
1 
 

Formidlingsaktiviteter – CopenHydrogen 
Lone Pedersen 

Københavns Kommune 
4. juni 2014 

  

Kommunikationsplan 

Der er udarbejdet en kommunikationsplan1  som har haft til formål at håndtere og målrette 

kommunikationen i projektet. Kommunikationsplanen har fungeret som en guideline for projektets 

formidlingsaktiviteter. Kommunikationen omkring CopenHydrogen projektet har haft flere formål: 

 At skabe kendskab og interesse for projektet i forhold til kommende fase II-partnere og investorer 

 At profilere og markedsføre København som en by, hvor vækst og miljø kan gå hånd i hånd 

 At profilere og markedsføre København som handlekraftig i bestræbelserne på at opnå CO2-
neutralitet i 2025 

 At etablere en kommunikationsplatform, hvor erhverv, organisationer m.v. kan se sig selv bidrage 
til udviklingen og gennemførelsen af et kommende fase II-projekt. 

 At formidle, at projektet er støttet af EUDP. 
 

De overordnede målgrupper for vores kommunikation og formidling har været:   

 Udviklingspartnere 

 Virksomheder i Danmark og udlandet som er eller potentielt kan blive samarbejdspartnere 

 Brancheforeninger, organisationer m.v. 

 Forskningsinstitutioner 

 Udenlandske interessenter 

 Københavnerne – såfremt der blev igangsat et demonstrationsprojekt. 
 

 Pressemeddelelse og ekstern kommunikation  

Med det formål at skabe en kommunikationsplatform for projektet, blev der igangsat flere initiativer i 
opstarten af projektet: 
- Projektets logo2  
- Udarbejdelsen af en pressemeddelelse3 i august 2013. 
- En grundlæggende beskrivelse4 af projektet med beskrivelsen af teknologierne bag projektet og 
enslydende udsagn fra samtlige parter. 
 

Alle skriftlige materialer blev oversat til engelsk for at kunne nå et bredt publikum. 
 

                                                           
1
 Der henvises til dette dokuments Bilag 1 

2
 Der henvises til dette dokuments Bilag 2 

3
 Der henvises til dette dokuments Bilag 3 

4
 Der henvises til dette dokuments Bilag 4 
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Kommunikation til eksterne interessenter5: 
- Artikel i Ingeniøren.dk, 13. november 2013, skrevet af Sanne Wittrup 
- Artikel i DTU Avisen nr. 9 – 2013. 

Power Point presentation  

En standard Power Point præsentation6 er blevet lavet af Partnerskabet for brint og brændselsceller og en 

er lavet af DTU Energikonvertering. Præsentationerne skitserer strukturen og formålet med 

CopenHydrogen.  

Website  

Et projekt website7 blev oprettet under hjemmesiden for Partnerskabet for brint og brændselsceller. Dette 

valg har hjulpet med at minimere omkostningerne til oprettelse af websitet og 

vedligeholdelsesomkostninger er blevet minimeret 

Deltagelse ved konferencer og lign.  

 Deltagelse under brintkonference i Venedig, 14.-15. juni 2013 

 Partnerskabet for Brint og brændselscellers årsdag, 3. april 2014, Hobro. 

 Hannover Messe, 7.-11. april – foredrag og poster 

 Præsentation af økonomiske rammeforudsætninger for brintteknologier på DTU, 20. november 
2013 

 
 

Følgende bilag 1-7 er udarbejdet i projektperiode (primært 1-2. kvartal) og skal derfor betragtes som 

baggrundsdokumenter til ovenstående afrapportering vedr. formidlingsaktiviteter i CopenHydrogen.

                                                           
5
 Der henvises til dette dokuments Bilag 5 

6
 Der henvises til dette dokuments Bilag 6 

7
 Der henvises til dette dokuments Bilag 7 og http://www.hydrogennet.dk/copenhydrogen 

http://www.hydrogennet.dk/copenhydrogen
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Bilag 1 

Kommunikationsplan - CopenHydrogen 
 
Kommunikationen om CopenHydrogen har et relativt afgrænset aktørfelt og målgrupperne er få grundet 

projektets specifikke omdrejningspunkt. Kommunikationen har både et eksternt og et internt fokus. 

