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1. Executive Summary

Nærværende feasibility study (fremover FS) har til formål at afdække potentialet for 
realiseringen af WestWind Challenge (fremover WWC) og værdien heraf for Ringkø-
bing-Skjern Kommune (fremover RKSK). Dette FS er tilvejebragt på baggrund af godt 
2 års arbejde med udvikling af såvel indhold som ramme for en årlig tilbagevendende 
eventplatform for fossilfri transport – med base i RKSK. En idé født af Jan Gintberg og 
Anders Agger, og et projekt, der står på tre ben: et Symposium, en Race Challenge for 
el-biler og en Folkefestival. 

Med en ambitiøs vision om at ”skabe verdens mest innovative, omtalte og værdiskabende eventplat-
form for fossilfri transport” har det fra RKSK’s side været vigtigt at få belyst potentialer, udfordrin-
ger, relevans og realisme i skabelsen af en international event med stor flyvehøjde. Herunder en af-
dækning af værdiskabelse, målgrupper, partnerskaber, markeds- og produktanalyse samt et konkret 
bud på en proces for realisering af WWC med dertil hørende budget. Dette er gjort med nærværen-
de FS – og den overordnede konklusion for WWC er, at den har sin eksistensberettigelse – og tilfører 
værdi fra globalt til regionalt niveau, og til alle de i projektet tiltænkte målgrupper. 

Værdien af WWC set ud fra et lokalt perspektiv er tydelig på mange fronter, da projektet matcher 
både styrkepositioner og strategier/politikker for erhvervs-, turisme-, bosætning- og bæredygtig-
hedsindsatser i RKSK. Dette matches på såvel nationalt som globalt plan, hvor ambitionen om at 
accelerere udviklingen hen imod en fossilfri transportsektor er afgørende for at reducere verdens 
samlede Co2-forbrug. 

WWC ’s mål og ”claim-to-fame” er at samle alle aktører i værdikæden inden for fossilfri transport og 
komplementære brancher. Det være sig disse 4 målgrupper: industri/erhverv, civilsamfund, forsk-
ning/uddannelse og lovgivning/det offentlige. FS beskriver hvorfor og hvordan WWC giver værdi 
for de enkelte målgrupper. 

De fleste af de mange erhvervsaktører, der enten har taget del i udviklingen af WWC eller er blevet 
forelagt projektets formål og mål, er meget positive over for at deltage i WWC. Behov, værdi og rele-
vans er til stede. Det er dog afgørende for aktørerne, at projektet forankres i en selvstændig juridisk 
enhed, med Vestas som en aktiv spiller, og der tilbydes aktørerne konkrete udspil til partnerskaber/
sponsorpakker til WWC.

WWC’s betydning og relevans for civilsamfundet ses meget tydeligt med The Race Challenge og Fol-
kefestivalen, og med disse elementer skiller WWC sig ud fra mange af de konferencer og kongresser, 
der afholdes for det professionelle segment verden over. WWC er en folkelig event, der sætter fokus 
på adfærd og adfærdsændringer for forbrugerne i en lærende og underholdende ramme. Behovet 
herfor anerkendes bredt af såvel industriaktører og viden-institutioner, og det ses som et relevant 
og unikt selling point for WWC. Her skal det dog samtidig nævnes, at behovet for, at erhvervs- og 
forskningssegmentet kan mødes omkring det professionelle Symposium, er afgørende for flere 
aktører, og derfor skal WWC kunne favne flere segmenter til både fælles som individuelle møder for 
disse målgrupper.

Involvering af forskere og studerende på tværs af fagligheder vil ske på flere niveauer, og Aarhus 
Universitet (fremover AU) er meget positive over for at indgå i et aktivt medejerskab i en  
fremadrettet forankring af WWC. Det samme er Naturkraft, der repræsenterer civilsamfundet,  
og derfor lægger dette FS op til en fremadrettet forankring af WWC i en almennyttig forening,  
der etableres med Vestas, RKSK, AU og Naturkraft (med mulighed for at flere regionale og nationale 
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erhvervsaktører og brancheorganisationer kommer til senere). Ift. den videre proces foreslås der med 
dette FS, at der etableres en almennyttig forening med dertilhørende mini-sekretariat i forsommeren 
2021, bestående af 2 medarbejdere, der sammen med Vestas-medarbejdere, har til opgave at vide-
reudvikle WWC og finde flere erhvervsvirksomheder, der ønsker at indgå i den fortsatte udvikling 
og realisering af WWC. Der arbejdes med en 3-årig realiseringsplan for WWC, startende med en 
beta-event i maj 2022. WWC udvikles og skaleres i de 2 efterfølgende år, således WWC i 2024 vil stå 
som en full-blown, flyvefærdig, international WWC. 

Driftsomkostninger til sekretariatsarbejde frem mod afvikling af beta-event i maj 2022 finansieres 
af RKSK og Vestas. Det er sekretariatets opgave at tilvejebringe den nødvendige eventøkonomi for 
afvikling af beta-event. Der lægges op til et stop/go for projektet efter endt beta-event. Skulle WWC 
mod forventning ikke leve op til de definerede målsætninger og succeskriterier, har parterne mulig-
hed for at nedlægge projektet.

Med en 3-årig udviklingsplan sikres det, at eventplatformen WWC kan realiseres og vækste organisk 
i perioden 2021-2024. På den lange bane skitserer FS potentialer for at indgå strategiske samarbej-
der med andre eventaktører og/eller destinationer rundt om i verden, der ligeledes arbejder med at 
fremme en fossilfri transportsektor. Potentialet for etablering af et decideret Living Lab for fossilfri 
transport i RKSK er ligeledes beskrevet som en langsigtet målsætning i dette FS. Et Living Lab, hvor 
kommunens borgere og erhvervsvirksomheder tester de adfærdsmæssige perspektiver af nye tekno-
logier og morgendagens infrastruktur for grøn transport. 

Anbefalingen på baggrund af nærværende study er, at RKSK i samarbejde med Vestas opretter 
almennyttig forening, der arbejder målrettet på realiseringen af WWC som en beta-event i 2022. 
Parterne finansierer et års drift af sekretariat med hhv. DKK 1 mio. fra RKSK og DKK 500.000 fra 
Vestas + udviklingsressourcer i form af manpower stillet til rådighed.
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2. Afsæt for Feasibility Study (FS)

2.1. Formål
FS har til formål at afdække, om der er grobund for den fortsatte udvikling og realisering af WWC. 
Undertegnede har i regi af RKSK siden 1. februar 2019 arbejdet med såvel udvikling som afdækning 
af potentialet for WWC. De enkelte elementer for dette study er beskrevet i pkt. 2.4.

2.2 Idéen 
Idéen til projektet er født af Jan Gintberg og Anders Agger, der havde en idé om at lave et racerløb 
for el-biler rundt om Ringkøbing Fjord. Dette race skulle bidrage til at sætte skub i udviklingen hen 
imod fossilfri transport. Som en del af deres idé var det ligeledes tanken, at racet skulle suppleres 
med et internationalt symposium og en folkefest. Disse tre ben udgjorde kernen i ambitionen om at 
lave en årlig tilbagevendende begivenhed i RKSK – kaldet WestWind24 (Navnet er senere ændret til 
WestWind Challenge). 
Jan Gintberg er som barn kommet på vestkysten, og Anders Agger er bosiddende i Ringkøbing. 
Koblingen til vestkysten, kombineret med Vestas’ oprindelse og tilstedeværelse i området, behovet 
for og trends indenfor fossilfri transport på globalt plan, gjorde det relevant for de to idémænd at gå 
til RKSK for at præsentere deres tanker, og høre til muligheden for at udfolde projektet. På baggrund 
af indledende møder med daværende borgmester, embedsmænd og enkelte Vestas-topfolk blev det 
besluttet at gå videre med at afdække potentialet for etableringen af en mulig årlig tilbagevendende 
eventplatform for fossilfri transport i RKSK. 

2.3 RKSK som projektholder i udviklings - og afdækningsfase
RKSK vurderede på baggrund af henvendelsen fra Jan og Anders, at det gav mening at undersøge 
potentialet for en sådan event. Ud over den åbenlyse globale udviklingstrend, der peger hen imod en 
fremtidig fossilfri transportsektor, så er RKSK med deres energipolitik – Energi 2020 -  også en af de 
førende kommuner i Danmark inden for grøn omstilling. Dette kombineret med Vestas’ umiddelba-
re positive tilgang til projektet, og det faktum, at Destination Vesterhavet er Danmarks største turist-
destination målt på årlige overnatninger, gjorde det relevant for RKSK at investere udviklingsmidler i 
ansættelsen af undertegnede til at afdække potentialer, muligheder og udfordringer ved etableringen 
af WWC. 
Det har fra starten været en klar præmis, at udfoldelsen af en sådan årlig tilbagevendende begiven-
hed skulle være i international klasse og med en flyvehøjde for projektet, der matcher disse inter-
nationale ambitioner. Det har ligeledes været RKSK’s holdning, at man agerede ”fødselshjælper” for 
projektet i en udviklings- og afdækningsfase, men en egentlig realisering af projektet skulle ske i en 
særskilt juridisk enhed med opbakning fra eks. Vestas og andre relevante organisationer.

2.4 Kort beskrivelse af form og indholdselementer for study
For at afdække potentialet for idéen blandt en bred skare af interessenter har det været nødvendigt at 
udvikle på projektets ramme og indholdselementer – dets why, how og what. Dette er sket i samspil 
med mange forskellige aktører, der repræsenterer alt fra erhvervsvirksomheder, branche- og forbru-
gerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Det er foregået via udvik-
lingsworkshops, samtaler, møder og et kig ud i den store verden ift. tendenser og hvad, der ellers 
findes af lignende/konkurrerende projekter i dag.

Tilgangen til study og formen for udviklingen af projektet er sket ud fra Osterwalders Business Mo-
del Canvas*

* https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/ Denne sikrer, at projektet får afdækket værdiskabelse, 
berettigelse, interessenter, mulige partnerskaber samt de økonomiske aspekter før evt. implementering. Herudover er der foretaget en 
simpel markedsanalyse af, hvad der findes af lignende eller konkurrerende tiltag rundt om i verden. 
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Det har siden corona-pandemiens udbrud i marts 2020 været svært at afholde planlagte præsen-
tationer og udviklingsworkshops. Heldigvis gav et ”hul i kalenderen i september” os mulighed for 
at samle 40 relevante erhvervsinteressenter til fyraftensmøde på Christiansborg. Dette som delvis 
erstatning for WWC’s planlagte tilstedeværelse på Folkemøde Bornholm. Herudover er udviklings-
workshops for festival-delen med universitetsstuderende, ungdomsuddannelser, ungeråd og eksil-
vestjyder ikke blevet afholdt, hvilket selvsagt har været en begrænsning ift. dette study.

2.5 Målgruppe for study
WWC’s potentielle målgrupper er identificeret med afsæt i projektets 3 ben. Disse kan helt overord-
net inddeles i disse 4 målgrupper: 

Offentlige institutioner: Europæiske, statslige, 
regionale, kommunale

Forsknings- og  
uddannelsesinstitutioner

Civilsamfund i form af borgere 
og forbrugerorganisationer

INDUSTRY

ACADEMIA

GOVERNMENT

CIVIC 
SOCIETY

Indbefatter industri-, erhvervs- og brancheorganisationer 
inden for transport og energi
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3. WWC-værdiskabelse i et samfundsmæssigt perspektiv

3.1 Internationalt perspektiv

3.1.1 Afsæt
Overgangen fra et fossilt til ikke-fossilt samfund er en global udfordring. Udviklingen inden for 
transport er allerede i gang – nogle lande er længere fremme, og har større incitament herfor, men 
gældende for langt størstedelen af verdens vestlige lande er en fælles forståelse og erkendelse af, at 
der ud over et behov for at skubbe til udviklingen, er man også villig til at investere i denne transfor-
mation. Derfor er det ikke overraskende en international agenda og problemstilling, vi med WWC 
tapper ind i. 

WWC tager derfor også sit afsæt i FN’s 17 verdensmål, konkret  
forankret i nedenstående 5 mål: 

 
WWC bruger også Paris-aftalen fra 2015 som overligger for vores indsats. På COP21 i Paris i de-
cember 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende 
klimaaftale – Parisaftalen. Med Parisaftalen er landene forpligtede til at fremlægge nationale  
reduktionsbidrag - det vil sige bidrage til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser.

EU har på vegne af Danmark og de øvrige medlemslande fremlagt ét samlet reduktionsbidrag. Bi-
draget lyder på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 55 procent* i 2030 i forhold til i 1990, 
der skal fordeles landene imellem gennem EU’s egne forhandlinger. Herudover er der enighed om en 
langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader, og om at 
arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.
Transportsektoren tegner sig for næsten 30% af EU’s samlede Co2-emissioner, og heraf stammer 
72% fra vejtransport. Og bryder man vejtransporten ned, udgør bilerne godt 60% heraf.**

3.1.2 Mission og vision
Som beskrevet i pkt. 2.3 har det fra starten været WWC’s ambition at blive en unik og international 
platform for fossilfri transport. Et konkret initiativ, i form af en årlig tilbagevendende eventplatform, 
der showcaser morgendagens fossilfri transportsektor, og dermed bidrager til de i ovenstående pkt. 

* https://klimaraadet.dk/da/nyheder/hoejere-klimaambition-i-eu-er-godt-nyt-dansk-klimapolitik
** https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissioner-fra-biler-fakta-og-tal-infografik
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3.1.1 fastsatte globale målsætninger. 
Dette afspejler sig projektets målsætninger for mission og vision. 

3.2 Nationalt perspektiv
Danmark har en politisk ambition om at være et grønt foregangsland for den globale klimaindsats. 
Dette kommer bl.a. til udtryk i regeringens målsætning om at reducere Co2-udslippet med 70% ift. 
1990-niveauet. Et så ambitiøst mål kræver politisk mod, udvikling af nye teknologier, stor-skala test-
centre og samarbejde på tværs af sektorer og grænser. 

WWC skal medvirke til at synliggøre Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner inden for grøn 
omstilling. Med Vestas har vi bl.a. verdens største vindmølleproducent, og værdien af brug af grøn 
energi i fremtidens transportsektor er både en nødvendighed og et potentiale for Danmark og resten 
af verden. 

Dette skyldes bl.a., at fremtidens transportsektor er tæt integreret med energisektoren, og her er 
Danmark en oplagt testcase for udvikling af ny infrastruktur, fordi vi har verdens mest avancerede 
el-systemer.

Programkoordinator i Energistyrelsen og formand for Partnerskabet Brint og Brændselsceller i 
Danmark, Aksel Mortensgaard ser et gigantisk markedspotentiale i den globale transportindustris 
omstilling til mere miljøvenlige drivmidler, og han mener, at Danmark har mulighed for at placere 
sig centralt i udviklingen. “Vi tror på, at en eldrevet hybridløsning baseret på batteriteknologi og on-
board-produktion af elektricitet med brændselsceller vil slå igennem. Begge dele matcher Danmarks 
energi-infrastruktur perfekt og rammer lige ned i danske spidskompetencer”, siger Mortensgaard.

Dette understøttes af branchefolk og eksperter i ind- og udland og viser, at transportmidler og infra-
struktur i fremtiden vil være tæt integreret med energiinfrastrukturen. Verden over har de globale 
klimaforandringer og ønsket om uafhængighed af fossile brændstoffer ført til bestræbelser på at 
udnytte brændsler og energiressourcer mere effektivt. Det har skabt en ny udviklingsbølge mod at 
bruge transportsektoren som buffer for energisektoren. Ideen er, at transportsektoren kan fungere 
både som energi-producent og -lager. Når der er overkapacitet i energisektoren, f.eks. om natten, 
eller når det blæser meget i områder med vindmøller, aftager transportsektoren energi, som lagres 
i eksempelvis elbilers batterier. I spidsbelastningsperioder kan transportsektoren omvendt aflaste 
energisystemet ved at sælge energi fra eksempelvis batterier eller brændselsceller.

Mission: 
WWC vil skabe en bevægelse,  
der på tværs af grænser, generationer 
og brancher ansporer individer,  
organisationer og samfund til at tage 
aktiv del i udviklingen af en fossilfri  
transportsektor.

Vision: 
WWC skal være  
verdens mest 
 innovative, omtalte  
og værdiskabende 
eventplatform for  
fossilfri transport.
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Her har Danmark en hjemmebanefordel i kraft af sit avancerede og meget decentrale el-system, hvor 
knap 50% af el-produktionen kommer fra vindmøller*. Danmark er vant til at håndtere et sammen-
sat el-system med mange aktører, og stærkt varierende produktion fra vindmøller, der leverer strøm, 
“som vinden blæser”. “Vi har casen”, som chef for forskning og miljø i Energinet.dk, Kim Behnke 
siger: “Der er behov for at bygge en infrastruktur op omkring fremtidens transportsektor, og der kan 
vi tilbyde os som testfacilitet.”

Ovenstående matcher ganske glimrende WWC’s målsætning om at etablere Nordeuropas største 
Living Lab for fremtidens fossilfri transport. Indledende tanker og målsætninger for Living Lab’et 
beskrives senere i pkt. 4.5.1.

3.3 Lokalt/regionalt perspektiv
Flere faktorer ligger til grund for, at det giver rigtig god mening at etablere en årlig tilbagevendende 
eventplatform i RKSK og Region Midtjylland. 

RKSK og Region Midtjylland har ambitiøse politiske visioner for en bæredygtig udvikling, der er 
formuleret i de to organisationers politikker og strategier. WWC bidrager til at indfri målsætninger-
ne om en bæredygtig udvikling ved at understøtte udviklingen af grønne teknologier, ved at bidrage 
til bæredygtig erhvervsudvikling og turisme, og ved at understøtte den folkelige opbakning til en 
bæredygtig fremtid.

