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Risø Energy Report 5

Renewable energy for power and transport
Den globale energipolitiske scene domineres i dag af tre problem-
stillinger: Forsyningssikkerhed, klimaændringer samt energi til 
udvikling og afhjælpning af fattigdom. Disse tre problemstillinger 
er udgangspunkt for Risø Energy Report 5, som sætter fokus på 
status og tendenser inden for vedvarende energi. Rapporten giver 
et overblik over de globale drivkræfter for fornyelse af verdens 
energisystemer under hensyntagen til forsyningssikkerhed og 
klimaændringer samt sikring af den nødvendige økonomiske vækst.

Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, November 2006, 72 p., 
ISBN 87–550–3515–9, Risø-R-1557(EN) 

Risø Energy Report 6 

Future options for energy technologies
I dag dækkes ca. 80% af verdens energiforbrug af fossile
brændsler, og dette vil fortsat være tilfældet i de næste mange 
årtier. I EU står vi over for to væsentlige udfordringer. Den første 
er bæredygtighed, den anden er forsyningssikkerhed, idet Europa 
bliver mere og mere afhængig af importerede brændsler. Disse 
udfordringer danner udgangspunktet for Risø Energy Report 6. 
Den giver et overblik over den globale,europæiske og danske 
energisituation samt over tendenser og teknologier på vej på 
energiområdet.

Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, November 2007, 84 p., 
ISBN 978-87-550-3611-6, Risø-R-1621(EN) 
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Future low carbon energy systems

Rapporten opridser status og perspektiver for energiforsynings-
teknologier, nye energisystemer, effektiviseringer hos slutbrugerne 
og politiske tiltag. Den beskriver energiteknologier ud fra deres 
mulighed for at bidrage til at CO²-udledningerne bringes til at toppe 
inden for 10 til 15 år, eller til at sikre CO² reduktioner på længere 
sigt. Rapporten skitserer den nuværende og mulige fremtidige 
sammensætning af energisystemer i Danmark og tre grupper af 
lande: i) Europa og andre OECD-medlemslande, ii) store og hastigt 
voksende udviklingsøkonomier, især Indien og Kina, iii) typisk 
mindst udviklede lande, som mange afrikanske lande. Rapporten 
beskriver hvordan fremtidens energisystemer kan udformes i disse 
tre grupper af lande, og i hvilket omfang de forskellige teknologier 
kan bidrage hertil.

Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø DTU, October 2008, 86 p., 
ISBN 978-87-550-3690-1, Risø-R-1651(EN)

Risø Energy Report 1 

New and emerging technologies: options for the future
Verden over stilles energisektoren over for nye udfordringer
på grund af det stigende energiforbrug, liberaliseringen af energi-
markederne og behovet for at handle i forhold til klimaforandring-
erne. Samtidig stilles der stadig større krav om, at forskning, ny 
teknologi og industrielle produkter skal være både samfundsmæs-
sigt acceptable og skabe øget velstand. Resultatet af dette er et 
komplekst og dynamisk sæt betingelser, der indvirker på beslut-
ninger om investeringer i forskning og ny energiteknologi.

Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, October 2002, 64 p., 
ISBN 87–550–3082–3, Risø-R-1351(EN) 

Risø Energy Report 2

New and emerging bioenergy technologies
Interessen for bioenergi er øget på grund af tre forhold, der vækker 
stigende bekymring. Spørgsmålet om energiforsyningens bæredyg-
tighed (især inden for transportsektoren), forsyningssikkerheden 
og de klimaændringer vi står over for. Interessen for bioenergi er 
også blevet forstærket af de teknologiske fremskridt der er sket 
med hensyn til at omdanne og forarbejde biomasse til energifor-
mål, foruden forandringerne på energimarkederne.

Edited by Hans Larsen , Jens Kossmann and Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, November 2003, 48 p., 
ISBN 87–550–3262–1, Risø-R-1430(EN) 

Risø Energy Report 3 

Hydrogen and its competitors
Interessen for brintøkonomien er steget kraftigt i de seneste år. 
Mange nye lande har nu sluttet sig til kredsen af lande, der allerede 
har mange forsknings- og udviklingsaktiviteter på brintområdet. 
Grunden til den stigende interesse er, at brintøkonomien kan være 
svaret på de to vigtigste udfordringer, som verden står over for i 
de kommende årtier: Klimaforandringer og behovet for en sikker 
energiforsyning. Begge disse udfordringer kræver udvikling af nye, 
højeffektive energiteknologier, der enten er CO²-neutrale eller har 
lave emissioner.

Edited by Hans Larsen , Robert Feidenhans’l and 
Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, October 2004, 76 p., 
ISBN 87–550–3350–4,Risø-R-1469(EN) 

Risø Energy Report 4 

The future energy system: distributed production and use
I de kommende årtier vil vi se store ændringer i energisystem-
erne rundt om i verden. Nutidens energisystemer er overvejende 
baseret på store, centrale kraftværker, der producerer el og varme 
til forbrugerne. I fremtiden vil energisystemerne bestå af en 
kombination af centrale enheder og såkaldt distribuerede enheder 
som vedvarende energiteknologier og brændselsceller, som er 
geografisk spredte. 

