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1 Fokus for gruppens arbejde
Fokusgruppen vil undersøge typiske problemstillinger for den fremtidige el‐ og varmeforsy‐
ningsstruktur i regionens byområder med udgangspunkt i det østjyske bybånd.

Fokusgruppen udarbejder på basis af statuskortlægningen en strategi for fjernvarme i de stør‐
re byer for 2020, 2035 og 2050, samt en handlingsplan for konkrete tiltag frem mod 2020.
Varmeforsyningen i mindre byer, der ikke kan tænkes bundet sammen med større nærliggen‐
de fjernvarmenet behandles i fokusgruppen ”Åben land”.
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Strategi og analysefasen
I strategi‐ og analysefasen tager vi nogle indledende strategiovervejelser og igangsætter det
analysearbejde, der danner grundlag for udarbejdelse af strategi og handlingsplan. Analysear‐
bejdet udbydes og er nærmere beskrevet i vedhæftede udbudsmateriale.
Mødenumre nedenfor referer til procesfiguren på side 1.

Møde nr. 2: Udbud og strategi, d. 29. April
Mødets fokus er primært afgrænsning af opgaven og indhold i udbud for Øst‐gruppen. Desu‐
den påbegyndes indledende strategiske overvejelser jf. Energistyrelsens 2050 scenarier. Dags‐
orden for mødet er udsendt.
Det er vigtigt på mødet, at alle parter bidrager i forhold til at præcisere gruppens arbejde, så
det er relevant og brugbart. Giver analyserne f.eks. brugbar viden for de deltagende værker, og
hjælper de kommunerne med at svare på spørgsmål i forhold til den fremtidige varmeplan‐
lægning.

Møde nr. 3: Opstatsmøde om analysearbejde, d. 23. juni. 2014
Når udbudsforretningen er afgjort afholdes et opstartsmøde med den udvalgte konsulent. I
udvælgelsen af konsulent deltager to repræsentanter fra gruppen sammen med Region Midt‐
jylland (tidligere aftalt til AffaldVarme Århus og Skanderborg Kommune, er det fortsat sådan vi
vil gøre?). På opstartsmødet præsenterer konsulenten det planlagte analysearbejde.
På mødet fremlægges og drøftes resultaterne af Energistyrelsens fjernvarmeanalyse samt kob‐
ling til analyser for gas‐ og elforsyning. Hvad betyder analyserne for gruppens strategi for den
fremtidige forsyning i byomåderne?

Møde nr. 4: Midtvejsmøde om analysearbejde, d. 16. sept. 2014
På mødet i september kan konsulenten fremlægge delresultater fra analysearbejdet, herunder
de beregninger for sammenhængende fjernvarmenet samt scenarieberegninger for en fremti‐
dig sammenhængende forsyningsstruktur.
I forlængelse af analysearbejdet arbejder gruppen videre den varmeforsyningsstrategi for by‐
områder man så småt tog hul på på møde nr. 2.

Møde nr. 5: Præsentation af analyseresultater på fællesmøde, 30. okto‐
ber 2014
På fællesmødet fremlægger vi vores analyseresultater og vores foreløbige strategi for el‐ og
varmeforsyningen i byerne for det samlede partnerskab.
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Møde nr. 6: Politikermøde den 27. november 2014
Præsentation for politikere og drøftelse af politiske input til det videre arbejde med strategi og
handlingsplan.

Strategi‐ og handlingsplan
I forlængelse af analysefasen udarbejder vi i fællesskab strategi og handlingsplan for den frem‐
tidige el‐ og varmeforsyning i regionens byområder.

Møde nr. 7: Fokusgruppeseminar om strategi‐ og handlingsplan, jan. 2014
Når fokusgruppens analysearbejde ligger klar afholdes et todages seminar.
Formålet med seminaret er:
 at drøfte resultater fra analysearbejdet
 at få konkret inspiration fra udvalgte cases
 at færdiggøre fokusgruppens strategi for 2020, 2035 og 2050
 at fastlægge punkter i handlingsplan frem mod 2020
 at målrette ideer til Region Midtjyllands kommende vækst‐ og udviklingsstrategi
 at skitsere projektidéer til fremme af planens realisering – både til gennemførelse lo‐
kalt og i bredere sammenhæng, eksempelvis med støtte fra EU’s Regionalfond
 at formulere anbefalinger til centrale aktører, herunder Regering og EU
Under seminaret arbejdes både i fællesskab og i mindre grupper der fokuserer på væsentlige
delelementer i strategi og handlingsplan for el‐ og varmeforsyning i regionens byområder.

1.1 Udkast til sammenfatning
PlanEnergi udarbejder med udgangspunkt i gruppens arbejde et udkast til en sammenfatning
af status, perspektiver, strategier og handlingsplan for el‐ og varmeforsyningen i de større by‐
områder. Dette indgår sammen med de øvrige to gruppers arbejde i den endelige sammenfat‐
ning for projektet.
Møde nr. 8: Udkast til strategi og handlingsplan, marts 2014
Udkast til sammenfatning af fokusgruppens arbejde drøftes.
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