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Om rapportserien
• DTU International Energy Report serien 

beskæftiger sig med globale  regionale beskæftiger sig med globale, regionale 
og nationale perspektiver på aktuelle og 
fremtidige energispørgsmål. 

• Skrevet af DTU-forskerne i samarbejde 
d f d  d k   i t ti l  med førende danske og internationale 

eksperter. 
• Baseret på internationalt anerkendt 

videnskabeligt materiale med udførlige 
referencer. 

• Gennemgås kritisk af uafhængige 
internationale energieksperter.

• Redigeres i overensstemmelse med de Redigeres i overensstemmelse med de 
højeste internationale videnskabelige 
kvalitetsstandarder.
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Globale tendenser
• Øget energieffektivitet kan reducere 

CO udledningen i perioden frem til CO2-udledningen i perioden frem til 
2050 markant. 

• Der kan høstes store gevinster for små 
investeringer.

• Klimaudfordringen og finanskrisen 
kræver nye muligheder for grøn vækst. 

• Det kan ske ved at revolutionere vores 
energi- og industriproduktion og g g p g
erstatte de fossile brændsler med 
bæredygtig energi.
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Globale tendenser
• Energieffektivitet er et vigtigt led i denne revolution fordi øget 

energieffektivitet energieffektivitet 
– mindsker behovet for at investere i ny energiinfrastruktur
– nedskærer udgifterne til brændstof
– øger konkurrenceevnen og øg g
– giver forbrugerne større velfærd
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Drivkræfter for den globale energipolitik
• Forsyningssikkerhed og klimaændringer 

er stadig de væsentligste drivkræfter er stadig de væsentligste drivkræfter 
for energipolitikken i de fleste lande i 
verden. 

• De fleste studier på globalt og nationalt 
l   å i ff kti i i   plan peger på energieffektivisering som 

en vigtig del af løsningen.
• Effektivitetsforbedringer i både 

produktion og forbrug af energi er 
nøgleelementer i de fleste scenarier for 
forsyningssikkerhed og klimaændringer.

• Energieffektivitet er kernen i EUs 2020-
strategi med hensyn til klimaændringer g y g
og forsyningssikkerhed.
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Omkostninger ved energieffektivisering
• Samfundets omkostninger ved 

energieffektivisering er lavere end de energieffektivisering er lavere end de 
private omkostninger fordi der er en 
samfundsmæssig værdi forbundet med 
nedsat global opvarmning.
D f  b  d  i df   b d ift  f • Derfor bør der indføres en bred vifte af 
offentlige politikker og instrumenter, 
der kan sænke de private 
omkostninger.

• Energieffektivisering er relevant for 
langt de fleste sektorer og kræver 
initiativer fra en stor og ofte 
forskelligartet gruppe af aktører.
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Energieffektivisering        energibesparelse
• Energieffektivitet er at levere samme 

service med et lavere forbrug af energiservice med et lavere forbrug af energi.
• Energibesparelse er mindre 

efterspørgsel efter energi, herunder 
ændringer i forbrugernes livsstil.
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Industri i udviklingslande sluger mest energi
• Industrien tegner sig på verdensplan 

for cirka en tredjedel af det globale for cirka en tredjedel af det globale 
endelige energiforbrug. Heraf tegner 
OECD landene sig for omkring 40 %, 
mens størstedelen, ca. 60 %, forbruges 
i udviklingslandene  i udviklingslandene. 
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Effektiviseringsmuligheder i industrien
• Destillation tegner sig for 4 % af 

energiforbruget i den vestlige verden  energiforbruget i den vestlige verden. 
Nye metoder kan sænke energi-
forbruget med op til 80 %.

• I Affald-til-energi (WTE) anlæg 
ti  l i k i d  j ld t overstiger el-virkningsgraden sjældent 

24-27 %. Det kommercielle mål er i 
første omgang at komme over 30 %.

