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De globale mål  

for bæredygtig  

udvikling  

 
Hvorfor? 
Du undrer dig måske over hvorfor vi vælger 
at skrive en rapport om de globale mål for 
bæredygtig udvikling og hvordan vi kan 
relatere til de mål. Hvorfor støtter vi hos 
VisBlue verdensmålene og hvorfor vil vi 
gerne have at du kender til det? 

Vi vil gerne inspirere og være sikre på at alle 
kender til det vi bliver nødt til at gøre, 
kollektivt, for at sikre en velstående fremtid, 
for os og for fremtidige generationer.  

Selvom klimaforandringer og bevarelse af 
miljøet er størstedelen af bæredygtighed og 
ansvarlighed, så er der mere til disse 
koncepter. Bæredygtighed er ikke kun 
hvordan vi behandler vores planet, men en 
interesse i generel velfærd for alt og alle – fra 
miljøet til dyrene til menneskene.   

Bæredygtighed er målt i vores evne til at 
sørge for gode levevilkår for os selv, uden at 

overgå levevilkårene for de fremtidige 
generationer. 

 Forvirret? Det skal du ikke være. 
Bæredygtighed er ”simpelt” evnen til at 
bevare den verden vi kender i dag uden at 
kompromittere med verden i morgen – og 
gøre os sikker på at fremtidens levevilkår 
faktisk vil være lige så godt som vores har 
været.  

For at integrere konceptet bæredygtighed 
og gøre integrationen både succesfuld og en 
realitet, er, dog, ikke simpelt at virkeliggøre. 
For at inspirere og handle, har FN udviklet de 
17 verdensmål.  

Hos VisBlue vil vi sikre at fremtidens 
generationer og vores planet vil trives, 
hvilket er grunden til at vi bidrager til så 
mange verdensmål, som vi kan.  

Fordi bæredygtighed ligger i vores DNA.  
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Hvad verdensmålene betyder for os 
Hos VisBlue ser vi ikke pointen i udelukkende 
at integrere bæredygtighed i vores 
forretningsførelse kun for vores virksomheds 
skyld. Vi gør det også fordi vi føler os stærkt 
forpligtede til at gøre hvad vi kan for sikre 
miljøet og en vis livskvalitet for os og de 
fremtidige generationer.  

Hos VisBlue fokuserer vi på lagring af energi 
og bæredygtighed, hvilket gør os 
passionerede om at fokusere på energi, 
infrastruktur, bæredygtighed og forbrug. 
Når det er sagt, afspejler vi os også i de 
eksisterende mål, siden disse er mindst lige 
så vigtige.  

Implementeringen af grøn energi og 
overgangen hertil er en bæredygtig løsning 
til klimakrisen vi står overfor. Imidlertid 
stiller stigningen af brugen af vedvarende 

energikilder os overfor et nyt problem. Hvad 
gør vi med den overskydende energi, som 
disse vedvarende energikilder genererer? 
Løsningen ligger i at lagre energien. 
Energilagring og batterier kan afhjælpe 
problemet med uregelmæssige 
energiressourcer og unægtelig bidrage 
positivt til en større brug af vedvarende 
energi.  

Energilagring hjælper med at udnytte 
fremgangsprofitten og genbrug af 
vedvarende energi.  

Med batterier kan vi hjælpe med at realisere 
flere af verdensmålene ved at opgradere 
vores nuværende energiinfrastruktur. 
 
Fordi energilagring øger udnyttelsen af og 
adgangen til bæredygtig energi.    
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Mål 2 – Stop sult  

 

Hvordan bidrager vi 

til mål 2? 
 

2.A “Invester i infrastruktur i landdistrikter, forskning 
inden for landbrug, teknologi og genbanker” 

 
Det andet mål omhandler nul sult i verden. 
Ingen skal dø af eller lide af sult, og for at 
bekæmpe sult er bæredygtigt landbrug 
nøglen sammen med moderne og innovative 
teknologier. 

Ikke-bæredygtigt landbrug fører til 
miljøforringelse, tørke og tab af 
biodiversitet, hvilket resulterer i et stigende 
antal mennesker bliver underernærede eller 
sultne. 

Vi understøtter mål 2 og mål 2.A gennem 
vores installation på den danske ø Livø. Vores 

installation på Livø giver et grundlag for et 
bæredygtigt landbrug. Her giver vores 
batteri øen pålidelig elektricitet ved at lagre 
overskudsenergien fra øens vedvarende 
energi (solpaneler og en vindmølle) til senere 
brug. 

Dette sikrer, at landbruget på Livø er godt på 
vej til at være 100% afhængig af vedvarende 
energi og derved udfase dets gamle 
forurenende gener.  

 

For at mål 2 skal blive en realitet inden 2030, ønsker vi at installere og 
assistere ved yderligere projekter, der understøtter bæredygtigt landbrug. 

  



6 
 

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse  

 

Hvordan bidrager  

vi til mål 4?  
 

4.7 “Uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt 
medborgerskab” 
Det fjerde mål handler om 
kvalitetsuddannelse. Dette mål er vigtigt for 
os, da vi mener, at uddannelse er en 
grundlæggende ret. Gennem uddannelse 
bliver vi innovative og tilegner os viden, som 
er en afgørende del i at sikre fremtiden for os 
og vores planet. 

