vellykket arrangement takket være den effektive dialog til udveksling
af erfaring og viden, og med øje for den fleksibilitet, som innovative løsninger
kræver ifølge markedet.
• Takket være brugen af evalueringsredskabet LCC-CO2 og indsamlingen af oplysninger om energiforbrug og CO2-emissioner gennem stationens livscyklus
har det været muligt at beregne energiforbruget for tjenesten. Disse oplysninger
kunne muligvis også være relevante i forbindelse med eventuelle fremtidige udbud samt til analyser, i det tilfælde at tjenesten på et givent tidspunkt ikke længere kan tilbydes gratis til brugerne (energiforbrug under opfyldning, brug af det
offentlige rum og omkostninger for vedligeholdelse af stationsnettet).

Ligeledes har der været følgende svagheder:
• Set i lyset af den store interesse og deltagerantallet på workshoppen var antallet
af bud mærkbart lavere end forventet. Formentlig på grund af det korte tidsrum
der var afsat til afgivelsen af bud.
• Endelig har udbudsprocessen ikke været fleksibel nok, hvilket betød, at der ikke
var mulighed for at tage impulsive tekniske løsningsforslag i betragtning undervejs.
De overordnede konklusioner, som kan udledes af erfaringerne fra Barcelona, kan
videreformidles til andre offentlige organer, der ønsker at anvende den udvidede
metode som foreslået af SMART, er følgende:
• Kommunikationen, dialogen og samtaler med aktørerne på markedet er vigtig,
når der arbejdes med moderne og fremtidig teknologi, som f.eks. elbiler.
• Når der arbejdes med kontrakter med høje budgetter og kontrakter, der tiltrækker stor medieopmærksomhed, sker der en forandring eller overlapning af aktiviteterne i SMART SPP-processen (A, B, C, D, E, F, G). Særligt i store byer hvor
interessen fra leverandørerne mangedobles eksponentielt.
• Eksterne aktører og aspekter i processen (for eksempel Spaniens kriseramte
økonomiske politik der optog meget opmærksomhed i udbudsperioden) kan
overskygge debatten om miljøkriterier, som f.eks. miljøeffektivitet i dette tilfælde, hvor det førte til, at der ikke blev taget højde for en vurdering af miljøeffektivitet i aftalen.

6. Perspektivering
Der er planlagt flere udbud i forbindelse med udvidelsen af stationsnettet til elbiler.
Barcelona er en af de byer med flest motorcykler (der kører på benzin) i Europa,
hvorfor man forudser, at integrationen af elbiler vil ske i et større omfang her end
i andre byer.
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Inden for de næste to år forudses det, at Barcelona vil have 28 ladestationer på
gadeniveau (22 stationer langs vejene og 6 stationer på parkeringspladser) og
32 stationer, som de kommunale køretøjer kan bruge, (og som vil kunne tages i
brug af offentligheden i dagtimerne) samt 131 stationer i offentlige underjordiske
parkeringsanlæg. Stationerne vil have en god ydeevne og være spredt over så stort
et område som muligt10.
Uvisheden omkring en effektiv udvikling i projekter som disse er generelt stor, idet
en positiv udvikling afhænger af en lang række aktører og faktorer. I øjeblikket er det
spanske marked i vækst, men fremskridt afhænger af et sideløbende samarbejde
med meget forskellige sektorer og med betydelig indvirkning på Spaniens BNP
(automobilindustrien og energisektoren). Alle lande i EU har imidlertid skrevet
under på at sænke sine CO2-emissioner med 20 % indtil 2020, så promoveringen af
elbilen er en af de mest interessante muligheder for at erstatte biler med almindelig
forbrændingsmotor.
Integrationen af elbilen som et meget anvendt køretøj i byerne fremmer brugen
af vedvarende energi, nedsætter afhængigheden af olie i transportsektoren og
varierer brugen af energikilder i denne sektor. For at fremme indførelsen af elbilen
som køretøj er en række tiltag nødvendige For eksempel økonomisk kompensation
for aflagte køretøjer, udbygning af Stationsnettet, kommunikationsstrategier for
markedsføring af elbilen, udvikling og forskning som grundlag for oprettelsen af
intelligente netværk for distribution og ladestationer til husholdninger.
Anvendelsen af koncepterne fra SMART-metoden, som for eksempel den samlede
opstilling af omkostninger for hele systemet og dialogen med aktørerne på
markedet, er nøglen til at finde den bedst mulige løsning for at opnå bæredygtig
udvikling.

7. Kontakt
Xavier Felip, Barcelona Kommune, xfelip@bcn.cat
Helena Estevan, Ecoinstitut Barcelona, helena.estevan@ecoinstitut.es

10 Kilde: Agencia de Energía de Barcelona.
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Bromley Kommune i
London
1. Resumé
Bromley Kommune i London har brugt SMART SPP til at evaluere det spirende
marked for LED-belysningsteknologier.
Bromley har arbejdet med Eastern Shires Indkøbsorganisation (Eastern Shires
Purchasing Organisation – ESPO) og bæredygtighedskonsulenter fra Global to
Local for at stimulere opbygningen af et netværk af LED-belysningsleverandører
og gøre det tilgængeligt for hele den offentlige sektor i Storbritannien.
Bromley har været i kontakt med en lang række leverandører, både producenter
og importører og belysningskonsulenter. Blandt disse organisationer er både
nye små virksomheder og store multinationale virksomheder. Bromley har
testet LED-kontorbelysning to steder i the Administrationscentre (Civic Centre)
og afprøvet SMART SPP LCC-CO2 værktøjet. Kommunen har godkendt LEDbelysningskonceptet til fremtidige kontorindretningsprojekter.
Rammenotatet er under forberedelse og vil blive annonceret af ESPO i juli 2011.

2. Baggrund
Bromley ligger i Sydøstlondon og er en af Londons 33 kommuner. Geografisk set
er Bromley Londons største kommune. Med sine 150 km2 er Bromley 30% større
end den næststørste kommune og har både by- og landområder. Kommunen har
300.000 indbyggere.
Bromley gik med i SMART SPP-projektet af flere grunde. I lang tid har Bromley
stolt markedsført sig selv som ‘den rene og grønne’ London-kommune på grund
af sine mange landområder, og fordi det er en strategisk prioritet i kommunen
at skabe ‘et kvalitetsmiljø‘. Økonomi er en anden vigtig problematik for Bromley
Kommune, som hvert år har en af de laveste skatteindtægter i London.
I den sidste tid er energiomkostninger i stigende grad blevet sat under lup.
Kommunen bruger ca. 3 millioner pund sterling på elektricitet og gas. Den hører
også under ‘CO2-reduktionsengagementet‘, der er et initiativ fra den britiske
regering, hvis målsætning det er at reducere store organisationers energiforbrug.
Initiativetvil koste yderligere £300.000 om året. Som mange andre organisationer
i den offentlige sektor må Bromley med betydelige budgetnedskæringer (30
millioner pund sterling over de næste to år) finde måder at ‘gøre mere med færre
midler‘.
For at spare penge har Bromley for nylig startet et kontorkonsolideringsprogram;
kontorrenovering i udvalgte bygninger med henblik på at forøge deres kapacitet og
samtidig afhænde overskydende bygninger. Dette program har givet kommunen
mulighed for at undersøge og gennemføre forskellige alternativer for at forbedre
energieffektiviteten i den konsoliderede hovedejendom.
De forskellige motiverende faktorer nævnt ovenfor skabte mulighed for at deltage
i SMART SPP projektet, spare penge og minimere energiforbruget ved hjælp af
innovative bæredygtige teknologier.
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3. Oplevelser med 7-trins tilgangen til bæredygtig
innovation
3.1 Aktivitet A – Identificer relevante produkt-grupper
Organisationsprocedurer og politiske retningslinjer er afgørende for at opnå
gode projektresultater. For at skabe grundlaget for SMART SPP projektet
ændrede Bromley sine interne kontraktprocedurer (økonomiske bestemmelser)
for at kunne basere beslutninger på produktlevetidsomkostninger. Dette
forpligter den offentlige myndighed til at evaluere de samlede omkostninger ved
ejerskab af en vare, ydelse eller service, og tage højde for driftsomkostninger,
bortskaffelsesomkostninger osv. (samt den sædvanlige investeringsomkostning)
i salgsbeslutningen. Bromley opnåede også accept fra ledelsen af kommunens
anvendelse af innovative teknologier ved at indføre en bæredygtig indkøbspolitik
vedtaget af byrådet.
Udover denne procedure og strategiramme sætter Bromley målsætninger for en
reducering af energiforbruget. Det var i forvejen lykkedes Bromley Kommune at indgå
en lokalområde-aftale med regeringen om reducering af det samlede energiforbrug
i kommunens ejendomme, hvorefter Bromley gik med i de lokale myndigheders
CO2-forvaltningsprogram. Dette program ledes af Kulstofsammenslutningen (The
Carbon Trust), som også er ansvarlig for de eksterne evalueringer. Som deltager
i dette program er Bromley Kommune forpligtet til at skære ned på sine CO2emissioner i alle aktiviteter (rejser, leverandører, bygninger, personaletransport)
med 25% før 2015.
Bromley overvejede flere kategorigrupper i SMART SPP, før kommunen besluttede
sig for LED-belysning. LED-belysning blev valgt, fordi den ville bidrage til at
reducere byrådets energiomkostninger og til CO2-reduktionsmålsætningerne.
Samtidig ville kontorkonsolideringsprogrammet give kommunen mulighed for at
afprøve og installere belysningssystemet. Belysning er også et ideelt produkt til
afprøvning af livscyklusomkostnings-tilgangen ved licitation.