• Små kraftvarmeværker baseret på 
forgasning af biomasse og gasmotorer
har høj effektivitet. Det giver mulighed 
for at konvertere biomassefyrede
varmeværker til effektive  
kraftvarmeværker. 
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Effektiviseringsmuligheder
• Bygninger

L ib i  k  d  t – Lavenergibygninger kan yde et 
væsentligt bidrag i en bæredygtig 
udvikling mod et ikke-fossilt 
energisystem.

– Energibesparende teknologier i 
renovering af den eksisterende 
boligmasse kan sænke varme-
behovet, så det bliver næsten lige 
åså lavt som i nye bygninger.

• Belysning
– Belysning tegner sig for 6,5 % af 

det samlede energiforbrug på det samlede energiforbrug på 
verdensplan og ineffektive lyskilder 
udfases. Et alternativ er LED 
belysning, som dog stadig er i 
udviklingsfasen.
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Effektiviseringsmuligheder
• Kommunikationsnet

2 4 % f d t l b l  if b  – 2-4 % af det globale energiforbrug 
går til kommunikationsinfrastruk-
turen, især til internettet. Indførsel  
af optisk teknologi kræver en 
f ld t di  t kt i  f fuldstændig omstrukturering af 
netværkene.

• Transport
– Effektivitetsforbedringer for både g

diesel- og benzinmotorer kan være 
op til 50 % i lette køretøjer, mere 
for tunge køretøjer.

– Når den nødvendige infrastruktur er Når den nødvendige infrastruktur er 
på plads, vil 85 % af de danske 
privatbilister kunne få dækket deres 
kørselsbehov af elbiler.
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Effektivitetsforbedringer i VE teknologier
• Energieffektivisering har en anden 

dimension når det drejer sig om dimension når det drejer sig om 
vedvarende energiteknologier som vind 
og sol, end i forbindelse med andre 
teknologier inden for industri, transport 
og traditionel elproduktion  og traditionel elproduktion. 

• Energieffektivitet knytter sig her til 
arealforbrug, energiproduktion per 
arealenhed og muligheder for at integrere 
t k l i  i b i   ll  teknologierne i bygninger mv. eller 
muligheder for placering på fjerne 
lokaliteter såsom off-shore.

• Vedvarende energis primære effekt på 
den globale energieffektivitet ligger derfor 
i andelen af vedvarende energi i det 
samlede energiforbrug og hvordan det 
påvirker energieffektiviteten for andre 

Danmarks Tekniske Universitet
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Effektive bæredygtige forsyningsteknologier
• Vindenergi

Sk l i d ll  d  å – Skal vindmøller anvendes så 
effektivt som muligt, skal møllerne 
placeres i store vindmølleparker, 
hvorved infrastrukturen kan 
k lidkonsolideres.

– Vindenergi kan blive rygraden i det 
globale elsystem og komme til at 
spille en vigtig rolle i udvikling af et 
effektivt og bæredygtigt elsystem.
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Effektive bæredygtige forsyningsteknologier
• Solenergi

K   b kd l f d  til li  – Kun en brøkdel af de tilgængelige 
ressourcer af solenergi udnyttes. 
Større udnyttelse er afhængig af en 
række flaskehalse i form af materia-
l  i t i  i d kti  ler, investeringer i produktion, ma-
skiner, jordarealer og infrastruktur.

– PV og CSP er blandt de VE-
teknologier der har den højeste 
energiproduktion per arealenhed.

• Bioenergi
– Biomasse til bioenergi dyrkes ofte 

på et areal, der kunne bruges til på et areal, der kunne bruges til 
mad, foder og fibre. Derfor må 
udviklingen af metoder til 
omdannelse af organiske 
affaldsprodukter til bioenergi 

Danmarks Tekniske Universitet
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Effektiv energiomsætning
• Brændselsceller og elektrolyse

El i k i d  å 60 % til – El-virkningsgrader på 60 % til 
70-75 %, hvis brændselscellen 
kombineres med en dampturbine.

