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INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne rapport søger at belyse de løsninger,
der har størst potentiale til at reducere udledningen af CO2 samt de omrad
̊ er af dansk
erhvervsliv, der har størst kapacitet til at indvirke på en bæredygtig omstilling. Rapporten er udarbejdet af Green Innovation Group
(GIG) og baseret på interviews med topchefer fra det danske erhvervsliv, ledende forskere fra danske universiteter og stiftere af
danske grønne startups. Målet med rappor-
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OPSUMMERING

ENERGI OG FORSYNING
Denne rapport belyser vejen mod den grøn-

•

Danmark står stærkt omkring især vind-

FØDEVARER OG LANDBRUG
•

Danske virksomheder har en global

MATERIALER OG RESSOURCER
•

I denne klynge står Danmark stærkest

ne omstilling for fem centrale klynger i det

energi og fjernvarme med et teknologisk

førerposition inden for fødevarekemi og

omkring udnyttelse af affald som en

danske samfund. Det primære fokus er de

niveau i verdensklasse og flere virksom-

-ingredienser, samt optimeret produk-

ressource, samt i udviklingen af polyme-

innovationer og løsninger, der har størst po-

heder af international kaliber.

tion og fødevaresikkerhed.

rer og plastik.

tentiale for at reducere vores aftryk på klima
og miljø, nationalt og globalt. For hver klynge
præsenteres nuværende styrker og udfor-

•

Løsninger til lagring af vedvarende ener-

•

De største potentialer for bæredygtig

•

Det største bæredygtige potentiale fin-

dringer, samt en vurdering af potentialet for

gi (Power-to-X) er afgørende for den

omstilling findes i reduceret spild og

des i løsninger, der erstatter afbrænding

etablering af nye styrkepositioner.

grønne omstilling. Danmark har et stort

plantebaserede innovationer.

af træ og kul til madlavning i udviklings-

potentiale for en international styrkepo-

lande, samt i højteknologisk modellering

sition omkring disse løsninger, funderet i
eksisterende forskning og momentum
hos etablerede virksomheder.

og optimering af cirkulære produkter og
•

Danmark har mulighed for at rumme

produktionsprocesser.

disse potentialer i en udvidelse af de nuværende styrkepositioner. Det vil kræve
ambitiøse investeringer samt en gradvis

•

•

For sidstnævnte løsning er en internatio-

En udfordring er økosystemet for start-

omstilling af en sektor, der er dybt for-

nal styrkeposition en mulighed baseret

ups og små og mellemstore virksom-

ankret i animalsk produktion.

på stor forskningskapacitet, men det vil

heder (SMV’er), der behøver mere risi-

kræve markante investeringer i erhverv-

kovillig og langsigtet kapital for at drive

slivets momentum.

innovationen.
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OPSUMMERING

BYGGERI OG INFRASTRUKTUR
•

•

Danmark står stærkt i forhold til energi-

CENTRALE BEGREBER

Især omkring shipping og logistik har

Sektorkobling henviser til løsninger, der

Cirkulær økonomi er et alternativ til idéen

renovering, særligt isolering og glas,

danske virksomheder international ræk-

rækker på tværs af samfundet og erhvervs-

om, at en given vare starter som en ressour-

som er en vigtig brik i fremtidens klynge

kevidde, mens en udbredt cykelkultur

livets traditionelle sektorer. Fremtidens bæ-

ce og ender som affald. I praksis kan cirkulæ-

for byggeri og infrastruktur.

udgør Danmarks grundlag for at forme

redygtige samfund vil kræve forandringer på

re principper integreres både i udviklingen af

fremtidens byer.

overfladen samt i de underliggende syste-

nye produkter og processer, udnyttelse af

mer. Energiforsyning, fødevareproduktion,

bygninger og maskiner, samt i håndteringen

•

Nye effektive løsninger til nedkøling,

industrielle materialer, intelligente byer og

af vores affaldsstrømme. Området rummer

Udover bæredygtige drivmidler vil elek-

fremtidens transportnetværk vil alle være

et stort potentiale for klima og miljø og er en

samt cirkulær arkitektur er de vigtigste

trificering af transportmidler samt tekno-

tæt forbundne i fremtidens samfund. Bære-

decideret nødvendighed, hvis vi skal opnå

brikker i den grønne omstilling.

logisk optimeret logistik i byerne rumme

dygtige innovationer vil ophæve skellene

global bæredygtighed. Tankegangen må

det største bæredygtige potentiale. Det

mellem dele af hver enkelt industri, men vil

derfor integreres i de tidligste stadier af

er også her Danmark har de bedste for-

også række på tværs af klyngerne. Hvis vi

produktudvikling, samt indgå i ambitiøse po-

De største potentialer for nye danske

udsætninger for at drive omstillingen

holder denne integrerede systemtænkning

litiske krav til processer og organisationer.

styrkepositioner i klyngen findes om-

gennem de nuværende styrkepositio-

for øje, har vi et bedre udgangspunkt for at

kring energirenovering, optimeret drift i

ner.

opdage og udvikle fremtidens vigtigste

mere

•

TRANSPORT OG MOBILITET

bæredygtige

byggematerialer

•

intelligente bygninger samt integration

løsninger.

af fornybare materialer.
•

Erhvervslivets store styrke på området
er ikke afspejlet i en stærk position inden
for iværksætteri og forskning på området.
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INTRODUKTION

EN GRØN FREMTID

1.1

GLOBALE
UDFORDRINGER

INTRODUKTION

1

A

C

Befolkning

Teknologi

Et klart billede af virkeligheden er en forud-

Vi bliver flere mennesker på planeten, og

Med den teknologiske udvikling udvides mu-

sætning for bæredygtig udvikling, og kvalifi-

forbruget og miljøbelastningen for hvert en-

ligheder, og afstande mindskes. Vi kan kom-

cerede analyser er nødvendige for at kunne

kelt menneske går indtil videre kun opad.

munikere bedre og hurtigere, over længere

navigere i en omskiftelig fremtid. De seneste

distancer, maskiner overtager flere menne-

år har en række organisationer, institutter og

skers arbejde, og teknologi bliver integreret

konsulenthuse udfærdiget rapporter, der

i komplekse processer.1

peger på overordnede tendenser i den nuværende udvikling, både teknologisk og
samfundsmæssigt. Budskaberne i disse trendanalyser varierer naturligvis med hver af-

B

sender og for hvert emne, men de rummer
vigtig information om den fremtid, vi forsøger at påvirke. For at skabe overblik i kom-

Planet

De identificerede megatrends rummer både
det internationale samfunds og planetens

pleksiteten har vi sammenholdt fællestræk-

Vi bebor en planet med begrænsede

behov i fremtiden. Samtidig tegner de et bil-

kene i disse analyser og identificeret tre

ressourcer og delikate balancer i komplekse

lede af de vigtigste løsninger på vores udfor-

overordnede kategorier, der tilsammen be-

økosystemer. Når man flytter så gennemgri-

dringer. Disse løsninger tager form som tek-

skriver de vigtigste forhold, vi som samfund

bende rundt på naturressourcerne, som vi

nologiske innovationer, der rækker på tværs

må være opmærksomme på:

mennesker gør, har det konsekvenser på

af enkelte områder og sektorer i samfundet.

både kort og langt sigt.

I de følgende tre afsnit uddybes hver megatrend.

14
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1.1.1

INTRODUKTION

BEFOLKNING

Jordens befolkning ventes at runde otte mil-

behov for smarte byer, smarte bygninger og

produktiviteten per dyrket kvadratmeter.

liarder allerede i 2023. Flere mennesker har

smarte

løsninger

Kan vi f.eks. dyrke bladgrønt i etagebyggeri-

brug for mad, tag over hovedet, el og varme,

inden for transport og byggeri bør derfor

er i byer? I så fald kan vi frigøre mange tøn-

Vi vil fortsat se øgede krav til energi som

transport, samt en lang række produkter og

have sigte mod et helhedsorienteret per-

der land i landbruget, da vertikale farme kan

både el, varme og brændstof. Denne efter-

materialer. Alt dette på mindre plads, mens

spektiv på fremtidens byer for virkelig at

dyrkes i etager og høstes flere gange om

spørgsel vil sandsynligvis drive den teknolo-

2

forsyningskæder.

Nye

3

eksempelvis skovbrug.

individuelle forventninger til og forestillinger

vinde indflydelse på kort sigt. I et scenarie

året, end traditionelt landbrug tillader. In-

giske udvikling til på længere sigt at levere

om det gode liv vokser. Det er usandsynligt,

hvor selvkørende brint- eller elbiler, der ejes

novationer i fødevareproduktion kan få store

nær ved gratis energi og lagring. Dette fører

at vores livsstil i det moderne samfund æn-

kollektivt, bliver normen i løbet af få årtier, er

konsekvenser for vores nuværende model

potentielt til en verden med rigelig energi og

dres væsentligt i løbet af de næste 20 år.

det ikke hensigtsmæssigt at investere yderli-

for produktion og forbrug. En sådan udvik-

utallige muligheder som en direkte konse-

Derfor er vi nødt til at finde løsninger, der

gere i en infrastruktur, der understøtter pri-

ling har følgevirkninger for, hvordan vi for-

kvens. Men først og fremmest skal vi forstå,

kan øge bæredygtigheden i de nuværende

vatejede benzinbiler.

står og organiserer fremtidens infrastruktur

at vi bliver mange flere mennesker, vi kom-

byer og miljøer for den nuværende og fremtidige befolkning.

16

1

og transportsystemer. Eksempelvis vil balan-

mer til at bo tæt i kæmpebyer og have glo-

I takt med befolkningstilvæksten vil fødeva-

cen mellem land og by ændres. Med mere

bale levestandarder, der ligner dem, vi ser i
Europa i 2020.

reproduktionen stå over for udfordringer,

digitalt fjernarbejde vil elementer af urbani-

Over de næste få årtier vil tendenserne for

der kræver helt nye løsninger over hele linjen

seringen blive vendt, og Danmarks 85% land-

jordens

- fra jord til bord. Vi har behov for at øge

brugsareal kan til en vis grad omlægges mod

befolkning

betyde

Green Innovation Group A/S

et

stigende
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1.1.2

INTRODUKTION

PLANET

Vi ser allerede de markante effekter af men-

mad på. Knaphed er en drivkraft for kon-

gletschere i Andesbjergene eller tøet per-

neskets aktiviteter på planetens miljøer og

flikter, men kan også fungere som drivkraft

mafrost i Sibirien. Hvis vi skal imødekomme

klimaet. De effekter vil sandsynligvis for-

for nytænkning og innovation. En stor del af

udfordringerne politisk og teknologisk, har vi

En del af omstillingens momentum kan fin-

stærkes over de næste årtier. Det kalder på

incitamentet

derfor brug for at etablere et uomgængeligt

des i markedsdrevet innovation, men vi kom-

løsninger på et globalt plan, men også

produkter og løsninger må derfor komme fra

vidensgrundlag. Jo før, jo bedre.

mer ikke udenom, at centrale politiske orga-

spredning af løsninger i mindre skala. Omstil-

kollektiv regulering i internationale samar-

lingen indebærer naturbaserede løsninger,

bejder, der kan fungere som fyrtårn for sta-

På længere sigt er de centrale udfordringer,

krav til bæredygtighed, for eksempel gen-

hvor udviklingen af vores samfund og byer

bilitet i en uforudsigelig verden under foran-

at vi fortsat har brug for nye materialer og

nem beskatning af miljø- og klimabelastning.

integrerer og beskytter den biologiske

dring.

ressourcer, samt store omstillinger i vores

Vi må som samfund ligeledes finde en måde

til

udvikling

af

cirkulære

mangfoldighed. Samtidig behøves en udvik-

18

1

sede kapacitet.

ner på den lange bane må sikre ambitiøse

fødevare- og energiproduktion. Med de nu-

at garantere en mere holistisk systembe-

ling og udbredelse af en mere cirkulær øko-

Det er afgørende, at vi i løbet af de næste

værende metoder kan planeten ikke under-

vidsthed i dannelsen af viden og samfunds-

nomi, især for produkter og industrier der in-

20 år bliver klogere på omfanget og effek-

støtte en voksende befolkning, der også stil-

udvikling. Det er nødvendigt for at imødegå

kluderer sjældne metalkomponenter. Det

terne af vejrændringer, luft- og miljøforure-

ler større krav. Disse ressourcebegrænsnin-

konsekvenserne af fremtidens udpinte øko-

gælder især vores elektronik på både for-

ning, vandmangel og ændrede forhold i re-

ger er en anledning til at udvikle nye teknolo-

systemer, stigende vandstande, ørkendan-

bruger- og industrielt plan. Initiativer, der

gionale økosystemer. Alle disse indgår i en

gier, der mindsker afhængigheden af sjæld-

nelse, insektdød, forsaltning og forsuring af

øger holdbarheden af produkter, samt gen-

vekselvirkning med dele af vores samfund,

ne ressourcer og forbruger mindre energi.

havene. Alle disse effekter er med til at skub-

brug og ‘upcycling’ vil derfor blive mere ud-

og i mange tilfælde vil påvirkningerne over-

Men det er i denne sammenhæng afgørende

be til de globale balancer, og vi har brug for

bredte. Det samme vil løsninger, der optime-

skride nationale grænser - udledninger af

at fremtidens produktudvikling og forbrugs-

den holistiske systemtænkning for at møde

rer vandforbrug og nye måder at fremstille

drivhusgasser i Europa kan føre til smeltede

mønstre tager højde for planetens begræn-

udfordringerne i det kommende århundrede.

Green Innovation Group A/S

19

EN GRØN FREMTID

1.1.3

INTRODUKTION

TEKNOLOGI

Inden for de næste ca. 20 år vil konsekven-

somheder, nu kunne udføres af SMV'er, og

programmer? Har vi behov for chauffører,

giske megatrends behøves mere viden om

serne af de teknologiske megatrends være,

hvad der plejede at kræve en SMV kan klares

når vi kan have selvkørende lastbiler, der

fremtidens urbanisering samt modreaktio-

at en større del af den globale befolkning

af et par dygtige personer, der kan arbejde

ikke bliver trætte og skal sove eller spise

nerne båret af VR og fjernarbejde. Ligeledes

kan deltage på den globale markedsplads,

remote som freelancere. Teknologi har såle-

frokost? Er robotter de nye malere, mekani-

må vi fortsat undersøge konsekvenserne af

først som forbrugere og senere som produ-

des bevæget alle et trin op på kapacitets-

kere og landmænd? Det er langtfra tydeligt,

billigere vedvarende energi, øget mobilitet

center og decentrale tjenesteudbydere.

stigen.

hvilke beskæftigelser der bliver overflødig-

på tværs af kloden, robotter, flytbare huse,

gjort af teknologiens rivende udvikling - men

elektriske fly, 3D-print og nye logistiske sy-

Udviklingen af massekommunikation ændrer
vilkårene for, hvordan virksomheder driver

På det individuelle niveau har internettet og

det er helt sikkert, at vi kan se frem til et ra-

stemer samt automatiserede køretøjer. Alle

forretning. Flere af nutidens virksomheder

smartphones betydet, at alle har adgang til

dikalt anderledes arbejdsmarked allerede

de typer af teknologier vil være katalysato-

ser sig selv som ‘født globale’. Det betyder i

endeløse mængder af viden. Teknologien

om 20 år.

rer for forandringer af både vores arbejds-

grove træk, at de er næsten uafhængige af

har også udvisket grænserne for, hvilke

et geografisk tilhørsforhold, og at de kan nå

mennesker der har adgang til hvem. Via Lin-

Bedre vedvarende energikilder samt effektiv

mindst planetens ressourcebalancer. Det er

ud til en global befolkning. De har potentielt

kedIn, Twitter eller Facebook kan almindeli-

lagring i batterier mm. kan underminere tra-

derfor vigtigt, at vi løbende støtter forskning

kapaciteter, der tidligere var forbeholdt sta-

ge borgere kommunikere med statsledere,

ditionelle forretningsmodeller, især omkring

i effekterne af den teknologiske avantgarde

ter, men som nu kan udføres af de store virk-

virksomhedsledere og ligesindede på tværs

fossile brændsler. ’Virtual reality’ (VR) kan

- at ’horizon scans’ som denne rapport bliver

somheder selv - konglomerater som Ama-

af planeten.

potentielt

en fortløbende proces frem for et afsluttet

zon, Facebook, Tencent og Samsung har på

20

1

marked, vores samfundsstrukturer og ikke

transformere

traditionelle

læ-

ringsinstitutioner, og genteknologi kan få

enkeltstående indspark.

forskellige områder nærmest monopoler på

På længere sigt kan vi være vidne til, at nuti-

store konsekvenser for medicinalvirksomhe-

bestemte ydelser og kan forme kommunika-

dens massive industrier kan forsvinde helt på

der.

tion, efterspørgsel og infrastruktur for store

meget kort tid - har vi behov for bogholdere,

befolkningsgrupper. Samtidig vil opgaver,

når kunstig intelligens kan læse kvitteringer

For at skabe fuld forståelse af de helt lang-

forme fremtidens bæredygtige samfund, fin-

der tidligere blev løst eksklusivt af store virk-

og indeksere dem i digitale regnskabs-

sigtede effekter og potentialer i de teknolo-

des i kapitel 7. Perspektiver og Begreber.
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Uddybende beskrivelser af de mulighedsskabende teknologityper, som kommer til at
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1.2

1

HVORFOR ER
DENNE RAPPORT
UDARBEJDET?

Gigantiske mure af is der synker i havet, og

bæredygtige niveau i 2050.6 Over de næste

stillehavsøer der forsvinder. Billederne af de

årtier vil klimaforandringerne forstærke for-

ovennævnte klimaforandringer bliver stadigt

skellene mellem velhavende og udsatte re-

flere og kommer tættere på. I 2020 er få

gioner globalt. Vi kommer til at møde store

danskere i tvivl om, at menneskeskabt global

sociale udfordringer, såsom ændrede inter-

opvarmning er en realitet, og at klodens

nationale handels- og magtforhold samt

temperatur vil nå et uholdbart niveau, hvis

store migrationsstrømme fra ubeboelige

ikke der handles øjeblikkeligt og konse-

områder tættere på ækvator.7 Klimaforan-

kvent.

4

Omstillingsagendaen er i stigende

dringerne rammer socialt skævt, idet de

grad en del af hverdagen hos investorer, po-

mindst forurenende lande bliver hårdest

litikere, i bestyrelseslokalerne og på direk-

ramt af forandringerne.8 Derfor har vi dan-

tionsgangene. Den voksende bevidsthed

skere et ansvar for at være med til at drive

kommer ikke et sekund for tidligt. De ændre-

den grønne omstilling for klodens 7,8 milliard

de forhold i temperaturer, nedbør og relate-

mennesker.

rede miljøproblematikker omkring biodiversitet, luft- og vandforurening m.m. vil komme

Det er et ansvar, der meget vel kan vise sig

til at forstyrre både naturlige og samfunds-

også at være den vigtigste mulighed for

5

udvikling og vækst i dette århundrede. Poli-

I Danmark er oversvømmede marker og

tisk vilje til bl.a. regulering og internationalt

pressede kloakrør kun de første tegn. Klima-

samarbejde med andre lande og NGO’er er

forandringer er et globalt problem med loka-

essentielt for den grønne omstilling. Men de

le konsekvenser.

specifikke løsninger til nye former for føde-

mæssige dynamikker i vores nære fremtid.

varer, energi, bygningskonstruktion, mate-
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Danmark er med 5,8 millioner indbyggere et

rialer og transport skal først og fremmest

lille land, men vi udleder næsten fem gange

komme fra private aktører. Den Globale

mere CO2 per indbygger end det anslåede

Kommission for Klima og Økonomi estime-
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rer, at den rette indsats mod klimaforandrin-

må vi også have eksport og skalering for øje.

ledningen af CO2? Hvad skal man prioritere,

gerne på verdensplan kan udløse vækst og

Vi ved, at den tilgang virker - årtiers ambi-

og hvor kan Danmark gøre den største for-

samfundsforbedringer

tiøst fokus på vindenergi har betydet, at

skel?

til

en

værdi

af

9

160.000 milliarder DKK.

1

dansk teknologi og ekspertise nu spiller en
rolle på den internationale scene.10 Vi står så-

Denne rapport søger at besvare disse

De rigeste lande skal gå forrest i en ambitiøs

ledes i Danmark med et hjemmemarked,

spørgsmål og inspirere til handling ved at be-

omstilling, og som denne rapport viser, så

som har enormt potentiale til at blive mobili-

lyse de løsninger, der har det største poten-

har vi i Danmark kapaciteten til dette. Én til-

seret som en del af omstillingen, og denne

tiale for udledningsreduktioner, samt de om-

gang er blot at feje for egen dør ved at opnå

position tillader, at vi i Danmark kan skabe lo-

råder af det danske erhvervsliv, der har

den ønskede reduktion af drivhusgasser på

kale løsninger på globale problemer. For

størst kapacitet til at påvirke den bæredygti-

70% i år 2030. En anden tilgang er at udvikle

hver dag vi venter, bliver det dyrere og svæ-

ge omstilling. Rapporten er udarbejdet af

løsninger, som kan eksporteres - altså at

rere at få planeten tilbage i balance.

Green Innovation Group (GIG) og baseret på

sælge koste til resten af verden. Løsninger

CO2 ppm (‘parts per million’ - det vil sige antal af
CO2-molekyler for hver
million luftmolekyler)

500

interviews med topchefer fra det danske

på klimaforandringerne kan vi skabe lokalt i

Men hvor tager man fat på så kompleks en

erhvervsliv, ledende forskere fra danske uni-

Danmark, men hvis de skal have global ræk-

problemstilling? Hvilke løsninger og teknolo-

versiteter og stiftere af danske grønne

kevidde og gøre en forskel for planeten, så

gier har størst potentiale til at reducere ud-

startups. Målet med denne rapport er at

2020
400

Historiske CO2-niveauer

Kilde: NOAA Climate.gov (2020)
Data: NCEI - rekonstrueret ud fra iskerneboringer
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300

200
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1.3

HVORDAN ER
RAPPORTEN
BLEVET TIL?

højne vidensniveauet, således at læseren er

Den rapport, du sidder med i hånden, er kul-

velovervejet tilgang. Vi har på én og samme

klædt på til at identificere og forstå de kom-

minationen på en arbejdsproces igangsat i

tid brug for både dyb viden og bred kon-

plekse teknologier, der findes og er under

foråret 2020. Håbet er, at den kan tjene som

tekst - en konkret forståelse af, hvor vi står i

udvikling i retning af den grønne omstilling.

et overblik og indblik i de vigtigste bæredyg-

Danmark lige nu, og en klar fornemmelse af,

tige innovationer i dagens Danmark og på

hvor fremtiden bevæger sig hen på et glo-

I Danmark har vi på flere områder et højt tek-

fremtidens internationale scene. Det er yder-

balt plan.

nisk niveau, stor viden og ekspertise - med

mere håbet, at du som læser får en fornem-

den rette indsats kan danske aktører være

melse for de mange vigtige sammenhænge

Derfor baserer denne rapport sig på en

med til at forme en bæredygtig fremtid for

mellem områder, vi traditionelt har betragtet

række forskellige datakilder og metodiske

hele planeten. Vores grundlæggende tese

som adskilte sektorer, og at du måske lærer

tilgange, bl.a. har vi:

er, at bæredygtige løsninger også må være

en ting eller to om de områder, du ikke før

levedygtige i vores samfund over tid for at

kendte så meget til. Hvis denne rapport kan

Undersøgt og sammenholdt analyser af glo-

gøre den nødvendige forskel for miljø og

være et indspark, der kvalificerer, knytter

bale og regionale megatrends for både tek-

klima. Ved at spænde markedets drivkræfter

sammenhænge og inspirerer til nyt samar-

nologi, klima og miljø, samt bevægelser i det

for den grønne omstillings vogn, kan vi

bejde omkring de komplekse problemstil-

globale samfund. Analyserne er udfærdiget

udvikle og modne danske løsninger med en

linger inden for bæredygtighed, er vi ét

af internationale kapaciteter inden for feltet,

global rækkevidde. For at forløse dette po-

skridt tættere på at sikre en grønnere og

fra FN’s klimapanel over førende institutter til

tentiale søger vi med denne rapport at kvali-

mere sikker fremtid for os alle.

anerkendte konsulenthuse.11 Dette undersø-

ficere den generelle debat samt de vigtige

26
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gelsesarbejde udgør et solidt og bredt fun-

beslutninger om fremtidige investeringer i

For at besvare de overordnede spørgsmål

bæredygtig innovation.

om den bæredygtige omstilling kræves en

Green Innovation Group A/S

dament for en nuanceret problemforståelse.
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Vi har udført dybdegående interviews med
60 eksperter, der alle er enten erhvervsledere, forskere fra landets førende universiteter eller iværksættere fra landets mest
lovende SMV’er.12 De har blandt andet givet
deres bud på:

Hvilke innovationer vi kommer til at se, og
hvad vi har brug for i den grønne omstilling

Hvor Danmark står stærkt, og hvor vi har
udfordringer

Hvor vi kan gøre den største forskel for
bæredygtighed på langt sigt

1.3.1

CO2-REDUKTION ER DET VIGTIGSTE PEJLEMÆRKE

Fremfor at lave endnu en statistisk analyse

forskellige sektorer. Således kan vi sammen-

Denne rapports hovedfokus er de løsninger,

maforandringerne tæt forbundet med en

af forskellige brancher har vi med uddyben-

holde de kvalitative vurderinger med para-

der kan være med til at sikre en reduktion i

række andre miljøproblematikker, blandt

de interviews søgt at lade erfaring, faglig

metre som for eksempel national beskæfti-

vores udledning af CO2. Det er dog vigtigt at

andet faldende biodiversitet, mangel på

ekspertise og nuancerede perspektiver spil-

gelse, eksport eller patentansøgninger på de

pointere, at CO2 ikke er den eneste drivhus-

sjældne ressourcer, farligt vejr og udpinte

le en større rolle. På den måde kan vi repræ-

forskellige områder.

gas, men at det er den gas, vi udleder abso-

økosystemer. De fleste af de belyste tekno-

sentere bredden, dybden og typerne af po-

lut mest af. Omkring 75% af de drivhusgas-

logityper vil eller kan have positive effekter

sitioner og udviklinger på den danske scene.

Vi har afprøvet og underbygget vores un-

ser, vi udleder, er således CO2.14 For overblik-

på disse miljøspørgsmål, men vi har valgt at

For at supplere den kvalitative analyse af

dersøgelser ved at sammenholde kapaci-

kets skyld arbejder vi i denne rapport med

bruge klimaforandringerne som den primæ-

eksperternes bidrag har vi inddraget etable-

tetsvurderinger og de udpegede muligheds-

CO2-reduktion som en samlebetegnelse for

re ramme for bæredygtig omstilling. En in-

rede registre og de nyeste rapporter om

skabende teknologier med erfaringer fra 147

alle drivhusgasserne, opgjort som CO2-ækvi-

troduktion og uddybning af de øvrige pro-

dansk erhverv og forskning.13 Dette har

innovationscases fra GIG’s database, der i

valenter. CO2 er kanariefuglen i kulminen,

blematikkers betydning finder du i kapitel 7.

givet os en mulighed for at underbygge de

alt består af mere end 6.000 grønne

som vi bruger til at vurdere aftrykket i for-

Perspektiver og Begreber.

præsenterede vurderinger samt etablere et

startups fra hele verden.

hold til klimaforandringer. Som nævnt er kli-

sammenligningsgrundlag mellem de ellers

28
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søger vi at tegne et billede af, hvilke specifik-

Disse kapacitetsvurderinger skal ses som en

ke teknologier der rummer det største po-

kvalitativ undersøgelse af potentialet for nye

tentiale for at transformere forskellige dele

danske styrkepositioner. Eksperternes fagli-

af vores samfund i en bæredygtig retning.

ge og erfaringsbaserede skøn tilbyder et

Derfor har vi i alle 60 interviews bedt eksper-

indblik i de forskellige teknologier og dyna-

terne vurdere kapaciteten for bæredygtig

mikker, der er specifikke for hver klynge i

omstilling inden for deres specifikke område.

samfundet. Vurderingerne belyser både for-

De har hver især givet deres bud på hvilke

skellene mellem klyngerne i et dansk per-

teknologier og innovationer, der vil spille den

spektiv samt de innovationer og dynamikker,

største rolle i den grønne omstilling. De har

der rækker på tværs af kategorierne. De skal

ligeledes vurderet nationale styrker og ud-

således ses som et kvalitativt supplement til

fordringer inden for deres ekspertiseområde

andre rapporters statistiske og økonomiske

som helhed samt for hver af disse fem para-

analyser af de klassiske sektorer.

metre:

1.3.2

ET POTENTIALE FOR NYE STYRKER

Inden for udviklingen af klimavenlig teknologi

milliarder DKK i eldrevne biler.16 Amerikanske

er Danmark på flere fronter et internationalt

Impossible Foods, der laver plantebaserede

foregangsland.15 Vindenergi, robotteknologi

kødalternativer med et mindre CO2-aftryk,

og fødevarekemi er eksempler på områder,

har modtaget over 8,7 milliarder DKK i inve-

hvor danske virksomheder har et internatio-

steringer.17 Et beløb der svarer til, hvad dan-

nalt format, og hvor integreringen med uni-

ske virksomheder samlet set har tiltrukket af

versitetsforskningen og den offentlige infra-

venturekapital de seneste fire år. Det bety-

struktur er stærk. I et sådant velfungerende

der, at Danmark ikke kan være førende alle

samspil mellem det offentlige og private har

steder, men bør søge at fokusere på udvalg-

danske aktører en styrkeposition med stor

te styrkepositioner. Det peger også på, at

kapacitet til at yde indflydelse på bæredyg-

flere etablerede virksomheder kan møde

tig omstilling - også internationalt.

store udfordringer, når de nævnte megatrends bliver til nye markedsvilkår. Det har

Som vi viser i denne rapport, er der flere

f.eks. været tilfældet i kulindustrien, hvor en

andre områder med stort potentiale for

række af USA’s største kulselskaber er gået

etablering af danske styrkepositioner. For-

konkurs.18

er de investeringer, der kræves for at blive

En central målsætning for denne rapport er

førende i fremtidens internationale marked

at anskueliggøre, hvor vi i Danmark finder de

for bæredygtige teknologier. For eksempel

mest lovende muligheder for at opbygge

forventes bilindustrien at investere over 560

bæredygtige styrkepositioner. Mere præcist

Green Innovation Group A/S

Etablerede virksomheder

SMV- og startupmiljøet

Netværk og hubs

retningsmulighederne er enorme, men ligeså

30

Forskning og udvikling

Talentmasse
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CO2-niveauer fra 2006 til 2020

1.3.3

DE BEDSTE LØSNINGER FINDES I FEM KLYNGER

For at skabe overblik har vi inddelt samfun-

konkrete løsninger og alternativer.

det i fem klynger, som vi vurderer tilsammen
rummer de væsentligste områder for bære-

Vi bruger i denne rapport tal for CO2-re-

dygtig udvikling. Klyngerne danner rammen

duktionspotentialer baseret på data fra FN’s

for vores belysning af de største sektorer i

klimapanel og Project Drawdown.19 Project

dag, de teknologiske udviklinger på hvert

Drawdown er en ledende nonprofitorganisa-

område, samt de afgørende sammenhænge

tion, der analyserer CO2-reduktionspotentia-

og krydsvirkninger mellem klyngerne. De

let for en lang række løsninger og tiltag i

næste fem kapitler går hver i dybden med en

samarbejde med ledende forskere. En af de

klynges tilstand og potentielle udvikling.

mest almindelige fejl i arbejdet med CO2-re-

CO2 ppm (‘parts per million’ - det vil sige antal af
CO2-molekyler for hver million luftmolekyler)

420

410

400

390

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Kilde: NOAA climate.gov (2020)

duktion på samfundsplan er at medregne de

32

Et centralt spørgsmål er hvilke teknologiske

samme besparelser flere gange. Derfor har

løsninger, der har det største CO2-re-

det været vigtigt kun at belyse reduktions-

duktionspotentiale. Mange analyser viser,

potentialer fra én troværdig kilde. Vi ser altså

hvordan den eksisterende CO2-udledning

de mange andre kvalificerede klimaanalyser

fordeler sig på lande og industrier. Det giver

og rapporter som et supplement til at forstå

et billede af den nuværende situation, men

et komplekst emne, men vi holder bevidst

er svært at handle på, da der ikke peges på

CO2-udregningerne adskilt.