3.2 Aktivitet B – Etabler en projektgruppe
Bromleys projektteam arbejdede tæt sammen med de andre britiske
samarbejdspartnere, Eastern Shires Indkøbsorganisation og bæredygtighedskonsulenterne fra Global to Local. Det interne indkøbsteam var tværfagligt
og havde ekspertise inden for indkøb, leverandørledelse, bæredygtighed og
indkøbslovgivning. Eksterne rådgivere blev dog inddraget, når det var nødvendigt
med yderligere præciseringer. Projektteamet opsøgte byrådets afdeling for
ejendomsforvaltning og eksterne belysningskonsulenter, når de havde brug for
råd om og vurdering af de forskellige belysningsteknologier. Teamet blev også
rådgivet om værktøjet af den britiske regerings centraladministration og deres
forbedrings- og udviklingsbureau. På den måde opnåede projektet adgang til de
nødvendige kernekompetencer for, involvering af markedets aktører, til vurdering af
produkterne (om de var passende til formålet), til vurdering af driftsomkostninger
og de miljømæssige konsekvenser, og til valg af en passende fremgangsmåde for
kontakte med markedets aktører.

3.3 Aktivitet C – Definer jeres behov
Bromleys behov for kontorbelysning med lavt energiforbrug er relativt enkelt. Den
nuværende belysning er typisk varmt hvidt lys fra T5 eller T8 lysstofrør. Denne
almindelige belysningsløsning har lave indkøbsomkostninger, men bevirker høje
driftsomkostninger, både i kraft af el-forbruget og fejlprocenten. Bromley ledte
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efter en løsning med tilsvarende eller bedre belysningskvalitet til kontorforhold
med et lavere el-forbrug og lavere vedligeholdelsesomkostninger.
For at benchmarke løsningerne blev den eksisterende belysnings energiforbrug
beregnet på grundlag af antal watt og antal timer, belysningen var i brug. De samlede
energiomkostninger fremgår af el-regningerne. CO2-emissionerne er baseret på
beregninger udført for de lokale myndigheders CO2-forvaltningsprogram og CO2reduktionsengagement.

3.4 Aktivitet D – Informer markedet
Projektteamet var i regelmæssig kontakt med markedets aktører i den periode,
hvor projektteamet mødtes med små og mellemstore virksomheder og store
multinationale virksomheder. Teamet identificerede desuden potentielle
leverandører på konferencer og messer, via internetsøgninger, salgslitteratur
og mund til mund-metoden. Den britiske projektkoordinator organiserede et
leverandørseminar for at skabe yderligere interesse omkring projektet. LED
belysning er et hurtigt voksende marked med mange nytilkomne virksomheder.
Nogle leverandører havde ikke erfaring med den offentlige sektors indkøbsregler.
Alle leverandører var interesseret i muligheden. Dog foretrak nogle virksomheder at
modtage hurtige ordrer i stedet for at deltage i en licitationsproces.

3.5 Aktivitet E – Kontakt markedet
Da kommunen kontaktede markedets aktører, stod det hurtigt klart, at det er et
voksende marked i konstant udvikling. Der var dog også stor forskel på kvaliteten
af leverandørernes produkter. Der er ikke nogle fastlagte kvalitetsstandarder for
LED-belysning i Storbritannien eller Europa. Nogle produkter er af ringe kvalitet
og i nogle tilfælde endda farlige, da de ligger under minimumsstandarderne for
sundhed og sikkerhed. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle produkters ydelse er den
samme og konsekvent måles for at muliggøre sammenligninger. På grundlag af
ekstern rådgivning vil følgende produktydelser blive vurderet i licitationsprocessen:
• Hvordan defineres produkternes livscyklus? Dette skal forklares både i form af
lystab (ydelse over tid ) og fysiske fejl.
• Hvad er lampernes lystab?
• Hvad er farveydelsesindekset?
• Hvor stabil er farvetemperaturen?
• Hvilken stuetemperatur er lampernes ydelse baseret på?
• Hvad er den fotometriske spredning?
• Hvad er hovedstrømkilden?
• Hvad er effektfaktoren?
Vi har desuden forsøgsvis installeret adskillige 8W LED-rør i kølig hvid i to kontorer
i Bromley Civic Centre. Disse LED lyskilder blev placeret i eksisterende lamper og
erstattede 18W T8 lysstofrør af samme type. Lampernes ledninger måtte udskiftes
og strømforsyningsenheden fjernes. Det var en usædvanlig fremgangsmåde, og det
tog elektrikeren en eftermiddag at færdiggøre et kontor. Efter at have udskiftet et
18W rør med et 8W rør bruger kontorerne nu 50% mindre elektricitet til belysning.
De nye lys blev også vel modtaget af det involverede personale, der satte pris på at
deltage i forsøget.
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3.6 Aktivitet F – Udbug og ordregivelse
ESPO vil starte en offentlig licitationsproces omhandlende en rammeaftale for
bæredygtige leverandører i juli 2011. Planen er, at licitationsprocessen skal baseres
på stramme udvælgelseskriterier for at sikre den høje kvalitet. Det blev overvejet
at benytte konkurrencepræget dialog, men grundet antallet af små og mellemstore
virksomheder på markedet, deres begrænsede kendskab til den offentlige sektors
indkøbsprocedurer og LED-belysningssystemernes rivende udvikling, blev
det ikke anset for unødvendigt. Selv om det ville have været bedre at benytte
resultatorienterede specifikationer, kræver det tekniske informationer på et vist
niveau, fordi kvaliteten af produktudbuddet varierer i så høj grad.

4. Livscyklusomkostninger og CO2-emissioner
Bromley har benyttet værktøjet for nylig til sammenligninger i forbindelse med
en licitation om multifunktionelt udstyr (kombinerede printere, kopimaskiner,
scannere og faxmaskiner). Bromley konkluderede, at værktøjet var for kompliceret
at bruge rent teknisk, og at det var svært at indsamle de nødvendige oplysninger
fra leverandørerne. Vi viste mindre leverandører værktøjet, som også sagde, at de
ikke ville kunne give os alle de forventede oplysninger, men at de kunne påvise
energibesparelser og tilbagebetaling for deres produkter uden at benytte værktøjet.
Værktøjet gør det ikke muligt at gennemføre og evaluere de forskellige elementer
af licitationsprocessen og vurdere forskellige alternativer på sammenligneligt
grundlag, blandt andet på grund af leverandørernes forskellige beregningsteknikker.

