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Fremtidens	  energisystem	  baseret	  på	  
vedvarende	  energi	  
Både	  den	  nuværende	  og	  den	  tidligere	  regerings	  langsigtede	  vision	  er,	  at	  det	  
danske	  energi-‐	  og	  transport	  system	  over	  en	  årrække	  på	  cirka	  40	  år	  omlægges	  
til	  at	  blive	  uafhængigt	  af	  fossile	  brændsler.	  Inden	  for	  el-‐	  og	  varmesektoren	  kan	  
omlægningen	  ske	  endnu	  hurtigere,	  og	  her	  er	  regeringens	  målsætning	  også	  at	  
gøre	  sig	  fri	  af	  fossile	  brændsler	  allerede	  i	  2035.	  
	  
I	  et	  Dansk	  og	  regionalt	  energisystem	  baseret	  på	  vedvarende	  energi	  forventes	  
vindkraft	  at	  spille	  en	  nøglerolle.	  Også	  biomasseanvendelsen	  forventes	  øget	  i	  
de	  kommende	  årtier,	  men	  der	  er	  naturligvis	  grænser	  for	  mængden	  af	  
bæredygtig	  biomasse,	  der	  vil	  være	  til	  rådighed	  i	  energisektoren.	  Andre	  veje	  til	  
at	  nå	  de	  overordnede	  CO2	  mål	  kan	  være	  CO2-‐lagring	  (CCS),	  A-‐kraft	  m.v.	  	  
	  
Regeringens	  mål	  er,	  at	  cirka	  halvdelen	  af	  det	  traditionelle	  elforbrug	  i	  2020	  skal	  
være	  dækket	  af	  vind.	  På	  længere	  sigt	  frem	  mod	  2030	  forventes	  udbygningen	  
at	  blive	  øget	  yderligere.	  Således	  indikeres	  det	  i	  regeringsudspillet	  ”Vores	  
energi”,	  at	  vindkraft	  kan	  udgøre	  to-‐tredjedele	  af	  elforsyningen	  i	  2030,	  og	  i	  
Klimakommissionens	  scenarier	  opererer	  man	  med,	  at	  op	  mod	  85	  %	  af	  
elproduktionen	  i	  Danmark	  kommer	  fra	  vind	  og	  andre	  fluktuerende	  
energikilder	  i	  2050.	  	  
	  
	  

	  

Figur	  1:	  Illustration	  af	  forbrug	  af	  energi	  frem	  mod	  2050.	  Kilde:	  Vores	  Energi,	  2011	  
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Grundlæggende	  kan	  der	  peges	  på	  tre	  energimæssige	  hovedudfordringer	  ved	  
at	  foretage	  omstillingen	  til	  100	  %	  vedvarende	  energi:	  
	  
1. Integration	  af	  store	  mængder	  vindkraft	  og	  anden	  fluktuerende	  

energiproduktion	  
2. Finde	  bæredygtige	  og	  konkurrencedygtige	  alternativer	  til	  olie	  i	  

transportsektoren	  
3. Sikre	  optimal	  anvendelse	  af	  den	  begrænsede	  biomasseresurse.	  

Biomasse	  er	  begrænset	  resurse	  
De	  to	  første	  udfordringer	  er	  begge	  linket	  til	  den	  sidste,	  for	  med	  uanede	  
biomasseresurse	  kunne	  både	  el-‐	  og	  varmeforsyningen	  fortsætte	  omtrent	  som	  
i	  dag:	  Flydende	  biobrændstoffer	  kunne	  erstatte	  olie	  og	  træpiller	  kunne	  
erstatte	  kul	  og	  naturgas.	  Tilgængeligheden	  af	  biomasse	  fra	  restprodukter	  er	  
imidlertid	  begrænset,	  og	  udnyttelsen	  af	  energiafgrøder	  i	  større	  skala	  er	  
forbundet	  med	  etiske	  og	  miljømæssige	  problemer.	  
	  