For al kommunikationen gælder, at den skal være 

Målrettet og resultatorienteret: Vi har fokus på målgrupper og de konkrete resultater, vi gerne vil nå i 

projektet og de fire arbejdspakker 

Klar og relativ fast: Der er ikke plads til særlig fleksibilitet i kommunikationsplanen, da projektet kører over 

en kort tidsperiode. Budskaberne/resultaterne fra de fire arbejdspakker kan dog ændre sig over tid og 

påvirke det samlede projekt. Budskaberne  håndteres og kommunikationsplanen ændres herefter 

Organisatorisk velforankret i konsortiet: Vi skal have klare aftaler om, hvem der gør hvad (hvem der har 

initiativpligten) og hvornår. 

Afstemt med aktuelle ressourcer: Kommunikationsindsatsen skal være afstemt med ressourcerne hos hhv. 

projektlederen, arbejdspakkelederne og de øvrige konsortieparter.  

 

Nærværende kommunikationsplan vil som udgangspunkt være gældende frem til april 2014, hvor første 

fase afsluttes. Planen vil blive gennemgået og justeret blandt deltagerne i arbejdspakke 1, og ved større 

ændringer blive forelagt de øvrige parter. 

  

Det er vigtigt, at resultaterne fra arbejdet i CopenHydrogen sammentænkes med kommunikationen i 

forbindelse med f.eks. European Green Capital Award 2014 og fx andre energi-relaterede projekter.   

 

1. Ekstern kommunikation 

 
1.1. Formål 
Kommunikationen omkring CopenHydrogen har flere formål: 

 At skabe kendskab og interesse om projektet i forhold til kommende faseII-parter og 
investorer 

 At profilere og markedsføre København som en by hvor vækst, og miljø kan gå hånd i hånd 

 At profilere og markedsføre København som handlekraftig i bestræbelserne på at opnå 
CO2-neutralitet i 2025 

 At etablere en platform, hvor erhverv, organisationer m.v. kan se sig selv bidrage til 
udviklingen og gennemførelsen af et kommende fase II-projekt. 
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1.2. Målgrupper 
Der er en række målgrupper for kommunikationen. Disse afhænger af hvordan projektet udvikler sig, og 

hvorvidt projektet udvikler sig til at blive et demonstrationsprojekt der kan gennemføres i København.  

Overordnede målgrupper er:   

 Udviklingspartnere 

 Virksomheder i Danmark og udlandet som er eller potentielt kan blive samarbejdspartnere 

 Brancheforeninger, organisationer m.v. 

 Forskningsinstitutioner 

 Udenlandske interessenter 

 Københavnerne, såfremt projektet bliver gennemført som et demonstrationsprojekt 
 

1.3. Strategi 
Den eksterne kommunikation af budskaberne forbundet med CopenHydrogen falder i to spor. 

Udgangspunktet for kommunikationen er resultaterne fra de gennemførte analyser i særligt WP 2, 3, 4 og 

det samlede resultat fra projektet  – som består af et samlet beslutningsgrundlag for igangsættelse af 

demonstrationsfasen. 

Derudover er det essentielt at få eksterne aktører - erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner m.fl. - 

med om bord til demonstrationsfasen. Det gælder både en generel information om projektet og dens 

forventede resultater, men i særdeleshed også nuværende og potentielt kommende samarbejdspartnere i 

de enkelte arbejdspakker. Det kræver blandt andet, at projektets 11 parter klædes på ift. at informere 

medlemmer og samarbejdspartnere om projektet og mulighederne der ligger i Projektets fase II (se punkt 

1.5. nedenfor).   

 
1.4. Budskaber 
 

Budskaberne fastsættes løbende og efter behov i projektet. 

1.5. Markedsføring af indsats overfor eksterne aktører og samarbejdspartnere 
 

Efter interessentanalysen over mulige samarbejdsparter for fase II er gennemført, er det muligt at vurdere, 

hvordan de enkelte parter skal søges inddraget i projektet.  