5. Konklusioner og opsummering af erfaringer
Indkøbere skal turde løbe en risiko, når de anskaffer innovative løsninger inden for
den nyeste teknologi. Teknologier under udvikling er pr. definition uafprøvede.
Der er i dag endnu ingen etablerede kvalitetsmærker for LED-belysning, og nogle
importerede produkter lever ikke op til de europæiske sikkerhedsstandarder.
Udbudsmarkedet for teknologier under udvikling udgør en risiko sammenlignet
med køb af etablerede produkter. Dog er mindre leverandører ofte mere lydhøre
og innovative. Til gengæld kan deres handelsvirksomhed ophøre med kort varsel.
Det er heller ikke sikkert, at de kan leve op til deres garantier eller opretholde deres
tekniske standarder.
Et tværfagligt team med teknisk ekspertise er afgørende for at kunne vurdere
produktydelser og livscyklusomkostninger. Viden indsamlet gennem tidlig
kontakt med markedets aktører og ekstern rådgivning havde stor betydning under
diskussioner om de tekniske aspekter af belysning.
Vær bevidst om modstand og modstridende budskaber om fordelene ved nye
teknologier. Det kan være svært at overbevise kolleger om at overveje alternative
løsninger. Vi opdagede, at der er stor forskel på kvaliteten, og den konstatering
blev brugt til at argumentere mod at introducere LED-belysningssystemer. Det er
dog ikke en grund til at udelukke iværksættelsen af innovative løsninger, men det
viser vigtigheden af at foretage grundige markedsundersøgelser og identificere
produkter af høj kvalitet.
Hvad angår LED-installationer, er en design- og justeringstilgang at foretrække frem
for udelukkende at levere produkterne og sætte dem i eksisterende lamper. Det lys,
LED-rør producerer, har andre egenskaber end lys fra almindelige lysstofrør. Sættes
LED-rør i eksisterende lamper, kan LED-rørets funktionelle ydelse medføre andre
lystemperaturer, uønskede skygger og tomme lamper, som ikke er kompatible med
LED-rør, men udelukkende passer til lysstofrør. Almindelige lysstofrørslamper skal
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også justeres af en elektriker for at passe til LED lyskilder. Hvis lamperne ikke er
justeret korrekt, vil LED-systemet ikke fungere ordentligt. Rørene vil forbruge mere
elektricitet og brænde hurtigere ud, og dermed negere omkostningsreduktioner
og miljømæssige fordele. Disse problemer kan løses, men det er bedre at starte
forfra og benytte et planlagt belysningsdesign.
Hvis en leverandør udfordres til at opnå en større reduktion af energiforbruget,
lysniveauet og budgettet, stimuleres innovation i en højere grad i forhold
til leverandører, der arbejder inden for rammer dikteret af strenge
informationsspecifikationer.

6. Perspektiver
Det er planen at installere LED-systemer andre steder i Bromleys ejendomme,
både indenfor og udenfor. Kommunen vil også kigge på gadebelysningssystemer.
Bromley bruger £1,2 millioner om året på gadebelysning, og det er sandsynligt, at
der kan opnås betydelige energibesparelser og omkostningsreduktioner på dette
område.
Udover LED-systemer er kommunen også interesseret i at drage fordel af de nye
feed-in tarifer for elektricitet ved installering af fotovoltaiske solceller på Civic Centreområdet. Feed-in tarifer gør det muligt med strømproducerende mikroteknologier
at tilbagesende overskydende strøm og tage betaling for elektriciteten. Bromley
er i gang med de indledende indkøbssamtaler med leverandører for at forstå
teknologien, markedet, samt forretnings- og installationsmulighederne.

7. Kontakt
Dave Starling, Indkøbs-og Udbudschef, Bromley Kommune i London
dave.starling@bromley.gov.uk
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Cascais
Kommunalbestyrelse
1. Resumé
Kommunalbestyrelsen i Cascais, Cascais Energiagentur og LNEG har omsat SMART
SPP-metoden i praksis ved at indkøbe energieffektiv gadebelysning og involvere
markedets aktører i licitationsprocessen.
Anvendelsen af SMART SPP-metoden gjorde det muligt at udvikle
tekniske specifikationer, der var tilpasset markedet, hvorved komplicerede
licitationsprocedurer blev undgået, og der blev sparet tid og ressourcer.

2. Baggrund
Cascais Kommune ligger i Lissabon distriktet ved den østlige flodmunding ved
floden Tagus. Den består af 6 sogn (Cascais, Estoril, Parede, Carcavelos, São
Domingos de Rana and Alcabideche) og har cirka 190.000 indbyggere. Siden 2007
har den lokale myndighed haft et kommunalt energiagentur – Cascais Energia – og
har underskrevet Borgmestrenes klimapagt. Indenfor disse rammer implementeres
en række initiativer og projekter, der har til formål at fremme energieffektiviteten og
brugen af vedvarende energi og dermed reducere CO2-udslippet i kommunen. Et af
projekterne er SMART SPP-projektet.

3. Erfaringerne med 7-trinsmetoden, der
understøtter bæredygtig innovation
3.1 Aktivitet A – Identificer relevante produkt-grupper
Formålet med de møder, der blev afholdt mellem teknikere fra kommunalbestyrelsen
i Cascais og Cascais energiagentur, var at identificere de innovative produkter, der
var størst interesse for. Herefter ville en offentlig indkøbsaftale af 3 års varighed
blive indgået for det udvalgte produkt. Eftersom kommunen allerede havde planlagt
at udskifte cirka 40 højtryksnatriumlamper (HPS) i området omkring Pedra do
Sal Miljøcenter, fik energieffektiv gadebelysning størst prioritet. Miljøcentret,
hvis mission det er at øge bevidstheden om energieffektivitet og vedvarende
energikoncepter, kørte allerede et pilotprojekt, hvor et LED-teknologisystem var
blevet installeret.

3.2 Aktivitet B – Etabler en projektgruppe
Med det formål at sikre tilgangen til de forskellige tekniske kompetencer, der var
nødvendige for at udvikle indkøbsprocessen, blev et tværfagligt team sammensat
bestående af Cascais Energiagentur, Cascais Urbane Serviceselskab, Enheden for
Elektricitet og Gadebelysning, Indkøbsenheden, Transport og Mekanikerenheden,
Kystserviceenheden og det Nationale Laboratorium for Energi og Geologi (LNEG).
LNEGs rolle var at rådgive Cascais Kommune og yde teknisk assistance i forbindelse
med anvendelsen af SMART SPP-metoden, der bruges, i særlig grad i de faser, hvor
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markedets aktører involveres, og indkøbskriterier udvikles, til at fremme innovation
og energieffektivitet gennem indkøb.
Teamet afholdt kontinuerligt møder fra oktober 2009 til juli 2011 med aktiv
udveksling af viden. Disse møder fremmede resultatet af projektet.

3.3 Aktivitet C – Definer jeres behov
Formulering af behov for indkøb, kvalitetskrav og mulige løsninger
Efter beslutningen om indkøb af energieffektiv udendørs gadebelysning, som skulle
erstatte 40 lamper på Pedra do Sal Miljøcenter, blev en markedsundersøgelse
gennemført, som havde til formål at:
1) Identificere eksisterende teknologi på markedet og anden teknologi, som står
overfor at blive introduceret på markedet, samt teknologiens primære egenskaber, fordele og ulemper
2) Identificere leverandører af denne teknologi
LED-teknologi viste sig at være en lovende løsning på markedet for gadebelysning,
på trods af at denne teknologi stadig var under udvikling.
Vi tog desuden følgende beslutninger i forbindelse med indkøbsprocessen:
• Vi valgte at udskifte HPS-lamperne, men at beholde de eksisterende lygtepæle.
• Et lyskontrolsystem blev inkluderet i licitationsprocessen for at muliggøre regulering af strømforbruget og således fremme energibesparelsen.
• Leverandører blev bedt om at udføre et fotometrisk studie, hvori der skulle tages højde for eksisterende vilkår (lygtepælene ville ikke blive erstattet af nye, og
derfor blev afstanden mellem lamperne allerede fastlagt på forhånd). Formålet
med studiet var at finde frem til den bedste løsning både hvad angik fotometrisk
ydeevne og energieffektivitet.
I denne fase blev den første version af kriterierne for den tekniske og energimæssige
effektivitet opstillet, som senere skulle inkluderes i licitationsprocessen.

3.4 Aktivitet D – Informer markedet
Leverandør/køber-workshop
For at bringe leverandører og købere sammen, organiserede kommunen en
workshop om energieffektiv belysning med fokus på brugen af LED-teknologi til
gadebelysning. På workshoppen blev SMART SPP præsenteret. Formålet med
workshoppen var:
• At kommunikere information til potentielle leverandører om indkøbsplaner og
førstehåndskrav
• Forøge købernes viden om energieffektiv belysning og LED-gadebelysning gennem leverandørernes produktpræsentationer efterfulgt af en modereret debat
Leverandørerne udstillede også deres produkter.