Verdens største vindmølleproducent Vestas kommer fra RKSK. Dette kombineret med Vestas’ am-
bition om at blive global leder inden for bæredygtige energiløsninger, sikrer et troværdigt afsæt for 
WWC og dennes ambitiøse målsætning om at være verdens mest omtalte, innovative og værdiska-
bende platform for fossilfri transport.

3.3.1 RKSK-perspektiv
RKSK har en meget ambitiøs energi- og erhvervspolitik. Erhvervspolitikken bygger på flg. 4  
erhvervsmæssige styrkepositioner: energi, produktionsindustri, landbrug og fødevarer samt turisme. 
WWC matcher de politiske visioner og målsætninger i RKSK – på tværs af erhvervspolitikken,  
energipolitikken, turismepolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken samt viden-politikken. 
WWC understøtter således den grønne omstilling i RKSK og brander kommunen som en grøn  
erhvervs- og turistkommune. 
WWC samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt studerende fra ind- og 
udland og bidrager således til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og tiltrække nye grønne 
virksomheder. 

* https://winddenmark.dk/tal-fakta/produktion-lige-nu
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Nedenfor er kommunens forskellige politikker matchet med ambitionerne og målsætninger for 
WWC. Det giver et ganske godt indblik i, hvorfor WWC understøtter de politiske visioner i RKSK.

Erhvervspolitik: ”Sammen vil vi skabe det bedste sted i Danmark, 
at drive virksomhed” 

Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft
WWC bringer deltagere fra ind- og udland til RKSK og sætter fokus på, at området er et attrak-
tivt sted at bo og arbejde.

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv
WWC brander RKSK som en grøn erhvervskommune.

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne
WWC styrker den folkelige forankring af fossilfri transport. Når flere borgere vælger en elbil, 
styrker det grundlaget for at udbygge infrastrukturen i form af ladestationer m.v.

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation
WWC samler virksomheder, vidensinstitutioner og studerende for at finde løsninger på den 
grønne omstilling af transportsektoren. Tværfaglige samarbejder på tværs af brancher og lande-
grænser skal etableres. 

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder
WWC samler virksomheder fra ind- og udland i RKSK og fremviser området som en attraktiv 
erhvervskommune. 

Energipolitik: ”Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende 
med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040”

Målsætning 3: Grøn transport
WWC skal være verdens mest innovative, omtalte og værdiskabende eventplatform for fossilfri 
transport. Målet er at skabe en bevægelse, der på tværs af grænser, generationer og fagligheder, 
ansporer individer, organisationer og samfund til at tage aktiv del i udvikling af en fossilfri trans-
portsektor. WWC skal bidrage til at eksponere Naturens Rige som et bæredygtigt, innovativt og 
handlekraftigt område.

Målsætning 6: Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium
WWC tester og demonstrerer nye grønne løsninger inden for fossilfri transport. Med en ambi-
tion om at etablere Nordeuropas største Living Lab for fossilfri transport i RKSK vil WWC ikke 
kun fungere som en ”one-off ” event, men det naturlige test- og mødested for fremtidens fossilfri 
transport 24-7-365.
WWC’s challenge og festivalspor tiltrækker borgere fra ind- og udland og understøtter grøn 
energiturisme i RKSK.

Tværgående aktivitet B: Flere grønne virksomheder
WWC samler virksomheder, videninstitutioner og studerende fra ind- og udland RKSK, og bi-
drager dermed til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og tiltrække grønne virksomheder 
til kommunen.

Fortsættes på næste side
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Tværgående aktivitet C: Kommunikation, formidling og branding
WWC brander og iscenesætter Ringkøbing-Skjern som en grøn erhvervskommune.

Tværgående aktivitet D: Grøn energiturisme
WWC bidrager til at gøre RKSK til en ”grøn turistdestination”. WWC skal bidrage til udbygning 
af lade-muligheder i feriehuse og destinationen som helhed – til gavn for områdets mange turi-
ster. Manglende lade-muligheder ved feriehus kan være en fremadrettet barriere for udlejning.
Tværgående aktivitet E: Kommunens bidrag
WWC styrker RKSK’s eget bidrag til den grønne omstilling, f.eks. ved at understøtte den folkelige 
opbakning til omstillingen til fossilfri transport.

Turismepolitik: ”Vi er den foretrukne helårs kystferiedestination i Nordeuropa”

Målsætning 2: Oplevelsesudvikling
WWC’s Race Challenge og festivalspor bidrager til at skabe flere oplevelser for turisterne i RKSK 
– uden for højsæsonen.

Målsætning 3: Grøn, vedvarende og bæredygtig
WWC understøtter fortællingen om Destination Vesterhavet som en bæredygtig turismedesti-
nation, og sætter fokus på udbygning af lade-muligheder i feriehuse og for turister. Manglende 
lade-muligheder ved feriehus kan være en barriere for fremtidig udlejning.

Målsætning 5: Udsyn og samarbejde
WWC skaber relationer med aktører i erhvervslivet og i forskningsverdenen, da der etableres 
udviklingssamarbejder på tværs af fagligheder og grænser.
Målsætning 7: Branding og markedsføring
WWC understøtter og styrker kommunens brand som Naturens Rige.

Profilerings- og bosætningspolitik ”Vi vil i samarbejde med borgere og virksomhe-
der gøre Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturens Rige, kendt som et godt sted at 
leve” 

Målsætning 1: Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for:
• at få et liv præget af tryghed, fælleskab, natur og grøn energi
• at få meget bolig for pengene i både byer, landsbyer og på landet
• at få job i virksomheder med udvikling og internationalt udsyn
WWC er med til at brande og markedsføre RKSK som et område med fokus på det gode liv, grøn 
energi, udvikling og internationalt udsyn.

Fortsat
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Videnpolitik: ”Videnpolitikken arbejder for, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en 
kompetent arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til kommunens og virksom-
hedernes fortsatte vækst og udvikling” 

Målsætning 5: Vi arbejder for at tilføre ny viden til virksomheder og borgere
WWC tiltrækker virksomheder, videninstitutioner og studerende, og tilfører ny viden til virk-
somheder og borgere i RKSK. Som konkret projekt, platform og laboratorium bygger WWC en 
bro mellem erhverv, videninstitutioner og borgere.- nationalt som internationalt.

3.3.2 Regionalt perspektiv
Region Midtjylland har formuleret henholdsvis en udviklingsstrategi og en strategi for bæredyg-
tighed. Strategierne rækker frem til 2030. Den politiske vision i udviklingsstrategien er, at Region 
Midtjylland vil være en attraktiv og bæredygtig region for alle borgere. Strategien for bæredygtighed 
indeholder mål for organisationens eget bidrag til en bæredygtig udvikling, fx vedrørende genanven-
delse af affald, brug af vedvarende energi og grøn transport. Udviklingsstrategien og strategien for 
bæredygtighed tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Region Midtjyllands udviklingsstrategi har fire strategispor:

1. Det gode liv i hele regionen

2. Fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft

3. Udvikling med hånd om klima, miljø og ressourcer

4. Bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet

Udviklingsstrategien indeholder desuden en række mål om bl.a. ”mere bæredygtig mobilitet”, ”en 
klimarobust region”, ”kvalitetsuddannelser til alle og flere med fremtidens kompetencer” og ”mang-
foldigt kulturliv til flere”.

Region Midtjylland implementerer udviklingsstrategien ved at danne stærke partnerskaber – såvel 
regionale og nationale som internationale.

WWC understøtter den politiske vision i udviklingsstrategien – på tværs af strategiens forskellige 
mål og strategispor. WWC samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og stude-
rende om at udvikle fremtidens grønne løsninger for fossilfri transport. WWC bidrager således til at 
tage hånd om klima, miljø og ressourcer og dermed målene om ”mere bæredygtig mobilitet” ” og ”en 
klimarobust region”. Ved at koble studerende, virksomheder og forskningsinstitutioner understøtter 
WWC samtidig målet om ”kvalitetsuddannelser til alle og flere med fremtidens kompetencer”.

WWC’s Race Challenge og Folkefestival understøtter den folkelige forankring af den grønne omstil-
ling, og skal bidrage til at kvalificere forbrugernes fremadrettede valg af grønne transportløsninger. 
WWC bidrager desuden til et mangfoldigt kulturliv, og dermed til det gode liv i regionen.

Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed indeholder mål for organisationens eget bidrag til en 
bæredygtig udvikling, fx øget genanvendelse af affald, brug af vedvarende energi og grøn transport. 
WWC skubber på den grønne omstilling af transportsektoren og styrker den folkelige opbakning 
til disse forandringer. Dermed bliver det lettere og formentlig også billigere for organisationer som 
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Region Midtjylland at omstille sig til nye teknologier og ændre adfærd og arbejdsgange på transport-
området.
Samlet set kan WWC være et af de stærke partnerskaber, som bidrager til at indfri de politiske mål-
sætninger i Region Midtjyllands udviklingsstrategi og i strategien for bæredygtighed.

4. Beskrivelse af WWC

WWC består som eventplatform af 3 grundelementer, der tilsammen sikrer, at hele 
værdikæden inden for fossilfri transport samles. Det være sig de i pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 
beskrevne elementer: Symposium, Race Challenge og Folkefestival. Herudover vil en 
langsigtet målsætning om at få etableret Nordeuropas største Living Lab for fossilfri 
transport i RKSK inden 2030 kort beskrives i pkt. 4.5.1. Det har ikke været opdraget for 
nærværende study at afdække denne dimension, men da idéen herom er med til at sik-
re og understøtte den langsigtede værdi og relevans for WWC, giver det god mening 
kort at beskrive potentialet herfor.

4.1 Symposium
Et årligt tilbagevendende nedslag og mødested for de professionelle aktører, der arbejder med  
den grønne omstilling i energi- og transportsektoren. Til lands, til vands og i luften. Det være sig 
industrien/erhvervet, offentlige myndigheder og viden-institutioner, som vist i denne figur: 

 

WWC Symposiet er stedet, hvor den nyeste forskning og best-practise-cases inden for fossilfri trans-
port deles på tværs af brancher, virksomheder, viden-institutioner, lovgivning og branchemedierne. 

Det er her eksperterne, forskerne, udviklerne, the do’ers samt politikere og embedsmænd netværker, 
skaber nye relationer og partnerskaber. Det være sig vertikalt i værdikæden for transport, men også 
horisontalt med involvering af aktører inden for energi og infrastruktur i et bredere perspektiv. 
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Værdikæderne smelter sammen i morgendagens fossilfri samfund – og målet er at tænke og agere i 
det hele i en cirkulær økonomisk kontekst.

Vi vil samle kompetente og passionerede mennesker, virksomheder og brancher, der ikke blot ønsker 
at tage ansvar for, men allerede tager aktiv del i skabelsen af morgendagens fossilfri transportsektor. 
Individer, der ved det ikke gøres alene, men i fællesskab. Thought leaders, der lytter, deler og flytter. 
Bevægelsen starter her.

4.1.1 Ramme- og målsætning for indhold
Symposiet vil tage afsæt i de i figuren nedenfor 5 beskrevne hovedområder: lovgivning, infrastruk-
tur, klima- og miljøpåvirkninger, teknologi samt adfærd og sociologi. 

Nedenstående indholdselementer for de 5 hovedområder er på ingen måde udtømmende, og vil 
løbende tilpasses i samarbejde med WWC’s nøgleinteressenter, som potentialer og udfordringer 
i fremtidens transport udvikler sig. Det er ligeledes vigtigt at pointere, at de enkelte områder ikke 
fungerer som ”isolerede siloer”, men tværtimod komplimenterer og understøtter hinanden i accele-
rationen hen imod en fossilfri transportsektor.

Lovgivning indbefatter eks. flg. områder og emner inden for persontransport, tung transport, auto-
nome køretøjer, flytrafik og skibsfart: skatter og afgifter på køretøjer (kilometer- og Co2-baseret), 
fremtidens elnet og elafgifter, processtrømordning, roaming: adgang og priser, infrastrukturplan- og 
puljer, markedsvilkår vs. statslig indblanding/støtte ved eks. boligforeninger og udkantsområder, 
incitamenter og differentiering i form af parkeringsfordele, roadpricing etc., national vs. EU-lovgiv-
ning, 

Infrastruktur dækker eks. flg. områder: kommunal/national indsats (Planloven, Elforsyningsloven, 
Ladestanderbekendtgørelsen), den grønne mobilitetsplan (+ 100 mia. investering frem mod 2030 
samt flere ladehubs og ladestandere/bokse), fremtidens elnet og byggeregulativer, den kollektive 
trafik (elbusser og tog).
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Klima- og miljøpåvirkninger berører effekter herfor på persontransport, tung transport, flytrafik 
og skibsfart. I regional, national og international kontekst.

Teknologi: For personbiler, varebiler, lastbiler, busser, tog, fly og skibsfart, batterier/brint/autono-
me køretøjer, intelligente ladestandere, fremtidens batterier, lithium-ion problematik, Power-to-X, 
Smart Grid/Off Grid, systemintegration, big data, AI, Machine Learning, etc.

Mennesker, adfærd & sociologi kigger eks. på flg. udfordringer og potentialer: nudging & ad-
færdsdesign i et samfund med fossilfri transport, behovet for flere hænder og kompetencer til frem-
tidens elnet og udrulning af ladeinfrastruktur, old vs. new habits (rækkevidde og ladetid), trængsel 
ved ladestandere, Vehicle-to-grid, delebiler/samkørsel, etc.. 

Formatet for Symposiet vil bestå af kendte og inspirerende indlægs- og oplægsholdere fra ind- og 
udland, præsentation og analyser af best-practise cases og et sneak-peek på, hvad morgendagen 
bringer af teknologiske, infrastrukturelle og adfærdsmæssige potentialer og udfordringer.

Herudover vil der for deltagerne være mulighed for at tilmelde sig udvalgte master-classes med 
top-speakers/CEO’s (mod ekstra betaling) samt ekskursioner/besøg til relevante lokale virksomheder 
(eks. Vestas). Sidstnævnte vil foregå dagen efter Symposiet, som en del af program for erhvervsdelta-
gere, mens Race Challenge og Folkefest er i gang (Overordnet bud på WWC-program i pkt. 4.4.)
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Aftenen vil lægge ramme til en stor fest, hvor deltagerne 
får mulighed for at netværke i mere uformelle omgivel-
ser, og her vil omdrejningspunktet være WWC Awards, 
der ønsker at hylde årets ”challengers” inden for de 5 
hovedområder, som vist i figur ovenfor. 
Det være sig individer, bevægelser, virksomheder,  
brancheorganisationer, forskningsinstitutioner samt  
specifikke områder/lande. Der uddeles guld, sølv og 
bronzepriser i et mix af ekspertpanel samt bruger- 
afstemninger. De for borgerne mest relevante prisvindere 
præsenterer deres case på Folkefestivalen. Award-show 
og fest tjener også det formål at holde på symposie- 
deltagere til Race Challenge og Folkefest dagen efter.  
Der vil for deltagere på Symposiet være mulighed for  
at få ”behind-the-scenes” oplevelser ifm. The Race  
Challenge og festivaldelen dagen efter afvikling af  
Symposiet.

Det endelige format for Symposiet vil blive færdigudviklet sammen med medstiftere af foreningen 
samt det dertil hørende Challenge-board for Symposiet, der beskrives nærmere i pkt. 9. 
Efter Symposiet udarbejdes ”hvidbog” for dagen, der samler outcome til glæde og inspiration for 
samfundet i bredere forstand. 

Der vil fra år 1 være livestreaming af udvalgte indlæg og key-notes. Det skal endelig vurderes,  
om alle key-notes og indlæg skal live-streames, da der også skal være en gulerod – ud over det  
netværksmæssige – i at gæste RKSK til Symposiet.

Deltagelse i Symposium (fysisk som digitalt) er mod betaling. Billetpris er ikke defineret endeligt, 
men vil starte relativt lavt for at trække folk til, for så efterfølgende at stige i pris med årene. Ligesom 
det helt overordnet er gældende for den samlede WWC-økonomi, vil det dog ikke være muligt at få 
økonomien til at løbe rundt for Symposiet ved billetsalg og partnerskaber alene. Men disse elemen-
ter skal selvsagt bidrage til forretningsmodellen og skal år for år udgøre en større andel af de samlede 
indtægter. Dette beskrives nærmere i pkt. 8.3.

4.1.2 De fysiske rammer
Symposiet vil finde sted på Naturkraft (Klaus, billede indsættes). Afvikling vil ske i flere af Natur-
krafts rammer/bygninger. Det være sig hovedbygningen samt teltkonstruktion, der allerede fore-
findes på arealet i dag. Der vil på sigt være behov for at få større teltkonstruktion, og dermed en 3. 
venue/sal, opstillet på Naturkraft-arealet, således der kan afvikles fra 3 scener samtidig.  
I det første år vil der dog max. være 2 scener i spil.

Deltagere vil have mulighed for at overnatte på Hotel Fjordgården eller i udvalgte sommerhuse, der 
på sigt skal danne fundament for en ”OL-by” i WWC-regi. Her vil man have mulighed for at bo op 
ad relevante partnere, leverandører og/eller kunder, og man vil således have mulighed for at dyrke 
faglige som sociale relationer og netværk på en anderledes og mere intens måde. Dette vil bl.a.  være 
relevant for virksomheder, der har flere medarbejdere og samarbejdspartnere repræsenteret til Sym-
posium, Race Challenge og Folkefest hen over flere dage/weekenden. 
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4.1.3 Succeskriterier for Symposium: 
• At samle aktører på tværs af virksomheder, brancheorganisationer, iværksættere, lovgivning og 

forskning. Det være sig på CEO-, COO-, CINO samt marketing- og kommunikationschefniveau 
inden for grøn omstilling, og alle med en aktie og interesse for fremtidens fossilfri transport. 

