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Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 
  
 

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 primært 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. 

Nærværende temagruppe skal se nærmere på konkrete muligheder for at omstille 
energiproduktionen, så der opnås reduktion i CO2-emissionerne, herunder etablering 
af yderligere vedvarende energiproduktion og udnyttelse af synergimuligheder 

mellem forsyningsarterne.  

Temagruppen er den største af de seks nedsatte temagrupper og arbejdsgruppen er 
tilsvarende omfangsrig, idet gruppen skal arbejde med både produktionskapacitet, 

varmelagring, brændsler og vedvarende energiressourcer.  

Det skal bemærkes, at de syv deltagende forsyningsselskaber i større eller mindre 
omfang bidrager til arbejdet i denne temaarbejdsgruppe. Dog er store 

kraftværksejere som DONG Energy og HOFOR Energi Produktion ikke deltagere i 
projektet, hvilket kan få betydning for henholdsvis investeringsoverblikket og bidraget 
til det strategiske energiplanlægningsarbejde. 

Eksisterende viden fra EPT1 og den regionale fjernvarmeanalyse anvendes som 
grundlag for gruppens leverancer. Hertil tilstræbes det at der indgår en repræsentant 
for både kommuner og forsyningsselskaber i hver undergruppe og at kommuner der 

ikke deltager i EPT2 involveres ved at bidrage med viden til leverance A og gennem 
arrangementer hvor erfaringerne fra gruppens arbejde udbredes og hvor gruppens 
løbende resultater kan kommenteres.  

Temagruppens medlemmer kan foretage mindre justeringer af gruppens 
arbejdsopgaver på baggrund af deltagernes viden og faglige kompetencer. 

 

2. Formål 

Formålet er at identificere og konkretisere tiltag inden for energiproduktion, der kan 
bidrage til den fælles vision om at udfase fossile brændsler i el- og varmesektoren 
inden 2035.  

3. Opgaver 

 

Temagruppen skal overordnet bidrage til, at de overordnede planlægningsmæssige 
tiltag inden for energiproduktion og varmelagring udmøntes i forslag - på kort og lang 
sigt - til nye anlæg inden for udvalgte typer af vedvarende energi, varmepumper, 

udnyttelse af overskudsvarme mv. 
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I Energi på Tværs fase 1 er der opstillet scenarier, der skitserer sammensætningen af 

energiproduktion i Region Hovedstaden i 2025 og 2035. I materialet er der dog ikke 
udarbejdet investeringsplaner eller beslutningsgrundlag for de enkelte anlæg eller 
taget stilling til konkrete placeringer af nye energiproduktionsanlæg. Temagruppen 

skal tage udgangspunkt i dette omfattende dokumentationsmateriale.  
 
Efter afslutningen af Energi på Tværs fase 1 er der gennemført følgende to projekter, 

som kan inddrages i det videre arbejde:  
• Regional fjernvarmeanalyse, Ea Energianalyse på bestilling af syv energiselskaber 

i Region Hovedstaden, november 2015 

• Virkemidler på vej mod et fossilfrit energi- og transportsystem i 2050, Region 
Hovedstaden 2015  

 

Endvidere bør kommunale planer om etablering af vedvarende energianlæg og 
relevante dele af kommunernes varmeforsyningsplaner og strategiske energiplaner 
inddrages i arbejdet. 

 
Opgaver 
Temagruppen har følgende opgaver:  

 
1. Vurdere det tekniske og økonomiske potentiale for store el- og gasdrevne 

varmepumper til fjernvarme med udgangspunkt i naturlige varmekilder (hav- og 

søvand, grund- og drikkevand samt geotermi) og overskudsvarme. Endvidere skal 
der laves en vurdering af den fleksibilitet, som varmepumperne giver ift. samspil 
med el-systemet.  

 
2. Kortlægge potentialet for yderligere udnyttelse af overskudsvarme og vurdering af 

anvendelsesmuligheder for denne. Overskudsvarmen kan være fra industri- og 

erhvervsvirksomheder eller fra forsyningsvirksomheder (f.eks. vandforsyning, 
spildevand, fjernkøling, varmeforsyning).  

 
3. Se på potentialet for ny sol- og vindkapacitet, herunder forslag til konkrete 

placeringsmuligheder for større anlæg.  Gruppen kan endvidere drøfte nye 

relevante finansierings- og ejerskabsmodeller, herunder inddrage relevante 
nationale, regionale og lokale aktører. 
  

4. Vurdere hvor og hvordan lokale/regionale halmressourcer bedst udnyttes i 
energisystemet (potentialet er kortlagt til 152.000 ton) f.eks. til varmeproduktion. 
Hvorvidt halm via forgasning på længere sigt skal anvendes som drivmiddel til 

tung transport (koordineres med Temagruppe 5 om transport). Endvidere vil der 
være behov for en større koordinering af anvendelse af lokale/regionale 
halmressourcer på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden.  

  
5. Opgøre CO2-udledningen fra affaldsforbrænding og hvor det er relevant vurdere de 

samlede affaldsmængder, der er til rådighed til affaldsforbrænding i perioden frem 
til 2035. 