3.5 Aktivitet E – Kontakt markedet
Uformelle møder med leverandører og indsamling af viden om produkterne
Cascais Energiagentur inviterede 11 leverandører til at deltage i uformelle og
individuelle møder. Formålet med møderne var at:
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• Lære mere om de markedstilgængelige produkters egenskaber
• Informere leverandørerne om egenskaberne for de lamper, der skal indkøbes
(ifølge de tekniske kriterier og kriterierne for energieffektivitet i aktivitet C)
• Indhente kommentarer fra leverandørerne om de tekniske kriterier og kriterierne
for energieffektivitet
• Indsamle information om teknisk og energimæssig effektivitet og om produkternes livscyklusomkostninger.
Alle de leverandører, der blev identificeret i scanningen af markedet og dem
som havde deltaget i tidligere kontrakter med Cascais Energiagentur og Cascais
Kommunalbestyrelse eller på eget initiativ havde taget kontakt til kommunen, blev
inviteret til at deltage og fik alle adgang til den samme information. Den uformelle
inddragelse af markedets aktører fandt sted, før opgaven blev sat i udbud.
Som forberedelse til møderne blev spørgeskemaer udsendt til potentielle
leverandører. Formålet med undersøgelsen var at indsamle information om
tekniske og energieffektive aspekter, produkternes livscyklusomkostninger samt
om markedsaktørernes vurdering af kriterierne.
Under møderne stillede leverandørerne spørgsmål til kriterierne og til de foreslåede
ydelsesværdier, hvilket skabte en bedre forståelse af de vigtigste spørgsmål om
denne form for teknologi. Debatten bidrog uden tvivl til at opstille de kriterier, der
senere skulle indarbejdes i specifikationerne. Efterfølgende kunne de offentlige
myndigheder konkludere, at markedet er i stand til at tilbyde passende løsninger.

3.6 Aktivitet F – Udbug og ordregivelse
Involveringen af markedets aktører førte til forbedringer af de tidligere nævnte
tekniske specifikationer. Det blev desuden undersøgt, hvilke kriterier, der var blevet
opstillet ved lignende indkøbsprocesser forskellige steder i verden.
I kriterierne var følgende inkluderet: energieffektivitet (lysstyrke), udstyrets levetid
(overordnet levetid, mekanisk resistens og korrosion), samt områder relateret
til den samlede løsnings fotometriske ydeevne (farvetemperatur, lystab, etc.)
med udgangspunkt i DIN EN 13201 – Vejbelysning som reference. Desuden blev
garantiforhold og integrationen af lamperne på opsætningsstedet inddraget i
vurderingen.
Det blev besluttet, at indkøbsprocessen skal udvides til også at inkludere andre gader
og turistområder i kommunen. Eftersom der er tale om høje indkøbssummer og
anvendelsen af fremspirende teknologi, vil en indkaldelse af interessetilkendegivelse
med restriktioner blive benyttet.
Vurderingen af de indkomne tilbud vil blive foretaget ud fra kriterier om det mest
økonomisk fordelagtige tilbud og omkostningerne gennem hele produktets
livscyklus.

3.7 Aktivitet G – Udbud for komplekse projekter
Denne fase blev ikke gennemført i Cascais-casestudiet. Eftersom markedets
aktører blev inddraget på et tidligt tidspunkt i processen, var det ikke nødvendigt at
anvende disse redskaber. Dette førte til ressourcebesparelser, da før-kommercielle
indkøb og indkøbsdialoger er lange processer, som tager tid og kræver ressourcer.

Cascais Kommunalbestyrelse

4. Livscyklus-omkostninger og CO2-emissioner
De informationer, der blev indsamlet under casestudiet, blev brugt til at teste LCCCO2-redskabet. Tre af de LED-løsninger, der fås på gadebelysningsmarkedet, blev
sammenlignet på grundlag af data indsamlet i aktivitet C. Eftersom der er tale
om ny teknologi, var det ikke muligt at indhente al den nødvendige information
til bedømmelsen. i særlig grad vedrørende anvendelse og levetid. Testen bidrog
til vores forståelse af, hvordan redskaberne fungerer, og hvordan deres primære
begrænsninger kan afdækkes og forbedres.

5. Konklusioner og læring
• Inddragelsen af markedets aktører betød, at vi på baggrund af leverandørernes
kommentarer kunne udvikle strammere kriterier og samtidig opnå ressourcebesparelser ved at undlade at indlede mere komplekse licitationsprocesser.
• På grundlag af erfaringerne med denne proces vil vi i fremtiden kunne udvikle
ydelsesspecifikationer for belysningsteknologien generelt
• Det tværfaglige team var en forudsætning for at kunne opnå en optimal involvering af markedets aktører og opstille indkøbskriterier. Dette førte til en dybere
forståelse af de pågældende problematikker.
• Leverandørerne blev bevidstgjort om mulighederne for innovation ved offentlige
indkøbsprocesser og om behovet for at kommunikere om deres produkters ydeevne ved hjælp af miljømærkning
• LED-gadebelysning i området bliver fortsat ikke brugt i særlig stor udstrækning.
Dette skyldes, at vi endnu ikke har tilstrækkelig erfaring til at indsamle data om
livscyklusomkostningerne
• SMART SPP-metoden til fremme af innovation gennem bæredygtige indkøb
kunne efterprøves i andre indkøbsprocesser
• Pilotinstalleringen viste, at en energibesparelse på omkring 30% kan opnås ved
blot at udskifte almindelig belysning med LED.

6. Perspektivering
På grundlag af erfaringerne fra studiet har det været muligt i praksis at påvise
fordelene ved at involvere leverandørerne i fasen før licitationsprocessen, da dette
fører til en forbedring af de tekniske og miljømæssige specifikationer vedrørende
produkternes egenskaber.

7. Kontakt
Kontakt venligst nedenstående kontaktperson for yderligere oplysninger om
casestudiet SMART SPP projektet man:
Paula Trindade, LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
paula.trindade@lneg.pt
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Eastern Shires
Indkøbsorganisation
(ESPO)
1. Resumé
På vegne af byrådet i Cambridge (Cambridge City Council, CCC) foretog ESPO i
foråret 2011 indkøb til levering og installering af lysemitterende diodebelysning
(LED-belysning) på Grand Arcade Annex-parkeringspladsen i Cambridge. CCC’s
budget for dette indkøb var £120.000.
Smart SPP’s tre ”primære teknologier” er:
1. Belysningssystemer (f.eks. LED-belysning, OLED-belysning og lysstofrør)
2. Særligt energieffektive (elektriske) køretøjer (passagerer og tjenestebiler)
3. Byggetjenester (f.eks. varme-/kølesystemer med vedvarende energikilder)

Dette indkøb hænger helt åbenlyst sammen med den førstnævnte teknologi
ovenfor.

2. Baggrund
Byrådet i Cambridge er ansvarlig for mange parkeringspladser på flere etager i og
omkring Cambridge, herunder Grand Arcade-parkeringspladsen, som ligger i byens
centrum og ved Grand Arcade-indkøbscentret. Denne tilknyttede parkeringsplads
er en del af en overordnet parkeringsplads og er et underjordisk parkeringsanlæg
på flere niveauer, der består af fire parkeringsområder med betegnelserne -1, -2, -3
og –4 (niveau -1 ligger ud til gaden). Parkeringspladsen er åben hele døgnet, alle
dage året rundt.
I overensstemmelse med byrådets miljøstrategier er parkeringspladsen blevet
vurderet med den konklusion, at der kunne opnås betydelige energibesparelser
ved at indføre den nyeste LED-belysningsteknologi. Parkeringspladsen blev
oplyst ved hjælp af mere end 200 individuelle loftslamper. Disse lamper var
metalhalogenlamper på 150 watt.
Byrådet ansatte en el-designkonsulent til at vurdere og dokumentere det
eksisterende belysningssystem og oprette en specifikation til udskiftning af den
eksisterende belysning med LED- teknologi.

3. Erfaringer med 7 aktiviteter-metoden til fremme
af bæredygtig innovation
3.1 Aktivitet A – Identificer relevante produkt-grupper
Den hovedansvarlige for miljøforandring og vækst i CCC analyserede andre
projekter inden for LED-gadebelysning i nabokommunerne og anmodede CCC om

Eastern Shires
Indkøbsorganisation (ESPO)

at installere LED-belysning på en af sine parkeringspladser. Det primære formål
med denne beslutning var at spare elektricitet og reducere CO2-aftrykket.
I sommeren 2008 blev LED-belysningen testet af lysdesignteknikere ved en
parkeringsplads og en fodgængerovergang. De første testbelysninger var ikke
tilfredsstillende, idet den mængde lys, som blev udsendt via LED-belysningen i
forsøgsperioden, var utilstrækkelig.
Med henblik på at identificere andre leverandører inden for LED-belysning
blev der foretaget en række undersøgelser på internettet samt gennem lokale
handelsforeninger. To virksomheder blev udvalgt: Den ene til at udskifte LEDlamper og den anden til at levere LED-lamper til eftermontering.
Grand Arcade-parkeringspladsen blev identificeret som den mest egnede
parkeringsplads til installering af LED-belysning på grund af den eksisterende
belysning (der er tale om en underjordisk parkeringsplads med intet eller begrænset
naturligt lys), som var dyr i drift, hvad angår både elektricitet og reservedele. De
vejledende beregninger for tilbagebetaling, med hensyn til installering og drift af
LED-belysning, så meget gunstige ud. Takket være de positive tal og støtten fra den
hovedansvarlige lykkedes det CCC at få projektet finansieret af byrådets fond for
klimaændringer. To LED-prøvebelysninger – en der skulle eftermonteres, og en der
skulle udskiftes – blev installeret på parkeringspladsen. CCC vurderede på daværende
tidspunkt, at begge prøvebelysninger var vellykkede og omkostningseffektive
alternativer til den eksisterende belysning.