– Fra et energieffektivitetsperspektiv 
åkan der opnås synergi ved at 

kombinere brændselsceller med 
varmepumper og varmelagring.

• Spildvarmep
– Spildvarme kan anvendes som 

energikilde for Stirlingmotorer som 
producerer strøm. 
Spildvarme kan også udnyttes i – Spildvarme kan også udnyttes i 
varmepumper, der omdanner lav-
temperatur spildvarme til nyttig 
høj-temperatur varme.
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Energilagring og markeder
• Energilagring kan komme til at spille en stor rolle i at løse problemet med 

varierende efterspørgselvarierende efterspørgsel.
• Problemet med el-lagring er høje investeringsomkostninger.
• Energilagring i distributionsnet og lavspændingsnet er af vital betydning 

for integration af vedvarende energi.
• Lagring spiller også en vigtig rolle i elforsyningen til de mere end 1 

milliard mennesker verden over, som endnu ikke er tilsluttet elnettet.
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Motivering og adfærdsændringer
• Der er vidt forskellige potentialer 

og barrierer for effektivitetsog barrierer for effektivitets-
forbedringer inden for bygninger, 
private husholdninger, industri, 
offentlige og private tjenester og 
transporttransport.

• Derfor er der behov for en bred 
vifte af incitamenter, som også 
tager højde for usikkerhederne om 
f tidi  i i   fremtidige energipriser og 
anlægsomkostninger.

• Antallet af husholdningsapparater 
fortsætter med at stige. Derfor bør 
kravene til effektivitetsforbedringer 
i husholdningsapparater skærpes.
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Anbefalinger 
• Energieffektivisering bør fremmes mest 

muligt som et af de vigtigste bidrag til muligt som et af de vigtigste bidrag til 
at udvikle globale ikke-fossile energi-
systemer til gavn for energisikkerhed 
og klimaforandringer.
E i litik  l   til k d• Energipolitik, regler og tilskuds-
ordninger bør videreudvikles på en 
sådan måde, at de støtter højere 
energieffektivitet og indførelse af 

d d  ivedvarende energi.
• Det internationale samfund bør udvikle 

politikker der kan forbedre energi-
effektiviteten i industrisektoren i 

åudviklingslandene, som står for 60 % af 
det samlede energiforbrug i den globale 
industrisektor.
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Anbefalinger
• Der er brug for markante effektivitets-

forbedringer i transportmidler der forbedringer i transportmidler der 
benytter fossile brændstoffer, som 
globalt set vil dominere 
transportsektoren i mange år endnu.
St k t f k i   d t ti  i • Styrket forskning og demonstration i 
nye teknologier til transportsektoren, så 
det globale transportbehov kan opfyldes 
på bæredygtig vis efter 2050.

• Udvikling af metoder til at omdanne 
organiske affaldsprodukter, da 
arealanvendelse til produktion bioenergi 
ofte konkurrerer med produktion af 
mad, foder og fibre.

• F&U i energilagring bør styrkes.
• F&U i nye lyskilder som LED belysning 

bør styrkes.
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Anbefalinger
• Krav til lavenergibygninger skal både 

opfylde de energimæssige krav og opfylde de energimæssige krav og 
kravene til godt indeklima.

• Hvis elbiler skal opnå en reel 
markedsandel i Danmark skal der 
t bl  d  f d  i f t kt  til etableres den fornødne infrastruktur til 

opladning.
• Initiativer til energieffektivisering bør 

baseres på en bred vifte af 
åincitamenter, der afspejler den måde 

energien bruges på.
• Kravene til effektivitetsforbedringer i 

husholdningsapparater bør skærpes, da g pp p ,
den teknologiske udvikling og de 
stigende energipriser i det sidste årti 
har øget det økonomiske potentiale 
væsentligt.

Danmarks Tekniske Universitet
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