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Tidsånden efter krisen
 Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:

 Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende
optimisme:
 Den lille luksus – små forkælelser
 Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
 Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

 De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed,
energi
 De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for
hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen





Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
Anti-mode og antimaterialisme
Occupy Wall Street

Gør-det-selv moderne
igen
Fra designerkøkken til Ikea
Det er godt at kunne selv og spare penge
Fornuften råder i nogle år endnu
Det skal helst være semi-proffessionelt udført
Det skal handle om værktøj, arbejde, teknikker
og materialer
 Energi er blevet en væsentlig platform for den
moderne mand – endelig kan han igen
bestemme i hjemmet
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021
2011

2021

Ændring

0-9

651.719

634.449

-17.270

10-19

697.015

659.358

-37.657

20-29

644.195

742.503
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30-39
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40-49

812.750
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190.200
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38.145
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I alt

5.550.947

5.704.816

153.869

El-forbrug undersøgelse
 De fleste vil gerne spare, men kender ikke deres elforbrug!
 De unge: Godt tilfreds med eget forbrug, forventer
større forbrug ved etablering af familie/parcelhus.
Prisen på el afgørende!
 Børnefamilier: Tilfredse med forbruget, kender ikke
nødvendigvis pris - frygter nedbrud i maskinparken - en
travl hverdag med børn
 Seniorer: Tilfredse med forbrug, hvis den årlige regning
ikke stiger voldsomt. Pris meget vigtig for især enlige
seniorer

Udviklingen
i temperaturen

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 bruges 1 promille af Solens indstråling i samlet
energiforbrug på jorden
 Der er energi nok – det er udledningen, der er
problemet
 Om 50-100 år har vi al den energi, vi ønsker - billigt

”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”

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!

Klima
Danmark
2050

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.
 Ny samlet strategi for etablering af smarte elnet

 Mere forskning og udvikling på området

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

Salgsargumenter til
energikunder
 Glem alt om dårlig samvittighed, hensyn til hele verden
og de store krav til virksomhederne
 Det skal kunne betale sig – og der er flere skalaer
 Penge – stadig langt den væsentligste
 Image - skal være et reelt indhold
 Hvis man nu som KMD får strøm fra en mølle på Horns Rev, vil
vi så tro på det?
 Greenwashing som et stigende problem

 Private kunder – nogle få er rigtigt grønne, de andre skal
have noget, der virker og giver dem penge
 Det er lidt anderledes i det offentlige – gør meget, der
koster penge og ikke giver et ordentligt afkast

Forbrug og MegaWatt
 Der er stor forskel på at optimere via de offentlige
rammer og ved at gå ud med egne konsulenttjenester
 Væk fra tankegangen bag handel med besparelser
 Konsulentbranchen fungerer via følgende motivation:





Image – hvor er de gode og de dårlige
Hvad får vi for pengene?
Hvad er de garanterede effekter?
Hvor langt væk kan konsulenterne hævde at effekten findes

 Der vil i meget lang tid være både tilskud, lokkemidler
og straffe i form af afgifter på energiområdet

Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset til
aktivhus

Energiklasser

 Vi får en automatisk stramning via
byggeregulativet
 Der er mulighed for yderligere bedre klasser
 0-energi og plusenergi huse er fremtiden
 Det er vigtigt, at det ikke går ud over
bygningens funktionalitet (allergi mv.)
 Hvordan kan det være, at vi ikke diskuterer
energi-efficiens – er det egentligt ikke fint at
bruge overskudsvarme i bygninger?

Decentrale energikilder
 Jordvarme

 Fint i parcelhuse, 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

 Solcelle-el

 Det er aktuelt med målerafregning og kan med den nye
effektivitet hurtigt blive aktuelt ud over det

 Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage

Hvornår fås den
i teglrød?
 Solceller i fremtiden:
 Godt investeringsprojekt
 Afkast for private skal helst være på 3-5 års sigt
 Men der er pionerer, der acceptere 7-9 år

 Boligforeningerne er parate og igang
 Virksomhederne har ofte ikke set potentialet
 Besparelse
 Godt for PR og omdømme samt fastholdelse og
tiltrækning af medarbejdere

Klimablok, Tilst

Ringgården, Århus
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Brugerorienteret
Produktudvikling
Udnytte nye muligheder?
Nye produkter:
Mobiltelefonen,
- Markedsandele RFID
Allerede udnyttede muligheder
Videreudvikling af bestående
Markeder og produkter

- Markedsandele
Serviceret marked

Det ukendte land: Wildcards
Ny forretningsmodel og
Nye
produkter
Udnytte
nye muligheder?
Google,
Skype, Facebook
- Mulighedsandele
Virksomhedens mission
drejes: Futureshaping,
Scenarier, strategiproces
Udnytte nye muligheder?

iPod/iTunes/iPhone,
-Hedeselskabet
Mulighedsandele
Ikke serviceret marked

Relationen mellem
producent/konsulent og
kunde
Standardvare/
serviceydelse

Meget specifik
Vare/serviceydelse

Køber
meget ofte

Aftale om løbende
leverance - løbende
genforhandling
- El mv.

Bedst at købe
producenten/distributøren
- Vindmøllevinger

Køber sjældent

Markedsvare –
serviceydelse:
Pris og kvalitet
- Energieftersyn

Kontrakt mellem
leverandør og kunde
- konsulentydelser

Energi skal være mere
end handel og besparelser
 Optimering frem for pris – væk fra LES
 Klimacertificering og afgiftsoptimering
 Produktionstilrettelæggelse:
 Det kan være farligt at spare for meget på elforbruget
 Tid er penge – lean er optimering af tid – mindre tid
giver færre omkostninger

 Gøre det, de andre ikke kan
 …eller bare være billigst
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Interviewundersøgelse
2009
 Hvor stor betydning har boligens energiforbrug - alle?





40% meget stor betydning
35% stor betydning
19% en vis betydning
16% mindre og ingen

 Jo ældre jo mere betydning (til 70 år), unge mindst
betydning
 Betydning = Penge (enlige mv.) og samvittighed (vores
børnebørn)
 Der er en bestemt gruppe yngre, der går meget op i klima i
boligen og det store flertal gør ikke
 De ønsker klimarigtig bolig, lav CO2, det rigtige udtryk og
noget at demonstrere klimakorrektheden med

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigs-generation
Stor familieværdier
Projekt-og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