 
Ved hjælp af NRGis Værdipulje bidrager vi til 
mål 4 og mål 4.7. Det gør vi ved at invitere 
skoler rundt omkring i Danmark til at besøge 
os og vores faciliteter, hvor vi lærer eleverne 
om energi generelt, energilagring og 
fremtidens energi. Mere end 1.000 skolebørn 
har besøgt os i løbet af det sidste år [data: 
2019]. 

Vi inviterer også andre interesserede parter, 
såsom kommuner og virksomheder, til at 
komme forbi og opleve vores faciliteter og 

lære noget nyt om energi, som vi håber 
inspirerer til tanke såvel som handling. 

Desuden arbejder vi sammen med Aarhus 
Universitet for at hjælpe med at uddanne 
studerende og sikre en bedre kvalitet af 
uddannelsen. 

Et eksempel på, hvordan dette gøres, er 
gennem praktikophold og samarbejde, vi 
tilbyder på VisBlue (se mål 8.6). 

 
Men det er ikke alt, vi gør - vi tager også 
enhver chance for at besøge skoler, 
kommuner, virksomheder osv. Og uddanne 
dem om energi, energilagring og innovativ 
tænkning. Dette er noget, vi vil fortsætte 
med at gøre for at sikre, at ordet om grøn 
energi og bæredygtighed spredes. 

 

For at sikre, at mål 4 bliver en realitet inden 2030, vil vi fortsætte med at 
uddanne og sprede viden og på den måde gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at 

alle har adgang til (bæredygtig) uddannelse.
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Mål 6 – Rent vand og sanitet 

 

Hvordan bidrager  

vi til mål 6? 
 

6.3 “Forbedring af vandkvaliteten, spildevandsbehandling 
og sikker genanvendelse” 
 

Det sjette mål vedrører rent vand og sanitet. 
Alle skal have adgang til rent vand og sanitet. 
For at sikre tilgængeligheden af rent vand er 
det nødvendigt at installere moderne og 
innovative teknologier, der muliggør dette. 
Vi støtter mål 6 og mål 6.3 gennem vores 
installation på et 

spildevandsrensningsanlæg (WWTP) på den 
hollandske ø Texel. 

På WWTP fjerner Texel forurenende stoffer 
fra deres spildevand, mens vores 
batteriløsning hjælper med at reducere 
deres CO2-fodaftryk og fremme øens 
bæredygtige profil. 

 

For at mål 6 og mål 6.3 skal blive en realitet inden 2030, ønsker vi at øge 
antallet af bæredygtige renseanlæg og ligesindede projekter overalt i verden 

for at sikre adgang til rent vand gennem bæredygtige metoder. 
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“Bæredygtighed måles i 
vores evne til at give 
rimelige og gode 
levevilkår for os selv 
uden at overskride 
fremtidige generationers 
levevilkår.”  
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Mål 7 – Bæredygtig energi 

 

Hvordan bidrager 

vi til mål 7? 
 

Det syvende mål omhandler 
overkommelig og ren energi. Da 
daglige forbedringer findes indenfor 
vedvarende energi, kan det virke som 
om billig, pålidelig og effektiv energi 
ligger lige for vores dør. 

Meget af den energi går dog tabt, da 
den skal bruges kort efter, at den er 
genereret. Vi ønsker at sikre, at billig, 
pålidelig og effektiv energi bliver en 
realitet ved at installere batterier, der 
lagrer overskud og ubrugte mængder 
bæredygtig energi. På denne måde 
udnyttes en større mængde 
vedvarende energi og der går så lidt 
som muligt til spilde. 

Installation af batterier i forbindelse 
med vedvarende energi betyder også, 
at vores afhængighed af fossile 
brændstoffer reduceres markant og i 
det lange løb ikkeeksisterende. 

Vi bidrager til mål syv og dets delmål 
ved at støtte integrationen af sol- og  

vindkraft ledsaget af batterier.  

I dag er udnyttelsesgraden for 
vedvarende energi omkring 30-50%, 
men når vedvarende energi suppleres 
med batterier, kan udnyttelsesgraden 
i teorien være 100%. 
Det giver dog ikke mening at udnytte 
al den genererede energi fra 
vedvarende energi, hvis 
forbrugsmønstrene ikke stemmer 
overens med produktionen. 
Ideologiske grunde kan dog 
argumentere for en batteriløsning, der 
kan gemme 100% af den vedvarende 
produktions produktion. 

En simulering af en batteriløsning er 
illustreret på den følgende side. I dette 
eksempel giver det mening at 
opbevare 77% af den genererede 
energi fra solpaneler i den specifikke 
bygning, der er tale om.  Mængden af 
genereret energi, som vores 
batteriløsninger kan gemme, 
afhænger af projektet.  
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Batterisimulering  

 

En VisBlue batteriløsning gør det 
muligt at bruge mere af den energi, 
som ens solpaneler (f.eks.) producerer. 

 I betragtning af både feed-in-tariffer 
og elomkostninger er den 
gennemsnitlige 
tilbagebetalingsperiode for et 
standardbatteri fra VisBlue under 10 
år. Grafen nedenfor illustrerer i 
procent, hvor meget af 
solpanelproduktionen et boligselskab 
bruger, hvilket er eksemplificeret på 
højre side af grafen, hvor fremskridt 
vises ved hjælp af en blå linje. 

Venstre side viser, hvor meget 
elektricitet et batteri kan gemme i 

kWh / år, hvor dette illustreres ved 
hjælp af en rød linje.  