El	  vil	  givetvis	  få	  en	  endnu	  stærkere	  rolle	  som	  energibærer	  i	  energisystemet	  
end	  i	  dag.	  Dels	  fordi	  vindkraft	  og	  også	  solceller	  leverer	  deres	  produktion	  som	  
el,	  men	  også	  fordi	  el	  sikrer	  en	  effektiv	  energiomsætning,	  fx	  i	  elmotorer	  som	  
alternativ	  til	  forbrændingsmotorer	  i	  transportsektoren	  og	  eldrevne	  
varmepumper	  som	  erstatning	  for	  kedler	  til	  opvarmning.	  Også	  i	  industrien	  er	  
der	  et	  betydeligt	  potentiale	  for	  på	  længere	  sigt	  at	  erstatte	  brændsler	  med	  el.	  
I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt,	  at	  sikre	  en	  fleksibel	  udnyttelse	  af	  
elinfrastrukturen	  (smart	  grids)	  i	  forhold	  til	  at	  indpasse	  både	  nye	  
produktionsteknologier	  og	  nye	  elforbrug.	  
	  
Integration	  af	  vindkraft	  
Udfordringen	  med	  integration	  af	  vind	  er	  ikke	  presserende	  i	  dag.	  De	  fleste	  
analyser	  peger	  på,	  at	  der	  først	  et	  stykke	  efter	  2020	  for	  alvor	  vil	  være	  brug	  for	  
at	  tage	  nye	  og	  mere	  avancerede	  løsninger	  i	  brug.	  Energisystemet	  er	  løbende	  
udviklet	  til	  i	  stigende	  grad	  at	  være	  fleksibelt,	  og	  de	  planer,	  der	  ligger	  for	  
systemet,	  herunder	  udbygning	  af	  det	  overordnede	  transmissionsnet,	  skaber	  
fremadrettet	  et	  solidt	  fundament	  for	  i	  samspil	  med	  udlandet	  at	  kunne	  
indpasse	  de	  stigende	  mængder	  vind	  frem	  til	  2020.	  
	  
Fjernvarmesektoren	  vurderes	  frem	  til	  2020	  at	  kunne	  levere	  det	  væsentligste	  
bidrag	  til	  vindkraftindpasning,	  bl.a.	  ved	  øget	  anvendelse	  af	  varmelagring	  og	  
brug	  af	  varmepumper	  og	  el-‐patroner.	  Derudover	  kan	  der	  forventes	  en	  

Tre	  hovedudfordringer	  

Øget	  elektricificering	  og	  
smart	  grids	  

Vind	  til	  fjernvarme	  
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yderligere	  udvikling	  af	  centrale	  og	  decentrale	  kraftværkers	  mulighed	  for	  at	  
levere	  balanceringskapacitet.	  
	  
Efter	  2020	  vil	  de	  vigtige	  virkemidler	  formentligt	  være	  fortsat	  udbygning	  med	  
transmissionsforbindelser	  og	  yderligere	  anvendelse	  af	  el	  til	  varmeproduktion	  i	  
fjernvarmesektoren	  og	  i	  industrien.	  Desuden	  forventes	  en	  øget	  udbredelse	  af	  
elbiler	  og	  individuelle	  varmepumper,	  som	  ligeledes	  vil	  give	  et	  bidrag	  til	  
integration	  af	  vindkraft.	  For	  nogle	  teknologier	  er	  der	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  med	  
lave	  priser	  (dvs.	  utilstrækkeligt	  behov)	  på	  kort	  sigt	  til,	  at	  det	  økonomisk	  er	  
interessant	  at	  indfase	  dem	  frem	  mod	  2020.	  	  Det	  gælder	  fx	  installation	  af	  
elkedler	  i	  industrien.	  
	  

	  
Figur	  2:	  El-‐produktion	  fordelt	  på	  energikilder	  (korrigeret	  for	  elhandel).	  Kilde:	  Vores	  Energi,	  2011	  
	  
Erstatninger	  for	  olie	  i	  transportsektoren	  
For	  andre	  teknologiers	  vedkommende	  vil	  et	  væsentligt	  argument	  for	  at	  
udskyde	  en	  stor	  indfasning,	  være	  at	  teknologien	  er	  dyr	  i	  dag.	  De	  fleste	  
analytikere	  er	  eksempelvis	  enige	  om,	  at	  hvis	  fossile	  brændsler	  skal	  udfases	  af	  
transportsektoren,	  kræver	  det	  på	  sigt	  en	  elektrificering	  af	  det	  meste	  af	  
persontransporten	  –	  og	  dele	  af	  godstransporten.	  
	  