3.2 Aktivitet B – Etabler en projektgruppe
Følgende hold arbejdede på projektet:
• Projektsponsor, Kevin Willsher, Underdirektør, ESPO
• Kate Shaw, midlertidig Salgsleder, ESPO
• Martin Lawson, Indkøber, ESPO
• Simon Guy, El-designkonsulent, ITserV Design
• Julie Edwards, Administrativ projektkoordinator, Parkeringstjenester, Cambridge
City Council
• Douglas Streater, Cambridge City Council
• John Bridgwater, Indkøbsansvarlig, Cambridge City Council
• Sean Cleary, Driftsleder, Specialtjenester, Miljøafdelingen, Cambridge City
Council

3.3 Aktivitet C – Definer jeres behov
CCC skulle udvikle en specifikation med bestemmelser og standarder, en oversigt
over de nødvendige elektriske systemer, detaljerede oplysninger om de eksisterende
lamper, en oversigt over de to prøvebelysninger, der allerede var blevet installeret
(eftermontering og udskiftning), en CAD-tegning af det eksisterende lampedesign
og de nuværende lysniveauer på parkeringspladsen, krav vedr. designoplysninger
samt sundheds- og sikkerhedskrav.
Meget tidligt i processen indså CCC, at det ikke havde tilstrækkeligt specifikke
oplysninger om dette produktområde til at udarbejde en detaljeret specifikation.
Det var første gang, CCC havde indkøbt denne form for teknologi. Derfor blev
specifikationen i licitationsdokumentet udarbejdet af en el-designkonsulent i
december 2010 (en ydelses- og resultatorienteret specifikation).
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3.4 Aktivitet D – Informer markedet
Som angivet i 3.1 omfattede den første undersøgelse en række forespørgsler hos
elselskaber. Sammen med internetbaseret forskning resulterede dette i, at to
virksomheder blev udvalgt til at installere prøvebelysninger på parkeringspladsen.
Disse installationer blev udført uden videre forpligtelser.
For at skabe større interesse omkring projektet og bidrage til projektteamets
forståelse af udbudsmarkedet for LED-belysningsteknologi indsatte CCC en
annonce på Improvement East-webstedet i februar 2010 (se nedenfor).

Byrådet i Cambridge søger partnere til innovativ
belysningsprojekt på parkeringsplads
Byrådet i Cambridge er i færd med at udvikle en specifikation til forbedring af
alle eksisterende parkeringsanlæg med LED-belysningssystemer. Denne løsning har en række potentielle fordele, herunder et meget lavere energiforbrug, mindre vedligeholdelse og betydeligt lavere levetidsomkostninger.
Byrådet har ikke kendskab til lignende systemer andre steder i området og håber, at
dette pilotprojekt vil fremhæve både økonomiske og miljømæssige fordele for andre,
der overvejer at indføre sådanne systemer.
Byrådet i Cambridge søger ligeledes potentielle samarbejdspartnere, der er
interesseret i fælles indkøb af LED-belysningssystemer. Hvis der viser sig
at være tilstrækkeligt interesse for projektet, vil Improvement East overveje at finansiere oprettelsen af et regionalt system, baseret på efterspørgsel.
Hvis I er interesserede i at høre mere om projektet eller ønsker at udtrykke jeres interesse for et samarbejde, bedes I rette henvendelse til følgende kontaktpersoner i
Cambridge byråd – i første omgang pr. e-mail.
Drift – Julie Edwards, Julie.edwards@cambridge.gov.uk
Indkøb – John Bridgwater, John.Bridgwater@cambridge.gov.uk

I sommeren 2010 henvendte CCC sig til ESPO for at foretage et indkøb. ESPO
indsatte formelle annoncer på Contracts Finder-webstedet, ESPO’s hjemmeside og
Contrax Weekly. CCC indsatte desuden ESPO’s annonce på sit eget websted.
Forinden havde ESPO offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i april 2009 om
“energieffektive produkter og udstyr baseret på innovative teknologier med
lave CO2-emissioner og integrerede løsninger”. I denne udbudsbekendtgørelse
fokuseredes der på de tre teknologier, hvor den første indeholdt oplysninger om
LED-belysning.

3.5 Aktivitet E – Kontakt markedet
Alle de virksomheder, der svarede på ESPO’s udbudsbekendtgørelse (i april 2009),
CCC’s første annonce (i februar 2010) og den sidste ESPO-annonce (i april 2011)
blev registreret og fik tilsendt et udbudsdokument.
I forbindelse med dette udbud aftalte ESPO og CCC at organisere en åbent husdag med alle potentielle udbydere/installatører. Tretten virksomheder mødte op
for at se parkeringspladsen og analysere de to prøvebelysninger, der var blevet
opstillet. Herved fik de også mulighed for at stille spørgsmål. Alle de spørgsmål,
der blev stillet til dette arrangement, blev registreret og sendt rundt til alle udbydere
sammen med fyldestgørende svar.

Eastern Shires
Indkøbsorganisation (ESPO)

3.6 Aktivitet F – Udbug og ordregivelse
Det blev besluttet at udbyde projektet offentligt. Årsagerne hertil var:
• Det gør det muligt at vurdere tilbudsgivere på basis af udvælgelseskriterier som
f.eks. dokumenterede resultater, økonomisk stabilitet, politikker og procedurer.
Disse faktorer blev anset for “kvalificerende kriterier” i udbudsprocessen i stedet
for at blive vurderet på forhånd.
• I kraft af åbent hus arrangementet var det muligt at begrænse antallet af de
virksomheder, der indsendte bud, til de virksomheder, der foreslog realistiske
løsninger.
• Vi var ikke klar over, hvor mange virksomheder på markedet der ønskede at byde
på denne opgave, og takket være det offentlige udbud modtog byrådet bud fra
alle organisationer med løsninger til LED-belysning, herunder eftermontering,
udskiftning og andre alternativer.
De tilbudsgivere, som levede op til udvælgelseskriterierne, blev bedømt ved hjælp
af udbudskriterierne, dvs. pris (60 %) og kvalitet (40 %). Pris blev bedømt på en
glidende skala i udbudsdokumentet. Kvalitet var opdelt i 4 områder: LED-lamper,
installering, personaleassistance og kontraktstyring.

3.7 Aktivitet G – Udbud for komplekse projekter
Dette punkt er integreret i aktivitet F for dette projekt, da det ikke er særligt indviklet,
selv om det indebærer brug af ny teknologi.

4. Livscyklusomkostninger og CO2-emissioner
Redskabets kompleksitet kombineret med kravet om, at leverandører skulle
præsentere oplysninger om nye teknologier, førte til spørgsmål om, hvorvidt
redskabet kunne anvendes til dette indkøb. Hvis det blev anvendt, ville det rejse
flere spørgsmål om gyldigheden af de data, det ville producere (ugyldige inddata,
ugyldige uddata) navnlig i forbindelse med beregningerne af faste emissioner.
ESPO havde rådført sig med lDeA angående brugen af redskabet ved indkøb i
Storbritannien, men rådgivningen var ikke overbevisende. Det blev derfor besluttet,
at SMART SPP LCC-CO2-redskabet ikke ville blive anvendt.
ESPO inkluderede følgende udbudskriterier:
• Pris
• Genbrug og genanvendelse
• Energibesparelser (herunder energiforbrug i watt og energibesparelser (%) sammenlignet med almindelige lamper)
• Holdbarhed
• Garantiperiode