Bygningen, der er synlig i 
nedenstående graf, har et 
strømforbrug på ca. 260.000 kWh / år 
og en solproduktion på ca. 184.000 
kWh / år (bemærk at disse tal ikke er 
illustreret i grafen). 

Uden en batteriløsning bruger 
bygningen kun i gennemsnit 42% af 
den energi, som dets solpaneler 
genererer. Hvis der installeres et 40 
kW-batteri, vil det være muligt for 
bygningen at øge udnyttelsesgraden 
for dets solpaneler til omkring 77%.
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7.1 “Universel adgang til moderne energi”  
Vi lagrer den overskydende energi, som 
vedvarende energi, såsom solpaneler og 
vindmøller, genererer, hvilket resulterer i en 
bedre udnyttelsesgrad for grøn energi. Dette 
betyder, at vi hjælper med at sørge for og 
sikre mennesker over hele verden en stabil 
adgang til overkommelig og ren elektricitet. 

 Dette kan gøres ved at installere vores 
batteriløsninger over hele verden, da de kan 

fungere i et temperaturinterval fra -10 ° C til 
+40 ° C uden at effektiviteten påvirkes. 

Dette gør vores batteriløsninger velegnede 
til universel anvendelse (hvis temperaturer 
på anvendelsessteder er under -10 ° C eller 
over +40 ° C, kan opvarmning eller køling 
installeres). 

  

7.2 “Forøg den globale procentdel af vedvarende energi” 

Med installationen af batterier kan vi hjælpe 
med at gøre økonomisk overkommelig og 
ren energi til en voksende del af det globale  

Energimix, ved at udnytte vedvarende energi 
bedre inden 2030. 

 

7.3 “Fordobl forbedringen af energieffektivitet”  
I øjeblikket arbejder vi på at optimere 
effekten af vores batteriløsninger. 

Vi undersøger effektiviteten af den 
elektricitet, der kommer ind i og forlader 

batteriet, og vi arbejder på at øge denne 
effektivitet. 

 

 

 

7.A “Fremme adgang til forskning, teknologi og 
investeringer i ren energi” 
To af VisBlue’s medstiftere arbejder ved 
Aarhus Universitet og Porto Universitet, 
hvilket betyder, at vi er i tæt kontakt med 
universitet of forskningsverdenen. På grund 
af dette bidrager vi med forskning of viden 
om blandt andet energi, infrastruktur og ren 
teknologi.  

Da vi er i tæt samarbejde med Aarhus og 
Porto Universitet, forsøger vi konstant at 
gøre vores batteriløsninger bedre og mere 
bæredygtige og på denne måde lette 
fremtidens forskning. 

 Vi deltager I F & U projekter (forskning og 
udvikling) gennem både nationale og 
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internationale finansieringsprogrammer. 
Eksempler på disse projekter er det danske 
EUDP (Energy Technology Development and 
Demonstration Program) og Horizon fra EU 
[data: 2019]. Vi deler resultaterne fra disse 

projekter for at hjælpe med at fremme 
adgangen til forskning og viden inden for ren 
energi. Vi deler resultaterne på vores 
hjemmeside, nyhedsbreve, rapporter og 
sociale mediekonti. 

 

7.B “Udvid og opgrader energitjenester til udviklingslande” 
 

Vi bidrager til en mere bæredygtig fremtid 
ved at udvide og opgradere 
energiinfrastrukturen. Dette hjælper både 
med at stabilisere og optimere energinettet 
på en bæredygtig måde. 

 
Vi vil installere vores batterier på off-grid-
steder, øer, steder hvor nettet er ustabilt og i 
udviklingslande i forbindelse med 
vedvarende energi.  

 Vi har allerede installeret batterier i off-
grid-installationer som Livø (se mål 2.A). 

 
Projekter som Livø er noget, vi fortsat har 
fokus på sammen med installationer i 
udviklingslande. Dette gøres for at sikre, at 
moderne og bæredygtig infrastruktur og 
teknologi bliver bredt anvendt og anerkendt 
inden 2030 

 . 

  

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 7 og dets delmål ved at sikre, at der 
bruges så meget af den energi, der genereres fra vedvarende energi, og at 

alle har adgang til en stabil, billig, ren og effektiv energiforsyning inden 
2030. 
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Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst 

 

Hvordan bidrager  

vi til mål 8?  
Det ottende mål omhandler  
anstændigt arbejde og økonomisk 
vækst. Begge emner er vigtige for os, 
og vi vil sikre os, at vi støtter korrekt og 
bæredygtigt arbejde og vækst. 

 
Vi mener, at bæredygtigt iværksætteri 
og innovation er nogle af de bedste 
måder at fremme økonomisk vækst, 
samtidig med at der skabes flere job. 
VisBlue er et sådant produkt af 

 

 

 

 

iværksætteri og innovation. Derfor vil 
vi gøre vores del og dele vores historie 
i håb om at være en inspiration for 
andre til at tage på en lignende 
iværksætterrejse. 

 

Beskyttelsen af   
arbejdstagerrettigheder og 
afslutningen af moderne slaveri og 
børnearbejde er også vigtige emner 
for os. Læs mere om, hvordan vi 
vælger og gennemgår kvaliteten og 
oprindelsen af vores ressourcer i mål 
8.7. 
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8.3 “Fremme politikker til støtte for jobskabelse og 
voksende virksomheder” 
 

Vi vil dele vores historie om at være et 
produkt af iværksætteri og inspirere andre til 
at gøre det samme. 

