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Langsigtet energiforsyningssikkerhed afhænger af den 
fortsatte adgang til fossile brændsler og deres potentielle 
udskiftning til vedvarende energikilder. Kul og gas kan let 
komme til at dominere den globale primære energiforsy-
ning i resten af dette århundrede, hvis der ikke ydes en aktiv 
indsats for at fremme de vedvarende energikilder. I mange 
lande vil det dog være en fordel at gå over til vedvarende 
energikilder for at mindske afhængigheden af importeret 
olie og gas, foruden at overgangen kan bidrage til landenes 
miljøpolitiske mål.

Hvis klodens temperaturstigning skal holdes under 2 grader, 
kræver det ifølge FN’s Klimapanel, at den globale udledning 
af drivhusgasser bliver stabiliseret på 450 ppm CO2-ækviva-
lenter. Det svarer til, at den globale udledning af drivhusgasser 
skal halveres inden 2050 og endda reduceres endnu mere i 
OECD-landene.

For Europa vil det ifølge analyserne i denne rapport blive 
vanskeligt at nå disse mål, fordi energisektoren alene ikke 
kan klare opgaven. Det er også nødvendigt med reduktioner 
i andre sektorer, som f.eks. landbruget.

Isoleret set har Danmark oplagte muligheder for at nå må-
lene og udfase fossile brændsler hurtigt, og dermed redu-
cere udledningen af drivhusgasser i det nødvendige tempo.  
Især Danmarks vind- og biomasseressourcer vil gøre det 
muligt at udfase fossile brændsler fra produktion af el og 
varme før 2040. Det vil tage 10 år mere at fjerne fossile 
brændsler fra transportsektoren. 

Bæredygtige energiteknologier
Overalt på jorden kan der produceres både el og varme ved 
hjælp af solenergi. De teknologiske muligheder for at udnytte  
solenergien er blevet væsentligt bedre i de senere år, og 
Det Internationale Energiagentur forudser, at solcelleanlæg 
(PV) og fokuserende solfangerkraftværker (CSP) hver især 
vil producere 11 % af verdens elforbrug i 2050.

PV er en distribueret produktionsteknologi, mens CSP er 
en centraliseret teknologi, så de vil blive anvendt på vidt 
forskellige måder. Som en distribueret teknologi til elpro-
duktion er PV oplagt, fordi den kan integreres i bebyggelser 
af alle størrelser, både i byer og på landet.

Siden 1970’erne er udnyttelsen af vindenergi vokset kraftigt, 
og i de seneste 25 år er den globale vindenergikapacitet blevet 
fordoblet hvert tredje år. Den nuværende produktionskapaci-
tet fra vindenergi på ca. 160 GW forventes at producere over 
331 TWh i 2010, hvilket vil dække 1,6 % af verdens elforbrug. 
Indtil nu har hovedparten af udviklingsarbejdet drejet sig 

om at opskalere og optimere de landplacerede trebladede 
vindmøller, som kom på markedet i starten af 1980’erne.

I løbet af de næste 10 år vil der blive udviklet nye tekno-
logier, lige som vindmøllerne vil blive yderligere opskaleret 
for at gøre dem mere regulerbare, omkostningseffektive og 
driftssikre. Der vil blive udviklet nye typer hav- og landpla-
cerede vindmøller, lige som der vil komme langt flere min-
dre vindmøller i tætbebyggede områder.

Da flere og flere vindmøller placeres på havet og dermed 
udsættes for helt andre driftsbetingelser end vindmøller på 
land, vil der sandsynligvis blive udviklet helt nye koncepter, 
som f.eks. vindmøller med lodret akse, som i øjeblikket er 
under udvikling på Risø DTU. 

Vindenergi kan komme til at spille en væsentlig rolle i frem-
tidens energiforsyning, hvor den kan bidrage med 30-50 % 
af vores elforbrug på en omkostningseffektiv måde.

Vandkraft er en moden teknologi, som udnyttes så effektivt 
som det næsten er muligt, og hvor de fleste komponenter er 
blevet afprøvet og optimeret over en lang årrække.

