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Kommissorium for temagruppe 5: Transport 
  

 

1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde 

Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor 
fossilfri i 2035 og tilsvarende at gøre den regionale transportsektor fossilfri i 2050. 
Det betyder, at energiforsyningen skal baseres på vedvarende energikilder.  

På den baggrund er projektet Energi på Tværs iværksat. Frem mod sommeren 2018 
skal projektet komme med forslag til aktiviteter, som bringer os nærmere en fossilfri 
energi- og transportsektor. 

Temagruppen om transport skal se overordnet på en grøn omstilling af 
transportsektorens og de tilhørende potentielle emissionsreduktioner. Gruppen skal 
udnytte, at både kommuner, Region Hovedstaden, energi- og transportselskaber 

deltager i arbejdet. 

Transportsektorens energiforbrug udgør ca. 1/3 af det endelige energiforbrug i 
Danmark, og det baserer sig primært på fossile brændsler.  

Temagruppen skal tage udgangspunkt i det omfattende dokumentationsmateriale, 
som er produceret under første fase af Energi på Tværs projektet.  

Aktiviteterne skal koordineres og afgrænses i forhold til andre projekter og planer, 

som er iværksat eller påtænkes iværksat af region og kommuner, herunder særligt 
Movias forslag til Trafikplan 2016. 

Temagruppens medlemmer kan konkretisere arbejdsopgaver yderligere på baggrund 

af deltagernes viden og faglige kompetencer. 
 

2. Formål 

Temagruppen skal fremkomme med forslag til aktiviteter, som på kort og langt sigt 

vil reducere CO2-udledningen i transportsektoren.  

Emnet er meget bredt, idet det dækker over en lang række virkemidler, som kan 

anvendes med henblik på at gøre transportsektoren mere ressourcebevidst, 
omkostningseffektiv, omstillingsparat og teknologisk på forkant. 

Af ressourcemæssige grunde skal gruppen primært fokusere på omstillingen af 

den tunge trafik og de kommunale handlemuligheder for at fremme grøn trafik.  

 

3. Opgaver 

Opgaver:  

Temagruppen har følgende opgaver: 
  

1) Indhente og dele viden om eksisterende forsøg med mobilitet med særligt 

fokus på omlægning fra traditionelle drivmidler (benzin og diesel) til fossilfrie 
drivmidler (el og biogas).   
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2) Vurdere om biogas skal være fremtidens drivmiddel for busser og tunge 
lastvogne, herunder om den lokalt producerede biogas skal anvendes til 

transport eller til energiproduktion.  

3) Se på om der i fremtiden skal stilles øgede krav til energieffektivitet og valg af 

drivmidler hos køretøjer, som udfører transportopgaver for kommunerne.  

4) Se på konkrete tiltag som kommunerne kan foretage for at fremme grøn 
mobilitet, herunder etablering af stationsnære p-pladser inkl. elladestandere 
eller parkeringsarealer forbeholdt fossilfrie biler. 

5) Vurdere hvorvidt batterier i elbiler kan bruges til lagring af el til videre 
distribution til energisektoren. Der ses særligt på den nødvendige elbil-

infrastruktur og opstilling af ladestandere f.eks. ved stationer. 

6) Foreslå fremtidige projekter til fremme af grøn omstilling af transportsektoren 

gerne med inddragelse af intelligente transportsystemer (ITS). 

7) Udarbejde bidrag vedr. drivmidler til transport til den strategiske 

energiplanlægning for Region Hovedstaden. 

 

4. Leverancer og succeskriterier 

 

Leverancer: 
Temagruppen har følgende leverancer: 
  

A) Vurdere hvorvidt biogas kan anvendes optimalt inden for transportsektoren til 
den tunge trafik eller til øvrig energiproduktion.  

B) I samarbejde med det lokale trafikselskab udarbejdes mulige krav til 

energieffektive busser i de fremtidige driftsudbud frem mod 2035. 

C) Vurdere den fremtidige mængde grøn biogas der vil være til rådighed i 
hovedstadsregionen og anbefale hvorvidt den skal anvendes i 

transportsektoren eller i energisektoren. 

D) Udarbejde en eller flere business cases med forslag til kommunale 
infrastrukturprojekter, som vil fremme grøn mobilitet. 

 

Succeskriterier:  
Følgende succeskriterier er opsat for temagruppen:  

 

1) At halvdelen af kommunerne stiller krav til valg af drivmidler og 
energieffektivitet af det transportarbejde, som udføres for dem i 2025. 

