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Jordens alder: 24 timer

Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer

Menneskehedens tilstedeværelse:
1 minut og 17 sekunder

Forbrug af halvdelen af 
energireserverne: 0,02 sekunder



Kilde: Essential Thinking (Elsam A/S)
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Drivhuseffekten



Forsyningssikkerhed







Danmarks tid som olieland rinder ud
Produktion og forventet forløb, olie

Kilde: Energistyrelsen



Det sammen gælder naturgassen
Produktion og forventet forløb, naturgas

Kilde: Energistyrelsen



Det fossilt baserede energisystem

• barndom (<1950) – De nye muligheder
• ungdom (1950-1980) - Vækstperioden
• voksenliv (1980-2008) – Ansvaret og de mange 

forpligtelser
• alderdom (2009- ) – Ansvaret overdrages til 

andre

Kilde: Flemming Nissen



Resten af mit indlæg

• Djøfisering af energisektoren – naturvidenskaben skal på 
barrikaderne

• Fremtidens energiteknologier



Budskab: Energisektoren er kendetegnet ved, 
at det tager rigtig mange år at udvikle og 
implementere ny teknologi og det koster 
mange mia. kr.



1900 – 1970: El-systemets pioner tid



Atomkraft-debatten i midten af 70-erne
Budskab: I forbindelse med a-kraft debatten, blev de teknisk-
orienterede iværksættere klar over, at der var andre elementer, 
der skulle medtages i beslutningsgrundlaget



Elselskaberne år 1980 – 1996
Kraftværkerne blev tvunget til at inddrage 
mere brede samfundshensyn i planlægningen

Samfundsøkonomi

Selskabsøkonomi

Specialister (Net)    

Driftserfaring

Specialister (Prod)

Design af energisystemet

Visionære iværksættere der videreførte den gamle pionér-ånd
(teknologiske lidenskab)

• Nibemøllerne, Tjæreborgmøllen
• Kraftvarme
• Biomasse
• Brændselsceller
• Bølgekraft 
• Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader
• Integreret ressourceplanlægning

Politisk prioritering

Systemspecialister

Data/kommunikation

Organisation

Budskab: Det var fortsat naturvidenskaben, 
der havde hovedrollen. En række teknikere 
blev omskolet til også at kunne håndtere de 
andre beslutningsparametre



Dengang succeshistorierne vedrørende 
teknologiudvikling blev skabt var de innovative 
kompetencer placeret højt i hierarkiet
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Ledelsen havde fokus på langsigtet udvikling af energisystemet

*    Innovative teknologi-kompetencer

Budskab: Den administrerende direktør var en teknologisk-
orienteret iværksætter. Han ansatte de bedste teknikere til 
at risikoafdække de teknologiske satsninger



Liberaliseringen af elsektoren: Elsam 1996 
Budskab: I forbindelsen med liberaliseringen blev de 
teknologisk-orienterede iværksættere opdelt i en 
monopoldel og en markedsdel. Begge miljøer blev 
underkritiske, og de måtte ikke samarbejde. 
Endvidere fik de mere kortsigtede opgaver. De 
tekniske kompetencer blev generelt set devalueret

Elsam
(nu en del af Dong Energy)

Eltra
(nu Energinet.dk)



I dagens energiselskaber er de innovative teknologer 
placeret langt nede i hierarkiet

***

**

*** *

Her sidder nogle innovative teknologer og fokuserer på 
primært på kortsigtede problemstillinger

Ledelsen har fokus på opkøb og effektivisering
Politikerne skal blande sig mindst muligt

Budskab: Energisektoren er blevet Djøfiseret, og Djøferne er primært 
interesseret i vækst via  fusioner og opkøb samt i effektivisering af det bestående



Via PSO- og EUDP-programmerne får de innovative teknologer i 
virksomhederne et andet fællesskab, hvor de kan tænke mere langsigtet

Budskab: Der kommer for lidt innovation ud at den ene mia. kr., som samfundet 
investerer i F&U og demonstration inden for energiområdet fordi investeringerne 
ikke længere er tæt koblet til ledelsens fokusområder. Politikerne acceptere det 
tilsyneladende. De har mere fokus på beløbets størrelse. 