• Sikre den nødvendige event-økonomi iht. de i pkt. 8.2 overordnede beskrevne driftsbudgetter.
 o Dette indebærer udarbejdelse af partnerskabsstrategi med sponsorpakker for WWC generelt  

 og specifikt for de 3 ben: Symposium, Race Challenge og Folkefestival. Der tilbydes ”standard- 
 pakker” med tilkøb af enkelte og individuelt tilpassede elementer

• Minimum 90% af deltagerne skal være tilfredse eller meget tilfredse med WWC-symposiet, og øn-
ske at deltage igen næste år. Fra og med år 3 skal fysisk deltagelse være udsolgt når WWC afvikles.

• Der vil i første omgang ikke være en målsætning for antal ønskede gæster, da det i højere grad er 
et spørgsmål om at kunne tiltrække deltagere på et relevant og tilfredsstillende højt niveau. Der er 
ligeledes ikke udregnet endelig kapacitetsberegning for Naturkraft-venue.

• Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for de forskellige målgrupper og indsatser, herunder kon-
krete mål for omtale af symposiet i såvel branchemedier som brede medier.

• Fra og med år 2 vil 90% af alle key-notes og indlæg foregå på engelsk.

• WWC vil 2-3 gange hen over året lave unikke events i form af virtuelle talks med relevante fagper-
soner. Dette vil være eksklusivt for WWC’s partnere.
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4.2 The Race Challenge
WestWind Race Challenge er en konkurrence for el-biler og el-varebiler. Det er en folkelig  
begivenhed, der skal være både lærende og underholdende for den almene borger. Formålet med 
konkurrencen er at klæde borgeren/bilisten/virksomheden på ift. valg af elbil og el-varebil. Der er 
tale om et ganske unikt format, der ikke ses andre steder i verden. Vi vil teste de på markedet  
tilgængelige el-bilers performance inden for rækkevidde, ladetid, fart, acceleration og træk.  
Deltagerne vil være en skøn blanding af kendisser, virksomheder og borgere, der via hovedeventet  
- ”WWC Endurance Race” – kommer til at teste el- og varebilernes ydeevne i normaltrafik i og  
omkring Ringkøbing Fjord. The Race Challenge henvender sig ud over borgeren til industriaktører 
samt studerende og forskere, som vist i denne figur:

WWC Endurance Race kommer til at foregå som en 10-timers event, hvor deltagerne i normaltra-
fik, skal passere op til 50 virtuelle porte i Ringkøbing-Skjern Kommune (og på sigt måske også et 
bredere geografisk område med motorveje). Der køres efter de gængse færdselsregler og hastigheds-
grænser (og derfor kræves ikke specielle tilladelser til hverken bane eller kørere). Bilernes ydeevne 
og kørernes strategiske valg for, hvordan rute og opladninger planlægges og eksekveres, vil afgøre 
vinderne i de forskellige kategorier.  
 
Endurance Racet har start og mål i Stauning Lufthavn, og her skal deltagerne også forbi i løbet af 
konkurrencen, for at sætte tider for acceleration, fart og træk/last afhængig af klassen. Vinderen af 
de enkelte klasser er de teams, der kører så langt som muligt med brug af så lidt energi som muligt. 
Et endeligt raceformat udarbejdes af et fag-panel af dommere fra eks. bilindustrien, ladeoperatører, 
forbrugerorganisationer og måske vores trafikminister.
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Det unikke format for Endurance Racet er, at man som publikum og den til lejligheden udviklede 
app har mulighed for at følge sine favorithold – og muligvis være medbestemmende for, hvilken rute 
holdet skal køre, da deltagerne ikke kører samme rute, men blot ved, at de skal forbi alle 50 porte 
inden for tidsrammen. Opladning vil foregå på 2-3 udvalgte locations i enten Hvide Sande, Stauning 
Lufthavn eller hos RAH i Ringkøbing. Tidspunkt herfor kan også defineres i samspillet mellem pub-
likum og teams. 

For at Endurance Race bliver en realitet, skal der etableres 2-3 ladehubs rundt om i RKSK. Stauning 
Lufthavn, hos RAH i Ringkøbing og Hvide Sande er tiltænkte muligheder. Der er i samarbejde med 
RAH udarbejdet et prisoverslag. Dette på baggrund af min. 5 ladeudtag hvert sted med opladnings-
effekt på 150 kW. Der er altså tale om lynladere.  

Disse forefindes for nuværende ikke i RKSK, og skal således i første omgang alene etableres til 
WWC. Der vil derfor være tale om midlertidige installationer, hvor der på sigt vil arbejdes på at 
gøre enkelte af disse til permanente installationer til gavn for kommunens borgere, turister, gæster 
og erhverv. I første omgang skal der dog, ud over initialinvesteringen på anslået kr. 125.000 pr. sted 
(dækker RAH’s omkostning til stationer og kabeleffekt og lidt ledningsføring), også indgås aftaler 
med ladeoperatører omkring midlertidig lån/leje af ladebokse til brug for WWC-event. Der vil for 
deltagerne af Endurance Racet også være mulighed for at anvende de i området mindre hurtigladere. 
Men ligesom udrulning af infrastruktur generelt er en præmis og udfordring for at accellerere udvik-
lingen hen imod et samfund med 1 mio. el-biler, ja så er det også en præmis og nødvendighed, at vi 
får etableret midlertidige ladepunkter til afvikling af WWC – og specifikt Endurance Race-eventet. 

En uddybende beskrivelse af formatet for Endurance Race er vedlagt som en særskilt præsentation 
til nærværende feasibility study. Der er ikke tale om et færdigudviklet design, men et overordnet bud 
på en designramme for Endurance Racet, der skal færdigudvikles frem mod beta-event i maj 2022. 
Den særskilte beskrivelse af Endurance Race indbefatter forventede antal klasser, teams, biler og 
antal kørere på de enkelte hold. Det forventes, at Endurance Racet afvikles over 1 dag.
The Race Challenge tager sit afsæt i Stauning Lufthavn (dog ikke i første års beta-event i 2022). Stau-
ning Lufthavn vil udover at lægge asfalt til forskellige fartprøver og discipliner for fossilfri biler, også 
fungere som venue for Folkefestivalen, der beskrives i punkt 4.3. 

Udover Endurance Racet vil der på den indrettede race-track på Stauning runway’en, være et utal 
af tests af diverse fossilfri køretøjer. Alt fra fart og accelerationsprøver for el-racere til ombyggede 
gadebiler, el-dragsters, selvkørende biler samt 1-on-1 race for professionelle racerkørere. Ad åre vil 
der også være Global University Challenge for studerende. Her skal viden-institutioner verden over 
battle i at bygge mindre el-biler* WWC’s Race Challenge vil være en skøn blanding af nutidens og 
fremtidens fossilfri biler, der fremvises, analyseres og testes. 

Der kan hentes inspiration hertil fra formatet Formula Student, der er en studenteringeniørkonkurrence, der afholdes hvert år i Eng-
land. Her designer, bygger, tester og kører studerende verden over en lille racerbil i formelstil. WWC vil lave noget a la dette  
med afsæt i el-biler
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WWC-app’ens primære formål er at give den enkelte forbruger mulighed for at kvalificere sit valg 
af elbil ud fra egne præferencer som rækkevidde, ladetid, fart, acceleration, last- og trækkapacitet 
(Klaus indsæt billede fra PP for Race design). Dette kombineret med økonomi til rådighed og rating 
af bilens design. Mange af disse elementer testes som en del af Endurance Racet, men en individuel 
vurdering af behov og ønsker kan udarbejdes i den udviklede app. Dette kan således sammen med 
muligheden for at teste og prøvekøre de relevante modeller på Folkefestivalen kvalificere brugerens 
valg af el-bil. 

App’en vil blive udviklet til WWC år 2 – dvs. maj 2023 – og omkostningen anslås at være 1,5-2 mio. 
kr. Værdien af app’en rækker dog langt ud over brugen heraf i forbindelse med WWC, da den året 
rundt kan bruges til afdækning af relevant el-bil – og derfor også kan tjene et kommercielt formål i 
samarbejde med relevant samarbejdspartner, eks. FDM og/eller Bilbasen. App’en er som udgangs-
punkt gratis for gæster af WWC – fysisk/som virtuelt. WWC-app’en er således også platformen og 
adgangen til at følge The Race Challenge fra alle steder i verden. 

Det unikke ved The Race Challenge er at give forbrugeren en underholdende  
konkurrence, der samtidig er lærende og relevant for valg af ens fremtidige el-bil.  
Netop herfor vil alle tilgængelige nye el-biler være til stede på WWC, og deres egenskaber og  
performance vil blive målt og vejet til gavn for forbrugeren. This is a reason to go – for både  
bilproducenter og forbrugere. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at challenge-formatet kan ændre sig over årene, f.eks. når andre 
typer af biler gør sit indtog på det kommercielle marked. Det være sig eks. brint-biler og selvkørende 
biler. I så fald vil formatet blive tilpasset denne nye virkelighed. Der har i WWC-regi været man-
ge diskussioner om hybrid-biler, og om disse skulle være en del af konkurrenceformatet, idet disse 
udgør en stor del af salget for bilproducenterne i dag, og der har fra nogle bilproducenter været et 
ønske om at lade hybrid-biler indgå i challenge-formatet.  
Disse er dog fravalgt, primært fordi hybriderne vurderes til at være en ”overgangsløsning” i markedet 
indtil rækkevidde, adgang til ladning og ladetid for rene el-biler er på et niveau, hvor det ikke ses 
som forhindringer for køb. Og selvsamme argumentation kan anvendes for en løbende tilpasning af 
formatet for Endurance Racet. I så fald rækkevidde og ladetid for el-biler ikke vurderes at være en 
udfordring for valg af el-bil ift. andre alternativer (hybrider som fossil), skal et design for Endurance 
Race selvsagt ikke være bygget op omkring, hvor langt en el-bil kan køre, og hvor hurtigt og effektivt 
den kan lade. Så konkurrenceformatet vil løbende blive tilpasset og udviklet i henhold til relevans og 
aktualitet for borgere, erhverv og samfund.

Ansvaret for at færdiggøre formatet for The Race Challenge påhviler sekretariatet i samspil med 
et etablerede ”Challenge-board for Race Challenge & Festival”, der beskrives senere i pkt. 9. Det er 
intentionen, at fastholde Jan Gintberg som en central aktør i den fortsatte udvikling af Race Challen-
ge-formatet.
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4.2.1 Succeskriterier for The Race Challenge: 

• At få færdigudviklet et race-design for Endurance-racet”, der gør det attraktivt for alle større bil-
producenter og ladeoperatører at tage aktiv del i WWC. Afgørende at få etableret ”midlertidige” 
eventladehubs 2-3 steder i RKSK.

• Sikre den nødvendige event-økonomi iht. de i pkt. 8.2 beskrevne driftsbudgetter fra år til år. 
o Dette indebærer udarbejdelse af partnerskabsstrategi med sponsorpakker for WWC generelt og  
 specifikt for de 3 ben: Symposium, Race Challenge og Folkefestival. Der tilbydes  
 ”standardpakker” med tilkøb af enkelte og individuelt tilpassede elementer

• At få alle nye el-biler og varebiler stillet til rådighed for deltagelse i eventet.

• Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for de forskellige målgrupper og indsatser.

• I år 2 (2023) at få stablet minimum 50 hold på benene til elbiler i Endurance Racet, herunder med 
deltagelse af minimum 25 kendisser

• I år 2 (2023) at få samlet minimum 15 hold til varevogns-challenge – med tilhørende kommercielle 
partnere herfor.

• Minimum 90% af ovenstående deltagere skal være tilfredse eller meget tilfredse med deltagelse i 
The Race Challenge (2023).

• Race Challenge app udviklet og implementeret til brug i år 2 (2023)

• Formatet for Endurance Race med tilhørende app anvendes af eventaktører i andre lande senest i 
2025.

• Løbende at tilpasse og udvikle race design til markedets, producenters og brugeres behov
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4.3 Folkefestival
Det tredje ben i WWC. Det store grønne eksperimentarium for fremtidens fossilfri transport.  
Her er forbrugeren i centrum med det formål at gøre dem klogere på morgendagens transport.  
Men ligesom Folkemødet på Bornholm tager afsæt i borgeren er WWC-festivalen også samlingssted 
for mødet mellem borgere, politikere, studerende, forskere samt industri- og erhvervsaktører.  
Så alle WWC’s 4 målgrupper er repræsenteret her. 
 

Festivaldelen og vores Race Challenge er den folkelige forankring af projektet. Det er her vi for alvor 
adskiller os fra de mange professionelle events, symposier og konferencer, der findes inden for fossil-
fri transport. Festivalen er stedet, hvor du som forbruger ved selvsyn og på egen hånd kan høre om, 
se, mærke og prøve, hvad nutiden og morgendagen bringer på transportområdet. Hvad det betyder 
for din hverdag, dine vaner og adfærd. Et eksperimentarium for morgendagens grønne transport.

Da Folkefestivalen også er omdrejningspunkt for The Race Challenge kan folkefesten bedst  
beskrives (sagt i beskedenhed) som et mix af Le Mans, Grøn Koncert og Folkemødet på Bornholm. 
Der vil være race-underholdning med såvel kendisser, almindelige borgere og professionelle  
racerkørere. Disse vil teste alle tilgængelige elbiler på markedet i dag, men der vil også være sneak 
peeks af morgendagens fossilfri køretøjer. Det vil ikke kun være for personbiler – den tunge  
transport med varebiler og lastbiler vil også være til stede. El-busser, el-både, motorcykler på el, 
droner, cykler – alt der flytter sig på strøm vil være tilgængelig. Også gamle fossilkøretøjer, der er 
ombygget til el. Det være sig på såvel en forbruger- som erhvervsside. 

Samfundet er i gang med en større elektrificering. Det er WWC’s ypperste opgave ikke blot at vise 
dig de forskellige transportformer, men i lige så høj grad at gøre det forståeligt for dig som forbruger, 
hvordan omstillingen kommer til at ske, og hvordan det påvirker din hverdag. Både muligheder-
ne og udfordringerne hermed. Derfor vil der være mulighed for at deltage i talks med anerkendte 
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fagpersoner, politikere/ministre og iværksættere, der giver deres syn og bud på, hvordan fremtidens 
samfund kommer til at se ud. Det være sig ud fra et teknologisk som adfærdsmæssigt synspunkt. 
Hvordan ser fremtidens elnet ud – og hvad betyder det egentlig for mig og min families hverdag og 
adfærd? Dette vil vi give svar på i lærende og underholdende rammer. Det er vores ambition at etab-
lere et særskilt område, hvor eksisterende el-bils ejere og andre individer, der i forvejen har taget den 
grønne omstilling til sig, får mulighed for at showcase deres produkter og ydelser, og således indgå i 
dialog med andre forbrugere herom. Consumer-to consumer dialog.

Og netop fordi vi står og kigger ind i et samfund der elektrificeres, vil der være et bredere scope på 
Folkefestivalen end blot transport. Fremtidens transport vil være afsættet og omdrejningspunktet for 
festivalen, men den grønne omstillings betydning for, hvordan vi indretter vores hjem og tilpasser 
vores forbrug og dagligdag, vil også blive drøftet og showcaset på WWC. Flere analyser og undersø-
gelser viser, at de forbrugere, der er positivt indstillet for at skifte til en fossilfri bil, også generelt er 
modtagelige for den grønne omstilling i andre elementer af deres hverdag. Derfor vil WWC’s festi-
valdel også indeholde et bredere ”home-perspektiv”, hvor gode råd på forbrug og adfærd i hjemmet 
og dagligdagen, samt konkrete produkter præsenteres, fremvises og testes som en del af festivalind-
holdet. Det være sig på konkrete energibesparende produkter, serviceydelser og adfærd. 

Selvom WWC-festivalen er en folkelig og forbrugerorienteret festival, skal det også være relevant 
for erhvervslivet at være til stede og aktive på festivalen. Ikke kun for at møde evt. slutbrugere, men 
i lige så høj grad for at få inspiration fra andre virksomheder samt møde nye leverandører og sam-
arbejdspartnere. El-varebiler og mindre trucks deltagelse i The Race Challenge vil også afspejle sig i 
et erhvervsspor på festivalen, hvor der vil være udstillinger, test og relevante oplæg og keynotes for 
erhvervslivet. Denne dimension skal udvikles i samarbejde med nogle af de større brancheorganisa-
tioner (DI, Dansk Erhverv, DTL-Dansk Transport og Logistik) i samspil med lokale erhvervsaktører 
og virksomheder. Det er WWC’s mål at få etableret en ”DHL-Stafet” for el-varebiler og trucks som 
en challenge og trækplaster for erhvervssegmentet. 

Qua corona-nedlukningen har det ikke været 
muligt at afvikle de planlagte workshop-initi-
ativer omkring ramme- og indholdsudvikling 
for festivalsporet. Disse skal etableres i flere 
omgange med specifikke workshops for den 
folkelige del, der involverer Ungeråd, univer-
sitetsstuderende, studerende fra ungdomsud-
dannelser på tværs af regionen, eksilvestjyder 
mv. Dette skal initieres i samspil med regiona-
le og nationale aktører. 
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4.3.1 Den fysiske ramme
Stauning Lufthavn vil være epicenter for såvel Race Challenge som Folkefestival. Festivalen bygges 
op omkring den 1,4 km lange runway, der får samme ikoniske status som Orange Scene har for  
Roskilde Festival. Denne opbygges som en ”race-track” efter alle sikkerhedsmæssige forskrifter, for 
det er her såvel amatører som professionelle kørere tester et utal af fossilfri køretøjer. 
De selvkørende vil også kunne testes her. (her indsættes billede af runway fra Stauning Lufthavn 
og måske sammen med andet billede fra race-track, så man kan forestille sig, hvordan det kunne 
se ud.). Festivalelementer med talk- og musikscener, pit-område for teams, aktør-stande, boder og 
barer mv. bygges op omkring runway. Dette betyder også, at der skal indtænkes logistik for, hvordan 
man som publikum kan bevæge sig rundt på festivalpladsen, når man har en ”lukket” runway på 
langs af pladsen. Dette vil indebære broer/overgange for at sikre større flow og tilgængelighed  
mellem de enkelte områder. Der indrettes en samlet festivalplads, der kan huse op til 15.000 gæster 
pr. dag. Pladsen skal også involvere adgang til opladning for de forskellige teams. Og vi har en  
udfordring i at sikre p-pladser med mulighed for opladning til el-biler ligeså. 

