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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Ressourcerne

Det går galt.....ikke sandt?

Kinesere med svinefarme, oliefyr og folkevogne!

Der er kul nok til mindst 500 år

Der er olie til 40 år

Der er vindmøller og solenergi indtil Jorden går under

Der er altid teknologiske gennembrud

Drivhuseffekten - hvad er egentlig problemet?

– Det er ikke energiforbruget - det er udledningen af CO2

Jorden modtager på bare én time mere energi end alle 

lande i verden bruger på et år!



THE PRICE OF OIL



Globale temperaturer





Paris klima-aftalen

Træder i kraft fra 2020, underskrift fra 22. april 2016 til 21. 

april 2017

Mål: Kun 40 gigatons CO2 udledning i 2030 i verden 

Forventet ellers 55 Gt – i 2015 er udledning ca. 37 Gt

Reduktion af CO2 indholdet i atmosfæren i anden halvdel 

af det 21. århundrede – balance i udledning og lagring

Hvert land skal indsende nye reduktionsplaner og 

målsætninger hvert femte

Mindst 100 milliarder dollars til klimaindsats i 2020 i 

samtlige underskrivende lande

Mod en max tempstigning på 1,5°C – vel under 2°C (1850) 



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”



Klimakommissionen



Klimaplan Danmark

I 2020 skal en andel på mindst 30 pct. af det endelige 

energiforbrug bestå af vedvarende energi. 

Danmark er desuden forpligtet til, at mindst 10 pct. af 

energiforbruget i transportsektoren kommer fra 

vedvarende energi i 2020.

Danmark afleverede i juni 2010 en national 

handlingsplan, der viser, hvordan målene i 2020 

nås.

Fjernvarme skal være CO2 fri og give sikker forsyning 

i fremtiden – lagring af varme (el er besværligt)



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





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



Fremtidens energi i huset:

Fra passivhuset over 

aktivhus til selvforsyning



Fremtidens forsyning af et 

hus el. en bygning

El og varme fra en række kilder:

Solceller, solvarme, vindenergi (el), varmeveksler 

og termisk energi (el) 

Vand fra egne kilder og egen rensning

Afløb erstattet af egen rensning og genbrug af 

vandet og gødningen

Eventuelt deling af energi, vand og afløb i små 

lokale netværk af 20-500 husstande

Beskatningen af husets miljøbelastning = 0 kr.



Teknologien i fremtiden

Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig og 

faktisk lidt hurtige 

Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder 

som noget synligt

Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på folie 

eller på anden måde

Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet 

folieskærm

Det holder ikke op de næste 30-40 år

Boligen bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier 

kommer også til



Tingene taler sammen
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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 





Hvorfor fattes riget og 

kommunerne penge?

Fald i BNP i 2008-2011

Niveauet er som i 2005 i realpriser

Faldende skatteindtægter

50.000 flere off. fuldtidsansatte 

Andre udgiftsstigninger – nye statskrav

Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)

Generelt faldende produktivitet

Stigende krav fra borgerne

…..der kommer en god plan i morgen! (måske)



Kommunerne og 

forsyningsområdet 

Er underlagt 2% grønthøsteren de kommende 4 år

Kommunerne opkræver gebyrer, afgifter og særlige 

bidrag hvor de kan komme til det

Jeres borgere vil blive glade for Jer, hvis I kan holde 

transmissionsselskabets priser nede

Det er vel et vigtigt element i klimastrategien

Derfor må det ikke være for dyrt – ellers går 

boligforeninger og borgerne over til anden forsyning

I kan også hjælpe borgerne til at hjælpe sig selv med 

forsyningen via vedvarende energi



Cradle-to-Cradle

fjernvarme?

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 – I skal snart bygge



Kunderne



Indkomstfordelingen 

for familier, 2014
(3,55 mio. familier)
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Tid og tidsforbrug

Vi tror vi arbejder mere end vi gør

I gennemsnit siger vi 39 timer, men arbejder kun 31,2 –

jo mere jo mere forkert (70 timer er kun 50 timer)

Fritid 9:20 pr. normaldag – samme for mænd og kvinder –

3 kvarter mere end i 2001

Mindre aktiv fritid – men mere organiseret aktiv fritid

Mindre tid på toilettet (kvinder nu kun 42 min om dagen)

Mere sammen med børnene – far har øget tiden med 

børnene, mor bruger lidt mindre (2 timer og 3:08 timer)

Kvinder mere sammen med små børn (0-6) end på arbejde
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El-forbrug undersøgelse

De fleste vil gerne spare, men kender ikke deres el-

forbrug!

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
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De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

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 2002 - 2013



Generation Z som kunder,

og unge Y’ere

Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

What’s in it for me?

Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være 

det

Jeg kunne godt tænke mig en hurtig løsning og 

muligheden for at møde nogle fede mennesker 

Peers, nogen der er lige som mig

Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

Det er i orden, at vi ikke er enige
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Fremtidens fjernvarme i 

Hvidovre

I skal bruge så gode produktionsmetoder som muligt  

- billig varme og sikker forsyning – og leve op til 

klimakravene

I skal genere lokalbefolknings så lidt som muligt

Det skal være nemt, forståeligt og tilgængeligt

Undgå indviklede løsninger og mærkelige

Der er stor forskel på de digitale indfødte og 68 

generationen

Det er langt bedre at gøre tingere rigtigt frem for at 

missionere



Aktiv deltagelse i 

andelsselskaberne

Fra de gamle organisationsmodeller til de nye

I skal modernisere foreningen

Deltidsdeltagelse

Info og møder over internet og smartphone

Gør det til en del af hverdagen at bruge fjernvarme

Man skal stille en kerne-organisation til rådighed for 

dem, der gerne vil være aktive engang imellem

Pas på med Tordenskjolds soldater på + 65 år

Skab et godt link til boligorganisationerne



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Balticagade 15

8000 Århus C
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