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Traditionelle industrier lukker eller afgrænser. Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Klimaforandringer truer med at skabe uoprettelige skader, især i udviklingslandene,
men også på vores breddegrader. Men vi kan faktisk slå flere fluer med ét smæk og
udvikle bæredygtige arbejdspladser, som kan udfase vores forbrug af olie, kul og
gas samt udslippet af drivhusgasser – og forbedre miljøet i øvrigt.
3F og Det Økologiske Råd giver i dette hæfte en lang række eksempler på sådanne
grønne job.
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Indledning
Økonomien og miljøet er i krise.
Heldigvis kan løsning af begge
kriser gå hånd i hånd. Det viser
forslagene i denne publikation.
For at sikre de kommende generationer anstændige levevilkår skal vi omstille samfundet,
så vi mindsker forurening og
den globale opvarmning.
Det betyder bl.a., at vi hurtigst
muligt skal omstille vores energiproduktion fra afbrænding af
fossile brændstoffer som kul og
olie til vedvarende energikilder
som fx vind, biomasse, sol og
bølgekraft.
Vi skal omstille vores transportsektor, så persontransport så
vidt muligt foregår med kollektiv
trafik eller på cykel, og den
nødvendige bilkørsel sker med
biler, hvor der ikke anvendes
fossile brændstoffer. Disse fossile brændstoffer skal forbeholdes til lastbiler, fly og skibe –
indtil vi en dag også har alternativer på disse områder.
Der skal gøres en langt større
indsats for at spare på energien. Både offentlige og private
bygninger skal energirenoveres, og den teknologiske styring
af energiforbruget skal forbedres.

Disse omstillinger er nødvendige. Vi skal alle gøre en indsats. Men det er også
afgørende, at man politisk forbedrer betingelserne for, at vi
kan opføre os mere bæredygtigt. Det kræver ændringer i
skattepolitik og forbedringer af
kommuners og regioners vilkår
for at handle langsigtet. Den
udhuling af de grønne afgifter,
som er sket siden 2001, er
bragt til ophør, så de pristalsreguleres. Den snærende anlægsramme er fjernet fra
kommunerne i 2010, så de har
større mulighed for at igangsætte fx energirenovering. Regionerne har fået adgang til at
låne til energirenovering uden
for de almindelige lånerammer.
Nu er der brug for at få flere
folk valgt ind i kommunalbestyrelser og regionsråd, som vil
prioritere miljø, klima og beskæftigelse i de daglige beslutninger. Samtidig er der fortsat
brug for pres på regering og
Folketing for at forbedre de
økonomiske vilkår for at kommuner og regioner kan handle
bæredygtigt.
En øget indsats for miljø og
klima vil samtidig skabe nye job
og være med til at afbøde den
økonomiske krise.

Vi skal sikre, at så få som muligt rammes af ledighed med de
økonomiske og sociale omkostninger, det har for de ramte familier og samfundet som
sådan. En omstilling til et miljømæssigt mere bæredygtigt
samfund kræver uddannelse,
investeringer, renovering, byggeri og anlæg – kort sagt arbejdskraft.
Det er vores håb, at forslagene
i denne publikation vil inspirere
og vise de mange muligheder
for at bekæmpe både den økonomiske og den miljømæssige
krise. For vi har alle et ansvar.
Både borgere, virksomheder,
organisationer, kommuner, regioner og Folketing.
Fremtiden kommer af sig selv –
Det gør et bæredygtigt samfund
ikke.

God fornøjelse

Steen Andersen
Næstformand i 3F
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Forord
Nærværende udspil fra 3F følger op på tidligere udspil fra
1995 og 2005. Men mens der i
de tidligere udspil lå omfattende bilagsrapporter bag, står
den nye publikation alene som
en opdatering, hvor der er anvendt samme metode. Omfanget af de foreslåede
investeringer er ajourført, men i
beregningen af antal job er anvendt samme tal for antal job
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pr. investeret million, som blev
anvendt i 2005-rapporten
”Miljø, energi og beskæftigelse”. Ligesom dengang medregner vi såvel direkte som
indirekte beskæftigelse. Ved
direkte beskæftigelse forstås
antal beskæftigede i den pågældende branche, som skal til
for at udføre det omtalte arbejde. Den indirekte beskæftigelse er beskæftigelse hos

underleverandører. Denne er
beregnet ud fra Nationalregnskabets input-output-model.
I beskrivelserne af de enkelte
initiativer anføres kun de totale
beskæftigelsestal, dvs. direkte
og indirekte beskæftigelse.
Men i resumeet er tallene anført i et samlet skema, delt op
på direkte og indirekte beskæftigelse.
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Resumé
Beskæftigelseseffekt af de beskrevne initiativer
Initiativ

Investering
pr. år

Mio. kr
Opføre 15 biogasanlæg årligt
2.000
Opføre 6 nye geotermi-anlæg
633
Installere 2MW solceller
27
Opføre 2 nye vindmølleparker og udskifte
1.840
møller på land
Nye centrale varmepumper
546
Private varmepumper
6.250
Fremme bølgekraft
–
Busbaner og busprioritering
33
Etablere letbane i København (Ring 3)
1.330
100.000 elbiler i Danmark
–
Udbygge cykelnettet og flere på cyklen
1.560
Elektrificering af jernbanen til Esbjerg
970
Krav til energibesparelser i nybyggeri
2.800
Energirenovering af dårligt isolerede boliger 4.300
Energibesparelser i kommunale bygninger
3.800
Opsætning af intelligente elmålere
–
Obligatorisk serviceordning for
960
fjernvarmekunder
Konvertering af elvarme
220
Energibesparelser i industrien
–
ESCO som finansiering
70
Kloakrenovering
400
Drikkevandsledninger
76
I alt
27.815

Forudsætninger
Publikationen indeholder en
række eksempler på initiativer,
der har indflydelse på klimaet
og beskæftigelsen. Der er ikke
tale om en udtømmende liste. I
de fleste tilfælde er der tale om
en opdateret udgave af forsla-

Beskæftigelseseffekt
pr. år

Varighed

Direkte
1.130
360
1.140

Indirekte
1.600
520
1.430

Samlet
2.730
880
2.570

År
8 år
3 år
3 år
5 år

310
4.650
–
20
680
–
890
530
2.900
7.130
6.300
–
1.600

440
6.600
–
30
960
–
1.300
770
2.200
2.490
2.200
–
540

750
11.250
–
50
1.640
–
2.190
1.300
5.100
9.620
8.500
–
2.140

3 år
8 år
–
6 år
3 år
–
7 år
1 år
5 år
20 år
10 år
–
7 år

360
–
–
235
45
28.280

120
–
–
325
60
21.585

480
–
100
560
105
49.965

5 år
–
–
6 år
–
–

gene i rapporten “Miljø, Energi
og beskæftigelse” fra 2005.
Tallene i denne publikation er
baseret på beregningerne i
2005-rapporten. Omkostningstallene er fremskrevne til primo
2009. Beskæftigelsestallene er
de samme. Enkelte steder er

tallene forholdsmæssigt justeret, fordi indsatsen og investeringen er blevet større eller
mindre – igen på baggrund af
beregningerne i 2005-rapporten. Tallene er afrundede.
De manglende tal skyldes mangel på data.
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Den første vindmøllepark ved Horns Rev
ejet af Dong Energy og Vattenfall.
80 møller med en samlet effekt på 160 MW.
Dækker knap 2% af det samlede danske elforbrug.
©

MEDVIND/Bent Sørensen
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Vedvarende energi
For at mindske den globale opvarmning er det vigtigt, at der
hurtigst muligt skiftes fra energiformer, der udleder CO2, til
energiformer, der er vedvarende og ikke udleder CO2, eller
som har et meget lille CO2-udslip. I Danmark har vi på
grund af en mangeårig indsats fra både offentlige og private
initiativer længe været i front med flere nye måder
at producere energi på.
Det har samtidig givet os store eksport-succeser. Det bedst
kendte eksempel er vindmølleindustrien. Igennem en del år
har Danmark dog tabt terræn på flere områder, da der ikke
har været politisk flertal for markant at satse på vedvarende
energi. Det er derfor nødvendigt med flere og større initiativer, hvis vi dels skal tage ansvar for vores del af den globale opvarmning og dels sikre en fortsat høj beskæftigelse
og økonomisk udvikling i Danmark.
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Biogas
Mål: Opførelse af 15 større biogas-anlæg årligt
Investering: 2 mia. kr. årligt i otte år
Arbejdspladser: 2.730 årligt i otte år

Hvad er biogas?
Biogas opstår, når bakterier
omdanner organisk materiale,
som fx planterester, til metan og
CO2 på steder, hvor der ikke er
luft. I naturen opstår det naturligt i fx moser og skovsøer, hvor
gassen så bobler op. Gylle består af delvist omdannet organisk materiale. I et biogasanlæg
sikrer man de bedst mulige forhold for udviklingen af gassen
bl.a. ved omrøring og ved at
holde den optimale temperatur.
Gassen afbrændes efterfølgende og giver derved varme
og strøm.

Hvorfor biogas?
Ved at udvinde biogas af gylle
slår man mange fluer med et
smæk.
l Gyllen stinker mindre,når den
bliver kørt ud på markerne
efter at være blevet afgasset.
l Lugtgenerne mindskes yderligere i varighed, da gyllen
hurtigere trænger ned i jorden.
l Bearbejdningen af gyllen betyder, at planterne efterfølgende nemmere kan optage
næringsstofferne i gyllen,
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l

hvorved mindre gødning
ender i søer, vandløb m.m.
Ved at afbrænde metan som
biogas i stedet for at lade det
fordampe på markerne, mindsker man drivhuseffekten.
Metan virker 25 gange kraftigere end CO2 som drivhusgas.

Ved at udvinde økologisk biogas på plantemateriale opnår
man:
l øget tilgang af økologisk gødning til økologiske grønt- og
planteavlere
l uafhængighed af konventionel produktion og af økologisk husdyrgødning
l bedre gødning, der betydeligt
bedre fremmer planternes
vækst
l mindsket udledning af drivhusgasser.
Der er stort set ikke nogen lugtgener fra et velfungerende biogasanlæg. Lugtgener
forekommer mest i forbindelse
med indkøring af anlægget og
dets luftrensningssystemer.
0,5% af Danmarks energiforbrug dækkes i dag af biogas.

Der er mulighed for en produktion, der er ti gange så stor. Et
flertal i Folketinget har i juni
2009 besluttet, at målet skal
være at op til 50% af gyllen skal
bio-afgasses inden 2020 – mod
5% i dag.

Beskrivelse af forslaget
Ifølge Energistyrelsen skal der
opføres, hvad der svarer til ca.
130 større biogasanlæg inden
2020, hvis regeringens målsætning om at tidoble biogasproduktionen inden 2020 skal
holde. Det foreslås derfor, at
der opføres, hvad der svarer til
15 større fællesanlæg om året i
otte år. Anlæggene skal ligge
centralt i forhold til hvor gylleeller planteproduktionen er centreret. For at sikre, at det hænger økonomisk sammen, bør
der i første omgang satses på
velkendte løsninger baseret på
de allerede velfungerende
anlæg. Hertil vil det være hensigtsmæssigt med direkte støtte
til eksperimentelle løsninger –
herunder økologiske biogasanlæg og forskellige former for
gylleseparering (hvor man adskiller faste stoffer fra flydende).
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Reaktorer på Lemvig Biogas. Foto: copyright © www.lemvigbiogas.com

De initiativer, der indtil videre er
taget, er ikke tilstrækkelige til at
sikre denne udbygning af biogasanlæg. Det foreslås derfor,
at der indføres en afgift på ikkeafgasset gylle. Afgiften må i
praksis pålægges i forhold til
antal dyr – målt i de såkaldte
dyreenheder. Ved en afgift på
220 kr./dyreenhed vil indtægterne på afgiften være ca. 390
mio. kr. Disse tilbageføres dels
til investering, garantistillelse,
forskning og forsøg inden for
biogas og lugtdæmpning og
dels som kompensation til økologisk og fritgående husdyrproduktion, da man ikke kan
opsamle gyllen, mens de er på
græs.

EKSEMPEL:

Et "vegetabilsk" økologisk biogasanlæg
I Munklinde ved Bording tæt ved Karup Å dyrker Bjarne Viller
Hansen økologiske grøntsager. Det har han gjort, siden han
som fjerde generation i 1996 overtog gården. Ud over at have
gulerødder og kartofler i jorden har han i sommeren 2009 opført Danmarks første økologiske biogasanlæg. Planen er, at
der på sigt ikke skal bruges afføring fra dyr. I stedet skal der
bl.a. bruges kløver og affald fra grøntsagsproduktionen.
Hovedformålet er at få økologisk gødning af en god kvalitet og
så samtidig reducere klimabelastningen. Mange økologiske
grøntsags- og planteavlere har problemer med at få nok økologisk gødning.