 Det vurderes at være vigtigt, at dialogen er konkret og tager udgangspunkt i aktørens virkelighed. Der bør 

således kunne peges på konkrete samarbejdsmuligheder med f.eks. en kommende driftsansvarlig  – 

relateret til en eller flere af CopenHydrogens satsninger, forinden den potentielle samarbejdspartner 

kontaktes. 
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Et møde med f.eks. en producent eller driftsansvarligt forventes at skulle følges op med et eller flere møder 

med andre konkrete virksomheder. 

Til brug for den detaljerede planlægning af dette forløb vil der inden sommerferien 2013 blive udarbejdet 

en interessentanalyse (Task 1.4).  

Opmærksomheden henledes også på (ikke branchespecifikke) aktører, eksempelvis CCC, CopCap, WOCO 

m.fl. der løbende bør være i stand til at formidle kontakter og samarbejder fra deres netværk.    

I forhold til vidensinstitutioner kan den nyoprettede key-account-funktion i KK være en passende indgang, 

suppleret med kontakter til institutioner, der ikke er omfattet af denne.   

 

2. Intern kommunikation 

 

2.1. Formål 

Den interne kommunikation om CopenHydrogen skal understøtte, at projektets mål og resultater nås ved 

at: 

 Fastholde momentum og interesse  

 Sikre forankring og videndeling i og på tværs af projektets fire arbejdspakker 
 

2.2. Målgruppe 

De primære interne målgrupper er:  

 Arbejdspakkeledere og key-medarbejdere hos konsortieparterne 

 Styregruppen 
 

2.3. Strategi 

For langt den største del af de interne aktører (projektkonsortiet) vil fokus være fagligt og med 

udgangspunkt i de konkrete projekter og faglige mål, der skal nås. Derfor vil den interne forankring og 

kommunikation i høj grad skulle have en faglig indfaldsvinkel, men skal også give og fastholde den 

overordnede fortælling og sammenhængskraft på tværs arbejdspakkerne.  

I forbindelse med planlægningen af hver arbejdspakkes aktiviteter og milepæle vil der blive foretaget en 

vurdering af hvilke kommunikationsaktiviteter, der ventes i projektperioden. Denne vurdering foretages af 

arbejdspakkelederne (+ HOFOR og PBB) ved fastlæggelse af milepælene (1. kvartal). Gruppen gennemgår 

alle milepæle for at identificere leverancer m.v., der skal kommunikeres og hvordan. Ved de kvartalsvise 

opfølgninger på fremdrift, vil der også blive fulgt op på kommunikationsaktiviteter. 
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I forhold til at fastholde momentum er indsatsen i styregruppe og arbejdspakkerne afgørende. 

Interne kommunikationsaktiviteter 
 

 Statusmails til WP-ledere og deres chefer ca. kvartalsvis 

 Seancer/møder af faglig karakter i de enkelte spor 

 Opfølgning på fremdrift kvartalsvis 
 

3. Organisation og arbejdsdeling 

Projektledelsen 

 Udarbejder interessentanalyse og holder møder med eksterne aktører 

 Koordinerer kommunikationsaktiviteter i og på tværs af de fire spor  

 Udarbejder nyhedsmails 

 Har ansvaret for udarbejdelse årsrapport og rapport om kommunikationsaktiviteter    
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Bilag 2 

Projektlogo og vejledning for anvendelse 
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Bilag 3: Pressemeddelelse 
 

CopenHydrogen 

 – balancering og lagring   
 

 

Stort projekt i København skal  

udvikle brint til nøglerolle  

i det fremtidige energisystem                                                                               

 

Et ambitiøst samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, DTU og en række private virksomheder 

skal gøre brint- og brændselsceller til et samlende teknologiområde i fremtidens fleksible energiforsyning 

og hjælpe kommunen til at nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. 

Et projektkonsortium med Københavns Kommune, HOFOR, DTU og seks private virksomheder har netop 

indgået aftale om at gennemføre et omfattende analyseprojekt. Projektets overordnede mål er at teste om 

brintteknologierne kan integreres som en del af Københavns fleksible energisystem, bl. a. med lagring af 

energi. Planen er at demonstrere og sammenkoble brintproducerende elektrolyseanlæg, brintlager og 

brændselsceller, samt deres tilslutning til el, bygas, fjernvarme og brinttankstation. Dette skal hjælpe til at 

balancere elnettet, når der er for meget eller for lidt strøm til rådighed. Det hele afprøves i megawatt-

størrelse med opstart i 2015. 