Green Innovation Group A/S
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Fra Project Drawdowns seneste rapport har vi udvalgt de 65 løsninger med størst CO2-reduktionspotentiale, f.eks. havvind eller reduktion af madspild. Beregningerne for hver af de 65
løsninger er underbygget af omkring 50 akademiske kilder fra videnskabelige tidsskrifter. De
65 løsninger er herefter fordelt ud i fem klynger med sammenlagt 26 underkategorier, hvor de
giver mest mening set fra et dansk erhvervs- og investorperspektiv. De fem klynger er:

A

D

ENERGI OG
FORSYNING

BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR

SEKTORKOBLING

B

E

FØDEVARER
OG LANDBRUG

TRANSPORT
OG MOBILITET

34
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kan el fra vedvarende kilder omdannes til

gerne for at sikre at CO2-reduktioner ikke

gas (brint), som så kan supplere varmenet-

bliver talt med flere gange. I realiteten vil

tet.20

klyngerne være tæt forbundet i form af

C
MATERIALER
OG RESSOURCER

Vi opererer med en skarp opdeling af klyn-

Deres respektive reduktionspotentiale
målt i gigaton CO2-ækvivalenter er vist i
grafen på næste side.

vekselvirkninger og interaktioner mellem

Begrebet fremhæves her, fordi det også

forskellige industrier og sektorer på tværs af

spiller ind på et højere plan i samfundet. De

klyngerne. Fremtidens bæredygtige sam-

bæredygtige innovationer vil ophæve skel-

fund vil på flere måder se anderledes ud,

lene mellem dele af energisektoren, men de

end det vi kender. Bæredygtighed vil kræve

vil også række på tværs af traditionelle sek-

forandringer ikke kun på overfladen men

torer. En bæredygtig energiproduktion kan

også i de underliggende systemer, der hol-

således anvende restprodukter fra eksem-

der samfundet kørende. I den sammen-

pelvis fødevareproduktion, mens processen

hæng er sektorkobling et centralt begreb at

også kan munde ud i nye industrielle materi-

forstå. Det henviser til fremtidens energisy-

aler, og overskudsvarmen kan opvarme hele

stem, hvor forsyningsnetværk for el, gas,

byer. Det er altså nødvendigt at tænke og

fjernvarme og -køling ikke længere er isole-

innovere på tværs af samfundets traditionel-

rede systemer men i stedet koblet sammen

le kategorier. Hvis vi holder denne integre-

med indbyrdes forbindelser. Det er vigtigt,

rede systemtænkning for øje, har vi et

fordi mange bæredygtige innovationer bry-

bedre udgangspunkt for at opdage og

der med de traditionelle siloer. Eksempelvis

udvikle fremtidens vigtigste løsninger.
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CO2-reduktionspotentiale
for de fem klynger

I grafen vises minimums- og maksimumsreduktionspotentialet af CO2 for hver af de fem
klynger. Hver klynge er delt op i en række

13

9
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4 3
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159 58
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95 87

4 1
69 40

FØDEVARER
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25 14
11 9

35 30
49 35
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109 102

73 31

MATERIALER
OG RESSOURCER

4 1

9 6
6 4

BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR

65 33
4 1

TRANSPORT
OG MOBILITET

subklynger, hvis reduktionspotentiale ligeledes er visualiseret her. Grafen danner et
overblik over, hvordan de forskellige klynTRANSPORT TIL LANDS

gers reduktionspotentiale for CO2 fordeler

MIKROMOBILITET

sig i forhold til hinanden.

LUFTFART
SHIPPING OG MARITIM MOBILITET
TELEPRESENCE
KØLETEKNOLOGIER
BYGGEMATERIALER, KONSTRUKTION OG RENOVERING
SMARTE BYER OG BYPLANLÆGNING

Min. CO2-reduktion

SMARTE BYGNINGER
ALTERNATIVER TIL AFBRÆNDING AF RESSOURCER

Maks. CO2-reduktion

AFFALD SOM RESSOURCE
GENANVENDELSE
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ALTERNATIVE POLYMERER OG KOMPOSITTER
FØDEVAREPRODUKTION OG -DISTRIBUTION
ALTERNATIVE PROTEINER OG PLANTERIG KOST
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ENERGI FRA BIOMASSE
ANDRE ENERGIKILDER
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ØVRIGE EMNER

Øvrige emner, Energi og Forsyning / Prosumer

2

N/A

FORSYNING, LAGRING OG POWER-TO-X
Forsyning / Lagring / Power-to-X

N/A

ENERGI OG
FORSYNING
Klyngen for ENERGI OG FORSYNING består
af syv subklynger, som er vist til højre sammen med en søjle, der angiver minimums- og

ANDRE ENERGIKILDER

Geotermisk energi / Fusionsenergi

13 / 9

ENERGI FRA BIOMASSE
Energi fra biomasse

maksimumspotentialet for CO2-reduktion for
den givne subklynge.
4/3

EFFEKTIV OPVARMNING

Fjernvarme / Højtydende varmepumper / Solvarmelagring

33 / 14

On-shore vind / Off-shore vind

159 / 58

SOLKRAFT OG RELATEREDE TEKNOLOGIER

Solcelleteknologier / Decentraliseret solkraft / Koncentrerede solcelleanlæg

212 / 89

(Gigaton) Maks. CO2-reduktion / Min. CO2-reduktion

VINDKRAFT OG RELATEREDE TEKNOLOGIER
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ENERGI OG FORSYNING

2

ENERGI OG
FORSYNING:
ET RESUMÉ
Energi- og forsyningsklyngen i Danmark står

og varme, er en hjørnesten i vores moderne

stærkt med et internationalt format omkring

samfund. I generationer har vi skabt energi

bl.a. vind og fjernvarme. Vi kan med den

ved at afbrænde fossile brændstoffer som

rette indsats udvikle nye styrkepositioner

olie og kul. I dag produceres 34% af dansk

inden for sektorkobling og Power-to-X. De

energi fra vedvarende kilder som sol og vind.

danske virksomheders globale eksport i

Disse

i

klyngen giver Danmark mulighed for positivt

produktionen, og som andelen af vedvaren-

at påvirke udviklingen af bæredygtige ener-

de kilder i vores energiforsyning øges, kræ-

gisystemer langt ud over landets grænser.

ves fortsatte investeringer for at imødekom-

De etablerede styrkepositioner hviler på et

me fremtidens behov for energi. Et bære-

højt vidensniveau med flere dedikerede

dygtigt og stabilt energisystem kræver, at

forskningscentre samt kvalificeret talent-

sektoren kobles tættere sammen med sam-

masse i både det private og offentlige. Der

fundets andre områder. Vi kan eksempelvis

er dog mangel på stærke danske startups,

udnytte restprodukter fra landbruget til

hvilket bl.a. hænger sammen med, at udvik-

energiproduktion og optimere forsynings-

ling inden for området er meget kapitaltungt,

nettet i fremtidens smarte byer. En afgøren-

og vejen til markedet ofte er lang og rummer

de brik er udviklingen af nye metoder til lag-

mange teknologiske risici.

kilder

har

imidlertid

udsving

ring af energien fra vedvarende kilder, under

De fem klyngers CO2-reduktionspotentiale

172 / 421

Energi og Forsyning

193 / 256

Fødevarer og Landbrug

56 / 112

Materialer og Ressourcer

171 / 205

Byggeri og Infrastruktur

46 / 88

Transport og Mobilitet

(Gigaton) Min. CO2-reduktion / Maks. CO2-reduktion

Energi, i form af bl.a. elektricitet, brændstof

ét kaldet Power-to-X.
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INTRODUKTION

Samfundets energi- og forsyningssystemer

fossile brændsler såsom olie, kul og gas for

er det fundament, der gør det muligt at give

at varme vand op til damp, der så driver en

energi, herunder lys og varme, til vores ver-

turbine, som skaber den strøm, vi bruger i

den gennem lamper, varmepumper, compu-

hjemmet. Mange grønne alternativer er

tere og meget mere. I løbet af de næste årti-

under udvikling verden over, og omstillingen

er vil efterspørgslen på energi stige over

er i gang, men på verdensplan stammer 25%

hele kloden, og på globalt plan er vi stadig

af drivhusgasudledningen stadig fra produk-

langt fra en bæredygtig energiproduktion.21

tionen af el. I fremtiden skal energikilderne

Når vi sigter efter en bedre og mere bære-

derfor være vedvarende og kunne anvendes

dygtig verden er det derfor afgørende, at

uden at skade miljø og klima. Danmark har

energiløsningerne kan bredes ud mod re-

længe været foregangsland inden for vinde-

sten af verden.

nergi, og i takt med den teknologiske udvikling er der nu mulighed for, at Danmark kan

42

Den el, der ender i vores stikkontakter, har

blive et fyrtårn for andre af fremtidens ener-

traditionelt set været skabt ved at brænde

giløsninger.
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2

Skal Danmark, og resten af
verden, have tilstrækkeligt
med energi uden at skade
klima og miljø, er vi nødt til
at finde svar på tre
essentielle spørgsmål:
01

Hvordan producerer vi tilstrækkelig grøn
eller vedvarende energi til en stigende
global efterspørgsel?

02

Hvordan lagrer vi overskydende energi?

03

Hvordan distribuerer og forbruger vi den
vedvarende energi samt får de forskellige
energisektorer og andre klynger til at
spille sammen?

43

EN GRØN FREMTID

ENERGI OG FORSYNING

Vedvarende energi genereret - Danmark

Vedvarende energi genereret - Globalt

Kilde: Our World in Data (2019)
Data: BP Statistical Review of Global Energy

Kilde: Our World in Data (2019)
Data: BP Statistical Review of Global Energy
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Vind

1990

2000

Andre vedvarende kilder

2010

2019

Sol

De tre spørgsmål hænger i virkeligheden

I forhold til det første spørgsmål har vi allere-

kraft).23 I Danmark er det tal over 40% med

mer for bio- og affaldsanlæg vil forblive en

sammen: energien skal sandsynligvis produ-

de udviklet mange af de løsninger, der skal

mulighed for, at vi i 2030 kan trække over

del af energiproduktionen.

ceres gennem bl.a. kendte sol- og vindtek-

til for at producere fremtidens energi, men vi

55% af vores strøm fra vindmøller.24 Sol- og

nologier. Udfordringen består derefter i at

er stadig langt fra at implementere disse

vindenergi kommer til at drive hovedparten

Spørgsmålet om lagring af overskydende

lagre, distribuere og forbruge energien på

løsninger i den nødvendige skala. På globalt

af forandringen i energiproduktion.25 Både

energi hænger direkte sammen med Dan-

bæredygtig vis.

plan kommer 10,4% af det globale energifor-

sol og landbaseret vind er allerede i dag ofte

marks energinet. De seneste år har der

brug fra bæredygtige kilder (eksklusiv vand-

billigere end kul og gas, men forskellige for-

været flere dage, hvor den danske energi-
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fra
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energikilder

Det tredje og afgørende spørgsmål handler

rækker på tværs af sektorer og specialise-

producerede mere, end vi kunne forbruge

vedvarende

om sammenhængen mellem et fleksibelt

rede fag. Fra hele verden vil der utvivlsomt

som land. En del af den energi kan sælges til

netværk af producenter og aftagere af bæ-

være mange bud på, hvordan fremtidens

andre lande, men det peger på en af hoved-

redygtig energi, samt energiklyngens kob-

energiklynger skal opbygges. Danmark har

udfordringerne for en bæredygtig omstilling.

ling til samfundets andre sektorer. Hvordan

dog en unik mulighed for at drive udvik-

De stærke energikilder i sol og vind er af-

det skal besvares er ikke entydigt endnu.

lingen af disse sektorkoblede systemer i

hængige af, hvor meget solen skinner, og

Forskellige teknologier vil i fremtiden kunne

kraft af et højt vidensniveau og en tæt og

hvor meget vinden blæser, og har derfor en

forbindes i fleksible systemer til produktion,

velfungerende el-infrastruktur. I Kalundborg

meget høj varians. Derfor er vi nødt til at

lagring og distribution af grøn energi. Flere

undersøges sådanne integrerede systemer

udvikle forskellige lagringsmetoder til at ab-

af disse teknologier, som eksempelvis elek-

af offentlige og private samarbejdspartne-

sorbere og udligne denne varians. Den over-

trolyse eller biomasseanlæg, findes allere-

re, men der er i et internationalt perspektiv

produktion, vi kommer til at have i perioder,

de. Der er dog brug for fortsat udvikling af,

skarp konkurrence om at komme først med

kan omdannes til brint, ammoniak eller op-

hvordan de kan integreres med f.eks. føde-

store løsninger på industriel skala.

lagres på andre måder, som det senere ud-

vareproduktion eller byers infrastruktur. Vi

dybes.

har at gøre med komplekse systemer, der

2

ENERGI OG
FORSYNING

•

Beskæftigelse: 3%
(ca. 46.000 personer) 26

•

Andel af eksport: 8% 27

•

Globalt CO2-reduktionspotentiale: 24% 28

Tallene på beskæftigelse og eksport er beregnet af IRIS
Group ud fra 2016 data fra Dansk Statistik på virksomhedernes opgivne branchekoder. Dansk Statistiks branchekoder passer ikke 1:1 med denne rapports opdeling af klynger og subklynger, men tallene er en god approximering.

46

Green Innovation Group A/S

47

EN GRØN FREMTID

ENERGI OG FORSYNING

2.3

2

MULIGHEDS‐
SKABENDE
TEKNOLOGIER
FOR ENERGI
OG FORSYNING
Mulighedsskabende teknologier er de former for teknologier, som hjælper virksomheder med at skabe forandringer og innovation. I det følgende fremgår de teknologier,
vi har identificeret som de centrale i denne
klynge samt et kort oprids af, hvordan disse
vil komme til at påvirke sektoren i fremtiden.
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ENERGI OG FORSYNING

Internet of Things (IoT)

03

2

Supercomputere

Inden for energiklyngen bidrager IoT med indsamling af data

Supercomputere er flere tusind gange kraftigere end den

til optimering via sensorer. Det gør sig gældende i produk-

computer, du har i dit hjem. Inden for denne klynge kan su-

tionsleddene, hvor sensorer på bl.a. vindmøllevinger og turbi-

percomputere eksempelvis bruges til at skabe den enorme

ner eksempelvis kan bidrage til bedre udnyttelse og reduce-

regnekraft, der skal til for at køre vejrsimuleringer, som kan

ret slid. Det gælder også for distributionen, hvor IoT er cen-

forudsige forholdene for sol og vind.

tralt i udviklingen af det stadigt mere intelligente elnet samt
inden for elmålere, termostater og andre bindeled til slutbrugeren. For forbrugeren kan IoT hjælpe med f.eks. at trække strøm og varme, når der er mere grøn strøm i energimixet,
men også til at gøre brugerne mere bevidste om, hvad og
hvor meget energi de bruger, så de kan ændre adfærd.

04

Avancerede Materialer

Det er ikke kun software, der skal hjælpe med at bringe ener-

02

gi- og forsyningsklyngen mod en grønnere fremtid. Også i

Kunstig Intelligens (AI) og Maskinlæring

udviklingen af avancerede fysiske materialer sker der stor
udvikling. Eksempler på dette er stærke og lette kompositter
til møllevinger og nye former for overflader til solceller,

Hvor IoT sammen med sensorer er måden, hvorpå data ind-

såsom nanomaterialer eller kosteffektive plastikløsninger.

samles i energiklyngen, er AI og maskinlæring de teknologier,

Også i lagringsteknologien kan avancerede materialer blive

der optimerer og automatiserer forbedringerne. Det er så at

afgørende for nye batteri- og Power-to-X-teknologier. Mate-

sige den hjerne, der fortolker dataen. Det kan f.eks. være i

rialer med rust- og korrosionsbeskyttelse spås også en stor

konstant positionering og justering af møllevinger, solceller,

fremtid inden for havvindmølleinstallationer og til højeffektive

kølesystemer mv., der sikrer optimal drift. AI og maskinlæring

varmevekslere.

kan også bruges til at guide, hvornår energi skal lagres eller
ledes over til alternativt brug. Derudover har AI og maskinlæring et stort potentiale til indirekte at hjælpe de andre klynger
med at opnå et lavere energiforbrug, så der igen er mindre
pres på energiklyngen. Dermed bliver der potentielt brug for
at producere mindre strøm til de samme opgaver, jo bedre vi
kan udvikle og anvende AI og maskinlæring.
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05

FREMTIDENS ENERGI
OG FORSYNING

Blockchain

Blockchain-teknologi er et fantastisk redskab til at organisere

Vi har inden for energi- og forsyningsklyn-

denne sammenhæng afgørende at samtæn-

store mængder data blandt mange digitale aktører. Man kan

gen i Danmark identificeret syv subklynger,

ke de forskellige klynger og subklynger, så

ikke forfalske eller hacke en blockchain, og derfor er det en

hvor de største potentialer for at påvirke

udviklingen af teknologier og industrier fører

meget sikker teknologi, når det kommer til sporbarhed af

fremtidens energiforsyning anses for at

til øget kompatibilitet og nye synergier. På

transaktioner. Der eksperimenteres i disse år med at bruge

ligge. Vi har i flere subklynger et solidt tekno-

den måde støttes den størst mulige re-

blockchain til handel med energi. Det kan både være i decen-

logisk og vidensmæssigt fundament, mens

duktion i udledningen af drivhusgasser.

trale systemer mellem private, som både producerer, sælger

det i andre subklynger vil kræve mere udvik-

og forbruger el, men det kan også være mellem etablerede

ling før danske virksomheder kan bidrage

spillere på industrielt niveau. Langt de fleste projekter er sta-

markant til den grønne omstilling. Det er i
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2

pålidelig energikilde. Mens vindmøller tidlige-

avanceret software og AI. Droneteknologi til

re var uintelligente og blev vedligeholdt af

inspektion og maskinlæring, der forudsiger

teknikere på stedet, skaber vindmølleparker

mekaniske nedbrud, er med til at skabe en

nu data fyldt med potentiale ved at anvende

mere effektiv vindenergiproduktion.

Vindenergi - andel af elforbrug i 2019
EU-28

15%

Danmark

48%

Irland

VINDKRAFT OG RELATEREDE TEKNOLOGIER

Det var oliekrisen i 1970'erne, der satte skub

men i dag kan det meste ’on-shore’ vind

i den moderne vindsektor. Danmark var et af

produceres uden tilskud, og ’off-shore’ vind

de første lande i verden, der prioriterede vin-

er hastigt på vej i samme retning med enkel-

denergi, og vi opsatte verdens første hav-

te vindfarme udbudt uden tilskud.

vindmøllepark i 1991. Det var en klog beslut-

27%
26%

UK

22%

Spanien

21%

Sverige

15%

Østrig

13%

Litauen

12%

Grækenland

12%
12%

ning, for siden da er vindindustrien vokset

Danmark har en global førerposition inden

Holland

eksponentielt, og vindenergi er i dag en

for praktisk talt alle led i værdikæden i vin-

Rumænien

etableret og konkurrencedygtig energiform,

dindustrien. Danmark huser flere af verdens

Belgien

som står for 7,5% af den danske eksport.29

førende vindmølleproducenter og rundt om

Estland

dem er vokset en stor underskov af små og

Polen

9%

Vindmøller kan inddeles i ’on-shore’, hvor de

mellemstore underleverandører af kompo-

Kroatien

8%

står på land, samt ’near-’ og ’off-shore’, hvor

nenter. Også i udvikling, drift og service af

Kalkun

7%

de er placeret på fundamenter på havbun-

vindparker er Danmark med helt fremme,

Italien

7%

den. Der foregår flere steder forsøg med fly-

det er dog en mindre konsolideret industri

Frankrig

7%

dende havvindmølleparker. Sammenlignet

end vindmølleproducenterne.

Finland

7%

11%
10%
9%

med vindmøller på land er havvindmøller

Cypern

dyrere at sætte op og mere besværlige at

Vindenergi er i dag en moden teknologi og

Norge

vedligeholde. Til gengæld kan man bygge

en etableret industri. Derfor vil innovationen,

Bulgarien

større vindparker, da der er meget plads og

udover optimering af de nuværende syste-

Letland

mer, tage afsæt i tilhørende software, vedli-

Ungarn

gehold, genbrug og renovation af møller,

Tjekkiet

samt koblingen til andre klynger og energi-

Schweiz

0%

Slovenien

0%

Slovakiet

0%

ingen protester fra lokale beboere. Langt
hovedparten af vindenergien kommer stadig
fra ’on-shore’ anlæg.

30

Der eksperimenteres

også med andre former for vindenergi som

lagring.

f.eks. drager, men det er stadig på de tidlige

54

Portugal
Tyskland

udviklingsstadier. Vindkraften har i årtier

Takket være fremskridt inden for dataanaly-

nydt godt af statstilskud på den solgte el,

se er vindmøller med tiden blevet en mere
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Kilde: WindEurope (2020)
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SOLKRAFT OG RELATEREDE TEKNOLOGIER

Solen er den kraftigste energikilde i vores

vurderer, at Danmark har sine styrker inden

alt fra vindbeskyttelse til statisk stabilitet,

ker bedst der, hvor solen skinner kraftigt og

solsystem. På halvanden time har solens

for design og projektering af solenergianlæg

der samtidig reducerer behovet for normale

ofte. Derfor skal en dansk styrkeposition

stråler ramt jorden med mere energi, end vi

internationalt. Der er et stort overlap mellem

bygningskomponenter til disse opgaver.34

funderes i eksport på lige fod med vindindu-

31

bruger på et helt år. De seneste årtier er vi

projektstyrings- og risikokompetencer for

Her kommer danske styrker i spil på tværs af

strien, selvom det også flere steder vil give

blevet så gode til at indfange solens energi,

vind- og solcelleparker, men en række dan-

arkitektur, byggeri, projektering og kompo-

mening at opstille solcelleparker i Danmark.

at det i dag er den hurtigst voksende af de

ske udviklere har også været succesfulde

nentudvikling. Der foregår i disse år innova-

etablerede energiformer.32 Solkraft fungerer

med et rent fokus på solkraft. Også omkring

tion inden for retningsbestemte paneler

For at overvåge og evaluere effektiviteten af

oftest ved, at solens stråler omdannes til

solvarme er der mulighed for en dansk styr-

samt paneler med solceller både på oversi-

forskellige solkraftteknologier kan sensorer

elektricitet, men sollyset kan også bruges til

keposition baseret på et stærkt fundament

den og undersiden, der har mere fleksibel

og

at skabe varme.

af forskning.

anvendelse.

sammen med IoT og AI. Disse teknologiske

softwareprogrammer

implementeres

produkter er en væsentlig komponent i sol-

56

Danmark har ikke en etableret styrkeposi-

En anden potentiel styrkeposition er byg-

Vi er vant til at se solkraft på land, men de

teknologiens subklynge, da de hjælper med

tion i hele værdikæden inden for solkraft,

ningsintegrerede solceller. Som navnet anty-

første flydende solpaneler er allerede instal-

at måle ydeevne, opdage ineffektivitet og

men vi har potentialet til at skabe det på

der, er solcellekomponenter integreret i

leret i Storbritannien, og forsøg med svæ-

dermed kontinuerligt bidrage til at forbedre

nogle punkter. De fleste solpaneler produce-

bygningen, hvor de ikke kun bruges til el-

vende solpaneler er også i gang. De nye do-

solenergiproduktionen og transmission af

res i dag i Kina eller andre asiatiske lavom-

produktion, men også som funktionelle kom-

mæner for solkraft kan meget vel være en

strømmen til elnettet.

kostningslande.33 De adspurgte eksperter

ponenter. Disse ekstra funktioner kan være

del af fremtidens energisystem. Solkraft vir-
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EFFEKTIV OPVARMNING

Globalt set går en stor del af den energi vi

Ofte genereres varmen i kraftvarmeværker,

tion inden for varmepumpeteknologi oplevet

mepumper i stor industriel skala blive mere

bruger til opvarmning eller køling af bygnin-

der skaber elektricitet og varme på samme

en stigning i de senere år.

udbredte, og virksomheder såsom danske

ger. Det gælder specielt for private boliger

tid ved afbrænding af fossile brændstoffer,

og i industrien. En stor del af den energi, der

biomasse eller affald.

bruges på varme, går dog til spilde, samtidig
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DVI er allerede en del af dette marked. EnDen nyeste udvikling gør varmepumper

delig er konvertering af sollys til opvarmning

mere praktiske og pålidelige at bruge ved at

af vand ved hjælp af termiske solfangere en
anden måde at øge varmeeffektiviteten på.

med at størstedelen af varmen genereres

Et middel til at opnå endnu større effektivitet

skifte til en dobbelt varmekilde fra både luf-

via fossile brændstoffer og ofte leveres gen-

er gennem varmepumper, som repræsente-

ten og jorden, samtidig med at effektiviteten

nem ineffektive løsninger. Der er derfor et

rer en af nøgleteknologierne i skiftet til

i både køligt og varmt klima øges. Varme-

Varmeforbruget har også stort potentiale

stærkt behov for at øge varmeeffektiviteten

endnu mere effektive og smarte energisy-

pumper er nu tilgængelige som kompakte

for effektivisering gennem dets øgede inte-

35

for at spare energi, sikre forsyninger og til-

stemer.

Varmepumper har et meget lavt

‘plug and play’-løsninger og er derfor også

grering med IoT, hvor monitoreringssyste-

passe sig internationale bæredygtigheds-

energiforbrug set i forhold til klassiske op-

attraktive for boliger og små bygninger. Det

mer kan hjælpe med at undgå unødigt var-

mål.

varmningsteknologier. De integrerer vedva-

gør dem til en af de mest lovende løsninger

meforbrug. Danmark har, med vores brug af

rende energi i fjernvarme ved at hente

med potentiale til at ændre verden for elek-

fjernvarme, en stærk kapacitet inden for var-

I Danmark er vi blandt de førende lande på

varme fra spildevand eller omgivende vand,

trificering og energieffektivitet. I Danmark le-

meeffektivitet. Der kan dog arbejdes med at

fjernvarme og fjernkøling og har leveret

spildvarme fra fjernkøling eller solvarmelagre

veres denne type varmepumper oftest af

gøre varmepumper mere tilgængelige.

store dele af disse systemer, hvor de benyt-

til både almindelige husholdninger og til

store asiatiske konglomerater, men installe-

tes internationalt specielt i Europa og Kina.

store industrielle anlæg. Derfor har innova-

res af lokale elektrikere. I fremtiden kan var-
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2.4.4 ANDRE ENERGIKILDER
Geotermisk energi er en lovende vedvarende energikilde, som kan bidrage til den globale omstilling. Energien tilvejebringes fra
selve jordens energi, og med udgangspunkt
i transmissionsteknik placeres dampbeholdere dybt under jordoverfladen. Rør installeres derefter i disse reservoirer, som leder
dampen med varmt vand til overfladen. Her
sættes en turbine i bevægelse, der sender
det varme vand ind i fjernvarmesystemet.
Endelig er der fusionsenergi, hvor man i
stedet for at spalte atomer forsøger at smelte dem sammen, ligesom det sker i stjerner
og vores sol. Denne teknologi lover stort set
ubegrænset energi uden radioaktivt affald.
Teknologien er dog stadig på et eksperimentelt stadie, og det har meget lange udsigter, før den er brugbar i stor skala.
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FORSYNING, LAGRING OG POWER-TO-X

Når det blæser stærkt fra vest, kan de dan-

Udviklingen af bæredygtige brændstoffer,

ske vindmølleparker genere nok strøm til at

der kan bruges i bl.a. eksisterende fly, skibe,

dække det danske strømforbrug og mere til,

landbrugs- og entreprenørmaskiner, vil være

faktisk helt op til 130% af det danske ener-

afgørende for en global omstilling, og kaplø-

gibehov.36 Men når vinden har lagt sig, og

bet om at være først med en skalerbar

møllerne står stille, generer de ikke længere

anvendelse er i gang – her er Danmark godt

strøm. Et lignende problem findes inden for

med. Energien, som skabes ved at benytte

solkraft. Her kan skyede dage og mørke pe-

sig af Power-to-X, er baseret på forskellige

rioder, som vi finder på Danmarks nordlige

måder at oplagre energi - mekanisk energi,

inden for konstruktion af værker, som

Ørsteds anlæg kommer kun 6 måneder efter

breddegrader,

kemisk energi og elektrokemisk energi:

fungerer ud fra dette princip. Disse vær-

Shell og Everfuel i november 2019 annonce-

ker forventes at være operative inden

rede planer om at lave et 1,0 GW brintanlæg

for ti år.

i Fredericia - dengang tegnede dette til at

påvirke

produktionen

af

strøm negativt. Derfor er et af de centrale
spørgsmål, som skal løses: hvordan kan vi

•

Mekanisk energi skabes ved, at man

holde på vindens energi, når det ikke blæser,

bruger

overskudsenergi

fra

energi-

og hvordan kan vi gemme solens varme til en

produktionen til f.eks. at drive et sving-

I elektrokemisk energi oplagres energi

store ambitioner er et godt eksempel på, at

kold og mørk januarmorgen? Vi har altså

hjul eller en pumpe, som fylder et vand-

som i et batteri. Lagring på industri- og

Danmark har en unik mulighed for at opnå en

brug for teknologi, der kan hjælpe os med at

reservoir. Vandet i reservoiret skal der-

samfundsniveau kan eksempelvis ske

international førerposition for højteknologisk

gøre de flygtige energikilder til noget fast og

efter ses som potentiel energi. Når der

gennem smeltet salt, som potentielt kan

sektorkobling, idet vedvarende energi, som

materielt, som vi kan gemme og opbevare til

er brug for energi, åbner man for reser-

indeholde store mængder energi.