Yderligere oplysninger
www.okologi.dk/Landmand/
Tema/Okologi_og_klima/Biogas_og_økologi/default.asp
www.biogasbranchen.dk
Magasinet ”Fjernvarmen” nr. 5, 2009
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Geotermi-anlæg
Mål: Etablering af anlæg seks steder i landet
Investering: 632,8 mio. kr. årligt i tre år
Arbejdspladser: 880 årligt i tre år

Hvad er geotermi-anlæg?
Inden i jordens midte brænder
en lille sol og varmer jorden op
indefra. For hver 1.000 meter,
man borer ned i jorden i Danmark, stiger temperaturen med
ca. 25 grader. Ved de helt rigtige forhold i jorden kan man
bore to dybe huller. Pumpe
varmt vand op af det ene – og
fx bruge det til fjernvarme – og
så pumpe det afkølede vand
ned i det andet. Varmen fra det
varme vand fra undergrunden
overføres ved hjælp af en varmeveksler til fjernvarmevandet.
Der er i dag to fungerende
anlæg i Danmark. Et i Thisted
og et på Amager, og endnu to
anlæg er under etablering i
henholdsvis Sønderborg og
Viborg. Med de eksisterende
anlæg får man op til 20 gange
så meget energi ud af anlæggene, som det koster at drive
dem.

Hvorfor geotermi-anlæg?
Geotermisk varme er en vedvarende energikilde, der holder i
tusindvis af år. Og der er rigelige mængder af den. I takt
med, at der produceres mere
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og mere strøm fra vindmøller,
er det vigtigt med energikilder,
der kun producerer varme. Og
her passer geotermiske anlæg
perfekt ind. Geotermiske anlæg
vil kunne etableres mange steder, men kan bedst betale sig i
forbindelse med større fjernvarmeområder. Som en del af sin
klimahandlingsplan overvejer
Københavns Kommune at
seksdoble geotermi-produktionen i København. Planen er
at etablere et såkaldt stjerneanlæg med 11 boringer. Hvis
planen realiseres, vil 11% af
varmeforbruget i Københavns
Kommune blive dækket af geotermisk varme.

Tiltag
Der etableres anlæg seks forskellige steder i Danmark. Fx i
Aalborg, Brønderslev, Hillerød,
Hjørring, Randers og en udbygning med et stjerneanlæg i
København. Dette vil koste
1,9 mia. kr. over tre år. Dette vil
give en direkte beskæftigelse
på 360 job og en indirekte effekt på 520 job – i alt 880 job
om året over en periode på tre
år.

EKSEMPEL:

Geotermi i Thisted
På Industrivej 31A i Thisted
står en bygning, der hver
time kan hente 200 m3 45
grader varmt vand op fra et
1.243 m dybt hul i jorden.
Efter at en varmeveksler
har hentet det meste af varmen ud af vandet, pumpes
der 12 grader varmt vand
retur til undergrunden fra en
bygning ca. 1,5 km væk.
På denne måde kan anlægget producere, hvad der
svarer til varme til 2.000 boliger om året. Anlægget var
Danmarks første og har fungeret siden 1984.

Yderligere oplysninger
www.geotermi.dk
www.ens.dk/da-DK/NyTeknologi/strategier/geotermi/Sider/
Forside.aspx
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Boring efter varmt vand. Foto: Jens Astrup
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Solceller
Mål: Installere 2MW solceller på offentlige og private bygninger
Investering: 27 mio. kr. årligt i tre år
Arbejdspladser: Ikke beregnet

Hvad er solceller?

Hvorfor solceller?

Solen sender store mængder
energi til jorden i form af stråling. Således rammes jorden på
en time af en mængde energi
fra solen, der svarer til alle jordens landes energiforbrug på
et helt år. Mens man i en solfanger udnytter energien til at
producere varmt vand, bruger
man i en solcelle energien til at
producere strøm. Rent praktisk
foregår det typisk ved, at der
fremstilles en plade af silicium,
der på den ene side påføres
ganske lidt af stoffet bor og på
den anden side stoffet fosfor.
Når solens stråler rammer pladen, frigøres elektroner og vandrer mod solcellens forside.
Vandringen skaber et spændingsfelt, der udnyttes som
strøm. Der er ingen udledninger af drivhusgasser eller partikelforurening fra solceller, når
de er opsat. De er lydløse og
kan indpasses diskret i bygninger. Små solceller bruges i fx
lommeregnere og havelamper,
mens større anlæg bruges til
strøm til almindeligt brug i fx
fjernsyn, køleskabe m.v.

Solceller producerer strøm, når
solen skinner på dem. I Danmark betyder solens hældning,
at 80% af produktionen ligger i
sommerhalvåret. Om sommeren har vi i Danmark mest brug
for strøm og ikke så meget for
varme. Da de fleste af vores
kraftværker både producerer
varme og strøm samtidig, opstår der særligt i sommerhalvåret en del energispild.
Samtidig er el-produktionen fra
vindmøllerne lavest om sommeren, hvor det blæser mindre.
Her kan solceller erstatte den
manglende el-produktion fra
vindmøllerne og dermed minimere energispildet.
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Der er ikke nogen bevægelige
dele på solceller, og der er derfor tale om en meget slidstærk
og robust teknologi med en
meget lang levetid.
Selvom det efterhånden godt
kan betale sig for den enkelte
at sætte solceller op, er det stadig en noget dyrere måde at
producere strøm på for samfun-

det som helhed end fx via vindmøller. Prisen på solceller falder dog ganske hurtigt og vil
formentlig på sigt gøre solceller
så billige, at de i stor skala kan
bidrage til den samlede energiproduktion i Danmark. Det er
derfor vigtigt at fremme en udvikling for solceller i Danmark.
I Danmark er der i øjeblikket
meget få solceller. Den samlede el-produktion fra alle danske solceller svarer i 2009 til
produktionen fra én stor havvindmølle. Med det lille antal,
der er, er det ikke noget problem at finde plads til nye solceller. Men i tilfælde af, at
pladsen til solceller bliver trang,
kan man overveje opsætning
på store tagflader fx landets
mange staldbygninger.

Tiltag
Der installeres to MW solceller
på offentlige og private bygninger. Det vil koste omkring 80
mio. kr. fordelt over tre år. Der
udarbejdes en informationskampagne og etableres en
støtteordning på fx 5.000 kr.
pr. installeret kW solceller.
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Montering af solceller hos GF Kyoto – Borup. Foto: DONG Energy A/S

Yderligere oplysninger
www.ens.dk/da-DK/NyTeknologi/strategier/solenergi/Sider/
Forside.aspx
www.bolius.dk/viden-om/bygnyt-hus/artikel/solceller/

EKSEMPEL:
På Græsmarken i Borup på Midtsjælland har 25 familier opført
Danmarks næststørste installation af solcelleanlæg. Faktisk er
der tale om Nordens største anlæg, der ikke har fået offentlig
støtte. Baggrunden er et ønske om at bo bæredygtigt og samtidig vide, hvad ens varmeregning lyder på om 30 år. Solcellerne
leverer el til husenes varmepumper (se afsnit herom), og som
udgangspunkt har familierne derfor ikke andre udgifter til varme
og varmt vand, end hvad solcelleanlægget har kostet.
Solcellerne er tilsluttede det almindelige el-net. Dette betyder,
at en overskudsproduktion om sommeren kan ”lånes ud” på
nettet, for så på en kort mørk vinterdag, hvor solcellernes produktion er helt i bund, at hentes hjem igen.

GRØNNE JOB
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Vindmøller
Mål: Opførelse af to nye vindmølleparker ved Horns Rev
samt udskiftning af ældre mindre møller
Investering: 1,84 mia. kr. årligt i fem år
Arbejdspladser: 2.570 årligt i fem år

Hvad er en vindmølle?

Hvorfor vindmøller?

Vinden blæser, fordi solen opvarmer land, vand og luft og
skaber bevægelser i luften. En
vindmølle udnytter vinden til at
producere strøm ved hjælp af
en generator. Selvom det er
langt billigst at opføre vindmøller på land, forventes det, at
den største udbygning af vindmøller vil ske til vands i store
vindmølleparker. Dette skyldes
bl.a. store problemer med at få
godkendt placeringer på land til
vindmøller. De ca. 4900 vindmøller, der i 2009 står på land i
Danmark, har en installeret effekt på ca. 2700 MW. Da en
moderne stor mølle har en installeret effekt på 3 MW, er det
stadig muligt at producere væsentligt mere vindmøllestrøm
på land ved at udskifte mindre
møller med større. Til sammenligning har de ca. 214 fungerende havvindmøller i Danmark
en installeret effekt på over 400
MW.

Vindmøller producerer i dag
20% af Danmarks elforbrug
uden anden CO2-udledning
end det, der bruges i forbindelse med produktionen af møllerne. Vindmøller producerer
bogstaveligt talt el, som vinden
blæser, men det afhjælpes i
praksis ved bl.a. at bytte strøm
med Norge og Sverige, hvor
vindmøllestrømmen spiller godt
sammen med vandkraft-el. Man
kan således holde vandet i elvene tilbage, når det blæser
meget i Danmark, og så lade
vandet strømme kraftigt igen,
når det blæser mindre i Danmark. Men efterhånden som
der kommer flere og flere vindmøller op, skal der også ske
anden form for afbalancering.
Det kan ske ved, at flere og
flere vindmøller kombineres
med centrale varmepumper, intelligent styring af husstandsvarmepumper, samt ved at der
etableres intelligent opladning
af elbiler. ”Intelligent” betyder i
denne forbindelse, at opladningen af bilens batteri eller styringen af varmepumpen enten

14

GRØNNE JOB

styres centralt, fx fra ens elforsyningsselskab, eller ved at intelligente elmålere sikrer større
forbrug på de tidspunkter, hvor
strømmen er billigst – fx om
natten.

Tiltag
Der opføres to nye havvindmølleparker i forbindelse med
Horns Rev 1 og 2, der ligger
vest for Esbjerg. Prisen er 7,6
mia. kr. Området er allerede
udpeget som et af de mest attraktive til nye vindmølleparker.
Ældre, mindre møller på land
udskiftes med moderne møller.
Udskiftningen sker fortrinsvist
på de mest attraktive placeringer, hvor det blæser mest, og
hvor der i forvejen er flere opstillede møller. Prisen for dette
er 1,6 mia. kr. De to tiltag vil tilsammen koste omkring 9,2
mia. kr. over fem år, svarende
til 1,84 mia. kr. og skabe 2.570
arbejdspladser årligt over fem
år.
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Foto: Mads Armgaard

Yderlige oplysninger:
Fremtidens havmølleplaceringer 2025
– Rapport, Energistyrelsen 2007
Havmøllehandlingsplan 2008,
Energistyrelsen
www.dkvind.dk

EKSEMPEL:

Horns Rev 2
Med udgangen af 2009 er verdens største vindmøllepark Horns Rev 2 etableret i Danmark. Med 91 stk. 2,3
MW møller bliver der produceret miljørigtig strøm svarende til forbruget hos 200.000 danske husstande. I forbindelse med drift og vedligehold af møllerne er der
opført en beboelsesplatform i tre etager på havet med
plads til 24 logerende. Horns Rev 2 opføres af Dong
Energy.

GRØNNE JOB
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Varmepumper
Mål: Etablering af 350 MW elvarmepumper på kraftvarmeværker
samt etablering af varmepumper i private boliger uden for
fjernvarmeområder
Investering: 545,5 mio. kr. årligt over tre år til centrale varmepumper og 6,25 mia. kr. årligt over otte år til udskiftning af ældre
oliefyr med varmepumper (jord-anlæg) uden for fjernvarme- og
naturgasområderne
Arbejdspladser: 750 + 11.250 årligt til etablering af hhv.
centrale og private varmepumper

Hvad er varmepumper?

Hvorfor varmepumper?

En varmepumpe fungerer som
et omvendt køleskab. Et køleskab fjerner varmen indeni for
at holde det koldt og afgiver
den varme luft på bagsiden af
køleskabet. I en varmepumpe
bruger man varmen fra den
kolde luft til fx at opvarme vand
til gulvvarme eller fjernvarme.
Konkret foregår det typisk ved,
at man har en væske, der fordamper ved en lav temperatur.
Væsken udsættes for temperaturen i det, man vil hente sin
energi ud af, fx jorden eller luften, og fordamper. Herefter
presser man væsken sammen i
en kompressor, så væsken
igen bliver flydende. Ved sammenpresningen frigøres energi,
der fx bruges til at opvarme
vand. Varmepumper kan også
trække varmen ud af andet end
luft. Fx fra jorden (jordvarme),
klipper (bjergvarme), søer o.l.