Københavns Kommune har som ambition at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og de 

ambitiøse målsætninger for at erstatte brugen af fossile brændsler med vedvarende energi fra vind-, sol- og 

biomasse medfører udfordringer med at opnå balance imellem produktion og forbrug af el og varme. 

Brintteknologierne kan rumme en nøgle til at løse nogle af de væsentligste udfordringer i udviklingen af et 

intelligent energisystem, hvor el-, varme- og gasforsyning i København er koblet sammen. 

Projektleder Lone Pedersen, Københavns Kommune: ” Når Københavns Kommune støtter op om netop 

CopenHydrogen-projektet, er det for at blive klogere på, om man i København fremadrettet skal satse på 

brint og brændselsceller som balancerings- og lagringsteknologi. Der mangler erfaringer inden for dette 

område i Danmark, og CopenHydrogen kan være med til at belyse hvorvidt teknologien er moden til 

demonstration i København.” 

CopenHydrogen gennemfører i 2013/2014 et indledende analysearbejde. Budgettet for analysefasen er 4 

millioner kroner, som er finansieret af partnerne i konsortiet og af en bevilling fra Energiteknologisk 

Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen. Analysefasen vil afgøre, om og 

hvornår en egentlig demonstrationsfase skal gennemføres. En 4-årig demonstrationsfase forventes at koste 

et trecifret millionbeløb. Derefter vil projektet overgå til en kommercialiseringsfase. 

8. oktober 2013 
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Konsortiet bag består udover Københavns Kommune, HOFOR og DTU af Dantherm Power A/S, Haldor 

Topsøe A/S, H2 Logic A/S, GreenHydrogen.dk, Dansk Gasteknisk Center A/S og Partnerskabet for brint og 

brændselsceller.  

Projektleder Jørgen Boldt, HOFOR A/S: ”Fjernvarme kan komme til at spille en nøglerolle i forhold til at 

udnytte brint bedst muligt i fremtidens grønne København, og derfor er det afgørende for os i HOFOR at 

være med i et banebrydende projekt som CopenHydrogen. Tænk hvis vi som stor distributør af fjernvarme 

kan udgøre en robust og betydelig buffer for el-systemet, og dermed hjælpe el-sektoren med en løsning på 

den store udfordring med de svingende mængder el fra blandt andet vindmøller. Vi vil i projektet se på, om 

vi kan modtage overskudsvarme fra konvertering mellem brint og strøm, og om brint med fordel kan indgå i 

vores bygas.”  

Direktør Aksel Mortensgaard, Partnerskabet for brint og brændselsceller: ”Det ’grønne laboratorium’ 

rummer langsigtede kommercielle potentialer for virksomhederne i CopenHydrogen, fordi de her i storskala 

kan udvikle og demonstrere nye fælles systemløsninger. Det er i dag ikke i nævneværdig grad muligt at 

oplagre energi, men brint og brændselsceller rummer potentialet for dette. Projektet her i København giver 

os mulighed for at afprøve og udvikle teknologierne på en langt større skala end hidtil – og det er meget 

vigtigt. Teknologiudviklingen skal på sigt føre til dansk vækst samt etablering af danske arbejdspladser” 

For yderligere oplysninger om projektet og henvisning til projektets øvrige parter: 

Lone Pedersen, Projektleder for CopenHydrogen, Københavns Kommune, tlf. 2170 1543 

Jørgen Boldt, Projektleder, HOFOR, tlf. 2795 2732 

Aksel Mortensgaard, Direktør for Partnerskabet for brint og brændselsceller, tlf. 5177 6729 
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Bilag 4: Grundfortælling – projektet kort fortalt 

 

CopenHydrogen  

- kort fortalt 

 

Baggrund for projektet 

I det netop opstartede projekt CopenHydrogen vil man sammenkoble forskellige energiteknologier og vise, 

hvordan brint kan indgå som en væsentlig brik i fremtidens fleksible energisystem. 

Når der er overskud af vindmøllestrøm kan den benyttes til at producere brint i et elektrolyseanlæg. 

Brinten vil blive lagret og omdannet til elektricitet igen i en brændselscelle, når der er underskud af 

vindmøllestrøm eller anden vedvarende energi. Ved denne lagring genvindes hen ved halvdelen af 

strømmen. 