Konklusion

Der er ingen af de aktuelle aktører inden for energisektoren, der kan tage 
ansvaret for at videreføre innovationen

• DONG Energy er styret af økonomer, der har fokus på konsolidering og effektivisering. 
Ledelsen er fremmed overfor teknologi-baseret innovation

• Energinet.dk er en neutral aktør, der primært måles på, at der ikke er strømafbrydelser, 
og at synergierne ved sammenlægningen af Eltra og Elkraft realiseres. Energinet.dk’s 
ledelse har ikke ambitionen om at designe og udvikle energisystemet

• De danske leverandørvirksomheder af teknologi er så specialiseret, at de ikke kan tage 
ansvaret for den helhedsorienterede innovation, der er knyttet til design og udvikling af 
energisystemet



Danmark er ved at opgive vores specielle 
innovationskultur i energisektoren – for at følge i hælene 
på de andre lande



Samfundsøkonomi

Selskabsøkonomi

Specialister (Net)    

Driftserfaring

Specialister (Prod)

Design af energisystemet

• Brændselsforsyning
• Konvertering af primær energi til el, varme og transportbrændsel
• Transport og distribution af energi
• Konvertering til energitjenester

Markedsanalyse
Politisk prioritering og lovgivning

Systemspecialister

Data/kommunikation

Organisation

Den nye energiuddannelse på SDU
Budskab: Et af formålene med den nye energiuddannelse på SDU er at 
uddanne den nye generation af teknologiske iværksættere, analytikere 
og problemknusere, der skal sikre, at Danmark igen vinder 
verdensmesterskaberne i innovation inden for energisektoren



Skal vi blot tage Djøfiseringen til efterretning?

• Hvad gør UNF for at ændre denne udvikling?
• Kan I påvirke politikerne?
• Kan vi samarbejde?
• Kan I hjælpe med at reklamere for SDU´s nye 

energiuddannelse?



Fremtidens elproduktionsteknologier
og lagerteknologier

• Atomkraft 
• Forskellige vedvarende energiteknologier

– Vandkraft
– Vindkraft
– Biomasse
– Solceller
– Bølgekraft

• Forskellige lagerteknologier
– Vand magasiner 
– Komprimeret luft lagre
– Batterier
– Brint



Kernekraftens historie

• Barndom
• Ungdom - uheldet



Fissions-energi



Fusion energi



Kernekraftens barndom



Kernekraftens ungdom  



Kernekraftens ungdom –
forventningerne til fremtiden



Kernekraftens ungdom –
uheldene



Kernekraftens fremtid



Fremtidens elproduktionsteknologier
og lagerteknologier

• Atomkraft og CO2-rensning og deponering
• Forskellige vedvarende energiteknologier

– Vandkraft
– Vindkraft
– Biomasse
– Solceller
– Bølgekraft

• Forskellige lagerteknologier
– Vand magasiner 
– Komprimeret luft lagre
– Batterier
– Brint











Balancering af elproduktion og elforbrug

Kilde: Flemming Nissen



Det aktuelle elsystem

Kilde: Energinet.dk



Energinet.dk’s store udfordring



Energinet.dk’s store udfordring



Energinet.dk’s store udfordring



Energinet.dk’s store udfordring





Muligheder for øget fleksibilitet

• Køleskabe og frysere, der starter når strømmen er billig og stopper når 
den er dyr

• Det intelligente hjem
• Elbiler med intelligent opladning
• Batterier
• Lagring i brint
• Varmepumper med varmelager
• Hurtigt startende spidslastanlæg











Ellagring

Batterier



Ellagring

Trykluft



Ellagring

Brintproduktion og 
lagring



Ellager

Svinghjul





Verdens energiforbrug fordelt på brændsler



Den vedvarende energi andel ved elproduktion



Bæredygtig vækst



Konklusion

• En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af 
velfærdssamfundet

• Den nuværende infrastruktur omkring de fossile brændsler skal 
skiftes ud med noget andet over de næste 100 år

• Det vil kræve meget store investeringer i forskning og udvikling 
samt enorme summer i implementering af nye anlæg og ny 
infrastruktur

• Ingeniørkompetencer er meget vigtige for at dette kan ske – og 
samarbejdet med andre typer kompetencer er helt afgørende

• Der er brug for
• Kreativitet
• Samarbejdsevner
• Ekspert-nørder
• Analytikere
• Projektledelse
• Eksperter, som kan få tingene til at virke

• Syddansk Universitet er et godt valg, men der er også andre gode 
muligheder



www.flemmingnissen.dk
Denne præsentation med tilhørende kommentarer kan ses på 

http://www.facebook.com/pages/Energiteknologi-SDU/133314373402566?v=wall

http://www.flemmingnissen.dk/�
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