Varmepumper er ideelle til
fremtidens varmeforsyning,
fordi de er meget effektive til at
lave strøm om til varme. For
hvert 1 kW strøm, man kommer
i den, producerer den i et almindeligt hus 2-4 kW varme.
I større centrale anlæg kan effektiviteten blive endnu større.
Med stadig mere miljøvenlig
vindmøllestrøm passer varmepumper perfekt ind i den danske energiproduktion. Store
centrale varmepumper, i sammenhæng med store varmelagre, og intelligent nettilsluttede private varmepumper, kan
bruge den billige vindmøllestrøm, når det blæser mest og
dermed gøre det samlede energisystem mere effektivt. Flere
og flere varmepumper skal dog
hænge sammen med mere
vedvarende energi i elproduktionen – fx flere vindmøller – da
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man ellers risikerer, at der bare
bliver brændt mere kul af for at
producere den ekstra elektricitet.
Private varmepumper er velegnede uden for de kollektive forsyningsområder. Både hvis
man har elvarme og oliefyr, vil
det være en miljømæssig fordel
at skifte til varmepumpe. Hvis
strømmen kommer fra fx vindmøller, er der tale om en meget
miljøvenlig opvarmningsform i
forhold til fx olie- og gasfyr.
Også selvom der indgår kulfyrede værker, vil det være et
fremskridt som følge af den
høje udnyttelsesgrad i varmepumper.

Tiltag 1
Der installeres 350 MW elvarmepumper på kraftvarmeværker til en pris af ca. 1,6 mia. kr.
Dette alene vil give 750 arbejdspladser årligt.
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Avedøreværket. Foto: www.dongenergy.com

Tiltag 2
I private boliger uden for eksisterende fjernvarme- og naturgasområder etableres
varmepumper til opvarmning
og varmt brugsvand. Der er ca.
400.000 ejere af ældre oliefyr i
disse områder. Vi antager, at
disse – som følge af lovgivning
eller økonomiske incitamenter
– i løbet af otte år alle installerer varmepumper, dvs. 50.000
pr. år. Det kunne gøres ved at
påbyde at skifte, når enten oliefyr eller jordtank skulle kasseres, dog senest efter otte år –
evt. kombineret med et økonomisk tilskud, som blev aftrappet, jo længere man ventede.
Der anvendes jordanlæg, som i
gennemsnit koster ca. 125.000

kr. inkl. installation. Det giver
en investering på 6,25 mia. kr.
årligt, der giver en samlet beskæftigelse på 11.250 personer
pr. år i otte år.

Yderligere information:
www.varmepumpeinfo.dk
Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler – Rapport
fra Energinet.dk 2009

EKSEMPEL:

Mange varmepumper
i Danmark
Man ved ikke præcist, hvor
mange varmepumper der er i
Danmark i dag – 40.000 er
det blevet anslået til. Men der
er ingen tvivl om, at de hurtigt
bliver flere og flere. Selvom
varmepumper umiddelbart er
dyrere at købe end fx et nyt
oliefyr, er de billigere i længden. Mange danskere bruger
også de meget billige luft til
luft varmepumper i fx sommerhuse. Men da de ikke kan
producere varmt vand, er det
begrænset, hvor meget man
kan bruge dem til.

GRØNNE JOB
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Bølgekraft
Mål: Fremme Danmark som foregangsnation på
bølgekraftområdet
Investering: Ikke beregnet
Arbejdspladser: Ikke beregnet

Hvad er bølgekraft?

Hvorfor bølgekraft?

Med bølgekraft omsætter man
bølgernes vuggende bevægelser til at producere strøm. Bølger skyldes dels vinden, og
dels solen og månens ”træk” i
jorden, der også flytter rundt på
vandmasserne. Med bølger
kommer en del af vandet over
den egentlige havoverflade.
Dette kan man udnytte på
mange måder. Fx som man gør
det i et vandkraftværk ved at
opsamle vand over den egentlige havoverflade og så lade det
løbe ud igen gennem en turbine, der producerer strøm.
Man kan også bruge den vuggende bevægelse direkte. En
flydende ponton bevæger sig
op og ned med bølgerne, og
dette kan via et hydraulisk system, koblet på en generator,
producere strøm. Og den vuggende bevægelse kan også
bruges som en pumpe og
pumpe vand op på landjorden
og derefter bruge vandet i et
mindre vandkraftværk. Teknologien er stadig i sin begyndelse,
men forventes kun at være få
år fra at kunne slå igennem for
alvor.

Bølgekraft er ligesom vindenergi en vedvarende energiform, hvor CO2-udledningen
næsten udelukkende kommer
fra fremstillingen af bølgekraftværket. Potentialet vurderes til
at være temmelig stort, og på
de rigtige steder kan man få
mere energi pr. km2, end man
kan med havvindmøller. Danmark er et af de lande, der er
langt fremme med at udvikle
denne teknologi, hvilket på sigt
kan vise sig at være økonomisk
fordelagtigt. Bølgeenergi kan
også være hensigtsmæssigt i
forbindelse med vindenergi, da
bølgerne varer ved et stykke
tid, efter at vinden har lagt sig,
og dermed er med til at skabe
en mere rolig nedgang af den
vindstyrede elproduktion.
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Tiltag
Det foreslås, at staten støtter
bølgekraft i Danmark ved at
give tilskud til produktion i form
af en garantipris på 74,5 øre pr.
kWt, hvilket er det samme, der
ydes til biogas. I dag gives 60
øre/kWt for bølgekraftstrøm,
mens fx Storbritannien giver

over dobbelt så meget. Desuden bør der gives øget støtte
til etablering af demonstrationsanlæg. Støtten skal gøre det
økonomisk attraktivt at udvikle
og bruge teknologierne i Danmark samt forhindre, at de eksisterende danske projekter
rykker til udlandet. Beskæftigelseseffekten er ikke beregnet.
Det anslås, at der på sigt kan
skabes tusindvis af arbejdspladser inden for bølgekraft.
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Bølgeenergimaskinen set fra siden i normalbølger. Illustration/model: Wave Star Energy A/S

Yderligere oplysninger:
www.waveenergy.dk/
www.ens.dk/da-DK/UndergrundOgForsyning/VedvarendeEnergi/Boelge-_og_vandkraft
/Danske_demonstrationsprojekter/Sider/Forside.aspx

EKSEMPEL:

Wave Star
Ideen til den specielle konstruktion af bølgekraftanlægget
Wave Star blev udviklet af de to opfinder-brødre Niels og
Kjeld Hansen. I 2003 blev der stiftet et firma for at virkeliggøre ideen med de to brødre som tilknyttede til projektet.
I næsten tre år har en lille 5,5 kW udgave af Wave Star
været i drift i Limfjorden, hvor den producerer strøm svarende til to familiers forbrug. I september 2009 søsættes
den første del af den rigtige 500 kW Wave Star ud for
Hanstholm. I løbet af 2011-12 forventes den færdige udgave klar til at blive solgt til hele verden. I samme periode
forventer de at skabe 4-500 arbejdspladser.

GRØNNE JOB
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Foto: René Strandbygaard
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Trafik
Trafikken er smertensbarnet, når vi taler klimaproblemer. Trafikkens CO2-udslip stiger
og stiger. Men der er rent faktisk gode muligheder for at sænke det:
l
l
l
l
l

Bedre kollektiv trafik
Bedre forhold for cykling
Begrænsning af bilismen, især i byerne
Fremme af biler uden eller med lavere
CO2-udslip
Mere effektiv godstransport

Der er allerede besluttet en række tiltag i trafikforliget fra januar 2009. Disse vil give
mange arbejdspladser. Det gælder bl.a. skinnerenovering og udskiftning af togenes signalanlæg, etablering af ny jernbane
København-Køge-Ringsted, andre jernbanestrækninger samt en række motorveje. Men
hvor jernbane-investeringerne vil bidrage til
at overføre trafik fra privatbiler til tog og dermed sænke CO2-udslippet, vil motorvejene
bidrage til øget biltrafik og dermed forøgelse
af CO2-udslippet. Sidstnævnte vil mere end
opveje effekten af, at mindre kødannelse
giver mindre tomgangskørsel.
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Bus
Mål: Etablering af busbaner og busprioritering i fx lyskryds
Investering: 33 mio. kr. årligt i seks år
Arbejdspladser: 50 årligt i seks år

Bussen
Den store bil, bussen, fylder
ikke særligt meget på vejen,
set i forhold til det antal
passagerer, den transporterer.
Derfor er busser de rigtige steder godt for både miljøet, arbejdsmiljøet, sundheden,
samfundsøkonomien og for at
flest mulige kan komme hurtigt
derhen, hvor de skal.
Hvis den offentlige trafik skal
være attraktiv, er det især vigtigt, at man kommer hurtigt
frem. Ved at etablere særskilte
busbaner gør man det nemmere for busserne at komme
hurtigt frem. De kører længere
på den samme tid, hvilket i områder med tæt offentlig transport i praksis betyder, at der
kan være flere busafgange
med det samme antal busser.
Det gør offentlig befordring
mere attraktiv. Samtidig skal vi
også have sænket billetpriserne og øget bussernes frekvens på de centrale
strækninger. Endelig skal busserne forurene så lidt som muligt. Første skridt er at sørge
for, at alle dieseldrevne busser
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har partikelfilter og katalysator.
Dernæst skal vi have lagt om til
mindre forurenende drivmidler.
Det mest perspektivrige er eldrift, men det er også dyrt at
etablere. Man kan bruge hybridbusser, hvor man genvinder
bremseenergien og dermed
opnå en vis reduktion af energiforbrug og forurening. En
anden mulighed er naturgas.
Biobrændstoffer har kun en begrænset miljøfordel – og der
kan som oftest opnås større
miljøfordel ved at brænde disse
i kraftvarmeværker.

Beskrivelse af forslaget
Der etableres særlige busbaner
og lyskurver, der sikrer, at busser kommer foran i fx lyskryds i
Storkøbenhavn og andre større
byer i Danmark. Ved at bruge
200 mio. kr. over seks år skabes der 50 arbejdspladser årligt. Nogle steder kan man bare
indrette busbaner, andre steder
vil det kræve en begrænsning
af privatbilerne, når antallet af
kørebaner indskrænkes. Man
kan nedlægge P-pladser i midten af byerne og i stedet etablere P-pladser i byernes

udkant, hvor bilister kan skifte
til kollektiv trafik. En mulighed
er også at lade taxaer benytte
busbanerne.
Man kan etablere en betalingsring, som det bl.a. er gjort i
Stockholm og London med stor
succes. Det kræver dog tilladelse fra Folketinget, og en
sådan har flertallet hidtil ikke
villet give. Men det er besluttet
at indføre roadpricing fra 2015,
hvor bilerne skal betale for at
køre på vejene – med en højere pris i bykerner, især i myldretiderne. Det vil have samme
effekt og vil således berede
vejen for endnu flere busbaner.

Yderligere oplysninger:
www.trafikselskaberne.dk/
index.php?pageid=6&newsid=31
www.moviatrafik.dk/bagomos/m
iljo/Miljopaavirkninger/Bus/Pag
es/Bus.aspx
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Foto: Søren Dyck-Madsen

EKSEMPEL 1:

EKSEMPEL 2:

Motivation til flere i busserne

Øget fremkommelighed i København

Generelt er det i Danmark sådan, at det offentlige betaler busselskaberne pr. time for
at køre rundt med busserne. Derfor har der
hidtil ikke været nogen tilskyndelse til at få
flere passagerer – tværtimod er det faktisk
nemmere, jo færre passagerer der er – så
kommer man hurtigere forbi stoppestederne,
og der er mindre at gøre rent! Men i Skåne
har man i nogle år kørt med systemer, hvor
busselskaber belønnes økonomisk for at
have mange passagerer. Det er en stor succes – bl.a. lærer chauffører at blive mere
servicemindede, fx ved roligere kørsel.
Chaufførerne får også større arbejdsglæde,
når der er mange passagerer. Der kører et
tilsvarende forsøg i København med linje
150S, som tillige har fået installeret trådløs
internetadgang for passagerne. Dette forsøg
er en succes og har ført til passagerfremgang.

I Københavns Kommune har man igennem
mange år arbejdet for, at busserne kan
komme hurtigere frem. Dette gøres ved at
etablere særskilte busbaner, lade lyskurver
skifte efter, hvornår bussen skal over et
kryds, særlige buslyskurver, bussluser m.m.
Når en bus fx er 100 m fra krydset mellem
Klaksvigsgade og Amager Boulevard, registrerer et automatisk system, at bussen (der
har en GPS-modtager) nærmer sig. Hvis det
allerede er grønt, vil systemet lade det være
grønt længe nok til, at bussen kan køre over,
eller skifte hurtigt fra rødt til grønt, så bussen
ikke behøver at stoppe op. I 2008 havde
Københavns Kommune ni forskellige projekter for at få busserne hurtigere gennem
byen. Mange af projekterne forventes hurtigt
at have tjent sig selv hjem igen i form af bl.a.
flere passagerer og brug af færre busser.

GRØNNE JOB

23

Grønne job:Layout 1 21/09/09 16.09 Side 24

Letbaner
Mål: Etablering af letbaner i København (Ring 3)
Investering: 1,33 mia. kr. årligt i tre år
Arbejdspladser: 1.600 årligt i tre år

Hvad er en letbane?