Udover at brint på denne måde er med til at balancere elnettet, skal brinten også benyttes til transport. I 

tilknytning til projektet forventes der en brinttankstation, der kan forsyne brintbiler, brintbusser og på sigt 

måske også brintbåde. 

 

Hvorfor blev København valgt? 

København er særlig velegnet som første sted til samlet at afprøve teknologierne. Byen har fortsat et bygas-

net, og det skal afklares, hvor meget brint man kan blande i bygassen og dermed minimere det tab, der 

opstår ved konverteringen fra brint til el. Også fjernvarmenettet vil spille en rolle, da alle processerne 

udvikler varme, og det skal undersøges om denne varme kan gøre gavn som fjernvarme til opvarmning af 

boliger. I juni 2013 modtog Københavns Kommune sine første 15 brintelektriske biler. I denne forbindelse 

kan CopenHydrogen være med til at skabe en samlet løsning, hvor den brint, der bliver produceret fra 

CopenHydrogen, også kan bruges i kommunens biler.  

 

 

 

 

Om projektet: 
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CopenHydrogen-projektet vil vise både de udfordringer, der er når man tager nye teknologier i brug, men 

også synliggøre det potentiale, der er for bedre energiudnyttelse og balancering af el-nettet. 

Nødvendigheden af denne form for projekt stiger i takt med, at der på sigt produceres fx mere vindmølle- 

og solcellestrøm. Projektet er derfor til gavn for miljøet og et vigtigt skridt på vejen til at gøre København til 

en CO2-neutral by. 

Et så stort projekt med en mængde ny teknologi kræver en grundig forberedelse, og det er kun få steder i 

verden, at man overhovedet har erfaring med afprøvning af elektrolyse og brændselsceller i megawatt-

størrelse i praksis, som det vil ske her. 

CopenHydrogen består af tre faser. Første fase er analysefasen (2013-2014), anden fase er 

demonstrationsfasen (2014-2018) og tredje fase er kommercialisering. 

Første fase af projektet handler om forberedelse, så man har bedre overblik over de tekniske løsninger, og 

hvilken tid og økonomi det kræver at gennemføre demonstrationsprojektet. Sikkerhed skal være tjekket, og 

det skal undersøges, hvilke tilladelser der skal gives for at kunne igangsætte demonstrationsfasen. Der vil 

også blive lavet en sammenligning af, hvor konkurrencedygtig denne energiløsning er i forhold til 

alternativer. Hvor god økonomi, der vil være i de nye løsninger, afhænger selvfølgelig af elpriser, afgifter og 

af, hvordan el-nettet og energi-systemet udbygges fremover. 

Første fase vil levere solide og detaljerede analyser, som investeringsbeslutningerne kan baseres på for 

både den enkelte partner og hele projektet. Ikke kun investeringer er kritiske, også økonomien i driften skal 

forstås bedre. 

Vi forventer at demonstrere: 

Elektrolyse: 1 MW  

FC-anlæg: 1 MW 

Brintlager 

Kombineret elektrolyse- og FC-enhed 

 

Vi vil sammenkoble med: 

Elnet (ind/ud) 

Bygas 

Fjernvarme 

Brint-tankstation  
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Bilag 5  

Kommunikation til eksterne interessenter 

- Artikel i Ingeniøren.dk, 13. november 2013, skrevet af Sanne Wittrup 

- Artikel i DTU Avisen nr. 9 – 2013, skrevet af Marianne Ryde 

 

http://emagstudio.win.dtu.dk/E-books/DTU-

Avisen/DTUavisen0913/139041_DTUavisen_0913_lowres/#/14/ 

 

http://emagstudio.win.dtu.dk/E-books/DTU-

Avisen/DTUavisen0913/139041_DTUavisen_0913_lowres/#/14/ 
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Bilag 6  

Power point præsentation 

Projektet har udarbejdet to Power Point præsentationer af hhv. Partnerskabet  for brint og brændselsceller 

og DTU Energikonvertering]  
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Bilag 7  

Website 
http://www.hydrogennet.dk/copenhydrogen 

 

http://www.hydrogennet.dk/copenhydrogen