5. Konklusioner og erfaringer
Fordelene ved den valgte tilgang:
• De 6/7 trin skaber grundlaget for en struktureret og logisk fremgangsmåde.
• Hvis man involverer markedet tidligt i processen, opnår indkøbsteamet en større indsigt i, hvilke produkter der findes på markedet.
• Ingen offentliggørelse af et endeligt projektbudget. I udbudsdokumentet blev en
glidende skala benyttet til at vurdere priserne.
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• Ansættelsen af en konsulent til at udvikle specifikationerne. Den LED-belysning,
der blev indkøbt til dette projekt, var meget ny og innovativ. Konsulenten var
den eneste person i indkøbsteamet med den nødvendige tekniske viden til at
formulere en specifikation.
• Brug af offentligt udbud. Den kontraherende myndighed krævede en løsning så
hurtigt som muligt, og valget af et åbent offentligt udbud forkortede tidshorisonten for indkøb yderligere, end en mere restriktiv tilgang ville have gjort.
• Interview med de udvalgte tilbudsgivere. Dette var en god mulighed for at se,
anvende og teste LED-belysningen. Det var også en nyttig proces til at vurdere
hver udbyders resultater og beslutte, hvilken leverandør CCC ville anvende til
dette projekt.
Ulemperne ved den valgte tilgang:
• Udvælgelseskriterierne i kontrakten var for restriktive. Den grundige økonomiske kontrol, som CCC anvendte, udelukkede to meget konkurrencedygtige tilbud fra udvælgelsesprocessen.
• Der blev lagt for meget vægt på prisen (60%). CCC var meget bekymret for de
tilbud, der indeholdt priser, der var højere end eller lå tæt på deres budget, og
det blev derfor besluttet at lægge mere vægt på priskriteriet. Kun et af de otte
indsendte bud lå over budgettet, og det var derfor ikke noget stort problem.
Overordnet set var den valgte tilgang og udbudsproces den rigtige. Den
virksomhed, der vandt kontrakten, leverer løsninger til LED-belysning af høj kvalitet
med pålidelige installationstjenester til en konkurrencedygtig pris. Med denne pris
(£77.100) kan CCC opnå betydelige besparelser i forhold til sit oprindelige budget
til projektet (£120.000) og et foreløbigt tilbud, de havde indhentet meget tidligt i
processen (£110.000).

6. Fremtidsudsigter
Afhængigt af hvorvidt denne installation bliver en succes, og hvorvidt det kan lade
sig gøre at opnå finansiering af fremtidige projekter, vil CCC muligvis overveje
at udskifte belysningen på andre parkeringspladser i byens centrum med LEDløsninger.
I samarbejde med Pro5 og andre indkøbsinstitutioner i Storbritannien vil ESPO
etablere en ny rammekontrakt, som hele den offentlige sektor i Storbritannien
vil kunne anvende. Vi vil også udveksle ideer med andre samarbejdspartnere i
Storbritannien, som f.eks. Bromley og Global to Local, med henblik på at udvikle
en fælles tilgang.

7. Kontakt
Kevin Willsher, Underdirektør, ESPO, k.willsher@espo.org
Martin Lawson, ESPO, m.lawson@espo.org

Kolding Kommune

Kolding Kommune
1. Resumé
I fin sammenhæng med Kolding Kommunes vision og målsætninger på energiog klimaområdet arbejdes der med at gøre en stærk indsats gennem forskellige
projekter. Et af projekterne omhandler samarbejde med producenter i førindkøbsfasen: Smart SPP).
Kolding Kommune har i projektet valgt at fokusere på energieffektive LED
erstatningslyskilder til erstatning for eksisterende glødepærer, halogenpærer og
-spots. Der kan ved anvendelse af LED teknologien forventeligt fås lyskilder, der er
væsentligt mere energieffektivt end det eksisterende.

2. Baggrund
Kolding Kommune er med sine 8.000 ansatte den største virksomhed i kommunen.
Kolding Kommune ønsker at være en af landets førende kommuner inden for klimaog energiområdet inden år 2021.
Energi Kolding er det overordnede tiltag, der skal opfange, udvikle, organisere
og gennemføre innovative idéer og projekter på området. I Energi Kolding skal
borgere, private og offentlige virksomheder, organisationer og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner samarbejde omkring reduktion af energiforbruget samt
iværksætte initiativer, der har til formål at opfylde det overordnede mål: “CO2udledningen skal være reduceret med 75% i 2021 i forhold til 1990 målt pr. indbygger i
Kolding Kommune.”
I 1997 blev Kommunens første energihandlingsplan vedtaget, med ambitiøse mål
for perioden 1998 – 2006. Men målene var ikke mere ambitiøse end de kunne nås:
allerede to år før planens udløb var målene nået og CO2 reduktionen oversteg i 2006
markant de ønskede mål. Kommunens Energihandlingsplan II blev vedtaget i 2007
og har som mål at reducere elforbruget med 8% i perioden 2008-2015. Kolding
Kommune har desuden indgået en såkaldt ’kurveknækkeraftale’ med Elsparefonden,
hvor vi forpligter os til at reducere elforbruget med 2% om året frem til 2010.
SMART SPP projektet med fremme af nye innovative, energieffektive produkter
passer fint ind i kommunens overordnede mål.

3. Erfaringer med 7 aktivitets-fremgangsmåden til
at drive bæredygtig innovation.
3.1 Aktivitet A – Identificer relevante produkt-grupper
I Kolding Kommune udgør belysning en væsentlig del af det samlede energiforbrug.
Det var derfor oplagt at se på, om belysningen kunne gøres mere energieffektiv.
I første omgang fokuserede vi på energieffektive lyskilder til erstatning for de
lysstofrør, der hænger i kommunens mange institutioner. LED lyskilder kunne være
en oplagt mulighed som erstatning, da teknologien allerede findes.

3.2 Aktivitet B – Etabler en projektgruppe
En projektgruppe bestående af to medarbejdere, kommunens energikoordinator
og en medarbejder med ansvar for grønne indkøb, blev nedsat. For projektmidlerne
blev en projektmedarbejder ansat til at hjælpe projektgruppen. Det blev hurtigt
klar, at den nedsatte projektgruppe ikke havde den fornødne tekniske viden om
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LED lyskilder og deres formåen, hvorfor Dansk Center for Lys blev hyret til at bistå
projekttemaet med lysteknisk kompetence. En følgegruppe bestående af relevante
ledere i kommunens organisation blev derudover nedsat.

3.3 Aktivitet C – Definer jeres behov
Vi rådspurgte Dansk Center for Lys om valg af produktgruppe. De kunne oplyse,
at udviklingen af effektive LED lysstofrør ikke var nært forestående. De anbefalede,
at vi i stedet fokuserede på LED lyskilder til erstatning for traditionelle glødepærer,
halogenpærer og –spots, fordi der her allerede var en afprøvet teknologi, hvor
udviklingen i retning af mere energieffektive lyskilder går hurtigt.
Vi fandt frem til en række funktionelle krav til LED lyskilderne;
• Der skal være en betydelig reduktion i CO2 udledninger og i energiomkostninger,
dvs. de skal være væsentligt mere energieffektive end de nuværende.
• De skal direkte kunne erstatte de eksisterende lyskilder uden eks. udskiftning af
installationer.
• De skal give det samme lys som de eksisterende lyskilder såsom lysfarve og lysstyrke samt spredning af lyset.
I samarbejde med Dansk Center for Lys fandt vi frem til de tekniske specifikationer
som de ønskede lyskilder skulle kunne leve op til såsom krav levetid, energieffektivitet,
farvetemperatur og RA værdi. Derudover hjalp Dansk Center for Lys os med at finde
frem til, hvilke producenter og leverandører der findes på markedet.

3.4 Aktivitet D – Informer markedet
For at skabe opmærksomhed om projektet og for at oplyse de potentielle
leverandører om det kommende udbud på innovative, energieffektive LED
erstatningslyskilder inviterede vi til et informationsmøde. Invitationen blev sendt til
de markedsaktører vi havde fundet frem til gennem Dansk Center for lys. Derudover
lagde vi information om projektet og mødet på kommunens hjemmeside. Det gav
os kontakt til flere markedsaktører.

3.5 Aktivitet E – Kontakt markedet
Informationsmødet blev holdt 10 måneder før det egentlige udbud. På mødet
orienterede vi om projektet og om det kommende udbud. Vi præsenterede de
fremmødte udviklere, producenter og leverandører for vore opstillede tekniske
specifikationer. Responsen fra mødedeltagerne var, at de opstillede specifikationer
ikke var særlig innovative. De kunne allerede imødekommes af stort set alle
på markedet. Så budskabet fra markedet var, at vi skulle skærpe de tekniske
specifikationer, hvis vi ville være sikre på at fremme introduktion af energieffektive
innovative teknologier på markedet.
Nye og skærpede tekniske specifikationer blev udarbejdet. Disse er vist i Bilag 3.
Derefter inviterede vi til et nyt møde, hvor de nye specifikationer blev præsenteret.
Derudover gik vi i nærmere dialog med markedet om muligheder og begrænsninger
ved LED og det kommende udbud. Markedet gav os den tilbagemelding, at de nye
specifikationer var innovative. Markedet gjorde os derudover opmærksom på, at
der ikke eksisterer standarder for eks. beregning af levetid m.m. som vi kan henvise
til, da vi har med nye teknologier at gøre. De opfordrede os til at være meget
specifikke i udbudsmaterialet under beskrivelsen af de tekniske specifikationer og
tildelingskriterier.