Edited by Hans Larsen and Leif Sønderberg Petersen
Risø National Laboratory, October 2005, 62 p., 
ISBN 87–550–3474–8, Risø-R-1534(EN) 

Risø Energy Report Series



Risø Energy Report 8

Konklusioner og anbefalinger
Hans Larsen og Leif Sønderberg Petersen, Risø DTU

Forsyningssikkerhed og klimaændringer er de to vigtigste 
problemer inden for energisektoren. Det gælder især for 
industrialiserede lande og de hurtigst voksende udvikling-
slande, mens andre udviklingslande stadig kæmper med 
massive begrænsninger i forhold til udvikling af deres en-
ergisystemer, hvilket giver begrebet energiforsyningssikker-
hed en ganske anden betydning i disse lande.

Vedvarende energi var før i tiden kun en niche i energi-
forsyningen, men spiller efterhånden en større rolle. Den 
helt store bidragsyder er traditionel biomasse, efterfulgt af 
vandkraft i stor skala. Langt mindre er de bidrag, der kom-
mer fra nye vedvarende kilder som fx solceller, vindenergi, 
mini-vandkraft, biogas og moderne bioenergi. Men bi-
dragene fra de nye vedvarende kilder er vokset hurtigt de 
seneste år, især vindenergi og solceller.

Det eksisterende energisystem er resultatet af beslutninger 
truffet igennem mere end et århundrede. Det ses tydeligt i 
systemets struktur, som overvejende er udviklet ud fra grun-
dlæggende tekniske krav, hvor der produceres energi for at 
opfylde forbrugernes behov. En ny forsyningsstruktur baser-
et på fluktuerende energikilder som vindenergi vil kræve et 
meget mere fleksibelt energisystem, lige som fremtidens en-
ergiforbrugere skal være langt mere fleksible.

Energisystemet undergår for tiden store ændringer, dels 
fordi det udbygges med fluktuerende vedvarende energi, og 
dels fordi der kommer nye produktions- og forbrugsteknol-
ogier. F.eks. bliver der flere distribuerede produktionsenhed-
er, der er mindre end de traditionelle termiske kraftværker. I 
fremtiden vil disse blive suppleret med lavspændingstilslut-
ning af mikro-kraftvarmeværker i de enkelte husholdninger. 
Parallelt med denne udvikling vokser anvendelsen af infor-
mations- og kommunikationsteknologi (IKT). Kommuni-
kationsmulighederne er i rivende udvikling og bliver stadigt 
billigere. Det baner vejen for et energisystem med tovejs-
kommunikation med slutbrugerne. IKT vil således blive en 
meget vigtig brik i fremtidens energisystem.

I et fremtidigt energisystem med overvægt af fluktuerende 
vedvarende energi er der stort behov for at kunne lagre 
energi. Behovet for lagring afhænger af flere faktorer, fx 
sammensætningen af energikilder, evnen til at omlægge 
efterspørgselen, forbindelsen mellem de forskellige energi-
vektorer, samt den specifikke brug af energi. Da lagring af 
energi altid indebærer ekstraomkostninger (til lagringssys-
temet) og tab af energi, vil det kun være rationelt, når vær-
dien af energien stiger tilstrækkeligt fra lagringstidspunktet 
til brugstidspunktet. 

Moderne transportmidler er næsten 100% baseret på fossile 
brændstoffer. Hvis CO2-emissionerne fra transportsektoren 
skal nedsættes, må der ske en omlægning til vedvarende 
eller i det mindste CO2-neutrale energikilder. Samtidig må 
transportsektoren integreres i det øvrige energisystem. Den 
udvikling kræver nye brændstoffer, nye teknologier til frem-
drivning af køretøjerne og nye muligheder for energilagring 
i køretøjer.

Et fremtidigt energisystem med en høj andel fluktuerende 
energi vil give stærkt varierende timepriser på energimarke-
det. Økonomer argumenterer for, at slutbrugerne skal have 
mulighed for at reagere på disse varierende priser for at skabe 
en fleksibel efterspørgsel. Hvis det lykkes at få slutbrugerne 
til at reagere på varierende timepriser, vil markedseffektiv-
iteten blive forbedret, priserne vil blive udjævnet bedre, og 
det vil skabe en velfærdsgevinst. Der kan dog spores nogen 
modvilje hos slutbrugerne mod at vælge og reagere på time-
priser. Den gennemsnitlige velfærdsgevinst udgør nemlig 
mindre end 0.5% af kundens elektricitetsregning. Gevinsten 
varierer dog betydeligt fra år til år og er stærkt afhængig af 
variationen i priser og dermed også af andelen af fluktueren-
de energi. Med andre ord vil en øget andel vindenergi øge 
forbrugernes fordele ved handle fleksibelt.
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Anbefalinger

Den globale økonomi har de senere år gennemgået adskillige 
ændringer og udfordringer.