Danmark i forvejen er førende indenfor, kan

en pris, der kan konkurrere med fossilt

voirets dæmning og lader vandet løbe

brændstof – dette område af teknologier

igennem en vandturbine, og på den

kaldes Power-to-X og vil være en ‘game-

måde får man vandkraft.

changer’ for den globale energiforsyning.

blive Nordens største. Anlæggene og de
•

anvendes til at udvinde brændstof til den
tunge transport herunder eksempelvis for
Danmarks position inden for dette område

Mærsk, DSV, SAS og DFDS, som alle er en

er stærk og ambitionerne høje. I maj 2020

del af det konsortium, der er gået sammen

Kemisk energi er en anden form for

annoncerede Ørsted sine ambitioner om

om at støtte opførelsen af det nye brint-

teknologier, vil det tillade os at opbygge et

Power-to-X, som rummer et enormt po-

etablering af et 1,3 GW brintanlæg, der skal

anlæg i København.

langt mere bæredygtigt og effektivt energi-

tentiale. Her sker konverteringen af elek-

ligge i København og bliver verdens største

net end tidligere.

trisk energi til kemisk energi f.eks. i form

af sin art i 2030. Projektet er unikt, da det er

Industrien har enormt potentiale, men er sta-

af brint igennem elektrolyse. Denne

funderet i et stærkt samarbejde mellem

dig i en implementerings- og investerings-

Power-to-X muliggør omdannelsen af vind-

brint kan man derefter anvende i

nogle af de største aktører i dansk erhvervs-

fase. Teknologien er endnu ikke billigere end

og solenergi til råstoffer og råmaterialer.

produktionen af brintbaserede brænd-

liv og den offentlige sektor. Dette samar-

fossile brændstoffer, men løbende innova-

Disse brændstoffer er langt mere bæredyg-

stoffer. På denne måde bliver oplagring

bejde vil være med til at sikre en stærk kob-

tioner inden for udviklingen af lagring og

tige end fossile brændsler, og vigtigst af alt

af grøn energi en reel mulighed. Vi har

ling mellem de forskellige klynger. Anlægget

optimering af processen, der skaber synteti-

er de kompatible med klynger, der indtil vi-

allerede meget af den infrastruktur, der

i København er ikke det eneste planlagte af

ske brændsler og på anden vis lagrer energi,

dere er afhængige af fossile brændstoffer,

skal til for at opbevare den kemiske

sin slags. Der udspiller sig et regulært

er lovende, og der er allerede foretaget

såsom

energi. I Danmark er der store planer

Power-to-X kapløb i Danmark. Meldingen om

store investeringer fra erhvervslivet.

Lykkes vi med udviklingen af disse lagrings-
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2.4.6 ENERGI FRA BIOMASSE
Biomasse dækker bredt over alle løsninger,

le, så sker det kontrolleret og bæredygtigt.

hvor råmaterialer fra landbrug, skovbrug og

Overalt i vores samfund findes biologisk af-

andre typer biologisk affald bruges til at ge-

fald, som rummer energi ikke mindst i føde-

nerere energi. Energien kan i princippet have

vareklyngen. Restmateriale og affald vil ofte

alle former, både varme, elektricitet og

selv frigive drivhusgasser, hvis det blot bliver

brændstof. En måde at generere energi fra

efterladt. Bioanlæg har den store fordel, at

biologiske råmaterialer er at forbrænde dem

de ofte kan integreres lokalt og i mindre

i såkaldte affald-til-energi-anlæg, enten i de-

skala end mange andre former for energi-

dikerede anlæg, i kraftværker eller i cement-

produktion.

og kalkproduktionsanlæg. Andre anlæg kan
fraskille energien fra biomassens kulstof

Danmark har en klar styrkeposition inden for

gennem pyrolyse eller forgasning. Biologisk

området, men det store eksporteventyr

affald kan også omdannes til biogas via bio-

lader stadig vente på sig, selvom der er et

kemiske processer og kompostering, hvor-

positivt fundament. Biomasse findes allerede

efter dele af produktionen f.eks. kan gen-

i en industriel skala med flere modne tekno-

anvendes som gødning. Ydermere kan særli-

logier, men selvom principperne på biomas-

Måden hvorpå vi producerer og forbruger

sælges til naboer eller netoperatører. Imid-

ge anlæg med mikrober omdanne metangas

seområdet er ens, er det en teknologisk

energi er under forandring. Med installation

lertid begrænser juridiske forhold stadig

fra landbruget til biogas.

meget mere sammensat størrelse end f.eks.

af løsninger som solceller i bygninger står

disse

ØVRIGE EMNER

mikro-transaktioner.

Danmark

har

vindmarkedet, der er en mere konsolideret

forbrugeren ikke længere blot som forbruger

inden for arkitektur og byggeri tradition for

Subklyngen er meget omdiskuteret og deler

industri og ensrettet teknologisk. Dermed er

af en central elforsyning, men begynder selv

at tænke og designe innovativt. Derfor er

ofte vandene både blandt befolkningen og

der stadig grobund for innovation både på

at producere strøm. Dette skaber en helt ny

dette nye ’prosumer’-aspekt i byggeriet et

politisk. Det skyldes dels en forhistorie med

den teknologiske side, men også i at finde

form for spiller på energimarkedet - en så-

aktiv, som man bør tænke med i større an-

problematisk brug af biomasse. For eksem-

forretningsmodeller, der kan nærme sig det

kaldt ’prosumer’.

lægsprojekter.

pel har der gennem tiden været brugt store

samlebåndsstadie,

mængder subsidierede fødevarer til at

mest har nået. For eksempel er der måder

Ordet er en sammensætning af ’producer’

Flere danske SMV'er er specialiserede i drift

skabe biologisk brændstof til biler, samtidig

at dyrke specifikke alger, der ikke kun op-

og ’consumer’ - altså en person, der både

og vedligeholdelse af energirelaterede op-

med at der var underernæring i andre dele af

tager overskydende og miljøskadende gød-

agerer producent og forbruger af elektricitet

gaver. Disse virksomheder er vigtige for

verden. Hvis biomassen dyrkes monokultu-

ning fra landbrug, men derefter kan høstes

(gennem f.eks. solenergi). De nyeste intelli-

funktionen af større kraftværker, da de sikrer

relt på ryddet land, rummer det også store

og omdannes til bioenergi. Den fremtidige

gente bygninger har ofte delvis kapacitet til

stabil energitransmission og er ansvarlige for

problematikker i forhold til biodiversitet og

udvikling inden for bioteknologier og forret-

at være selvforsynende med elektricitet.

reparation og forbedring af anlægsproces-

klimasikring.

ningsmodeller er meget afhængig af, hvilke

Energistyringssystemer er nøglen til at sikre

ser, udstyr og infrastruktur. De er vigtige små

politiske rammer de skal fungere indenfor,

denne models effektivitet og fremmes af in-

spillere i opførelsen af kraftværker som sol-

Energi fra biomasse er kun så bæredygtigt

samt de tilgængelige værktøjer til at spore

novation inden for digitalisering samt lagring

celleparker eller vindmølleparker, som oftest

som dets input. Derfor er det vigtigt, at når

og sikre biomassens bæredygtige ophav.

i fleksible batterisystemer. For at undgå

gennemføres af store energiudviklingssel-

energispild kan overskydende elektricitet

skaber.

det er baseret på fældet og høstet materia-
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NEL HYDROGEN

DANDELION

Norske NEL Hydrogen blev grundlagt i 1927 og er i dag vokset til

New York-baserede Dandelion blev grundlagt i 2017 og har hidtil

at være verdens største elektrolysevirksomhed med over 500 le-

rejst investeringer for ca. 220 millioner DKK. Firmaet har omkring

37
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verancer i mere end 50 lande. NEL Hydrogen blev i 2014 noteret

30 ansatte og har udviklet et geotermisk varme- og kølesystem,

på børsen i Oslo og har i dag en markedsværdi på mere end 16

som kan installeres i de fleste almindelige huse. Systemet er i dag

milliarder DKK. NEL Hydrogen udvikler elektrolyse- og hydrogen-

på markedet og udnytter den konstante temperatur to til tre me-

teknologi, som muliggør produktion, opbevaring og distribution af

ter under jordoverfladen.

hydrogen fra vedvarende energi.
En varmepumpe placeret i huset bliver forbundet til rør, som graHydrogen er det grundstof, planeten har mest af, samtidig med at

ves ned i den førnævnte dybde. Disse rør er fyldt med en varme-

det også er det med den højeste energitæthed. Hydrogen kan lag-

ledende væske. Om sommeren trækker systemet varme fra huset

res, og det giver mulighed for at gemme overskydende energi,

via varmepumpen, denne varme overføres til jorden, og der recir-

f.eks. den vi producerer fra vores vindmøller. Disse egenskaber

kuleres kold luft op i huset. Om vinteren sikres varmeforsyningen

gør hydrogen til et ekstremt lovende stof at erstatte olie og gas

ved at trække varme fra jorden, som bliver til varme i huset via var-

med. I dag kan man bruge hydrogen som brændstof til både per-

mepumpen.

sonbiler, varevogne og busser i den offentlige transport. NEL Hydrogens teknologier dækker alt fra produktion af hydrogen til

En stor barriere, som Dandelion har overkommet, er omkostnin-

fremstilling af hydrogentankstationer, brændselscellebiler mm.

gerne ved installation af et geotermisk varmeanlæg. Traditionelt
har det været meget dyrt at installere i almindelige hjem. Dandeli-

For at sætte hydrogens effektivitet i perspektiv kan ti liter diesel

on har optimeret hele installationsprocessen, så boring og installa-

eller benzin erstattes med omkring et kilo hydrogen. Et transport-

tion af rørene kan ske på tre til fire dage. Dandelions system ned-

middel drevet på hydrogen er partikelfrit og udleder ikke andet

sætter CO2-udledningen fra varme- og køleanlæg i et almindeligt

end vand. Dermed kan denne teknologi vise sig at blive afgørende

hus med op til 80%.

for en grøn omstilling af både energi- og transportsektoren.
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KAPACITETSVURDERING

Et af formålene med denne rapport er at

eksperter peger på en bemærkelsesværdig

inden for energi og forsyning ikke gælder

nye virksomheder typisk afhængige af til-

vurdere kapaciteten for bæredygtig omstil-

tæt integration af offentlig infrastruktur,

startupsegmentet. Kvaliteten er ikke høj nok,

skud fra forskellige offentlige programmer

ling i de danske klynger, samt at kortlægge

forskning og private virksomheder i Dan-

og der bliver ikke tænkt stort nok. De største

og fonde (Innovationsfonden, EUDP, MUDP

potentialet for etablering af nye styrkeposi-

mark. Dette forhold styrker potentialet for

succeser blandt nye energi- og forsynings-

Horizon 2020 m.fl.) fra Danmark og EU, der

tioner omkring bæredygtige innovationer.

nye styrkepositioner inden for innovativ sek-

virksomheder de sidste 15 år er heller ikke at

fungerer som broer mellem forskning og

For at sikre det bedst mulige grundlag for

torkobling og bæredygtige energiløsninger.

finde blandt klassiske venturefinansierede

markedet.

kapacitetsvurderingerne har vi interviewet

At fastholde det teknologiske forspring kræ-

startups men blandt energiudviklere og

60 eksperter fra det danske forsknings- og

ver fortsat tæt samarbejde mellem offentlige

inden for energihandel.

erhvervsliv. De kvalitative vurderinger er sup-

og private aktører samt investeringer i så-

pleret af publiceret data på området.

38

Som nævnt er sektorkobling et afgørende
tema for bæredygtig udvikling af energi- og

kaldte fyrtårnsprojekter - anlæg i stor skala,

En del af forklaringen på det manglende mo-

forsyningsklyngen. I den sammenhæng er

der kan demonstrere, hvordan de nyeste

mentum i startupsegmentet skal findes i, at

netværk på tværs af enkelte industrier og vi-

Overordnet set er der på energiområdet i

teknologier kan skabe rentable synergier på

klyngen er svært tilgængelig for startups.

denscentre særligt vigtige. Flere eksperter

Danmark en høj kapacitet for omstilling,

tværs af klyngerne.

Vejen til markedet er ofte lang, dyr og for-

vurderer, at netværkene (og især branche-

båret af et meget højt teknologi- og vi-

bundet med stor teknologisk risiko. Teknolo-

organisationerne) på området er stærke,

densniveau. Forskning og udvikling spiller en

De nuværende styrkepositioner ligger sær-

gi på området er oftest tung hardware og

men de har ikke nødvendigvis den fornødne

stor rolle for både markedsledende virksom-

ligt inden for vindenergi, fjernvarme og ener-

kræver stor skala for at være rentabel. Det

kapacitet til at spille en rolle i udviklingen af

heder som Vestas og Ørsted, samt den of-

gibesparende løsninger som f.eks. pumper,

er i tilgift et meget reguleret marked, hvor

fremtidens

fentlige sektor med flere dedikerede forsk-

målere og termostater. Disse typer virksom-

politiske aftaler har stor indflydelse på hvil-

Andre peger på, at offentlig-private samar-

ningscentre. Omkring vindenergi har Dan-

heder er med til at forme Danmarks interna-

ken teknologi og forretningsmodel, der er

bejder ofte er for fokuserede på enkelte pro-

mark en absolut styrkeposition af internatio-

tionale profil som bæredygtigt foregang-

rentabel. De store mængder kapital og den

jekter. Disse projekter skaber værdifulde for-

nalt format.39 Det ses bl.a. ved at danske spil-

sland, og en stor del af deres konkurrence-

lange udviklingstid, der kræves for energi-

bindelser mellem aktørerne, men fremad-

lere på området udtager næsten ni gange så

dygtighed består i et højt teknologisk niveau.

startups, flugter dårligt med det private mar-

rettet er der plads til at skabe mere langsig-

ked for venturekapital, hvis modeller med re-

tede udviklingsperspektiver imellem det offentlige og det private.

mange patenter per indbygger som sammenlignelige lande.
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2

40

Og kun omkring sund-

Det er en gennemgående holdning blandt de

lativt kort ejerskab (under ti år) i højere grad

hed udgives flere videnskabelige artikler end

adspurgte erhvervsledere og akademikere,

favoriserer soft- eller hardwarestartups med

for energi, klima og miljø.41 Flere adspurgte

at den nuværende danske styrkeposition

mindre kapitalintensiv teknologi. Derfor er

Green Innovation Group A/S

komplekse

energisystemer.
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Klyngen for FØDEVARER OG LANDBRUG
består af fire subklynger, som er vist her til
højre sammen med en søjle, der angiver

MADSPILD

Madspild

95 / 87

ØVRIGE EMNER

Øvrige emner, Fødevarer og Landbrug

minimums- og maksimumspotentialet for
CO2-reduktion for den givne subklynge.
N/A

ALTERNATIVE PROTEINER OG PLANTERIG KOST
Planterig kost / Alternative proteiner

FØDEVAREPRODUKTION OG -DISTRIBUTION

Regenerativt landbrug / Konserverende landbrug / Styring af næringsstoffer /
Optimeret risproduktion / Systemer til intensivering / Vandingseffektivisering /
Bæredygtig intensivering for mindre landbrug / Vertikale landbrug

69 / 40

(Gigaton) Maks. CO2-reduktion / Min. CO2-reduktion

92 / 65

EN GRØN FREMTID

3.1

3

FØDEVARER
OG LANDBRUG:
ET RESUMÉ
erhvervsområder i Danmark både med hen-

fødevareforbrug, som udgør næsten en fjer-

syn til beskæftigelse, omsætning og eksport-

dedel af den globale CO2-udledning. De to

værdi, hvilket understreger, at området er en

største reduktionspotentialer i klyngen findes

dansk styrkeposition. Specielt inden for føde-

i mindsket madspild og udbredelsen af mere

vareingredienser er Danmark globalt føren-

planterige diæter. Reducering af spild kan

de, og vi er langt fremme, når det kommer til

ske på flere niveauer mellem producent og

fødevaresikkerhed og optimerede produk-

forbruger, og udledningen mindskes ved, at

tionsprocesser. Den danske styrkeposition

vi globalt behøver en mindre produktion.

står på en solid base af dansk forskning og

Planterige diæter reducerer udledningen ra-

talentmasse – både i det offentlige og priva-

dikalt, da landbrugsdyr indtager enorme

te. Der skal dog fremadrettet arbejdes mere

mængder foder, som kræver store landarea-

målrettet med at styrke underskoven af

ler og enorme mængder vand i produktionen.

startups og SMV’er, således at Danmark kan

Derudover udleder dyrene kraftige drivhus-

bevare og udvikle styrkepositionen i fremti-

gasser fra fordøjelsen. Fødevare- og land-

dens fødevareproduktion.

Green Innovation Group A/S

De fem klyngers CO2-reduktionspotentiale

172 / 421

Energi og Forsyning

193 / 256

Fødevarer og Landbrug

56 / 112

Materialer og Ressourcer

171 / 205

Byggeri og Infrastruktur

46 / 88

Transport og Mobilitet

(Gigaton) Min. CO2-reduktion / Maks. CO2-reduktion

Klodens voksende befolkning har et stort

brugsklyngen er blandt de absolut største

72
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FØDEVARER OG LANDBRUG

INTRODUKTION

Fødevarer er i bogstaveligste forstand det,

Det har selvsagt store konsekvenser for bl.a.

vi lever af, og en stor del af vores daglige ak-

CO2-regnskabet.

tiviteter og vores samfund drejer sig om
mad. Den præmis er fælles for alle menne-

Danmark er, som vi skal se, på mange måder

sker på planeten. Ikke desto mindre er 11% af

en fødevarenation, og vi står i en unik posi-

klodens befolkning underernærede, mens

tion til at drive den bæredygtige udvikling på

39% er overvægtige.42 Der er altså stadig

området. Det indebærer på længere sigt en

grundlæggende ubalancer i kvaliteten og

række markante omstillinger fra, hvordan

fordelingen af fødevarer. Samtidig vokser

landskabet ser ud nu. Vores afhængighed af

den globale befolkning stadig støt, og en del

især animalske produkter har store konse-

af problematikkerne omkring en bæredygtig

kvenser for både miljø og klima. Skal vi brød-

fremtid knytter sig til spørgsmål om fødeva-

føde fremtidens befolkning med de nuvæ-

rer. Området står for hele 24% af vores sam-

rende naturressourcer, må der bl.a. findes

lede CO2-udledning, og vores nuværende

nye balancer mellem mark og skov, fiskeri og

produktionsmetoder belaster planeten unø-

naturbeskyttelse, optagelse og frigivelse af

digt på flere måder. Omkring 70% af alt

CO2. Alligevel er der grund til optimisme. Vi

vores dyrebare ferskvand bruges i land-

producerer allerede langt mere mad, end vi

bruget,43 og således indgår der over 15.000

behøver. Desværre går en tredjedel af al den

liter vand i produktionen af et kilo oksekød,

mad, der produceres på verdensplan, til spil-

2.500 liter i et kilo ris, mens et kilo hvidkål

de af årsager, der i stort omfang kan forhin-

kun kræver 250 liter.44 En anden årsag til

dres.45 Mere effektive systemer vil bringe os

klyngens store miljøpåvirkning er den globa-

langt. Og mange - hvis ikke alle - af de tekno-

liserede produktion. Mange fødevarer mas-

logier, vi behøver i fremtidens fødevaresy-

seproduceres og fragtes på tværs af kloden,

stemer, findes allerede i dag.

3

Hvis vi skal brødføde en
voksende global befolkning
og samtidig tage vare på
klimaet og planetens økosystemer, må vi besvare tre
grundlæggende spørgsmål:

01

Hvordan støtter vi omstillingen til en mere
bæredygtig kost?

02

Hvordan reduceres madspild, både hos
forbrugeren og på et industrielt plan?

03

Hvordan sikrer vi en balanceret
anvendelse af arealer og ressourcer, på
land og til vands?

selvom de sagtens kan produceres lokalt.
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Spørgsmålet om bæredygtig kost hænger

fødevaresikkerhed, økologi, test af nye tek-

Spørgsmålet om bæredygtighed handler i

dens fødevareproduktion, udover at være

uløseligt sammen med balancen mellem

nologier m.v. Denne høje kapacitet kan grad-

sidste ende om, hvordan vi sikrer, at jordens

teknologisk avanceret, integrerer viden og

plantebaserede og animalske produkter, da

vist målrettes og gensidigt støtte en mere

ressourcer øges i stedet for at mindskes

modeller fra permakultur50 og organisations-

sidstnævnte af natur har et langt større

bæredygtig dagsorden.

over tid. Med andre ord, hvordan sikrer vi, at

former som andelsbevægelsen på måder,

den nødvendige udvikling af fødevare-

der ikke blot understøtter naturressourcer,
men også binder land og by bedre sammen.

aftryk på planeten. At producere et kilo kartofler udleder 0,2 kilo CO2, mens et kilo okse-

Vi har i Danmark gode forudsætninger for at

produktionen foregår på måder, hvor bl.a.

kød udleder ca. 14 kilo CO2.46 Når vi fodrer

besvare spørgsmålet om reduktion af mad-

biodiversitet, næringsbalancer, vandmiljøer

vores kvæg med sojabønner, går der na-

spild. Med et højt teknologisk niveau og opti-

og sårbare økosystemer kan trives. Målet er,

turligvis mere næring, vand, energi og

merede produktionsprocesser er danske

at kommende generationer kan finde både

dermed CO2 til, end hvis mennesker spiste

virksomheder førende inden for udnyttelsen

næring, ren luft og rekreation blandt de

bønnerne direkte. Efterspørgslen på foder

af ressourcerne i en værdikæde. Således

mange tjenester, naturen beriger vores ver-

betyder, at vi i Danmark både producerer og

kan bl.a. proteiner og enzymer udvindes fra

den med.49

importerer enorme mængder foder, alt

det, der ellers ville være affald fra produktio-

imens butik-kerne har svært ved at opstøve

nen af f.eks. kartoffelmel eller ost. Dette

For at lykkes med dette kræves en avance-

nok dansk-producerede bønner til at dække

fokus på at bruge hele værdikæden har ført

ret systemforståelse i den enkelte produk-

kundernes efterspørgsel.

til, at danske virksomheder står for 14% af

tionsproces såvel som på tværs af klynger-

den globale ingrediensindustri.47

ne. Eksempelvis skaber nye teknologier mu-

Målet er altså at gøre en forskel for planeten

FØDEVARER
OG LANDBRUG

•

Beskæftigelse: 5%
(ca. 76.000 personer) 51

ligheder for at bruge restprodukter fra føde•

Andel af eksport: 12% 52

•

Globalt CO2-reduktions-

som helhed ved at øge andelen af planteba-

Ved en optimeret produktion kan der spares

vareproduktion i energi- og forsyningsklyn-

seret kost på pragmatisk vis. Innovation kan

mange ressourcer og stor miljøbelastning på

gen, og innovationer i fremtidens byggeri

gøre plantebaserede alternativer både mere

industrielt plan. En bæredygtig omstilling

kan føre til nye former for fødevare-

tilgængelige, attraktive og billigere. Danmark

kræver samtidig, at vi innoverer på et mere

produktion i bl.a. vertikale landbrug. Nye

kan som fødevarenation imødegå den glo-

forbrugernært plan. I Danmark ender 36% af

værktøjer gør brug af bl.a. sensorteknologi

bale trend og fungere som spydspids og

den mad vi køber i supermarkeder og på re-

og kunstig intelligens til at optimere vores

testkammer

fødevare-

stauranter i skraldespanden.48 Den mængde

land- og havbrug, men der er stadig lang vej

produkter og -systemer. Danske myndighe-

kan nedbringes bl.a. ved teknologisk medie-

til bred implementering i samfundet. Mens

Group ud fra 2016 data fra Dansk Statistik på virksomhe-

der stiller høje krav til hele fødevareområdet

rede ’production-on-demand’ apps, der be-

de teknologiske løsninger rummer et stort

dernes opgivne branchekoder. Dansk Statistiks branche-

og har gjort det i mange år. Det har medvir-

kæmper madspild samt bedre anvendelse af

potentiale, må udviklingen suppleres af mere

ger og subklynger, men tallene er en god approximering.

ket til, at danske virksomheder i dag har en

fødevarer nær udløbsdato.

holistiske perspektiver på problematikkerne.

international
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for

fremtidens

konkurrencefordel
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omkring

potentiale: 27% 53

Tallene på beskæftigelse og eksport er beregnet af IRIS

koder passer ikke 1:1 med denne rapports opdeling af klyn-

Der er en stor sandsynlighed for, at fremti-
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3.3

3

MULIGHEDSSKABENDE
TEKNOLOGIER
FOR FØDEVARER
OG LANDBRUG
Mulighedsskabende teknologier er de typer
af teknologier, vi vurderer har det største potentiale for at påvirke den bæredygtige omstilling positivt og i stort omfang. I det følgende præsenteres de specifikke teknologier, der er særligt relevante for udviklingen af
fødevare- og landbrugsklyngen.
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FØDEVARER OG LANDBRUG

Internet of Things (IoT)

03

3

3D-print

Elektroniske enheder der kommunikerer med hinanden via

Som nævnt er der de kommende år et behov for alternativer

internettet for automatisk at forsyne vores husholdning med

til nuværende animalske diæter. 3D-printede ’kødprodukter’

friske fødevarer. Det er et muligt scenarie med fremtidige

kan være fremtiden for de konventionelle bøffer på vores

indkøb ved hjælp af IoT. Selvom de fleste af os stadig køber

tallerkener, og firmaet Redefine Meat fremstiller denne sær-

vores dagligvarer i supermarkeder, arbejder fødevarevirk-

lige ret. Med smag og konsistens som en oksesteak er deres

somheder allerede med IoT i større skala. Takket være

3D-printede produkter rent plantebaserede. Denne metode

denne avancerede teknologi kan de overvåge hvert

til fremstilling af fødevarer er yderligere kendetegnet ved

produkts forsyningskæde og modtage information i realtid

dens avancerede og hurtige fremstilling, der overgår almin-

om de fødevarer, der stadig er tilgængelige i deres butikker,

delig animalsk produktion.

hvilket bidrager til et fald i madspild og lageromkostninger.
Desuden har visse restauranter allerede implementeret IoT
for at regulere madens køletemperatur, hvilket øger kvaliteten og levetiden.