 
2) Transportsektoren indtænkes i den strategiske energiplan. 

 

3) At infrastrukturer på transportområdet koordineres kommunerne imellem. 
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5. Tidsramme og aktivitetsplan 

Tidsramme: Januar 2017 – Maj 2018. 

Aktivitetsplan: Refererer til opgaverne beskrevet under afsnit 3.  
 

 Opgave 
Nr. 

Opgavebeskrivelse. Q1 
2017 

Q2 
2017 

Q3 
2017 

Q4 
2017 

Q1 
2018 

Q2 
2018 

1 Kortlægge og dele viden om 
eksisterende forsøg med 
mobilitet med særligt fokus 
på omlægning fra 
traditionelle drivmidler 

(benzin og diesel) til 
fossilfrie drivmidler (el og 
biogas) 

      

2  Vurdere om biogas skal 
være fremtidens drivmiddel 
for busser og tunge 

lastvogne, herunder om den 
lokalt producerede biogas 
skal anvendes til transport 
eller til energiproduktion 

      

3 Se på om der i fremtiden 

skal stilles øgede krav til 
energieffektivitet og valg af 
drivmidler hos køretøjer, 
som udfører 
transportopgaver for 
kommunerne 

      

4 Se på konkrete tiltag som 
kommunerne kan foretage 
for at fremme grøn 
mobilitet, herunder 
overgangen mellem 
offentlige transportmidler 
eller privat bil til tog (parker 

og rejs – systemer). 

      

5 Brug af batterier i elbiler til 
lagring af el. 

      

6 Udarbejde business cases 

og foreslå fremtidige 
projekter til fremme af grøn 
omstilling af 
transportsektoren gerne 
med inddragelse af 
intelligente 

transportsystemer (ITS). 

      

7 Udarbejde bidrag vedr.  
drivmidler til transport til 
den strategiske 
energiplanlægning for 
Region Hovedstaden. 
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6. Temagruppens organisering 

Temagruppen referer til Energi på Tværs projektgruppen, som har det daglige ansvar 
for hele projektets fremdrift. 

Energi på Tværs sekretariatet vil deltage i temagruppens arbejde.  

Temagruppen udpeger selv en tovholder og en assisterende tovholder, som skal lede 
gruppens arbejde.  

Medlemmer af temagruppen udpeges af de deltagende kommuner, 

forsyningsselskaber og relevante organisationer. 

Arbejdsfordelingen aftales indbyrdes mellem deltagerne. Temagruppen fastsætter selv 
antallet af møder og temagruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.  

7. Afgrænsninger og relationer til andre temagrupper under Energi på Tværs 

Temagruppen for transport skal koordinere direkte med temagruppe 2 - 

Energiproduktion angående produktion og distribution af biogas. 

Transportgruppen skal endvidere i nært samarbejde med temagruppe 1 - CO2-
regnskab vurdere opgørelse af transportsektorens CO2 – beregninger. 

Endvidere bør der koordineres med en række øvrige projekter: 

 Projekt Moving People, som i de kommende år vil sætte fokus forbedret 
mobilitet 

 Interreg-forprojekt om Intelligent Mobility (ITS) 
 Projekt Cleantech TIPP (Testbed for Innovative Public Procurement) som 

fokuserer på grønne indkøb hos bl.a. kommuner og forsyningsselskaber 

 Copenhagen Electrics aktiviteter om udbredelse af elbiler, busser og 
varetransport 
 

8. Økonomi/ressourcer/finansiering 

 
Temagruppens indsats leveres af medarbejdere fra kommuner og 
forsyningsselskaber. Timerne indgår som medfinansiering i partners medfinansiering 

(til en timepris a 400 kr./time) af projektet.  
 
Ressourceindsatsen indgår i en samlet aftale mellem projektholderen Gate21 og den 

enkelte medlemsorganisation eller kommune. Aftalen omfatter kommunens eller 
forsyningsselskabets bidrag til alle de fem nedsatte arbejdsgrupper samt øvrigt 
engagement. 

 

9. Evaluering 

Temagruppens arbejde vil indgå i en midtvejsevaluering, som færdiggøres den 1. 
september 2017 og i en afsluttende projektevaluering, som gennemføres i juni 2018. 

Evalueringerne vil primært bygge på deltagerevalueringer og feedback fra de 

deltagende medlemmer. 

På baggrund af midtvejsevalueringen kan der efterfølgende ske justeringer i 
temagruppens aktiviteter eller integration af nye opgaver. 

 


