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1. Problemfelt: 

Den globale opvarmning er for længst begyndt og det har man mærket siden 1800. Ændringer såsom 

klimaforandringer har påvirket Jorden. Eksempelvis har tørke, stormvejr, skovbrande og heftige 

oversvømmelser gentaget sig overalt på jorden. På baggrund af temperaturstigningen der 

forårsager at flere gletsjere fra Nord- og Sydpolerne smelter, så er vandstanden steget i 

havområderne og derudover gjort flere steder ubeboelig. Gennem tiderne måtte flere dyre- og 

plantearter uddø, som konsekvens af de ændrede vejrforhold. Ændringerne gjorde, at flere lande i 

2015 indgik i Pariseraftalen om en global klimaaftale. (Tue Sander Hansen, 2015) 

Klimakrisen, som er årsag til global opvarmning, udgøres ikke kun af øgede temperaturer. 

Temperaturen danner en dominoeffekt af fatale konsekvenser. Forandringerne påvirker 

regnmængden, ilten i atmosfæren og medfører ekstreme vejrforhold. Disse konsekvenser truer 

menneskerne, dyrene og plantelivet i verden. Klimaet påvirkes over hele kloden, grundet naturlige 

og menneskeskabte årsager. Menneskets aktiviteter og handlinger forøger udledningen af 

drivhusgasser, såsom CO2 (kuldioxid). Det kan eksempelvis foregå gennem fabrikker, der benytter 
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sig af fossile brændsler (olie, kul eller naturgas) til produktion, transport som kører på fossile 

brændsler eller den fjernvarme borgeren ønsker i hjemmet. (Richard Betts, 2018) 

 

Københavns kommune klimaplan for 2025 

Pariseraftalen fra 2015 gik ud på at den gennemsnitlige temperaturstigning verden over skulle have 

en grænse i 2030. De 196 medlemslande i FN’s klimakonvention lavede en langsigtet målsætning 

om at temperaturstigningen skal holde sig under de 2 grader celsius, samt prøve at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 grader celsius. Regeringerne verden over skal desuden hvert femte år 

fremlægge deres bidragelse til et mere ambitiøs mål. (Thomas Prakash, 2017) 

Danmark har reageret hurtigt og ønsker i 2030 at blive CO2 neutralt. Derudover har Danmark i 2050 

en forventning om at være fri for brugen af fossile brændsler, hvilket vil resultere til grønomstilling 

og en reduktion af drivhusgasser med 80-95% i atmosfæren fra Danmarks side. (Regeringen, 2018) 

Københavns kommune har dog lagt en hurtigere målsætning og forventer at blive verdens første 

CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025. Om blot et par år vil København fjerne 2 millioner ton af 

CO2-aftryk, som hovedstaden genererede tilbage i 2013.  

Københavns kommune har for hvert tredje år siden 2013, skrevet en opdatering på forløbet om at 

blive CO2 neutral i 2025. De henviser til de indsatser som de har ydet for at nå målet.  

I rapporten fra 2013-2015, nævner de eksempelvis hvordan de vil mindske antallet af personbiler, 

som kører på fossile brændsler. Herved får byen renere luft og lavere støjniveau på de åbne gader. 

Kommunen så en løsning ved at fremme og enkelgøre cykling i byen. Derved har Københavns 

kommune tilbage i 2013 lanceret en supercykelsti langs Nørrebrogade. Cykelstien er bredere og det 

er allerede bevist at den har øget antallet af cyklister. (Københavns kommune, 2015) 

Derudover nævnes der også i rapporten, hvordan de har ændret gadebelysningen i København til 

energibesparende LED-lys, som vil reducere halvdelen af gadebelysningens CO2-belastning. 

Yderligere er der blevet indført en mere optimal løsning af sorteringen af affald, heraf flere 

specifikke affaldsbeholdere er dannet, og en særlig beholder til hård plastik. For når hård plastik 
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bliver sorteret fra det brændbare affald, vil op mod 100.000 tons CO2 blive fjernet fra 

affaldsforbrændingen. (Københavns kommune, 2015) 

I Københavns kommunes rapport fra 2015-2018, har de undersøgt forvaltningen i 

indsatsområderne, for at de 2 millioner tons CO2 fjernes. I rapporten nævnes der hvordan de ønsker 

at sætte grænser for handelsfriheden. For kommunen er afhængig af landets klimaplan og 

energiforliger, statens reguleringer og afgifter. Danmarks el-og varmeforsyning bidrog i 2013 til 

Københavns CO2-belastning med 1.420.000 tons CO2. Danmarks målsætning om at være CO2-

neutral i 2030 passer fint med Københavns kommunes indsatser og afgift fritagelsen for biomasse 

vil rumme mere i kraftvarmværkerne. Biomasse vil blive en stor erstatning og specielt indenfor 

Københavns klimaplan for 2025. Biomassen vil blive en erstatning for de fossile brændsler som flere 

varmeanlæg, kraftværker og affaldsforbrændinger benytter sig af. Biomassen bliver så stor en 

resurse at det vil blive importeret fra udlandet bl.a. fra Sverige, Norge og Polen. Derudover kommer 

vedvarende energi, såsom vindenergien også til at spille en stor rolle for klimaplanen 2025. 