02

04

Blockchain

Blockchain-teknologien rummer muligheder for en mere

Kunstig Intelligens (AI) og Maskinlæring

gennemsigtig og sporbar forsyningskæde. Hvis alle trin i
kæden dokumenteres i en blockchain og kan tilgås på et
hvilket som helst tidspunkt, kan fødevarers ophav sikres for

Som en underkategori til kunstig intelligens øger maskinlæ-

både leverandører og forbrugere. På denne måde kan ulov-

ringsteknologier den samlede fødevarekvalitet gennem øje-

lige eller ineffektive aktiviteter opdages af enhver part, der

blikkelig opdagelse af uregelmæssigheder i eksempelvis

er involveret i processen og løbende forbedres. Kaffe eller

temperatur eller bakteriedannelse, der så kan forbedres i

endda et kødprodukt kan eksempelvis spores helt ned til

fremtidige processer. Fødevarer vil derfor blive kontrolleret

GPS-koordinater på farmen, hvilket vil mindske snyd samt

bedre og ubehagelige overraskelser som kødskandaler høre

øge tilliden til - og dermed effekten af - bæredygtige certifi-

fortiden til. Endvidere tillader mængden af indsamlede data

ceringer, datomærkning eller produktsammensætning. Inte-

nye indsigter, såsom analyser af nye mulige produkter og

grering af blockchain i individuelle produkter er stadig på pi-

optimering af produktionsprocesser såvel som de endelige

lotstadiet.

fødevarer.
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3.4

05

3

FREMTIDENS
FØDEVARER OG
LANDBRUG

Robotter

I 2020 tæller vi 7,8 milliarder mennesker i verden, der alle har

På fødevareområdet rækker mange bære-

og udledningsreduktioner. Det er et gen-

brug for daglig adgang til mad. Den nyeste teknologi hjæl-

dygtige løsninger på tværs af de traditionel-

nemgående træk, at Danmark som fødeva-

per med at behandle og pakke fødevarer mere effektivt og

le kategorier og produktionskæder, såsom

renation har gode forudsætninger for at

sigter mod at tilfredsstille behovet for dette stigende antal

svineproduktion, mejeri eller færdiglavede

drive de vigtigste innovationer.

mennesker. I visse områder, såsom i slagterierne, hjælper ro-

retter. For at bevare overblikket har vi ind-

botter med at reducere arbejdsrisici og yderligere øge

delt klyngen i følgende områder, der repræ-

produkternes holdbarhed. Desuden kan droneteknologi im-

senterer de største potentialer for udvikling

plementeres i større landbrugsmaskiner, og fjernstyrede
eller selvkørende traktorer og mejetærskere er allerede
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3

MADSPILD

På verdensplan står mere end 800 millioner
mennesker over for sult,

54

systemforståelse giver eksperter et dybt

Når talen falder på fødevarekemi, ingredien-

fjerne mikrober. For at forlænge vores føde-

og reduceret

indblik i forskellige dele af produktionen. Det

ser og enzymer, er det svært at overdrive de

varers holdbarhed kan naturlige komponen-

madspild er utvivlsomt en del af løsningen.

vil med tiden forme fremtidens fødevare-

danske virksomheders indflydelse på områ-

ter imidlertid også anvendes: enzymer er

Flere apps og butikker forpligter og hjælper

kredsløb, for eksempel ved at en landmand

det - eksempelvis sidder danske Chr. Hansen

proteiner, der har en livslang virkning, når de

virksomheder til at sælge næsten udløbet

ved præcis hvor lidt gødning eller sprøjte-

og Novozymes samlet set med en global

føjes til mad. Andre naturlige tilsætninger,

mad. Too Good to Go, verdens største app

middel, der behøves. Ligeledes kan system-

markedsandel på 14%. Den avancerede

såsom mælkesyrebakterier eller endda ros-

til bekæmpelse af madspild, er dansk og til-

forståelsen sørge for lettere forsyningsveje

fødevarekemi er med til at forlænge hold-

marinekstrakt, øger forskellige fødevarers

byder usolgt mad fra restauranter eller bu-

fra jord til bord med mindre spild undervejs.

barheden, blandt en lang række andre effek-

levetid og bruges i flere sammenhænge.

tikker til en billigere pris. Formidling af snar-

I Danmark er forskningen i præcisionsland-

ter. I det hele taget er danske virksomheder

ligt udløbende fødevarer til herberger er ef-

brug lovende, men der er endnu lang vej til

dygtige til såkaldt sidestrømsoptimering,

Ukonventionelle produkter refererer til de

terhånden også udbredt.

udbredelse i samfundet som sådan.

hvor man udvinder værdifulde næringsstof-

frugter og grøntsager, der normalt sorteres

fer fra det, der traditionelt er blevet anskuet

fra hos landbruget, inden de har en chance

Landbrugets forsyningskæder gennemgår i

Danske supermarkeder har arbejdet med at

som affald i en anden produktion. Innovative

for at blive købt. 20-40% af alle britiske land-

disse tider en teknologisk optimering i form

reducere madspild ved at opfordre kunder-

processer kan eksempelvis isolere værdiful-

mænds produkter sælges ikke på grund af

af sensorteknologi og digitale analyser, der

ne til at følge deres næse og øjne, når de

de proteiner fra græs eller mejeriproduktion.

deres mærkelige udseende.56 Med henblik

giver mulighed for mere effektive produk-

skal vurdere om f.eks. mælken kan tåle et

Udviklingen af nye produktionsprocesser er

på at bekæmpe madspild opfordrer flere

tionsprocesser. Teknologisk optimering og

par dage mere i køleskabet. Ligesom de

dog dyr og vil kræve et vedvarende fokus,

landmænd og butikker folk til at forbruge

styring baner vejen for præcisionslandbrug

ovennævnte apps til madspild har supermar-

hvis teknologierne skal have plads på den

disse grøntsager og frugter og sælger dem

eller ‘lean’ fødevareproduktion. Med de ret-

kederne også indført fleksible priser, som er

internationale scene.

til offentligheden. EatGrim er et godt eksem-

55

ningslinjer produceres mad ud fra specifikke

baseret på sidste salgsdato.

efterspørgsler, og færre produkter ender

alle led i kæden fra landbrug til forbruger har

Det viser, at
En almindelig teknik til at øge levetiden for

pel på en dansk virksomhed, der via deres
måltidskasser distribuerer landbrugsvarer,

med at blive spildt. Den nye databaserede

indflydelse på mængden af madspild.

mad er at opbevare den i forseglede glas

som ellers var gået til spilde.

eller metalbeholdere og opvarme den for at
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3.4.2

FØDEVARER OG LANDBRUG

ALTERNATIVE PROTEINER OG PLANTERIG KOST

Plantebaseret mad og drikke er et perfekt

mært animalske landbrugstradition, hvis om-

Plantebaserede og kemisk optimerede ‘bøf-

Da verdens befolkning snart runder otte mil-

eksempel på, at grøn omstilling er god for-

stilling mod bæredygtighed indebærer om-

fer’ ses allerede i burgere verden over, som

liarder og fortsat stiger, er der et presseren-

retning. Området viser en imponerende

fattende ændringer i både metoder og af-

f.eks. Burger King’s plantebaserede Rebel

de behov for at finde måder at fremstille

vækst på verdensplan - især efter Corona-

sætningskanaler. Til gengæld har Danmark

Whopper. Et andet udviklingsspor er kød

mad på uden at øge belastningen på et alle-

pandemiens udbrud. De større fødevare-

en stor styrke inden for livsstilsprodukter og

skabt i laboratorier, som produceres ved at

rede presset miljø. Spiselige insekter bliver

trends er under forandring, og der opstår en

branding, og det er ikke utænkeligt, at det

dyrke muskelceller fra køer eller grise. Meto-

også mere og mere populære, og FN’s Food

række muligheder for at møde efterspørgs-

næste hippe café-brand profilerer og sælger

den reducerer miljøomkostningerne ved

and Agriculture Organization understreger,

len fra etiske og sundhedsbevidste for-

planterig mad og drikke.

kødproduktion og eliminerer potentielt uet-

at de er en proteinkilde af høj kvalitet med

isk behandling af dyr.57 Danske spillere vil

langt mindre drivhusgasudledning end andre
husdyr.58

brugere. Desværre er danske producenter
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ikke ligefrem på forkant med udviklingen. En

Ved hjælp af kogebøger eller apps er det i

med det høje teknologiske niveau have gode

stor viden på området giver et stort poten-

dag nemt at finde et lækkert vegetarisk eller

forudsætninger for at udvikle og producere

tiale, men produktudviklingen foregår sjæl-

endda vegansk alternativ til stort set enhver

disse køderstatninger, men der har ikke

dent med et internationalt sigte. En del af

ret. Samtidig sker der en omfattende udvik-

været investeret i området på samme niveau

forklaringen skal måske findes i vores pri-

ling af erstatninger til animalske produkter.

som i andre lande.
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3.4.3

FØDEVARER OG LANDBRUG

FØDEVAREPRODUKTION OG -DISTRIBUTION

Landbrugs-

og

fødevarerelateret

areal-

relativt stor viden på området og en vis

Mange vertikale landbrug er designet efter

dyr. Kombineret med udbredelsen af de nye

anvendelse udgør 24% af de globale driv-

ekspertise inden for sensorer og robotter,

cirkulære principper, der optimerer brugen

teknologier nævnt ovenfor er der potentiale

husgasudledninger.59

men alt det øvrige maskineri i det højtekno-

af næring, mens de endda tackler problemet

til, at det danske landskab og naturen kan

der er en af de vigtigste industrier, men også

logiske

og

med overskydende gødning, der skader

ændre sig gradvist over de næste årtier. I

en af de mindst bæredygtige, oplever i sti-

GPS’er kommer oftest fra udlandet. Etable-

vandmiljøer. Teknologien til disse systemer

Danmark dyrker vi næsten udelukkende mo-

gende grad tiltrængt innovation disse år. De

ringen af en dansk styrkeposition på områ-

findes allerede, men er globalt set stadig i

nokulturelle marker med få hobbylandbrug

nyeste teknologier hjælper med at øge ef-

det må derfor være i eksisterende teknologi-

sine spæde stadier med de første anlæg i in-

som de eneste undtagelser. Fremtiden kan

Fødevareproduktion,

landbrug,

vandingssystemer

fektiviteten og informere datadrevne beslut-

er såsom pumper, målere, robotter eller i

ninger i såkaldt præcisionslandbrug. Det

udviklingen af de digitale systemer, der bin-

sker gennem eksempelvis robotteknologi

der hele præcisionslandbruget sammen.

eller sensorer, der giver indsigt i jord- og

88
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dustriel skala bygget for nyligt.

60

dog se anderledes varieret ud med større
områder dækket af skov. Genplantningen af

Ikke alle innovationer inden for landbruget er

skov er ikke kun positivt for næringsbalan-

højteknologiske. Der er en tendens i retning

cer, biodiversitet og landskabets sammen-

plantesundhed, kunstvanding og kreatur-

De sidste års innovation har banet vejen for

af regenererende og konserverende land-

sætning. Eksempler fra Holland har vist,

sundhed. Dette tillader som nævnt minime-

vertikalt

sammensættes

brug, der minimerer jordforstyrrelse, opret-

hvordan nye skovområder og øget biodiver-

ret og optimeret ressourceforbrug, men

mange lag af teknologisk optimerede plan-

holder jorddækning og styrer afgrøder med

sitet understøtter bl.a.

hjælper også eksperter til bedre at forstå de

tekasser, så de danner flere etager med

henblik på at forbedre jordens sundhed og

bidrager med omkring 600 millioner EUR til

komplekse miljøpåvirkninger fra produktio-

planter med præcise vandings- og nærings-

øge med kulstofbinding. Mange projekter

de nationale budgetter, foruden altså de mil-

nen. Således kan omstillingen mod mere bæ-

systemer. Teknologien bruger et minimum af

dukker op, der fremhæver permakulturelle

jømæssige gevinster ved omstillingen af are-

redygtigt landbrug støttes, mens produktio-

ressourcer og plads og giver mulighed for lo-

principper i en bevægelse væk fra monokul-

alanvendelse og landbrug.61

nen imødekommer fremtidens skærpede

kalt dyrkede grøntsager og i nogle tilfælde

turer, der udpiner jorden og gør planter

krav og efterspørgsler. I Danmark har vi en

endda fisk og skaldyr med lavere miljøaftryk.

mere sårbare over for sygdomme og skade-
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MEATABLE

3

PLANT JAMMER

Meatable blev stiftet i 2018 i Delft, Holland. Siden etableringen har

Plant Jammer er stiftet i København i 2016 og har i dag mere end

firmaet tiltrukket investeringer for ca. 85 millioner DKK. Produktet

100.000 brugere af deres app på tværs af USA, Storbritannien,

er ikke på markedet endnu, men Meatable forventer at have et an-

Tyskland og Danmark. Vækstfonden, Miele og Dr.Oetker har til-

læg i industriel skala i 2025. Visionen er grundlæggende at ændre

sammen investeret omkring 30 millioner DKK i firmaet, hvilket gør

vores opfattelse af kød. I stedet for at fokusere på køderstatning i

Plant Jammer til en af de mest prominente digitale cases for grøn

produkter ændrer Meatable radikalt måden, hvorpå kød produce-

innovation i Danmark.

res. Meatable har udviklet en metode, der gør dem i stand til at
dyrke kød i et laboratorie.

I Europa kommer 34% af madspildet fra os forbrugere. Plant Jammer har udviklet en app, der reducerer madspild og samtidig får

På tre uger kan Meatable gro en bøf, som svarer til en bøf fra tre-

folk til at spise mere plantebaseret. Man udfylder i appen, hvad

årigt slagtekvæg. Dette medfører en besparelse på over 90% af

man har i sit køleskab, hvorefter appen genererer opskrifter, der

det landareal og det vand, som man normalt skal bruge for at

gør brug af netop de råvarer. Derefter kan man fintune opskriften,

producere en bøf. Ikke nok med det, firmaet estimerer, at udled-

så den tilpasses de krydderier, der er til rådighed. På den måde er

ningen af drivhusgasser ligeledes reduceres med op mod 90%.

appen med til at sikre, at man får brugt alle råvarerne i ens køleskab.

Meatables metode til fremstilling af laboratoriedyrket kød er unik,
da de er i stand til at skabe kødet ud fra celleprøver, som ikke

Plant Jammer er med til at forebygge madspild og reducere CO2-

medfører donordyrets død. Dermed er produktet også interessant

udledningen fra overproduktionen af frugt og grønt. Appen er ud-

ud fra et dyreetisk perspektiv, da ingen dyr lider overlast i forbin-

viklet af et hold bestående af 15 kokke og dataforskere. Plant Jam-

delse med produktionen af kødet.

mer giver forbrugeren mulighed for direkte at påvirke sit eget
klimaaftryk, og gør en grøn livsstil nemmere.
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3.5

FØDEVARER OG LANDBRUG

KAPACITETSVURDERING
samarbejde med fødevaremyndighederne.

Langt størstedelen af fødevareindustrien i

vendt mod forbrugerne, og samtidig udvikler

præsentere en vurdering af kapaciteten for

Det høje teknologiske niveau i Danmark

Danmark er fokuseret på animalske produk-

og udvælger de produkter og produktions-

bæredygtig omstilling i hver af de fem klyn-

medvirker bl.a. til, at vi har flere etablerede

ter, men globale megatrends og miljøbehov

metoder. Det betyder, at der på fødevare-

virksomheder med stor kapacitet for bære-

peger mod en stigende vigtighed af plante-

området i Danmark er et stærkt momentum

Det er en målsætning for denne rapport at

ger samt at kortlægge potentialet for etab-

baseret produktion.

64

Derfor vil gradvis om-

og en unik kapacitet for omstilling i det

lering af nye styrkepositioner omkring bære-

dygtig udvikling - Arla, Carlsberg, Chr. Han-

dygtige innovationer. For at sikre det bedst

sen og Novozymes er kendte eksempler.

63

lægning af den nuværende produktion sand-

mulige grundlag for kapacitetsvurderingerne

Den høje teknologiske kapacitet afspejles

synligvis være en del af ligningen på længe-

har vi interviewet 60 eksperter fra det dan-

også i Danmarks internationale omdømme,

re sigt. Det er ifølge vores eksperter et na-

Talentmassen i Danmarks fødevareklynge

ske forsknings- og erhvervsliv. De kvalitative

hvor optimeret produktion og tårnhøj kvali-

turligt opmærksomhedspunkt for alle de

har ifølge de adspurgte eksperter et højt ni-

vurderinger er suppleret af de seneste

tet ifølge flere eksperter er blandt associa-

etablerede virksomheder på området. De

veau på tværs af fagligheder. Hverken uni-

analyser og tilgængelige data på området.

tionerne.

besidder ofte en stor kapacitet for bære-

versiteter eller private virksomheder oplever

dygtig udvikling, men en grundlæggende

problemer med at finde kvalificeret talent til

Danmark kan udbygge sin styrkeposition til

omstilling af produktionen er uhyre omfat-

ansættelser og projektsamarbejder. En ud-

erhvervsområde i Danmark både med hen-

også at inkludere fremtidens fødevarer, men

tende og kræver ambitiøst samarbejde om

fordring kan være, at forbindelsen ikke altid

syn

og

det vil kræve en målrettet indsats og i visse

langsigtede strategiske mål.

er tydelig mellem de enkelte uddannelses-

Danmark har i generationer

tilfælde omstilling af traditionelle produktio-

været defineret af landbrug og fødevare-

ner. Som nævnt i forrige afsnit er det i præ-

Det er værd at bemærke, at danske super-

logi, og fremtidens bæredygtige globale

produktion og har et meget højt teknologisk

cisionslandbrug og optimeret udnyttelse af

markeder og detailkæder trækker i retning

fødevareproduktion. Men den store interes-

niveau på området. Forskning og udvikling er

hele produktionsstrømmen, at det store høj-

af en grøn omstilling, f.eks. har COOP in-

se både blandt unge og hos spydspidsvirk-

en stor del af de private virksomheders inter-

teknologiske potentiale findes. Her er forsk-

troduceret en funktion for klimaaftryk i deres

somhederne muliggør den fornødne opkvali-

nationale konkurrencedygtighed. De eksper-

ningen på et højt niveau, men teknologierne

app, så forbrugeren kan se, hvordan deres

ficering og målretning af fagligheder.

ter, vi har talt med, er enige om, at der i Dan-

er ikke adopteret af de etablerede virksom-

spisevaner påvirker klimaet.65 Generelt er

mark er et bemærkelsesværdigt højt niveau

heder endnu. De adspurgte eksperter påpe-

danske fødevaredistributører, sammenlignet

inden for fødevaresikkerhed. Det skyldes

ger, at relativt få nystartede virksomheder

med andre europæiske lande, meget ambi-

langt hen ad vejen en rig historie for fødeva-

har kapacitet til at drive udviklingen til dels
på grund af manglende risikovillig kapital.

tiøse omkring bæredygtighed. Kæderne står

Fødevarer og landbrug er det største
til

beskæftigelse,

eksportværdi.

62

omsætning

reproduktion, andelsbevægelser samt tæt
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meste af værdikæden.

områder, såsom fødevarekemi eller agrobio-

både for det yderste led af værdikæden
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GENANVENDELSE

Kompostering / Genbrugte materialer / Genanvendelse

4
MATERIALER
OG RESSOURCER
Klyngen for MATERIALER OG RESSOURCER
består af fem subklynger, som er vist her til
højre sammen med en søjle, der angiver
minimums- og maksimumspotentialet for

11 / 9

ALTERNATIVE POLYMERER OG KOMPOSITTER
Bioplastik / Nanoteknologier

4/1

AFFALD SOM RESSOURCE

Opsamling af gasser fra lossepladser / Metanudvindingsteknologier /
Affald-til-energi / Biogas til madlavning

CO2-reduktion for den givne subklynge.

25 / 14

ALTERNATIVER TIL AFBRÆNDING AF RESSOURCER
Alternativer til afbrænding i husholdninger /
Vandrensningsteknologier

ØVRIGE EMNER

Øvrige emner, Materialer og Ressourcer

N/A

(Gigaton) Maks. CO2-reduktion / Min. CO2-reduktion

73 / 31
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4.1

MATERIALER OG RESSOURCER

4

MATERIALER
OG RESSOURCER:
ET RESUMÉ
Det største CO2-reduktionspotentiale i klyn-

hed og i den skala, som vi gør nu, og tenden-

gen ligger i at få mindsket afbrænding af træ

sen ser kun ud til at fortsætte. Det store for-

og skrald primært i udviklingslande til kogning

brug af materialer og ressourcer udgør ikke

af vand og madlavning. Reduktionen kan ske

den største post i CO2-regnskabet, men klyn-

bl.a. ved at bruge bedre brændeovne, sol-

gen er en af de helt store syndere, når det

drevne alternativer eller andre brændsels-

kommer til problematikkerne omkring res-

typer. Også genbrug og anvendelse af skrald

sourcemangel og ødelæggelse af økosyste-

som en ressource har potentiale. Danmark

mer. En central del af klyngens omstilling er

har en lille styrkeposition på de dele af klyn-

udviklingen og udbredelsen af cirkulære

gen, der omfatter henholdsvis skrald som en

produkter og produktionsprocesser. En mere

ressource og produktion af plastik, men ge-

cirkulær økonomi kan ideelt set aflaste og

nerelt står klyngen ikke lige så stærkt som de

lette en del af presset fra det høje ressource-

fire øvrige. Det gør sig også gældende inden

forbrug, der har ødelæggende effekter for

for forskning og i startuplandskabet.

klodens økosystemer. Der er dog et stykke
vej før disse cirkulære innovationer er ud-

De fem klyngers CO2-reduktionspotentiale

172 / 421

Energi og Forsyning

193 / 256

Fødevarer og Landbrug

56 / 112

Materialer og Ressourcer

171 / 205

Byggeri og Infrastruktur

46 / 88

Transport og Mobilitet

bredt i vores samfund.
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Aldrig før har vi produceret med den hastig-
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4.2

MATERIALER OG RESSOURCER

INTRODUKTION

Det er sjældent, at vi tænker over, hvilke ma-

se, et afgørende pejlemærke. I Danmark fin-

terialer vores telefoner, biler, tøj og medicin

des forsvindende få råstoffer, men som

egentlig består af. Vi ved, at de oftest gen-

komplekst samfund forbruger vi en hel del.

nemgår komplicerede processer, hvor for-

Således er vi afhængige af internationale

skellige dele produceres, samles, fragtes og

værdikæder for at opretholde vores tekno-

sælges på tværs af kloden. I mange tilfælde

logiske niveau og høje levestandard. Det

anvendes knappe ressourcer, f.eks. sjældne

internationale perspektiv må vi have for øje i

mineraler i elektronik og batterier. Og ofte

udviklingen af bæredygtige materialer og

foregår både produktion og håndteringen af

produkter. Når vi ser på fremtidens industri-

affald og spildstrømme på måder, der over

elle materialer og ressourcer, er det værd at

tid skader enten miljø eller klima.

huske, at området trækker tråde på tværs af
samfundets klynger. For eksempel kan affald

I fremtidens systemer for produktion og for-

fra fremtidens energiproduktion anvendes i

brug er bæredygtighed ensbetydende med

bæredygtig plastik, eller fibre fra fødevare-

en større bevidsthed om varens livscyklus,

produktion kan indgå i byggematerialer.

4

I vores bestræbelser på at
sikre en bæredygtig adgang
til jordens ressourcer for
kommende generationer,
må vi undersøge disse tre
hovedproblematikker:
01

Hvilke materialer, design, produktionsmetoder og forretningsmodeller fører til
en fremtid med balanceret ressourceforbrug?

02

Hvordan kan råstoflette lande som
Danmark spille en aktiv rolle i omstillingen?

03

Hvordan integreres materialer og
ressourcer som klynge med samfundets
andre klynger?

og idéen om cirkulær økonomi er, som vi skal
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I en bæredygtig materialeklynge vil disse tre

og -tilgængelighed kan vi designe produkter

anvendelsen af fornybare ressourcer som

tværs af de klassiske klynger og samtidig

spørgsmål være umulige at skille ad. Det er

efter cirkulære principper, så de fra starten

træ og naturlige fibre. I Danmark produceres

skaleres internationalt, står stærkt i forhold

usandsynligt, at vi på kort sigt vil reducere

er tænkt ind i et bæredygtigt kredsløb af

få råstoffer, og derfor må den primære kon-

til at definere en bæredygtig fremtid.

vores forbrug i en grad, der bringer vores

materialer. I fremtiden vil den nye viden langt

kurrencefordel findes i innovativt cirkulært

anvendelse af f.eks. mineraler og kemikalier

hen ad vejen være teknologisk medieret

design og højteknologiske modelleringer af

ned på et bæredygtigt niveau. Mens ændre-

gennem sensorteknologi og kunstig intelli-

bl.a. produktcyklusser.

de forbrugsvaner højst sandsynligt er en del

gens, der kan måle, hvilke ressourcer der er

af løsningen, så sætter vi i denne rapport

tilgængelige, samt hvor der reelt er et behov

Det er i krydsfeltet mellem de forskellige

spot på de måder, hvorpå omstillingen kan

for nye ressourcer. Producenter og forskere

klynger, at fremtidens løsninger går op i en

hjælpes gennem teknologisk innovation.

vil over tid indsamle nye typer af data fra

højere enhed. Når vi taler om systemforstå-

Med andre ord er vi på udkig efter frem-

produktion, brug, deling, reparation, samt

else og avanceret sidestrømsoptimering,

skridt, der sætter mindre aftryk.

genanvendelse eller opgradering. I en frem-

handler det ikke kun om produktionen af en

tid med balanceret ressourceforbrug må vi

enkelt vare. Mange løsninger rækker på

Svaret på det første spørgsmål om bære-

som minimum vide, hvor meget vi bruger af

tværs af områder og sektorer. Eksempelvis

dygtige materialer handler derfor ikke kun

hvad, hvor og hvordan, og vi må finde reelle

kan restprodukter fra grøn brændstof-

om, hvilke materialer og ressourcer vi træk-

alternativer til brug-og-smid-væk-modellen.

produktion i energiklyngen bruges til grønne

ker op af jorden, men også i høj grad om,
hvordan

100
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vi

bruger

materialer

•

Beskæftigelse: 4%
(ca. 56.000 personer) 66

•

Andel af eksport: 2% 67

•

Globalt CO2-reduktions-

plastikerstatninger, og overskydende fibre

i

Problematikken om råstoflette landes rolle

fra fødevareproduktion kan anvendes i bæ-

produktionen. Et vigtigt skridt er at blive

hænger også sammen med fremtidens

redygtigt 3D-print. Det vil sige, at fremtiden

klogere på alle dele af materialernes livs-

teknologiske datastrøm. Den spiller ind i en

på dette område er uløseligt forbundet med

cyklus. En øget bevidsthed om produktlivs-

større systemforståelse, som bliver af-

de andre klynger. Danske virksomheder er

cyklusser og cirkulær økonomi giver mulig-

gørende i designet af fremtidens cirkulære

langt med udviklingen inden for enkelte om-

hed for bedre anvendelse, delt ejerskab,

produkter og modelleringen af produktions-

råder, men der er et stykke vej endnu, før vi

Group ud fra 2016 data fra Dansk Statistik på virksomhe-

reparationer, opgraderinger, genbrug og

veje. Der vil være store potentialer i den høj-

ser teknologier og systemmodeller integre-

dernes opgivne branchekoder. Dansk Statistiks branche-

genanvendelse af materialer og ressourcer.

teknologiske optimering af sidestrømme,

ret på tværs af klyngerne. Der er til gengæld

ger og subklynger, men tallene er en god approximering.

Kombineres denne øgede bevidsthed med

dvs. brugen af ressourcer fra alle dele af en

meget, der peger på, at de første med vel-

nyeste viden om globalt ressourceforbrug

produktion,

lykkede løsninger, som kan integreres på

Green Innovation Group A/S

disse

MATERIALER
OG RESSOURCER

samt

innovation

omkring

potentiale: 8% 68

Tallene på beskæftigelse og eksport er beregnet af IRIS

koder passer ikke 1:1 med denne rapports opdeling af klyn-
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4.3

4

MULIGHEDSSKABENDE
TEKNOLOGIER
FOR MATERIALER
OG RESSOURCER
Mulighedsskabende teknologier er de typer
af teknologier, som er virksomheders springbræt til innovative produkter og processer.
Det særlige ved dem er, at de over en bred
kam låser op for helt nye værktøjer og sammenhænge. Her præsenteres de teknologier, vi peger på som nøgleteknologier i klyngen for materialer og ressourcer.
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Internet of Things (IoT)

02

4

Kunstig Intelligens (AI) og Maskinlæring

På materialeområdet vil vi især se IoT blive anvendt af

På trods af at teknologien stadig er relativt ny inden for ma-

producenter og brugere til at opsamle nye typer data: hvor

teriale- og ressourceklyngen, forventes maskinlæring og

godt holder den nye legering? Forbedres luftkvaliteten når

kunstig intelligens at revolutionere vores forståelse af mate-

plantefibre blandes i loftspladerne? Det meste af det, vi øn-

rialer, og hvordan vi bruger dem i fremtiden. Et eksempel på,

sker at vide om fremtidens materialer, vil være tilgængeligt

hvordan kunstig intelligens allerede ændrer materialeklyn-

gennem IoT og vil fremskynde udviklingen af mere bære-

gen, er de såkaldte smarte materialer. Disse materialer kan,

dygtige materialer.

i realtid, interagere med og tilpasse sig ændringer i miljøet
omkring dem. Smarte materialer udfører også opgaver, der

Teknologien kan også reducere udledningen af drivhusgas-

overskrider menneskelige kapaciteter takket være dets nøj-

ser mere indirekte ved at minimere ressourcespild. Imple-

agtighed og den mangfoldighed af data, det indsamler og

menteringen af IoT i varehuse og andre led af forsyningskæ-

anvender gennem maskinlæringsalgoritmer. I sidste ende

den vil føre til mere gennemsigtighed og sikkerhed i logistik-

kan det føre til materialer, der kan reparere sig selv, hvilket

systemer. Data omkring varers tilstand, lagerplads, fejl og

vil være en milepæl for en cirkulær økonomi.

mangler, samt relaterede data som lagertemperatur, fugtighed og lignende indsamles via sensorer og sendes til ‘skyen’, der også huser den tilsvarende IoT-software. Softwaren
organiserer og analyserer dataen, og dette muliggør en
kontinuerlig forbedring af driftskvaliteten med færre mistede eller ødelagte varer og en mere præcis forsyningskæde til følge.

03

Supercomputere

Inden for forskningen og udviklingen af nye materialer, der
imødekommer behovet fra den hastige teknologiske udvikling i dag og i fremtiden, er supercomputere en vigtig støtte.
I dag udfører forskere eksperimenter, som tester, hvilke dele
der kan sameksistere i et nyt materiale. Supercomputere har
kapaciteten til at modellere og kombinere et væld af materialer og udregne de bedste, mest holdbare og bæredygtige
sammensætninger. Indtil videre bruges supercomputere til
udvikling af bl.a. computerchips, samt sol- og brændselsceller. Supercomputere rummer således ikke noget reduktionspotentiale i sig selv, men de baner vejen for udviklingen af
nye materialer med positive effekter for miljø og klima.
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Blockchain

Blockchain-teknologi rummer store muligheder for en mere

Vi har inddelt materiale- og ressourceklyn-

materialer og ressourcer. Området er som

gennemsigtig og sporbar forsyningskæde, hvilket især vil

gen i Danmark i fem subklynger, som tilsam-

nævnt uløseligt forbundet med udviklinger

styrke certificeringen af bæredygtighed. Når alle trin i en

men rummer de væsentligste løsninger til

og tendenser i de andre klynger, og det er

kæde kan dokumenteres og undersøges på et senere tids-

omstillingen af vores materialeanvendelse

altså nødvendigt at have øje for sammen-

punkt, gør det svindel med varer og materialer nærmest

og ressourcebrug. Vi har i nogle af subklyn-

hænge og synergier på tværs af sektorer,

umulig. På denne måde kan skjulte, ulovlige eller bare inef-

gerne en stor viden drevet af forskning og

når vi ser på materiale- og ressourceklyn-

fektive aktiviteter spores af alle kædens parter. Således kan

etablerede virksomheder, men vi ser ikke

gens rolle i den grønne omstilling.

blockchain-teknologi være med til at sikre, at det certificere-

deciderede fyrtårne af international kaliber i

de træ eller den nedbrydelige plastik rent faktisk er bære-

de respektive subklynger. Flere steder vil

dygtigt.

det altså kræve en indsats at etablere en
dansk styrkeposition omkring bæredygtige
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Bioplast og nedbrydelighed

ALTERNATIVE POLYMERER OG KOMPOSITTER

Et af de mest revolutionerende materialer,

Begge typer plastik har fordele og ulemper.

mennesket har opfundet, er plastik. Det har

Selv bionedbrydeligt plast skal igennem

Bioplast stammer altid fra biologiske kilder, men er ikke altid bionedbrydeligt. Konventionel plastik
består af syntetiske polymerer, som i naturen er tæt på umulige at nedbryde.

vist sig også at være én af de mere pro-

nogle særlige processer eller udsættes for

Kilde: Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation (2016)

blematiske opfindelser. Vi bruger plastik

nogle specifikke forhold for at kunne ned-

hver dag, fordi det er fleksibelt, billigt og

brydes. Ideelt set justerer vi brugen af for-

slidstærkt. Problemet er, at plastik reelt ikke

skellige typer bioplast afhængigt af kontek-

opløses naturen, men hober sig op til stor

sten for at minimere miljø- og klimapåvirknin-

skade for økosystemer verden over. Globalt

gen. Mere overordnet vil det klart være en

produceres mere end 370 millioner ton år-

fordel, hvis de typer plastik, som har størst

ligt,

69

og der vil i 2050 være mere plastik i

risiko for at havne i naturen, er bionedbryde-

jordens have end der er fisk, hvis udviklingen

lige. Navnet bioplast kan skabe forvirring og

fortsætter som nu.