På denne måde fremmer vi også vækst i og 
oprettelse af andre SMV'er (små og 
mellemstore virksomheder). Vi har deltaget i 
både nationale og internationale 
finansieringsprogrammer, såsom EUDP 
(Energy Technology Development and 
Demonstration Program) [data: 2019], som 
har hjulpet os med at vokse. 

Vi har modtaget støtte fra EUDP to gange. 
Dette har gjort det muligt for os at vokse fra 
nul til tolv medarbejdere i løbet af fire år 
(data: 2019). Derfor vil vi 

sprede budskabet, støtte og opmuntre andre 
nystartede virksomheder og SMV'er til at 
tage ud på en lignende rejse.  

 
Innovation og projekter af en sådan art er 
også vigtige for os. Vi støtter kreativitet og 
innovation ved at deltage i innovative 
projekter, såsom ORBATS (Organic Redox 
Flow Battery Systems), hvor vi undersøger 
udviklingen af en organisk elektrolyt til 
vores batteriløsninger. Dette projekt er i 
samarbejde med Vestas, Aarhus Universitet, 
DTU Energi, Harvard Universitet og Lithium 
Balance, og vi håber at komme ind på 
markedet med vores nye organiske 
elektrolyt i løbet af de næste par år. 

 

 

8.4 “Forbedre ressourceeeffektiviteten i forbrug og 
produktion” 
 
Vi vil tage føringen og forbedre vores 
ressourceeffektivitet. Vi gør dette ved at 
genanvende og genbruge materialerne og 
ressourcerne fra vores gamle batterier for at 
sikre, at alle ressourcer og materialer 
udnyttes så meget som muligt på den bedst 
mulige måde. 

Vi støtter dette mål ved at erstatte vores 
vanadiumelektrolyt med en organisk 
elektrolyt (ORBATS-projektet, se mål 8.3) 
med det formal at afkoble forbindelsen  

mellem økonomisk vækst og 
miljønedbrydning. Dette vil efterlade en 
meget mindre påvirkning på vores planet, og 
vi stræber efter at være færdig med vores 
forskning og vores organiske elektrolyt i brug 
inden 2030. 

Hos VisBlue bruger vi underleverandører til 
bestemte dele af vores batteri, såsom 
pumper og rør. Dette giver os mulighed for at 
gøre vores produktion mere effektiv, og det 
giver os mulighed for at fokusere på, hvad vi 
gør bedst - at samle batterier og give dem en 
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intelligent cloud-løsning. Da vi bruger 
underleverandører, reducerer vi også 
aftrykket fra vores produktion, hvilket svarer 
til en betydelig genanvendelse af ressourcer, 
såsom tanke, hvor vores elektrolyt leveres i. 

I et mere generelt perspektiv fortsætter vi 
med at optimere vores forbrug og 
produktion hver dag for at blive mere 
bæredygtige. Når alt kommer til alt, er 
bæredygtighed en del af vores DNA. 

 

8.5 “Fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige 
løn” 
 

Vi har og vil fortsætte med at ansætte unge 
med en nyuddannet grad. 

Vi opfordrer også andre virksomheder og 
organisationer til at gøre det, da vi har 
oplevet succes med at integrere 
nyuddannede mennesker.  

Efterhånden som VisBlue vokser, vil vi inden 
2030 fortsætte med at ansætte dem, der 
passer til vores arbejdskultur, da vi ikke 
diskriminerer. I 2030 estimerer vi, at vi vil 
være 50 ansatte på VisBlue. 

 

 

8.6 “Fremme ungdomsbeskæftigelse, uddannelse og 
træning” 
 

Vi understøtter mål 8.6 på samme måde som 
mål 8.5. Vi ansætter ikke kun kandidater, 
som tidligere nævnt, men støtter også 
praktikophold og uddannelsesprogrammer 
på enhver måde, som vi kan, hvis ikke inden 
2020 og derefter inden 2030.  

Dette er også noget, vi tidligere har gjort, og 
to af vores tidligere praktikanter er nu ansat 
hos VisBlue. Vi har afholdt internationale 
praktikophold for ni studerende, og vi har 
haft seks studenterhjælpere ansat hos 
VisBlue [data: 2019]. 

 

 

8.7 “Afslut moderne slaveri, menneskehandel og 
børnearbejde” 
Med hensyn til vores produktion stræber vi 
efter at skaffe vores materialer og 
ressourcer på en bæredygtig og ansvarlig 

måde. Dette betyder, at vi bidrager til 
afskaffelsen af moderne slaveri og 
børnearbejde inden 2025. 
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I Afrika har ekstraktionen af kobolt, en vital 
del af litium-ion batterier og børnearbejde 
vist sig at være forbundet med Amnesty 
International og andre 
menneskerettighedsaktivister. Intet barn 
skal lide under sådanne forhold, hvorfor vi er 
i færd med at sikre, at vores ressourcer, 
såsom vanadium, vi bruger i vores elektrolyt, 
udvindes ansvarligt UDEN brugen af 
børnearbejde 

I øjeblikket undersøger vi og taler med vores 
leverandører for at sikre, at vi ikke skaffer 
nogen komponenter fra leverandører, der 
fremmer eller udnytter børnearbejde og 
slaveri. Hvis vi skulle opdage, at oprindelsen 

af vores ressourcer er tvivlsom, finder vi en 
ny leverandør. 