3.6 Aktivitet F – Udbug og ordregivelse
For at gøre os selv mere attraktive som samarbejdspartner for markedet, inviterede vi
andre kommuner til at gå med i udbuddet. Dermed kunne vi gøre indkøbsvolumenet
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større og sikre en større omsætning for den valgte leverandør. Vi inviterede en
række kommuner til et informationsmøde om projektet og til at deltage i udbuddet.
Invitationen blev dels sendt til kommunerne i vores indkøbssamarbejde – 12 By
Gruppens Indkøbscentral – samt øvrige kommuner med ambitiøse mål på energiog klimaområdet. Seks kommuner fra indkøbssamarbejdet valgte at deltage i
udbuddet.
Vi valgte at gå i åbent udbud på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vi valgte
den åbne udbudsform med udvælgelse og tildeling af kontrakten i en omgang,
fordi det var den udbudsform, der passede bedst med tidsrammen for SMART SPP
projektet. Ved at gå i udbud på det økonomisk mest fordelagtige tilbud kunne vi
dels skabe konkurrence på markedet om at være bedre end vores opstillede tekniske
specifikationer og skabe konkurrence om at levere det mest energieffektive tilbud.
Tildelingskriterierne er vist i Tabel 4 (Bilag 4). For at gøre det mere attraktivt for små
og mellemstore virksomheder at give bud, blev udbuddet opdelt i tre delområder;
Lavvoltpærer, 230 Volt halogenpærer og 230 Volt pærer.
I udbuddet indarbejdede vi to pilotprojekter med fuld-skala udskiftning af
eksisterende lyskilder. Dette blev gjort for at afprøve teknologien, for at anvende
resultaterne herfra til beregning af energisparepotentialet og som lokkemad for
interesserede leverandører.
Med udbudsmaterialet fulgte et regneark med angivelse af samtlige lyskilder
vi ønskede erstatningslyskilder for. På regnearket var omsætningstallet for de
traditionelle lyskilder angivet. Dette ark fungerede som tilbudsliste. Regnearket
med tilbudslisten var suppleret med et ark, hvor tilbudsgiverne skulle give
oplysninger om deres tilbudte lyskilders levetid, lumen, watt og RA-værdi til brug
ved evaluering og tildeling. Disse oplysninger skulle udelukkende gives for de
lyskilder, der repræsenterede 60% af omsætningen. De resterende 40% udgøres
af mange lyskilder med meget lille omsætning. Det blev vurderet, at det ville være
for omkostningstungt for tilbudsgiverne at opgive de ønskede værdier for samtlige
lyskilder.
Midtvejs i udbudsperioden inviterede vi til et spørgemøde, hvor interesserede
leverandører kunne stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Der var også
mulighed for at fremsende spørgsmål skriftligt. Alle spørgsmål og svar blev lagt på
kommunens hjemmeside og derudover sendt til alle interesserede.

4. Livscyklusomkostninger og CO2 udledninger
SMART SPP LCC-CO2 værktøjet er udarbejdet til at sammenligne de enkelte
tilbudsgivers produkt. I vores udbud indgik mere end 200 lyskilder, som vi ønskede
tilbud på for erstatningslyskilder for. Værktøjet kan ikke håndtere værdier for 200
produkter pr. tilbud. For at kunne få de værdier vi skulle anvende i værktøjet, måtte
vi derfor udarbejde en mellemregning, så vi fik værdier pr. tilbud . Ikke alle lyskilder
har lige stor omsætning, så vi udarbejdede mellemregningerne på vægtede værdier.
Et eksempel på beregning af vægtet levetid er vist i Tabel 6 (Bilag 4).
I værktøjet skal anskaffelsesprisen angives pr. stk. Baseret på den enkelte
leverandørs tilbudspriser blev en gennemsnitligt pris udregnet. Derudover blev
diskontoraten og inflationsraten fundet på henholdsvis den Danske Nationalbanks
hjemmeside og på Danmarks Statistiks hjemmeside. Priser på elforbrug fandt vi
hos kommunens leverandør af el.
SMART SPP Værktøjet blev anvendt til beregning af livscyklusomkostninger og
til beregning af CO2 udledninger. Ved tildeling af point anvendt vi vores egen
matrice, som er vist som Tabel 7 (Bilag 4). Point herfra blev indtastet i værktøjet.
Værktøjet viste os, hvilket tilbud der havde den laveste levetidsomkostning og viste
rangordnet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
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5. Konklusion og erfaringer
Resultatet fra værktøjet viste, at det tilbud med den laveste levetidsomkostning ikke
var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, når vi tog de øvrige tildelingskriterier,
energieffektivitet og lyskvalitet i betragtning. Det kunne også ses, at det er vigtigt
på forhånd at have gjort sig klar, hvor lang planlægningshorisonten skal være. En
for kort planlægningshorisont tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til forskellige i
levetid og hermed hvor hyppigt en lyskilde skal udskiftes.
Vores erfaringer viser os, at når der arbejdes med nye teknologier har man typisk
fat i et marked, der ikke er vant til at give tilbud på offentlige udbud. Markedet er
typisk mindre virksomheder. De indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet viste
os, at udbudsmaterialet var svært at forstå. Derudover stod det klart efter tildeling
af kontrakten, at mange tilbudsgivere ikke forstod anvendelsen af tildelingskriterier
og tildelingen af point.
Det kan derfor anbefales, at det tydeligt fremgår af udbudsmaterialet, hvordan
evaluering og tildeling af point vil ske, herunder hvilken tildelingsmatrice der vil
blive anvendt. Derudover kan det anbefales, at holde et møde med interesserede
tilbudsgivere, hvor udbudsmaterialet, anvendelse af tilbudsliste og tildelingskriterier
bliver gennemgået.
For nye teknologier eksisterer der hverken ISO eller EN standarder, der kan henvises
til i kravspecifikationen eller for tildelingskriterierne. Det er derfor vigtigt, at det
af udbudsmaterialet tydeligt fremgår, hvordan de ønskede værdier skal oplyses.
Eks. at de givne oplysninger gælder for pæren og ikke den enkelte LED enhed,
ved en omgivelsestemperatur på 25oC, samt at det med en levetid (L70) forstås
den forventede levetid, hvor lysudsendelsen udgør 70% af pærens lumen. Dialogen
med markedet kan give en indikation af, hvordan de enkelte værdier kan angives.
Vi havde vægtet RA-værdien højt (20%) fordi vi ville sikre os, at vi ikke fik tilbud på
lyskilder med en lav pris og dårlig kvalitet. Efter tilbudsgivningen stod det os klart,
at der ikke er den store variation i RA-værdien på de enkelte lyskilder. De vægtede
RA-værdier pr tilbud varierede mellem 80 og 86. Dette gav nogle uhensigtsmæssige
pointspring. Det kan derfor anbefales ikke at vægte RA-værdien så højt.
Vi havde før udarbejdelse af udbudsmaterialet ikke i tilstrækkelig grad sat os
ind i værktøjet og dets anvendelsesmuligheder, herunder præcist hvilke værdier
der skal indtastes i værktøjet. Dette gjorde, at det efterfølgende var nødvendigt
med flere mellemregninger for at få de ønskede værdier til værktøjet. En mere
grundig gennemgang af værktøjet ville have givet os mulighed for at opstille
tildelingskriterierne på en måde, så de mere var målrettet anvendelsen af værktøjet.

6. Fremtidsudsigter
Kolding Kommune deltager i et miljøsamarbejde; Green Cities. I dette samarbejde
er vi for øjeblikket i gang med at udvikle idéer til nye projekter. Et af disse er et
projekt, hvor SMART SPP fremgangsmåden beskrevet i Vejledningen ”Tilskyndelse
til energieffektivt innovation gennem indkøb” vil blive anvendt. I øjeblikket er vi i
gang med at finde et egnet produktområde, men vil sandsynligvis være produkter
hvor indholdet af kemiske produkter er problematisk for både arbejdsmiljø og det
eksterne miljø.