Beskrivelse af forslaget

En letbane kombinerer det
bedste fra bus og tog. Den
har mange stoppesteder,
men er hurtig. Den kan som
en sporvogn køre i gadeniveau, men den er støjsvag og
miljøvenlig. En letbane kører
på almindelige togskinner
(der evt. er lagt ned i asfalten) og ligner en stor sporvogn.

Der etableres en letbane i
København fra Lundtofte til
Glostrup på den såkaldte
Ring 3 strækning. Det vil
koste 4 mia. kr. over tre år og
vil årligt give 1.600 arbejdspladser. Strækningen kan senere udvides i begge ender –
til fx henholdsvis Brøndby/
Ishøj og forbindes med kystbanen i den nordlige ende.

Hvorfor letbaner?

Yderligere oplysninger:

Etablering af letbaner på
stærkt trafikerede strækninger er en rigtig god ide. Som
passager kommer man hurtigere frem på en komfortabel
måde. Dette betyder også, at
der bliver flyttet mere trafik
fra private biler over i kollektiv
trafik, hvilket minimerer CO2udslippet. Letbanen bruger
langt mindre energi end private biler. Drives letbanen
oven i købet i høj grad med
strøm fra fx vindmøller eller
vandkraft, opnås der endnu
større CO2-besparelser, også
i forhold til busser.

letbaner.dk
www.midttrafik.dk/letbane
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EKSEMPEL:

Århus Letbane
I Århus er man i gang med at
etablere Danmarks første letbane. Den første etape skal gå
fra Grenå til Odder (igennem
Århus), hvor den dels skal køre
på allerede eksisterende skinner
fra lokalbanerne og dels skal
køre på nylagte skinner igennem
Århus centrum. Når den står klar
i 2015, vil der være en afgang
hvert femte minut i myldretiden.
I første omgang bruges en slags
"hybrid-letbanevogne", der både
kan køre på strøm og på diesel.
I byen skal den køre rimeligt
stille og forureningsfrit på strøm,
mens den uden for byen, hvor
der ikke endnu er opsat el-luftledninger, vil køre på diesel.
Letbanen forventes at blive en
massiv styrkelse af den offentlige trafik i Århus og forventes
samtidig at reducere spildtiden
i bilkøer på vejene.
Ud over Århus og København er
der også overvejelser om letbaner i bl.a. Odense og Aalborg.
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Letbanetog i Kassel, Tyskland. Toget er et hybridtog, som både kan køre el- og dieseldrift.
Foto: Lisa Bak Jensen, COWI
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Elbiler
Mål: 100.000 elbiler på de danske veje
Investering: Ukendt
Arbejdspladser: Ukendt

Hvad er en elbil?
En elbil er en bil, der i stedet for
en forbrændingsmotor har en
elmotor. Dette betyder, at en
elbil ikke har udstødningsrør,
karburator, tændrør, kobling,
gearkasse og katalysator. Det
er en simpel, men effektiv konstruktion. En elbil accelerer typisk hurtigere end biler med
forbrændingsmotorer og bruger
kun ca. 1/3 af den energi, en almindelig bil bruger! Den eneste
alvorlige ulempe er, at det stadig er noget begrænset, hvor
langt en elbil kan køre på en
"fuld tank". De elbiler, der forventes på markedet i Danmark i
2010, vil typisk kunne køre små
150 km, førend de igen skal
oplades.
Herudover findes de såkaldte
hybridbiler på markedet - dvs.
biler der både kan køre på
strøm og benzin/diesel. I dag
har vi hybridbiler, som kan udnytte bilernes bremseenergi til
strøm. Disse giver en begrænset forbedring i bilens energiforbrug og CO2-udslip. Men i 2010
forventes de såkaldte plug-in
hybridbiler på markedet. Disse
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kan oplades om natten og slå
over på benzin/diesel, når batteriet er fladt. De vil overvejende køre på el og kun bruge
benzin/diesel på de lange ture.

fra trafikken. Men da en elbil er
næsten lydløs, vil støjniveauet
fra vejene falde i takt med, at
der kommer flere og flere elbiler
på de danske veje.

Hvorfor elbiler?

Der er ingen udledning af røg
eller partikler fra en elbil, da
den ikke har nogen forbrænding eller udstødningsrør. Det
vurderes, at der hvert år dør
500 mennesker alene i København på grund af luftforurening
fra trafikken, mens ca. 15 årligt
bliver dræbt ved trafikulykker.
Personer, der har vejene som
deres arbejdsplads, må anses
som særligt udsatte. Forurening
fra en elbil vil kun komme fra
slid på dækkene og evt. fra
bremseklodser, der generelt består af lidt større partikler, der
ikke er helt så farlige.

Hovedgrunden til, at vi skal
have elbiler i Danmark er, at de
umiddelbart er forureningsfrie
og meget energieffektive i forhold til almindelige biler. Transport står for en voksende del af
CO2-udledningen i Danmark
(ca. 30% i 2009). Derfor er hurtig indførsel af elbiler også en
af de vigtigste forudsætninger
for, at vi kan løfte vores del af
det globale ansvar for at mindske den globale opvarmning.
Men elbiler skal kombineres
med en markant udbygning af
den vedvarende energi i Danmark – fx flere vindmøller.
Samtidig kan elbiler netop
skabe forudsætning for flere
vindmøller. De kan nemlig
lades op om natten og dermed
sikre afsætning om natten, hvor
vindmøller producerer ligeså
meget strøm som om dagen.
Omkring 150.000 boliger i Danmark er stærkt belastede af støj

Beskrivelse af forslaget
Elbiler er allerede midlertidigt
fritaget for registreringsafgift.
Det foreslås, at fritagelsen udvides, så de første 100.000 elbiler fritages, hvorefter afgiften
gradvist optrappes igen. Dette
vil sikre, at der forholdsvis hurtigt kommer en stor mængde
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i-MiEV. Foto: www.mitsubishi.dk

elbiler på vejene og sikrer samtidig, at statskassen ikke mister
for store indtægter. Kommunerne kan gå forrest ved at indkøbe el-biler til områder, hvor
kørselsbehovet ikke er så stort.
Og fra 2010 eller 2011 vil plugin hybridbiler formentlig være
anvendelige til alle kørselsbehov.

Yderligere oplysninger
www.danskelbilkomite.dk
www.folkecenter.net/dk/rd/trans
port/elbiler/

EKSEMPEL:

Eksempel i-MiEV
I 2010 kommer Mitsubishi i-MiEV bilen til almindeligt salg i
Danmark. Og der er tale om en rigtig bil fra en erfaren stor
producent, og den ligner en almindelig bil. Den har en rækkevidde på 144 km pr. opladning, der tager seks timer i en almindelig stikkontakt. Topfarten er 130 km/t, og den accelererer fra
0-100 km/t på 9 sekunder. Det er en lille fem-dørs citybil og så
koster den højest 1/3 af, hvad en benzinbil koster pr. km at
holde kørende. Project Better Place er sammen med Dong
Energy i gang med at udvikle en infrastruktur med ladestandere samt batteriskifte-stationer. Dette vil skabe et betydeligt
antal arbejdspladser – hvor mange kan ikke vurderes i dag.
Andre firmaer satser derimod på lynopladning. Det kræver ladestandere med stærkstrøm.
Der er således flere muligheder, hvis noget skulle mislykkes,
fx udbredelse af batteriskifte-stationer.

GRØNNE JOB
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Cyklen og cykelstier
Mål: At få flere til at cykle på arbejde samt flere cykelstier
Investering: 1,560 mia. kr. årligt i syv år
Arbejdspladser: 2.200 årligt i syv år

Flere på cyklen
Der er allerede mange, som
cykler i Danmark. De senere år
er cykling gået tilbage på landsplan, men i de byer, hvor man
har satset målrettet på fremme
af cykling, er det gået frem. Det
gælder især København og
Odense. Det viser, at det hjælper at gøre en aktiv indsats.
Det er muligt at forøge cykling
til alle formål – arbejde, fritid,
indkøb. Vi har her valgt at foreslå et projekt til fremme af cykling til arbejde, samt en markant udbygning af cykelnettet.

Hvorfor flere på cyklen?
Cyklen er det perfekte individuelle transportmiddel til mindre
afstande. Den er meget billig og
kan bringe dig meget tæt på dit
bestemmelsessted. I bymidter
er den ofte det hurtigste transportmiddel, og så får man vigtig
motion ganske gratis.
Cyklen forurener ikke, da den
kører på "rugbrødsmotoren",
den er ganske lydløs og fylder
meget lidt på vejene. Der er
derfor mange vindere ved øget
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cyklisme; sundheden, økonomien og miljøet. Det er beregnet, at øget investering i cykling
giver samfundsmæssigt overskud, fordi vi i dag betaler for
mange sygdomme, som skyldes mangel på motion.

stier og cykelveje udbygges og
vedligeholdes. Det foreslås derfor, at der årligt bruges 1,560
mia. kr. om året på at udbygge
cykelnettet i syv år. Dette vil
give 2.200 arbejdspladser
årligt.

Beskrivelse af forslaget
For at fremme cykling til og fra
arbejdspladsen foreslås det, at
det gøres muligt skattefrit at få
stillet en cykel til rådighed af sin
arbejdsgiver (inkl. vedligeholdelse), og at arbejdsgiveren
kan fratrække udgiften på linje
med andre omkostninger. Det
er en nem og billig måde at
give et gode til medarbejderen,
der både gavner medarbejderens sundhed og miljøet. Samtidig vil det fremme brug af en
kombination af kollektiv trafik
og cykling, idet mange ville få
en ekstra cykel til rådighed til
transport mellem station og arbejdsplads, hvor man ellers ofte
er henvist til langsom transport i
form af gang eller bus.
For at gøre det mere attraktivt
at cykle, er det vigtigt, at cykel-

Yderligere info:
www.dcf.dk/media(704,1030)/Bi
lag%3A_Cycle_To_Work_Sche
mes_(UK).pdf
www.aarhuskommune.dk/portal/borger/trafik_veje/planer/cykelhandlingsplan
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Foto: Cycling Embassy of Denmark

EKSEMPEL 1:

EKSEMPEL 2:

Cykel til arbejdet

Cykelstrategi i Århus Kommune

I 1999 etablerede England ordningen
"Cycle to work schemes", der giver arbejdsgiveren mulighed for at stille en eller flere
cykler til rådighed for en ansat. Flere cykler
kan fx komme på tale, hvis der undervejs
skal rejses længere med bus eller tog.

I 2007 vedtog Århus Kommune en ambitiøs
strategi for øget cyklisme. Planen indeholder
dels anlæggelse af nye cykelruter, forbedring
af sikkerheds- og parkeringsforholdene, øget
fremkommelighed og en informationsindsats
for at få flere til at cykle.
Det forventes, at det vil koste omkring 250
mio. kr. at realisere planen, og indtil videre
har kommunen afsat 50 mio. kr. til realisering
af planen.

GRØNNE JOB
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Jernbanen
Mål: At få elektrificeret strækningen Lunderskov-Esbjerg
Investering: 970 mio. kr. samlet
Arbejdspladser: Ca. 1.300 samlet (baseret forholdsmæssigt på
2005 rapporten vedr. jernbaneområdet)

Hvad er elektrificering af
jernbanen?
Elektrificering af jernbanen betyder, at man opsætter strømførende køreledninger op langs
jernbanerne således, at de kan
bruges af eldrevne tog. Danmark er et af de lande i Europa,
der har elektrificeret den mindste del af sine jernbanestrækninger – kun de baltiske lande,
Grækenland, Irland og Albanien
ligger lavere.

Hvorfor elektrificere?

Beskrivelse af forslaget

Når banen er elektrificeret, kan
man køre med eldrevne tog, og
dem er der mange fordele ved.
De bruger mindre energi end
dieseltog, forurener ikke direkte
og larmer mindre, og så kan de
accelerere hurtigere, hvilket betyder, at togene kan komme
hurtigere frem. Samtidig er det
generelt billigere at købe eldrevne tog, da det er dem, der
produceres flest af i Europa.
Hvis strømmen til togene produceres ved hjælp af vedvarende energi som fx vindmøller,
er miljøbelastningen meget,
meget lav.

Forslaget er at elektrificere
strækningen LunderskovEsbjerg således, at det bliver
muligt at indsætte eldrevne tog
hele vejen fra København til
Esbjerg. Fordelen ved at starte
med netop denne strækning er,
at størstedelen af signalanlæg
m.m. allerede er forberedt på
en elektrificering. Forslaget vil
koste 970 mio. kr. og vil give
ca. 1.300 arbejdspladser samlet set. Det ville også være fordelagtigt at indsætte flere
overhalingsspor på stærkt trafikerede strækninger.

