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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Olieprisen



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

 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

 (2012 skrev jeg: Nye tilstande om få år – og faldende 

priser på olie)



Klimakommisionen:

Transport



KlimaDanmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!



Globale temperaturer





Miljø og klima

 Miljø er efterhånden blevet en selvfølge – vi skal have 

ren luft, rent vand og gode vilkår på resten af 

miljøområderne

 CO2 og global opvarmning er stadig et HOT emne

 Men Paris aftalen ser ud til at få effekt – alle har 

efterhånden en interesse i at begrænse udledningen

 Det vi går i Danmark har stort set ingen betydning for 

CO2 niveauet – vi kan bremse opvarmningen med 2 

grader celsius med max 1-2 døgn. 

 Vi udleder 1-2 promille af al CO2 pr. år i dag – og meget 

mindre om 10 år



Disruptive technology







El-biler og brintbiler: 

Udfordringer

 Batteriteknologi – hvornår bliver batterierne gode nok?

 Distributionsteknologi – hurtigladere er vigtige

 Rækkevidde er et mangehovedet uhyre – hvornår 

kommer der en standard?

 Fuel-cells og brint er besværligt – distribution dyr og 

besværlig, men det er i gang og ofte politisk bestemt

 En el-bil eller brintlastbil er ikke miljørigtig i sig selv (det 

er energiforsyningen, der er afgørende)

 Men der er andre brændstoffer på vej: Biofuel vil kunne 

matche alle behov – nok først i 2. eller 3. generation





3D facade printet i 

Holland



En bygning i Kina, der er 

3D printet



Der er faktisk et genbrugs 

aspekt i 3D print af bygninger



Andre 

nye muligheder
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By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Fremtidens energi i huset:

Fra passivhuset over 

aktivhus til selvforsyning



Decentral forsyning:

Mit hus passer sig selv

 Eget vand – via husets overflader, solenergi og 

rensning

 Eget afløb – rensning og nedsivning

 Egen varme og el

 Vi vil se parcelhuse og boligforeninger, der er 

selvforsynende

 Det bliver meget relevant for virksomheder

 Fidusen er egen varmeforsyning, egen el-
produktion og varmepumper og energi fra jorden 
og luften, isolering, energi-vinduer, kuldebroer 



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 el boligforening selvforsynende



Intelligente løsninger i 

fremtiden

 The internet of things

 Alt taler sammen og kan styres på afstand

 Det bliver let at få selv komplicerede systemer til at 

virke sammen

 Det store grid og de smarte elløsninger

 Affald er guld værd i fremtiden – det er allerede en vigtig 

kilde til bestemte materialer og grundstoffer

 Jo mere vi binder samme, jo mere bliver vi afhængige 

at, at tingene taler sammen og reagere samlet

 I stigende grad se nye løsninger på gamle problemer



Forsyning i fremtiden

 Det skal virke – hver gang – 100% oppetid

 Vi vil behandles som kunder og ikke som 

besværlige kværulanter, der bare altid klager

 Vi vil have det bedste og til den billigste pris

 Vi gider ikke handle strøm for at spare 100-200 kr. 

om året

 Forsyning som off. service bliver igen moderne 

efter år med konkurrence og privatisering

 Vi vil ikke selv betale det hele!

 Send os en regning, som vi forstår!





Affald i fremtiden

 Langt mere skal gencirkuleres og genanvendes

 Der bliver krumspring og tiltag for at få strategien til 

at virke på papiret

 I Erhvervslivet er det lettere at håndtere, mens 

husholdninger er lidt sværere at håndtere

 Affald vil falde med mere immaterielt forbrug

 Deleøkonomi har ikke den store betydning for 

affaldet 

 Vi deler produkter, der til sidst skal genbruges

 Det omfatter kun en lille del af affaldet



Cradle-to-Cradle

 Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til sin 

oprindelige tilstand

 Skal være input til endnu en produktcyklus

 Affald til energi – men vi skal også bruge affaldet 

fra affaldet til noget og recirkulere

 Vi skal kunne gencirkulere solceller, varmepumper 

og varmepatroner fra fjernvarmeproduktionen

 Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet på 

byggeri, har vi mange år foran os

 Beton udgør et særligt problem – genbruges!
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