 Læs mere om vores ansvarlige produktion i 
mål 12.2. 

 

 

For at mål 8 og dets delmål skal blive en realitet inden 2030, vil vi fortsat 
opfordre til og støtte bæredygtigt arbejde og økonomisk vækst. Lige så 

vigtigt er det at vi vil sikre, at moderne slaveri og børnearbejde bringes til 
ophør, hvilket vi vil gøre ved at sikre, at vores ressourcer kommer fra 

bæredygtig og ansvarlig oprindelse. 
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Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur 

 

Hvordan bidrager 

vi til mål 9?  
 

Det niende mål har relevans for 
industri, innovation og infrastruktur. 
Moderne og modstandsdygtig 
infrastruktur er utvivlsomt fremtiden, 
men denne fremtid skal også være 
bæredygtig og innovativ. Og lad os 
ikke glemme - det skal fungere.  

Forestil dig, at vi beholder vores 
eksisterende infrastruktur, og alle 
erhverver både solpaneler og 
elektriske køretøjer. Dette vil resultere 
i en overbelastning af vores 
infrastruktur, hvilket kan resultere i en 
ubalance i den sammen med en 
stigning i kortslutninger. 

For at vi kan imødekomme og 
underkaste os fremtidens behov, skal 
forandring ske.  

For at imødekomme vores fremtidige 
ambitioner om at blive 100% 
uafhængig af fossile brændstoffer, 
skal vores nuværende infrastruktur 
enten opgraderes eller udskiftes. Vi 
mener, at en opgradering af energinet 
er den mest effektive og bæredygtige 
løsning til vores grønne mål for 
fremtiden. På denne måde kan vi 
ledsage den stigende efterspørgsel 
efter solpaneler, elbiler, 
opladningspunkter, varmepumper 
osv. 

En infrastrukturopgradering er en 
bæredygtig og billigere måde at 
optimere vores nuværende 
infrastruktur på, da en komplet 
omstrukturering af den kræver 
enorme mængder ressourcer og 
kapital. 
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9.1 “Udvikle bæredygtige, modstandsdygtige og 
inkluderende infrastrukturer” 
Bæredygtig og pålidelig infrastruktur er en 
nødvendig del af vores fremtid, og vi bidrager 
til dette ved at opgradere den allerede 
eksisterende infrastruktur. 

Vi bidrager til udvidelsen af infrastrukturen 
gennem et projekt, vi er involveret i, kaldet 
Grid Connected. Dette projekt er i 
samarbejde med EUDP (Technology 
Development and Demonstration 
Programme), Eniig and Aarhus University.  

Pointen med dette projekt er at installere 
batterier i eksisterende energiinfrastruktur, 
som hjælper med at håndtere spidsperioder 
og stabilisere energinettet. Dette vil igen 
aflaste den pres, som energinettet oplever, 
og yde hjælp til DSO'er 
(distributionssystemoperatører). 

 

 

9.2 “Fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering” 
Vi bidrager til mål 9.2 på samme måde som 
mål 9.1, men her fokuserer vi på 
bæredygtighed. Vi ønsker at fremme 
bæredygtighed inden for industrier og 
fokusere på at sikre, at 
infrastrukturopgraderinger og 
industrialisering sker bæredygtigt ved at 
undersøge deres behov for energilagring. Vi 
har udviklet et simuleringsværktøj, der kan 
estimere både 

pris og størrelse på et specifikt 
batteriprojekt. Vores specialiserede 
simuleringsværktøj undersøger forbruget af 
f.eks. et givet firma, og hvor meget energi 
dette firma producerer fra vedvarende 
kilder. Ved hjælp af disse oplysninger kan vi 
estimere, hvad den ideelle batteristørrelse 
og pris for virksomheden er. 

 

 

9.4 “Opgrader alle industrier og infrastrukturer for 
bæredygtighed” 
 

Flere industrier og virksomheder benytter i 
højere grad vedvarende energi. Vi ønsker at 
sprede budskabet om ren og   
modstandsdygtig infrastruktur, og vi vil være 
en del af denne infrastruktur inden 2030. 

 Vi vil sikre os, at vi er til stede på de steder, 
hvor opbevaring kan supplere vedvarende 
energi. På denne måde hjælper vi industrier 
og virksomheder med at investere i 
bæredygtig infrastruktur. 
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9.5 “Forbedre forskning og opgradere industrielle 
teknologier” 
 

I 2030 ønsker vi at optimere forskning og 
teknologi inden for bæredygtighed og 
energi. Som anført i mål 7.A er vi en del af 
universitetsverdenen. Det betyder, at vi er 
deltagende og investeret i forskning, hvilket 
sikrer, at vi har relevant forskning og viden til 
løbende at forbedre og opgradere vores 
batterier. Som nævnt i mål 8.3 og 8.4 
undersøger vi organiske elektrolytter til 
vores batterier (ORBATS-projekt). 

Inden 2030 forventer vi at have udviklet og 
forbedret en organisk elektrolyt sammen 
med en generel opgradering af vores 
nuværende batteriteknologi. Dette vil 
resultere i en endnu mere bæredygtig og 
effektiv opbevaringsløsning, der er velegnet 
til en større række anvendelser, lige fra bolig 
til store projekter. 

