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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Solen som energikilde

▪ Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, svarer til 
den mængde energi, som Jordens 6 milliarder mennesker 
forbruger i løbet af 27 år 

▪ Jorden på bare én time modtager mere energi end alle lande i 
verden bruger på et år!

▪ Vi bruges 1 promille af Solens indstråling i samlet energiforbrug 
på jorden, Landbrug opsamler endnu en promille

▪ Der er ikke mangel på energi! Men vi mangler lagring!

▪ Vi har al den energi, vi vil have – men prisen betyder noget i 
nogle år endnu – men i 2050 er det billigt!



Energiforsyningen er blevet til 
sikkerhedspolitik

▪ Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD har ikke været klimaet i de seneste år

▪ Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed bliver 
afgørende

▪ Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

▪ Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten

▪ Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og dermed 
topprioritet i de største lande

▪ Efterhånden som selvforsyningen er der, bliver det igen til et 
teknosk spørgsmål og noget for ingeniører



Klima
Danmark

2050
Udlandet og batterier er de 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”



Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Vind energi er blevet billigt 
for en del år siden



Batteriteknologien fører kapløbet 
mod lavere omkostninger



Billigere batterier



Fremtidens stationære 
batterikapacitet per region



Fremtidens energisystem



Energi i 2040 til 2050

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover
▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne mange 
ejendomme lokalt uden det store bidrag fra nettet – der er lige 
rimtåge i januar….

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende



Energiforbrug frem til 2050
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Disruptive technology







Klimakommisionen:
Transport
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Andre 
nye muligheder



En bygning skabes 
i 2040

Selvkørende forsyning til byggeri

3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset

Humane robotter til montage af bygningsdele i den overordnede 
konstruktion

Digital udvikling, styring og monitorering af byggerier

Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, den er 
energiproducerende og genbrugsvenlig

Bilerne og en hel del af robotterne er batteridrevne

Batterier til forsyning er en del af bygningen konstruktion



Delivery Robot



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset over 

aktivhus til selvforsyning



Decentral forsyning:
Mit hus, min boligforening, min 

virksomhed passer sig selv

▪ Eget vand – via husets overflader, solenergi og rensning

▪ Eget afløb – rensning og nedsivning

▪ Egen varme og el, egen lagring af energi

▪ Vi vil se parcelhuse og boligforeninger, der er 
selvforsynende

▪ Det bliver meget relevant for virksomheder

▪ Fidusen er i forhold til energiafgifterne egen el-produktion 
og varmepumper og energi fra jorden og luften, isolering, 
energi-vinduer, kuldebroer 



..…og byg nyt. 
Energibesparelsen betaler



Skatter og afgifter

▪ Staten er dybt afhængig af energiafgifterne

▪ 76 mia. kr. om året i afgifter på energi, biler, co2 etc.

▪ Hvis forbruget halveres, stiger skatter og afgifter til det 
dobbelte

▪ Dertil kommer vandafledningsafgifter og andre lokale 
afgifter

▪ Mange får lyst til at undgå afgifterne – gøre deres hjem 
eller boligforening selvforsynende



Alt det vi har i hjemmet





Internet of Things:
Når det hele bliver smart og praktisk

▪ Det skal være praktisk – det skal virke og ikke bare være 
endnu en gadget

▪ Rigtigt meget bliver batteridrevet, så vi kan flytte det med 
rundt

▪ Alexa og Siri på hjul – den lille hjælper overalt

▪ Det bliver vigtigt, at der er strøm på hele tiden – måske en 
lade-robot til at tage sig af det

▪ Vi kommer igennem mange omgange, hvor det bare ikke 
virker godt nok – tænk på smartphone før iphone



Fremtidens bygninger



Fremtidens bygninger

▪ De en selvforsynende med energi

▪ De har egen lagringskapacitet og kan lagre nok energi til at 
køre uafhængigt i flere uger

▪ De er sandsynligvis ikke koblet op på netværket med 
elforsyning

▪ De vil være smarte og kommunikerende med omverdenen 
og måske levere til deres lokalområde, hvis der er et 
netværk

▪ Batterier og deres placering er en del af bygnignen
konstruktion



Jesper Bo Jensen

Fremforsk | Center for 
Fremtidsforskning

Saralyst Allé 53
8270 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Jesper Bo Jensen

Twitter: @JesperBoJensen

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://www.fremforsk.dk/

