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HOVEDSTADEN FORTSÆTTER  

AMBITIØS KURS  
PÅ ENERGIOMRÅDET 

Projektet Energi På Tværs fik på to år skabt en fælles vision for den  
grønne energiomstilling med stærk politisk opbakning på tværs af  
hovedstadsregionen. Nu har Region Hovedstaden og kommunerne  
besluttet at fortsætte samarbejdet med en ny fase af Energi På Tværs. 

Region Hovedstaden tager 
nu, sammen med de 29 
kommuner i regionen, 
næste skridt i arbejdet 

med at omstille energi- og trans-
portsystemet til fossilfrihed. Det 
sker med en fortsættelse af pro-
jektet ’Energi på Tværs’, der i sin 
første fase samlede region, kom-
muner og forsyningsselskaber om 
en fælles energivision, hvor målet 
er et fossilfrit el- og varmesystem 
i 2035 og et tilsvarende fossilfrit 
transportsystem i 2050. 

- Beslutningen om at fortsætte 
arbejdet i Energi på Tværs vidner 
om, at regionens politikere og sel-
skaber tør tænke langsigtet. Og det 
signalerer samtidigt, at der er op-
bakning til at udnytte det stærke 
momentum, der er skabt i første 
del af projektet, siger Ole Jacobsen, 
kommunaldirektør i Frederikssund 
kommune og formand for styre-
gruppen for Energi på Tværs.  

Selvom kommunerne er blevet 
enige om visionen, er vejen til et 
fossilfrit energisystem  lang. 

- Kommunerne og forsynings-
selskabernes engagement og 
samarbejde er afgørende for de 
kommende årtiers omstilling af 
energisektoren. Det er en unik 
situation med  de omstillinger og 
tilpasninger, der over de kommen-
de år skal ske på forsyningsom-
rådet - og tilliden til projektet har 
aldrig været vigtigere, siger Inga 
Thorup Madsen, administrerende 
direktør i CTR og det andet ben i 
formandskabet for styregruppen i 
projektet. 

INVESTERINGSOVERBLIK
Med afsæt i selskabernes planlagte 
investeringsoversigter vil projektet 
udarbejde en fælles plan for, hvor-
dan man sammen når i mål. Omstil-
ling af energisystemerne kræver 
investeringer i milliardklassen. En 
fælles indsats nu vil være med til 
at lette omstillingen i de enkelte 
kommuner og sikre kloge, langsig-
tede investeringer. 

- Samarbejdet ændrer ikke ved 
selskabernes eller kommunernes 

handlerum. Men gennem tillids-
fuld dialog og vidensdeling kan 
alle parter skabe bedre resulta-
ter og nå længere, og vi har med 
energivisionen og forankringen 
fra første del af projektet et godt 
afsæt for det videre arbejde, 
siger Henrik Teglgaard Lund, der 
er ny chef for Center for Ener-
giomstilling i Gate 21, hvorfra 
projektledelsen varetages.

Centeret er et resultat af 
Gate21’s fusion med Energiklyn-
gecenter Sjælland. Med fusionen 
udvides medarbejderstaben og 
dermed den nye organisations 
faglige kompetencer. Særligt 
energifagligheden styrkes og 
målrettes kommende udfordrin-
ger og arbejdet med de regionale 
og kommunale målsætninger. 
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er at sikre, 
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