70

Fornybare
råmaterialer

Biopolymerer
biobaserede

er et godt eksempel på, hvorledes øget opmærksomhed og uddannelse i sig selv er en

Der er derfor brug for grønne alternativer.

Biopolymerer
bionedbrydelige
+ biobaserede

del af den grønne omstilling.

Bioplast betragtes overordnet som et grønt
alternativ til konventionel fossilbaseret plast,

Anvendelsesmulighederne

men det kan laves på flere måder og have

polymerer er vidtgående og kan dække for-

vidt forskellige egenskaber. På den ene side

skellige produkter såsom engangsservice

kan det bestå af biomasse (fra f.eks. majs,

eller indkøbsposer, kontor- og sportsudstyr,

sukkerrør eller kulstof fra udledningsfiltre),

smådele til biler, modevarer, eller strøelse til

der omdannes til plast. Disse plasttyper kan

både dyrestalde og sportsbaner. Men det er

genanvendes som normal plast, men er ikke

som sagt afgørende at skelne mellem de for-

nedbrydelige i naturen. På den anden side

skellige typer. Selvom bionedbrydeligt pla-

kan bioplast være fremstillet af bionedbry-

stik ikke altid har de store CO2-besparelser

delige materialer. I de tilfælde nedbrydes de

med sig kan det have en stor effekt på flere

71

af de andre bæredygtighedsdagsordener,

Denne type plastik kan ikke genanvendes

såsom bevaring af økosystemer og biodiver-

med konventionel plastik, men kan til gen-

sitet.

bioplastiske produkter af mikroorganismer.

for

alternative

gæld nemmere omdannes til naturlige mate-

108

Ikkenedbrydelige

Nedbrydelige

Konventionelle
Polymerer

Biopolymerer
bionedbrydelige

Fossile
råmaterialer

ver de bionedbrydelige materialer en ander-

hed for at være global spydspids på. Det er

rialer og på den måde indgå i en naturlig cy-

Det er sandsynligt, at de fleste danske virk-

ledes designproces. Der er dog tegn på, at

endnu et godt eksempel på synergierne

klus. Afhængig af deres sammensætning

somheder i princippet vil kunne anvende bio-

biobaserede polymerer til brug i bioplastik

mellem de forskellige klynger og et eksem-

kan bioplast altså groft sagt være biobaseret

baserede polymerer i deres produkter eller

kan være et sideprodukt i fremtidens grønne

pel på, hvordan sektorkobling vil være en af-

eller bionedbrydeligt.

produktionsprocesser, men som nævnt kræ-

brændstofanlæg, som Danmark har mulig-

gørende del af den grønne omstilling.
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‘Zero Waste’ Hierarki

AFFALD SOM RESSOURCE

I energi- og forsyningsklyngen er biogas-

terer skraldet, fremkalder sympati hos de

anlæg beskrevet som kilde til energi, men

fleste. En løsning under udvikling indebærer

teknologien overlapper her med materiale-

i korte træk at tildække affaldet med en skal

området, da den kan bruges til at isolere en

af ler, og så installere et system der opsam-

række gasser, kulstof og potentielt minera-

ler metangas og samtidig filtrerer perkolat72

ler. Dette er endnu et eksempel på, hvordan

fra affaldets organiske nedbrydningsproces-

de forskellige klynger er forbundet i den bæ-

ser.

REDUCER

Mindsk mængden af skrald
der produceres

GENANVEND

Brug materialer mere
end en gang

GENBRUG OG
KOMPOSTERING

Gør brugte
materialer til
nye produkter

GENINDVINDING

Energi fra
skrald

redygtige omstilling. Biogas fra disse anlæg
kan på længere sigt erstatte andre mere

Bedre teknologisk sortering på industrielt

skadelige brændsler til madlavning, især i

plan er afgørende for, at vi kan udnytte

udviklingslande.

ressourcerne i organisk affald. Det vil kræve

Mest foretrukne

redesignede løsninger baseret på input og

110

Opsamlingen af værdifulde gasser, der ellers

innovation fra både landbruget, sensor-

ville spredes i atmosfæren og øge drivhusef-

producenter og ingeniører med tværfaglig

fekten, kan også foregå andre steder end i

forståelse. Lykkes det danske aktører at ud-

dedikerede biogasanlæg. Mens metoden,

nytte disse ressourcer kan det have vidtræk-

hvor organisk affald og restprodukter fra

kende positive konsekvenser, heriblandt

eksempelvis landbruget samles i store speci-

udvinding af dyrebare proteiner til f.eks.

aliserede tanke, allerede har fundet udbre-

foder eller fibre til byggeri. Et sådant højtek-

delse, så er der andre veje til at udnytte af-

nologisk sorteringssystem i stor skala vil

fald som en ressource. Billederne af giganti-

kunne demonstrere værdien af de cirkulære

ske lossepladser under åben himmel, hvor

principper og fungere som fyrtårn for inter-

fattige mennesker i tusindvis afsøger og sor-

nationale bæredygtige tiltag.
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LOSSEPLADS
Mindst foretrukne

Kilde: Zero Waste International Alliance (2020)
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GENANVENDELSE

I Danmark har vi i årtier haft ordninger for

De teknologiske innovationer vil især på to

re skala til at håndtere de enorme mængder

ster og haveaffald vurderes at udgøre 28%

sortering af affald, og særligt papir, glas og

områder kunne tage os vigtige skridt videre.

affald, der i dag markeres som genanvendt i

af vores samlede affald.74 Hvis man medreg-

aluminium er oplagte materialer at gen-

Det første område er indsamling, demonte-

Vesten, for så at blive skibet til Sydøstasiens

ner det biologiske affald fra f.eks. land- og

73

anvende, da relativt mange af deres egen-

ring og genanvendelse af elektronik. Mange

lossepladser. Mange værdifulde ressourcer

skovbrug betyder det, at store mængder af

skaber kan opretholdes i nye produkter efter

produkter bliver gradvist mere komplekse i

går til spilde i denne proces, og vi har et an-

vores nuværende affald rummer potentielle

en genbearbejdning. Både mængden og de-

takt med udvikling, efterspørgsel og skær-

svar for at bidrage til en global løsning frem

ressourcer, enten som kompost eller som

taljegraden af affaldssortering ventes at

pede krav. Vores elektronik rummer mange

for blot grønne tal i et nationalt affaldsregn-

input i andre processer, for eksempel dem

stige de kommende år, især på internationalt

værdifulde materialer, og teknologisk opti-

skab.

beskrevet i forrige afsnit eller til energi-

plan, da der i dag er store forskelle på,

merede metoder til indsamling og gen-

hvordan forskellige lande håndterer gen-

anvendelse vil kunne spare mange af plane-

Mere jordnært så er kompost, som du ken-

anvendelse. Der er god plads til innovation i

tens sjældne og knappe ressourcer.

der det fra haven, også en form for gen-

denne subklynge, da den rette balance mel-

112

4

produktion.

anvendelse. Materialet er en blanding af for-

lem offentlige systemer, forbrugeransvar og

Det andet område er automatiserede syste-

skellige organiske og uorganiske komponen-

automatiseret teknologi endnu ikke er fun-

mer til sortering og genanvendelse af affald.

ter og fungerer som naturligt gødnings- og

det - og igen vil variere fra land til land.

Vi har brug for teknologisk innovation i stør-

vækstmedie til dyrkning af planter. Madre-
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ALTERNATIVER TIL AFBRÆNDING AF RESSOURCER

Innovation inden for madlavningsteknologi

de hyppigste årsager til børnedødelighed i

er, måske overraskende for den gennemsnit-

verden. Et bud på en revolutionerende

lige dansker, et af de områder med størst

løsning kommer fra den danske startup Ser-

globalt reduktionspotentiale i materiale- og

vedOnSalt. De har udviklet komfurer, der

ressourceklyngen. På verdensplan laver om-

kører på solopladelige batterier, så træ og

kring tre milliarder mennesker hver dag mad

kul bliver overflødigt. For at skabe succes på

på rudimentære ovne eller ildsteder, som

dette marked er et stort lokalkendskab nød-

75

vendigt, da markedet primært ligger i udvik-

Det udleder så store mængder drivhusgas-

lingslande og i landdistrikter. Det er en ud-

ser, at en effektiv løsning er på top ti over de

fordring i forhold til at skalere hurtigt, da virk-

største CO2-reduktioner.76 Derudover vil in-

somhederne på området ofte må gå gen-

novation inden for dette felt også medføre

nem offentlige instanser og NGO’er for at få

en lang række sundhedsmæssige forbedrin-

adgang til markedet.

forbrænder store mængder træ og trækul.

ger. F.eks. er røgforgiftning i køkkenet en af
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ØVRIGE EMNER

Der findes adskillige andre materialer, der

Grafitmaterialer er faste ledsagere i vores

har spillet en stor rolle i udviklingen af vores

hverdag, selvom de fleste ikke kender til ud-

samfund, som det ser ud i dag. I denne

bredelsen. Grafit er dybest set kulstof i form

subklynge skiller nanomaterialer og grafit sig

af krystaller og anvendes i mange produkter

ud.77 De mest udbredte områder, hvor nano-

som f.eks. biler, flys turbineblade og isole-

materialer finder anvendelse, er i elektronik

ringsprodukter. Et af materialets vigtige

samt i medicinal- og sundhedssektoren. I

egenskaber er dets betydelige varmeled-

indsatsen for at begrænse klimaforandringer

ningsevne, der muliggør effektive løsninger i

spiller nanomaterialer en afgørende rolle,

miljøer med høje temperaturer, hvor det kan

idet de kan fungere som CO2-bindere. Såle-

optimere isoleringsprodukter og dermed

des vil det potentielt kunne lade sig gøre at

mindske energispild. Traditionelt set udvin-

trække CO2 ud af f.eks. røgen fra kulkraft-

des grafit fra jorden i minedrift, men der fin-

værker.78

des metoder til at fremstille materialet syntetisk, og det vil være et stort fremskridt for
omstillingen, hvis mere bæredygtige fremstillingsmetoder udvikles og udbredes.
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ARQLITE

4

AMP ROBOTICS

Arqlite blev grundlagt i 2015 i Santa Ana, Californien, USA, og

AMP Robotics har skabt et skalerbart system, der sorterer skrald

deres investorer inkluderer i dag CEMEX Ventures, the Coca-Cola

ved at kombinere computersyn og maskinlæring med robotter.

Company og Arcor. Arqlite producerer byggematerialer, som be-

Systemet kan hurtigt identificere og vælge genanvendelige mate-

står 100% af plastaffald. Arqlite genanvender kun ellers ikke-gen-

rialer fra et transportbånd. Dermed løser de en af hovedudfordrin-

brugeligt plastaffald, og deres produkter er således et langt mere

gerne ved sortering og genbrug af skrald, nemlig at gøre det kost-

miljøvenligt alternativ, som kan være med til at afhjælpe globale

effektivt og i stor nok skala.

udfordringer med plastikforurening og samtidig spare virksomheder for deponeringsgebyrer.

Hidtil har det ofte været mennesker, der har sorteret skraldet –
hvis skraldet ikke blot er blevet grovsorteret. Robotterne er instal-

Firmaets hovedprodukt er et letvægtsalternativ til grus. Gruset er

leret i over ti amerikanske stater bl.a. hos virksomheder, der be-

ti gange mere isolerende og tre gange lettere end traditionelt mi-

handler det kommunale faste affald, konstruktions- og nedriv-

neralgrus. Denne grus behøver ingen væske, producerer ikke støv,

ningsaffald, e-affald og papiraffald.

og produktet er desuden mere energieffektivt, vandbesparende
og mindre energikrævende at transportere. Plastikgrusen er ifølge

Affaldssorteringsrobotter er et hastigt voksende marked, der af

Arqlite sikker for både planter og vand.

Market Data Forecast vurderes til at være 78,5 milliarder DKK
værd i 2024.

Til forskel fra traditionel grus skal Arqlites grus ikke udvindes fra
miner, men kan produceres lokalt og tæt på byggepladsen. Arqli-

AMP Robotics blev grundlagt i 2015 i Colorado, USA, og har rejst

tes byggematerialer er grønnere og mere miljøvenlige, og så redu-

124 millioner DKK fra bl.a. Sequoia Capital.

cerer de transport- og byggeomkostningerne. Det kunstige grus
kan både bruges for sig selv og blandes op med traditionel beton.
Hvis plastikgrus blandes med beton, kan betonens egenskaber bibeholdes, mens isolationsevnen forbedres, og vægten reduceres.
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KAPACITETSVURDERING

Udover et fælles kvalificeret vidensgrundlag,

inden for plastindustrien og i forhold til at ud-

komponenter hos LEGO. Som nævnt vil de

søger vi med denne rapport også at vurdere

nytte skrald som en ressource har Danmark

vigtigste udviklingsspor fremadrettet være

kapaciteten for bæredygtig omstilling i de

stærke kompetencer. Derudover har de

teknologisk støttet cirkulært design, samt

Når vi ser på miljøet af startups og SMV’er,

fem klynger. Begge dele er nødvendige, hvis

danske

gennem

databaseret modellering af produkters livs-

er der desværre ikke de store incitamenter

vi skal lykkes med at etablere nye danske

årene opbygget værdifuld ekspertise om-

cyklusser. På de måder vil innovation inden

til at innovere på materiale- og ressourceom-

styrkepositioner omkring bæredygtige for-

kring etablering af kraftværker baseret på

for materialeklyngen række ud over enkelte

rådet for små virksomheder. Efterspørgslen

retninger. Til grund for kapacitetsvurderin-

affald, hvilket udgør en vigtig brik i materiale-

sektorer og være med til at facilitere de

på nye og bæredygtige materialer drives i

gerne ligger dybdegående interviews med

og ressourceklyngen og i den cirkulære øko-

andre klyngers omstilling.

høj grad af nationale og internationale regu-

60 eksperter fra det danske forsknings- og

nomi generelt.

rådgivende

ingeniører

erhvervsliv. De kvalitative vurderinger er sup-

120

4

ditionelle discipliner og sektorer.

lativer. Det er i høj grad de større virksomheDanmark halter desværre efter vores nabo-

der, der har kapacitet til at møde disse nye

pleret af publiceret data og rapporter på

Som et lille land med meget få industrielle rå-

lande på enkelte andre områder.80 Teknolo-

udfordringer og målsætninger inden for bæ-

området.

stoffer har Danmark været nødt til at udvikle

gier som f.eks. 3D-print samt integrationen

redygtighed. De fleste mindre virksomheder

et højt teknologisk niveau i brugen af materi-

af fornybare materialer som halm og træ i

inden for industrielle materialer og ressour-

Danmark står ikke lige så stærkt inden for

aler i produktudviklingen og produktionen på

moderne produktioner kræver et højt vi-

cer er derfor underleverandører til større

materiale- og ressourceklyngen som det

tværs af klyngerne. Det høje teknologiske ni-

densniveau og ressourcer til test og udvik-

etablerede virksomheder i forskellige klyn-

f.eks. er tilfældet inden for klyngen for føde-

veau er tæt knyttet til specialiserede afde-

ling. De adspurgte eksperter vurderer, at re-

ger. Vores research peger desuden på, at

varer og landbrug. Det afspejles bl.a. ved, at

linger på landets universiteter. Eksempelvis

lativt få bliver uddannet specifikt på disse

danske SMV’er har svært ved at finde risiko-

materialeklyngen beskæftiger færre perso-

er DTU en stor kapacitet inden for bl.a. me-

områder, som har været stort set overset af

villig kapital inden for områder, som ikke er

ner, har en mindre eksportværdi, og at pa-

taller, nanoteknologi og polymerer. Det høje

både universiteter og private virksomheder

tæt tilknyttet etablerede danske virksomhe-

tentaktiviteten inden for området er væsent-

vidensniveau er også knyttet til specifikke

indtil for få år siden. Det vurderes desuden,

der.

ligt lavere, end hvad vi ser i en række andre

produkter eller områder hos større virksom-

at for få har den nødvendige ekspertise

lande.79 Ikke desto mindre er der stadig om-

heder, såsom pumper hos Grundfos, isole-

inden for tværfaglige tilgange, hvor fremti-

råder, hvor Danmark står stærkt. F.eks.

ringsmateriale hos Rockwool eller plastik-

dens materialer udvikles på tværs af de tra-
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5
BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR
Klyngen for BYGGERI OG INFRASTRUKTUR
består af fem subklynger, som er vist her til
højre sammen med en søjle, der angiver

LED Lys / Automatiseringssystemer til bygninger /
Intelligente termostater

35 / 30

ØVRIGE EMNER

Øvrige emner, Byggeri og Infrastruktur

N/A

SMARTE BYER OG BYPLANLÆGNING

Cykelinfrastruktur / Fodgængervenlige byer

minimums- og maksimumspotentialet for
CO2-reduktion for den givne subklynge.
12 / 4

BYGGEMATERIALER, KONSTRUKTION OG RENOVERING
Alternativ cement / Genanvendelige byggematerialer /
Højtydende glas / Isolering / Renovering

KØLETEKNOLOGIER

Køleoptimering / Alternativer kølemidler / Grønne og kølende tage

109 / 102

(Gigaton) Maks. CO2-reduktion / Min. CO2-reduktion

49 / 35
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5.1

5

BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR:
ET RESUMÉ

Jordens befolkning bliver stadigt større, rige-

De sidste store potentielle besparelser findes

re og flytter mod byerne. Det skaber et pres

i teknologier, der digitalt kan automatisere

på den årtier gamle infrastruktur, og den nu-

driften af bygninger, termostater og lys, samt

værende bygningsmasse er basis for en sti-

udskiftning af belysningen til LED-lys. Dan-

gende efterspørgsel. Endnu vigtigere vokser

mark har en styrkeposition på byggematerialer som cement, inden for energirenovering
med vinduer og isolering, samt inden for

le i byggeri og infrastruktur findes i udvikling

termostater og fjernkøling. Den lokale bygge-

og bedre håndtering af kølemidler i aircondi-

sektor har været dygtig til at nedbringe drift-

tions, køleskabe m.m. Dernæst består poten-

senergien på nybyggeri, mens vi endnu har til

tialet i mere bæredygtige byggematerialer,

gode at se de digitale teknologier blive inte-

der kan produceres renere og som isolerer

greret i større omfang. Ligeledes er der et

bedre. Det drejer sig primært om cement og

stort uudnyttet potentiale i eksporten af

glas, samt inddragelsen af fornybare materia-

dansk byggeteknologi.

Green Innovation Group A/S

De fem klyngers CO2-reduktionspotentiale

172 / 421

Energi og Forsyning

193 / 256

Fødevarer og Landbrug

56 / 112

Materialer og Ressourcer

171 / 205

Byggeri og Infrastruktur

46 / 88

Transport og Mobilitet

(Gigaton) Min. CO2-reduktion / Maks. CO2-reduktion

behovet for nybyggeri med stor CO2-udledning til følge. Det største reduktionspotentia-

ler.
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5.2

BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

INTRODUKTION

På verdensplan er byggeri og infrastruktur

struktur hænger uløseligt sammen med ma-

en central brik i den grønne omstilling. Vi bli-

teriale- og ressourceklyngen samt energi-

ver flere mennesker på kloden, og i takt med

klyngen. Det CO2-reduktionspotentiale, der

at den globale middelklasse vokser, følger

ligger i, at bygninger anvender grønnere

forventningerne til forhøjet levestandard

energi til opvarmning og elektricitetsforbrug,

81

med. Derfor ser vi globalt en voksende ef-

5

Skal byer og infrastruktur
understøtte en bæredygtig
fremtid verden over, må vi
finde svar på tre essentielle
spørgsmål:

er belyst i kapitel 2. Energi og Forsyning.

terspørgsel på bygninger af høj kvalitet.
Samtidig vokser kravene til de bygninger,

I byggeri- og infrastrukturklyngen belyser vi

der bygges i Danmark og vesten generelt –

løsninger på fremtidens byggematerialer og

både i forhold til kvalitet, kapacitet og bære-

-processer, cirkulære tiltag samt innovatio-

dygtighed. Beregninger fra FN viser, at der

ner, som optimerer driften af bygninger og

frem mod 2060 vil blive tilføjet op mod 230

gør dem smartere, så vi f.eks. begrænser

milliarder kvadratmeter til den globale byg-

ressourcerne brugt på opvarmning eller be-

ningsmasse, hvilket er en fordobling af det

lysning. Et andet vigtigt spor i omstillingen af

nuværende samlede bygningsareal. Stignin-

klyngen er vedligehold, renovering og opda-

gen vil være mest markant i Afrika, Indien og

tering af den eksisterende bygningsmasse.

Kina og vil kraftigt øge udledningen af CO2,

Her er udskiftningen af kølemidler og -tekno-

især hvis vi ikke finder nye måder at konstru-

logier et fokusområde, da de ofte udleder

ere vores bygninger på.82

store mængder drivhusgasser og bruger

01

Hvordan skaber vi udledningsneutrale
og miljøpositive bygninger, når vi bygger
nyt?

02

Hvordan sørger vi for, at eksisterende
bygninger og infrastruktur opdateres og
følger med vores krav om

03

Hvordan sikrer vi, at byplanlægning og
arkitektur møder fremtidens behov, og
bygninger udnyttes bedre?

meget strøm. Vi ser i denne klynge desuden

126

Som nævnt i kapitel 1. Introduktion, er der

nærmere på fremtidens infrastruktur og by-

mange måder at opgøre og kategorisere

planlægning, samt optimering af logistikken

energien og udledningerne fra både opfør-

og ressourceforbruget ved både nybyggeri

sel og drift af bygninger. Byggeri og infra-

og renovering.
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Før vi undersøger disse problematikker, er

at tage nødvendige skridt i den grønne om-

rende byggeri bliver så oplagt, økonomisk

ressourcer fra politi og hospitaler i såkaldte

det nødvendigt at påpege, at sektorkobling

stilling må andre modeller også overvejes.

attraktivt og tidseffektivt som nybyggeri.

smarte byer. Her findes de basale teknologi-

ligesom i de øvrige klynger er bydende nød-

Det kan være nye cirkulære præmisser for

vendigt – fremtidens bygninger og infra-

byggeriet, integrering af fornybare materia-

Hvor nybyggeri handler om bæredygtighed

struktur bliver kun bæredygtige, hvis vores

ler eller vægtning af naturbaserede løsnin-

i flere led, vedrører det sidste spørgsmål

materialer og energiforsyning også bliver

ger til f.eks. køling og luftfornyelse.

bæredygtighed i flere lag. Vi ser allerede de

det.

128
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er, men der er lang vej til en implementering,

første tiltag til bæredygtighed og klimasikProblematikken omkring eksisterende byg-

ring i nyanlagte byrum,84 og den tankegang

Spørgsmålet om nybyggeri rummer en nød-

geri skal sandsynligvis løses gennem en

må udbredes til den overordnede planlæg-

vendig omstilling i flere led. Første skridt er

langvarig proces. 65% af de bygninger, der

ning af vores byer og infrastruktur. I praksis

designfasen, hvor bl.a. energiforbrug og ud-

vil være i anvendelse i år 2060, er allerede

betyder det f.eks. nye balancer mellem cyk-

83

ledninger kan tænkes ind. Vi har i Danmark

bygget. Ligesom der er sket store teknolo-

lisme, bilisme og offentlig transport. Køben-

en række arkitektfirmaer med centrale prin-

giske fremskridt de sidste årtier, har vi som

havn er allerede internationalt kendt som cy-

cipper om bæredygtighed, bl.a.

Lendager

BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR

•

Beskæftigelse: 7%
(ca. 101.000 personer) 85

samfund også bevæget os langt, hvad angår

kelby, men der er stadig mange åbne mulig-

og BIG. Også i projektering og selve opfø-

bæredygtigheden af vores byggeri og infra-

heder for at udvikle nye løsninger, der også

relsen tages mange afgørende beslutninger,

struktur. At gennemgå og løbende renovere

kan

som påvirker byggeriets bæredygtighed på

gamle bygninger med henblik på bæredyg-

andre lande og kulturområder. Et andet lag

langt sigt. Valg af materialer, isolering, køle-

tighed er nødvendigt, men også en markant

af fremtidens byer er fleksibilitet og bedre

systemer, lysstyring m.v. spiller alt sammen

udfordring. Især i lande hvor både budget-

udnyttelse af bygninger og områder, så bl.a.

ind i byggeriets miljø- og klimaaftryk. På

terne og energibesparelserne er mindre. I

kontorbygninger og skoler ikke står tomme

disse parametre er der oftest en skarp inter-

takt med at bæredygtighedsagendaen styr-

om aftenen, og rekreative områder kan ud-

national konkurrence, og pris eller tilgænge-

kes internationalt, vokser også markedet for

nyttes bedre i arbejdstiden. Endelig kan de

Group ud fra 2016 data fra Dansk Statistik på virksomhe-

lighed vejer ofte tungt over for bæredygtig-

energirenovering. Her har Danmark med glo-

forskellige lag af omstillingen knyttes sam-

dernes opgivne branchekoder. Dansk Statistiks branche-

hed. Markante besparelser kan opnås ved

bale spillere som Rockwool og Velux en

men af digitaliserede systemer, der med AI

ger og subklynger, men tallene er en god approximering.

implementering af intelligente digitale sty-

stærk position, men der er endnu et stykke

og nye datastrømme kan justere flowet af

ringssystemer i smarte bygninger, men for

vej før bæredygtig opgradering af eksiste-

vand, varme, el, trafik, og sågar offentlige

adressere

byplansproblematikken

•

Andel af eksport: 7% 86

•

Globalt CO2-reduktions-

i
potentiale: 24% 87

Tallene på beskæftigelse og eksport er beregnet af IRIS

koder passer ikke 1:1 med denne rapports opdeling af klyn-
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5.3

5

MULIGHEDSSKABENDE
TEKNOLOGIER
FOR BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR
Med mulighedsskabende teknologier henviser vi til de former for teknologier, der vil spille en stor rolle i den bæredygtige omstilling.
På hver deres måde rummer de potentialer
til grundlæggende at forandre dele af vores
samfund, og de er afgørende for mange virksomheders innovation. Her præsenteres de
specifikke teknologier, vi peger på som særligt relevante for byggeri- og infrastrukturklyngen.
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01

BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

Internet of Things (IoT)

02

5

Blockchain

IoT - sammenkoblingen mellem fysiske og virtuelle ting - er

Blockchain kan inkorporeres i byggeri og infrastruktur for at

en helt essentiel teknologi inden for konceptet omkring

simplificere og forbedre en række processer: intelligente

smarte bygninger. IoT-platforme forbinder og kontrollerer

energisystemer, smarte byer med intelligent infrastruktur,

udstyr og apparater i bygninger og infrastruktur. Med sen-

smarte hjem og delt anvendelse af f.eks. offentlige bygnin-

sorer kan vitale funktioner i en bygning kontrolleres, såsom

ger. Det er alle områder, der kan drage nytte af blockchain-

køle- og varmesystemer, køleskabe, termostater, lys, over-

teknologi, da den muliggør sikker og hurtig facilitering samt

vågningskameraer m.m. - alle installationer som indsamler

sporbarhed af information og transaktioner. Teknologien re-

data og uploader dem til skyen. I skyen har man mulighed for

ducerer ikke direkte vores CO2-udledning, men den kan

at behandle dataen og analysere den, for eksempel med AI,

være en facilitator for etableringen af mere sikre netværk,

hvilket muliggør øjeblikkelig regulering af bygningens funk-

som skal til, for at vi kan sænke udledningen.

tioner, og man kan dermed forbedre bygningens energieffektivitet markant. Især ved implementering i store bygninger som kontorer, indkøbscentre, museer, skoler, hospitaler
og lignende har teknologien et stort potentiale for at nedsætte energiforbruget markant.
For infrastruktur kan IoT spille en vigtig rolle ved at identifi-

03

Avancerede materialer

cere og på sigt optimere anvendelsen af offentlige rum og

På dette område er der især én teknologi, vi bør holde øje

bygninger, samt få den kollektive og private trafik afviklet

med. Vi har tidligere beskrevet, hvordan avancerede materi-

mere effektivt. I det danske byggeri er man allerede langt,

aler kan føre til mere holdbare maskiner og metaller, der kan

og mange nye bygninger har IoT-integration i større eller

reparere egne rifter og småskader. Det samme er en mulig-

mindre grad. Installation af IoT i eksisterende bygninger vil

hed for byggematerialer såsom beton. I en sektor hvor

være en langvarig indsats over de næste årtier, både for

produktet - det vil sige bygningen - ventes at holde i mange

bygningsmassen i Danmark og internationalt.