7. Kontakt
Bente Møller Jessen, Kolding Kommune, bmje@kolding.dk

Bilagene

Bilagene
Bilag 1 – Bromley Kommune i London
Liste over anvendte ydelsesbaserede specifikationer
• Hvorfor belysning – hyppig anvendelse – resultater vil hurtigt kunne ses
• Markedets aktører er næsten klar
• Den nuværende situation T5 lysstofrør
• Behovsformulering
• Problematikker
• Varierende kvalitet
• Mangel på definerede standarder
• Leverandørernes stabilitet
• Leverandørernes metoder
• Design og justering kontra standardprodukter

Bilag 2 – Cascais Kommunalbestyreise
Tabel 1: Ydelsesspecifikationer for indkøb af LED-gadebelysning
Krav

Specifikationer

Lysstyrke (lyskilde + elektronik og elektriske
komponenter + optik)

≥ 80 lux/W

Overordnet funktionel levetid (MTTF)

≥ 65.000 timer

Nedsat lysstrøm mod slutningen af lampens levetid
(L70)

Max. 30 %

Klimabeskyttelsesindeks

≥ IP66

Udstyrets mekaniske resistens

≥ IK08

Samlede harmoniske forstyrrelser (THD)

≤ 20 %

Effektfaktor

> 90 %

Farvetemperatur

Max. 4500 K

Lysstyrke

Min. 10 lux

Adgang til reservedele (i tilfælde af fejl)

Der er nem adgang til
reservedele, og de er lette at
udskifte.

Mulighed for regulering af lysstrømmen fra lamperne

Det afhænger af, hvilken
lysstyrke og programmering,
der er til rådighed.

Kontrol og overvågningssystem

Mulighed for fremtidig
udbygning
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Bilag 3 – Eastern Shires Indkøbsorganisation
Liste over anvendte resultatbaserede specifikationer i CCC’s projekt angående parkeringsbelysning.
Tabel 2: Anvendte specifikationer i kontrakter om levering og installering af LED-parkeringsbelysning
Regler og standarder
• BS7671 (2008) IEE-regler, herunder alle vejledende bemærkninger
• BS5266 Nødbelysning
• CIBSE (SLL) Belysningsvejledning
• El-forsyningsregler
• Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
• Anbefalinger fra ledelsen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
• CDM-lovgivning og -regler
• COSHH-lovgivning og -regler
• Byggebestemmelser (hvis det er relevant)
• Lokale vedtægter og bestemmelser
• Bestemmelser og godkendelser fra den lokale myndighed
• BS EN-produktspecifikationer
• Standarder og kodekser for god praksis i Storbritannien
• CE-konformitet

Designinformationskrav
• Indgangsspænding

110V til 230V AC (+/– 10%)

• Indgangsfrekvens

50 Hz

• IP-værdi

Minimum IP54

• Driftstemperatur

Minimum –20°C to +50°C

• Samlet elforbrug pr. enhed

Max. 60 watt

• Lysudsendelse

Min. 3500 Lm

• LED – farvetemperatur

4000 til 4500 Kelvin (neutral eller kølig hvid)

• LED – anvendelig levetid

Minimum 50.000 timer eller 5,7 år
(baseret på max. 30% lysforringelse)

• Generel produktgaranti

Minimum: 2 år. Forventet: 5 år
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Bilag 4 – Kolding Kommune
Tabel 3: Kravspecifikation
Varegruppe

Energieffektivitet
(Lumen/Watt)

Levetid L70 (timer)

Farvegengivelse
(RA indeks)

Farvetemperatur (grader
Kelvin)

Indendørs
almenbelysning

50

20000

80

2700-3000

Indendørs
effektbelysning

40

20000

80

2700-3000

Udendørs
belysning

50

20000

75

3000-4000

Tabel 4: Tildelingskriterier
Delkriterium

Vægtning i %

Levetidspris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af

55 % fordelt med

Anskaffelsespris

35%

Levetid

35%

Driftsudgifter

30%

Energieffektivitet (Lumen/Watt)

25%

Lyskvalitet (RA-værdi)

20%
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Tabel 5: Eksempel på beregning af vægtet værdi til anvendelse i værktøjet
Eksemplet er levetid for delområdet lavvoltpærer.
Erstatningslyskilde for

W

Sokkel

Vægtet
antal

10w 12v G4 klar ell. Mat

10

G4

34

20000

680000

20w 12v GU5,3 Titan Ø50

20

GU5

24

35000

840000

20w 12v Ø50

20

G4

15

40000

600000

20w 12v G4 klar

20

GU5,3

15

35000

525000

35w 12v GU5,3 Titan Ø50

35

GU5

12

35000

420000

SUM

Levetid
Timer (L70)

Vægtet levetid

100

3065000

Vægtet værdi

30650

Kolonnen ”vægtet antal” er beregnet på baggrund af omsætningen af den pågældende traditionelle lyskilde omsat til hundrededele.
Levetiden er leverandørens oplyste levetid for dennes tilbudte erstatningslyskilder.
Kolonnen vægtet levetid fås ved: Vægtet levetid = (vægtet antal * levetid).
Nederste rækkes ”vægtet værdi”, som er markeret med grønt fås ved; Vægtet værdi = (sum vægtet levetid/ sum vægtet antal)
Denne vægtede værdi anvendes i LCC-CO2 værktøjet.

Tabel 6: Evaluering og tildeling
Evaluering

Lev-1

Lev-2

Lev-3

Lev-4

Lev-5

Lev-6

Lev-7

Lev-8

Anskaffelsespris

604.434

775.304

770.236

535.077

675.316

464.766

517.291

361.102

Vægtet Levetid

25.400

27.650

30.550

27.650

22.400

37.050

34.250

37.450

4,000

4,204

3,700

3,604

4,510

3,428

2,850

3,735

1.369.635

1.439.487

1.266.913

1.234.041

1.544.264

1.173.778

975.865

1.278.897

Vægtet Lm/W

50

66

76

47

40

66

52

60

Vægtet RA

82

85

80

85

81

82

82

83

Vægtet Watt
Driftudgifter (25 år)

Forudsætninger til beregning af driftudgifter
Antal pærer

5115

antal timer/år

1880

Elpris (ører)

39,65

Distribution (ører)

102,78

Elpris totalt (kr/kWh)

1,4243
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Formel til beregning af driftudgifter
Driftudgift = ((vægtet Watt *(antal pærer * timer/dag * dag/uge * uge/år)/1000)* elpris total)

Tildeling af point

Lev-1

Lev-2

Lev-3

Lev-4

Lev-5

Lev-6

Lev-7

Lev-8

Maks
point

Anskaffelsespris

11,50

8,97

9,02

12,99

10,29

14,96

13,44

19,25

19,25

Vægtet Levetid

5,96

8,44

11,64

8,44

2,65

18,81

15,72

19,25

19,25

Driftudgifter

11,76

11,19

12,71

13,05

10,43

13,72

16,50

12,59

16,50

Lm/W

6,94

18,06

25,00

4,86

0,00

18,06

8,33

13,89

25,00

RA

8,00

20,00

0,00

20,00

4,00

8,00

8,00

12,00

20,00

Totalt

44,16

66,65

58,37

59,34

27,37

73,54

61,99

76,98

100,00

Formler til beregning af point for levetid, Lm/W og RA
Højeste værdi giver maxkspoint. Hvis værdi er lig minimumskrav, gives 0 point.
Point tilldeles efter formlen for en liniær funktion y = ax+b
hvor x angiver antal point, y angiver levetid, Lm/W eller RA, b = minimumskrav, og
a = (bedste værdi – minimumskrav)/(max point – nul)
Point = (y – b)/a
Sammenhæng mellem levetid og pointtildeling er vist i nedenstående ﬁgur
Formler til beregning af point for Anskaﬀelse og drift
Point = max point *( mindste værdi)/tilbudsgiver værdi)

Figur 1: Sammenhæng mellem levetid og pointtildeling beregnet efter overstående formel
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SMART SPP – innovation gennem bæredygtige indkøb
SMART SPP – innovation gennem bæredygtige indkøb – er et treårigt projekt, der løber fra september 2008 til august 2011. Projektet har
til formål at fremme introduktionen af nye, innovative teknologier med lav CO2 udledning på det europæiske marked. Dette gøres ved,
at offentlige indkøbere forud for et egentlig udbud anvender før-indkøbsfasen til at tilskynde et tidligt engagement mellem offentlige
indkøbere samt leverandører og udviklere af nye innovative produkter og serviceydelser.
SMART SPP er et initiativ fra Procura+, kampagnen som ICLEI – Local Government for Sustainability – står bag. Projektet er udviklet til
at understøtte og hjælpe offentlige myndigheder i Europa i implementeringen af bæredygtige indkøb og som hjælp til at fremme deres
resultater.
For flere oplysninger se www.procuraplus.org
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