Bølgeenergi er en kommende teknologi, der kan betragtes 
som lagret vindenergi, og derfor vil være et godt supplement 
til vindenergi. Globalt set vil bølgeenergi kunne dække 
mindst 10 % af det samlede elforbrug eller mere, hvis vi vil 
acceptere højere priser. Et ambitiøst, men realistisk, mål for 
dansk bølgeenergi i 2050 er ca. 5 % af elforbruget.

Omkring 10 % af verdens energi kommer i dag fra biomas-
se. En realistisk vurdering af det samlede bæredygtige po-
tentiale for biomasse i 2050 er 200-500 EJ/år, hvilket er op 
til halvdelen af verdens energibehov i 2050. En stor andel 
af biomassen vil sandsynligvis stadig være træ til direkte 
afbrænding i mindre udviklede områder i verden. 

Biomasse indtager en helt særlig rolle i den primære energi-
forsyning. Det skyldes, at biomasse er let at lagre, kan af-
brændes i kraftvarmeværker baseret på avancerede for-
brændingsteknologier, og desuden er en kilde til flydende 
brændstoffer til transport. 

Der er en lang række nye teknologier på vej som kan sikre 
bedre udnyttelse af biomasse, hvilket vil bidrage til at gøre 
bioenergi konkurrencedygtig i takt med olieprisernes stig-
ning. Biomasse er en begrænset ressource, og øget bio-
masseproduktion bør ikke konkurrere med produktion af  
fødevarer.
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Geotermisk energi kan producere både el og varme. Mindst 
24 lande producerer geotermisk el, mens 76 lande anvender 
geotermisk energi direkte til både varme og køling. I 2008 ud-
gjorde den geotermiske energiproduktion på verdensplan 0,2 
EJ og 10 GW elproduktion installeret som grundlast. 

Det fremtidige potentiale for geotermisk energi er stort, for Det 
Internationale Energiagentur anslår, at geotermi globalt set kan 
levere ca. 200 EJ/år, heraf 65 EJ el pr. år. 

I Danmark er der gode muligheder for at udnytte geotermisk 
energi, da der findes egnede akviferer, lige som teknologien 
passer perfekt til de danske fjernvarmeanlæg. Geotermisk 
energi forventes derfor at dække en stor del af det fremtidige 
fjernvarmebehov. I Storkøbenhavn er der geotermiske reserver 
nok til at dække områdets varmebehov i adskillige tusinde år.

Det hidtidige forsknings- og udviklingsarbejde inden for 
energilagring har været rettet mod el, da lagring af el spiller 
en central rolle på energimarkedet. Men der er også et stort 
teknisk og økonomisk potentiale i varmelagring. I de kom-
mende årtier med overgang til bæredygtige energikilder vil 
det være særdeles vigtigt at have mange forskellige lagrings-
typer til rådighed.

Et skift til bæredygtige energikilder vil også kræve mobile 
lagringsteknologier til køretøjer, for el-baserede køretøjer 
skal have samme køreradius som moderne benzin- og diesel-
drevne køretøjer for at være attraktive.

I fremtiden kan energi lagres som flydende, syntetiske 
brændstoffer. De kan fremstilles af brint, som igen er frem-
stillet ved elektrolyse af vand og kuldioxid fra atmosfæren.
Der findes allerede veludviklede distributionssystemer til 
flydende brændstoffer, så syntetiske brændstoffer kræver 
ikke investeringer i ny infrastruktur.

Energilagring har et stortt teknologisk potentiale, og vil i 
mange forskellige afskygninger blive et vigtigt element i et 
fremtidigt bæredygtigt energisystem. Desværre er det ofte 
forbundet med store omkostningerne at lagre energi, hvilket 
kan hæmme udviklingen.

Fissionsenergi er en gennemprøvet teknologi, der er vokset 
langsomt de sidste 30 år. Behovet for at mindske brugen af 
fossile brændsler og udledningen af drivhusgasser har imid-
lertid skabt fornyet interesse for kernekraft. Mange lande 
planlægger nu at øge brugen af fissionsenergi, lige som an-
dre lande vil starte på at bygge fissionskraftværker. Samlet 
set leverer kernekraft 14 % af verdens elproduktion, et tal 
der er faldet en smule i de senere år.