Udover det faglige indhold vil gæsterne kunne spise og drikke med afsæt i et regionalt madunivers 
Der vil være diverse underholdning fra forskellige telte og scener – og lørdag aften vil et bredt og 
folkeligt hovednavn ”lukke og slukke” for dagen med en stor koncert fra hovedscenen. 
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4.3.2 Succeskriterier for Folkefestival

• I 2022 at få færdigudviklet designramme for indhold via udviklingsworkshops med relevante  
aktører.

• Få defineret de forskellige erhvervs-, kulturelle-, bæredygtigheds- og turismeperspektiver i festival-
benet

• Sikre den nødvendige event-økonomi iht. de i pkt. 8.2 beskrevne driftsbudgetter for 2023 og 2024 
o Dette indebærer udarbejdelse af partnerskabsstrategi med sponsorpakker for WWC generelt og  
 specifikt for de 3 ben: Symposium, Race Challenge og Folkefestival. Der tilbydes ” 
 standardpakker” med tilkøb af enkelte og individuelt tilpassede elementer

• Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for de forskellige målgrupper og indsatser.

• Få afdækket alle mulige og relevante bæredygtighedsindsatser i planlægning og afvikling af festival 
iht. WWC’s mål for bæredygtighed: 

 

• I 2024 at samle minimum 20.000 gæster fysisk til Folkefestival over 2 dage. 

• Minimum 90% af ovenstående deltagere skal være tilfredse eller meget tilfredse med deltagelse i 
The Race Challenge.

• Den samlede samfundsøkonomiske effekt i form af ekstra overnatninger, afledt omsætning og evt. 
antal årsværker (beskæftigelse) i RKSK vil der laves en effektmåling for.

4.4. Bud på WWC-program
Jf. pkt. 10 vil realisering og udvikling af WWC ske organisk over årene 2022-2024. Startende med 
en beta-event i maj 2022, der alene indeholder Symposie og Race Challenge som en 2 dagens begi-
venhed til en fuld WWC i 2023, hvor festival-benet også er koblet på, og hvor WWC afvikles over 3 
dage. Nedenfor er skitseret hvordan den samlede ramme for WWC kunne se ud i 2023. 

Tidspunktet for afvikling af WWC er tiltænkt at være ultimo maj måned. Dette hænger sammen 
med, at der fra de forskellige turismeaktører er stor bekymring for at afvikle en så stor event som 
denne i turist-højsæsonen, der går fra primo juni til medio september. Dette skyldes bl.a. adgang 
til hotelværelser og sommerhus samt det store trafiktryk, der automatisk kommer af at have mange 
turister i sommerlandet i højsæsonen. Det vil således ud fra et infrastrukturelt synspunkt være et 
spørgsmål om at placere WWC uden for denne periode. 

Da WWC samtidig er en udendørs begivenhed – med festivalbenet – skal den selvsagt afvikles i en 
periode, hvor temperaturerne gør det muligt at opholde sig udenfor i længere tid. Af den grund er vi 
landet på en afviklingstermin i ultimo maj måned. Da vi også gerne vil tiltrække almindelige borge-
re til Race Challenge og Folkefestival skal disse eventelementer afvikles hen over en weekend, hvor 
hovedparten af borgerne har fri og mulighed for at deltage.
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Programmet for WWC i 2023 kunne helt overordnet se således ud:

4.5 Overordnede WWC-målsætninger

1. Få etableret WWC som verdens mest omtalte og innovative eventplatform for  
fossilfri transport. 

2. Dette skal sikres ved at samle hele værdikæden og alle aktører inden for fossilfri 
transport. Det være sig erhvervsaktører, civilsamfund, academia og det offentlige.

3. Highlighte danske styrkepositioner, erhvervskompetencer og mindset inden for  
klima og grøn energi, og sikre tilvækst i danske arbejdspladser og afledt øget eksport.

4. Skabe et internationalt og bæredygtigt oplevelsesmæssigt fyrtårn, der  
understøtter ”Naturens Rige” som ikke blot Danmarks største men grønneste  
feriedestination.

5. Etablering af Nordeuropas største Living Lab for fossilfri transport i RKSK  
(se uddybning herfor i pkt. 4.5.1)

6. Bidrage til ændret adfærd for borgere og virksomheder nationalt og internationalt

4.5.1 Living Lab målsætning
Et Living Lab sætter rammer og strukturer for brugercentreret innovation i samarbejde mellem pri-
vate virksomheder og den offentlige sektor (OPI). Det gøres ved at facilitere processer, der strækker 
sig fra behovsafdækning og idéudvikling til implementering og salg. 

Det er WWC’s Living Lab’s mål at få udviklet og testet elementer af fremtidens transport i tæt sam-
spil mellem erhvervsliv, forskning og RKSK-borgere. 
Idéen med et Living Lab er, at man relativt hurtigt og i mindre skala kan afdække, om de løsninger 
(produkter eller infrastrukturløsninger), der testes, falder i forbrugerens eller erhvervsvirksomheder-
nes smag, alt afhængig af, hvad og hvem man tester på. Der vil således efterfølgende være mulighed 
for at skalere op til implementering i større skala. I RKSK eller i et bredere nationalt eller internatio-
nalt perspektiv, hvor det giver mening.

Fredag: 

Symposium afvikles på 
Naturkraft 10-17 

Dinner, Award show & 
Party 19-01. Venue TBD

Lørdag: 

Festival & Race Challenge 
Stauning Lufthavn 9-22

Endurance Race: 10-20

Behind-the-scenes op-
levelser og evt. ekskur-
sioner for Symposie-del-
tagere ifm. The Race 
Challenge og Festival.

Søndag: 

Festival & Race Challenge 
Stauning Lufthavn 9-18
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Der findes allerede i dag flere Living Lab-projekter for bæredygtig transport, bl.a. baseret på finan-
siering af EU’s ECCENTRIC projekt*. De er dog alle sammen primært funderet i storbyer, d.v.s. 
det urbane segment. Dette er en generel tendens for de investeringer og fokus, der er på den fossile 
transport. De tager afsæt i en urban kontekst, hvor antallet af biler og co2-problematikken også er 
størst. Men en generel omstilling af samfundet til el, og specifikt for transporten, vil også betyde, 
at behovet ikke alene vil være gældende i og omkring storbyer, men også i de mere rurale områder, 
som RKSK kan betegnes at være. Da der er udfordringer forbundet med den offentlige transport i 
mange af disse områder, er der mange familier, der i forvejen har mere end en bil for at fastholde 
deres mobilitet og fleksibilitet ift. arbejdsmarkedet. 

RKSK’s Energiplan, herunder specifikt målsætningerne omkring ”grøn transport”, ”lagring og smart 
energiforbrug” samt ”etablering af det grønne energieksperimentarium” understøtter WWC-mål-
sætningen om at få etableret Nordeuropas største Living Lab for fossilfri transport inden 2030. Her 
ønsker vi at teste såvel produkter, infrastruktur som adfærd for borgere og erhverv i et digitalt som 
fysisk univers. Dette matcher de i Energiplanen definerede målsætninger og initiativer som eks.: 
elektrificeret delemobilitet, testområder for selvkørende biler, spoler i vejene, der gør opladning mu-
ligt mens vi kører, fremme af grøn offentlig mobilitet og transport ved eks. bus- og togløsninger på el 
eller brint, samt test og udrulning af ladeinfrastruktur-løsninger i et borger-, erhvervs- og turisme-
perspektiv**.  Herudover Power-to-X, hvor el fra vind og sol omformes til energi, der kan lagres, og 
konkrete forsøgsprojekter, der undersøger og demonstrerer effektive integrations- og energilagrings-
metoder. Her er der i Energiplanen i dag et konkret mål om at blive test-område, og teste mindst to 
nye lagringsteknologier, gerne inden 2023.

Udviklingen af såvel ramme som indholdselementer for WWC’s Living Lab skal ske sammen med 
udvalgte nøglepartnere, og der skal bibringes nationale som internationale til funding heraf. Ejerska-
bet for denne proces vil i første omgang ligge på bestyrelsesniveau i tæt samspil med direktionen. 

* https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/urban-mobility/civitas-eccentric

** I Transportkommissionens Delrapport 2, der udkom tidligere i år foreslås, at kommunerne fremadrettet får mulighed for at  
bidrage såvel strategisk som økonomisk til udbygning af ladeinfrastruktur regionalt, hvilket også bør være et incitament for RKSK  
til at komme i tættere dialog med dets målgrupper via konkrete testforsøg.)
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5. Kunder/målgrupper 

Med ambitionen om at tiltrække hele værdikæden i den fossilfri transportsektor, har undertegnede 
over de sidste 2 år haft et utal af møder, dialoger og workshops med en bred skare af aktører*, der 
repræsenterer WWC’s målgrupper: industri/erhverv, civilsamfund, forskning/uddannelse og lov-
givning/det offentlige. Både for på den ene side at finde frem til, hvad der er relevant for de enkel-
te aktører i de respektive ”kasser”, men i lige så høj grad for at finde frem til, hvordan den enkelte 
målgruppe ser på behovet for - og værdien af - at samle hele værdikæden til en årlig tilbagevendende 
international event i Danmark.

Nedenfor i pkt. 5.1-5.4 er en individuel opsummering af, hvordan målgrupperne anskuer WWC, og 
hvilke value propositions (værditilbud) WWC tilbyder de enkelte målgrupper.

5.1 Industri/erhverv
Det er ikke tilfældigt, at vi starter med at kigge på dette segment, da erhvervets involvering i WWC 
er HELT afgørende for, at de i pkt. 4.5 definerede målsætninger for WWC kan realiseres. Dette gæl-
der ift. indholdsmæssig relevans samt økonomi til projektet.

At kunne tiltrække de industri- og erhvervsaktører, der udvikler produkter og serviceydelser i 
transportsektoren er selvsagt en nødvendighed. Det være sig eks. bilindustrien, ladeoperatører og 
virksomheder, som Vestas, der tilbyder bæredygtige løsninger inden for grøn energi. Det er også en 
helt central præmis og kondition for Vestas’ fortsatte involvering i WWC, at eventet kan tiltrække et 
stort, bredt og relevant netværk af virksomheder.

* En samlet stakeholderliste over de aktører, der har været dialog med er vedlagt nærværende study.

INDUSTRY

ACADEMIA

GOVERNMENT

CIVIC 
SOCIETY
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Da transport er en integreret del af de fleste virksomheders drift, og disse ligeledes arbejder med 
konkrete SDG’s *, er der i et bredt erhvervsfagligt segment en naturlig interesse for aktivt at gøre 
transporten grønnere. Dette hænger også sammen med det faktum nævnt i pkt. 3.1.1, at transport-
sektoren tegner sig for næsten 30% af EU’s samlede Co2-emissioner, og heraf stammer 72% fra 
vejtransport. 

Vigtigst er dog de virksomheder og organisationer, der har (eller på sigt får) deres primære forret-
ning inden for transportsektoren og/eller de virksomheder, hvor transportsektoren er en vigtig og 
stor del af deres nuværende eller kommende forretning. 

Vestas’ involvering i WWC er af flere grunde helt afgørende for om projektet ikke blot kan realise-
res, men endnu vigtigere skaleres til de internationale højder og målsætninger, som listet i pkt. 4.5. 
Vestas giver både tyngde og troværdighed til projektet. Set med eksterne aktørers holdning er den 
generelle opfattelse, at et så ambitiøst projekt kræver, at Vestas deltager. En stor del af disse aktørers 
involvering og deltagelse er nærmest betinget af, at Vestas går ind i projektet – og de afventer således, 
at dette sker. Dette skyldes bl.a. placeringen af WWC i RKSK – det giver god mening (og troværdig-
hed) for projektet, at det skabes lige præcis dér, hvor Vestas kommer fra. 

Vestas’ overordnede incitament for at deltage i WWC er muligheden for at møde nye og relevante 
samarbejdspartnere på tværs af værdikæder i deres forretningsområder. Og det i en international 
skala. Og så ser Vestas WWC som en platform, der kan medvirke til at få Vestas til at fremstå som 
”thought leaders” på deres område. Det er således også en mulighed for at brande Vestas. En nærme-
re beskrivelse af evt.  incitamenter for at deltage aktivt i tilblivelsen af WWC vil være en del af den 
dialog, der nu pågår med Vestas ud fra et konkret udspil, der er baseret på den i pkt. 9 og 10 skitsere-
de proces for forankring og realisering af WWC over en 3-årig periode, men med en 1-årig mellem-
fase frem til og med afvikling af beta-event for WWC i maj 2022. Her vil Vestas og WWC i fælles-
skab arbejde på at tiltrække min. 3-4 yderligere store erhvervsaktører ind i den fortsatte udvikling af 
WWC. Dette for at sikre den bredere forankring af WWC, der skal til for, at WWC har muskler nok 
til at indfri de internationale ambitioner for eventplatformen.

Det har i dette study ikke været muligt at få afdækket bilproducenternes holdning til WWC på 
internationalt niveau. Det er ganske enkelt ikke interessant for dem at forholde sig til et udviklings-
projekt. De vil forholde sig til projektet, når det er en realitet, og WWC kan komme med et konkret 
udspil til værdi, relevans, indhold, rammer og økonomi. Afdækningen i dette study tager således sit 
afsæt på importør- og forhandlerniveau i DK. 

Importører og forhandlere i Danmark er generelt meget positive overfor WWC som en tilbageven-
dende eventplatform. Samstemmende ser man den folkelige dimension (Race Challenge og Folkefe-
stival) som det unikke for WWC. Altså behovet for at tale til forbrugeren i øjenhøjde, og give disse 
mulighed for at stifte bekendtskab med nutidens og fremtidens biler. For importører og forhandlere 
har der været meget fokus på afgifter og beskatning på hele bilmarkedet i længere tid. Man har i en 
årrække efterspurgt beskatningsregler, der rækker langt frem. Det er der nu kommet på baggrund af 
Transportkommissionen og regeringens udspil. Nu ved man, hvad man står og kigger ind i ift. be-
skatning på såvel fossil- som fossilfri biler. Det helt overordnede fokus vil nu være på en styrkelse af 
lade-infrastrukturen, som er afgørende for, at vi kan få 1 mio. el-biler på vejene i 2030. Men samtidig 
er der dog nu en erkendelse af, at der også skal fokuseres på vane- og adfærdsændringer for forbru-
geren i et fossilfrit transportsamfund. Dette fokus fra WWC anerkender man for værende vigtigt og 
unikt. 

* SDG=Sustainable Development Goals aka FN’s Verdensmål
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Sidstnævnte er man bevidst om blandt forhandlere, importører og brancheforeninger. Men man skal 
bare stadig huske, at der fortsat ”spilles på to heste” i branchen – forstået på den måde, at den primæ-
re forretning stadig lever af salg af fossilbiler. Det vil den være i nogle år endnu. Og derfor kommer 
diskussionen omkring brug af plug-in hybrid-biler, som en del af WWC også til at fylde, da der 
blandt nogle aktører er et ønske om at disse også indgår i WWC’s Race Challenge-univers. 

De enkelte bilimportører får stillet x antal kroner til rådighed for marketing og kommunikation fra 
deres internationale hovedorganisation – i en global, europæisk eller skandinavisk kontekst. Det er 
lidt forskelligt. Dog er disse midler primært bundet op på lanceringer af nye modeller. Det være sig 
til lokale forhandlerevents – og indrykninger af reklamefilm, annoncer og SoMe-aktiviteter, der un-
derstøtter lanceringerne. Der er ikke tale om de store midler, og der er ikke særlig mange frie midler. 
Derfor er det eks. ikke muligt for Mercedes Danmark at indgå en stor samarbejdsaftale med WWC. 
Dette kræver både godkendelse og økonomi fra Tyskland. Dette er dog ikke det samme som, at det 
ikke kommer til at ske. For måden det kan ske på er, at Mercedes Danmark deltager aktivt i The Race 
Challenge og Folkefestivalen, og så er det ambitionen at få hovedkontoret i Tyskland til at deltage på 
Symposiet – og på denne måde få gjort WWC relevant i en international kontekst – og konkret åbnet 
for nogle andre og større pengekasser. 

Gældende for de forskellige danske bilimportører og forhandlere er dog, at man vil se meget positivt 
på deltagelse i WWC med biler, stande m.v. Og så håber man ad åre at få tilført flere midler fra det 
globale marketingbudget. Dette ligger også til grund for den senere beskrevne model for, hvorfor og 
hvordan WWC skal realiseres via organisk vækst over 3 år.

