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Forord 

Denne Risø Energy Report er den syvende i en serie, der 
blev lanceret i 2002. Den tager udgangspunkt i anbefalin-
gerne fra FN’s klimapanel (IPCC) fra 2007. IPCC anfører, 
at hvis de forventede klimaændringer skal holdes inden for 
en temperaturstigning på to til tre grader i løbet af de næste 
hundrede år, skal verdens udledning af CO2 bringes til at 
toppe inden for de næste 10 til 15 år for derefter at falde til 
ca. 50 % af det nuværende niveau inden for de næste 50 år. 
IPCC anfører endvidere, at det er muligt, hvis der handles 
nu. De forskellige regioner og lande i verden befinder sig på 
forskellige udviklingstrin og har derfor forskellige forudsæt-
ninger for at bidrage til at reducere CO2 udledningerne.

Denne rapport opridser status og perspektiver for energi-
forsyningsteknologier, nye energisystemer, effektiviseringer 
hos slutbrugerne og politiske tiltag. Den beskriver energi-
teknologier 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 grup-
per af lande: i) Europa og de andre OECD-medlemslande, ii) 
store og hastigt voksende udviklingsøkonomier, især Indien 
og Kina, iii) typisk mindst udviklede lande som mange afri-
kanske lande. Rapporten beskriver hvordan fremtidens en-
ergisystemer kan udformes i disse tre grupper af lande, og i 
hvilket omfang de forskellige teknologier kan bidrage hertil.

Rapporten ser nærmere på behovet for forskning, demon-
stration, markedsincitamenter og politiske tiltag med fokus 
på initiativer, der kan fremme udviklingen hen imod reduk-
tion af CO2 udledningen. Rapporten beskriver især mulige 
systemer og teknologimiks, der kan være med til at sikre, at 
udledningerne bringes til at toppe i 2020 og på længere sigt 
reduceres med 50% både i Danmark og på globalt plan.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af de seneste forskn-
ingsresultater fra Risø DTU samt relevant international lit-
teratur og rapporter.

Resume og anbefalinger

Den globale energisituation præges af to altoverskyggende 
spørgsmål, der har stor indflydelse på prioriteringer inden 
for energiområdet:

1. Forsyningssikkerhed

2. Klimaændringer

Det gælder især industrialiserede lande og store og hastigt 
voksende udviklingsøkonomier. Samtidig står mange ud-

viklingslande med basale bindinger i udviklingen af deres 
energisystemer, som giver begrebet forsyningssikkerhed en 
helt anden betydning.

Klimaændringerne anses generelt for at være det største 
miljøproblem, som verden står over for i dag. I IPCC’s fjerde 
vurderingsrapport står der klart og tydeligt, at det ikke læn-
gere er relevant at diskutere, om klimaet ændrer sig.

Mange lande, der er bekymrede over energiforsyningssik-
kerhed og klimaændringer, har opstillet ambitiøse mål for 
vedvarende energi. Globalt set er vedvarende energi stadig 
domineret af traditionelle vedvarende energikilder som 
vandkraft og traditionel biomasse, der tegner sig for hhv. 6% 
og 9% af den primære globale energiforsyning. Kun omkring 
2% af verdens primære energiforsyning kommer i øjeblik-
ket fra nyere vedvarende energikilder som f.eks. solceller og 
mini- og mikrovandkraft.

Indpasning at større mængder vedvarende energi skal hånd-
teres på en måde, der sikrer samme forsyningssikkerhed og 
økonomiske vækstmuligheder som de nuværende energisys-
temer. Samtidig skal energiforsyningen leve op til skrappere 
miljøkrav, herunder skal CO2 udledningerne reduceres, lige 
som afhængigheden af fossile brændstoffer skal mindskes.