København har lavet aftaler med andre kommuner i ydre Danmark som Lolland og Billund, hvor der 

er blevet opstillet vindmøller til fordel for Københavns kommune, da vindmøllerne vil bidrage med 

en CO2-reduktion på 360.000 tons. København er en tætbebygget storby, hvor der ikke er meget 

plads til selv at producere større mængder af vedvarende energi, men alligevel udnyttes alt den 

plads som er fri, såsom vindmøller på de tilgængelige tage. (Københavns kommune, 2017) 

I rapporten nævnes også Amager Bakke, som er opført og blev færdigbygget i 2017 af Amager 

Ressource Center. Selve skibakken som skulle opføres foroven af affaldsforbrændingen, er stadig i 

gang med at blive bygget, men selve affaldsforbrændingen står klar og skåner Københavns 

kommune ud fra dens funktion. Amager Bakke har fremfor tidligere affaldsforbrændingsfabrikker 

sorteret affaldet, samt renset kuldioxiden af røgen, hvor det udslip der ryger ud, nu kun består af 

6% CO2. CO2-udslippet vil via sorteringen og rensningen på Amager Bakke blive reduceret med 

30.000 tons hvert år. (Københavns kommune, 2017) 

2. Problemformulering 

Kunne Københavns kommune blive helt fri for fossilebrændsler i 2025, hvis de havde gået mod 

en anden retning i 2013? og hvilke ændringer skal der til? 
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3. Analyse 

På figur 1, ses Københavns kommunes samlede energisystem for 2015. Her kan man se hvor stor en 

rolle de fossilbrændsler spiller. I 2015 kommer den største mængde af energikilder fra biomassen, 

men med blot 633 GWh fra, er Københavns andenstørste ressource de fossilebrændsler, som stærkt 

benyttes i kraftvarmeanlægget, varmeanlægget og til transporten. I alt i 2015 benytter Københavns 

kommune sig af 4.348 GWh af fossilebrændsler fordelt på olie, kul og naturgas. Den største mængde 

bliver brugt i kraftvarmeanlægget hvor hele 3.500 GWh benyttes til både at skaffe varme og el til 

forbrugeren.  

 

 

 

 

 

  

 Figur 1. Københavns kommunes energisystem 2015. 

Det er ikke lige til at ændre en energikilde. De fossilebrændsler fylder meget og det er ikke nemt at 

finde alternativer. Desuden er der regler for hvad der kan tilføres og hvilke mængder som er en 

realitet. Jeg tager udgangspunkt i ”Design af fremtidens energisystem: Innovation, teknologier, 

systemer og urban energiplanlægning” (indsat i bilaget). Notatet indeholder en række elementer til 

brug for arbejdet med at designe fremtidens energisystemer for Københavns kommune. Notatet 

nævner eksempelvis effektivitetsevnen indenfor erstatningsmulighederne, hvilket skulle 

medregnes hvis man ønskede at benytte sig af de alternative energikilder. Notatet nævner som sagt 

reglementer for tilføjelserne, dem der er realevent for mit design: 

• Hvis vi skal have et bæredygtigt biomasseforbrug, kan vi ikke bruge mere end der vokser tilbage i 

løbet af et år. Mængden af importeret biomasse er fastlagt til 2.000 GWh – hvilket betyder at den 

biomasse der er til rådighed, er den der er i kommunen og 2.000 GWh import. 

• Der er fastsat et loft til 40% indenfor systembalance. Det betyder at der ikke kan være mere end 40% 

vind- og solstrøm i den samlede elproduktion.  
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• Der er 19.446 MWh geotermi i basisåret og dette kan udvides til 40.000 MWh uden videre. 

• Kommunen producerer noget have- og parkaffald i form at noget resttræ/træaffald og noget 

græs/hækafklip. Der kan produceres: 1.162.000 MWh resttræ/træaffald I kan anvende til samfyring 

i affaldsforbrændingen eller til varmeværket og 1.500.000 MWh græs/hækafklip I kan bruge til 

biogasproduktion. 