Ladeoperatørerne (Clever, Spirii, E.ON etc.) ser positivt på en årlig tilbagevendende event-platform, 
der bl.a. har fokus på infrastruktur-problematikken, men også får sat fokus på forbrugeradfærd.  
De store operatører på markedet - Clever, E.ON, Ionity – har dog primært haft fokus på udrulning af 
ladehubs og standere ved de store trafikale knudepunkter i og omkring motorveje og større byer.  
Der har indtil nu ikke været interessant (læs: rentabelt) at investere i og drifte ladestationer uden 
for disse områder. Med de nye vinde, der blæser omkring forventet større involvering af kommuner 
(herunder også medfinansiering af ladestationer i ikke-rentable driftsområder) regionalt, vil  
dette også anspore de større ladeoperatører til at tage aktivt del i WWC. WWC har brug for at kunne 
tiltrække alle ladeoperatører, idet vi som en del af vores Race Challenge har brug for at få adgang 
til midlertidige ladestationer for afvikling af vores event. Det er selvfølgelig håbet, at nogle af disse 
– evt. som en del af Living Lab’et - kan blive permanente og komme borgere, erhverv og turister til 
gavn året rundt. 

En generel og samlet tilbagemelding fra de primære aktører inden for transport- og energisektoren 
er netop, at værdien af at få et Living Lab op at stå er meget interessant – og på den lange bane mere 
interessant end WWC-eventet alene. For behovet for at involvere brugere på borger- og erhvervsni-
veau er jo selvsagt ikke kun relevant over en weekend, men i en 24-7-365 tankegang. Og værdien af 
dette Lab vil fungere som inspiration og best practise for kommuner og regioner verden over.

Brancheforeninger som Dansk Elbil Alliance (DEA)*, samt Dansk Industri og Dansk Erhverv er også 
taget i ed ift. WWC. Specielt Dansk Erhverv, som Vestas lige er blevet medlem af (har meldt sig ud 
af Dansk Industri) ser ikke blot i et erhvervsperspektiv, men i lige så høj grad ud fra et turisme- og 
bæredygtighedsperspektiv mulighed for, at WWC kan blive en international fyrtårnsevent, og vil 
gerne bidrage med at skaffe relevante midler hertil. Det er relevant at invitere direktør for Dansk Er-
hverv, Brian Mikkelsen, ind som bestyrelsesmedlem i WWC-foreningen. Der har udover møder og 
dialoger med de større erhvervsvirksomheder og organisationer været kontakt til en række mindre 

**DEA er brancheorganisationen for danske virksomheder med direkte kommerciel interesse i elbilers introduktion i Danmark
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iværksættere, der ser WWC-platformen som en mulighed for at vise sig frem på en større scene – 
 både ift. et –b-t-b- som b-t-c-segment. Mange af disse er måske ikke primært interessante ud fra et 
økonomisk perspektiv, men fordi de på en indholdsside skaber unikke oplevelser for vores gæster. 
Det er dog også i WWC’s  ånd at være en attraktiv platform for passionerede iværksættere og ”dis-
rupters” af den traditionelle fossiltransport og afledte værdikæde. 

Summeret op kan man sige, at de store og tunge erhvervsaktører primært har fokus på den internati-
onale dimension af WWC, og ligeledes ser Living Lab’et som en måde at styrke og sikre værdi på den 
lange bane. Nogle aktører vil primært finde WWC relevant i en national eller regional kontekst. Det 
drejer sig eks. om det regionale erhvervsliv, der har virksomheder, der agerer både globalt og regio-
nalt. Nogle vil kun være at finde på de to folkelige ben af WWC, d.v.s. Race Challenge og Folkefesti-
val, mens andre primært vil have interesse i Symposiet. 

Det er således vigtigt, at WWC giver de enkelte aktører disse muligheder i form af deltagelse på 
forskellige niveauer og kontekster. Dette skal afspejle sig i de forskellige partnerskabs/sponsorpak-
ker, der kan tilbydes når WWC er forankret juridisk og organisatorisk, og de mange og forskellige 
erhvervsaktører ved, at WWC bliver en realitet. Dette er også den aftale, der er lavet med Ringkø-
bing-Skjern Erhvervsråd, der meget gerne ser WWC blive en realitet, og gerne vil bistå med større 
fundraising-kampagne blandt områdets erhvervsaktører. Det kræver blot man ved, hvad man får for 
pengene.

Konklusionen er, at en bred og stor skare af erhvervsaktører vil deltage aktivt – og bidrage økono-
misk til WWC ud fra 2 præmisser: 

1. Vestas går aktivt ind i realiseringen af WWC

2. WWC-udrulning beskrives, projektet forankres organisatorisk, og der tilbydes kon-
krete udviklings- og partnerskabspakker, som den enkelte virksomhed/organisation 
kan forholde sig til.

5.1.1 Value propositions (værditilbud) industri/erhvervsaktører

• WWC er den ene internationale eventplatform, der samler alle aktører i værdikæden for fossilfri 
transport

• Mulighed for at deltage ud fra et internationalt, nationalt eller regionalt perspektiv – og på alle 
WWC’s 3 ben eller blot 1-2 af disse. Sponsorpakker tilpasset denne dimension.

• Mulighed for at indgå i tværfaglige udviklingsprojekter med andre erhvervsvirksomheder og 
brancheorganisationer, videninstitutioner og civilsamfund. Op til WWC-events og på sigt i Living 
Lab-regi.

• Networking i verdensklasse. Mulighed for at møde, drøfte og dele viden med top-CEO’s, CCO’s, 
forskere, iværksættere, meningsdannere og politikere

• Bliv inspireret af thought leaders & best practise cases from around the world (med en ambition 
om at bringe danske styrkepositioner inden for grøn omstilling ud til verden)

• Mød dine fremtidige samarbejdspartnere, konkurrenter og kunder afhængig af dine præferencer

• Digital platform giver adgang til udvalgte talks og sessions for flere i din virksomhed – under af-
vikling af WWC eller i løbet af året.

• Afsender eller deltager i udvalgte workshops eller breakout-sessions

• Adgang til ”behind- the scenes” elementer på Race Challenge og Folkefestival
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5.2 Civilsamfund
Som beskrevet tidligere er involveringen af forbrugeren et af de bærende og unikke elementer for 
WWC. Der er brug for en ramme, hvor forbrugeren på egen krop kan gøre sig sine erfaringer med 
fremtidens fossilfri transport. Dens betydning og indvirken på den enkeltes hverdag. Både ift. poten-
tialer og begrænsninger. Dette skal ske via deltagelse i WWC’s Folkefestival og The Race Challenge. 

På baggrund af møder, workshops og dialog med FDM, FDEL (Foreningen af danske el-bilister) 
og Naturkraft er nedenstående tilgang til forbrugeren udarbejdet, og der er blandt de selvsamme 
organisationer udtrykt et stort behov for at få tilvejebragt en stor national event, der har stor fokus 
på borgere og forbrugeres forståelse af fremtidens fossilfri transport. Det var jo samme holdning og 
syn, som flere erhvervsaktører også påpegede. På hver sin front arbejder netop disse 3 organisationer 
på at give borgeren (og for FDM og FDEL specifikt bilisten) viden og erfaringer på dette område. 
Man kan diskutere, om Naturkraft alene repræsenterer civilsamfundet, men i denne kontekst giver 
det mening, da formålet med Naturkraft er ”at synliggøre naturens kræfter for at skabe forståelse og 
større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvordan vi hver især og sammen kan 
bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt”. Et formål, der på mange måder matcher WWC’s 
mission-statement – og med et fælles ønske om via viden og oplevelser at ændre folks adfærd. Der-
for giver det mening at lade Naturkraft være en vigtig strategisk partner i WWC, og som beskrevet 
senere, som medstifter af den almennyttige forening, der skal gøre WWV til virkelighed. At Na-
turkraft herudover kommer til at spille en vigtig rolle som ramme for Symposiet, er kun med til at 
styrke værdien af partnerskabet.

Målgruppen på forbrugersiden vil være meget bred, men da vi i de første år har megen fokus på 
persontransport, og specifikt elbiler via vores Race Challenge, vil den primære målgruppe være 18+ 
og familier, der enten har eller forventes at anskaffe sig en bil. Det er disse, vi med The Race Chal-
lenge og Folkefestivalen ønsker at gøre klogere på – og ligefrem bidrage til at kvalificere – deres valg 
af elbil. Vi ved også, at mange af de personer og familier, der allerede har en el-bil vil finde det uhyre 
interessant at deltage i WWC. Alene for at holde sig opdateret på hvad, der rører sig, hvilke nye 
modeller, der er på vej, og generelt bare muligheden for at holde sig opdateret på området. Det er en 
af grundene til, at WWC vil appellere til bilister, der i forvejen er ejere af en el-bil. Og det er derfor 
vores opgave at få dem aktiveret, ikke blot som gæster, men ambassadører for WWC. Der er fra flere 
sider gjort opmærksom på, at ambassadørerne ikke må fremstå ”hellige” over for evt. nye el-bilister 
eller forbrugere. Man behøves ikke nødvendigvis skulle vælge en el-bil, fordi det gør verden og pla-
neten til et bedre sted. Hvis man alene vælger en el-bil ud fra, at man får en bedre køreoplevelse, ja 
så hylder vi stadig folk for det. Det er nødvendigt at være åben, positiv og rummelig, når man gerne 
vil appellere til en bred målgruppe, men mere vigtigt, hvis du for alvor vil flytte holdning og adfærd 
for en større skare af forbrugere.

Der vil dog også være et bredt forbrugersegment, der selvom de ikke står og skal købe ny bil, godt 
ved, hvilken vej det hele går, og derfor ser WWC som det store eksperimentarium, hvor de kan blive 
klogere på morgendagens fossile transportmuligheder. For disse skal det lærende element ske via et 
underholdningsformat som The Race Challenge. Det er vores opgave at sikre, at denne brede skare af 
familier – med børn – også finder det relevant at besøge WWC. 

Jan Gintberg afsøger muligheden for at lave et TV-koncept, med arbejdstitlen ”SuperCharge”, hvor 
kendisser skal køre fra øst til vest (København til Ringkøbing eller den anden vej) og prøve kræfter 
med el-biler og opladning undervejs. Som Jan skriver: SuperCharge er et top produceret  
spilorienteret show i bevægelse og med høj grad af talkshow elementer. ’TopGear’ møder  
’Comedians in cars getting coffee’ møder ’Over Atlanten’. TV-showet understøtter WWC’s 
folkelige dimension, og vil bidrage positivt til synliggørelse af WWC meget bredt.
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I det skitserede Race Challenge design er det ambitionen at lade helt almindelige bilister deltage 
i vores Race Challenge på lige fod med kendisser. Det er således tanken, at 15-20 teams vil være 
almindelige borgere, der deltager i Endurance Racet. Her finder vi deltagere via konkurrencer med 
WWC-partnerne. Når et af de ypperste formål med WWC er at kvalificere borgerens valg af el-bil, 
og dette bl.a. sker via vores hovedevent ”Endurance Racet”, er det jo ganske naturligt at lade selvsam-
me forbrugere deltage aktivt i selve racet. Det vil som tidligere beskrevet under pkt. 4.3 – Folkefesti-
valen – også være vores ambition at involvere forbrugere og iværksættere, der allerede har gjort sig 
sine erfaringer i et særskilt og dedikeret ”consumer-to-consumer/DIY” område på Folkefestivalen i 
Stauning Lufthavn.

Ramme og indholdselementer for folkefestivalen mangler vi fortsat at få udviklet, hvilket ikke har 
været muligt qua corona-restriktionerne. Det vil komme, hvis man vælger at gå videre med WWC 
– og i så fald coronaen tillader os det. Det i pkt. 10 viste udviklingsforløb for realiseringen af WWC 
skitserer en organisk udvikling, hvor Folkefestivalen først vil komme til i WWC’s andet år – i 2023. 
Dette giver også mulighed for at få udviklet flere konkrete indholdselementer for Folkefestivalen. 
Hvor vil gæsterne komme fra? Til at starte med, og som en del af den skitserede organiske vækst og 
udvikling af WWC, vil det primært være gæster fra Danmark i et år 1. Men allerede fra år 2 – og i 
den grad i et år 3 – skal WWC kunne tiltrække gæster fra udlandet, der vælger at tage til Danmark 
og Vestkysten for at deltage i WWC. Det skal ganske enkelt være et ”reason-to-go”, og det vil være 
oplagt for udenlandske gæster/turister at kombinere det med ferie i området i selvsamme periode. 
Derfor skal der også i samarbejde med turist-aktørerne udvikles samlede pakker, der indbefatter 
ophold og oplevelser, der rækker ud over deltagelse i WWC. 
Når vi er kommet et spadestik dybere på indholdsdelen for Folkefestivalen, samt kender mere til 
WWC’s app, vil der blive lavet et første draft på en prisstruktur for adgangspriser, fysisk som digitalt 
samt 1- og 2-dages deltagelse og i samspil med diverse opholdspakker. 
På den lange bane skal civilsamfundet aktiveres i hele Living Lab-tanken. Her vil det være lokale 
RKSK-borgere, der tager del i de forskellige test og eksperimenter. 

5.2.1 Value propositions civilsamfund/borgere
• Den ene store årlige nationale/internationale eventplatform, der giver dig up-to-date viden på 

fremtidens fossilfri transport
• Et unikt, lærende og underholdende konkurrenceunivers aktiveres via The Race Challenge og  

festivalens eksperimentarium for fossilfri transport
• Mulighed for at høre om, se og prøve alle nye el-biler. Og med WWC’s app kvalificere dit eget  

valg af el-bil
• Mød de store brands, de små iværksættere, forskerne, politikerne, meningsdannerne og andet 

godtfolk med interesse for grøn transport
• Bliv inspireret af ligesindede på, hvad du kan gøre for den grønne omstilling i din hverdag.  

Hvordan du indretter dit hjem, dit forbrug og adfærd til en ny virkelighed

5.3 Forskning/uddannelse
Viden-institutionerne repræsenterer forskere og studerende, der arbejder både teoretisk og praktisk 
med konkrete områder inden for eller relateret til den grønne transport. For WWC er disse ikke blot 
en målgruppe for selve eventen, men i højere grad en aktiv medspiller, der er med til at definere ind-
hold, der gør det relevant for såvel industrien, lovgiverne som civilsamfundet at deltage i WWC. 

Da RKSK har et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet (AU) – og begge er en del af Region 
Midtjylland - har det været naturligt at afsøge potentialet for samarbejde med dem. 
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Der har dog også været afholdt møder med DTU, der er DK’s største ingeniøruddannelsessted. Og 
sidstnævnte deltager bl.a. i det tidligere omtalt Student Formula, hvor ingeniørstuderende bygger 
Formel-racere og konkurrerer mod andre universiteter. Et projekt, som WWC kan lære meget af i en 
evt. udrulning af Global University Race Challenge, hvor studerende verden over skal konkurrere i 
el-biler, de selv har bygget. Skjern Tekniske Skole som erhvervsskole er også relevant for WWC, idet 
man her uddanner mekanikere, og disse er jo et godt eksempel på en uddannelse og et fag, der også 
skal tilpasse sig en ny virkelighed, da el-biler alt andet lige kræver væsentlig mindre vedligeholdelse 
og reparationer end traditionelle benzin- og dieselbiler. Så involvering af og partnerskab med disse 
to institutioner skal ved realisering af WWC undersøges nærmere. 

Det er dog WWC’s klare ambition at få etableret et strategisk samarbejde med AU, der sigter på et 
tværfagligt samarbejde på tværs af fakulteter og områder. Samarbejdet indbefatter projektindholds-
udvikling, videndeling, networking samt fundraising i samarbejde med internationale partnere. Vi 
vil rigtig gerne indgå partnerskaber med internationale viden-institutioner, der arbejder med spe-
cifik viden for vores område. Her er det afgørende, at disse døre åbnes via AU, da de i forvejen har 
samarbejdsaftaler med internationale partnere. Så dette og i kombination med, at vi forventer Vestas 
vil gå aktivt ind i projektet, gør det muligt ad åre at få involveret internationale anerkendte universi-
teter og viden-institutioner i WWC. 

Snitfladerne for samarbejdet med AU tager afsæt i udviklingsworkshop og dialog med forskellige 
institutledere og professorer ved AU med kompetencer og fokus på eks. ingeniørvidenskab, design 
bæredygtighed, datalogi og adfærdsdesign. Det er parternes ambition at få involveret både forskere 
og studerende i nogle af de her listede områder for samarbejde: 

Ingeniørerne:
• Byggeprojekter på Ingeniørskolen, biler til studenterræs, fagligt laboratorium, systemintegration 

som forskningsprojekt i Orbit Lab, PTX, ladestander og batterier. Deltager gerne allerede nu i 
workshops med studerende. Konkret mulig race challenge involvering via ATW race Challenge.

• 260 studerende har faget Højteknologisk Entreprenørskab, mange forskere starter egen  
virksomhed.

• Relevant at samarbejde omkring selvkørende biler
• Mulige temaer: elektriske batterier, grønne dagsorden, machine learning, transport og autonomi. 

Tænk bredere end blot transport. Hvad med landbrugsmaskiner? Relevant i en egn med masser  
af landbrug.

