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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



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 

 Vi bruges 0,1%af Solens indståling i samlet 
energiforbrug på jorden

 Kun 30% af Solens stråler bliver spejlet tilbage 

 70 % kommer igennem

 Det er nok til, at jorden på bare én time modtager mere 
energi end alle lande i verden bruger på et år!



Klima

Danmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!

”Vi skal varme vores huse op med eldrevne 

varmepumper, hvor vindmøllerne leverer 

energien og med fjernvarme. Biomasse,

solvarme, geotermi og varmepumper skal 

tilsammen levere energien til fjernvarmen”



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:

 Halvdelen af traditionelle el-forbrug komme fra vind i 2020. 

Forliget ligger lidt under

 Ny samlet strategi for etablering af smarte elnet 

 Mere forskning og udvikling på området



Energiforsyningen er 

blevet til sikkerhedspolitik

 Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 

energiforsyningen i OECD vil ikke være klimaet i de 

kommende år.

 Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed 

bliver afgørende

 Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten 

om få år og bliver verdens største olie og gas eksportør

 Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

 Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og 

dermed topprioritet i de største lande

 Nye tilstande om få år – måske også faldende priser





Energiforbruget i 

bygninger

 Lavenergi trin et – men egentligt allerede håbløst 

gammeldags

 Nul-energihuse er trin to, men er ved at være et forældet 

koncept

 Plus-energihuse er fremtiden

 Samregne energibehov, energiproduktion og samfundsmæssig 

energibalance

 Slipper for 60-80 cm tykke mure og forbud mod nordvinduer

 Kan udformes, så vi kan bo i dem, få luft nok ind, slippe for alt 

for mange allergitilfælde og være en god, menneskelig bolig

 Hvorfor ikke? – Der er jo energi nok



Decentrale energikilder

 Solcelle-el – Stor succes før stoppet

 Det kan med den nye effektivitet godt blive aktuelt igen snart

 Jordvarme

 Ikke så oplagt i lejligheder, men et godt fælles anlæg kan være 

vejen frem

 Varmeveksler

 Afhængig af elprisen, kun effektiv når alternativet er oliefyr

 Solenergi – varme

 Ok til varmt vand mv., men skæmmer ofte taget, samlet løsning 

pr. bygning en fordel

 Byvindmøller – et klimaflip



Fremtidens energi i huset:

Fra passivhuset til 

aktivhus



Energiinvesteringer i 

ejendomme og boliger

 Stigende afgifter – skattereformer skal finansieres

 Alt skal stige – og ikke med det formål at bruge mindre, 
men at give penge

 Hvis forbruget falder stiger afgifterne

 Det gælder om at investere på forkant – eller på bagkant

 Mere adfærdsregulering – CO2 neutralitet bliver 
fremmet

 Egen varmeforsyning, egen el-produktion og 
varmepumper og energi fra jorden og luften

 Isolering, energi-vinduer, kuldebroer mv bliver et 
kæmpe vækstområde



Vi vil løse kunne 

problemerne

 Fremtidens bygninger bliver opvarmet ved egen 

hjælp

 De producerer energi til resten af samfundet

 De er godt ventileret – opvarmning giver 

indeklimaproblemer

 Craddle to Craddle – genbrug af de mange 

materialer, vi har i moderne byggeri – registrering 

og mærkning

 Den virkelige opgave ligger i de gamle bygninger

 Der er store problemer med nedrivning og genbrug



Fremtidens 

bæredygtighedskrav og 

uddannelserne

 Det vil blive grundelementer på mange af 

byggeuddannelserne

 Det vil i stigende grad blive krav om at kunne 

udføre arbejde, der ikke skaber overgange med 

manglende isolering, vandtab eller andre problemer

 Hvor bæredygtighed i dag er energi, vil det 

fremover også være vandbeskyttelse, 

egenproduktion og genbrug af materialer

 Kravene bliver lagt på bygherre, men brug for en 

slags certificering overfor private kunder





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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