Yderligere oplysninger
http://www.trm.dk/graphics/
Synkron-Library/trafikministeriet/Publikationer/2009/
130509/Elektrificering%20screening%20rapport,%20Lunderskov-Esbjerg.pdf
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Foto: René Strandbygaard
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Det økologiske bofælleskab Munksøgård. Foto: Søren Dyck-Madsen
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Energibesparelser
Det er nødvendigt, at der

Derfor er der også et politisk

hvert år frem til 2013. Dette

iværksættes energibespa-

ønske om at fremme flere

svarer i praksis til en bespa-

rende tiltag, hvis vi for alvor

energibesparende tiltag. Ved

relsesindsats på op til tre

skal sænke udledningen af

et politisk forlig fra 2005 blev

gange den eksisterende ind-

drivhusgasser. Energibespa-

det aftalt, at der skal gennem-

sats. Men i virkeligheden er

relser er oftest økonomisk

føres energiforbedrende til-

energiforbruget steget i perio-

fordelagtige, både for sam-

tag, der svarer til en

den 2005-07 – så det vil

fundet som helhed, for virk-

besparelse på 1,7% af hele

kræve en ekstraordinær ind-

somheder og for den enkelte.

det danske energiforbrug

sats at nå dette mål.
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Figur 1: Faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug [kilde: Energistatistik 2007].
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Energibesparelser
i de private husstande
Nybyggeri
Mål: Krav om energibesparelser via lokalplanen eller
i udbudsmaterialet
Investering: 2,8 mia. kr. årligt i fem år
Arbejdspladser: 5.200 årligt i fem år

Energirenovering
Mål: Alle eksisterende parcelhuse og lejligheder,
som er dårligt isoleret, energirenoveres i løbet af 20 år.
Investering: 4,3 mia. kr. årligt i 20 år.
Arbejdspladser: 9.620 årligt i 20 år.

Hvorfor
energibesparelser?
I dag står de danske bygninger
for cirka 40% af CO2-udledningen i Danmark. Og det er vores
forbrug af varme til opvarmning
af boligen, der udgør langt den
største del heraf, se figur 2.
Dette energiforbrug kan sænkes betydeligt både i nybyggeriet og ved at renovere den
eksisterende bygningsmasse.
Det vil medføre ikke blot store
økonomiske gevinster i husets
levetid, men samtidig store
komfortmæssige forbedringer
og bedre indeklima.
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Tiltag 1 – nybyggeri
Alle 98 kommuner har mulighed for at stille krav til energiforbruget i nybyggeriet på
samme vis som Egedal Kommune. Dette sker via den såkaldte lokalplan, hvori
udviklingen for et bestemt område fastlægges. Her kan der
eksempelvis stilles krav om lavenergiklasse 1 eller 2 ved udstykning af jordlodder til
opførelse af nybyggeri. I den
eksisterende bygningsmasse
kan kommunerne sørge for
energirenovering af egne bygninger. De kan også i et vist
omfang stille krav til det støttede byggeri – de almennyttige

boliger. For private boliger gælder kun bygningsreglementets
regler – fx at man ved større renoveringer som tag- og facaderenovering tillige skal energirenovere de pågældende bygningsdele.
I en kommune med 50.000 indbyggere antages det, at der i
gennemsnit bygges 300 nye
boliger om året de næste fem
år. Stiller kommunen her krav
om lavenergiklasse 1, betyder
det en investering på 32 mio.
kr. om året og en beskæftigelseseffekt på 59 personer årligt.
Overføres disse tal på hele
Danmark, kan vi antage, at der
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Energiforbruget i
eksisterende bygninger
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Figur 2. [Kilde: Dyck-Madsen, Søren, m.fl., 2006: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger, Det Økologiske Råd. Baseret Birch &
Krogboe for Energistyrelsen, 2004].

bygges cirka 26.000 boliger årligt. Sker dette som lavenergiklasse 1, betyder det en ekstra
investering på 2,8 mia. kr. og
en beskæftigelseseffekt på
5.200 personer årligt.

Tiltag 2 – eksisterende
bygninger
Der gennemføres incitamenter,
så alle dårligt isolerede boliger
vil være energirenoveret inden
for 20 år, så de opfylder samme
standard som nye boliger.
Energirenoveringer bør gennemføres samtidig med anden
renovering. Statens Byggeforsknings institut (SBi) har beregnet, at der kan opnås en

samlet energibesparelse for boliger alene på 50 PJ – til såvel
opvarmning som varmt brugsvand. Det svarer til 32% af det
samlede energiforbrug til disse
formål. Denne energirenovering
vil medføre en ekstraomkostning på 86 mia. kr., eller 4,3
mia. kr. årligt – ud over hvad
den almindelige renovering ville
koste uden energirenovering.
Det vil skabe 9.620 job pr. år i
20 år.

Yderligere oplysninger:
Statens Byggeforskningsinstitut
(Kim B. Wittchen): Potentielle
energibesparelser i det eksisterende byggeri, 2009
Det Økologiske Råd: Lavenergibygninger, 2. udgave, 2007
Det Økologiske Råd: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger, 2006
3F og Det Økologiske Råd:
Energi og beskæftigelse, 2005
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Figur 3: [Kilde: Det Økologiske Råd].

EKSEMPEL:

Krav i
Egedal Kommune
Egedal Kommune har haft
succes med at påvirke selve
byggeprocessen i kommunen
ved at stille specifikke krav til
nybyggeriet i Stenløse Syd.
Dette sker via lokalplanen,
som kommunen har ansvaret
for. Til opførelse af nye parcelhuse blev der stillet krav
om, at huset maksimum
måtte have et energiforbrug
på 34 kWt/m2. For rækkehuse i tæt-lav-byggeri var
kravet maksimum 30 kWt/m2.
Dette svarer til, at energiforbruget i huset er cirka 35%
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mindre end de alment gældende krav til energiforbrug i
huse i bygningsreglementet
(BR06), som er gældende
standard for nybyggeri af
huse i Danmark. Der findes i
dag i Bygningsreglementet to
frivillige lavenergiklasser –
lavenergiklasse 2, hvor energiforbruget skal være 25%
mindre end i de obligatoriske
regler, og lavenergiklasse 1
hvor det skal være 50% mindre. Lavenergiklasse 1, ligger
tæt på det, der i Tyskland og
Østrig kaldes Passivhusstandarden.

I 2011 ændres bygningsreglementet således, at klasse 2
bliver obligatorisk, i 2015 bliver det klasse 1, og i 2020
skal energiforbruget i nye
bygninger være 75% under
de nugældende krav i bygningsreglementet, se figur 3.
Det er allerede i dag teknisk
muligt at bygge såkaldte passivhuse eller bolig plus, der
producerer mere energi, end
de forbruger. Disse huse er
ofte lidt dyrere at opføre,
men dette opvejes over en
længere årrække af mindskede driftsudgifter i form af
lavere energiomkostninger.
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Murermestervilla. Foto: Villy Fink Isaksen

GRØNNE JOB

37

Grønne job:Layout 1 21/09/09 16.10 Side 38

Energibesparelser
i de kommunale bygninger
Mål: At kommuner stiller krav om, at deres bygninger energirenoveres
Investering: 3,8 mia. årligt i 10 år
Arbejdspladser: 8.500 årligt i 10 år

Hvorfor energibesparelser i offentlige
bygninger?
Mange af kommunernes bygninger (skoler, plejehjem osv.)
er nedslidte og står over for
store renoveringer eller helt udskiftning. Dansk Byggeri vurderer, at der alene i de offentlige
bygninger findes et potentielt
marked for energirenovering på
12-15 mia. kr.

kunne låne til energirenovering.
Nu er anlægsrammen igen ophævet (fra 2010) samtidig med,
at kommunerne får yderligere
fem mia. kr. til rådighed til
anlæg. Dette bør sætte fuld
gang i renoveringen af kommunens bygninger, og det er her
vigtigt, at fremtidige renoveringsarbejder ikke igangsættes,
uden at bygningen samtidig efterisoleres og energioptimeres.

Tiltag/initiativer
Energibesparende renoveringer
af kommunens bygninger vil
samtidig medføre store besparelser på både drift og vedligeholdelse af bygningerne.
Kommunen kan som myndighed tilskynde eller stille krav til
renoveringen af egne bygninger. Det er her afgørende, at
kommunerne ikke bremses af
en anlægsramme som den, de
har været underlagt i flere år.
Få kommuner har fået dispensation til at energirenovere,
men andre er direkte blevet
bremset heri – endda selvom
de faktisk havde penge eller
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Energirenovering af eksisterende bygninger:
Kommuner skal stille krav om,
at de kommunale bygninger
energirenoveres, fx ned til lavenergiklasse 2 – hver gang en
bygning i øvrigt skal renoveres
som følge af nedslidning. I en
kommune med 50.000 indbyggere og et bygningsareal på
300.000 m² vil energirenovering
kunne gennemføres for 35 mio.
kr. om året i 10 år. En sådan investering kan give overskud i
kommunekassen fra dag ét,
hvis den finansieres med fx 30årige lån. Opskaleret til lands-

plan svarer dette til 3,8 mia. kr.
årligt og en beskæftigelse på
8.500 om året i 10 år.

Yderligere oplysninger:
Det Økologiske Råd:
Energibesparelser i kommunerne, udkommer efterår 2009.
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Hyllehøjskolen i Middelfart, der energirenoveres i forbindelse med ESCO-projekt. Foto: Middelfart Kommune

EKSEMPEL:

ESCO-samarbejde i
Middelfart
I Middelfart Kommune er der
indgået et ESCO-samarbejde
med Schneider Electric A/S
om et kombineret miljø- og
energiprojekt, der indebærer
en renovering af mere end
100 af Middelfarts kommunale bygninger. Som led i
ESCO-konceptet står Schneider Electric for investeringerne. De betales tilbage i
form af de følgende års energibesparelser. Kommunen
slipper altså for selv at skulle
investere i renoveringerne.

Schneider Electric gennemfører projektet som en totalløsning for kommunen og
påtager sig ansvaret for både
rådgivning, udbud, analyse,
kontrakt samt gennemførelse
af projekt og efterfølgende
kvalitetskontrol. I samarbejdsaftalen garanterer
Schneider Electric, at energibesparelsen som minimum
finansierer sig selv.
Garantien er baseret på
deres erfaring om, at energiforbruget ofte går ned med
15-30 procent efter en energirenovering.

Selvom energibesparende tiltag godt kan betale sig, kan
de være svære at få finansieret af kommunernes ofte
trængte budgetter. I Middelfart gennemføres også mere
langsigtede renoveringer
med en tilbagebetalingstid på
op til 19 år. Man nøjes altså
ikke med at ”plukke de
lavthængende frugter”, hvilket ellers er det generelle.
Ifølge Kommunernes Landsforenings aftale om energirenovering skal kommunerne
blot gennemføre rentable
projekter med en tilbagebetalingstid på under fem år.
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Intelligente elmålere
(i private husstande)
Mål: Opsætning af intelligente elmålere
Investering: Ikke beregnet
Arbejdspladser: Ikke beregnet

Hvad er intelligente
elmålere?

Hvorfor intelligente
elmålere?

En elmåler, der kan registrere
det timebaserede elforbrug og
fjernaflæses af el-selskabet.
Dette gør det muligt for forbrugeren at vælge imellem de billigste el-leverandører og
stræbe efter de bedste tilbud i
forhold til at nedsætte elforbruget og -regningen.

Ved beslutningen om den energipolitiske aftale fra 2008 blev
det samtidig aftalt at igangsætte en undersøgelse af behovet for ensartede krav til
intelligente elmålere. Dette
skete som opfølgning på, at
mange netselskaber i øjeblikket
opsætter fjernaflæste elmålere
hos forbrugerne. Samlet forventes det, at der opsættes 1,4
mio. nye målere, hvilket svarer
til cirka 48% af de godt tre millioner elmålere, der er i Danmark.

Der findes to former for intelligent elforbrug:
l

l

Prisfleksibelt elforbrug, hvor
el er billigst, når forbruget er
lavest – især om natten. Det
giver forbrugeren mulighed
for fx at vaske tøj om natten,
så forbruget udjævnes.
Afbrydeligt elforbrug, der
giver udbyderen mulighed for
at afbryde forbruget, når det
er fordelagtigt. Fx kan en fryser sagtens slukkes i et par
timer, når der er spidsbelastning på elnettet.

De to former kan med fordel
kombineres.
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Det er vigtigt med ensartede
krav til intelligente elmålere, da
de skal være i stand til at understøtte et fremtidigt fleksibelt
elforbrug, baseret på vedvarende energikilder. Vedvarende
energikilder såsom sol, vind og
bølger er langt mere svingende, da de som bekendt kun
producerer energi, når solen
skinner, vinden blæser osv.
Derfor bliver det i fremtiden vigtigt, at forbrugeren har mulighed for at anvende meget
energi, når produktionen er høj

og omvendt. Denne fremtid er
afhængig af intelligente elmålere, der kan stimulere et mere
intelligent elforbrug.