år, og hvor et stort klimaaftryk sættes i produktionen af byggematerialer, vil selvhelende byggematerialer være revolutionerende fra et grønt perspektiv. Mulighederne er talrige:
nye typer genbrugs- eller cirkulære materialer, mursten der
er med til at rense luften, overfladebehandling der enten
reflekterer sollys og derigennem nedkøler bygningen eller
fungerer som solceller, som absorberer solens energi osv.
Her er relationerne til klyngerne for materialer og ressourcer
samt energi og forsyning virkelig i spil.
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5.4

04

5

BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

FREMTIDENS
BYGGERI OG
INFRASTRUKTUR

3D-print

Perspektiverne i 3D-print påvirker positivt udviklingen og

Klyngen for byggeri og infrastruktur har vi

områder vil det kræve en indsats at opbyg-

produktionen af en lang række forskellige produkter, da det

inddelt i fem subklynger, hvor løsningerne

ge det tilstrækkelige teknologiske funda-

bliver muligt at skabe hurtige prototyper for alle med den

med størst miljø- og reduktionspotentiale

ment, for at Danmark kan drive den bære-

rette idé. Teknologien har også potentiale til at forme den

findes. Vi har i enkelte af subklyngerne et

dygtige udvikling i subklyngerne.

måde, vi bygger på. Byggeudstyr og smådele kan produce-

højt vidensniveau drevet af stærke virksom-

res på stedet, og man kan endda printe hele typehuse ved

heder og universitetsforskning. På de andre

hjælp af printere på størrelse med kraner. Valget af filament88 har selvfølgelig stor betydning for bæredygtigheden.
Der kan anvendes traditionel beton, men alternative kompositter af eksempelvis tang, halm- eller hampfibre er under
udvikling. Innovation inden for 3D-printere kan føre til mere
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5.4.1

BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

BYGGEMATERIALER, KONSTRUKTION OG RENOVERING

Cement og beton er overalt i byggebran-

år. Højtydende glas isolerer bedre og redu-

udskiftning. Det danske arkitektfirma C.F.

Vi har i fremtidens byggeri- og infrastruk-

chen, men den energikrævende produktion

cerer dermed bygningers udledninger fra

Møller arbejder med at udvikle denne slags

turklynge behov for at minimere spild af

udleder hele 8% af verdens samlede CO2.89

drift. Glasset kan desuden designes ud fra in-

løsninger.92 Træ har nærmest været glemt

energi i gamle eller dårligt isolerede bygnin-

Nogle producenter, som danske Aalborg

dividuelle præferencer, såsom lysoverførsel

inden for det industrielle byggeri i årtier, men

ger ved systematisk at energirenovere.

Portland, ser mod mindre forurenende for-

og blændingskontrol. Der er dog stadig

der foregår i dag en del forskning i dets po-

Energirenovering er betegnelsen for repara-

brændingsmetoder og materialer med min-

behov

i

sitive egenskaber, der rækker fra fugtbe-

tioner og opgraderinger, der forbedrer en

dre aftryk. Men der er stadig meget lang vej,

produktionsprocesserne. Her har danske

skyttelse og isolering til akustik og æstetik -

bygnings effektivitet og ressourceforbrug.

før udviklingen flugter med de nødvendige

virksomheder, såsom Velux, mulighed for at

foruden en række markante miljø- og klima-

Optimeringen sænker driftsomkostningerne

milepæle i den grønne omstilling. Det er altså

drive den bæredygtige udvikling, men pro-

fordele. Derudover kan fibre fra træ og

på langt sigt, og gennem implementering af

nødvendigt

at

tænke

for

bæredygtige

innovationer

bæredygtigheden

cesserne er kostbare og kræver en målrettet

andre fornybar materialer blandes i en

f.eks. bæredygtig isolering eller højtydende

mere centralt ind i vores samfunds bygge-

indsats på tværs af enkelte teknologier og

række andre byggematerialer for at modifi-

glas sænkes miljø- og klimapåvirkningen - i

sten, bogstaveligt talt. Byggeri og infrastruk-

brancher.

cere egenskaberne i en positiv retning, for

nogle tilfælde radikalt. Vægisolering er den

eksempel i gips og puds. Tidligere tiders

mest almindelige isoleringsmetode i store

tur må i stigende grad designes ud fra cirku-

136
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lære principper. Et eksempel på tankegan-

De seneste årtiers forskning viser, at træ kan

automatiske frygt for brandfare bliver der

dele af verden, og der er stor variation i de

gen i praksis ses hos firmaet Solidia Tech,

bruges til højhusbyggeri. I Norge har man

langt hen ad vejen taget højde for i moderne

anvendte materialer og installationsteknik-

der bruger CO2 som opblandingsmateriale i

netop færdiggjort et 18-etagers højhus med

træbyggeri, der med forskellige innovationer

ker. Begge dele kan have stor indflydelse på

stedet for vand.90

en bærende konstruktion af træ.91 Mange af

reducerer risikoen ned til konventionelle

bygningers energieffektivitet og dermed

disse nye bygninger er designet således, at

byggeriers niveau.

CO2-udledning.

Glas, der er lavet af salte, sodiumaske og

de kan skilles ad og på den måde indgå i den

sand, har set flere innovationer de seneste

cirkulære økonomi, når der bliver behov for
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KØLETEKNOLOGIER

5.4.3

5

SMARTE BYGNINGER

Byer holder på varmen fra solen, og de

Fremtidige løsninger kan bestå af ammoniak

Mange har set kontorbygninger, hvor man

med integration af IoT-teknologi til smarte

mange mørke overflader skaber deciderede

og lagret kulstof som køleelement, og

har glemt at slukke for lyset efter fyraften.

bygninger, og der er her et godt fundament

varmeøer, hvor temperaturen er markant

havvand som køleelement er implementeret

Det vil aldrig ske i en intelligent eller såkaldt

for at udbygge et dansk ekspertiseområde,

højere end de omkringliggende distrikter. De

flere steder. Eksempelvis sparer Køben-

smart bygning. En kombination af sensorer

der kan danne ramme om fremtidig eksport.

høje temperaturer er et stort og i nogle til-

havns Skuespilhus med havkøling op mod

og digitale systemer vil sikre, at lyset bliver

fælde dødeligt problem for de 4,1 milliarder

80% af energien, i forhold til hvis bygningen

slukket, når der ikke er folk i bygningen, at

Hvad angår bæredygtig belysning er LED

mennesker, der i dag bor i byer.93 Problemet

var blevet kølet ned via konventionelle meto-

varmen bliver skruet ned, når der ikke er

(Light-Emitting Diodes) lige nu den mest ef-

96

ser kun ud til at vokse, især tættere ved

der.

Flere danske startups udvikler løsnin-

brug for den osv. En stor styrke ved denne

fektive løsning. LED bruger 50-90% mindre

ækvator. Det Internationale Energi Agentur

ger, der radikalt sænker energiforbruget i

teknologi er, at den kan installeres i eksiste-

energi end glødepærer og egner sig til både

vurderer, at to tredjedele af verdens hus-

køleanlæg, f.eks. Energy Cool.

rende bygninger og reducere klima- og mil-

erhvervs- og boligbyggerier over hele ver-

jøaftrykket fra el, vand, varme m.m. I Dan-

den. Vi har i Danmark et godt forsknings-

stande i 2050 kan have køleanlæg installe94

ret,

mange af dem med HFC-gasser,

95

som

En anden og mere analog tilgang er at afkøle

mark bruger vi en tredjedel af vores energi

grundlag og testcenter i DOLL Living Lab,

er kraftige drivhusgasser. Det er derfor nød-

bygninger med forskellige planter på tage

på at opvarme bygninger. Potentialet inden

som er Europas største laboratorium for

vendigt at udvikle miljøvenlige og energief-

og facader. Vegetation optager desuden

for varmeregulering er stort, og vi har i Dan-

udendørsbelysning.97 Centret støtter op om

fektive køleteknologier til verdens byer. Be-

CO2 og forbedrer luftkvaliteten i byerne, bl.a.

mark en etableret styrkeposition på områ-

en underskov af virksomheder - herunder

hovet rækker ud over det enkelte køleanlæg

ved at fastholde støv.

det. Danfoss og Grundfos er markedsføren-

flere lovende danske startups inden for LED-

og kalder på strukturelle løsninger, der kan

de i udviklingen af smarte systemer, der

teknologi. Et eksempel er SMV’en Nordic-

forhindre eller sænke opvarmningen af byer

giver mulighed for at reducere spild i driften

BusinessLight, der har hjulpet COOP med at

som helhed.

af bygninger.

spare 25 millioner DKK om året gennem en
grundig analyse af energibehov og lyskilder.
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Gennem en øget integration med IoT er der

LED er en teknologi, der således er billig at

stort potentiale for at mindske spild i denne

implementere, men også med det samme

subklynge. Danmark har en stor underskov

kan omsættes til både bæredygtigt og fi-

af startups og mindre firmaer, som arbejder

nansielt overskud.
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I 2050 forventes to ud af tre mennesker at
98
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byrum designet til gående og cyklister frem

I indsatsen for bedre udnyttelse af den eksi-

blik, de opstår. Dermed spares mange

bo i byer. En af de største udfordringer ved

for biler. Her har danske aktører, både of-

sterende bygningsmasse ser vi mange af de

ressourcer, da skaden kan udbedres tidlige-

urbaniseringen er det voksende behov for

fentlige og private, et dybt erfarings- og vi-

samme problemer som for vores bilpark.

re i mindre omfattende omfang. Flere dan-

transport. De mange køretøjer og den tætte

densgrundlag, som i kombination med tek-

Mange bygninger har et specifikt formål,

ske startups har lavet løsninger på dette om-

trafik i byerne forurener med store konse-

nologisk innovation kan udvikles til en inter-

som gør, at de står tomme mange af døg-

råde, f.eks. BeResourceful, som udvikler IoT-

kvenser for både klima, miljø og helbred - 4,2

national

danske

nets timer. Gennem innovation baseret på

sensorer, der kan være med til at mindske

millioner mennesker dør årligt af udendørs

startups, f.eks. Copenhagenize, arbejder

deleøkonomiske principper kan mange byg-

bygningsskader og dermed ressourcespild.

med, hvordan man aktivt kan tænke cyklen

ninger udnyttes bedre - til glæde for mange

ind i det moderne byrum og infrastruktur.

og med mindre ressourcespild til følge. Der

En ofte overset udfordring i byggeri- og

luftforurening.

99

Det er altså nødvendigt at

planlægge i retning af rene, billige og sunde

styrkeposition.

Flere

transportformer. Danmark er langt inden for

140
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er allerede flere eksempler på, at nye opfin-

infrastrukturklyngen er den digitale doku-

’mobility-as-a-service’ (MaaS), som belyses i

En anden vigtig udfordring i fremtidens byer

delser optimerer bygningskapaciteten. For

mentation og projektstyring i forbindelse

transportkapitlet. Men der er også andre

er forsyning og balanceret fordeling af

eksempel har Soho Nomads udviklet en plat-

med selve opførelsen af nye bygninger. En

veje til færre biler i byerne.

ressourcer på et infrastrukturelt plan. Som

form, der giver freelancere mulighed for at

stor del af byggebranchens dokumentation

antydet spiller IoT og AI vigtige roller i den

bruge hotellers og restauranters faciliteter

og processer er stadig analogt baseret, hvil-

To oplagte muligheder er at gå og cykle,

sammenhæng. I intelligente byer identifice-

som kontor i løbet af dagen - på den måde

ket gør det svært at monitorere, hvad man

men forsvindende få byer er indrettet med

res og optimeres anvendelsen af offentlige

bliver behovet for at bygge nyt mindre.

reelt har brug for af materialer. Det resulte-

fokus på effektivitet, sikkerhed og tilgænge-

rum og bygninger, og de avancerede syste-

lighed for gående og cyklister. Når infra-

mer sikrer et fleksibelt flow af bl.a. trafik,

Den eksisterende bygningsmasse har også

byggeprojekter. Innovation inden for byg-

struktur og vejnet prioriterer bilen som den

vand og varme. På sigt kan også ressourcer

det problem, at mange bygningsskader op-

ningsledelse og digitalisering har derfor et

vigtigste transportform har det naturlige

og bemanding fra eksempelvis hospitaler,

dages for sent. Med IoT-integration vil vi se

stort potentiale til at reducere spildte

konsekvenser for brug og dermed forure-

politi og beredskab, renovation og vedlige-

muligheder inden for konstant og automati-

ressourcer, udledninger og omkostninger.

ning. Der er imidlertid en voksende interna-

hold fordeles og administreres mere effek-

seret monitorering af f.eks. en bygnings

Her er det vigtigt at udvikle klyngens samspil

tional interesse for cykelinfrastrukturer og

tivt.

fugtniveau, så fugtskader opdages i det øje-

med klyngen for materialer og ressourcer.
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rer i et stort spild og ineffektivitet i mange
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VIEW

5

CARBON LIGHTHOUSE

Det californiske startup View laver bæredygtige vinduer af speci-

Softwarefirmaet Carbon Lighthouse blev grundlagt i 2010 i San

alglas, der gør persienner overflødige og giver bedre indeklima.

Francisco, USA. Siden etableringen har Carbon Lighthouse etable-

Views vinduer reducerer ifølge deres studier bygningens energifor-

ret kontorer i fire byer og rejst mere end 425 millioner DKK fra inve-

brug ved opvarmning og nedkøling med henholdsvis 18% og 23%.

storer samt dannet samarbejde med flere store firmaer, bl.a. Tesla.

Reduktionen sker ved at regulere hvor meget sollys, der kommer

Deres software skaber markante forbedringer af bygningers ener-

igennem glasset. Det kan lade sig gøre, eftersom at vinduerne er

giforbrug. En stor del af de globale CO2-udledninger er forbundet

blevet belagt med forskellige lag af nanofiltre, der kan aktiveres ved

til bygninger, som ikke er til beboelse. Det er denne type bygnin-

at sende strøm igennem.

ger, som Carbon Lighthouse gør mere energieffektive.

Dermed styres blænden, så vinduerne bliver mere eller mindre

Ved hjælp af sensorer installeret i bygningens centrale systemer,

mørke og lukker mere eller mindre naturligt lys ind. Vinduerne kan

f.eks. køleanlæg, er Carbon Lighthouse i stand til at skabe et kom-

herefter styres med en app, som giver bygningens brugere adgang

plet overblik over en bygnings energiforbrug. Det gør dem i stand

til alt fra det enkelte vindue ved deres kontorplads til helen facade.

til detaljeret at eliminere ikke-klimavenlige forbrugsmønstre i byg-

Udover bæredygtighed er et af Views salgsargumenter, at vinduer-

ningens energiforbrug, hvilket sænker bygningens klimaaftryk og

ne øger velværen og produktiviteten for de mennesker, der befin-

driftsomkostninger.

der sig i bygningen ved f.eks. at mindske hovedpine.
Teknologien medfører i de fleste bygninger besparelser i energiforView blev stiftet i 2007 og har rejst 11,5 milliarder DKK fra bl.a. Soft-

bruget på mellem 10-20%. Selv nye klimavenlige bygninger oplever

bank. Vinduerne er i dag installeret hos en lang række virksomhe-

et fald i forbruget på mellem 5-10%. Den store styrke ved Carbon

ders bygninger, fx American Savings Bank, FedEx og Wells Fargo.

Lighthouse’s teknologi er, at alt den indsamlede data ikke bare gør
bygninger grønnere, men også øger værdien af de bygninger, den
er installeret i, da bygningerne bliver billigere at drive.
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KAPACITETSVURDERING

Et af formålene med denne rapport er at

med erhvervslivet.100

vurdere kapaciteten for bæredygtig omstil-

ner, hvor planter hjælper med at køle byg-

projekter, men ofte strander ved de gode

ninger ned, samtidig med at de bidrager til at

idéer og intentioner. Netværkene vurderes

ling i de fem klynger, samt at kortlægge po-

Omkring nybyggeri har Danmark en unik po-

forbedre luftkvaliteten. Mens digitale løsnin-

som stærke og talrige, men svære at navige-

tentialet for etablering af nye styrkepositio-

sition. Vi er internationalt kendt for vores ar-

ger anvender IoT til at optimere bygnings-

re i og forpligte menneskelige ressourcer til,

ner omkring bæredygtige innovationer. For

kitektur og æstetiske udtryk med navne som

massens anvendelse eller til at reducere

især for mindre aktører.

at sikre det bedst mulige grundlag for kapa-

BIG og Henning Larsen iblandt. Flere arki-

energiforbrug og skadericisi. Innovation i

citetsvurderingerne, har vi interviewet 60

tektfirmaer inkluderer bæredygtighed som

byggebranchen er svær, da der er mange

I forhold til talentmassen inden for byggeri

eksperter fra det danske forsknings- og

et princip og parameter i nye projekter, med

parametre at tage højde for, og derfor er der

og infrastruktur er der nogle særlige udfor-

erhvervsliv. De kvalitative vurderinger er sup-

Lendager Group som én af pionererne.101 I

i projekteringen en tendens til at vælge den

dringer. Mest markant er det konstante

pleret af publiceret data på området.

selve konstruktionen af fremtidens bygnin-

samme gamle løsning, som man ved virker.

behov for nye ingeniører, som universiteter-

ger og byrum har danske rådgivnings- og

Der er derfor brug for klyngesamarbejder og

ne kæmper med at uddanne nok af. De eksi-

Den danske klynge for byggeri og infrastruk-

entreprenørvirksomheder

forskellige former for støttet byggeri, hvor

sterende uddannelser ville styrkes af yderli-

tur er på én og samme tid en styrkeposition,

COWI og Niras en stærk position. Regulati-

startups kan teste og udvikle nye løsninger.

gere fokus på innovation og bæredygtighed.

men også en konservativ branche med plads

ver og krav til byggeri er en central drivkraft

til forbedringer. Det er specielt eksportorien-

for energieffektivt og bæredygtigt nybyg-

Der findes i Danmark en lang række vel-

plementering af fornybare materialer, som

terede virksomheder som Danfoss, Velux,

geri. Derudover har vi et højt niveau inden

udviklede netværk, såsom Gate21, InnoBYG

f.eks. træ i uddannelsen af civilingeniører i

Rockwool og FL Smidth, der har globale

for energirenovering, der som beskrevet er

og BLOXHUB, samt stærke brancheorgani-

Danmark. Så selvom talentmassen er til

førerpositioner, men Danmark har også en

afgørende for klyngens omstillingspotentia-

sationer i klyngen. Disse er med til at sørge

stede, som vi også ser i de andre klynger, så

stærk gruppe af rådgivende ingeniører, som

le.

for, at der i modsætning til udlandet er en høj

mangler der et bedre udbud af relevante fag

som

Rambøll,

inden for specifikke områder, eksempelvis
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Eksempelvis er der meget lidt fokus på im-

grad af samarbejde mellem store virksomhe-

og tværfaglig undervisning målrettet fremti-

broer, opererer ud over landets grænser.

I byggeri- og infrastrukturklyngen findes en-

der, som ellers er konkurrenter på markedet.

dens sektorkobling.

Klyngen er ikke blandt topforskningsområ-

kelte vellykkede startups med fokus på grøn

Enkelte af de adspurgte eksperter peger

derne i Danmark, men udmærker sig ved, at

omstilling. Der er bud på analoge løsninger,

dog på, at disse netværk sjældent har det

forskningen foregår i et stærkt samarbejde

som f.eks. moderne tag- og vægkonstruktio-

fornødne fokus på etablering af konkrete
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TRANSPORT
OG MOBILITET
Klyngen for TRANSPORT OG MOBILITET består af fem subklynger, som er vist her til
højre sammen med en søjle, der angiver

4/1

SHIPPING OG MARITIM MOBILITET
Effektiv shipping

6/ 4

LUFTFART

Effektiv luftfart

minimums- og maksimumspotentialet for
CO2-reduktion for den givne subklynge.
9/6

MIKROMOBILITET

Elektriske cykler /.
Mikromobilitet

TRANSPORT TIL LANDS

Hybridbiler / Elektriske biler / Effektive lastvogne / Samkørsel /
Elektriske tog / Offentlig transport

65 / 33

(Gigaton) Maks. CO2-reduktion / Min. CO2-reduktion
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TRANSPORT OG MOBILITET

TRANSPORT
OG MOBILITET:
ET RESUMÉ

Vi transporterer os selv og alle vores varer

fly, skibe og lastbiler samt bedre udnyttelse

rundt i verden som aldrig før, både til vands,

af eksisterende fartøjer spille en markant

til lands og i luften. Der er ingen tegn på at

rolle i omstillingen.

De fem klyngers CO2-reduktionspotentiale

globaliseringen i form af international handel
og menneskelig mobilitet vil aftage forelø-

Danmarks styrkeposition i klyngen er specia-

bigt. På transportområdet stammer en stor

liseret omkring shipping og logistik, hvor vi

del af de potentielle CO2-reduktioner fra nye

har globalt ledende virksomheder og en stor

drivmidler i energi- og forsyningsklyngen,

talentmasse. Omvendt har vi ikke, og kom-

men også internt i transport- og mobilitets-

mer sandsynligvis ikke til at have, styrkeposi-

klyngen er der potentiale. For at de fremtidi-

tioner inden for produktion af fly, biler og

ge transportsystemer kan udvikles i en bæ-

lastbiler, da disse industrier kræver høj spe-

redygtig retning, er det afgørende, at der

cialisering og har meget høje kapitalbarrie-

sker en omstilling fra privat transport mod

rer. Generelt er erhvervslivets store styrke

nye modeller for brug og ejerskab, samkør-

desværre ikke afspejlet i en stærk position

sel og offentlig transport. Derudover vil elek-

inden for iværksætteri og forskning på om-

trificering af transportmidler, mere effektive

rådet.
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INTRODUKTION

Mennesket har i årtusinder drevet handel

lometerlange bilkøer, hvor tid spildes samti-

over store afstande, og transport af varer er

dig med, at der udledes skadelige stoffer,

essentielt for det globale marked og sam-

som byens indbyggere indånder. Luftforure-

fund. I en stadig mere globaliseret verden vil

ning i byerne dræber årligt 100.000 menne-

godstransport fortsat spille en vigtig rolle, og

sker i EU alene.105 I en by som Paris mister

efterspørgslen på international shipping og

pendlere hver 165 timer i køer om året - næ-

logistik ventes kun at stige.102 Udfordringen

sten syv hele døgn spildt for hver eneste

for denne klynge er stor, når det kommer til

pendler.106 Det er tid, som i stedet kunne

den grønne omstilling. Stort set al transport

skabe værdi for den enkelte og for samfun-

på land, til vands og i luften drives frem af

det. Transportområdet står altså overfor to

store mængder fossile brændstoffer, og

store omvæltninger. For det første skal

området står for 14% af de globale CO2-ud-

brugen af fossile brændstoffer omstilles til

ledninger.103 Transportsektorens industrielle

nye former for drivmiddel f.eks. grøn el og

maskiner har også andre negative effekter

brint. Transport- og mobilitetsklyngens bæ-

på miljøet, for eksempel skadelig støj og par-

redygtige omstilling er tæt forbundet med

tikelforurening - de 15 største containerskibe

udviklingen i energi- og forsyningsklyngen.

udleder årligt flere skadelige partikler end

For det andet er det nødvendigt at optimere

planetens over 800 millioner biler.104

logistikken omkring især større byer, så per-

6

For at sikre bæredygtig
mobilitet og transport i
fremtidens globale samfund,
må vi finde løsninger på tre
vigtige problematikker:

01

Hvordan driver vi biler, skibe, fly og andre
fartøjer på en bæredygtig måde?

02

Hvordan sikrer vi en bedre udnyttelse af
eksisterende transportmidler og mindre
spild i forsyningskæder?

03

Hvordan sikrer vi, at trafikken i vores byer
mindskes og bliver gnidningsfri?

sonbilen suppleres bedre af eksempelvis of-

150

Transport- og mobilitetsklyngen har også

fentlig transport og cyklisme. Vi kan desu-

store udfordringer, når det kommer til frem-

den opnå store besparelser for både klima

tidens persontransport og mobilitet. Vores

og økonomi ved bedre at udnytte vores

byer vokser, bliver mere komplekse, og vi

vognpark i byerne. I dag står den gennem-

bliver flere indbyggere, der skal dele pladsen

snitlige personbil stille 95% af tiden107 og

og vejnettet. Dette fører til flaskehalse og ki-

transporterer kun 1,4 person i gennemsnit.108
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Den bæredygtige drift af vores transport-

deller for transport. Et eksempel kunne være

midler er som nævnt tæt forbundet med

lokale andelsforeninger med fælles ejerskab

værktøjerne til at støtte en bevægelse mod

udviklingen af nye typer brændsel og ener-

og brug af selvkørende elbiler. Også inden

mere offentlig transport, cyklisme og handel

gilagring i energi- og forsyningsklyngen. Set

for logistik er der et stort potentiale i forhold

med lokale varer. Selvom Danmark er et lille

fra transportklyngen skal svaret på det før-

til at sikre en mere effektiv brug af vores bil-

land, er det før lykkedes at skalere og

ste spørgsmål findes i en gradvis men omfat-

park. Omkring vareudbringning i de større

eksportere samfundsmæssige innovationer

tende elektrificering af vores fartøjer, især

byer kan den tunge trafik nedbringes mar-

af den type, som det bl.a. ses i flere interna-

den store vognpark af privatbiler. Det inde-

kant med forbedrede digitaliserede logistik-

tionale storbyers interesse for dansk cy-

bærer en fortsat effektivisering af de rele-

systemer, som også vil mindske spild i forsy-

kelkultur.

vante teknologier samt udbredelse af infra-

ningskæden.

struktur, der understøtter elektrificeringen.
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Endelig har Coronapandemien haft den af-

6

TRANSPORT
OG MOBILITET

•

Beskæftigelse: 5%
(ca. 77.000 personer) 109

Det handler ikke kun om ladestandere til el-

Det tredje store spørgsmål om reduceret og

ledte effekt på transport- og mobilitetsklyn-

biler rundt omkring i landet, men også

mere gnidningsfri transport i vores byer skal

gen, at vores grundlæggende idéer om be-

eksempelvis om elektrificering af danske

med tiden løses gennem byplanlægning og

hovet for transport er blevet udfordret.

havne, så både håndtering af industrielt

på et overordnet infrastrukturelt plan. Også

Mange virksomheder, offentlige som private,

gods og større passagerfærger kan foregå

her vil teknologisk udvikling spille en rolle,

har været tvunget til at eksperimentere med

bæredygtigt.

både i avanceret modellering af transportsy-

hjemmearbejde. En del ledere og ansatte vil

stemer og i automatiseret styring af kom-

indse, at det ikke altid er nødvendigt at være

Problematikken omkring bedre udnyttelse

plekse trafikstrømme i fremtidens smarte

fysisk til stede på arbejdspladsen fem dage

og reduceret spild er et område, hvor den

byer. På vejen mod implementering af disse

om ugen. Folk har ved hjælp af diverse ‘tele-

teknologiske udvikling og digitalisering vil

mere avancerede teknologiske innovationer,

presence’ teknologier kunne arbejde og

Group ud fra 2016 data fra Dansk Statistik på virksomhe-

spille en stor rolle. Apps, der faciliterer sam-

er der behov for en række pragmatiske og

holde møder hjemmefra. Det kan have den

dernes opgivne branchekoder. Dansk Statistiks branche-

kørsel, er kun første skud på stammen i for-

mere lavteknologiske tiltag som kan ned-

afledte effekt, at flere måske ikke længere

ger og subklynger, men tallene er en god approximering.

hold til optimeret udnyttelse. I løbet af et årti

sætte vores udledninger i transport- og mo-

har brug for egen bil, men kan klare sig med

eller to er det muligt, at vi ser helt nye mo-

bilitetsklyngen. Eksempelvis har vi allerede

en delebil eller offentlig transport.

Green Innovation Group A/S

•

Andel af eksport: 20% 110

•

Globalt CO2-reduktionspotentiale: 6% 111

Tallene på beskæftigelse og eksport er beregnet af IRIS

koder passer ikke 1:1 med denne rapports opdeling af klyn-
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6.3

6

MULIGHEDSSKABENDE
TEKNOLOGIER
FOR TRANSPORT
OG MOBILITET
Mulighedsskabende teknologier er de former
for teknologier, som hjælper virksomheder
med at skabe forandringer og innovation. I
det følgende fremgår de teknologier, vi har
identificeret som centrale for en accelereret
omstilling i transport- og mobilitetsklyngen
samt et kort oprids af, hvordan disse vil
komme til at påvirke området i fremtiden.
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Inden for godstransport vil en øget integration af AI også
føre til optimeret og mere sporbar containertrafik. En mere

Internet of Things (IoT)

effektiv containertrafik er centralt for en bæredygtig transport- og mobilitetsklynge, da behovet for afgange reduce-

IoT bidrager allerede til dele af transportklyngen. IoT funge-

res, hvilket reducerer CO2-udledningen.

rer ved at forbinde fysiske ting, som f.eks. en container eller
bil med dataskyen. Biler, som er forbundet til IoT, vil ved
hjælp af sensorer og kameraer kunne genkende og kommunikere med vejskilte og markeringer på vejen, hvilket vil være
med til at gøre vores transportmidlers kørsel mere energieffektiv. Samtidig vil intelligente trafiklys sikre en mere effektiv
trafikafvikling til gavn for både individet, klimaet og miljøet.

03

Supercomputere

IoT vil være et afgørende springbræt for, at vi i fremtiden kan

Supercomputere vil indtage den vigtige rolle som højtydende

skabe transportsystemer, der er både mere sikre og transpa-

dataknusere i den grønne omstilling af klyngen for transport

rente. Teknologien muliggør samtidig, at forbedringer kan

og mobilitet. De vil fungere i samspil med AI og IoT. Su-

ske, uden at mennesker bliver nødt til at skulle interagere

percomputernes voksende ydeevne er påkrævet for at

med systemerne, da de vil være fuldt automatiserede. Over

kunne bearbejde de enorme mængder data genereret af

de næste fem til ti år vil IoT sandsynligvis blive forstærket

fremtidens transportsystemer. Data indgår i komplekse

med implementeringen af 5G-nettet.

transportsimuleringer, som kommer til at drive fremtidens innovationer og den grønne omstilling inden for klyngen. F.eks.
ville en simulering af myldretidstrafikken i København gøre
det muligt at løse en række flaskehalsproblemer.

