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Introduktion Metode

Resultat

Københavns kommune har en plan om at være verdens 
første CO2  neutrale hovedstad ved udgangen af 2025. Vi 
har i Hammer solutions derfor lavet et design til hvordan 
KBH kommune kan nå i mål med deres målsætning. Vi har 
gjort dette ved blandt andet at udfase de fossile 
brændsler, og ligge et støre fokus på vedvarende 
energikilder og biomasse.(Figur 1)

Til at starte med udregnede vi det originale energisystems 
energitab, ved hjælp af Top-down og bottom-up
processer. Med disse tal kunne vi finde ud af, hvor i 
energisystemet der var størst tab, og hvilke dele der 
udledte CO2. 
På bagrund af disse informationer, kunne vi begynde på 
udviklingen af vores energisystem (figur 1).
Derefter opstillede vi et Sankey diagram, som 
visualiserede tabene og flowet i vores eget system (figur 
2). 
Med vores energisystem i hus lavede vi en stakeholder
analyse, som skulle vise hvilke organisationer og 
institutioner som skulle have en rolle i gennemførslen af
vores system (figur 3).
Til sidst opstillede vi et roadmap som skulle vise hvilke 
projekter og initiativer der skulle til for at vores projekt 
kunne komme i mål.

Konklusion

Figur 1: Vores energisystem

Figur 2: Sankey diagram

Vores energisystem har et 
stort fokus på vindenergi 
og biomasse. Vi har lavet 
en markant øgning i 
opsætning af vindmøller, 
samtidig med at vi erstatter 
de fossile brændsler i 
forbrændingsanlæggene 
med grønne alternativer 
som halm eller træpiller.
To af de forbrugs områder 
som vi ændrede mest var 
transport sektoren, og den 
individuelle opvarmning. 
Transport sektoren har vi 
omlagt til biobrændsel og 
el, for at mindske den CO2 
afledningen.

Figur 3: Stakeholder

Figur 4: Roadmap

I den individuelle opvarmning ændrede vi fx. Oliefyrene til 
varmepumper som har en langt højere effektivitet samtidig 
med at de ikke udleder CO2. Vi har konstrueret en visuel 
model af vores energisystems ressource flow i et Sankey
diagram. (se figur 2)

Da vi var færdige med vores energisystem, begyndte vi på 
vores stakeholder analyse og roadmap . Vi opstillede fem 
vigtige stakeholdere som var essentielle for vores 
energisystem. Man vores stakeholdere i figur 3 hvor deres 
vigtighed for projektet er vist i hvor tæt på midtercirklen de 
er.

Til sidst inddelte vi vores forskellige systemer i initiativer, 
med en tidsplan over hvor lang tid det ville tage fra ide-
fasen til den færdige konstruktion (figur 4).


