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Effektivitet og Efficiens

• Effektivitet: Det at gøre de rigtige ting

• Efficiens: Det at gøre tingene rigtigt

• Steen Hildebrandt citerer et gammelt kinesisk ordsprog: 
”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi dér, hvor vi er på vej hen”

• I dag er vi virkelig ineffektive, fordi vi med stor efficiens, er på vej det 
forkerte sted hen!



Inspiration fra naturen



Termohuset



Termohuset - driftserfaringer
• Lodrette jordvarmeboringer leverer 

energi til opvarmning med 
jordvarmepumpe om vinteren.

• De samme boringer optager energi, 
hvorved huset køles om 
sommeren.

• Resultatet er en konstant behagelig 
temperatur året rundt!

• Den samlede årlige elregning til 
både varme og husholdning er kun 
ca. 7.000 kr.



Nye termohuse i Båring
• Nyudstykning hvor grundene er 

født med lodrette 
jordvarmeboringer.

• Væsentligt besparelse på 
borearbejdet i forhold til normalen.

• Samme muligheder for at 
kombinere sol og jord, som 
demonstreret tidligere.

• Kendt teknologi, gennemprøvet i 
andre europæiske lande i mange år.



Termonettet



Termonet i Brenderup
• Nyudstykning, hvor der er etableret 

et termonet i udstykningen.

• Færre boringer pr. hus pga. 
samtidighedseffekt.

• Flere fordele, da man potentielt 
kan styre temperaturen i nettet og 
derved forbedre virkningsgraden 
på varmepumperne.

• Kombinerer det bedste fra 
individuelle varmepumpeløsninger 
og fjernvarme.



Forandringsimmunitet
Positive betragtninger Negative betragtninger

Forandring 
(fremtid)

Effektivitet, nødvendig 
grøn omstilling, 
afprøvning af nye 
klimavenlige
løsninger.

Inefficiens, manglende 
stordriftsfordele, 
mange ubesvarede 
spørgsmål

Ingen forandring 
(nutid)

Efficiens, valg af 
løsninger hvor 
udbuddet er stort, 
og dermed er prisen lav.

Ineffektivitet, 
opvarmning der ikke er 
i tråd med den grønne 
omstilling.



Hvad kræver forandring?
• Det er hønen og ægget, efterspørgsel og udbud, de er gensidigt 

afhængige.

• Udbuddet kommer når efterspørgslen er der.

• Efterspørgslen kommer når udbuddet er der.

• Men effektivitet må nødvendigvis gå forud for efficiens.

• Forandringen sker når man er klar til at ofre nutidens efficiens i håbet 
om højere fremtidig effektivitet og troen på fremtidig efficiens.

• Kort sagt: Det handler om at være modige, at tage teten, at turde prøve 
de nye løsninger, som man har gjort i Middelfart kommune!



Sagt på en anden måde


