
Teknologikatalogets følgegruppe åbner for 
nye medlemmer 
Projekt- og styregruppen bag Teknologikataloget (Energistyrelsen og Energinet) har besluttet, at der med 

fordel kan lukkes op for ansøgninger til at deltage i teknologikatalogets følgegruppe. Størstedelen af den 

nuværende følgegruppe er sammensat i 2015 og bidrager til stadighed til arbejdet med, at udvikle 

Teknologikataloget og fokusere dets ressourcer korrekt. Vi er dybt afhængige af disse inputs fra denne 

følgegruppe og er taknemmelige for den indsats, som der bliver ydet allerede i dag.  

Bredden af energisystemet og modelleringen heraf er vokset meget i de seneste år, hvorfor vi mener, at 

følgegruppen også bør udvides, for at sikre inputs fra flere områder af energisystemet.  

Herunder følger en beskrivelse af følgegruppens virke. 

Formålet med følgegruppen 

Formålet med den bredt sammensatte faglige følgegruppe, bestående af uvildige eksperter, er at rådgive 

projektgruppen i Energistyrelsen og Energinet om indkomne forslag og foreslå behov for justeringer. 

Herunder bl.a.: 

 styrke teknologikatalogets kvalitet og konsistens af data 

 understøtte kontinuert opdatering af kataloget 

 sikre konsistente forudsætninger og systemafgrænsninger 

Der gøres opmærksom på, at følgegruppens primære formål er at give uvildige inputs til 

Teknologikatalogets projektgruppe via aktiv deltagelse i følgegruppemøder. Hvis der blot er et ønske om, at 

være orienteret omkring Teknologikatalogets arbejde henvises der til Nyhedsbrevet, som er åbent for alle. 

Opgaver 

Følgegruppens primære opgaver er at: 

 drøfte forbedringer af Teknologikataloget 

 gennemgå og kvalitetssikre indkomne ændringsforslag 

 indstille til igangsættelse af opdateringsarbejder 

 indstille til beslutning om nye fakta-ark 

 følgegruppen indstiller beslutninger og forslag til styregruppen. 

 følgegruppen inviteres til at kommentere på nye tilføjelser af kataloget eller opdateringer 

Følgegruppen udøver sit arbejde gennem halvårlige møder. Der må for alle følgegruppens medlemmer 

påregnes arbejde mellem møderne, primært gennemgang af indkomne forslag. 

Følgegruppemøder 

Projektgruppen indkalder til og afholder møder, forbereder mødemateriale, tager referat og udarbejder 

efter møder kortfattet og læsevenlig afrapportering.  

Følgegruppen mødes som udgangspunkt to gange årligt. Møderne forventes at vare to-tre timer. Møderne 

afholdes som udgangspunkt i København hos Energistyrelsen, men kan også holdes hos Energinet i Erritsø. 

Typisk vil møderne indeholde en præsentation fra projektgruppen angående arbejdet i Teknologikataloget. 

F.eks. nye opdateringer siden sidst, nye tiltag, indblik i særlige områder af vores arbejde samt planlagte 
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fremtidige opdateringer i katalogerne. Derudover kan der indgå indlæg fra medlemmer i følgegruppen, 

efter forudgående aftale med projektgruppen. Derudover, vil der være åbent for inputs og diskussion af 

Teknologikatalogs indsatsområder. 

Følgegruppens sammensætning 

Følgegruppen består i dag af repræsentanter fra brancheorganisationer, universiteter og 

energimodeleksperter. 

Der tilsigtes tilstrækkelig bred teknisk faglig kompetence i gruppen, samt kompetence inden for anvendelse 

af katalogets data. Samtidig skal det sikres at gruppens anbefalinger skal være objektive og uvildige – dvs. 

ikke er præget af særinteresser. 

Følgegruppen sammensættes med: 

 brugere af kataloget (model og scenariefolk), dette omfatter f.eks. interessenter og forskere. 

 teknologivurderingseksperter 

 teknologikatalogeksperter 

Hvis eksperter fra brancheorganisationer eller lignende involveres skal der sikres en balance mellem 

forskellige interesser. 

Medlemmerne af følgegruppen kan ved møderne repræsenteres af stedfortrædere. 

Forventninger til medlemmer af følgegruppen 

Der forventes af følgegruppens medlemmer: 

 aktiv deltagelse på halvårlige møder 

 viden om Teknologikataloget og interesse i brugen heraf 

 inputs skal i så vid udstrækning som muligt være objektive og uvildige 

Ansøgning til følgegruppen 

Hvis du har lyst til, at investere noget af din tid i, at bidrage til dette vigtige arbejde og hjælpe os med, at 

gøre Teknologikatalogerne endnu bedre vil vi meget gerne høre fra dig.  

Skriv en mail til Teknologikatalog@ens.dk med titlen ”ansøgning til TK følgegruppe”, og beskriv kort: 

 motivation for at deltage i følgegruppen 

 kendskab til Teknologikatalogerne 

 vidensområde og erfaring (f.eks. teknoøkonomisk modellering af energisystemer, dyb teknisk viden 

inden for elektrolyse, x års erfaring med projektering af varmepumper, etc.) 

 arbejdsplads 

 kontaktoplysninger 

Vi sætter pris på alle ansøgninger, og opfordrer alle interesserede til at søge. Vi forbeholder os dog retten 

til, at takke nej til en ansøgning såfremt vi vurderer, at en ansøger ikke er kvalificeret jf. ovenstående 

forventninger til følgegruppens deltagere. 
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