Globaliseringen og den frie markedsøkonomi har været 
dominerende faktorer i det seneste tiår, men finanskrisen 
har fået det politiske landskab til at ændre sig hurtigt. 

Inden for energisektoren er de to vigtigste problemer forsyn-
ingssikkerhed og klimaændringer. 

Både klimaændringer og forsyningssikkerhed kan angribes 
fra mange vinkler. Men under alle omstændigheder kræver 
det globale og nationale politiske tiltag med fokus på en-
ergikilder med lav eller ingen CO2 udledning, kombineret 
med en gradvis ændring af det overordnede energisystems 
udformning:

•	 Mere	fleksible	 og	 intelligente	 infrastrukturer	 er	nødven-
dige for at øge andelen af vedvarende energikilder. Så-
danne infrastrukturer er en forudsætning for at reducere 
CO2 udledningen tilstrækkeligt, og samtidig skabe forsyn-
ingssikkerhed i alle verdensdele.

For at gennemføre denne omlægning af det nuværende en-
ergisystem bør kortsigtede politiske tiltag kombineres med 
langsigtet forskning i nye energiforsyningsteknologier, for-
brugsteknologier samt overordnede aspekter indenfor ener-
gisystemets interaktion.

Blandt forudsætningerne for at udvikle fleksible og intelli-
gente infrastrukturer i energisystemet er:

•	 Effektiv	indpasning	af	store	mængder	fluktuerende	vedva-
rende energikilder

•	 Integration	af	transportsektoren	ved	udbredt	brug	af	plug-
in hybridbiler og el-køretøjer

•	 Maksimering	af	energigevinsten	ved	omlægning	til	intel-
ligent lavenergibyggeri

•	 Indførelse	af	avancerede	faciliteter	til	at	lagre	energi.

Det er vigtigt at fleksible og intelligente energisystemer er 
økonomisk levedygtige og kan etableres til en rimelig pris.

 
 
Blandt forudsætningerne for en stor mængde fluktuerende 
energiproduktion i fremtidens energisystem er:

•	 Langsigtede	mål	 for	udbredelse	 af	 vedvarende	 energi	 og	
stabil  energipolitik. Disse faktorer er vigtige, hvis usik-
kerheden hos energisektorens investorer skal mindskes.

•	 Et	miks	af	distribuerede	energikilder	er	nødvendigt	for	at	
balancere systemet og give fleksibilitet i det samlede ener-
gisystem. El-køretøjer, el-varme, el-varmepumper og dis-
tribueret produktion (fx mikro-kraftvarmeværker baseret 
på brændselsceller) er lovende muligheder.

I intelligente energinet bør følgende elementer indgå:

•	 Energiomlægning	 –	 dvs.	 at	 kunne	 flytte	 store	mængder	
elektricitet i tid ved hjælp af enten vandkraft eller trykluft-
slagre i systemet.

•	 Installation	 af	 avancerede	 målere	 (smart	 meters)	 i	 be-
boelses-, service- og industribygninger, kombineret med 
slutbrugerapplikationer, der kan tændes og slukkes i en 
tovejskommunikation med udbyderne, afhængig af ud-
buddet.

•	 Kommunikationsstandarder	 til	 at	 sikre	 det	 intelligente	
systems kompatibilitet; systemet skal kunne håndtere 
både skalering (stort antal enheder) og fleksibilitet (nye 
typer enheder).

•	 Optimering	 af	 brugen	 af	 større	 køle-	 og	 varmesystemer,	
hvor behovet kan være meget fleksibelt over tid.

•	 Større	 udbredelse	 af	 el-køretøjer	 er	 meget	 fordelagtigt,	
ikke bare for transportsektoren men også for energisyste-
met.

Integration af store mængder fluktuerende vindenergi for-
ventes at forøge energiprisernes variation. Demand response 
(dvs. at forbrugeren inden for korte tidsintervaller skal agere 
på stigende eller faldende elpriser) gør denne integration 
nemmere, idet udsvingene i udbuddet modvirkes. Endelig 
skal nævnes, at det er essentielt at forsætte med langsigtede 
forsknings- og demonstrationsprojekter indenfor energi-
forsyningsteknologier, slutbrugerteknologier og overor-
dnede systemaspekter. De eksisterende forskningsprogram-
mer indenfor forsyningsteknologier, slutbrugerteknologier 
og systemaspekter bør redefineres og koordineres, hvis vi 
skal opnå målet: fremtidens intelligente energisystem, der 
kan reducere CO2 udledningen markant.
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Figur 1
Meget fleksible og intelligente energisysteminfrastrukturer skal lette anvendelse af væsentligt højere andele vedvarende energi end i det 
nuværende energisystem, for derigennem både at opnå den nødvendige CO²-reduktion og sikre fremtidig energiforsyningssikkerhed i alle 
verdensdele. Intelligente løsninger er, hvis de er implementeret korrekt og på de rigtige steder, mere økonomiske end fx massiv udvidelse af 
energinettet med det formål at håndtere spidsbelastninger. 
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