 

 

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 9 og dets delmål ved at sikre, at en 
opgradering af infrastrukturen, eller en plan for en, er afsluttet sammen med 
en forbedring af forskningen inden for bæredygtige teknologier inden 2030. 
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Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund  

 

Hvordan bidrager 

vi til mål 11?  
 
Det ellevte mål berører ideen om 
bæredygtige byer og samfund. I 2050 
vil 70% af verdens befolkning bo i 
byer. Derfor skal fremtidens byer og 
samfund være bæredygtige, 
innovative og inspirerende.  

Vi bidrager til mål 11 ved at opgradere 
infrastrukturen i byer og samfund. 
Denne opgradering afspejles i 
energilagring, som er en bæredygtig 
løsning for fremtidens smarte byer og 
samfund og deres forbrug.  

Vi ledsager energilagring med vores 
helt egen cloud-løsning. I en 
nøddeskal er batterier og 
opbevaringsløsninger forbundet med 
nettet lige hvor el passerer igennem, 
hvilket gør det muligt for os at 
overvåge og analysere både 
produktions- og forbrugsmønstre. 
Dette betyder igen, at energibehov og 
-krav i byer, samfund, og des lige, kan 

optimeres ved at spore deres 
produktion og forbrug.  

På denne måde sørger vi for, at hver 
sidste del af en by eller et samfunds 
vedvarende energi bruges eller 
optimeres. For at eksemplificere kan 
vores cloud-løsning afsløre, om en 
virksomhed kan drage fordel af at 
installere tre ekstra solpaneler på 
deres tag, eller om en by skulle flytte 
opladningen af elbiler (elektriske 
køretøjer) til en tid, hvor den både er 
billigste og mest bæredygtig.  

Ved at integrere energilagring og en 
cloud-løsning giver vi byer og 
samfund mulighed for at spore deres 
energiproduktion og forbrug. Dette 
giver dem mulighed for at sætte 
specifikke mål og visualisere disse mål 
og data, hvilket til gengæld hjælper 
dem med at blive endnu mere 
bæredygtige.  
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Ved hjælp af vores cloud-løsning kan 
byer og samfund se både realtids- og 
historiske data og sammenligne disse. 
Dette giver dem mulighed for at 
indsamle deres data og bruge den til at 
understøtte og vise belæg herfor i 
deres CSR-politikker 

Vi tilbyder også en serviceaftale om 
vores batterier. Det betyder, at vi 
overvåger installationens kvalitet og 
sørger for, at batteriet overholder en 
bestemt standard. Via service kan vi 
handle proaktivt og forhindre et 
nedbrud, problemer med kortslutning 
eller endda se om et batteri ikke 
fungerer ideelt. Et batteri, der ikke 
fungerer ideelt, kan sammenlignes 
med beskidte solpaneler, der ikke 
fungerer optimalt. 

På samme måde kan vi overvåge vores 
batteriinstallationer for at sikre, at et 
sådant problem ikke forhindrer vores 
batterier i at fungere ideelt.  

Vi hjælper boligforeninger med 
energioptimering. Vi har installeret 
batteriløsninger i to boligselskaber i 
Danmark, BOLIG +, den første 
energineutrale bygning i Danmark, og 
Lille Birkholm. Dette er eksempler på, 
hvordan vi har optimeret 
energiproduktion og forbrug af 
sådanne foreninger.  

I forhold til det økonomiske aspekt af 
batterianlæggene i begge 
boligselskaber, har de en 
gennemsnitlig 
tilbagebetalingsperiode på ti år.  

I enkelhed støtter vi mål 11 med 
hensyn til overvågning, 
energioptimering af byer, bedre 
udnyttelsesgrad for vedvarende 
energi og stabilisering af 
energinettet, hvilket svarer til en 
stigning i byers- og samfundets 
bæredygtige profil.
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11.3 “Inklusiv og bæredygtig urbanisering”  
 

Vi forbedrer muligheden for, at bæredygtig 
urbanisering finder sted gennem intelligente 
cloud-løsninger, overvågning, service, 
højere 

udnyttelsesgrad for vedvarende energi og 
energioptimering (se mål 11). 

 

 

11.6 “Reducer miljøbelastningen fra byer” 
 

Vi tillader bæredygtig urbanisering at trives. 
Eller bedre forklaret, installation af 
energilagring i byer og samfund giver 
mulighed for ren og overkommelig 
elektricitet til at finde sted, hvilket gavner 
alle dele af en by og et samfund.  

I den forbindelse etablerer vi kontakt med 
kommuner og byer, der er beslutsomme på 

at blive grønne og stole på 100% vedvarende 
energi. I øjeblikket er vi i kontakt med flere 
kommuner, herunder Aarhus Kommune. 

På denne måde understøtter og reducerer vi 
aktivt den miljøpåvirkning, som byer og 
samfund, store som små, har på vores planet. 

 

For at mål 11 og dets delmål skal blive en realitet inden 2030, vil vi bidrage til 
at gøre vores byer og samfund bæredygtige gennem innovative teknologier, 

software og energioptimering. 

  



24 
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Mål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion  

 

Hvordan bidrager 

vi til mål 12?  
 

Det tolvte mål vedrører ansvarligt 
forbrug og produktion. For at 
opretholde vores planet og miljøet og 
reparere de skader, vi allerede har 
påført; det er vigtigt for os at både 
forbruge og producere ansvarligt.  

