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Pilotenergistrategier – Mål og betingelser 

1 Introduktion 

1.1 Problem 

1.1.1 Europæisk klima- og energifællesskab 2030 

 Definerer kursen for fremtidig orientering af europæiske og nationale klima- og 

energipolitikker samt vellykket gennemførelse af energiomstilling [1] 

 Nøglemål for 2030:  [1] 

o Mindst 40 % reduktion af drivhusgasemissionerne (fra 1990-niveauet) 

o  Mindst 32 % af andelen af vedvarende energi 

o Forbedring af energieffektiviteten på mindst 32,5 % 

1.1.2 Den nuværende situation med opvarmning og afkøling i Den Europæiske 

Union 

 Opvarmning og køling i bygninger og industri tegner sig for halvdelen af EU's energiforbrug:  

[2] 

o I EU's husholdninger tegner opvarmning og varmt vand sig for 79 % af det 

samlede endelige energiforbrug  

o Efterspørgslen efter køling fra husholdninger og virksomheder (f.eks. 

fødevareindustrien) stiger i sommermånederne (i forbindelse med 

klimaændringer og stigende temperaturer) 

 75 % af opvarmning og køling: fremstillet af fossile brændstoffer [2] 

 kun 19 % stammer fra vedvarende energi [2] 

 At opfylde EU's klima- og energimål: reducere energiforbruget og reducere brugen af fossile 

brændstoffer 

1.2 Mål 

 Lande og deres kommuner kan bidrage til EU's klima- og energimål ved at installere LTDH-

systemer. 

 LTDH repræsenterer kun én løsning. Andre løsninger kan muligvis også fungere. 

 Pilotenergistrategier fungerer som dokumenter for europæiske kommuner, der 

implementerer LTDH-systemer eller ønsker at implementere sådanne løsninger. 
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1.3 Definition af termer –  Pilotstrategifor energi 

En pilotstrategi for energi (PES) er: 

 Et strategisk værktøj, dvs. dokument, der beskriver specifikke foranstaltninger til 

gennemførelse af EU's globale mål på lokalt kommunalt plan. 

 En overførbar tilgang og retningslinje for interessenter til at skabe opnåelige energikoncepter. 

Pilotenergistrategier: 

 fokus på implementering af bæredygtige energisystemer og intelligente termiske netværk i 

fjernvarmeinfrastrukturer. 

 Beskriv eksisterende bystrukturer samt den fremtidige udvikling med henblik på omdannelse 

af DH-systemet. 

 samle interessenter, politikere, borgere og forvaltninger. 

 udvikle eksisterende DH varmenet i næste DH generation: LTDH 4,0. 

 Skabe grundlag for langsigtede processer (lokale mål og rammebetingelser skal kontrolleres 

og justeres regelmæssigt (hvis det er nødvendigt)). 

De offentlige arbejdsformidlinger supplerer og uddyber eksisterende nationale, regionale eller 

lokale strategier eller planlægningsdokumenter (hvis de allerede findes). Anbefalingerne i en PES er 

ikke den eneste løsning, men giver mulighed for handling. Det er  en vigtigt at bemærke, at de 

offentlige arbejdsformidlinger ikke er juridisk bindende og kun er uformelle værktøjer.  

2 Udvikling af en pilotenergistrategi 

2.1 Metode til strategier til gennemførelse af LTDH 

Metoden for strategier (PES) til gennemførelse af LTDH er beskrevet i LowTEMP; henviser til 

seminarmodul 04. 

 Indeholder 10 planlægningstrin (arbejdstrin). 

 Planlægningstrin bør gennemføres den ene efter 

den anden. 

 Planlægningstrin kan udarbejdes individuelt, 

afhængigt af de lokale forudsætninger, ressourcer 

(f.eks. administrativt, finansielt budget), krav og 

politiske mål. 

 Hvert trin indeholder specifikke instruktioner, der 

gør det muligt for 

partnere/myndigheder/interessenter at udvikle en 

Figur 1: Arbejdstrin fra PSE-metoden Romagnoli, 
Francesco i lowtemp.eu [3] 
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PES. 

 Hvert trin anbefaler potentielle institutioner, som skal udføre opgaven. 

 Struktur kan variere for hver PES. 

2.2 Involverede institutioner 

 Nøglerolle: kommune, lokalpolitikere, byråd. 

 Interessenter: forsyningsselskaber, boligselskaber, private ejere. 

 Yderligere interessegrupper: eksperter i byggeri og teknologi, finansielle institutioner, 

forbrugere / brugere. 

2.3 Resultatet 

Resultatet (PES) bør repræsentere: 

 Et dokument, der er udarbejdet i fællesskab af alle vigtige interessenter i regionen. 

 En sammenfattende, ikke-obligatorisk retningslinje, der kombinerer allerede eksisterende 

planlægningsdokumenter. 

 En strategi, der definerer den fremtidige udvikling, der er nødvendig for omstillingen til LTDH. 

 En række mulige, gennemførlige og rimelige veje til den fremtidige udvikling. 

2.4 EKSEMPLER PÅ PES 

Der blev udviklet tre offentlige arbejdsformidlinger under LowTEMP-projektet, nemlig til: 

 Gulbene (Letland) 

 Ilmajoki (Finland) 

 Tartu (Estland) 

Disse eksempler kan fungere som retningslinje og inspiration for andre BSR-kommuner og -

regioner. De  er uddybet mere detaljeret i modulet "Pilot Energy Strategy – Eksempler". 

3 Konklusion 

 PES er omfattende strategier  promovering af LTDH i BSR regioner. 

 Samarbejdsprocessen inden for udvikling af offentlige arbejdsformidlinger bringer 

interessenterne sammen. 

 Der findes overførbare eksempler for andre BSR-kommuner med lignende rammebetingelser 

til promovering af LTDH i hele BSR. 
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 Inspiration og vejledning til udvikling af egne energistrategier, især den underliggende 

metode til udvikling af offentlige arbejdsformidlinger 

Kilder  

[1]  European Commission, „2030 climate & energy framework,“ 2020. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. [Last access on 22nd March 2021].  

[2]  European Commission, „Heating and cooling, facts and figures,“ 2018. [Online]. Available: 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en. [Last access on 22nd 

March 2021]. 

[3]  Romagnoli, F., „LowTEMP - Training,“ Methodology of Development of Energy Strategies 

2020. [Online]. Available: http://www.lowtemp.eu/training/. [Last access on 22nd March 2021].  

 