• Samarbejde omkring drone-projekt
• Har teknisk laboratorium i Herning, der stilles til rådighed med såvel ramme som studerende
• Både studerende og forskere fra Ingeniørhøjskolen kan deltage
• Summer Schools en mulighed

Computerteknologi:
• Temaer: borgerinddragelse og værktøjer hertil, digitalisering, verdens største museum (Smithsoni-

an, Case-samarbejde og udvikling)), socioøkonomisk adfærdsændring, kobling til verdensmål, IoT 
på Campus 2.0, Smart Cities

• Samarbejde med ingeniørerne omkring skabelse af format for Race Challenge? Evt. med design-
skole

• Samarbejde med internationale partnere
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Institut for Kultur og Samfund:
• Kan involvere studerende fra BA-tilvalgsfag i Humanistisk Teknologiudvikling
• Konkrete designprocesser på konkrete cases til WWC
• Mulige temaer: Filosofi i samfundet, Nudging+, Argumentationschalleng:e evt. i samarbejde med 

Dansk Filosofisk Selskab, hvor den bedste type argumentation for den grønne forandring vinder
• Projektudvikling: Vil gerne stå for et track til symposium

Datalogi:
• Erhvervsprojekter, cases til kurset ”Innovationsprojekt”. 20-30 ECTS point - AI, Machine Learning, 

Datavisualisering, Grundfos-case og impact heraf som best practice
• Fælles forskningsprojekt og ansøgning til Velux Fonden relevant
• AU-interesse i rekruttering – også gerne internationale studerende til kandidatuddannelser

Forretningsudvikling og Teknologi (Herning)
• 100 studerende vil formentlig have interesse, og WWC kunne i givet fald indgå som ECTS
• Fem forskere vil formentlig kunne indgå

Som det beskrives senere i nærværende study, er AU tiltænkt en rolle som medstifter af den almen-
nyttige forening WWC – og AU vil i forlængelse af RKSK’s og Vestas’ beslutning ift. WWC – have 
dette punkt på dagsorden på fælles RKSK/AU møde fastsat til den 14. april 2021. Umiddelbart er 
man dog fra AU’s side meget positive over for involvering i WWC, hvilket ovenstående potentielle 
snitflader også illustrerer – og de er på ingen måde udtømmende – og kan bibringes yderligere per-
spektiver med en aktiv Vestas om bord i projektet. 

Undertegnede har i en tidligere rolle som udviklingschef for NorthSide Festival haft et særdeles 
udbytterigt samarbejde med AU, der involverede de studerende til udvikling af såvel rammer som 
indhold på festivalen. Herudover tog de studerende stort ejerskab på skabelsen af en festival i deres 
by – og med afsæt i de kompetencer, de kunne bibringe. Det er noget af det samme vi skal forsøge at 
fremme og fremelske ved de studerende. Det vil gavne både den enkelte studerende, AU som institu-
tion og WWC som en regional event.

Timingen med placering af WWC ultimo maj måned kan være en udfordring ift. de studerendes 
eksamensperiode. Hvor stort et problem det er, kan dog ikke siges for nuværende, da det er afhængig 
af samarbejdets omfang og planlægning.

Det er WWC’s målsætning at tiltrække relevante nationale og internationale forskere som indlægs-
holdere til WWC’s Symposium. Det er også ambitionen at forskere, professorer og institutledere vil 
deltage/købe billet til WWC – specifikt Symposiet.
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5.3.1 Valueproposition forskning/uddannelse
• WWC stiller en national/international eventplatform til rådighed for forskere og studerende, der 

får mulighed for bringe deres viden og kompetencer i spil overfor såvel industri som samfund og 
borgere.

• En årlig tilbagevendende event giver mulighed for udvikling af såvel forsknings- som studenter-
projekter med en længere tidsramme – og mål for impact.

• Mulighed for at sikre tværfaglige projekter på tværs af fakulteter og institutter, hvilket er en generel 
målsætning for eks. AU.

• Internationalt samarbejde mellem universiteter og virksomheder med afsæt i WWC’s almennyttige 
formål.

• Mulighed for diverse PhD-erhvervsprojekter i samarbejde med relevante virksomheder.
• Mulighed for studerende at showcase deres kompetencer, men også specifikke udviklingsprojekter 

på WWC.

5.4 Lovgivning/det offentlige
En reduktion i Co2-udslippet på 70% og et elektrificeret samfund med 1 mio. el-biler på vejene i 
2030, kræver en ganske betydelig omlægning af vores samfund. Ikke kun via teknologiske land-
vindinger og en ny forbrugeradfærd, men i lige så høj grad via ny lovgivning og en større offentlig 
investering i infrastruktur. Der er brug for platforme og stor-skala test centre, der både itale- og isce-
nesætter potentialer og problemstillinger i rejsen hen imod et fossilfrit samfund. WWC er tiltænkt 
som en almennyttig årlig tilbagevendende eventplatform, der samler alle aktører i værdikæden for 
grøn transport, og her deles viden, nye idéer, nye forretningsmodeller på tværs af dem, der udstikker 
rammerne (lovgiverne) og dem, der udvikler og bygger (forskere og industri) med dem, der bruger 
produkterne (borgere og erhverv). 

Det er en samfundsmæssig og global udfordring at få omstillet samfundet til grøn transport. Det 
kræver offentlige investeringer i stor skala de første mange år. Det er alle bevidst om. RKSK, som en 
offentlig, kommunal aktør, har med dette udviklingsprojekt taget et konkret ansvar for at accelerere 
udviklingen hen imod et samfund uden fossile brændstoffer i transporten. Men det kræver, som 
nærværende study også dokumenterer, at der er flere aktører, på tværs af værdikæden, der tager 
ansvar og tilfører såvel kompetencer som økonomiske midler for, at WWC skal lykkedes. WWC som 
platform kan ikke udvikles og drives alene ud fra et kommercielt mindset. WWC skal dog bidrage 
til, at industrien og erhvervet finder det attraktivt ud fra et forretningsmæssigt synspunkt at investere 
i denne udvikling – og værdien i at gøre det ved at tage del i WWC.

Selvsamme tilgang kræver det, at nationale og regionale (og på sigt internationale) myndigheder, 
fonde og puljer har til WWC. Det er nødvendigt, at der findes ekstern, offentlig finansiering til vide-
reudvikling, realisering og drift af en international eventplatform som WWC. 

RKSK forventes at være positiv for en realisering af WWC, såfremt Vestas vælger at gå aktivt ind i 
projektet, som skitseret i pkt. 10. 

Region Midtjylland (RM) er en relevant partner qua RM’s udviklingsstrategi og strategi for bæredyg-
tighed. WWC understøtter den politiske vision i udviklingsstrategien – på tværs af strategiens for-
skellige mål og strategispor. WWC samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og 
studerende om at udvikle fremtidens grønne løsninger for fossilfri transport. WWC bidrager således 
til at tage hånd om klima, miljø og ressourcer og dermed målene om ”mere bæredygtig mobilitet” ” 
og ”en klimarobust region”. 
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WWC’s Race Challenge og Festival understøtter den folkelige forankring af den grønne omstilling, 
og at forbrugerne dermed fremadrettet vælger de grønne transportløsninger. WWC bidrager des-
uden til et mangfoldigt kulturliv og dermed til det gode liv lokalt og i regionen.

Der er afholdt møder med RM omkring samarbejde, hvor mobilitet, borgerrettet adfærdsmønstre 
for grøn omstilling og involvering af ungdomsuddannelserne i tilblivelsen af festivaldelen er oplagte 
samarbejdsflader. RM vil tage stilling til et konkret samarbejde, herunder økonomisk bidrag, i så fald 
den almennyttige forening etableres med nøglepartnere ombord. 

Undertegnede har også haft dialog med Region Hovedstadens og dennes satsning på fossilfri trans-
port – kaldet Copenhagen Electric - hvis opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i ho-
vedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerska-
ber og etablere netværk. Her er man åben for et konkret samarbejde med WWC, RKSK samt Region 
Midtjylland. Dette perspektiveres senere under ”potentialer” i pkt. 7.

På statsligt plan var det tanken, at WWC blev præsenteret bredt over for en bred skare af politikere 
på Folkemødet Bornholm i 2020 

Dette blev desværre aflyst qua corona. Men behovet for at få italesat WWC som en vigtig platform 
for udrulning og acceleration af den grønne transport i både et erhvervs- bæredygtigheds- og ad-
færdsperspektiv er afgørende for, at der kan tilføres statslige midler til det almennyttige projekt 
WWC. Det er bl.a. også herfor, at det påtænkes at indgå en samarbejdsaftale med Danmarks største 
bureau for Public Affairs, Rud Pedersen*. 

Rud Pedersen Public Affairs har siden 2019 på forskellig vis været en del af projektet frem til i 
dag – bl.a. med den - desværre aflyste - men store satsning og lancering af WWC på Folkemødet 
Bornholm 2020, men også i planlægningen af ”erstatningseventet” på Christiansborg i sept. 2020. 
De visioner og ambitioner, der ligger for WWC, gør det endnu mere relevant at indarbejde politisk 
interessevaretagelse og strategisk allianceopbygning i planerne for projektet. Både i en dansk men 
også i en international sammenhæng. Her kan Rud Pedersen bidrage aktivt i en rolle som partner i 
projektet. Både når WWC skal i dialog med det politiske system, og når der er behov for at række ud 
mod aktører i erhvervslivet og i organisationer. 

* Rud Pedersen Public Affairs er Nordens førende virksomhed inden for politisk interessevaretagelse og har gennem mere end 10 
år oparbejdet et omfattende netværk blandt politikere, partiorganisationer, ministerier, styrelser, organisationer m.v. Det giver bred 
adgang til valide efterretninger fra hele det politiske system. Rud Pedersen har i dag mere end 200 medarbejdere på kontorer i Kø-
benhavn, Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsinki, Tallin, Berlin og Bruxelles. Heraf cirka 60 medarbejdere på kontoret i København
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 Rud Pedersen tilbyder kunder hjælp til at navigere i det politiske system. En systematisk, 360 gra-
ders monitorering af alle partiers politik, dagsordener, holdninger og politiske strømninger omsæt-
tes til analyser, der sætter kunden i stand til at placere sig taktisk klogt i såvel den politiske dialog om 
konkrete beslutninger som i den bredere offentlige debat. 

Rud Pedersen rådgiver på baggrund af analyserne om de skridt, kunden med fordel kan tage, når 
det drejer sig om timing i relation til politiske forhandlinger, indgåelse af alliancer både nationalt og 
regionalt, øvrige actions og andet, der fremmer kundens muligheder for – rettidigt - at præge den 
politiske debat og de beslutninger, der træffes. 

Den gode idé alene er ikke nok til at få løftet WWC til at være en international event i verdensklas-
se. Det kræver gode legekammerater, gode forbindelser og den rigtige timing for at sikre national 
opbakning og økonomi til projektet. For national opbakning på højeste niveau er også det, der skal 
til og aktiveres for at sikre en international interesse og investering i WWC. Det er også nødvendigt 
at få italesat Living Lab-tanken for politikerne. En ambition om at udvikle Nordeuropas største Li-
ving Lab for fossilfri transport i Danmarks største kommune vil ud over en bred politisk opbakning 
kræve, at der åbnes for andre midler og puljer på såvel statsligt som europæisk niveau. Evt. EU-mid-
ler hertil vil kræve den danske regerings opbakning hertil. Rejsen her hen imod kræver dog i første 
omgang, at vi lykkedes med eventplatformen WWC. Dernæst skal der arbejdes på etableringen af 
Living Lab’et.

Politikerne og det offentlige system skal ikke blot understøtte og bidrage til realisering af WWC. De 
skal indgå aktivt i en demokratisk dialog med resten af interessenterne omkring WWV. Det være 
sig erhvervsliv, iværksættere, forskere, studerende, og ikke mindst borgerne. WWC skal være den 
platform – eller det årlige møde – hvor internationale, statslige, regionale og kommunale aktører i 
form af politikere og top-embedsmænd mødes og drøfter tilstanden og perspektiver for den fossilfri 
transport. Europæiske og nationale top-politikere og ministre vil være at finde som indlægsholdere 
på Symposie som Folkefestival.

5.4.1. Valueproposition lovgivning/det offentlige
• Med WWC etableres en årlig tilbagevendende international eventplatform, der synliggør både 

dansk vilje og erhvervskompetencer inden for den grønne omstilling. 
 o Bidrager til at realisere målsætningen om 1 mio. el-biler i DK i 2030
 o Bidrager til at realisere målsætningen om en 70%-reduktion af Co2-bidraget i 2030
 o Bidrager til at styrke danske erhvervskompetencer inden for grøn omstilling internationalt
• WWC har potentiale til at blive et internationalt oplevelsesfyrtårn, der - bygget på stærke danske 

værdier som demokrati, ansvar og fællesskab – positionerer DK som en grøn feriedestination i 
såvel en forbruger- som erhvervsturismekontekst.

• Lovgivere får mulighed for at italesætte en global som regional udfordring på transportområdet i 
en lærende og underholdende ramme, der samler hele værdikæden inden for transport og energi.

• Med WWV får vi en international eventplatform i DK, der ikke blot italesætter, men direkte tester 
og udfordrer infrastruktur-problematikken på elbil-området. Dette alene gør det relevant for myn-
dighederne at være stærkt repræsenteret og aktive i WWC. 

• WWC er en forløber for etablering af Nordeuropas største Living Lab af fossilfri transport i RKSK. 
Dette skal medvirke til at tiltrække udenlandske investeringer og arbejdskraft til DK.

• RM og RKSK får mulighed for at showcase deres indsatser på bæredygtighedsområdet og inden 
for grøn omstilling, ligesom regionen og ”Naturens Rige” i en oplevelses- og turismekontekst syn-
liggøres.
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6. Produkt- og markedsanalyse
 
Behovet for at ændre status quo på transportområdet er en global udfordring, som 
man i hvert fald i den vestlige verden har erkendt. Dette afspejler sig i, at der over de 
seneste fem-syv år er poppet ganske mange konferencer/symposier op omkring grøn 
omstilling og Co2-reduktion, og i forlængelse heraf specifikke konferencer, der sætter 
fokus på transportområdet. Disse har for størstedelens vedkommende været  
erhvervskonferencer med deltagere, der repræsenterer industrien, lovgiverne og  
forskerne.

Dette matcher ganske glimrende, hvor man har været i omstillingen af transporten fra fossil til 
fossilfri. Der var for fem-syv år siden et meget lille marked - og udvalg af el-biler – og derfor var det 
primært interessant for udviklere og lovgivere at samles og drøfte perspektiver for fossilfri transport. 
Men med Paris-aftalen i 2015 og et hastigt stigende fokus på den grønne omstilling blandt såvel fol-
kevalgte, meningsdannere som en større og større del af befolkningerne (specielt de yngre) rundt om 
i den vestlige verden, er der for alvor blevet sat konkrete initiativer i gang på området. 

Ligesom WWC-Symposiet henvender sig til det, vi kalder det ”professionelle segment” – det være sig 
industriaktører, forskere og lovgiverne – så er 95% af alle af de store internationale konferencer og 
kongresser inden for grøn omstilling, og specifikt ned på transportområdet, målrettet disse tre seg-
menter. Der er så at sige ingen, der henvender sig til og/eller involverer slutbrugere. Disse eksisterer 
blot som målgrupper i indlæg og key-notes. Alene i 2021 vil der blive afviklet + 100 store internati-
onale konferencer for transport. Heraf har ca. halvdelen fokus på persontransporten alene. Mange 
af konferencerne er endvidere brudt ned i konkrete indholdselementer som batteriteknologier eller 
udbygning af infrastruktur i en urban kontekst. Altså specialiserede kongresser for udvalgte segmen-
ter og kompetencer. Disse konferencer afvikles i store globale metropoler som Tokyo, Singapore, 
Bangkok, New York, San Francisco, Montreal, Paris, London, Rom, Amsterdam, Oslo mv.

Bryder vi analysen ned på konferencer og udstillinger, der alene beskæftiger sig med grøn transport 
for biler, busser, tog og fly er der ca. 10-15 relevante i Europa at sammenligne sig med, og søge inspi-
ration fra. De består næsten alle af et konference-element og et udstillingselement. Alle på nær en 
event (Fully Charged Live) henvender sig til det professionelle segment. Nedenfor er de 5 europæ-
iske årligt tilbagevendende konferencer/udstillinger/events, som jeg finder mest relevant at trække 
frem, kort beskrevet.

Undertegnede har selv deltaget i konferencen ”rEVolution” i Am-
sterdam 2019. Super key-notes, lækker ramme, networking og 
deling af insights og best practise ift. omstillingen til et fossilfrit  
samfund. Samlede op mod 1.000 fagpersoner fra 30 lande til en 
1-dags konference – og havde kun en meget lille exhibition koblet 
på. Konferencen har fokus på videndeling og networking.  
Men masser af inspiration at hente ift. indhold og afvikling af en 
super professionel indoorerhvervskonference for fossile køretøjer. 
Billetprisen er afhængig af købstidspunktet  
DKK 2.000-3.000. Konferencen afvikles den 5. oktober 2021*
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”Nordic EV Summits” er en norsk konference, der er ganske po-
pulær for danske virksomheder med interesse for el-biler. Dette 
hænger måske sammen med, at Norge ofte bruges som best practi-
se og inspiration for udrulning af el-biler i samfundet. I Oslo sælges 
der i dag flere el-biler end fossilbiler. Afsættet for konferencen er 
dog bredere end el-biler alene, da ”til lands, til vands og i luften” er 
deres take. Flere af de aktører, der har bidraget til dette study, gæ-
ster hvert år Nordic EV Summits. Også her samler man 1.000 delta-
gere fra 40 lande til en 2-dages indendørs konference med op til 80 
indlægsholdere. Konferencen afholdes for fjerde gang den 20.-21 
november 2021. En 2-dages billet koster ca. DKK 3.500.

”MOVE” er en engelsk konference for mobilitet – MOVE beskriver 
sig selv som ”the most important mobility event on the planet” – og 
markedsfører sig således ”MOVE – Models, Technology, Sustai-
nability”. Der er tale om en stor 2-dages indendørs begivenhed, 
der består af et konferencespor og et stort udstillingsspor. Samler 
10.000 gæster, og har efter sigende 800 speakers (det er godt nok 
mange) på 18 scener. I udstillingsområdet er mere end 700 virk-
somheder repræsenteret, heraf 500 start-ups. MOVE lancerer også 
tilsvarende events i Austin (USA) og Singapore. Billetprisen er ca. 
DKK 5.000 for en 2-dages billet.