02

Kunstig Intelligens (AI) og Maskinlæring

AI er allerede ved at blive implementeret i flere transportsystemer for at gøre transport på veje, jernbaner, i luften og til
havs mere sikker og bedre organiseret. Inden for både of-
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04

Avancerede Materialer

fentlig og privat transport forventes brugen af AI at stige

Nye materialer er også en afgørende nøgle til mere effektive

markant i fremtiden, bl.a. i form af selvkørende biler og lastbi-

og mindre forurenende transport- og mobilitetssystemer i

ler. Dette fremskridt forventes at sænke antallet af trafikulyk-

fremtiden. Udover at fremtidens trafik i høj grad bliver mere

ker markant og reducere trafikken på vejene, hvilket reduce-

automatiseret og selvkørende, så vil de materialer, som vi

rer mængden af en række udledninger. Digitalisering og au-

konstruerer vores transportmidler af, også ændre sig. Stær-

tomatisering af transportklyngen rummer, ligesom på andre

kere og lettere materialer kan f.eks. gøre vores fartøjer mere

områder, dog enkelte risici - i dette tilfælde manipulering

energiøkonomiske og sikre. Dette er især vigtigt i forhold til

med trafiknettet gennem hacking. Derfor skal systemer være

at reducere aftrykket fra de enorme containerskibe, der bin-

ekstremt sikre før implementering.

der verdenshandlen sammen.
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6.4

6

FREMTIDENS
TRANSPORT OG
MOBILITET

Blockchain

Det vurderes, at op mod 20% af omkostningerne inden for
den internationale handel bliver brugt på dokumentationsprocesser.112 Innovationer med udgangspunkt i blockchain
kan radikalt mindske de ressourcer, der bruges på dokumentation. Dermed kan blockchain bruges til at sikre billigere og
mere transparent transport af f.eks. gods- og containerfragt.

Vi har inden for Transport- og mobilitetsklyn-

hvad der sker i energi- og forsyningsklyn-

Blockchain-teknologi har således potentiale til at øge spor-

gen i Danmark identificeret fem subklynger,

gen, og det er især på transportområdet vig-

barheden gennem hele forsyningskæden. Dette er især vig-

hvor vi ser de største potentialer for at påvir-

tigt at betragte inddelingen mellem klynger

tigt, når produkters bæredygtighed i fremtiden kontrolleres

ke fremtidens transportsystemer. På trods af

pragmatisk, og at have fremtidens sektor-

og certificeres.

klyngens størrelse i dansk erhvervsliv er det

kobling for øje.

udbredt, at der inden for den kun findes få
danske startups. En del af innovationen i
denne klynge er desuden bundet tæt op på,
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TRANSPORT TIL LANDS

6.4.2

6

LUFTFART

Transport er et vilkår for vores liv i et moder-

For det meste af transportområdet gør det

Som folkefærd flyver danskerne meget. I

Som det beskrives i kapitel 2. Energi og For-

ne fungerende samfund. Men bevægelsen

sig gældende, at vi i Danmark ikke produce-

2018 passerede 18,2 millioner passagerer

syning, er fremtidens brændstof til fly en

114

fra A til B er ikke altid gnidningsfri. Voksende

rer toge, busser eller lignende selv. Inden for

gennem danske lufthavne.

Vi er altså stor-

mulighed for dansk innovation. Flybrændstof

byer med en infrastruktur, der er underdi-

den offentlige transport er der derfor størst

forbrugere af flyindustrien, men bestemt

er kraftigt subsidieret af EU gennem skatte-

mensioneret og måske endda forældet eller

muligheder for entreprenører som underle-

ikke storleverandører til den. Selvom vi har

fritagelse, men det er der nu stærke stem-

fejlplanlagt, resulterer i lange køer på ind-

verandører til myndigheder eller etablerede

et stort regionalt flyselskab i SAS og Nor-

mer, der taler for at ændre.115 Det kan skabe

faldsvejene og kamp om de få tilgængelige

virksomheder - især i forhold til levering af

dens største lufthavn i Kastrup, så er det

grobund for innovation inden for nye moto-

parkeringspladser inde i byen. Samtidig ko-

digitale systemer og infrastruktur.

danske potentiale småt inden for luftfarten,

rer og brændsler samt mere bæredygtige

ster forureningen fra de mange biler årligt

som eksempelvis Simple Mobility arbejder

som er en stor og tung industri. Mens etable-

lufthavne. I Danmark har spillere omkring

mere end fire millioner menneskeliv.113 Det er

derfor med logistiske løsninger, der kan inte-

ringen af en selvstændig flyindustri er ude-

luftfarten allerede fokus på dette. SAS og

et globalt problem, som også er højaktuelt i

grere de forskellige former for offentlige

lukket, er der et vindue for, at danske aktø-

Københavns Lufthavn er en del af et konsor-

Danmark.

transportformer i én app.

rer kan positionere sig i udviklingen af el-

tium med det formål at skabe verdens stør-

Firmaer

drevne fly, hvis teknologien fortsat viser po-

ste brintanlæg i København. Dette anlæg vil

på

Vi har i Danmark potentialet til at drive de di-

tentiale, eller som rådgivere og underleve-

være med til at drive udviklingen af brintba-

startups, der adresserer dette problem. Især

gitale løsninger inden for subklyngen. Vi har

randører - især inden for software til fly, som

serede brændstoffer og derfor også kunne

inden for ‘mobility as a service’ (MaaS) findes

derimod ikke den industrielle kapacitet til at

i stigende grad automatiseres.

producere fremtidens mere bæredygtige

allerede flere succeshistorier med etablerin-

producere fremtidens hybrid-, el- og lastbi-

gen af firmaer, som udbyder denne form for

ler, som er nødvendige for den globale om-

service, eksempelvis GoMore og Green Mo-

stilling. Inden for denne subklynge viser

bility. Det skaber grobund for en dansk styr-

vores research også en generel mangel på

keposition inden for MaaS. Mere generelt

innovation og forskning i den tunge trafik på

dækker MaaS over den globale tendens,

vejen. Vi er i Danmark gode til cykler og den

hvor man lejer eller køber adgang til en

lette transport, men når det kommer til den

transportform, f.eks. en elbil, i stedet for et

tungere trafik, er vi bagud.

I

Danmark

findes

flere

eksempler

flybrændstof.

fuldt ejerskab.
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SHIPPING OG MARITIM MOBILITET

Med alle sine øer og fjorde har Danmark en

Traditionelt har pris været den dominerende

ved at indse nødvendigheden af øget bære-

Inden for logistiske systemløsninger er der

116

faktor inden for shippingbranchen. Alligevel

dygtighed. Det viser dog også, at det er en

store muligheder for effektfuld innovation i

Det har gjort Danmark til en udpræget søfa-

er flere rederier begyndt at undersøge CO2-

subklynge, som i høj grad har brug for grøn

Danmark. Vi er stærke til digitalisering og

rernation. Utallige broer og skibe binder os

kompensation, som en del af deres produkt.

innovation.

udvikling af softwaresystemer. Koblet med

sammen og transport af varer og internatio-

Det har vist sig, at flere store virksomheder

nal handel har igennem generationer formet

er villige til at betale ekstra for øget bære-

Produktionen af skibe foregår ikke længere i

ske softwareinnovationer som f.eks Port-

vores samfund. Danmark har med flere store

dygtighed. Det signalerer et skift fra den tid-

Danmark, og det er derfor ikke et område,

chain skabe systemer, der er med til at opti-

virksomheder allerede en etableret styr-

ligere model og er et tegn på, at shipping-

hvor vi vil se en bæredygtig styrkeposition,

mere driften af verdens handelsflåder.

keposition inden for shipping, med A.P. Møl-

branchen som forurenende industri har ka-

selvom der stadig eksisterer en mindre

ler Mærsk som det største fyrtårn. Vi har i

pacitet til og interesse i omstillingen. Foru-

produktion af motorer indenrigs samt en

Samarbejdet mellem universiteterne og de

Danmark en meget stor flåde set i forhold til

den klimakompensation drives en del af den

niche for træskibe. Ikke desto mindre af-

maritime virksomheder har historisk set ikke

landets størrelse, hvilket styrker internatio-

nødvendige innovation også af de etablere-

tages mange af verdens nye skibe af danske

været stærkt, men dette er dog ved at

nal indflydelse, og innovation på shipping-

de virksomheder. Langsigtede investeringer

virksomheder, og de besidder dermed mu-

ændre sig. Inden for de seneste år er kob-

området kan ventes at få en bred effekt og

i alternative brændstofteknologier, som vi

ligheden (og ansvaret) for at stille skrappere

lingen mellem forskningen og virksomheder-

præge branchen internationalt. Der eksiste-

ser det med ‘Mærsk Mc-Kinney Møller Cen-

krav til deres leverandører, når det kommer

ne blevet styrket, hvilket er vigtigt, da det

rer altså et stort potentiale inden for denne

ter for Zero Carbon Shipping’ og tiltag som

til bæredygtige løsninger og innovation i

gør vejen fra innovation til implementering i

subklynge.

f.eks. mulighed for CO2-kompensation for

produktionsprocessen.

stor skala kortere.

samlet kystlinje på længde med Indiens.

styrken på shippingområdet kan flere dan-

kunderne peger på en subklynge, som er
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ØVRIGE EMNER

Vores byer og transportvejene mellem dem

kombinationen med deleøkonomiske apps

I en tid hvor Coronapandemien hærger, er

trafikanter i byerne med formindsket forure-

er på mange måder centreret omkring trans-

og fartøjer. Men den nuværende model, hvor

det enorme potentiale i virtuelle rum - eller

ning og spildtid til følge, såvel som behovet

porten af mennesker og varer over mellem-

fartøjerne bruges, slides og smides snart

såkaldt tele-presence - kun blevet tydelige-

for handelsrejser, der står for 12% af alle fly-

117

sagt overalt i byerne, har markante negative

re.

udvikling af transportområdet har det sene-

konsekvenser for både bybilledet og miljøet.

turen ind på kontoret for at arbejde hjemme-

ste århundrede handlet om etablering og ef-

Produktionen af de elektriske fartøjer og

fra. Telepresence har gjort det muligt for

På trods af potentialet findes der i Danmark

fektivisering af den grove transport. I takt

deres batterier kræver værdifulde ressour-

virksomheder at holde arbejdspladsen kø-

ganske få startups inden for denne subklyn-

med at vores byer befolkes tættere og bliver

cer, og der er behov for bedre genanven-

rende ved at afhjælpe behovet for det fysi-

ge. Vi har en styrkeposition i høre- og lytte-

mere komplekse, vokser behovet for bære-

delse af de enkelte dele.

ske møde - i et omfang som ikke er set tidli-

teknologi med bl.a. GN Hearing, WS Audiolo-

dygtige løsninger på det såkaldte ‘last mile’-

Overalt på kloden har folk måtte droppe

rejser.118

lange og store afstande. Innovation og

gere. Den globale nødsituation har tydelig-

gy og Oticon, så der er ikke nogen tvivl om,

problem: den gnidningsfri transport fra sta-

I Danmark er mikromobilitet tæt beslægtet

gjort, at telepresenceteknologi for det første

at en del af talentmassen er til stede. Tele-

tioner, hovedveje og andre knudepunkter til

med traditionen for udbredt cyklisme. Mens

er en pålidelig kommunikationsform, og for

presencemarkedet er desuden enormt og

det enkelte hjem, kontor eller samlingspunkt.

det giver en stærk grobund for udviklingen

det andet at teknologien i mange situationer

har plads til mange spillere med forskellige

Hvordan krydser vi bæredygtigt de afstan-

af subklyngen på hjemmemarkedet, er der

faktisk kan erstatte den fysiske kontakt. Tek-

fokusområder. Der er derfor tale om et felt,

de, der er for korte til større køretøjer, men

endnu et stykke vej, før vi har bæredygtige

nologien har et enormt potentiale for at be-

hvor den danske startupscene kan være

for lange til at gå - den såkaldte mikromobili-

løsninger, der også fungerer i større metro-

grænse antallet af rejser, korte såvel som

med til at skabe det næste globale vinder-

tet?

poler som eksempelvis Los Angeles eller Ja-

lange. Telepresence kan reducere antallet af

projekt.

karta. Der er derfor behov for yderligere inPå kort tid vandt eldrevne cykler og løbehjul

novation på området, især med henblik på

stort indpas i mange større byer verden

bedre integration med enkelte byers infra-

over, og de fleste har derigennem stiftet be-

struktur, transportkultur, samt kapacitet for

kendtskab med idéen om mikromobilitet.

genanvendelse af materialer fra elektriske

Der er uden tvivl et lovende potentiale i

transportmidler.

brugervenlige elektrificerede fartøjer, samt
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HOLO

6

NAUTILUS

Holo er grundlagt i København i 2016. Firmaet havde i 2019 over

Amerikanske Nautilus Labs blev grundlagt i 2016 og har til dato

20 fastansatte medarbejdere og fast rutedrift for selvkørende

over 30 ansatte og har rejst mere end 82 millioner DKK. Nautilus

passagerfartøjer på vejene i København, Oslo og Aalborg. Holo

Labs digitale platform hjælper shippingselskaber med at drive

har pilotprojekter med selvkørende elbiler, elbusser og droner. Ho-

deres flåder mere effektivt. Gennem løsningen indsamles data om-

los flåde har hidtil kørt over 30.000 km og transporteret mere end

bord på skibe som så kombineres med meteorologiske, ocea-

40.000 mennesker.

nografiske og kommercielle data. På denne måde skabes et detaljeret overblik over hele flåden.

Dermed er Holo det firma i Europa med flest selvkørende timer på
vejene. Der er etableret projekter i det meste af Norden og de bal-

Ved hjælp af maskinlæring og kunstig intelligens giver platformen

tiske lande. Projekternes udgangspunkt er at teste teknologien og

realtidsanalyser, gør opmærksom på farer og hjælper med mere

infrastrukturen, der skal drive de selvkørende fartøjer. Samtidig te-

effektiv beslutningstagning på skibets bro. Dette gør, at shipping-

ster Holo også brugeroplevelsen: hvordan er det at køre i selvkø-

selskaberne kan minimere deres forbrug af brændstof og maksi-

rende fartøjer i den almindelige trafik?

mere deres operationelle effektivitet. Det grønne aftryk for virksomheden ligger i deres evne til at reducere brændstofforbruget

Det grønne potentiale i teknologien ligger især inden for optime-

og dermed begrænse skibes CO2-udledning.

ring af trafik i byerne. Med en selvkørende bilflåde kan man kraftigt
begrænse antallet af køretøjer i byerne. Belastningen på vejnettet

Skibe med softwaren installeret vil kunne opnå reduktioner i

bliver mindre og trængslen reduceret. Dermed vil CO2-udlednin-

brændstofforbruget på op til 10% på enkeltstående ruter. Bliver

gen fra transport i byerne falde. I firmaets app er det muligt at tra-

systemet implementeret bredt over en hel flåde, estimerer Nautil-

cke den bus, man skal med. Så kan man altid se, hvor lang tid der

us Labs, at CO2-udledningen kan reduceres med op mod 30%.

går, før bussen ankommer.
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KAPACITETSVURDERING

Det er en målsætning for denne rapport at

Den erhvervsmæssige styrke har således

I Danmark har de etablerede virksomheder i

netværk og stærke brancheorganisationer.

præsentere en vurdering af kapaciteten for

hidtil ikke ledt til en tilsvarende teknologisk

transport- og mobilitetsklyngen en stærk ka-

Enkelte af de adspurgte eksperter peger

120

bæredygtig omstilling i hver af de fem klyn-

styrke i klyngen.

Dette skal ses i forlæn-

pacitet for bæredygtig omstilling. Men kig-

dog på, at disse netværk ikke nødvendigvis

ger samt at kortlægge potentialet for etab-

gelse af, at klyngen ikke er nogen forsk-

ger man på antallet af startups og SMV’er på

har den fornødne kapacitet til at spille en

lering af nye styrkepositioner omkring bære-

ningsmæssig styrke, både hvad angår ud-

området, er de adspurgte erhvervsledere og

rolle i implementeringen af fremtidens

dygtige innovationer. For at sikre det bedst

givne videnskabelige artikler og patenter.121

forskere ikke i tvivl - den danske styrkeposi-

transport og mobilitet.

mulige grundlag for kapacitetsvurderingerne

Derfor kan danske virksomheder bedst på-

tion inden for området smitter i øjeblikket

har vi interviewet 60 eksperter fra det dan-

virke forskningen og udviklingen af fremti-

ikke af på startuplaget. Ligesom i energiklyn-

Talentmassen i Danmarks transportklynge

ske forsknings- og erhvervsliv. De kvalitative

dens transport, især inden for shipping-

gen er skalering et problem, som skal løses.

har ifølge de adspurgte eksperter et højt ni-

vurderinger er suppleret af de seneste

subklyngen, gennem krav om fokus på bæ-

Derudover viser vores research, at der, især

veau på tværs af fagligheder. Universiteter-

analyser og tilgængelige data på området.

redygtighed i hele forsyningskæden og

inden for logistik med fokus på den landba-

ne beretter, at de ikke oplever problemer

med udviklingen af logistiske software-

serede trafik, er en mangel på danske

med at besætte hverken forskningsstil-

løsninger.

startups. En af årsagerne er mangel på risi-

linger eller studiepladser. Ikke desto mindre

kovillig kapital, hvilket stærkt begrænser

peger flere af de private virksomheder på

Danmark har på trods af vores beskedne
størrelse flere markante globale spillere på
markedet, som kan være med til at drive

I forbindelse med persontransport i Dan-

danske startups’ evne til at konkurrere på

en mangel på akademikere, der beskæfti-

udviklingen af grøn transport fremad. Den

mark er der et oplagt fokus på cyklisme, og

internationalt niveau. Eksperterne i vores

ger sig med logistik inden for f.eks. den

danske transportklynge er centreret om-

vi ser flere virksomheder i den danske un-

panel er enige om, at vi her ikke er på niveau

tunge trafik på vejene. Det betyder, at vi ser

kring logistik og shipping med globale kapa-

derskov af startups. Innovation omkring

med vores europæiske naboer, som p.t. er

en kløft mellem forskning og udvikling på

citeter som Mærsk og DSV Panalpina. Selv-

cyklisme er med til at skabe en mere bære-

bedre til at tilbyde finansieringsmuligheder til

f.eks. universiteterne, og det der efterspør-

om den maritime del af klyngen kun beskæf-

dygtig transport- og mobilitetsklynge, da

startups inden for klyngen.

ges hos de etablerede virksomheder. Der

tiger 1% af arbejdsstyrken står den for 17% af

de mindsker antallet af personbiler i ver-

eksporten, hvilket er mere end nogen af de

dens byer og dermed skaber mere plads i

119
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er dog potentiale til at ændre dette. LigeInden for området er systemforståelse, -mo-

som i de andre klynger ser vi også, at det

andre subklynger. Rederierne og logistikfir-

byerne.

Danmark har potentialet til at

dellering samt innovation inden for energief-

øgede fokus på bæredygtighed i samfun-

maerne står ikke selv for udviklingen af hver-

skabe en styrkeposition i digitalt baserede

fektive fartøjer afgørende temaer for bære-

det især blandt de unge gør, at der er en

ken fartøjer, motorer, de overfladebehand-

transport- og mobilitetsplatforme. Der er

dygtig udvikling af fremtidens transport og

stor potentiel talentmasse med interesse

linger, der kommer på supertankerne, eller

en stærk lille underskov af startups og en

logistik. I den sammenhæng er netværk på

for den grønne omstilling.

den software, som optimerer transporten af

håndfuld scaleups, men det kræver væ-

tværs af enkelte klynger eller teknologi-

varer. Det gør derimod deres underleveran-

sentlige investeringer og fokus på interna-

anvendelser særligt vigtige. Der findes i

dører, såsom eksempelvis danske Hempel.

tionalisering for at forløse potentialet.

transportklyngen en række veludviklede
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7.1

7

MULIGHEDSSKABENDE
TEKNOLOGIER
Herunder ses fem typer af teknologier, vi vurderer har et
stort potentiale for at yde indflydelse på den bæredygtige
omstilling. De er alle karakteriseret ved en enorm fleksibilitet
i deres anvendelse, og de vil - med den rette udvikling og
implementering - på forskellige måder radikalt forbedre dele
af vores samfund.

01

Internet of Things (IoT)

IoT er én af de helt store ‘enablers’, som øger mængden og
kvaliteten af indsamlet data i vores samfund. IoT handler i sin
simpleste form om at gøre genstande i vores hverdag i
stand til at kommunikere med hinanden. Det kan være en
kaffekande, der er forbundet med alarmen, således at kaffen bliver brygget og står klar til dig, når du er stået op. Fordelen bliver, at når alle enheder i ens hjem kan snakke sammen, gør det ens liv nemmere. IoT dækker ikke kun over enheder i ens hjem men også i et industrielt og endda grønt
regi, og mulighederne for at effektivisere er mange. IoT bidrager til den merværdi, man kan få fra de teknologier, som
er stærkt afhængige af data, f.eks. maskinlæring. Dette gælder også inden for et grønt regi. Desto mere data der er tilgængeligt, desto bedre er grundlaget for at træffe de rigtige valg.
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Kunstig Intelligens (AI) og Maskinlæring

04

7

Blockchain

AI dækker som begreb over flere discipliner herunder ma-

Blockchain er en række af tidsstemplede og sammenkæde-

skinlæring. Ved brug af AI kan maskiner (f.eks. en computer)

de digitale informationsblokke. Hver blok indeholder et aftryk

blive trænet til at gøre specifikke ting ved at processere store

fra den forrige blok, et tidsstempel og transaktionsinforma-

mængder data og lære mønstrene heri. Det kan være tal,

tion. Blockchain er sikret med avanceret kryptografi, og når

tekst, billeder og endda lyd. Teknologierne bruges bl.a. til an-

informationen først er lagret, kan det ikke ændres. Således

sigtsgenkendelse, filtrering af spam i ens e-mails, eller når

kan man føre komplekse optegnelser og arkiver uden at have

Google forsøger at foreslå, hvad du er på vej til at google. I

et stort og tungt centralt system. De primære anvendelses-

en bæredygtig omstillingskontekst rummer teknologierne

områder er transaktioner, sporbarhed, målbarhed og ansvar-

også et stort potentiale i forhold til at effektivisere og opti-

lighed i forskellige produktionskæder.

mere en lang række processer f.eks. inden for driften af vindmøller eller på samlebånd i fødevareproduktionen. Teknologierne er stærkt afhængige af data, både hvad angår kvantitet og kvalitet.

03

05

Robotter

Robotter er intelligente fysiske maskiner, der kan hjælpe og

Avancerede Materialer

støtte mennesker og virksomheder med at udføre handlinger, der er krævende, farlige eller monotone. Det vil sige,
at en fysisk robot kan overtage en række maskinelle repetiti-

Avancerede materialer er en samlet betegnelse for en lang

ve handlinger. I senere tid er grønne robotter udviklet, som

række fysiske materialer med nye egenskaber. Det kan være

automatiserer handlinger, der bidrager til en grønnere frem-

kunstige efterligninger af ultrastærkt og fleksibelt ’spindel-

tid. Det kunne for eksempel være at bekæmpe skovbrande

væv’ eller metaller, der ved hjælp af nanoteknologi kan repa-

eller at genoprette et sundt økosystem under havoverfladen.

rere sig selv. Udviklingen af avancerede materialer blev for ti
år siden blotlagt som et afgørende område for fremtidens
teknologier og dermed vores verden som sådan. Avancerede
materialer bliver afgørende for teknologiske gennembrud og
positiv indvirkning inden for energi, miljø og bæredygtighed.
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CIRKULÆR ØKONOMI

Cirkulær økonomi er betegnelsen for et sy-

målstegn ved den måde, vi producerer vores

muligt. Det handler også om, hvordan vi

stem af produktion og forbrug, hvor varer og

ressourcer og varer på. På årsplan produce-

f.eks. transporterer os selv. Med en delebil,

ressourcer holder værdi gennem deres leve-

rer vi på jorden 90 billioner ton materialer,

eller -cykel kan man dække flere menne-

tid for så at blive repareret eller forarbejdet

men kun 9% af alt dette materiale indgår i et

skers behov for transport. På den måde

til nye sammenhænge. I stedet for en lineær

cirkulært loop. Fortsætter vi som nu, vil vi

mindskes behovet for produktion af biler og

bevægelse fra råmateriale til produkt til af-

producere det dobbelte i 2050. Vi er altså

dermed de ressourcer, der skal bruges. Cir-

fald, genbruges materialer i en cirkulær øko-

på det nærmeste ved at kvæle jorden i varer

kulær økonomi er ikke bare godt for vores

nomi inspireret af vores planets naturlige

- omkring 66% af alle globale drivhusgasud-

klima, det er også godt for den generelle

cyklusser. Cirkularitet kan tilnærmes via gen-

ledninger frigives, når råmaterialer konverte-

økonomi. Således har rapporten ‘Potential

tænkning af produkt og affald, redesignede

res, bearbejdes og laves om til varer til det

for Denmark as a Circular Economy’ konklu-

processer, og teknologisk innovation. I nogle

globale marked.124

deret, at omlægning til cirkulær økonomi

tilfælde bearbejdes brugte materialer eller

frem mod 2035 vil kunne føre til en stigning

produkter til at udføre de samme eller tæt

Teknologi og innovation kan være med til at

i BNP på op mod 1,4%. Dette vil også bi-

beslægtede funktioner, f.eks. ved genbrug

forlænge materialers levetid, så de holder

drage med op mod 13.000 jobs og øge

af papir eller mursten. Denne metode sparer

den højest mulige værdi og kan anvendes

eksporten med helt op til 6%.125 Cirkulær

ressourcer sammenlignet med fremstillingen

inden for mange forskellige områder. Cirku-

økonomi er altså en god forretning, og vi

af produkter fra nye råvarer. Brugte materia-

lær økonomi er således et brud med idéen

har i Danmark gode forudsætninger for at

ler kan også genanvendes og omdannes til

om, at en given vare starter som en ressour-

være frontløbere inden for implementerin-

helt nye produkter med egenskaber, der ad-

ce og ender som affald. I en succesfuld cirku-

gen af cirkulær økonomi i stor skala.

skiller sig fra de oprindelige, såsom omdan-

lær økonomi vil ressourcer, som normalt ville

nelse af plastflasker til fibre brugt i tekstiler

ende som affald, igen kunne indgå i produk-

Når cirkulære principper skal integreres i

eller gamle printpatroner omdannet til su-

tionskæden eller endda indgå i et nyt

fremtidens forbrug af materialer, kræver

perholdbar asfalt.123

kredsløb - man opererer altså ikke med be-

det ofte en grundig og innovativ designpro-

grebet affald.

ces, hvad enten det drejer sig om et nyt cir-

Cirkulær økonomi rummer et stort potentiale

176

7

kulært produkt eller eksempelvis en løsning

til at reducere de globale drivhusgasudled-

Men cirkulær økonomi handler ikke kun om

til opsamling, sortering og genanvendelse

ninger ved grundlæggende at stille spørgs-

at genanvende ressourcer så meget som

af medicinsk affald. Her står Danmark
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Model for cirkulær økonomi

7

Der findes to forskellige former for kredsløb, afhængigt af om materialet, der indgår, er fornybart eller ej.
Jo mere direkte et materiale eller produkt cirkuleres, det vil sige jo mindre cirklen er, jo flere egenskaber
bibeholdes og jo færre ressourcer bruges derfor på en genetablering af det givne materiale eller produkt.

Kilde: Ellen MacArthur Foundation, SUN, and McKinsey Center for Business and Environment (2020)

TRIN 1
stærkt med en tradition for design, produktudvikling og rådgivning på højt niveau. Med

FORNYBARE
MATERIALER

Produkter og processer i den cirkulære økonomi
består af en sammensætning af fornybare og
ikke-fornybare materialer.

IKKE-FORNYBARE
MATERIALER

relativt få råstoffer er det også en nødvendighed for danske virksomheder at satse på
netop de aspekter af fremtidens produktionsprocesser. Således har medicinalgiganten Novo Nordisk netop lanceret en ambitiøs

TRIN 2

strategi for cirkulær økonomi ikke kun i deres

Materialer bearbejdes til komponenter og senere
hen produkter, som når frem til forbrugeren via
detailhandel og serviceudbydere.

produktion og forsyningskæde, men også

Landbrug og
andre økosystemtjenester

for deres produkter på markedet.

PRODUKTION
Produktion afAF
KOMPONENTER
Komponenter

Et andet element af den grønne omstilling
inden for industrielle materialer og ressour-

TRIN 3

cer, er den teknologisk optimerede proces-

Hvor brugte eller slidte produkter i en lineær økonomi afskrives som affald, vil de i dette system
genbruges, enten direkte eller ved forskellige
grader af genbearbejdning. På den måde cirkulerer materialer tilbage i et kredsløb.

bevidsthed: udvikling af forbedret sensorteknologi samt kraftfuld computermodellering vil give detaljeret indblik i hvert led af en

PRODUKTION
Produktion afAF
PRODUKTER
Produkter

Genanvendelse

Salg og
SALG
OG
SERVICEUDBYDER
Serviceudbyder

Regenerering i
økosystemer

produktionskæde. Denne viden kan kombi-

Reparation /
Genfremstilling

Kaskader

neres med cirkulære principper i nye former

Genbrug /
Redistribuering

Biokemiske
råvarer

for livscyklusdesign, hvor bl.a. ingeniører og
arkitekter kan tage højde for alle dele af
værdikæden, fra produktion til brug over tid

FORBRUGER

indtil genanvendelse. Dette komplekse felt

Del /
Vedligehold

Biogas

er stadig under udvikling på globalt plan, og
Indsamling

der er hos danske virksomheder og universiUdvinding af biokemiske
næringsstoffer

teter en mulighed for at etablere en spydspids på området.

TRIN 4
Der vil altid være et spild- eller restprodukt, men i
en effektiv cirkulær økonomi minimeres både
ressourceforbrug og udledninger radikalt.
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7.3

7

HVORFOR
ER STIGENDE CO2
ET PROBLEM?