USA forventer en renæssance for kernekraft. Kina, Indien 
og Rusland har planer om at udvide brugen af fissionsenergi 
inden 2030 ved at øge den installerede kapacitet med hen-
holdsvis 100, 60 og 20 GWe. Med udgangspunkt i eksiste-
rende planer kunne verdens kernekraftkapacitet derfor stige 

fra de nuværende 340 GWe til mere end 1.000 GWe i 2050, 
hvorefter kernekraft vil tegne sig for 20 % af elproduktionen. 
Den næste generation kernekraftværker, generation IV, ventes 
i drift efter 2040. Generation IV udnytter uran og thorium 
ressourcerne langt bedre og skaber mindre radioaktivt af-
fald. Disse reaktorer har højere driftstemperatur, hvilket 
åbner op for nye anvendelser af fissionsenergi til f.eks. frem-
stilling af syntetiske brændstoffer og brint.

Fusionsforskningen er på vej ind i næste fase med opførelsen 
af den internationale termonukleare forsøgsreaktor ITER, 
som forventes i drift i 2020 og at producere fusionsenergi 
fra 2026. På basis af erfaringerne med ITER planlægges det 
at opføre den fremtidige DEMO-reaktor i 2030-2040 og sæt-
te den i drift i 2040-2050, hvor den skal generere adskillige 
hundrede megawatt elektricitet i længerevarende perioder. 
DEMO skal også anvendes til at afprøve og kvalificere nøg-
lekomponenter under realistiske driftsforhold. Hvis alt går 
efter planen, vil det første kommercielle fusionskraftværk 
blive sat i drift inden 2050.

Opsamling og lagring af CO2 (CCS) er en teknologi der 
kan udnyttes ved store punktkilder som kraftværker og for-
brændingsanlæg, der bruger fossile brændsler. Teknologien 
kan tilpasses til eksisterende forbrændingsanlæg uden de 
store ændringer, men driftsomkostningerne er høje.

Den omkostningstunge del af CCS er opsamlingen af CO2, 
både med hensyn til anlægsomkostninger og tab af effekti-
vitet i kraftværket.

Global anvendelse af CCS kan bidrage til at nå CO2-redukti-
onsmålene, men det er vigtigt, at der snarest opføres forsøgs-
anlæg i fuld skala for at indsamle den nødvendige viden til 
at nedbringe omkostningerne. De kendte reserver af fossile 
brændsler, især kul, rækker langt ud over dette århundrede. 
Med CCS kan fossile brændsler fortsat bruges, selv i en CO2-
neutral fremtid. På længere sigt kan CCS anvendes i biomas-
sefyrede kraftværker til at opnå negativ CO2 udledning.

Energisystemer
Fremtidens energisystemer kan ikke skabes ved simpel tek-
nologiudvikling på de nuværende systemer. Der er brug for 
en integreret proces, der kan optimere det samlede system, 
fra energiproduktion, via omdannelse til energibærere, til 
energitransport og -distribution samt effektiv slutanvendelse.

Det primære energiforbrug kan ikke reduceres gennem en 
evolutionær udvikling af de nuværende systemer. Der er be-
hov for paradigmeskift som f.eks. automatisk tilpasning af 
forbruget i forhold til den mængde energi, der til enhver tid 
er til rådighed fra fluktuerende, bæredygtige energikilder.
Der er endvidere brug for et intelligent elnet, som sammen-
knytter produktion og slutanvendelse på lokalt plan. Slutbru-
gerne skal bidrage til at opretholde balancen i det fremtidige 
energisystem, og der skal indføres nye teknologier hos slut-
brugerne, herunder selvforsynende huse, intelligent elektro-
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nisk udstyr, energilagring og lokale energiforsyninger som 
f.eks. varmepumper. Informations- og kommunikationstek-
nologi (IKT) bliver meget afgørende for, hvor vellykket inte-
grationen af vedvarende energikilder i elnettet bliver.

Supergrids baseret på højspændt jævnstrøm (HVDC-tekno-
logi) er lovende, fordi de giver mulighed for at styre vindkraft 
effektivt, samt for at transportere el over større afstande på en 
effektiv måde, selv mellem forskellige synkrone zoner.

