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Engang var verden 
normal…

 Dagsorden med bæredygtighed efter klimavalget i 2019
 En mild økonomiske krise på vej
 Fred i Europa og samarbejde med Rusland
 Renten historisk lav
 Fremmøde på arbejdspladsen og pendling hver dag
 Hjemmearbejde undtagelsesvis 

 Fysiske møder var måden at arbejde og lede på
 De unge var mere digitale, men det skulle gøres med 

måde så alle kunne være med



Konsekvenser af 
Ukrainekrigen

 Allerede nu 5,3 mio. flygtninge (UNHCR) – og senere 
kommer mændene i større antal

 Usikker energiforsyning og højere priser – russisk gas 
og olie skal tages ud af forsyningen

 Stigende energipriser, fødevarepriser og mere inflation
 Økonomisk usikkerhed og lavere vækst end før krigen –

indtil oprustningen efter nogen tid tager fat og skaber 
vækst (750 mia. kr. i år i Tyskland, blot 7 mia. kr. i DK)

 Fortsatte forsyningsproblemer og prisstigninger på 
mange materialer



Hvad er forandret 
under cornakrisen?

Megatrends, der var i gang inden corona og blev 
forstærket af krisen:
 Hjemtagning af produktion – reshoring & robotter
 Indkøb via nettet – digitaliseringens naturlighed
 Arbejde på afstand er for alvor slået igennem:

 Hurtige digitale møder, webinarer, samarbejde digitalt
 Regionalisering af verden – skærpelse af konflikter 

imellem regionerne
 Naturen som et hit, bæredygtighed, klima
 Prisstigninger på energi undervejs



Fra globalisering til regionalisering og 
slowbalisering





Den regionaliserede 
verden

 Konflikten mellem Kina og USA forsætter
 Handelskrig og oprustning

 Verden opdeles i regioner:
 Kina contra Kinas nærmeste naboer, der ikke holder 

af kinesisk ekspansion (ASEAN, Indien og Australien)
 EU som en region (England som en ø ude i Atlanten)
 USA og Canada
 Mellem- og Sydamerika
 Afrika som den område, alle vil forsøge at vinde 

indflydelse over
 Rusland isoleres



Forsyningsproblemer i et par eller 
mange år frem









Energiforsyningen er 
blevet til sikkerhedspolitik

 Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD-lande vil ikke være klimaet i 
de kommende år.

 Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed 
bliver afgørende – ikke prisen eller CO2 udledningen

 Ruslands som den store energi-trussel for EU og den 
gamle politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

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

 Danmark bliver igen selvforsynende med gas – men 
også mere fra vind og sol



En lang periode med 
konflikter

 Geopolitik og konflikter i mellem regionerne
 Hvem skal have og hvem skal betale – det lange 

politiske spil i Danmark om fremtidens energi
 C02 afgifter og undtagelser 
 Energiforsyning, aftage-pligt og nye muligheder
 Opstilling af vindmøller, solceller og andre anlæg
 De store netværk i EU, decentrale løsninger mv.
 Konflikt mellem energiløsninger og andre hensyn –

biodiversitet, natur, støj, udsyn, verdensmål etc.



Solen som 
energikilde

 Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, svarer 
til den mængde energi, som Jordens 8 milliarder mennesker 
forbruger i løbet af 8 år 

 Jorden modtager på bare tre timer mere energi fra solen end 
alle lande i verden bruger på et år!

 Vi bruger under en promille af Solens indstråling i samlet 
energiforbrug på jorden. Landbruget 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!



Energi i 2040

 Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
 Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10-25 år
 Solceller har kun to dimensioner
 Solceller skal integreres i bygninger fremover – bygninger bliver 

netto leverandør af grøn energi
 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 bidrag fra nettet 



Billigere batterier





Storage of power



Lagring af energi

 Salt – high temperature molted salt  - gemmer 
energi i Chile

 Hydrogen – Gemme solenergi i brintlagre ved at 
lade el producere hydrogen og senere vende 
processen

 Flow Batterier – gemme energi i store 
væskebatterier

 Forbedrede litium batterier – eller nyudviklede high-
tech batteriet

 Alle er alternativer til “opbevaring” i grid’et



Fremtidens energisystem



Bygninger og byggeri



Driftsenergi er den energi, som man bruger til at varme et hjem op 
med, lave mad, gå i bad, tænde lys og så videre. Den står for 28 
procent af verdens energi-relaterede CO2-udledning. Ca. 20% af 
udledningen i Danmark

Fremstilling af byggematerialer og byggeri: Produktionen og 
transport af byggematerialer såsom beton, metal og andet, samt 
nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri. Alt det hæfter for 11 
procent af CO2-udledningen skabt af verdens energiproduktion. I 
DK 10%



Vi er godt på vej med driftsenergien i 
nybyggeri



Fremtidens energi i huset:
Fra passivhuset over 

aktivhus til selvforsyning



De fleste boliger er opført for mange 
år siden



Der er blevet talt meget 
om bæredygtigt byggeri

 Tale er sølv, men …..handling er guld
 Der er blevet talt og sagt rigtigt meget om det 

bæredygtige byggeri
 De faktiske resultater er langt mere forsøg og enkelte 

bygninger med bestemt fokus
 Spektakulære projekter med særligt fokus
 De fleste byggerier opføres som før 
 Nogle af byggematerialeproducenterne har været 

igennem en opstillingsproces – andre håber at kunne 
gøre det



Post Covid19 og 
bæredygtig ‘by’ i Kina





Vi får brug for meget 
lithium eller noget andet



Er der strøm nok?

 En el-bil bruger i dag ca 220 kWh om måneden eller 0,01 
TerraJoule pr. år (ca. 15.000 km)

 100.000 elbiler vil bruge ca. 1000 TJ el om året
 Det svarer til 1 % af strømproduktionen om året
 Med 1 million elbiler plus busser og varebiler ser det lidt 

sværere ud med en 10-15% stigning i elforbruget, men 
ikke mere end produktionen steg fra 2014 til 2018

 Vindmøllerne producerer i dag over 50% af al el
 Svært at udbygge ladestandere og ledningsnet hurtigt –

hurtig ladning kræver meget energi
 Omstilling til el på andre områder giver også problemer



Transportsektorens 
energiforbrug i fremtiden

 Omstilling til elbiler går sådan set ok – men det tager 
lang tid at udfase benzin og diesel

 Busser og varevogne kan også elektrificeres
 Men lastbiler er en anden sag – batterierne kommer til at 

veje for meget i forhold til lastevne
 Biodiesel er vejen frem, men der er alt for lidt af det i 

dag – Power to X kommer også, men det tager også ret 
lang tid

 Hvis Power to X bliver en succes, er det så nødvendigt 
med alle de elbiler til den tid?

 Hvornår er der strøm nok til det hele?





Energi bliver rigelig 
og billig

 Selv Power to X løser ikke alle problemer, men på lang 
sigt har vi el nok til en billig pris til alt det vi vil

 Vi skal omstille transportsektoren til de bedste 
løsninger og undgå flere omstillinger undervejs

 Vi skal beslutte, hvad der skal være ‘diesel-drevet’ i 
fremtiden - det er svært, nok teknologierne er under 
udvikling

 I byggeriet skal vi ikke blive ved med at spare energi på 
driften – det forringer bygninger unødigt

 Det skal foretages valg imellem lokal forsyning og grid
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