Vores planet er indkapslet af atmosfæren,

er ikke den eneste drivhusgas, som menne-

som med dens kvælstof, ilt og andre gasser

skelig aktivitet har øget mængden af i at-

er nødvendig for liv på jorden. En anden af-

mosfæren. Metan og ozon er også blandt de

gørende funktion ved atmosfæren er dens

problematiske gasser, som ophobes.

evne til at afvise de fleste af solens kraftige
stråler, mens drivhuseffekten holder på en

Når mængden af drivhusgasser i vores at-

del af solens varme. Uden den ville jorden

mosfære stiger, betyder det, at jorden hol-

være dybfrossen og minde mere om Mars’

der på mere af solens varmestråling.

golde ørken. Det er veldokumenteret, at

fører til globalt stigende temperaturer og de

stigningen af drivhusgasser i atmosfæren,

begyndende

heriblandt CO2, kan kobles til den industrielle

overalt på jorden. Mange af klimaforandrin-

revolution, hvor vi mennesker begyndte at

gerne påvirker hinanden i feedbacksyste-

brænde fossile brændsler af i stor stil.126 Når

mer, og det kan føre til et vendepunkt - et

man f.eks. tænder for sin bil, så udleder for-

såkaldt ‘tipping point’ - hvor eksempelvis

brændingen af benzin i motoren drivhusgas-

afsmeltning af polernes iskapper gør plane-

sen CO2. Forbrændingen af fossile brænds-

ten mørkere, hvilket igen holder mere på

ler og andre CO2-udledende praksisser har

varmen, og således accelereres forandrin-

gjort, at vi mennesker har forhøjet indholdet

gerne. Ændrer vi ikke vores praksisser, vil

af CO2 i atmosfæren til et niveau, der ikke er

det således betyde, at jorden, som vi kender

set i over tre millioner år. Dengang var jorden

den, vil blive markant forandret - med poten-

to til tre grader varmere end nu, og vand-

tielt katastrofale konsekvenser til følge for

standen i havene 15-25 meter højere. Jorden

vores globale samfund.

klimaforandringer,

vi

Det
ser

var altså et radikalt anderledes sted.127 CO2
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HVILKE ANDRE
TEMAER END
CO2 ER VIGTIGE
FOR GRØN OM‐
STILLING?

7.4.1

7

BIODIVERSITET

Biodiversitet beskriver variationen af liv på
jorden i alle dets mange former. På et makroniveau kan det omfatte hele økosystemer
og dyrearter, mens det på et mikroniveau
kan beskrive genetisk variation, mikroorganismer og bakterier. På alle parametre har
menneskers aktiviteter resulteret i et globalt
fald i biodiversitet. På bare 50 år har mennesket udryddet mere end to tredjedele af jordens dyreliv.128 Menneskelige aktiviteter har
påvirket jorden markant. Vi har omlagt vild
natur til landbrugsareal, overfisket have og
søer, koralrev bliver afbleget som en konsekvens af de stigende havtemperaturer, vi har

Hovedfokus for denne rapport har været de

overbrugt sprøjtegifte på markerne, ændret

områder, som rummer de største potentialer

retningen af vores vandløb og floder, og li-

til at reducere udledningen af drivhusgasser

sten kunne fortsættes. Siden 1989 er mæng-

globalt. Der er dog også andre vigtige

den af insekter målt i biomasse faldet med

emner, som skal inddrages i den påkrævede

mere end 80% i EU.129 Det fører bl.a. til færre

grønne omstilling. I det følgende belyses fire

fugle og kan på længere sigt have katastro-

områder, der ligesom CO2 og klimaforandrin-

fale konsekvenser for økosystemer, vi er af-

ger er vigtige at være opmærksom på i ar-

hængige af, herunder skove og marker.130

bejdet for bæredygtighed. Der er tale om bi-

Eksempler som dette på, hvordan menne-

odiversitet,

sket presser og ændrer den vilde natur, er

vandmangel,

overforbrug

af

ressourcer og skovrydning. Vi søger med

utallige.

denne gennemgang at gøre problematikkerne tilgængelige for læseren og samtidig ty-

Der er i dag flere, der argumenterer for, at vi

deliggøre, at de forskellige udfordringer

står i begyndelsen af den sjette masseuddø-

trækker mange tråde til de fem klynger og

en i jordens historie - sidste gang det skete

deres underliggende løsninger fra de forud-

var da dinosaurerne uddøde for 65 millioner

gående kapitler.
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år siden. Dengang var det en meteor, der

fordi så stor en del af fødevareproduktionen

forårsagede katastrofen - i dag er det men-

var kartofler, som blev ramt af svamp. At vi i

nesket.

131

I øjeblikket er hastigheden af biodi-

dag også har satset på få afgrøder gør vores

versitetens fald globalt estimeret til mellem ti

samfund mere sårbart overfor plantesyg-

og 100 gange højere end det naturlige gen-

domme og andre kriser i landbruget.

7

nemsnit for de sidste ti millioner år.132 Klimaforandringerne forventes yderligere at acce-

Monokulturer er i sig selv mere sårbare over

lerere processen. Det er selvsagt alarmeren-

for skadedyrsangreb og plantesygdomme,

de for alt liv på planeten.

samtidig med at jordens nærings- og mineralbalancer gradvist forringes.135 Det skyldes,

Biodiversitet er afgørende for mennesket på

at et insekt eller en plantesygdom i en mo-

flere måder. Sunde økosystemer er en es-

nokultur kan angribe mange flere planter,

sentiel

fødevare-

end de er vant til, da de i vild natur ville møde

produktion, hvor insekter bestøver planter-

byggesten

meget større diversitet og mange flere na-

ne, for at de kan give frugt. I vores medicin-

turlige fjender. Dette fører til et øget brug af

produktion kan uopdagede dyre- og plan-

sprøjtegift og gødning, som så medfører tab

tearter lede til svar på store uløste hel-

af andre plantevækster og pollenbærende

bredsproblemer i stil med opdagelsen af pe-

insekter. De pollenbærende insekter er især

nicillin. Den seneste forskning i algers egen-

nødvendige for at sikre biodiversitet. For-

skaber kan eksempelvis lede til vigtige nye

svinder de, er det et stort problem for føde-

typer antibiotika.
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i

vores

Manglen på biodiversitet

varesikkerheden. For at bremse globalt tab

afspejles i landbruget, hvor der ofte dyrkes

af biodiversitet er det nødvendigt at stoppe

monokulturelt - dvs. at der kun dyrkes én af-

nedbrydningen af økosystemer, at diversifi-

grøde på ét areal. Et omfattende studie på-

cere landbruget så der er plads til flere arter

peger, at blot 50 forskellige afgrøder udgør

i landbruget, og at udbygge globale indsat-

90% af vores globale kalorieindtag, og at

ser for beskyttelse og fredning.
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manglen på diversitet udgør en risiko.

I

1845 døde en million irere af hungersnød,
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7.4.2

7

VANDMANGEL

Vand er grundstenen for alt liv, som vi ken-

mad, vi spiser, og det tøj vi går i. For at

der det. Vores kroppe består af 60% vand,

producere én bøf skal man således bruge

og vi kan ikke overleve meget mere en tre til

2.500 liter vand,139 og til en t-shirt kan det

fire dage uden. Men det er forsvindende lidt

kræve 2.700 liter alene at producere bomul-

af jordens livgivende ferskvand, vi faktisk har

den.140

adgang til. Kun 2,5% af jordens vand er ferskvand, og kun 0,007% er tilgængeligt som

Samtidig med at nogle regioner oplever fra-

overfladevand, resten af vores ferskvand er

værende nedbør og tørker, vil andre områ-

bundet i iskapperne ved polerne og i vores

der have øget risiko for oversvømmelser. I

grundvand, som vi i Danmark heldigvis har

2050 er det anslået at 1,6 milliarder menne-

adgang til.
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Vand er altså globalt set en

sker vil bo i områder, hvor der er i risiko for

meget knap ressource. I takt med klimafor-

oversvømmelser, og at vi vil se en stigning i

andringerne vil stigende temperaturer og

ekstreme

skift i vejrsystemer give øget risiko for fejl-

storme og tordenskyl.141 Dette bliver en stor

slagen høst i mange udsatte regioner især

udfordring for verdens byer, som skal til at

omkring subtroperne. Det kan føre til store

dimensionere deres kloakker og anden infra-

flygtningestrømme. Frem mod 2080 viser

struktur ud fra nye præmisser. Her har vi én

estimater, at op mod 30-60 millioner hektar

af de konsekvenser af klimaforandringerne,

land syd for Sahara vil blive ubeboeligt på

som vi vil opleve tydeligst på danske bred-

grund af vandmangel.137 Men manglen på

degrader. Vi ser også, at vand i stigende

vand ses allerede flere steder. Millionbyen

grad bliver en ressource, man kan købe

Cape Town har allerede oplevet så alvorlig

rettigheder til. Det øger den globale ulighed,

vandmangel, at de i 2019 var 90 dage fra at

da vand bliver til en ressource for de, der har

måtte lukke for vandforsyningen.138 En stor

pengene til at købe adgang, mens andre må

årsag til vores mangel på vand ligger i den

undvære.

vejrhændelser

som

kraftige
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på. Som det er nu, forbruger en dansker ca.

nem de sidste årtier taget til. Overforbruget

fire jordkloders ressourceproduktion per

Dec
Nov

betyder ganske simpelt, at mennesket for-

år.144 Disse tal må ændres, hvis vi skal opnå

bruger jordens ressourcer hurtigere, end

en bæredygtig fremtid for vores planet og

Okt

vores planet skaber nye. Det er et enormt

de kommende generationer, som skal bo på

Sep

problem på længere sigt. I 2019 havde vi kol-

den.

Aug

lektivt brugt ‘årets ressourcer’ allerede den
29. juli.

142

Jul

For Danmark alene nåede vi i 2020

De naturressourcer, vi særligt overforbruger

denne dato 28. marts, hvilket gør os til det

globalt, er ferskvand, især i landbruget, hvor

12. dårligst placerede land i verden, hvad

enorme mængder vand går til spilde, olie i

angår overforbrug.143

energi- og transportklyngen, fosfor til gødning i fødevareklyngen, samt sjældne mine-

188

Jordens overforbrugsdag siden 1970

OVERFORBRUG AF RESSOURCER

Overforbruget af jordens ressourcer er igen-

Jun
Maj
Apr
Mar

Det vil sige, at vi på globalt plan i 2019 brugte

raler, der er centrale komponenter i vores

Feb

ressourcer svarende til 1,75 jordklode. Kigger

elektronik i materialeklyngen.145 Globalt for-

Jan

vi på I-lande som Danmark, bliver det endnu

brug af disse ressourcer har nået et historisk

mere tydeligt, at vi har brug for at ændre

højdepunkt, og der må gøres noget, hvis

den måde, vi forbruger jordens ressourcer

ikke forbruget skal accelerere i fremtiden.

Green Innovation Group A/S

7

1970

1980

1990

Forbrug af ressourcer inden for jordens biokapacitet
Forbrug af ressourcer overstiger jordens biokapacitet

2000

2010

2020

Kilde: Earth Overshoot Day (2020)
Data: Global Footprint Network National
Footprint and Biocapacity Accounts
2019 Edition
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7.4.4

7

SKOVRYDNING

Skove er blandt de vigtigste økosystemer i

rede fældning af skovene ses påvirkningen

verden. De rummer en lang række goder

fra klimaforandringerne også i verdens

som filtrering af luft og vand, og så spiller de

skove og naturområder. Højere temperatu-

en central rolle i reguleringen af vores vejrsy-

rer og mindre regn muliggjorde de historiske

stemer og klima. Skovenes evne til at binde

brande i Australien, Amazonas og USA i 2019

kulstof gør dem til en af de bedste og mest

og 2020, hvor de to hårdest ramte provinser

simple måder at bekæmpe klimaforandrin-

i Australien mistede op mod 13 millioner

gerne på. Globalt er 1,6 milliarder mennesker

hektar skov til flammerne.149 Til sammenlig-

afhængige af skovene i deres dagligdag.146

ning er hele Danmarks areal ca. 4,3 millioner

Forsøger man at gøre skovene, og alle de

hektar. Med den nuværende hastighed i

tjenester de yder os, op i monetær værdi, er

skovrydning er den sociale, økonomiske og

det estimeret, at skovene er 940 billioner

miljømæssige værdi af skovene stærkt truet.

DKK værd.

147

Det er mere end den samlede

globale aktiehandel.

Der er alvorligt brug for et skifte til mere bæredygtigt skovbrug, en styrkelse af skovens
resiliens og bevaring af skove som økosyste-

Skovene har altid været udsat for naturlige

mer. Der er allerede mange initiativer, som

forandringer, såsom storme, naturbrande og

forsøger at sætte fokus på dette problem,

jordskred. Men med menneskets teknologi-

såsom ’1 trillion træer’-projektet lanceret af

ske og videnskabelige fremskridt er kravet

World Economic Forum og The Great Green

om ressourcer fra skovene stigende. Det har

Wall, der søger at genskabe skov på tværs

øget hastigheden, hvormed man rydder

af Afrika.150 Sådanne projekter er en del af

skov for at gøre plads til landbrug, byer og

vejen frem, men det er også bydende nød-

anden infrastruktur. Tendensen til at ville ud-

vendigt at forhindre yderligere tab i skove-

nytte træernes værdi er stigende - især i

nes areal, især i de tilbageværende uberørte

verdens udviklingslande. Alene i 2019 mi-

skove og deres økosystemer, som f.eks.

stede udviklingslande 3,8 millioner hektar

Amazonas.

uberørt tropisk skov.
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Oven i den organise-

191

EN GRØN FREMTID

AFRUNDING

AFRUNDING

192

Ligesom årsagerne til og konsekvenserne af

For hver klynge har vi præsenteret en kapa-

ner. På den måde kan et videns-, service- og

hvor der er størst behov for udledningsre-

klimaproblemerne er globalt uadskillelige,

citetsvurdering af nuværende styrker og ud-

produktniveau i verdensklasse tillade en lille

duktioner og bæredygtig omstilling. Vi ved,

må løsninger og indsatser også have et glo-

fordringer, de vigtigste udviklinger på hori-

nation at være en markant faktor i de globale

hvilke løsninger der gør den største forskel -

balt sigte. Vi har med denne rapport søgt at

sonten, samt potentialet for etablering af

bevægelser.

langt de fleste af de teknologier, vi behøver,

præsentere de løsninger og innovationer,

nye styrkepositioner. Bæredygtige innova-

teknologiske og digitale såvel som analoge,

tioner kræver ofte stor udbredelse for at

Vi har gjort det før. 90% af Europas havvind-

udvikling af områder for innovation gennem

der over en bred kam rummer de største po-

have den nødvendige effekt på bæredygtig-

mølleparker er opstillet af danske virksomhe-

strategisk investering i både forskning, etab-

tentialer for at reducere vores kollektive af-

hed, samt for at være rentable. Danmarks

der, selvom kun 7% af de europæiske

lerede virksomheder, iværksættere, infra-

tryk på klima og miljø. Afsøgningen i denne

deltagelse i internationale samarbejder om-

havvindmølleparker findes i danske farvan-

struktur og netværk på tværs af traditionelle

rapport af de bæredygtige udviklingshori-

kring klima er efterhånden en selvfølge.

de.151 Det danske vindeventyr har ledt til fan-

sektorer.

sonter hviler på et bredt vidensfundament,

Denne form for samarbejde må suppleres af

tastisk vækst. Store virksomheder som Ør-

og vi har undervejs belyst både de vigtigste

målrettede investeringer i udviklingen og

sted og Vestas trækker en underskov af

Gennem kloge og modige investeringer i

globale megatrends, samt den afgørende lo-

kommercialiseringen af nye teknologier og

danske SMV’er som underleverandører med

grøn teknologi kan Danmark fastholde en

kale kontekst i Danmark, som den udspiller

værktøjer, der kan fremskynde den grønne

sig ud i verden, og det resulterer i udvikling

position som grønt foregangsland, men vi

sig i fem klynger: Energi og Forsyning, Føde-

omstilling. Ved at identificere og målrettet

af løsninger, som kommer både klimaet,

må og kan ikke hvile på laurbærene.

varer og Landbrug, Materialer og Ressour-

udvikle de rigtige teknologier, der er afgø-

erhvervslivet og det offentlige Danmark til

cer, Bygninger og Infrastruktur samt Trans-

rende i den globale grønne omstilling, kan

gode. Der er brug for, at vi gentager succe-

port og Mobilitet.

Danmark således etablere nye styrkepositio-

sen og hæver ambitionsniveauet. Vi ved,

Green Innovation Group A/S

findes i dag. Vi har værktøjerne til målrettet

193

EN GRØN FREMTID

KILDEOVERSIGT

www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/
global/corporate/pdfs/energy-economics/energyoutlook/bp-energy-outlook-2019.pdf
22.

KILDEOVERSIGT
1.

Megatrendanalysen er baseret på følgende
rapporter bl.a.: FN (2017). Global Trends Challenges and Opportunities in the Implementation
of the SDGs; EU-Parlamentet (2017). Global Trends
2035; World Economic Forum (2020). Global Risk
Report 2020; McKinsey & Co. (2017). Trends &
Global Forces; Deloitte (2017). Beyond the Noise.

11.

2.

Worldometer (2020). World Population Projections:
https://www.worldometers.info/world-population/
world-population-projections/

12.

En fuldstændig liste over interviewdeltagere og
bidragsydere findes i afsnittet Interviewede
Eksperter bagerst i rapporten.

3.

Kurt Benke & Bruce Tomkins | Sustainability:
Science, Practice and Policy (2017). Future FoodProduction Systems - Vertical Farming and
Controlled-Environment Agriculture: https://
www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/15487733.2017.1394054

13.

En liste over de væsentligste rapporter og analyser,
der har informeret denne rapport findes i
Kildeoversigten efter listen over referencer.

14.

Hannah Ritchie & Max Roser | Our World In Data
(2020). Greenhouse Gas Emissions: https://
ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions

15.

Akademiet for Tekniske Videnskaber (2020).
Verdens Førende Tech-Regioner - Danmarks
Styrkepositioner i et Globalt Perspektiv: https://
atv.dk/sites/atv.dk/files/media/document/
ATV%20analyse%20verdens%20forende%20tech%
20regioner_opslag_web.pdf

4.

5.

6.

7.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2018).
Special Report - Global Warming of 1.5 ºC: https://
www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
Intergovernmental Panel on Climate Change (2018).
Special Report - Global Warming of 1.5 ºC: https://
www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
19 ton per dansk indbygger nu, 2-3 ton per global
indbygger i 2050. Kilde: Concito (2017). Større
Trivsel med Mindre Klimabelastning: https://
concito.dk/storre-trivsel-med-mindreklimabelastning

16.

Robert Oakes et.al. | World Migration Report (2020).
Human Mobility and Adaptation to Environmental
Change: https://publications.iom.int/system/files/
pdf/wmr_2020_en_ch_9.pdf

8.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2018).
Special Report - Global Warming of 1.5 ºC: https://
www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

9.

Maureen Kline | Inc. (2018). Climate Change Is a $26
Trillion Growth Opportunity - 5 Business Models to
Consider Today: https://www.inc.com/maureenkline/climate-change-a-26-trillion-growthopportunity.html

10.

194

23.

Akademiet for Tekniske Videnskaber (2020).
Verdens Førende Tech-Regioner - Danmarks
Styrkepositioner i et Globalt Perspektiv: https://
atv.dk/sites/atv.dk/files/media/document/
ATV%20analyse%20verdens%20forende%20tech%
20regioner_opslag_web.pdf

Green Innovation Group A/S

Megatrendanalysen er baseret på følgende
rapporter bl.a.: FN (2017). Global Trends Challenges and Opportunities in the Implementation
of the SDGs; EU-Parlamentet (2017). Global Trends
2035; World Economic Forum (2020). Global Risk
Report 2020; McKinsey & Co. (2017). Trends &
Global Forces; Deloitte (2017). Beyond the Noise.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2014).
Climate Change 2014 - Mitigation of Climate
Change: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/;
Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc
BP (2020). Statistical Review of World Energy:
https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/
statistical-review/bp-stats-review-2020-fullreport.pdf

24.

Energistyrelsen (2020). Fakta om Vindenergi: https:/
/ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-omvindenergi

25.

Klimarådet (2020). Kendte Veje og Nye Spor til 70
Procents Reduktion - Retning og Tiltag for de
Næste Ti Års Klimaindsats i Danmark: https://
klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nyespor-til-70-procents-reduktion

26.

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

27.

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

28.

29.

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc
Henrik Stiesdal (2020). En Grøn Genstart af
Danmarks Økonomi med Industriel Innovation som
Drivkraft.

Paul Lienert | Reuters (2018). Global Carmakers to
Invest at Least $90 Billion in Electric Vehicles: https:/
/www.reuters.com/article/us-autoshow-detroitelectric/global-carmakers-to-invest-at-least-90billion-in-electric-vehicles-idUSKBN1F42NW

30.

17.

Crunchbase (2020). https://www.crunchbase.com/
organization/impossible-foods

31.

Jeff Tsao et.al. (2006). Solar FAQs: https://
www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf

18.

Clifford Krauss | New York Times (2019). Murray
Energy is 8th Coal Company in a Year to Seek
Bankruptcy: https://www.nytimes.com/2019/10/29/
business/energy-environment/murray-energybankruptcy.html

32.

Center for Climate and Energy Solutions (2020).
Renewable Energy: https://www.c2es.org/content/
renewable-energy/

33.

19.

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc

Justin Fox | Bloomberg (2020). It Matters Where
Solar Panels Are Made: https://
www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-01-29/itmatters-where-solar-panels-are-made

34.

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
(2020). Building-Integrated Photovoltaics: https://
www.ise.fraunhofer.de/en/key-topics/integratedphotovoltaics/building-integrated-photovoltaicsbipv.html

20.

21.

Torben Nørgaard | Rambøll (2020). Sektorkobling
og Det Smarte Energisystem: https://
dk.ramboll.com/baredygtige-byer/vores-bygningerskal-vare-gronnere/sektorkobling-og-det-smarteenergisystem
BP (2019). BP Energy Outlook - 2019 edition: https://

35.

Henrik Lund et.al | Aalborg Universitet og
Ingeniørforeningen IDA (2020). IDAs Klimasvar Transport- og Energiløsninger 2030: https://ida.dk/
om-ida/temaer/klimasvar/idas-klimasvar-rapportog-virkemidler

36.

Magnus Bredsdorf | Ingeniøren (2019). Rekord Søndag Producerede Danske Vindmøller 30 Pct.
Mere Strøm, end Vi Brugte: https://ing.dk/artikel/
rekord-soendag-producerede-danske-vindmoeller30-pct-mere-stroem-end-vi-brugte-228822

37.

Brintbranchen (2020). Nel Hydrogen: https://
brintbranchen.dk/member/nel-hydrogen/

38.

Fra blandt andre Erhvervsstyrelsen, Klimarådet,
Monitor Deloitte og Akademiet for de Tekniske
Videnskaber. Der henvises også til vores andre
benyttede rapporter sidst i Kildeoversigten.

39.

Akademiet for Tekniske Videnskaber (2020).
Verdens Førende Tech-Regioner - Danmarks
Styrkepositioner i et Globalt Perspektiv: https://
atv.dk/sites/atv.dk/files/media/document/
ATV%20analyse%20verdens%20forende%20tech%
20regioner_opslag_web.pdf

40.

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

41.

IRIS Group (2019). Danske Styrker inden for
Forskning, Teknologi og Uddannelse - og Deres
Betydning for Vækst og Erhvervsudvikling: https://
irisgroup.dk/wp-content/uploads/2019/06/Analyseaf-danske-styrker-inden-for-forskning-teknologi-oguddannelse.pdf

42.

World Health Organization (2020). Obesity and
Overweight: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/obesity-and-overweight

43.

OECD (2020). Water Use in Agriculture: https://
www.oecd.org/environment/water-use-inagriculture.htm

44.

The Guardian (2020). How Much Water Is Needed
to Produce Food and How Much Do We Waste?:
https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/
jan/10/how-much-water-food-production-waste

45.

UN Environment (2020). Worldwide Food Waste:
https://www.unenvironment.org/thinkeatsave/getinformed/worldwide-food-waste

46.

Michael Minter I Concito (2018). Her Får Du Mest
Ernæring for Klimaaftrykket: https://concito.dk/
concito-bloggen/her-faar-du-mest-ernaeringklimaaftrykket

47.

Udenrigsministeriet (2020). Leading Ingredients for
Better Food: https://investindk.com/set-up-abusiness/food/food-ingredients

48.

Fødevarestyrelsen (2019). Madspild: https://
www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/
Madspild.aspx

49.

Aarhus Universitet (2020). Biodiversitet og
Økosystemtjenester: https://envs.au.dk/fagligeomraader/samfund-miljoe-og-ressourcer/
biodiversitet-og-oekosystemtjenester/

50.

Anlagte dyrkningssystemer med fokus på

International Energy Agency (2020). Heat Pumps:
https://www.iea.org/reports/heat-pumps

195

EN GRØN FREMTID

KILDEOVERSIGT

cirkularitet og bæredygtigt jordbrug.
51.

52.

53.

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf (Baseret på
kategorierne ‘Plastprodukter’ og ‘Papir og Pap’)
67.

68.

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc

54.

World Health Organization (2018). Global Hunger
Continues to Rise, New UN Report Says: https://
www.who.int/news-room/detail/11-09-2018-globalhunger-continues-to-rise---new-un-report-says

69.

55.

COOP (2020). Madspild: https://
ansvarlighed.coop.dk/hjertesager/madspild/

70.

56.

Wonky Veg Boxes (2020). Let’s Talk About Me:
https://www.wonkyvegboxes.co.uk/about

57.

58.

59.

Jonathan Shieber I Techchrunch (2019). Dutch
Startup Meatable Is Developing Lab-Grown Pork
and Has $10 million in New Financing To Do It:
https://techcrunch.com/2019/12/06/dutch-startupmeatable-is-developing-lab-grown-pork-and-has-10million-in-new-financing-to-do-it/

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc
Sky Greens (2020). About Sky Greens: http://
www.skygreens.com/about-skygreens/

61.

Frederik van Deurs et.al. | Green Innovation Group
A/S (2020). Danish Pigs and Dutch Hunters: https://
www.greeninnovationgroup.com/danish-pigs-anddutch-hunters/

63.

64.

65.

66.

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

Finans (2020). Coop-Kunder Kan Tjekke Klimaaftryk
af Indkøb på Mobilen: https://finans.dk/erhverv/
ECE12220195/coopkunder-kan-tjekke-klimaaftrykaf-indkoeb-paa-mobilen/?ctxref=ext
IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder

Green Innovation Group A/S

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a New Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc
(justeret jævnfør inddelingen af klynger og løsninger
i denne rapport)
M. Garside | Statista (2020). Production of Plastics
Worldwide from 1950 to 2018 (in Million Metric
Tons)*: https://www.statista.com/statistics/282732/
global-production-of-plastics-since-1950/
FN (2017). UN’s Mission to Keep Plastics Out of
Oceans and Marine Life: https://news.un.org/en/
story/2017/04/556132-feature-uns-mission-keepplastics-out-oceans-and-marine-life
Det Nationale Bioøkonomipanel (2019).
Bæredygtige Byggeklodser til Fremtiden: https://
mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/
Biooekonomi/baeredygtige_polymerer_FINAL-.pdf

72.

Perkolat er det vand, der siver ned gennem en
losseplads. Under passagen opløses stoffer fra
affaldet, så perkolatet bliver forurenet. Perkolat fra
lossepladser med husholdningsaffald indeholder
høje koncentrationer af biologisk nedbrydeligt
organisk stof og ammonium. Kilde: Mogens Henze I
Den Store Danske (2020). Perkolat: https://
denstoredanske.lex.dk/perkolat

73.

Helena Varkkey I CNN (2019). By Exporting Trash
Rich Countries Put Their Waste Out of Sight and
Out of Mind: https://edition.cnn.com/2019/07/29/
opinions/by-exporting-trash-rich-countries-puttheir-waste-out-of-sight-and-out-of-mind-varkkey/
index.html

74.

United States Environmental Protection Agency
(2020). Composting At Home: https://www.epa.gov/
recycle/composting-home

75.

World Bioenergy Association (2016). WBA fact
sheet CLEAN AND EFFICIENT BIOENERGY
COOKSTOVES: https://worldbioenergy.org/uploads/
Factsheet%20-%20Cookstoves.pdf

76.

Project Drawdown (2020). The Drawdown Review Climate Solutions for a new Decade: https://
drawdown.org/downloads?tca=7kcJDw6Pw-JZ852ds8YOWVhgaaH0QXFCqN9xd63VCc

Udenrigsministeriet (2020). Leading Ingredients for
Better Food: https://investindk.com/set-up-abusiness/food/food-ingredients
Vækstfonden (2019). Ventureinvesteringer i
AgriFood Tech: https://vf.dk/media/1996/vf-foodinvesteringer_bsr_edition-for-publishing_frakomm.pdf

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

71.

Arnold van Huis et.al. | Food and Agriculture
Organization of the United Nations (2013). Edible
Insects - Future Prospects for Food and Feed
Security: http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf

60.

62.

196

IRIS Group (2019). Erhvervsmæssige Styrkeområder
– Kortlægning af Erhvervsstyrker i Dansk
Erhvervsliv: https://irisgroup.dk/wp-content/
uploads/2019/06/Erhvervsm%C3%A6ssigestyrkeomr%C3%A5der-inkl.-faktaark.pdf

77.

En nanometer (nm) er en milliardnedel af en meter,
det vil sige 0,000000001 meter eller 10-9 meter. Til
sammenligning er et vandmolekyle 0,3 nm stort,
bredden af et DNA-molekyle er 2 nm, et
menneskehår er 100.000 nm. For at blive kaldt
nanoteknologi skal et materiale eller det apparat
eller den proces, hvori materialet indgår: 1) være i
nanostørrelse, det vil sige i størrelsesordenen 0,1100 nm på mindst en led, og 2) have nye
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Denne rapport søger at belyse de løsninger, der har størst potentiale
til at reducere udledningen af CO2 samt de områder af dansk
erhvervsliv, der har størst kapacitet til at indvirke på en bæredygtig
omstilling. Rapporten er udarbejdet af Green Innovation Group i tæt
samarbejde med Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond
– og den er baseret på interviews med topchefer fra det danske
erhvervsliv, ledende forskere fra danske universiteter og stiftere af
danske grønne startups.
Målet med rapporten er at højne vidensniveauet, så læseren er klædt
på til at identificere og forstå de komplekse teknologier, der findes og
er under udvikling i retning af den grønne omstilling.
Rigtig god læselyst!

Denne rapport er produceret efter de højest mulige miljøstandarder, til glæde for mennesker og natur. Den er 'Cradle to Cradle' certificeret, hvilket er din garanti for, at papir
og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på 'Banned List
of Chemicals'. 'Cradle to Cradle' certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer, og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens
begrænsede ressourcer, men derimod indgar̊ i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at
de trykte produkter produceres under så miljøvenlige forhold som muligt. Rapporten er
desuden Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden. Mærket gør det enkelt
at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.
Rapporten er produceret CO2-neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. Træet til
papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Det betyder, at der er styr på
oprindelsen, og det sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at
reproducere.