• Der er en spildevandsressource på 83 MWh, der forventes at vokse med 20% i perioden til 99,6. 

Denne kan kun anvendes til biogasproduktion som angivet under spildevandsanlægget. 

Med disse krav om maksimal udnyttelse og tilgængelighed for Københavns kommune vælger jeg at 

designe fremtidens energisystem med alle de redskaber som der er til rådighed. Indenfor 

vedvarende energi er det samlede tal forøget med 220 GWh, som nu fylder 40% af den samlede 

energibalance, som er kravet. Geotermi er forøget med 21 GWh, hvilket er den tilstrækkelige 

mængde som notatet beskriver. De fossile brændsler er erstattet med biomasse, som er blevet 

betydeligt hyppigere. Biomassen er steget med 3929 GWh. Vi beholder altså den biomasse som er 

tilgængelig i kommunen, samt benytter os af have-og parkaffaldet som produceres indenfor 

kommunen. Under biomassen er spildevandet og det regulære affald steget i takt med befolkningen 

i Københavns kommune stiger. En vigtig del af det nye design af Københavns kommune er 

biobrændstofanlægget, som jeg ønsker at opføre. Biobrændstofanlægget vil medføre at større 

transportmidler som busser og toge vil kunne køre på biobrændstof fremfor olie eksempelvis. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figur 2. Københavns kommunes energisystem 2025. 
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For at få en bedre forståelse af, hvor de forskellige kombinater udvikler sig videre til, har jeg valgt 

at danne et roadmap. Roadmappen er en visuel præsentation af en aktuelle situation som der er 

målsætning for. Den kan være bestående af flere former og visualiseringer der formidler data. 

Hyppigst viser roadmaps en lang række udviklinger og steps, for at opnå den givet målsætning. 

Formålet ligger i at afstemme en række tilbøjeligheder og processer i det ønskede verdensbillede, 

der kan gøres i forhold til en organisation eller lignende. At oversætte den præcise definition af 

roadmap, er ikke helt lige til. Den konkrete oversættelse er Køreplan, hvilket nok kan betegnes 

således en udvælgelse af flere udviklingsretninger bedømt fra et tidligt fremtidsperspektiv, man kan 

også kalde det en planlægningsproces, som drives af et forventeligt behov. Roadmaps assisterer 

virksomheder eller organisationer til at definere, håndplukke og forbedre teknologialternativer til 

at følge kommende servicer.  

På figur 3. kan man se et roadmap af diagrammet foroven (figur 2) hvor man mere specifikt kan 

danne overblik over, hvor de forskellige kombinater og mængden af dem udvikler sig. Roadmappen 

læses fra op til ned, hvis vi eksempelvis følger energikilden ”import af EL” med 341 GWh. Den bruger 

alt sin mængde og bevirker til ”Elnet” sammen med energikilden Geotermi og videre dannede 

energikilder fra kraftvarmeanlægget, affaldsforbrændingen og spildevandsanlægget. Elnettet føres 

videre til elektricitet med hele 2.329 GWh, og 12 GWh til individuel opvarmning, såsom elvarme og 

375 GWh til transporten såsom personbiler, motorcykler og lastbiler. Roadmappen har desuden via 

sine beregninger vist hvor der går tab i de forskellige processer. Eksempelvis har vi dannet 91 GWh 

elnet for meget i forhold til hvad forbrugerne har behov for. Roadmappen her viser et mere 

konkretiseret og forståeligt overblik over diverse systemer.  
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          Figur 3. Roadmap over Københavns kommune energisystem 2025. (inspireret af ”Dansk tekstil flow”) 

4. Konklusion 

Chancen for at Københavns kommune kunne blive fri fra fossilebrændsler i 2025, via mit design af 

fremtidens energisystem vil ikke være en mulighed. Da der ligger flere processer og aftaler før det 

overhovedet kan blive en realitet. Tiden vil ikke kunne indrammes efter de ønskede forandringer, 

derudover skal flere handlingspartnere findes sted som producenten af vindmøller, transporten af 

biomasse eller opsættelsen af biobrændstofanlægget. Et andet argument er, at i fremtidens 

energisystem skal transport at fossile brændsler helt forsvinde, hvilket betyder at personbiler skal 

udskiftes til el-biler, hvilket også er gældende for godstoge, metro og lignende.  Men udviklingen fra 

almindelige personbiler til el-biler er stadig en minimal udvikling her i dag, og om forandringen kan 

foregå inden 2025, er uvirkeligt. 
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