Tiltag/initiativer
Forudsætningen for et fremtidigt intelligent el-system, der
tager hensyn til forsyningssikkerheden, er dels de intelligente elmålere, og dels at
netselskaberne samtidig installerer den nødvendige bagvedliggende software, der kan
håndtere den øgede mængde
af data, så forbrugerne kan afregne elprisen på timebasis.
I dag er der ingen offentlige
krav til, at netselskabernes målere understøtter det intelligente
elforbrug. Der kunne via Elforsyningsloven stilles krav om
dels opsætning af intelligente
elmålere, dels krav til den bagvedliggende software, der skal
understøtte elmålerne.
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EKSEMPEL:

Sydenergi
Siden 2008 har energiselskabet Sydenergi installeret intelligente
elmålere i hjemmet hos
omkring 256.000 el-kunder.
Udskiftningen af elmålerne startede i 2005 og
blev færdig i 2008. Kunderne modtager nu en
regning over det faktiske
forbrug af energi, der
varierer med både årstider, varme og antal elforbrugende apparater i
hjemmet.
Regningen betales
bagud af det faktiske
forbrug og ikke via de
traditionelle a conto regninger. Det betyder, at
forbrugerne får mulighed
for at spotte eventuelle
strømslugende apparater og dermed bliver
mere opmærksomme
på deres el-forbrug.

Digital el-måler. Pressefoto fra SEAS

Yderligere oplysninger:
Elsparefonden,
http://www.elsparefonden.dk/presse/arkiv/pressemeddelelser_
archive/traadloes
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Energibesparelser i
fjernvarmesystemer
Mål: Obligatorisk serviceordning
Investering: 960 mio. kr. årligt i syv år
Arbejdspladser: 2.140 årligt i syv år

Hvad er fjernvarme?

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarme er en overskudsproduktion af varme fra el-produktion, affaldsforbrænding
samt enkelte store industrielle
processer. Fra varmeværket
pumpes det opvarmede vand
ud til forbrugerne. Dette sker
via rør, der er forbundet med
radiatoren ude i husstanden.
Vandet varmes op ude i husstanden via en varmeveksler.
Når varmen fra vandet er brugt,
løber det tilbage til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes
op. Det er således et lukket system. På kraftvarme-værkerne
opvarmes vandet af overskudsproduktionen af damp fra elproduktionen. Dette sker ved
hjælp af en generator. I dag
kommer mere end 90% af
vores fjernvarme fra el-produktionen, inklusiv affaldsforbrænding. Der findes også værker,
der kun producerer varme, men
disse står kun for cirka 5% af
fjernvarmeproduktionen.

Der er omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele Danmark, og de leverer varme til
mere end 1,5 mio. danske husstande – over 60% af den danske boligopvarmning. Vi har i
Danmark en lang tradition for
anvendelse af fjernvarme, og
denne opvarmningskilde har
flere miljømæssige fordele:
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l

Er fleksibel i forhold til opvarmningskilde, dvs. den kan
relativt nemt omstilles til vedvarende energikilder.

l

Kan anvende og udnytte
spildvarmen fra el-produktion
og afbrænding af affald.

l

Kraftvarmeanlæg giver mulighed for at tage miljøhensyn
på stedet, idet håndtering af
afbrænding af brændsel foregår på ét samlet sted, eksempelvis røggasrensning.

Tiltag/initiativer –
Energibesparende
service eftersyn:
I dag findes en frivillig serviceordning kaldet ”Fjernvarmens
serviceordning”. Dette er et tilbud om et eftersyn af alle fjernvarmeinstallationer til
brugsvand og fjernvarmerør
ude hos kunden. Tilbuddet indeholder en gennemgang af
alle hovedinstallationer hvert
sjette år – de gennemgås nøje,
og ved et servicetjek hvert
andet år tjekkes anlæggets
funktion og drift. Kunden tilbydes derudover generel energirådgivning. Denne serviceordning kunne gøres obligatorisk,
så forbrugerne mod betaling
modtager besøg af en rådgiver
hvert tredje til femte år. Dette
tiltag vil være økonomisk fordelagtigt for forbrugeren, og
man vil samlet set kunne spare
meget af det overflødige energiforbrug/tab, der sker i fjernvarmenettet. Dog skal et sådan
tiltag gennemføres med medfinansiering fra fjernvarmeselskabet. Herved kan selskabet
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Skanderborg Fjernvarmeværk. Pressefoto

opfylde det eksisterende lovkrav om en årlig energibesparelse hos slutbrugeren på 5,7
PJ. Prisen for serviceordningen
kan finansieres over varmeregningen således, at den enkelte
forbruger ikke skal have penge
op af lommen – hvilket ellers
kan være en afgørende barriere for tilvalg af den frivillige
serviceordning. Ændres servi-

ceordningen fra frivillig til obligatorisk, giver den en beskæftigelseseffekt i form af uddannelse og ansættelse af medarbejdere til at varetage denne
arbejdsopgave.

hvilket vil medføre en beskæftigelseseffekt på 51 personer
årligt. Overføres disse tal på
hele landet, vil investeringen
ligge på 960 mio. kr., hvilket vil
give en beskæftigelseseffekt på
2.140 personer årligt.

I en kommune med 50.000 indbyggere og et fjernvarmeforbrug på 1300 TJ vil den årlige
investering være 23 mio. kr.,
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EKSEMPEL 1:

Brædstrup
Fjernvarme
Brædstrup Fjernvarme har
som en del af et samarbejde med Rambøll gennemført et service-tjek af
fjernvarmeinstallationerne
ude hos deres kunder.
Dette har været en stor
succes, og resultaterne
viser, at der er et stort
behov for både servicetjek
af fjernvarmerørene og korrekt indstilling af anlægget.
Konklusionen var, at stort
set alle anlæg havde fejl i
indstilling, defekte ventiler
osv. Fejl, der er med til at
forringe driften af anlægget.
Der var således en lang
række fordele ved et eftertjek af kundernes anlæg,
som betød store effektivitetsgevinster i hele fjernvarmesystemet.
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Temperatursænkning i
fjernvarmesystemerne
Jo højere fjernvarmevandets
temperatur er, jo større er varmespildet. Derfor gælder det
om at sænke temperaturen så
meget som muligt – uden at
forbrugere får problemer med
at varme husene op – særligt
dem, der ligger yderst i fjernvarmenettet. Sænkning af temperaturen kan kræve, at der
opsættes varmepumper, som
hæver temperaturen hos de
yderste forbrugere – eller at
man giver disse et større radiatorareal. Begge dele medfører
et givent antal arbejdspladser,
som det dog ikke har været
muligt at beregne.

Tilslutning af
væksthusgartnerier
I dag er ca. 1/3 af de danske
gartnerier opvarmet med fjernvarme. Men potentialet er
større. Fx i Odense- og Århusområdet vil det være fordelagtigt at udvide fjernvarmen til
områder med mange væksthuse. Odense Kommune har i
2008 foreslået klima- og energiministeren en tilskudsordning til
anlægsudgifter til tilslutning af
gartnerier til fjernvarme.

Etablering af fjernkøling
Fjernkøling er en teknologi, der
kan anlægges centrale steder,
hvor der er et stort behov for
køling af bygninger. Eksempelvis i storbyer med store erhvervsområder og i store
kontorbygninger. Fordelen er,
at den anvendes mest i sommerhalvåret, hvor der er mest
behov for køling, og hvor behovet for fjernvarme til opvarmning er mindst. Derfor fungerer
denne teknologi som et udmærket supplement til de eksisterende fjernvarmesystemer,
der anvendes mest i vintersæsonen. Det anbefales, at et sådant kølingssystem altid
anlægges i områder, hvor der i
forvejen er adgang til overskydende procesvarme – for dels
at fremme fleksibiliteten i det
eksisterende energisystem og
dels at udnytte overskudsproduktionen af varme. Teknologien er velkendt i andre lande,
eksempelvis Sverige, men findes endnu kun som demonstrationseksempel i Danmark. Der
er endnu for få danske erfaringer til, at vi har kunnet beregne
beskæftigelseseffekten.
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EKSEMPEL 2:

Fjernkøling i København
Københavns Energi er i gang med et projekt med fjernkøling af
15 erhvervsvirksomheder i Københavns centrum. Projektet vil
blive idriftsat maj 2010 og har en investeringsramme på
100.000 mio. kr.
Virksomhederne har i dag individuelle aircondition-anlæg, der
fylder rigtig meget. Disse bliver erstattet af et nyt fjernkølingsanlæg, der tilsluttes et særligt distributionsnet, som drives af
fjernvarmen. Men i stedet for varmt vand er det koldt vand på
cirka 6 grader, der sendes rundt i distributionsnettet.
Ifølge beregninger fra Københavns Energi vil fjernkøling frem
for aircondition medføre el-besparelser på op til 80% af virksomhedernes elforbrug og en nedbringelse af CO2-udledningen med omkring 65%.
Dette fjernkølingsprojekt er det første af sin art i København og
har en effekt på 15 MW. Til sammenligning er der i Sverige
bygget 41 fjernkølingsanlæg med i alt 550 MW. Der ser altså
ud til at være et stort uudnyttet potentiale i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Tidsskriftet Fjernvarmen, nr. 4
og 6, 2009, Dansk Fjernvarme

GRØNNE JOB

45

Grønne job:Layout 1 21/09/09 16.10 Side 46

Elvarme-konvertering
Mål: Elvarme-konvertering
Investering: 220 mio. kr. årligt i fem år
Arbejdspladser: 480 årligt i fem år

De, der bor i fjernvarmeområder, bør omstilles til fjernvarme.
De, der bor uden for fjernvarmeområderne, bør derimod i de
fleste tilfælde have installeret
varmepumper i stedet for elvarme.

Hvorfor
elvarmekonvertering?
Der er store miljømæssige og
økonomiske gevinster at hente
ved at udskifte sin elvarme med
fjernvarme. Der udledes langt
mere CO2 fra elvarme end fra
naturgas og fjernvarme i et tilsvarende hus, se figur 4.

Ud over den øgede mængde af
CO2-udledning, der sker fra elvarmen, er det også tre gange
så dyrt at bruge som fjernvarme. Samtidig fremtidssikrer
man sit opvarmningssystem
ved omkonvertering af elvarmen. Da fjernvarmens centralvarmesystem er vandbåret med

Opvarmningskildernes udledning af CO2
8
7
6
Ton CO2 om året

Tidligere var det meget almindeligt at anvende elektricitet til
at opvarme husstandene med,
og der er stadig en del husstande, der ikke har fået konverteret deres elvarme om til
gas eller fjernvarme. I 1994
blev der indført forbud mod anvendelse af elvarme i nybyggeri. Elvarmekonvertering blev
en del af lovgivningen omkring
Elsparefonden, der frem til november 2006 gav tilskud til tilslutning til fjernvarmenettet i
områder, hvor dette befandt sig.
Frem til 2004 blev der samtidig
givet tilskud til konvertering til
naturgas.

5
4
3
2
1
0
Fjernvarme

Naturgas

Elvarme

Figur 4: Diagram over opvarmningskilders udledning af CO2. Data er
baseret på et tænkt eksempel, hvor et hus bruger 15.000 kWt om året
til opvarmning.

46

GRØNNE JOB

Grønne job:Layout 1 21/09/09 16.10 Side 47

radiatorer, kan systemet anvendes til andre opvarmningsformer, såsom elvarmepumper.
Det er ikke selve anvendelsen
af el til opvarmning, der er problemet, det er derimod ineffektiviteten i elvarmen. Der findes i
dag eldrevne varmepumper,
som er tre gange så effektive
som elvarmen . Disse kan med
fordel anvendes uden for fjernvarmeområderne.
I gennemsnit anvender en normal dansk husstand 4.000 kWt
el om året. Opvarmes huset
med elvarme, er det ikke ualmindeligt, at elforbruget ligger
omkring 12.000 kWt årligt.
Dette er både dyrt, idet el er pålagt højere afgifter, og det belaster miljøet. Elsparefonden har
frem til 2006 stået i spidsen for
en kampagne, der vha. støtte
på 5.000 kr. samt rådgivning
har medvirket til, at omkring
30.000 kunder har skiftet deres
elvarme ud med enten fjernvarme eller gasopvarmning.
Dette har haft en gavnlig effekt
på både økonomien og CO2regnskabet. Samlet set har det
betydet en elbesparelse på 362
mio. kWt om året eller med
andre ord, hvad der svarer til
omkring 90.000 kunders årlige
elforbrug.