Ifølge FN, vil alle virksomheder inden 
2030 inkludere bæredygtighed i deres 
adfærd.  

 Vi støtter denne inkludering af 
bæredygtighed og har allerede startet 
den inden for VisBlue. 

Vi bidrager til mål 12 ved at fortsætte 
med at optimere genanvendelse og 
genbrug af vores produktion. Et 
eksempel på dette er brugen af 
vanadium i vores batterier (se mål 
8.7). 
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12.2 “Bæredygtig forvaltning og anvendelse af 
naturressourcer” 
Vi stræber efter at styre de ressourcer og 
materialer, vi bruger bæredygtigt og 
ansvarligt. En af disse ressourcer er det 
vanadium, vi bruger i vores batterier.  

I modsætning til kobolt, en vigtig del af 
litium-ion-batterier, er vanadium en rig 
ressource, og den udvindes over hele verden 
(Asien, Afrika, Rusland, Australien, Europa, 
Latinamerika og USA).  

Vanadium er muligt at udvinde som et 
biprodukt af jern- og stålproduktionen, 
hvilket styrker elementets bæredygtige 
profil. Omkring 70-85% af vanadium 
ekstraheres fra jern og stålslagge. Når det 
anskaffes på denne måde, ekstraheres 
vanadium ikke alene, men som 
affaldsprodukt finder vi en værdifuld 
anvendelse til i vores batterier i stedet for at 
smide dem ud.  

I 2030 bliver vi endnu mere bevidste om, 
hvordan vi skaffer vores ressourcer, og 
hvilken type ressourcer vi bruger.  

 
I øjeblikket udvikler vi en ny flydende 
elektrolyt, som inden 2030 sandsynligvis vil 
eliminere brugen af vanadium i vores 
batterier (se mål 8.3, 8.4 og 9.5). Dette 
styrker vores bæredygtige forvaltning og 
brug af ressourcer og materialer yderligere, 
da vores nye elektrolyt vil være 100% 
organisk og 100% bæredygtig.  

I øjeblikket er vi i dialog med vores 
leverandører for at sikre, at f.eks. det 
vanadium, vi skaffer, udvindes under 
rimelige forhold uden brug af børnearbejde 
og slaveri (mål 8.7). 

For at udvinde et ton litium, en af de vigtigste 
dele af litium-ion-batterier, er der brug for 
1,8 millioner liter vand. Dette har gjort os 
både nysgerrige og fast besluttede på at 
finde ud af, hvor meget vand der bruges til at 
udvinde vanadium. Vi er i færd med at 
undersøge dette gennem vores 
leverandører, da vi ønsker at støtte den mest 
bæredygtige udvinding af vanadium. 
Vanadium er tilsyneladende mere 
bæredygtigt end kobolt og litium, men vi 
undersøger i øjeblikket det nøjagtige antal 
og bevis for dette. 

 
I 2030 forventer vi at have en ny flydende 
elektrolyt, som vil eliminere mulige 
bæredygtige og etiske dilemmaer. Som 
nævnt i mål 8.7 er det let for os at skifte 
leverandør, hvis vi skulle støde på 
bæredygtige eller moralske vanskeligheder. 

Vi genbruger også de tanke, som vores 
vanadium kommer i, og bruger disse som en 
del af vores færdige produkt. Dette svarer til 
mindre spild og en bedre udnyttelse af de 
ressourcer, vi bruger. 

I 2030 ønsker vi at optimere genanvendelse 
og genbrug af endnu mere af vores 
produktion. 
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12.4 “Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald” 

Vi håndterer vores kemikalier og affald på en 
ansvarlig måde. Dette er et mål, der skal nås 
inden 2020 - og det er et mål, som vi allerede 
har nået. 

Fremadrettet ønsker vi at fortsætte vores 
ansvarlige håndtering af kemikalier og affald 
og reducere udslip i miljøet.  

100% af vores kemiske affald videregives til 
Aarhus Kommune, hvor de håndterer det 
ansvarligt derfra. 

Vores ambitioner ligger også i, hvordan vi 
genbruger vores vanadiumelektrolyt og har 
til hensigt at styre genbrug af den i vores 
renoverede batteriversioner (se mål 12.5).

 

12.5 “Reducer affaldsdannelsen betydeligt” 
Vores batterier er bygget til både nem 
montering og demontering. Det betyder, at 
vores batterier er bygget i et modulært 
design, der gør det let at adskille dem, så de 
kan genbruges i nye batterier eller naturligvis 
genbruges. 

99% af det materiale, der bruges i vores 
batterier, kan genbruges. I 2030 vil vi 
fortsætte med at reducere vores affald 
generelt og genbruge gamle batteridele og 
genbruge disse i nye batteriløsninger og / 
eller genbruge vanadium i vores flydende 
elektrolyt som legering til værktøj. 

Vi bidrager til mål 12.5 ved ansvarligt at 
genanvende og genbruge affaldet fra vores 
produktion gennem affaldssortering, såsom 
adskillelse af papir og plast.  

For at reducere vores kunders (og vores) 
affaldsproduktion tilbyder vi vores kunder en 
tilbagekøbsløsning. Dette giver dem et valg 
om at sælge deres batteri tilbage til i 
slutningen af produktets levetid, hvilket 
eliminerer bekymring for, hvordan de skal 
håndtere og genbruge det. Dette svarer til en 
bedre økonomisk opsætning og kortere 
tilbagebetalingsperiode for vores kunder, og 

det giver dem et produkt, der omfavner 
cadle-to-cradle-tankegangen. 

