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Olieproduktionsstigninger 
kommer stadig fra ustabile 

områder



Kul er ikke på vej ud!



Kina’s stigende rolle: Står for 
hovedparten af ændringerne 



Olieefterspørgslen kan 
toppe i 2020



Solen som energikilde

Den daglige mængde solenergi, som rammer 
Jorden, svarer til den mængde energi, som 
Jordens 7 milliarder mennesker forbruger i 
løbet af 27 år 

Det er nok til, at jorden på bare én time modtager 
mere energi end alle lande i verden bruger på et 
år!
Vi bruger 1 promille af Solens indstråling i 
samlet energiforbrug på jorden

Kun 30% af Solens stråler 
bliver spejlet tilbage.



KlimaDanmark
2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!



Klimakommissionen
forløb A



Den nye regering
Fra regeringsgrundlaget:

Energiforsyning kun vedvarende energi i 2050. 
El- og varmeforsyning kun vedvarende energi i 2035
Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases 

senest i 2030
Udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% (niveau 

1990)
Klimaplan i 2012:

– Knap halvdelen af traditionelle el-forbrug komme fra vind i 2020.
– Ny samlet strategi for etablering af smarte elnet

Mere forskning og udvikling på området



Direkte produktion af el

El-dyrkning med stort potentiale – 17 mia. kroner 
og måske meget mere
� 2,6 mio. hektarer landbrugsjord = 26 mia. kvm.
� 1 kvm. solceller giver ca. 100 kWh. 
� 1% af jorden er 260 mio. kvm., 26 mia. kwh. udgør 

10% af den samlede energiforbrug (15 mia. kr.)
� I Danmark har vi kun 1,5% af effekten opsat i 

Tyskland
� 137 mio. kvm. avlsbygninger & 27 mio. kvm. 

stuehuse 20% af arealet giver 3,2 mia. kwh. 

0,53Danmark

0,54Sverige

3,51Østrig
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51,37Luxembourg

Wp pr. indbyggerLand



Vindmøller er måske 
et overgangsfænomen

Vindmøller har tre dimensioner men producerer 
kun el i to dimensioner

Solceller er IT-teknologi
Her gælder normalt Moore lov
”På 18 måneder fordobles kapacitet eller 
halveres prisen”
Hvad koster et 100 kwh solcelleanlæg i 2022?
1% af dagens pris eller 60%



Svaret – bliver Verden 
fossilfri i 2050?

Nej – men udvikling vil gå i den retning
Danmark kan sagtens blive fossilfrit i 2050 og en 

lang række kan følge efter
I år 2100 vil der være langt mellem fossilerne
Det vil betyde meget for udviklingen i de varme 

lande
Decentral forsyning med energi fører til store 

ændringer i magtstrukturen



Stenalderne sluttede ikke på
grund af mangel på sten

Olie-alderen vil ikke slutte på
grund af mangel på olie, men via 

bedre teknologier
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