Tiltag/initiativer
Der er i dag 15.-20.000 boliger
inden for fjernvarmeområderne,
som fortsat har elvarme. Vi regner her med 17.000 boliger.
Vi antager, at disse fordeler sig
med 50 % parcelhuse og 50%
lejligheder. Det koster ca.
75.000 at konvertere et parcelhus fra elvarme til fjernvarme,
og ca. 55.000 kr for en lejlighed. Den totale investering vil

EKSEMPEL:

Fra elvarme
til fjernvarme
Skal elvarmen udskiftes med
eksempelvis fjernvarme,
skal der etableres et centralvarmeanlæg, hvilket kræver en betydelig investering.
Yderligere er priserne for
fjernvarme sammensat af en
fast årlig pris samt en pris pr.
forbrugt kWt, og prisen varierer afhængig af fjernvarmeselskab.

blive dermed cirka 1,1 mia. kr.
Vi antager, at det kan gennemføres over fem år. Dvs. en investering på 220 mio. kr. om året i
fem år.

Yderligere oplysninger:
Elsparefonden: http://www.elsparefonden.dk/aktuelt/forbruger/elvarme-er-daarligt-forklimaet

Her vises et eksempel på
omkostning og gevinst ved
udskiftning af elvarme til
fjernvarme i et almindeligt
parcelhus på 130 m² med et
årligt elforbrug på 15.000
kWt. Investeringen til opsætning af radiatorer og fjernvarmeunit er her sat til
60.000 kr.
Beregningen er baseret på
en elpris på 1,67 kr. pr. kWt
til elopvarmning og 0,81 kr.
pr. kWt fjernvarme samt gratis tilslutning til fjernvarmeselskabet .

Elforbrug nu til varme og varmt vand: ................ 25.050 kr.
Fjernvarmeregning efter skift: ............................÷ 13.980 kr.
Elforbrug til pumpe:............................................

÷ 170 kr.

Årlig besparelse: ................................................ 10.900 kr.
Investering tjent ind på: ......................................

5,8 år

Figur 5. Eksempel fra Elsparefonden
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Energibesparelser i industrien
Mål: Udførelse af rentable energibesparelser i industrien
Investering: Ikke beregnet
Arbejdspladser: Ikke beregnet

Industrien står for cirka 35% af
Danmarks endelige energiforbrug og fordeler sig således, at
fremstillingsvirksomheder står
for den største del af udledningen, efterfulgt af privat service
og landbrug. Der findes her
store energisparepotentialer,
særligt i varme og elforbruget.
I en evaluering af den danske
energispareindsats vurderes
det, at de billigste energibesparelser ligger i industrien – sammenlignet med både private og
offentlige investeringer. Det
skyldes især, at erhvervene betaler langt mindre for energien
end husholdningerne pga. lavere afgifter. Derfor er det helt
oplagt, at der fremover satses
på energibesparende tiltag i
denne sektor, da det kan medføre store økonomiske gevinster samt komfortmæssige
forbedringer til glæde for medarbejderne. Eksempelvis vurderes det, at hvis virksomheden
har et ineffektivt belysningsanlæg baseret på forældet teknologi, er det muligt at opnå en
reduktion af elforbruget på 82%
ved udskiftning af gamle lysstofrør, bevægelsessensorer og
dagslysstyring.
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Tiltag/initiativer
Omkring 25% af energien, der
anvendes i industrien, går til
opvarmning af bygningerne.
Her er meget store besparelsesmuligheder at hente. Fossile brændsler til opvarmning
bør erstattes af fjernvarmebaseret biomasse. Derudover er
der store energibesparelser at
hente ved anvendelse af varmepumper til dækning af opvarmningsbehovet og
udnyttelse af aktiv og passiv
solvarme. Endelig kan der ske
en bedre udnyttelse af den
overskydende procesvarme
samt efterisolering af erhvervsbygningerne. Der er behov for
stærkere incitamenter til gennemførelse af disse tiltag –
bl.a. skatteomlægninger, se afsnittet om finansiering.
Der er også store besparelsesmuligheder i det industrielle elforbrug, særligt i energiforbruget til ventilation, køling, pumpning og trykluft. Hvis man skal
have den størst mulige effekt
ud af energibesparelser i industrien, er det erfaringsmæssigt
også vigtigt at inddrage medarbejderne i processen.

Et af de letteste steder at starte
er udskiftning af almindelige
glødepærer og lysstofrør med
sparepærer eller LED-dioder.
Denne udskiftning skal alligevel
ske i de kommende år som led
i de kommende krav i det europæiske Eco-design direktiv. Her
vil de matte glødelamper blive
udfaset i løbet af 2009. Herefter
udfases de klare glødelamper i
tiden frem til 2012 og kviksølvlamper i løbet af seks år. I
samme periode skærpes kravene til de øvrige lyskilders
energieffektivitet. Det vil kun
være en fordel at fremskynde
udskiftningen.
Der er et stort besparelsespotentiale ved at anvende de
mest energieffektive lyskilder,
armaturer og forkoblinger, ved
at sørge for en god dagslysadgang til arbejdslokaler og ved
at udnytte de tilgængelige styrings- og reguleringsmuligheder.
Yderligere afhænger meget af
elforbruget af selve styringen,
driftstiden og belysningsanlæggets vedligeholdelsestilstand,
og en optimering heraf kan
også medføre betydelige ener-
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Figur 6. Sammensætning af elprisen for hhv. husholdninger og virksomheder.
[Kilde: Energitilsynet, april 2009].

EKSEMPEL 1:

EKSEMPEL 2:

Energibesparelser
hos Daloon

Energibesparelser hos Carlsberg

Virksomheden Daloon
har i samarbejde med
rådgivere fra Sydenergi
og Energi Fyn gennemført flere energibesparende tiltag.
Dette medførte en gennemgribende renovering
af rørføringen og en mere
aktiv styring af virksomhedens naturgasfyrede
kedler, der opvarmer
olien, der igen opvarmer
fritureolien, som bruges i
produktion af forårsruller.
Tilbagebetalingstiden for
energiinvesteringen var
på under et halvt år.

Carlsberg har i samarbejde
med Danfoss Solutions gennemført betydelige energibesparelser. Udgangspunktet i
Carlsberg projektet har været
at inddrage medarbejderne i
hele processen, hvilket har
gjort projektet meget nemmere
at igangsætte energibesparende tiltag, idet medarbejderne har mange gode ideer til
tiltag, ligesom de føler sig forpligtet til at deltage aktivt i processen, når de bliver inddraget fra starten af.

I lighed med Daloon er ideen,
at energiinvesteringerne skal
tilbagebetales over en kort årrække ved at besparelserne
betaler omkostningerne til investeringerne.
Ud over energibesparelser har
projektet også medvirket til at
nedsætte støjniveauet samt til
at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, idet medarbejderne føler, at der bliver lyttet
til dem, og at deres tanker og
ideer bliver taget seriøst.

Yderligere oplysninger:
EA-energianalyse m.fl., for Energistyrelsen: En vej til flere og billigere energibesparelser – evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter, 2008.
http://www.danfoss.com/Solutions/Energy+Savings+Solutions/
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Finansiering af energibesparelser
ESCO
Mål: Finansiering af energibesparelser
Investering: 70 mio. kr. årligt
Arbejdspladser: 100 årligt

Hvad er ESCO?
ESCO står for Energy Service
Company, hvilket oversat betyder energitjeneste-selskaber.
Det er med andre ord selskaber, der tilbyder kunder energibesparelser. ESCO-selskabet
fungerer som totalleverandør af
både energirådgivning til kunden, investering i energirenoveringen samt står for
selve udførelsen af energirenoveringen. (Se figur 7).

Der findes flere typer af ESCOsamarbejder, men fælles for
dem er, at det er overskuddet
fra energibesparelserne, der finansierer investeringerne i
energirenoveringen.
ESCO’er er meget udbredt i
England og USA, men i Danmark har der kun været gennemført ganske få
ESCO-projekter. Det hænger
sammen med, at energispare-

opgaven tidligere har været
overladt til energiselskaberne.
Men med Energispareaftalen
fra 2005 blev der indført metodefrihed i energispareindsatsen, hvilket har åbnet op for
udviklingen af ESCO i Danmark. Indtil videre tilbyder
ESCO’er kun deres ydelser til
storkunder, fx offentlige institutioner og etagebyggerier, ikke
til énfamiliehuse og mindre virksomheder.

Hvorfor ESCO?

Direkte effekt
Akut
vedligeholdelse

Total
effekt

Planlagt
vedligeholdelse
Energi
Garanteret
energibesparelse

I dag

Kontraktperioden

Efter
kontrakt

Figur 7: Sådan finansieres energibesparelser efter ESCO-modellen.
[Kilde: Schneider Electric, 2009].
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Fordelen er, at det er overskuddet fra energibesparelserne,
der finansierer investeringen i
energirenoveringen og de øvrige udgifter i forbindelse med
projektet. Dette sker via besparelser på energiudgifterne, herunder både på drifts- og
vedligeholdelsesudgifter.
Således forpligter ESCO-selskabet sig til at dække et eventuelt underskud, hvis
energibesparelserne ikke opfyldes inden for kontraktperioden.
Med andre ord påtager
ESCO’en sig garanti for, at
energibesparelserne realiseres
inden for den indgåede kontraktperiode. Dette betyder, at
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kunden fritages for ansvaret for
udførelsen af energibesparelsen. Samtidig er der mulighed
for, at ESCO-selskabet vil finansiere tiltag med længere tilbagebetalingstid, end
bygningsejeren selv ville gøre.

ESCO til offentlige
Ofte udpeges økonomi som
den væsentligste forhindring for
iværksættelse af energioptimerende tiltag i de kommunale
bygninger. Fordelen ved
ESCO-projekter i forbindelse
med energioptimering af de
bygninger er, at kommunen får
finansieret investeringen i energibesparelserne. Samtidig kan
de få udliciteret en stor og besværlig opgave. Ofte er energiansvaret ude i de kommunale
institutioner placeret hos personer, der ikke har dette som prioriteret fokus. Desuden mangler
der ofte et bindeled mellem
institutioner og rådhuset, hvor
beslutningerne tages. Derfor foreslås det, at der oprettes stillinger som kommunale
energikoordinatorer, der har til
opgave at initiere ESCO-samarbejder og at koordinere kontakten til ESCO’en.
Hvis det antages, at der oprettes én kommunal koordinations-stilling i hver kommune, vil
dette betyde 98 stillinger. Yderligere vil initiativet medføre en

øget beskæftigelseseffekt som
led i ESCO-ydelsen.
En kommune eller en region
kan optræde som sit eget
ESCO-selskab i stedet for at
benytte et privat selskab. I så
fald oprettes en fond, hvor gevinsten fra energibesparelse
indsættes. Fonden bruges til at
lånefinansiere de enkelte institutioners investeringer i energibesparelser.

ESCO til private
Det er i dag ikke muligt som privatkunde at modtage ESCOløsninger i Danmark, dog har
der været en enkelt erfaring i
Middelfart Kommune, hvor man
termograferede et helt villaområde og efterfølgende tilbød
boligejerne energirådgivning.
De, der takkede ja til energirenovering, blev udbudt som ét
samlet projekt, der kunne udføres som et ESCO-projekt. På
denne måde blev der samlet en
masse underleverandører, der
kunne udføre både rådgivning,
gennemførsel af renovering
samt tilbyde fælles finansieringsløsninger.

forslag til energibesparende renovering af boligen. I dag skal
der for parcelhuse kun udarbejdes energimærke ved salg af
ejendommen, mens det for etageboliger kræves hvert femte
år. Beskæftigelseseffekten for
et sådant forslag er ikke beregnet på danske forhold, men
iværksættes der energirenoveringsopgaver af denne type, vil
man på europæisk plan kunne
skabe en halv million arbejdspladser, ifølge en beregning fra
BAT-kartellet .

Lån til energibesparelser
En kommune kan låne penge til
energibesparende investeringer, som så betales af i takt
med de faldende årlige energiudgifter. Sådanne lån kan optages uden for det almindelige
låneloft. En sådan låneadgang
har regionerne hidtil ikke haft,
men det har de opnået i foråret
2009. Dermed kan man også
låne til energirenovering af hospitaler og andre bygninger i regionerne.