På	  kort	  sigt	  er	  omstilling	  til	  el	  en	  udfordring,	  fordi	  batterierne	  i	  elbilerne	  er	  
kostbare,	  og	  rækkevidden	  er	  stadigvæk	  kort	  sammenlignet	  med	  
konventionelle	  køretøjer.	  Frem	  mod	  2020	  vil	  øget	  effektivitet	  af	  
konventionelle	  diesel-‐	  og	  benzinbiler	  sandsynligvis	  være	  en	  billigere	  måde	  at	  
opnå	  CO2	  reduktioner	  i	  transportsektoren	  på	  end	  gennem	  en	  udbygning	  med	  
et	  større	  antal	  elbiler.	  Konklusionen	  kan	  dog	  udfordres,	  hvis	  olieprisen	  stiger	  
kraftigt,	  og	  prisen	  på	  batterier	  samtidigt	  falder	  meget	  betydeligt	  i	  perioden.	  	  
	  
Derudover	  kan	  der	  blive	  brug	  for	  adfærdsregulerende	  tiltag,	  som	  kan	  
begrænse	  væksten	  i	  trafikarbejdet	  fx	  ved	  at	  øge	  kapacitetsudnyttelsen	  i	  
transportmidlerne.	  Brint	  og	  biobrændstoffer	  kan	  være	  andre	  midler	  til	  nå	  

Udlandsforbindelser	  og	  
nye	  typer	  elforbrug	  
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målet,	  men	  brint	  lider	  under	  dårligere	  energieffektivitet	  end	  elkøretøjer,	  og	  
produktion	  af	  biobrændstoffer	  er	  forbundet	  med	  væsentlige	  energitab	  og	  
medfører	  desuden	  et	  træk	  på	  en	  resurse,	  som	  må	  antages	  at	  blive	  mere	  knap	  i	  
fremtiden.	  	  
	  
En	  satsning	  på	  gas	  indenfor	  særligt	  godstransport	  vil	  på	  kort	  sigt	  kunne	  
bidrage	  til	  at	  mindske	  afhængigheden	  af	  olie	  og	  bane	  vej	  for	  anvendelsen	  af	  
grønne	  gasser	  til	  transportformål.	  I	  det	  hele	  taget	  kan	  gassystemet	  på	  lang	  sigt	  
få	  en	  vigtig	  rolle	  i	  at	  balancere	  fremtidens	  VE-‐baserede	  energisystem.	  El	  kan	  
konverteres	  til	  brint	  eller	  metan	  i	  vindrige	  perioder	  og	  sammen	  med	  biogas	  
lagres	  i	  gasnettet	  til	  senere	  anvendelse	  i	  transportsektoren	  eller	  i	  
gaskraftvarmeværker,	  som	  back-‐up	  når	  det	  ikke	  blæser,	  og	  solen	  ikke	  skinner.	  
	  
Gennemførelse	  af	  energibesparelser	  og	  energieffektiviseringstiltag	  i	  alle	  dele	  
af	  energisystemet	  vil	  være	  væsentlige	  for	  at	  nå	  det	  langsigtede	  mål	  –	  og	  de	  
tekniske	  og	  økonomiske	  potentialer	  for	  at	  gennemføre	  besparelser	  vurderes	  
også	  at	  være	  betydelige.	  Klimakommissionen	  understreger	  i	  sit	  arbejde,	  at	  en	  
opfyldelse	  af	  målet	  om	  fossilfrihed	  ikke	  er	  et	  spørgsmål	  om	  enten	  
energieffektivisering	  eller	  VE-‐udbygning,	  men	  at	  der	  er	  behov	  for	  begge	  dele:	  
”Det	  er	  centralt	  i	  Klimakommissionens	  anbefalinger,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  
såvel	  med	  effektivisering	  af	  energiforbruget	  som	  med	  omlægning	  af	  
energiforsyningen	  for	  at	  nå	  de	  to	  målsætninger	  om	  drivhusgasreduktion	  og	  
uafhængighed.”	  
	  
	  

	  
	  

Gas	  kan	  få	  vigtig	  rolle	  

Væsentligheden	  af	  
energibesparelser	  