Den tyske ”Greentech Festival”, der startede i 2020, med bl.a. den 
tidligere verdensmester i F1 Nico Rosberg, som en af bagmændene, 
”hylder den grønne omstilling og en bæredygtig livsstil”. Greentech 
Festivalen finder sted i Berlin fra den 18.-20. juni som en 3-dags 
begivenhed, der består af konference, udstilling og et award-show. 
Festivalen appellerer til både erhverv og slutbrugere, men har et 
meget bredt take på grøn omstilling. Den kunne være relevant at 
samarbejde med, da WWC’s take kun er en niche af Greentech’ s 
brede tilgang til grøn omstilling. Har nogle tunge folk bag festiva-
len – og gør sig visuelt rigtig godt.

Den event, der mest ligner WWC er ”Fully Charged Live”, der er en 
engelsk event. Jeg skulle have været på besøg i 2020, men den blev 
desværre aflyst qua Corona. Den startede ud i 2018 og udspringer 
af en podcast kaldet ”Fully Charged”, der alene beskæftiger sig med 
eldrevne køretøjer. Man havde fået skabt et stærkt univers, hvor 
slutbrugeren var i fokus, og man ønskede at lave en fysisk event på 
ryggen af pod-casten. Det gjorde man så første gang i 2018, og gen-
tog succesen i 2019, hvor man samlede mere end 10.000 forbrugere 
til en stor forbruger-event på Englands legendariske racerbane Sil-
verstone. Her var der talks, udstillinger og test af alle mulige slags 
el-køretøjer. Den primære tilbagemelding, man fik fra sine gæster, 
var et stort ønske og behov for, at man som deltager, havde mulig-
hed for at teste flere produkter, og med egne øjne og erfaringer gøre 
sig klogere på fremtidens fossile køretøjer.
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”Fully Charged Live” afvikles over 3 dage den 18.-20. juni i Farnborough Lufthavnen sydvest for 
London. På mange måder ligner den - på både indhold og ramme - noget af det, WWC påtænker. 
Den har alene fokus på forbrugersegmentet, men laver partnerskaber med virksomheder og organi-
sationer, der har en interesse i at fremme fossilfri transport over for slutbrugerne. Det koster ca. 225 
DKK for en 1-dags billet og ca. 360 DKK for en 3-dags billet.
I en dansk kontekst er der ikke noget, der ligner WWC. Der kan hentes inspiration og elementer 
for rammesætning fra Folkemødet på Bornholm og Klimafolkemødet. Der kan specifikt hentes 
indholdsmæssigt inspiration fra diverse fagkonferencer omkring grøn transport og fra nogle af de 
forbruger-events og ”kør grønt-dage” som FDEL og FDM arrangerer rundt om i landet, hvor forbru-
geren kan prøvekøre el-biler.
Summeret op er der ingen events – nationalt som internationalt – der ligner WWC. Men der er flere 
steder at søge viden og inspiration på de enkelte indholdselementer – og det skal WWC bestemt ikke 
være for fin til ikke at gøre. 

https://www.revolutionconference.com/ 
https://www.terrapinn.com/exhibition/move/index.stm 
https://nordicevs.no/about/ 
https://greentechfestival.com/ 
https://fullycharged.show/events/fully-charged-live-2021/ 



43

7. Udfordringer/barrierer vs. potentialer/muligheder

I dette afsnit kigger vi på såvel udfordringer som potentialer i målsætningen om at 
gøre WWC til ”verdens mest innovative, omtalte og værdiskabende eventplatform 
for fossilfri transport”.

7.1 Udfordringer/barrierer
• Det er afgørende, at vi får Vestas med ombord. Som beskrevet tidligere pga. to parametre: trovær-

dighed ift. projektets forankring i RKSK, og fordi Vestas, som den globale og anerkendte aktør den 
er, vil være i stand til at kunne trække andre ”tunge” og relevante partnere ind i projektet. Det er 
ganske enkelt en nødvendighed for at realisere visionen.

• Det er ligeledes afgørende, at vi sikrer politisk opbakning til projektet fra højeste sted i DK. Dette 
med henblik på at få såvel national som international funding til at skalere WWC over årene.

• Projektet skal juridisk og organisatorisk forankres i en selvstændig juridisk enhed for fortsat udvik-
ling og realisering af WWC.

• Fortsat indholds- og rammeudvikling af WWC. Der er stadig lang vej til, at vi har et færdig og 
sammenhængende stærkt koncept. Det er bl.a. derfor, WWC skal udvikles og launches organisk 
over en 3-års periode, som beskrevet i pkt. 10.

 o Den klare og stærke rammesætning af WWC fordrer, at vi er knivskarpe på, hvad og hvordan vi  
 kommunikerer til de forskellige målgrupper. Hvis ikke vi får lavet en skarp og præcis  
 kommunikationsstrategi – samlet såvel som individuelt ift. til det professionelle som folkelige   
 segment - kan man frygte, at vi ender med at være en begivenhed, der forsøger at tale til alle,  
 men reelt ikke tiltaler nogen!

 o Udvikling af den digitale tilstedeværelse – specifikt udvikling af app, der er omdrejningspunkt  
 for forbrugerens oplevelse og involvering i The Race Challenge. Men tjener et endnu større  
 formål, da den som værktøj kan bruges året rundt til at kvalificere forbrugerens valg af el-bil.

• WWC’s ambitiøse vision må ikke drukne i, at vi ikke evner at tænke ud over kommunegrænsen. 
Det kan være både en nødvendighed – men måske i højere grad givtigt – at vi ad åre tænker afvik-
ling af WWC i en bredere kontekst af RKSK, i så fald rammer og faciliteter ikke er tidssvarende for 
en vækst af WWC. Det være sig, at vi eks. vælger at gøre brug af motorvejsstykker, der ligger uden 
for RKSK som en del af Race Challenge-formatet, ligesom Herning har store messe- og konferen-
cefaciliteter, og i Silkeborg har vi Danmarks største racerbane. Der kan også være brug for at tænke 
i overnatning (hotelværelser) i andre byer. Vi ved også, at mange af vores internationale gæster og 
indlægsholdere kommer til at bruge Billund Lufthavn som entry til Danmark.
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7.2 Potentialer/muligheder

Internationalt:
Afdække muligheden for strategiske partnerskaber med andre platforme, festivaler, konferencer og 
eller lande/områder. Dette på baggrund af WWC-mission-statement: WWC vil skabe en bevægelse, 
der på tværs af grænser, generationer og brancher ansporer individer, organisationer og samfund 
til at tage aktiv del i udviklingen af en fossilfri transportsektor. Hvis vi for alvor vil skabe en global 
bevægelse, skal vi hele tiden afsøge internationale partnere, der deler vores passion og mission. Det 
kunne eks. være:
• Få eksporteret Race Challenge-formatet til andre lande
• At udvikle et ”West Coast battle” med Californien i USA. Lade WWC afvikles simultant eller hvert 

andet år i Californien, der ikke ligner resten af USA, men tværtimod er meget proaktive ift. den 
grønne omstilling (eks. skal der ikke sælges fossilbiler fra 2035 i staten). Da Californien endvidere 
isoleret set er verdens femte største økonomi, er der altså tale om en tung spiller. Interesse og mu-
ligheder herfor kunne afdækkes med Vestas og danske eksport-brancheorganisationer. Der kunne 
indledningsvist laves oplæg hertil i et udviklingsprojekt mellem AU og Berkeley/UCLA. Det kan 
også tage sit afsæt i det påtænkte Gintberg TV-koncept. Måske det har interesse på vestkysten i 
USA?

• Samarbejde med Greentech Festival, Tyskland, hvor WWC evt. faciliterer ”et fossilfrit trans-
port-spor på Greentech Festival”, herunder en tysk udgave af The Race Challenge, og Greentech 
omvendt bringer deres ”Green Award” ind som ramme i WWC-regi. Herudover fælles virtuelle 
events hen over året. Partnerskabet er med afsæt i såvel mission og vision statement for begge 
organisationer, og med et ønske om i fællesskab at flyve højere

• Tilsvarende samarbejde med Fully Charged Live i England

Nationalt:
• Udvikling og etablering af Living Lab for fossilfri transport i RKSK – som beskrevet i pkt. 4.5.1
• Strategisk samarbejde med og WWC som test- og eventplatform for Maersk’s Zero Carbon Cen-

ter* (Klaus, note indsættes her i bund af side med link til: https://zerocarbonshipping.com/ ), der 
arbejder for at gøre skibsfarten neutral. Zero Carbon Centret er et relativt nyoprettet og uafhæn-
gigt forskningsinstitut, som AP Møller Fonden har finansieret med 400 mio. kr. Instituttet skal 
blandt andet forske i nye brændstoftyper og teknologier. Forskningscenteret skal arbejde på tværs 
af hele branchen med både industrien, forskere og myndigheder.

• Når Energi-Øen 80-100 km nordvest for Esbjerg er etableret (years to come) skal WWC’s Race 
Challenge udfolde sig i Nordsøen. Vi skal have el-drevne både/skibe til at battle i en challenge frem 
og tilbage mellem øen og vestkysten. Vi vil under alle omstændigheder samarbejde med Energi-Ø 
projektet for at sikre, at viden og netværk tilføres vores fælles partnere.

• Samarbejde med aktører på tværs af vores region – og samarbejde med eks. Region Hovedstaden 
og deres Copenhagen Electric-projekt. Kunne eks. ske med afsæt i Gintbergs påtænkte TV-kon-
cept, hvor der skal køres på tværs af landet fra København til Ringkøbing. Eller også blot et samar-
bejde mellem Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

• Den udviklede app, der skal medvirke til at kvalificere forbrugerens valg af el-bil, gøres tilgængelig 
for forbrugeren året rundt via partnerskaber med kommercielle aktører som eks. Bilbasen eller 
forbrugerorganisationer som FDM/FDEL
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8. Omkostnings- og indtægtsanalyse
 
Der arbejdes med to udgiftsbudgetter, der matcher det i pkt. 10 skitserede  
procesforløb for realisering af WWC. 

Et driftbudget for sekretariatet i perioden juni-juni i årene 2021-2022 (stop/go efter første år), 2022-
2023 og 2023-2024. Disse budgetter er beskrevet nedenfor i pkt. 8.1. 
Herudover et budget for event-økonomien for år til år. Disse præsenteres i pkt. 8.2. Der er store 
usikkerheder forbundet med disse budgetter, der mere er overslag frem for budgetter. Men de viser 
ganske tydeligt ambitioner og vokseværk fra år til år.
Indtægtsanalysen skitserer en overordnet tilgang til, hvor og hvordan eksterne midler fordeles mel-
lem billetsalg, partnerskaber, fonde og puljer.

8.1. Etablerings- og driftsomkostninger sekretariat 2021-2024

8.1.1 Budget for drift af sekretariat juni 2021 - juni 2022
(adresse hos Naturkraft, Ringkøbing – og evt. kontorpladser hos Vestas, Aarhus)

Projektchef – lønpakke 800.000
Projektkoordinator – 30 timer 325.000 
Bestyrelse   0
Challenge boards 0
Kommunikation og markedsføring (web, grafisk materiale, So-Me) 100.000
Eksterne konsulenter:
Public Affairs – konsulentaftale Rud Pedersen 50.000
Race Challenge – Jan Gintberg  50.000
Administration (rejser, overnatning, mødeudgifter, revisor, medlemskaber etc.) 100.000
Udviklingsworkshops (Symposium, Race Challenge, Folkefestivalen) 50.000 
Diverse/buffer:  25.000
SAMLET (drift sekretariat 2021-2022) 1.500.000

OBS-noter til ovenstående: der skal laves en stop/go efter det første test-år i 2022. Det skal være 
muligt for stifterne at lukke ned for WWC, hvis platformen mod forventning ikke lever op til mål-
sætningerne, eller der ikke er nødvendig opbakning til projektet. 

8.1.2. Budget for drift af sekretariat juni 2022 - juni 2023
(adresse hos Naturkraft, Ringkøbing – og evt. kontorpladser hos Vestas, Aarhus)

Løn- og adm. omkostninger sekretariat – 5 mand: 2.900.000
Bestyrelse 200.000
Challenge boards  50.000
Eksterne ressourcer:
Rud Pedersen (rammeaftale) 200.000
Fundraising-kompetence (time-aftale samt provision)  300.000
Kommunikation 100.000
Udviklingsworkshops 100.000
Diverse: revisor, advokat, rejser mv. 150.000
SAMLET (drift sekretariat 2022-2023)  4.000.000



46

8.1.3  Budget for drift af sekretariat juni 2023 - juni 2024
(adresse hos Naturkraft, Ringkøbing – og evt. kontorpladser hos Vestas, Aarhus)

Løn- og adm. omkostninger sekretariat – 7 mand: 3.900.000
Bestyrelse 200.000
Challenge boards  50.000
Eksterne ressourcer:
Rud Pedersen (rammeaftale) 200.000
Fundraising-kompetence (time-aftale samt provision) 300.000
Kommunikation  100.000
Udviklingsworkshops 100.000
Diverse: revisor, advokat, rejser mv.  150.000
SAMLET (drift sekretariat 2023-2024) 5.000.000

8.2. Driftsbudget/overslag for eventøkonomi 2022-2024
Nedenstående budgettal skal i højere grad ses som et overslag, da meget få af tallene beror på kon-
krete tilbud og budgetafvejninger. Dette skyldes selvfølgelig at, der ikke kan udarbejdes detaljerede 
budgetter for rammer og indholdselementer, når disse ikke er fastlagt endeligt endnu. Tallene beror 
på projektchefens tidligere erfaringer med udvikling og afvikling af events i denne skala. Budgettal-
lene er med en margin på +/- 25%. Det betyder, vi reelt kan tilpasse ambitionsniveau og produkti-
onsomkostninger med denne +/- 25% faktor afhængig af graden af funding, der realiseres. Tallene 
dækker alene omkostninger til eventøkonomi, da omkostninger af drift til sekretariat ligger særskilt 
beskrevet i pkt. 8.1. 

Nedenfor er listet nøgletallene for udgiftsniveau for hvert af de 3 ben – og samlet hen over en tre-
årig periode. I det vedlagte bilag til dette FS er der en bredere udspecificering af disse tal på nøgle-
poster. Klaus de 3 driftsbudgetter må gerne sættes i ”kasser” el.lign. Bare en anden opsætning end 
den nedenfor – du kan evt. tilføje den note jeg har oven for omkring en udspecificering af tallene er 
vedlagt FS. Det kan du evt. skrive i hver kasse? 

WWC driftsbudget/overslag for beta-event maj 2022
Symposium 2.075.000
Race Challenge  1.975.000
Folkefestival (afvikles ikke i 2022)                  0
Samlet eventøkonomi 2022 4.050.000

WWC driftsbudget/overslag for 2023
Symposium 4.150.000
Race Challenge  3.700.000
Folkefestival 7.400.000
Samlet eventøkonomi 2023 15.250.000

WWC driftsbudget/overslag for 2024
Symposium 6.100.000
Race Challenge  5.725.000
Folkefestival  11.200.000
Samlet eventøkonomi 2024 23.025.000
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8.3 Funding- og indtægtsmodeller
Som man kan se af ovenstående driftsbudgetter for udviklingen af WWC hen over de 3 år fra 2022-
2024, er der tale om en kraftig vækst i omkostningerne år for år. Dette hænger naturligt sammen 
med de høje ambitioner, som WWC har. Dette kræver selvfølgelig, at der er en bred og stor opbak-
ning til WWC fra de identificerede målgrupper. Man kan dele et potentielt indtægtsflow op i flg. 4 
kasser:
• Kommercielle partnerskaber
• Billetsalg- og F/B-salg (food & beverage) 
• Fondsmidler
• Offentlige puljer og projektmidler

Kommercielle partnerskaber er HELT afgørende for, at WWC’s målsætning om at blive ”ver-
dens mest innovative, omtalte og værdiskabende platform for fossilfri transport” kan realiseres. 
Det vil kræve, at mange, store og forskelligartet erhvervsvirksomheder og brancheorganisationer 
kan se en værdi i at gå aktivt ind i WWC. Med en interesse herfor skal de forskellige interessenter 
tilbydes partnerskaber på flere niveauer. Det vil ikke kun være et spørgsmål om at lave traditionelle 
sponsorpakker, hvor man tilbyder virksomheden x antal ydelser mod en betaling den anden vej. 
Disse skal vi nok få udarbejdet, jf. de tilbagemeldinger, der er kommet fra en stor del af de adspurgte 
erhvervsaktører i dette FS ift., at de konkret kan vurdere relevans og grad af commitment til at bruge 
WWC-platformen. 

Der vil dog også være partnerskaber, der beror på indholdselementer, leverandørydelser og synlig-
hed, der kan fungere som betaling eller modydelse i et partnerskab – for på denne måde at reducere 
et omkostningsbudget. Dette gør sig eks. gældende for de partnerskaber, der skal laves for udrulning 
af midlertidig ladeinfrastruktur, hvor det vil være oplagt at få lavet produktpartnerskaber med udby-
dere af ladestandere, således vi får adgang til teknologien, og de får synligheden omkring initiativet. 

Partnerskabet vil selvfølgelig omhandle mange andre elementer. De forskellige snitflader for samar-
bejde og partnerskaber vil blive beskrevet og udarbejdet som en del af den partnerskabsstrategi, der 
udvikles samtidig med, at WWC går ind i en konkret udviklingsfase hen imod en beta-event i 2022. 
Partnerskabsstrategien vil udmønte sig i konkrete pakker for samarbejder, der indeholder en liste 
over de forskellige snitflader for samarbejde, og økonomi forbundet hermed. 