 
6. Vurdere muligheden for central varmelagring i relation til de store varme- 

distributionssystemer i hovedstadsområdet. Det omfatter både placering, kapacitet 
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og funktion. Opgaven koordineres tæt med aktiviteter i relation til Varmeplan 
Hovedstaden.  

 
7. Endelig skal gruppen give bidrag til den videre strategiske energiplanlægning for 

hovedstadsområdet. 

 
 

4. Leverancer og succeskriterier 

 
Leverancer:  

Temagruppen har følgende leverancer: 
 

A. Et samlet investeringsoverblik for planlagte investeringer i nye 

energiproduktionsanlæg angivet ved forventede produktionskapaciteter og års-
energiproduktioner. 
 

B. Minimum 5 business cases med beregninger på selskabs- og 
samfundsøkonomi, der beskriver effekten og værdien ved partnerskaber på 
tværs af flere selskaber og kommuner inden for omstilling af energiproduktion 

og/eller nye projekter for store varmepumper, udnyttelse af overskudsvarme 
samt energianlæg for sol, vind og biomasse. 
 

C. Konkrete forslag der kan indgå i den fælles strategiske energiplan for Region 
Hovedstaden, herunder placering af ny energiproduktionskapacitet f.eks. 
varmepumpeanlæg og vind- og solenergianlæg samt anvendelse af 

overskudsvarme.  
 

D. Et samlet overblik over de fremtidige danske affaldsmængder til 

affaldsforbrænding og en opgørelse af anlæggenes samlede CO2-udledning. 

E. Vurdere den fremtidige mængde grøn gas der vil være til rådighed i 
hovedstadsregionen og udarbejde anbefalinger til hvorvidt den skal anvendes i 

transportsektoren eller til el- og varmeproduktion.  

Succeskriterier:  

Følgende succeskriterier er opsat for temagruppen:  
 

F. At kommuner og forsyningsselskaber har overblik over planlagte investeringer i 

ny energiproduktionskapacitet i Region Hovedstaden. 

G. At forsyningsselskaberne koordinerer indsatser og investeringer i 
energiproduktionskapacitet i Region Hovedstaden. 

H. At halvdelen af kommunerne i 2020 inkluderer en opgørelse af CO2-udslippet 
fra affaldsforbrænding i deres CO2-regnskab.  

 

5. Tidsramme og aktivitetsplan 

Tidsramme: Januar 2017 – Maj 2018. 
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Aktivitetsplan: Referer til opgaverne beskrevet under afsnit 3.  

Opgave 
Nr. 

Opgavebeskrivelse. Q1 
2017 

Q2 
2017 

Q3 
2017 

Q4 
2017 

Q1 
2018 

Q2 
2018 

1 Vurdering af det tekniske og 
økonomiske potentiale for store 
el- og gasdrevne varmepumper 
til fjernvarme 

      

2 Kortlægning af potentialet for 
yderligere udnyttelse af 
overskudsvarme og vurdering 
af anvendelsesmuligheder for 
denne 

      

3 Se på potentialet for ny 
solcelle- og vindmøllekapacitet 

      

4 Vurdering af hvor og hvordan 
lokale halmressourcer bedst 
udnyttes i det regionale 
energisystem på kort og lang 
sigt 

      

5 Opgøre CO2-udledningen fra 
affaldsforbrænding 

      

6 Central varmelagring i relation 
til de store varme- 
distributionssystemer 

      

7 Bidrage til den strategiske 
energiplan for 
hovedstadsområdet. 

      

  

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

Gruppens arbejde vil være tæt forbundet med flere af de andre temagrupper, 

herunder særligt Temagruppe 1 - CO2-regnskabet” (i forhold til forventninger til den 
fossile andel af affaldet), Temagruppe 3 – Fjernvarme og individuel varmeforsyning (i 
forhold til udbygning og sammenkobling af fjernvarmesystemer) og Temagruppe 5 – 

Transport (i forhold til anvendelse af grøn gas til transport). 

7. Temagruppens organisering  

Medlemmerne af temagruppen udpeges af de deltagende kommuner og 
forsyningsselskaber i Energi på Tværs partnerkredsen. Derudover vil EPT sekretariatet 
understøtte i temagruppens arbejde. 

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

Energi på Tværs styregruppen udpeger en tovholder og en assisterende tovholder, 
som skal lede temagruppens arbejde. Såfremt tovholderen repræsenterer en 
kommune, så skal den assisterende tovholder repræsentere et forsyningsselskab eller 

tilsvarende organisation og vice versa. 

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

behov. 

Arbejdsgruppens succeskriterier og leverancer er ambitiøse og kræver at 
arbejdsgruppens tager aktivt ansvar og del i at indfri målsætningerne. 
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8. Økonomi/ressourcer/finansiering 

Temagruppens indsats leveres af medarbejdere fra kommuner og 

forsyningsselskaber. Timerne indgår som i partnernes 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 seks 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. 

 