Forskellige løsninger i forskellige regioner

Landene i OECD har stor indflydelse på udviklingen i en-
ergibehovet og på at skabe nye muligheder for energiforsyn-
ing. Disse lande er hurtige til at udvikle nye vedvarende en-
ergiteknologier, men de bliver samtidig mere afhængige af 
importerede fossile brændstoffer.

Væksten i OECD-landenes energibehov vil være langt lavere 
end i resten af verden. OECD’s andel af verdens primære en-
ergiforbrug ventes derfor at falde fra knap 49% i 2005 til 34% 
i 2050, forudsat at de energi- og klimamæssige spørgsmål får 
den fornødne politiske opmærksomhed.

De fossile brændstoffer dominerer i øjeblikket energi-
forsyningen i OECD-landene. På verdensplan anslår Det 
Internationale Energiagentur (IEA), at andelen af fossile 
brændstoffer vil udgøre ca. 50% i 2050. 

Hastigt voksende udviklingsøkonomier som Kina og Indien 
har stor betydning for de globale økonomiske og energimæs-
sige udviklingstendenser, og deres udvikling påvirker mu-
lighederne for at løse klimaproblemerne. De enorme nye in-
vesteringer i energiinfrastrukturen, som landene foretager i 
løbet af de kommende årtier, giver dem en historisk sjælden 
mulighed for at reducere CO2 udledningen og opnå billige 
reduktioner i udledningen af drivhusgasser.
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Med  deres store landarealer, massive befolkningsgrundlag, 
høje økonomiske vækst og stigende levestandard oplever 
Kina og Indien stor vækst inden for fragt- og passagertrans-
port. Flere af verdens megabyer ligger her, samtidig med at 
nye byer skyder op, og andre fortsætter med at vokse som 
følge af den massive igangværende urbanisering. Disse lande 
mangler oliereserver og derfor vil miljøvenlige køretøjer og 
offentlige transportmidler være afgørende for at imødekom-
me de fire udfordringer: olieforsyning, lokal luftforurening, 
trafikpropper og udledning af drivhusgasser.

Disse lande anvender generelt energien mindre effektivt end 
OECD-landene. Kinas energiomsætning og udnyttelsesgrad 
er f.eks. ca. 25% lavere end i de industrialiserede lande. En-
ergiforbruget pr. fysisk produktionsenhed i Kina var i 2000 
omkring 40% højere end i højtudviklede lande.

Sammenlignet med andre dele af verden har den økono-
miske vækst i de mindst udviklede regioner som landene syd 
for Sahara været ekstremt lav de seneste 45 år.

Klimaændringerne er ikke i sig selv drivkraften bag priori-
teringerne i energipolitikken i disse lande, da energiforbru-
get og CO2 udledningen pr. indbygger er lavt. I mange af 
disse lande vil ny energiforsyning blive baseret på fossile 
brændstoffer. Det giver større mulighed for samarbejde med 
industrialiserede lande om bl.a. carbon finansing og inves-
teringer i lavemissionsteknologier, herunder rent kul, gas, 
biomasse og andre relevante vedvarende energikilder.

Den fremtidige energiudvikling i de mindst udviklede lande 
er stærkt afhængig af den økonomiske udvikling, herunder 
at skabe et befordrende miljø for udvikling af energiin-
frastrukturen.

Der er behov for store investeringer i infrastrukturen, lige 
som der skal udvikles decentraliserede energisystemer i lokal-
samfundene. I første omgang vil der være tale om små diesel-
drevne systemer, men fra 2010 til 2020 vil der blive etableret 
hybridsystemer baseret på små vand- eller vindkraftanlæg 
eller solceller, afhængig af de tilgængelige vand- og vindkraf-
tressourcer. I disse systemer vil diesel efterhånden blive erst-
attet af biobrændsel, forudsat at produktion af biobrændsler 
ikke sker i konkurrence med fødevareproduktionen.