Yderligere oplysninger:
Det foreslås, at den eksisterende energimærkning af huse
knyttes sammen med gratis
rådgivning fra en energikonsulent, der gennemgår boligen og
præsenterer de mest rentable

Det Økologiske Råd: 26 forslag
til fremme af energibesparelser
i boliger, 2007
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Renovering af kloakker
Mål: Bringe kloaksystemet op til et rimeligt niveau
(og fremtidssikre det ifht. fremtidens vejr)
Investering: 400 mia. kr. ekstra til fornyelse årligt i seks år
Arbejdspladser: 560 om året i seks år

Kloakrenovering
Kloaksystemet i Danmark er
igennem en lang årrække blevet misligholdt. Dette førte til, at
kommunerne i 1994 indgik en
frivillig aftale med Miljøstyrelsen om at investere mere i fornyelse af kloaknettet. Dette
indebar en samlet årlig investering på 1,2 mia. kr. i perioden
1994-2008. I 2004 viste en foreløbig evaluering af aftalen, at
kommunerne stadig investerede for lidt, hvorfor det var
nødvendigt at kommunerne investerede 1,8 mia. kr. i perioden 2003-08 for at overholde
aftalen. I 2008 udarbejdede
konsulentfirmaet Rambøll en
analyse for Ingeniørforeningen
(IDA), der viste, at kommunerne også frem til 2008 stadig
havde investeret for lidt, hvilket
har ført til et samlet efterslæb
på 2,3 mia. kr.
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Hvorfor forny
og fremtidssikre?
Det er vigtigt, at kloakledninger
m.m. løbende vedligeholdes,
således at det ikke senere bliver endnu dyrere at gøre det,
og for at forhindre bl.a. utætheder. Et dårligt vedligeholdt
kloaksystem gør det dels dyrere at drive kloaker og rensningsanlæg, og dels betyder
det en større risiko for sundhedsproblemer. I 2009 blev et
sted mellem 200-500 mennesker i Tune på Midtsjælland
syge, fordi deres drikkevand
var forurenet af kloakvand.
Årsagen var bl.a., at gamle
kloakrør i tæt nærhed af en
drikkevandboring ikke var blevet fjernet eller tilstoppet, og
således i forbindelse med heftige regnskyld førte overfladevand og kloakvand hen til det
rene drikkevand. For at sikre,
at fornyelsen af kloaksystemet
sker de rigtige steder, er det
også vigtigt, at der foretages
tv-inspektioner af kloakkerne.

Forslag
Det foreslås, at den forsømte
renovering og fornyelse af
kloaknettet indhentes i løbet af
seks år ved en mer-investering
på 2,4 mia. kr. Den årlige beskæftigelseseffekt er på 560 arbejdspladser årligt i seks år.

Yderligere oplysninger:
Tilstanden i landets kloaksystemer – om vedligeholdelse og
fornyelse af det danske kloaknet, IDA 2008
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Foto: Harry Nielsen
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Drikkevandsledninger
Mål: Nedbringe spild fra drikkevandsledninger
Investering: 76 mio. kr. årligt
Arbejdspladser: 105 årligt

Spild fra vandledninger
Fra 1997 til 2007 er forbruget af
vand i de danske hjem faldet
med 12,9%. Og selvom der
igennem mange år har været
fokus på at sænke vandforbruget, spildes der stadig 19 mia.
liter vand hvert år fra drikkevandsledninger.
Dette betydelige tab svarer til
5% af alt det vand, der sendes
ud fra vandværkerne. Hovedbaggrunden for dette spild er
gamle ledninger, dårlige konstruktioner og dårlige materialer.

Hvorfor skal spildet
minimeres?
I store dele af landet bliver der
pumpet mere vand op, end det
vurderes at være bæredygtigt
på længere sigt. Især i Hovedstadsområdet, Århus og
Odense – samt områder der
ligger i forbindelse med disse
byer – bliver der pumpet mere
vand op, end det er hensigtsmæssigt. Samtidig risikerer
man, at det spildte vand via
bl.a. kloakledninger ender på
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rensningsanlæg, hvor det ellers
rene drikkevand er med til at
forringe driften.

Initiativ
I øjeblikket er der en strafafgift
for vandtab fra et vandværk ud
over 10%. Denne grænse foreslås sænket til 5% for at gøre
det mere økonomisk attraktivt
at udbedre utætheder og forny
vandledninger. Samtidig foreslås det at øge investeringen i
fornyelse af ledningsnettet
med 76 mio. kr. om året, for
hurtigere at få udskiftet rør,
inden de går hen og bliver et
problem. Sidstnævnte initiativ
vil give 105 arbejdspladser
årligt.

Yderligere oplysninger:
Vand i tal, (rapport) Danva
2008
http://ing.dk/artikel/93241-tonsvis-af-rent-drikkevand-siver-udaf-gamle-jernroer?highlight=va
ndledninger
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Grønne afgifter
Hvad er grønne afgifter?

Hvorfor grønne skatter?

Grønne afgifter pålægges fra
samfundets side miljømæssigt
uønsket adfærd således, at en
mindre miljøbelastende adfærd
fremmes. Grønne afgifter er i
dag fx pålagt benzin, olie, el,
biler, affald og vand.

Afgifter kan være effektive midler til at fremme miljøforbedrende tiltag, idet de kan have
en adfærdsregulerende virkning. Således virker de ved, at
man forhøjer prisen på miljøbelastende adfærd og letter prisen på mere miljøvenlig
adfærd. Eksempelvis skal det
være dyrere at køre i miljøbelastende biler – såsom firhjulstrækkere. Indtægterne fra
afgifterne kan anvendes til at
investere i mere miljøvenlig teknologi og energibesparende tiltag eller kan blot indgå i det
almindelige statsbudget.

Man kan pålægge grønne afgifter på udvalgte områder. Hvis
man mere systematisk omlægger fra skat på arbejde over
mod skat på forurening og brug
af naturlige ressourcer, kalder
man det en grøn skattereform.
Herved bevares skattetrykket
på et ensartet niveau, mens
skatten omfordeles. En afgørende forudsætning for, at en
grøn beskatning virker er, at
den synliggøres. Befolkningen
skal tilskyndes at tilvælge den
handling, der er mest miljøvenlig og samtidig økonomisk fordelagtig. Samtidig bør det ved
indførsel af en grøn skattereform sikres, at den sociale ulighed ikke øges. Særligt udsatte,
eksempelvis lavtlønnede, SUmodtagere, arbejdsløse, efterlønnere, pensionister osv.
kompenseres ved fx sænkning
af bundskatten og forhøjelse af
overførselsindkomster – eller
ved udbetaling af en såkaldt
grøn check.
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En grøn skattereform er afhængig af både den folkelige og politiske accept, hvorfor det ofte
ender som et politisk stridspunkt. En grøn skatteomlægning kræver politisk mod og
evne til at forklare sammenhængen med øgede grønne
skatter og tilsvarende sænkede
skatter på eksempelvis arbejdsindkomsten. I 1990’erne skete
der ret omfattende grønne skatteomlægninger. Efter regeringsskiftet i 2001 gik det i stå, og
størrelsen af de grønne afgifter
blev udhulet som følge af skattestoppet. Men i løbet af 200708 skiftede VK-regeringen
holdning, og i foråret 2009 blev
en mindre grøn skattereform
vedtaget. Den genoprettede til

en vis grad de grønne afgifters
størrelse – men fjernede ikke
hele den udhuling, der var sket
siden 2001.
De danske virksomheder er pålagt grønne afgifter, som ikke er
højere end afgiften i de omgivende lande, vi normalt sammenligner os med. Og
afgifterne på virksomhederne
er langt lavere end på husholdningerne, se figur 8.
Dette kan være medvirkende
til, at virksomhedernes incitament til at spare på energien er
mindre end husholdningernes.
Derfor er der god grund til at
forhøje grønne afgifter på virksomhederne/erhvervet. Omvendt peger erhvervene selv på
konkurrenceproblemer ved
øgede energiafgifter, men de
danske energipriser er relativt
lave sammenlignet med andre
lande i Europa. Desuden kan
man kompensere virksomhederne, så deres konkurrenceevne ikke forringes – fx ved at
fjerne eller sænke arbejdsgiverafgifter, som ikke har nogen
miljømæssig effekt.
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Figur 8: Energiafgifter fordelt på husholdninger og erhverv i 2003.
[Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet: Vækst, klima og konkurrenceevne, 2008].

Der bør ske en yderligere grøn
skatteomlægning, der flytter beskatningen fra arbejdsindkomsten til forhøjede skatter på
unødigt ressourceforbrug, forurening, fossile energikilder
osv. Samtidig skal informationsniveauet omkring en sådan
skatteomlægning øges i befolkningen – så alle er klar over, at
det netop er en omlægning og

ikke en skatteforhøjelse. Det er
omdiskuteret, hvorvidt en grøn
skattereform i sig selv øger beskæftigelsen. Men det vil
fremme indførelsen af en lang
række af de tiltag, som er
nævnt i de øvrige afsnit i dette
hæfte, og som vil have en positiv beskæftigelseseffekt.

Som et alternativ til grønne afgifter kan man give tilskud til
mere miljøvenlig adfærd – eller
en kombination af begge dele.
Et af problemerne ved tilskud,
hvis de ikke følges af grønne
afgifter, er, at de koster penge
og dermed kan medvirke til
enten højere indkomstskatter
eller forringede velfærdsydelser
andre steder.
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Tariffer
Ud over en samlet grøn skattereform skal man også sørge for,
at den måde, tarifferne – taksterne – for el og fjernvarme
sammensættes på, skal sikre
det størst mulige økonomiske
incitament for at spare på energien.
Taksterne er sammensat af en
fast og en variabel del. Jo
større den faste del er, jo mindre motivation har forbrugerne
for at spare. På den anden side
er der netop for fjernvarme
nogle betydelige faste omkostninger ved at lægge og vedligeholde nettet, mens de løbende
udgifter til at levere varme er
relativt lave. Hvis der slet ingen
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Yderligere oplysninger:
fast omkostning var, ville en del
forbrugere bruge langt mere
brændeovn – som giver langt
mere luftforurening end fjernvarme. Derfor er der brug for et
kompromis – vi anbefaler 20%
fast omkostning og 80% variabel. Men de fleste fjernvarmeleverandører lægger mellem 20
og 40% over på faste omkostninger, og for 20% af leverandørerne er det endda over
40%.
Elvarmeforbrugere har et betydeligt højere elforbrug end
andre. De begunstiges i dag af
en lavere elafgift. Denne rabat
bør fjernes for at motivere til at
skifte til en mere miljøvenlig opvarmningsform.

Økonomi- og Erhvervsministeriet: Vækst, klima og konkurrenceevne, 2008
De Økonomiske Råd: Økonomi
og miljø, 2009 (Årsrapport)
Det Økologiske Råd: Grønne
fodaftryk på den kommende
skattereform, 2009
http://www.ecocouncil.dk/downl
oad/20090203_groen_skatte
rapport.pdf.
Det Økologiske Råd: Afgiftsreform og energibesparelser
(afsnit om tariffer), 2006.
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Slutnoter
1. Det svarer til den model, der blev anvendt,
da man i 1980’erne indførte tilslutningspligt til
fjernvarme.
2. Det koster 100-150.000 kr. til et parcelhus af
gennemsnitstørrelse, afhængig af mængden
af sten, træer m.v. på grunden.
3. Private varmepumper var ikke omfattet af
projektet ”Miljø, energi og beskæftigelse” i
2005. Derfor er der ikke beregnet en specifik
beskæftigelsesfaktor på dette. Derimod indgik dels en faktor, dvs. antal job pr. investeret
mio., på dels centrale varmepumper, dels
konvertering fra elvarme til fjernvarme. Vi har
i dette regneeksempel anvendt en beskæftigelsesfaktor på 1,8 for private varmepumper,
som er et gennemsnit af de to nævnte på
hhv. 1,5 og 2,2.

8. Kilde: Elsparefonden & Pia Rosenberg fra
rådgivningsfirmaet plan og projekt.
9. http://www.energiforumdanmark.dk/filead
min/Nyheder/Energibesparelser i erhvervs
livet delrapport2 april 2009.pdf
10. BAT-kartellet = Bygge- Anlæg og Trækartellet, en samarbejdsorganisation mellem otte
LO-forbund, der repræsenterer medlemmernes interesse.

4. Det skal bemærkes, at SBi medregner Handel & Service og derfor opererer med samlet
besparelse på 58 PJ og omkostninger på 100
mia. kr. Men da vores tiltag kun omfatter boliger, har vi trukket Handel & Service ud af
begge tal.
5. http://www.byggeriogenergi.dk/25059
6. TAC A/S har nu skiftet navn til Schneider
Electric. Schneider Electric er en energiservicevirksomhed, der i dette tilfælde fungerer
som et ESCO. Det vil sige, at de som virksomhed har stået for alle led af energibesparelsen i kommunens bygninger. Herunder
både projekteringen, installationen, udførsel
og overvågning.
7. http://www.teknologisk.dk/_root/media/
34221_EFP%202007.pdf
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Traditionelle industrier lukker eller afgrænser. Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Klimaforandringer truer med at skabe uoprettelige skader, især i udviklingslandene,
men også på vores breddegrader. Men vi kan faktisk slå flere fluer med ét smæk og
udvikle bæredygtige arbejdspladser, som kan udfase vores forbrug af olie, kul og
gas samt udslippet af drivhusgasser – og forbedre miljøet i øvrigt.
3F og Det Økologiske Råd giver i dette hæfte en lang række eksempler på sådanne
grønne job.
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Du kan selv være med til at fremme grønne job ved at fremføre forslagene over for
de lokale virksomheder, politikkerne i din kommune, i Folketinget og i regeringen.

Varenr. 6044
EAN 978-87-91870-13-2

FA G L I G T F Æ LL E S F O R B U N D

D E T Ø KO LO G I S K E RÅ D

Eksempler på energi- og klimainitiativer, der giver beskæftigelse