I dag er gevinsterne for små til at motivere slutbrugerne til 
fleksibelt elforbrug, fordi omkostningerne til elproduktion 
i de fleste lande er små, sammenlignet med de skatter og 
afgifter, elforbruget er pålagt. Hvis man i stedet går over til 
afgifter, som udregnes i procent af forbruget, betalinger, som 
følger belastningen af elnettet og variable skatter og afgifter, 
kan det måske stimulere en fleksibel efterspørgsel og et æn-
dret forbrugsmønster.

Hovedkonklusioner
Samlet set vil energikilder med lav eller ingen CO2-udledning 
mere end rigeligt kunne dække den globale energiforsyning 
i 2050. Udfordringen for et bæredygtigt globalt energisystem 
med lav CO2-udledning inden 2050 bliver derfor udeluk-
kende at skabe rammerne for at udnytte dette potentiale i 
energisystemet på en økonomisk attraktiv måde.

Fremtidens energisystemer kan ikke skabes ved simpel tek-
nologiudvikling på de nuværende systemer. Der er brug for 
en integreret proces, der kan optimere det samlede system, 
fra energiproduktion, via omdannelse til energibærere, til 
energitransport og -distribution samt effektiv slutanvendelse.

Det primære energiforbrug kan ikke reduceres gennem en 
evolutionær udvikling af de nuværende systemer. Der er be-
hov for paradigmeskift som f.eks. automatisk tilpasning af 
forbruget i forhold til den mængde energi, der til enhver tid 
er til rådighed fra fluktuerende, bæredygtige energikilder.
Der eksisterer allerede en lang række energiteknologier på 
markedet med lav eller ingen udledning af drivhusgasser, og 
flere vil blive kommercielt tilgængelige i de næste årtier.

Et fremtidigt intelligent energisystem kræver således investe-
ringer nu, da usikkerhed om investeringer allerede nu står i 
vejen for en udvikling mod et energisystem baseret på bære-
dygtige energikilder. Hvis vi ikke foretager disse investerin-
ger, vil fremtidige generationer med vantro kunne se tilbage 
på denne periode, hvor vi så længe stillede os tilfreds med et 
forældet energisystem uden at benytte os af de forbedringer, 
som vi allerede havde kendskab til.

Ikke-fossile energiteknologiers udvikling 2010 – 2050

2010 2050

Vindenergi Solenergi Geotermisk energi Kernekraft Vandkraftværker, bølgeenergi mv. Bioenergi

►Forbrændingsteknologier til el og varme
►Forgasnings teknologier til varme og el

►Bioetanol fremstillet i biora�naderier

►Første generation bioetanol

►Anden generation bioetanol
►Biodiesel fra dyr og planter med højt olieindhold

►Alge biodiesel 

►Biogas
►Biogas fra vandholdig biomasse til varme og el

►Vandkraftværker ►Bølge
    energi ►Inddæmmet 

   tidevandsenergi
►Havstrømme og
   åbent tidevand ►Saltkraftværker ►Termisk energi fra havet (OTEC)

►Levetidsforlængede fissionsreaktorer►Eksisterende fissionsreaktorer ►Generation III fissionsreaktorer►Generation IV fissionsreaktorer Fusionsreaktorer►

►Forbedrede geotermiske 
    systemer (EGS)

►Dybtliggende 
    ukonventionelle 
    geotermiske ressourcer
    (DUGR)

►Geotermisk energi
    fra varme, tørre klipper►Lav temperatur geotermisk ►Mellem- og højtemperatur geotermisk

►Fokuserende PV

►Krystallinsk silicium PV
►Tyndfilm PV ►Fokuserende 

    teknologier 
    (CSP)

►Avanceret 
    uorganisk tyndfilm

►Organisk PV
►Fremspirende teknologier 
    og nye PV koncepter

►2-3 MW landplacerede, 3-5 MW havplacerede

6-10 MW havplacerede, direkte drevet, fast fundament►
Små vindmøller i bebyggede områder►

6-10 MW havplacerede, direkte drevet, flydende►
Kombinerede vind-bølge systemer►

Vindmøller integreret med pumpelagring►