   

Regionale tendenser og udviklingspotentiale

Selvom klimaændringerne er en fælles global udfordring, 
har de forskellige regioner i verden meget forskellige økono-
miske, teknologiske og politiske forudsætninger for at udar-
bejde strategier til reducering af CO2-udledningerne.

EU har taget global politisk føring med ambitiøse mål for 
reduktion af drivhusgasser og øget brug af vedvarende energi.

USA fokuserer på den hjemlige energiforsyningssikkerhed, 
og den store vækst i majsbaseret bioethanol er et tydeligt 
eksempel på en politik, der tager hensyn til energiforsyn-
ingssikkerheden, men kun bidrager ganske lidt til at reduc-
ere udledningen af drivhusgasser eller sikre forsyningssik-
kerheden på længere sigt.

Både Kina og Indien har en bredere tilgang til spørgsmålet, 
der afspejler deres hastigt voksende økonomi og den deraf 
følgende stigning i energiefterspørgslen. Denne omfatter 
bl.a. ambitiøse mål for vedvarende energi og energiudnyt-
telsen, øget hjemlig produktion og samarbejde med mange 
forskellige olie- og gasproducerende lande specielt i Afrika.

Selvom konsekvenserne af klimaforandringerne kan mærkes 
i alle dele af verden, er det klart, at de fattige udviklingslande 
og tropeøer er særligt udsatte. Svage offentlige institutioner 
og begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer be-
tyder, at disse lande har svært ved at tilpasse sig klimaforan-
dringerne, og de har brug for stor international støtte.

I de fleste potentielle donorlande har fokus på klima og sik-
kerhed ført til mindre politisk opmærksomhed på at skaffe 
alle adgang til energi i de fattigste lande.

Det er en stor udfordring at udstikke en retning for den 
globale energiudvikling, der både tilgodeser forsyningssik-
kerheden og klimaforandringerne, og det kræver en koordi-
neret indsats fra alle verdens lande.

Strategier for reduktion af CO²-udledningen i  
Danmark

Danmark kan opnå store CO2-reduktioner for en beskeden 
meromkostning. Det kræver forskellige tiltag i forhold 
til både energiefterspørgsel og energiforsyning, hvoraf de 
vigtigste er:

•	 Energibesparelser	med	en	årlig	nedgang	i	energifor-	 	
 bruget på 1-3%

•	 Mere	effektive	konventionelle	transportmidler	og	 
 hybridkøretøjer

•	 Større	andel	af	vindkraft,	især	havbaseret	vindkraft

•	 Øget	anvendelse	af	biomasse	til	opvarmning	af	 
 bygninger og procesvarme i industrien og kraft- 
 varmeværker

•	 Udvikling	af	andengenerations	biobrændselteknologi	til	 
 transport

•	 Udvikling	af	energiinfrastruktur,	herunder	fleksibilitet

•	 Nye	og	forbedrede	markedstiltag	



 

Muligheder for globale CO²-reduktioner

På kortere sigt (indtil 2030) er de vigtigste metoder til ned-
bringelse af drivhusgasserne tiltag på efterspørgselssiden, 
større effektivitet i energisektoren og mindre udledning af 
andre drivhusgasser end CO2. Mange kortsigtede løsninger 
vil faktisk give besparelser.

På længere sigt kan energiudnyttelsen forbedres på mange 
måder med mulighed for at nedbringe udsendelsen af 
drivhusgasser og finde de bedste teknologier.

Klimaforandringer er et langsigtet problem. Men det er 
vigtigt at handle nu hvis udledningen af drivhusgasser skal 
mindskes til et niveau, der giver mulighed for fleksibilitet i 
fremtiden. De teknologier, der er vigtige på kort sigt, er ikke 
nødvendigvis tilstrækkelige på længere sigt. Der er brug 
for et bredt spektrum af valgmuligheder, og det vil kræve 
omfattende investeringer i forskning og udvikling at nå det 
endelige mål.