Pakkerne tilpasses modtageren, så man har mulighed for at være involvereret som top-partner på 
alle tre indholdsben og i en international kontekst, eller også bare på nationalt eller regionalt niveau, 
og måske blot på et eller to af indholdsbenene. Partnerskabsstrategien vil også forholde sig til de 
partnere, der både er medstiftere eller medlemmer i foreningen, og dermed bidrager med økonomi 
til basisdrift af sekretariat, og disse organisationers deltagelse i selve eventen. Økonomien og snittet 
herfor vil blive drøftet mellem bestyrelse og direktion, på baggrund af oplæg herfor.
I en full-blown udgave af WWC i 2024 med en samlet eventøkonomi, som beskrevet i pkt. 8.3, på 
godt DKK 23 mio., må det forventes, at kommercielle partnerskaber bidrager med økonomi eller 
serviceydelser, der medvirker til at reducere udgiftsbudgettet, i størrelsesordenen 7-10 mio. kr.

Billetsalg og F&B-salg. Der vil salg af billetter for deltagelse i Symposium og Folkefestival.  
Prissætning herfor er ikke fastsat endnu, men der kan forventes en omsætning i størrelsesordenen 
DKK 1 mio. til Symposiet og DKK 4-5 mio. for Folkefestivalen. Der vil i det videre arbejde blive lavet 
konkrete beregninger og succeskriterier for indtægter på billetsalg år for år. Det være sig på såvel 
Symposium som Folkefestival når vi kender kapaciteter for de enkelte venues (Naturkraft og  
Stauning Lufthavn).
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Indtægter fra F&B er afhængig af den model, der laves med stadepladsholdere, og evt. egen drift af 
barer. Der ligger en potentiel indtjening på DKK 1-2 mio., men det er vigtigt at holde sig for øje, at 
der er meget arbejde forbundet med at varetage madsalget, og det skæpper desværre ikke så meget 
i kassen. Barerne er omvendt sjovere at drifte, når man trækker mange mennesker til, da avance på 
produkter er meget større. Det er madboderne dog meget bevidste om, og ønsker derfor tit og ofte 
selv at kunne sælge drikkevarer i de enkelte boder. 

Der vil til år 2 – når Folkefestivalen realiseres – blive udarbejdet konkret oplæg til involvering af 
eksterne stadepladsholdere, der indebærer en fordeling af omsætning og/eller stadepladsafgifter 
for eksterne aktører. Der vil være partnerskabsaftaler, der involverer både en sponsor- såvel som en 
salgsdimension.

Fondsmidler og offentlige puljer/midler Der findes flere fonde og puljer med relevans for 
WWC. Det globale perspektiv og en mission, hvor - ” WWC vil skabe en bevægelse, der på tværs 
af grænser, generationer og brancher ansporer individer, organisationer og samfund til at tage aktiv 
del i udviklingen af en fossilfri transportsektor” – taler til flere formål og forskellige indsatsområder. 
Erhverv, klima- og miljø, kultur- og event samt borgerinddragelse er eksempler på områder, hvor 
mange fonde har puljer og projekter for. 

Med en stærk gruppe af partnere, der repræsenterer WWC’s fire målgrupper, er der gode mulighe-
der for, at WWC som projekt vil være relevant for flere fonde og deres formål. Det er afgørende, at 
WWC får udviklet og systematiseret arbejdet med fondene, og konkret med ansøgning af fonds-
midler. Derfor anbefales det også, at der efter beta-test i 2022 ansættes/hyres en fagperson inden for 
dette felt. En person, der kan arbejde både strategisk som operationelt og ser et potentiale i WWC. 
Aflønning vil være en kombination af fast konsulent-honorar samt provisions-sats af det evt. mod-
tagne beløb. 

De offentlige puljer og midler vil løbende blive afdækket for WWC-relevans, ligesom det er en del 
af public affairs-samarbejdet med Rud Pedersen, at få identificeret de rette strategier, politikker og 
puljer. Og lige så vigtigt, at WWC får ansøgt med en bred og tung skare af aktører (eks. med Vestas, 
Dansk Erhverv og AU). 
Det skal ved en full-blown, international WWC findes op til DKK 10 mio. pr. år via fonde og offent-
lige puljer – nationalt som internationalt. På baggrund af beta-event i 2022 tilpasses WWC-koncept 
og internationale ansøgninger til projektudvikling påbegyndes.

Her en liste af relevante fonde og puljer for WWC:
• Horizon Europe – EU projekt. Det nye Horizon Europe program starter op i 2022
• Industriens Fond
• Energistyrelsen – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 
• Erhvervsstyrelsen – fokus på internationale fyrtårnsprojekter
• Kulturministeriet
• Velux Fonden
• AP Møller Maersk Fonden
• Færch Fonden
• Beckett Fonden
• Salling-Fonden
• Nordea Fonden
• Krogager Fonden
• Jyllands-Postens Fond
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9. Organisatorisk forankring
9.1 Juridisk ramme
WWC’s mission: ”vi vil skabe en international bevægelse, der på tværs af fysiske og kulturelle græn-
ser ansporer lande, organisationer, virksomheder og borgere til at sikre fossilfri transport verden 
over”. 

På baggrund af ovenstående mission statement, projektets karakter, og en global agenda, anbefales 
det, at etablere an almennyttig forening. 

Det vil ikke – i de første 3-5 år - være realistisk at drive WWC som et 100% kommercielt projekt, 
hvor kommercielle partnerskaber og billetsalg alene kan medvirke til at realisere visionen. Og med et 
ønske om at accelerere bevægelsen hen imod en fossilfri transportsektor, tjener WWC også et større 
samfundsmæssig formål end alene at tjene penge til ejerne af WWC. Der vil derfor i nedenstående 
juridiske model være mulighed for at søge midler i såvel offentlige puljer og private fonde, som be-
skrevet i pkt. 8.3. Og både i et nationalt som europæisk perspektiv. Og der vil som beskrevet tidligere 
være et væld af relevante kommercielle partnere med i projektet. 

Forening
Den mest almindelige form for ramme om almennyttig virksomhed er en forening. Foreningsretten 
udmærker sig ved, at der ikke er en lov om foreninger, og derfor er der stor grad af aftalefrihed og 
flexibilitet der indebærer, at foreningens vedtægter i høj grad kan tilpasses projektets behov.
Der er ingen formelle kapitalkrav.
Foreningens overordnede ledelse er en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen af medlem-
merne på den i vedtægten fastlagte måde.
Ovennævnte flexibilitet gælder også i foreningens videre udvikling, idet vedtægtsændringer på gene-
ralforsamlingen kan tilpasses den løbende udvikling.

Komité 
Komité er en betegnelse for en forening, hvor det i vedtægten er fastlagt, at foreningen har en be-
grænset og nærmere defineret medlemskreds, for eksempel således, at antallet af medlemmer er 
begrænset til mellem 4-16, som med bestyrelsens godkendelse kan optages, og hvor medlemmerne 
forudsættes at have forskellige komplementære kompetencer, som foreningen har brug for, og hvor 
medlemmerne er indstillet på at arbejde aktivt for realisering af foreningens formål. Det under pkt. 
1.1 om foreningen ovenfor anførte om flexibiltet ifm. etableringen, og under den videre udvikling, 
gælder tillige for en komité.
Anbefaling - forening eller komité?

Da WWC fortsat er i sin indledende fase, og der kan forventes en udvikling i kredsen af interes-
senter i såvel antal som art, er det undertegnedes anbefaling, at WWC lægges ind i en komité som 
juridisk ramme, og at denne løbende tilpasses, som WWC og kredsen af interessenter udvikler sig. 
Ønskes det så på et senere tidspunkt at ændre formen til en egentlig forening med en meget bredere 
medlemsskare og/eller overgang til en erhvervsdrivende fond lader det sig nemt gøre. Det omvend-
te er vanskeligt og for den erhvervsdrivende fond* (Klaus note nedenfor indsættes nederst på side) 
umuligt.

*Note ift. erhvervsdrivende fonde: Kapitalkrav er kr. 300.000. Når en fond først er stiftet er det i praksis ikke muligt at ændre fondens 
formålsbestemmelse, ligesom den ej heller vil kunne opløses. Også af den grund er fonde populære blandt tilskudsgivere.  
Den erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse, der sammensættes på den i vedtægterne fastlagte måde. Erhvervsdrivende fonde 
anses for at være en meget stabil juridisk enhed. Når fonden er stiftet og formålet fastlagt er det i princippet umuligt at ændre  
formålet eller at opløse fonden. 
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Stiftere
Det er målet at få etableret en komite af virksomheder/organisationer, der repræsenterer vores 4 
målgrupper: industri, civilsamfund, lovgivning og forskning/uddannelse. Der arbejdes for nuværen-
de med at afdække interesse herfor ved flg. organisationer:
Industri:   Vestas
Civilsamfund:   Naturkraft
Lovgivning:   RKSK
Forskning/uddannelse:   Aarhus Universitet

Ambitionen er at finde yderligere medlemmer af foreningen – specifikt 4-5 andre erhvervsaktører.

Bestyrelse
WWC skal sikre en bred sammensætning af bestyrelseskompetencer via individer og organisationer, 
der hver især og i fællesskab matcher WWC’s målsætninger om at samle hele værdikæden inden for 
fossilfri transport. Det være sig i de 4 definerede målgrupper.
Afhængig af hvem der går ind som medstifter af foreningen, og med respekt for hvad, hver enkelt 
bidrager med, kan antal medlemmer, udpegningsregler mv. tilpasses den virkelighed. Men nedenfor 
er skitseret relevante aktører, der dog også kunne indbefatter folk fra brancheorganisationer inden 
for transport og energi.
- Vestas, (Henrik Andersen, Morten Dyrholm-Magnus Bach?)
- Ringkøbing-Skjern Kommune, 1 medlem (Borgmester Hans Østergaard)
- Aarhus Universitet, 1 medlem (Rektor Brian Bech Nielsen/Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen?)
- Brian Mikkelsen,  Dansk Erhverv
- 1-2 andre erhvervsvirksomheder medlem
- Naturkraft, 1 medlem (Peter Sand)
- Jan Gintberg (idémand)
- Bruno Månsson (advokat Paragraf Plus – har stået for oprettelse af WWC-forening)

Challenge boards
Formål: at sikre en bred og stærk ramme for videreudvikling og forankring af indholdselementerne i 
WWC. Derfor oprettes 2 Challenge boards – 1 for symposiet og 1 for den mere folkelige del i form  
af race challenge og folkefest. Challenge boards mødes 2-3 gange om året og fungerer som den 
strategiske udviklingsramme for indhold og udtryk for de respektive spor for WWC.  Det være sig at 
sikre, at indhold, ramme og brand udvikles med et internationalt niveau for øje. Møderne faciliteres 
af sekretariatet. Deltagelse i Challenge boards er ulønnet – der dækkes rejseomkostninger.
Nedenfor er skitseret relevante kompetencer eller konkrete personer/virksomheder/brancher vi  
gerne ser tager del i realiseringen af WWC.

Challenge board – symposium
- Vestas, RKSK, Dansk Energi, Dansk Industri, State of Green, Wind Denmark, DEA, FDM, Aarhus 

Universitet, DTU, Naturkraft, bilimportørerne, energiselskaber, ladeoperatører, udvalgte bilprodu-
center (Mercedes, Semler, Nissan, Nellemann) etc. Evt. Region Midt

- Målet er at samle op til 20 personer.

Challenge board – Race Challenge/folkefest
- Bilimportørerne (og/eller udvalgte bilproducenter: Mercedes/Semler/Nissan/Nellemann), energi-

selskaber, ladeoperatører, FDM, FDEL, Naturkraft, Aarhus Universitet (forskning såvel som stu-
derende), repræsentanter fra ungdomsorganisationer og studenterforeninger, RKSK, Region Midt, 
lokalt erhvervsråd, Folkemøde Bornholm, RAH, Stauning Lufthavn, turistchef RKSK, spil- og 
app-udviklere, Gintberg og Agger, 1-2 racerkører og/eller kendskab til banebygning og afvikling.

- Målet er at samle op til 30 personer – og der vil løbende være udskiftning af medlemmer.
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Sekretariat
I foreningen/komitéen etableres et mindre sekretariat, der frem til beta-event i maj 2022 finansieres 
af RKSK og Vestas iht. budget i pkt. 8.1.1 Sekretariatet har i det første år til formål at færdigudvik-
le WWC, finde 4-5 partnerskaber med andre store erhvervsaktører, samt sikre fuldfinansiering af 
beta-event i maj 2022.
Driftsbudget for sekretariat i perioden juni 2021 – juni 2022 er vist i pkt. 8.1.1.

10. Fra udvikling til afvikling: 2021-2024
Nedenfor skitseres milestones for, hvordan WWC flytter sig fra et udviklingsprojekt i 
2021 til en international eventplatform for fossilfri transport i 2024.

Forår 2021: Der etableres forening/komité med mindre sekretariat. Denne launches bredt som en 
del af Naturkraft-festival ultimo maj 2021. Inden udgangen af april er der mellem Vestas og projekt-
chef udarbejdet ramme for Vestas’ involvering i sekretariatsarbejde, og de overordnede målsætninger 
om identificering af 4-5 andre store erhvervsaktører, Vestas’ deltagelse i indholdsudvikling samt fæl-
les ansøgninger ved fonde og puljer. Aftalen underskrives med deltagelse af CEO for Vestas, Henrik 
Andersen samt Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Der skal iht. udarbejdet 
overslag for eventøkonomi i beta-event 2022 genereres godt DKK 4 mio.

Maj 2022: Den første WWC ser dagens lys. Den italesættes som en national beta-event, d.v.s. en 
test af potentialer og muligheder, en invitation til at få endnu flere aktører med ombord. Den vil kun 
indeholde 2 af de 3 spor, nemlig en Race Challenge og et Symposium. Folkefesten må vente til 2023. 
Der vil være tale om en 2 dags-begivenhed. Naturkraft vil være vært for Symposium, der også kan 
tilgås virtuelt. Finansiering af den første WWC vil primært ske via nationale fonde og puljer samt 
kommercielle partnerskaber. 

STOP/GO – WWC
Efter endt beta-event har parterne mulighed for at lukke/slukke for WWC, hvis det mod forventning 
ikke er gået efter planen. Det forventes til denne tid, at der vil være flere partnere med i foreningen, 
og der vil være et endnu større behov for og lyst til at udvikle WWC yderligere. 

Sekretariatsarbejde juni 2022-maj 2023: 
Der vil ske en kraftig vækst i såvel sekretariat og eventøkonomi, idet der udover, at der skaleres på 
alle fronter også tilføjes det tredje ben: Folkefestivalen. Sekretariatet vokser til 5 mand. Den samle-
de driftsomkostning til sekretariatet stiger fra DKK 1,5 mio. til 4. mio. Den samlede eventøkonomi 
stiger fra godt 4 mio. til godt 15 mio. 

Maj 2023: I anden udgave af WWC er folkefesten også en del af programmet, så alle 3 spor er nu 
implementeret – og WWC er en international event. Naturkraft er vært for Symposium. Stauning 
Lufthavn omdrejningspunkt for Folkefesten og Race Challenge. Der er til denne udgave af WWC, 
der er udviklet en digital platform, der understøtter brugernes involvering i Race Challenge. Der vil 
være tale om en 3 dags-begivenhed. Finansiering vil primært ske via nationale fonde og puljer, kom-
mercielle partnerskaber samt billetsalg til symposium og folkefest. Anslået eventøkonomi ca. DKK 
15 mio. 
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Maj 2024: 3. udgave af WWC er en international 3-4 dages begivenhed. Den primære kommunika-
tion vil være på engelsk – i hvert fald gældende for symposiet, hvor vi tiltrækker anerkendte interna-
tionale speakers og cases samt internationale billetkøbere. Færdigudviklet og tilpasset race design og 
digital platform, der tiltrækker stor opmærksomhed, og involverer forbrugere, erhvervsfolk, politike-
re og meningsdannere i bred forstand. 
Den internationale dimension, større ambitioner og mulig tilføjelse af en ekstra dags afvikling med-
fører et samlet eventbudget i størrelsesordenen DKK 25 mio. kr. og indbefatter nu også internationa-
le kommercielle partnerskaber, international funding (EU-programmer) og midler fra nationale fon-
de og puljer. En øget tilgang af kommercielle partnerskaber styrker økonomien, ligesom et væsentlig 
forhøjet publikumstal forventes at besøge WWC i RKSK. WWC har slået sit navn fast internationalt.

11. Anbefaling
Det anbefales, at RKSK i samarbejde med Vestas afdækker muligheden for at indgå 
partnerskab omkring WWC, ved i fællesskab at oprette forening, der skal sikre  
sekretariatsmidler til afviklingen af en beta-event for WWC i maj 2022. Der afsøges 
ligeledes mulighed for, at Naturkraft og Aarhus Universitet indgår som medstiftere  
af forening. 

Et mini-sekretariat bestående af 2 mand samt udviklingsressourcer fra Vestas finansieres i et år – fra 
juni 2021 – 31. maj 2022 af RKSK med DKK 1,0 mio. Vestas bidrager med DKK 500.000 samt inter-
ne udviklings-ressourcer, jf pkt. 8.1.1. Målet er i samarbejde at finde 4-5 andre store erhvervsaktører, 
der ønsker at tage aktivt del i udviklingen af WWC. Det er sekretariatets opgave at sikre fuldfinansie-
ring af den første WWC: en beta-event i maj 2022 med en samlet eventøkonomi på godt DKK 4 mio.
Der vil efter endt beta-event være et stop/go for WWC. Parterne vurderer om WWC skal lukkes eller 
der skal skrues op for ambitioner og budgetter i de kommende 2 år.

Det er undertegnedes anbefaling, at WWC realiseres og skaleres over den 3-årige beskrevne udvik-
lingsplan. En organisk vækst vil sikre en bæredygtig og relevant WWC i mange år fremover. 

FS udarbejdet af Projektchef Chris Kroer Jensen


