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Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 

40 % mindre CO2 udledning i 2020 

• Massiv satsning på vindkraft som primær VE-kilde 

•2020 – 50 % af elforbruget fra vindkraft 

•2030 – kul på kraftværker udfaset (skift til biomasse) 

•2035 – 100 % af el- og varmeforbruget fra VE-kilder  

•2050 – 100 % af al energiforsyning fra VE-kilder – inkl. transport 

• Udvalgte andre initiativer 

•Oliefyr udfasningen 

•Massive energieffektiviseringer 

•Smart Grid satsning 

 



Hvad vil det betyde Smart Grid for dig og mig? 

Det hele skal være Smart i fremtiden – altså intelligent 

• Smart Energy 

•Elproduktion, som kan supplere vinkraftens fluktuationer 

• Smart Grid 

•Alle ressourcer bliver aktive med avancerede IT og kommunikation 

• Smart Home 

•Bygninger med styring til reduceret energiforbruget men høj komfort 

• Smart Living 

•Lavere ressourceforbrug i vores liv 

• Smart Phone 

•Dem lærte vi hurtigt at bruge…. 
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Smart Grid – omstilling af elsystemet 

• Elsystemet skal udstyres med ekstra intelligens 

 

 

 

 

 

 

 

• Inden for de næste 15 år vil elsystemet ændre sig lige så drastisk 

som telekommunikationen – Smart Grid leverer en del af 

værktøjerne 

• Det har Energinet.dk lavet en film om…  

15 år 
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 Smart Grid – brikker 

til fremtidens VE 

baserede elsystem 

 Smart Grid er 

fremtiden 
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Hvad vil det betyde for dig og mig? 
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Hvornår møder vi Smart Grid i vores hverdag? 

• Vi får alle skiftet vores elmåler til Smart Meter 

• Vi får tilbud om at købe el på nye måder 

• Vi får automatiseret vores hjem 

• Vi skal bruge el til opvarmning (varmepumper m.v.) 

• Vi skal bruge el til transport 

• Vi skal bruge mere el og spare på energien! 

• Vi tester det hele på Bornholm – EcoGrid EU projektet 

• Vores samfund bliver elektrisk! 



Smart Meter – ny digital elmåler 

• Måle elforbruget f.eks. hver time eller endda hvert 5 minut 

• Mulighed for at deltage i flere elmarkede 

• Automatisk aflæsning 
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Styringsenhed – prissignaler og automatik 

• Central for overvågning af hjemmet 

• Modtage og reagere på prissignaler 

• Automatisk styring af temperatur, lys osv. 
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Solceller – de første prosumer – 150 nye anlæg dagligt 

• Produktion af ejendommens elforbrug 

• Mest produktion midt på dagen = producent 

• Ingen produktion aften og nat = konsument 
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Varmepumper det fornuftige valg 

• ”Skrot dit oliefyr” kampagne med tilskud - gav 20.000 nye 

varmepumpeanlæg i Danmark 

• Tjenes hurtigt hjem – olieprisen er igen over $ 100 pr. tønde 

• Vand til vand løsninger giver det bedste resultat 

• 350.000 oliefyr skal skiftes…. 

Eksempler 6. juni 2012 Samfundet bliver elektrisk 10 



Hårde hvidevare  - der kan kommunikere 

• Masser af nye modeller på vej – men standarder mangler 

• Vaskemaskiner, dybfryser, opvaskemaskine – mest oplagt 

• Første omgang kan en særlig adapter være løsningen 

• Bemærk dog at elforbruget for disse enheder vil falde! 
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Elbiler – nu kommer de 

• Elbiler er afgiftsfri indtil udgangen af 2015 

• 2012-13 bliver de store år for ”rigtige” elbiler 

• Der er jo også hybrid-biler, men de er med fuld afgift!  
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Hvad er det næste, som vil ske? 

• Energinet.dk og Dansk Energi (branchen) kommer med en kørerplan for 

Smart Grid udrulning til oktober 

• Regeringen kommer med en National Smart Grid strategi til jul 

• El til varme som den vigtigste satsning 

• El til transport – vi har bygget hønen, nu skal bilfabrikkerne lægge æg 

• Serviceudbydere vil komme med gode tilbud 

• Danmark vil fastholde positionen som ”Smart Grid Demonstratorium” 

• 22 % af alle demonstrationsforsøg i Europa 

  foregår i Danmark! 

• EU kommissionen anser de danske projekter 

  for ”Next Step” projekter…. 
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Når det virker i LEGO ® ….  
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