Anbefalinger

Danmark kan med fordel gå forrest i udviklingen af et energi-
system med lav CO2-udledning. Det kan øge uafhængigheden 
i landets energiforsyning og give en konkurrencemæssig 
fordel inden for nye energiteknologier.

Danmarks forsyningsnet bør styrkes for at indpasse en ud-
bygning med havbaserede vindkraftanlæg. Lagring af elek-
tricitet er et vigtigt element til at styrke forsyningsnettet. Det 
er også vigtigt at få etableret et intelligent net med tovejs-
kommunikation, der letter indpasning af mere vindkraft.

En omfattende integration af vedvarende energi i Europa 
kræver et paneuropæisk forsyningsnet, der kan sikre effektiv 
handel med el på tværs af landegrænserne og gensidig støtte 
i forhold til forsyningssikkerhed og kvalitet.

Det er vigtigt at øge internationalt samarbejde og støtte til at 
indføre nye og mere effektive energiteknologier i lande som 
Kina og Indien.

Brugen af redskaber som Clean Development Mechanism 
(CDM) bør øges for at sætte skub i udviklingen og imple-
menteringen af energisystemer med lav CO2 udledning i 
udviklingslandene.

Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem de nuværende 
regionale elbørser i udviklingslandene for at udnytte store, 
regionalt varierende ressourcer som f.eks. vand, kul og 
naturgas. Disse ressourcer er nødvendige for at producere 
elektricitet til at opfylde det stigende behov i byerne. Ind-
førslen af elektricitet i landområder kræver adgang til billig 
netbaseret elektricitet.

Det er vigtigt at intensivere forskning og demonstration i 
nye energiteknologier, specielt systemer, der er tilpasset de 
meget forskellige behov, som de forskellige regioner i ver-
den har. Det bør ske i internationalt samarbejde på lokalt, 
regionalt og globalt niveau.

Uddannelse af den næste generation af energispecialister og 
ingeniører og beslutningstagere verden over har stor betyd-
ning for udviklingen og anvendelsen af nye energiteknolo-
gier på lokalt, regionalt og globalt plan.

Der er brug for initiativer til at forbedre energiudnyttelsen i 
industrien på lokalt, regionalt og globalt plan.

Der er enorme muligheder for energibesparelser i den 
globale byggesektor, men der er brug for nye, kraftige incita-
menter, hvis besparelserne skal gennemføres.

CO2-opsamling og lagring (CCS) er en vigtig mulighed på 
mellemlangt sigt, idet verdens betydelige tilbageværende 
reserver af fossile brændstoffer så kan udnyttes uden udled-
ning af CO2. Forskning og udvikling samt internationalt sa-
marbejde inden for CCS bør derfor stimuleres.
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New and emerging technologies: 
options for the future

Verden over stilles energisektoren over for nye udfordringer

på grund af det stigende energiforbrug, liberaliseringen

af energimarkederne og behovet for at handle i forhold til 

klimaforandringerne. Samtidig stilles der stadig større krav 

om, at forskning, ny teknologi og industrielle produkter skal 

være både samfundsmæssigt acceptable og skabe øget vel-

stand. Resultatet af dette er et komplekst og dynamisk sæt 

betingelser, der indvirker på beslutninger 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) (515 Kb)

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 energiforsynin-

gens bæredygtighed (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 energiformål, 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) (1 Mb)

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 udfordring-

er, som verden står over for i de kommende årtier: Klimaforan-

dringer og behovet for en sikker energiforsyning. Begge disse 

udfordringer kræver udvikling af nye, højeffektive energitek-

nologier, 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) (643 Kb)

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 overve-

jende 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 dis-

tribuerede 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) (4 Mb)

Risø Energy Report 5
Renewable energy for power and transport

Den globale energipolitiske scene domineres i dag af tre

problemstillinger: 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 vedva-

rende 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) (4 MB)

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 forsyningssikker-

hed, 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) (2,5 MB)
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