Ikke nok med at en tilbagekøbsløsning 
betyder en reduceret pris på 60% for os, men 
denne omkostningsreduktion gør det muligt 
for os at give vores kunder billigere, 
renoverede batteriløsninger lavet af 
genbrugsmaterialer, som igen holder en 
bæredygtig tankegang. Denne 
tilbagekøbsløsning giver også vores kunder 
mulighed for at udveksle deres 
batteriløsninger, hvis en ny teknologi eller en 
nyere version af batteriet kommer på 
markedet. 

Med hensyn til mængden af renoverede 
løsninger, vi forventer at sælge i fremtiden - 
dette nummer er helt op til vores kunder, og 
hvad deres ønsker og behov viser sig at være.  

Vores tilbagekøbsløsning omfavner mål 
12.5, og det er den perfekte overgang til mål 
13, da en sådan løsning hjælper med at 
etablere en bæredygtig energiinfrastruktur, 
der bekæmper påvirkningerne fra og 
ændringerne af klimaændringer. 
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Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 12 og dets delmål ved at sikre, at både 
vores produktion og forbrug styres ansvarligt og bæredygtigt, og at vi 

fortsætter med at optimere disse inden 2030. 
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Mål 13 – Klimaindsats  

 

Hvordan bidrager  

vi til mål 13?  
 

 
Det trettende mål vedrører 
klimaindsats. konsekvenserne af 
klimaændringer vokser hurtigt, og det 
er vigtigt for os at bekæmpe disse 
ændringer og de følger, der kommer 
heraf.  

For at det lykkes os at tackle 
klimaændringerne og dets 
konsekvenser, er vi nødt til at 
indarbejde bæredygtighed i al vores 
praksis og vores tankegang. 

Gennem de tidligere nævnte mål 
bidrager vi til mål 13 ved at 
modernisere vores infrastruktur 
gennem installationer af grønne 
energilagringsløsninger og ved at 
skabe nye arbejdspladser (se mål 8.3 
og 8.5).  

 

Vores batteriløsninger hjælper med at 
reducere mængden af CO2, der 
udledes i vores atmosfære hver dag. 

I 2030 er vores mål at øge antallet af 
projekter, som vi er involveret i, 
såsom F & U (forskning og udvikling) 
projekter og modernisering af 
energiinfrastrukturen for yderligere 
at reducere CO2-udledningen. 

I øjeblikket undersøger vi CO2-
aftrykket i vores batteriløsning, som 
giver os muligheden for at kortlægge 
og visualisere nøjagtigt, hvordan vi 
bidrager til reduktion af CO2, 
klimaforandringer og deres 
konsekvenser. 
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13.3 “Forøg viden og kapacitet til at imødekomme 
klimaforandringer” 
 

Vi bidrager til mål 13.3 ved at forbedre 
uddannelse og undervise børn og 
institutioner om klimaændringer og hvad  

vi kan gøre for at reducere vores indflydelse 
på planeten. Vores bidrag er yderligere 
beskrevet i mål 4.7. 

 

 

For at mål 13 skal blive en realitet inden 2030, bidrager vi til at lede og 
deltage i forskning og udvikling samt modernisering og optimering af 
energiinfrastrukturen. 
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 Mål 17 – Partnerskaber for handling  

 

Hvordan bidrager  

vi til mål 17? 
 

17.7 “Fremme bæredygtige teknologier til udviklingslande” 
 

Det syttende mål handler om partnerskaber, 
der kan hjælpe med at gøre verdensmålene 
til virkelighed. 

For at bæredygtig udvikling kan blomstre, er 
der brug for internationale partnerskaber og 
samarbejde.  

Vi bidrager til mål 17 gennem flere 
internationale partnerskaber, hvor vi 
sammen undersøger mulige installationer 
og projekter af vores bæredygtige teknologi 
i Afrika og i resten af verden (se mere på 
vores hjemmeside). 

 

 

Vi vil fortsætte med at bidrage til mål 17 og dets delmål ved at etablere et 
større antal partnerskaber og samarbejde inden 2030 for at sikre, at vi alle 

vil lykkes med virkeliggørelsen af de globale mål. 
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For at verdensmålene kan blive en 
realitet, er vi alle nødt til at hjælpe på 
enhver måde, vi kan. Vi på VisBlue 
opfordrer alle til at hjælpe med at gøre 
vores planet bæredygtig, velstående 
og noget, som vi kan være stolte af. 

Vi opfordrer dig til at gøre hvad du 
kan for at hjælpe – ingen handling er 
for lille eller for stor.  
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Vi skal hjælpe hinanden 

For at sikre en 
bæredygtig fremtid. 
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VisBlue’s bagmænd er: 

Danmarks institut for forskning og innovation 
Borean Innovation 
Energy Technology Development and Demonstration Programme (EUDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere? 
Vi er altid glade for at have en snak om vores batteriløsning 

- og ikke mindst hvad de kan gøre for dig. 

 

 

VisBlue 
Bautavej 1A 
8210 Aarhus V 
Denmark 

 

Rua Alfredo Allen 455 
4200-135 Porto 
Portugal 

 

sales@visblue.com 

+45 71 996 996 

www.visblue.com   

 


