
Grøn omstilling, infrastruktur  

og partnerskaber

Charles Nielsen

Direktør, TREFOR Infrastruktur

URS – Topledermøde

Den 15. november 2022

Tørning Mølle, Tørningvej 6, 6500 Vojens



2

Energiforsyning og infrastruktur er en af kerneudfordringerne 
for den grønne omstilling. 

• Hvilke processer, incitamenter og rammebetingelser er i spil 
for at realisere den grønne omstilling i energi og 
forsyningssektoren? 

• Hvilke partnerskaber kan fremskynde omstillingen i den 
energikrise vi befinder os i?

Statement fra invitationen
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• Præsentation af Charles Nielsen 

• Opgaven – formulering fra annonceringen

• Politisk og energi politisk situationsbeskrivelse

• Vores nuværende infrastruktur og tænkningen bag 

• Den grønne omstilling – fra dagens energimiks til meget mere VE – retning og mål

• Behovet for tekniske og regulatoriske løsninger - partnerskaber

• Afsluttende bemærkninger

Disposition



• Siden 2013 Direktør i TREFOR Infrastruktur

• Formand for TREFOR El-net

• Formand for TREFOR El-net Øst - Bornholm

• Direktør i TREFOR Vand

• Direktør i TREFOR Varme

• Direktør i EWII Teknik

• 2006 – 2013 Dong Energy

• 1990 – 2006 Elsam

• 1983 – 1990 Rådgivende ingeniør

• 1987 HD-A

• 1983 Ingeniør

• 1978 Reserveofficer – MJ-R

• 1958 Fødselsår
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Præsentation af Charles Nielsen
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• Klimaet

• Danmark har en Klimalov + mange flere aftaler

• Europa og Danmark er energiimportører

• Europas økonomiske position er opnået på trods af fravær af markante energiressourcer 

• Rusland har historisk været verdens største eksportør af fossil energi

• Kina ventes inden 2030 at have peaket på fossil energiforbrug

• At energiprisen aktuelt betyder markant pres på fødevarepriser i udviklingslande

• Biodiversitetskrise

• Vores vandforsyning er under pres – og flere udfordringer ses i horisonten

• At de lande der har stor VE-andel har mindre pres på elprisen

• At de mange politiske aftaler ud over klimaloven rykker ved ”etablerede” positioner

• Vi vil nå målene ved brug af indenlandske styrkepositioner  – vind, Nordsøen og off-shore

Politisk og energipolitisk situation
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Kilde: https://www.iea.org/regions/europe

Europa dækker her over EU27, Storbritannien, Ukraine, Tyrkiet, Norge, Schweiz, Belarus, Israel, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Island, 

Moldova, Nordmakedonien, Kosovo, Albanien, Montenegro, Gibraltar

• Europas samlede 

forsyning af energi 

baseret på data fra IEA

Europas energiforsyning
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Kilde: https://www.iea.org/regions/europe

• Historisk udvikling import og eksport af kul, olie og naturgas fra 1990 til 2019 

Import og eksport af energi
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Danmark – energi og el
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Udvikling – central til decentral
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Transmission og netselskaber
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• Omdrejningspunktet er den fossile ressource – kul, olie og naturgas

• Central, lagerbar, transporterbar, koncentreret – høj energitæthed og betalbar

• Al regulering kunne håndteres centralt – kraftværket, raffinaderiet, tanke, gaslagre …

• Klimaudfordring

• Elnettet – bygget med udgangspunkt i kraftværkerne – udbygget til at håndtere vindmøller 

i Vestjylland 

• De andre infrastrukturer er bygget i hver deres logik – egne forsyningslove

• Gas, fjernvarme, olie, vand, kloak og fiber

• Forsyningslove – naturlige monopoler – Indtægtsrammeregulering og Benchmark

• Seneste 10 – 20 år er monopollovgivningen strammet – fokus på effektivitet – ingen 

udbygning men vedligeholde og sikre optimal samfundsøkonomisk nytte

• Flere (alle) infrastrukturer står overfor betydelige renoveringers opgaver og krav om 

markant udbygning – og de økonomiske rammer er endnu ikke til det.

Vores nuværende infrastruktur og tænkningen



• Vi skal gennemføre grøn omstilling i en 

central og fossil tænkt infrastruktur

• Biomasse er udfordret på mellemlang sigt

• Den fornybare ressource er flygtig – vind 

og sol - og afleverer sin energi som el

• Vind og sol er lokal/regional/central

• Vi skal omstille i en monopolregulering 

(selskaber) der ikke er forberedt til vækst 

• Vi skal 

• Spare på energi

• Vi skal bruge energi mere effektivt 

• Tænke og investere anderledes

• Elektrificere og digitalisere 

• Omstille infrastruktur til en kombination af 

noget centralt (øer) og noget decentralt 

• Vi skal bruge meget mere landareal til 

energi og vand

• Der er mange andre arealformål der også 

skal tilgodeses – multifunktionalitet – natur 

• Sektorkoble – alle sektorer

• Sektorkoble på tværs af ministerierne

• Ny økonomisk regulering afinfrastruktur

• Udvikle nyt sprog – begreber 
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Den grønne omstilling – fra dd til mere VE
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• Energieffektivitet – og spare mere på energi

• Fordobling/tredobling af elforbruget – nye anvendelsesformål – ny principper for tilslutning

• Energibesparelser og ressourcebesparelser – cirkulær tænkning og udnytte overskud 

• Tænke bygninger og energiinfrastruktur sammen – ikke kun højeste pris

• Batterier til lagring – centrale batterier, V2G

• Effekttilstrækkelighed 

• Net tilstrækkelighed

• Digitalisere – data og datafrisættelse

• Fleksibilitetsløsninger

• Fremadskuende markedsrammer og regulering

• Planlove der rummer holistisk tænkning på infrastruktur i samfundet

• National og regional arealdisponering – byer, landbrug, energi, grundvand og natur 

• Vi skal have den grønne omstilling ind i kommuneplanerne – fra energi- og vandplaner 

Behovet for tekniske og regulatoriske løsninger 



• Vores retorik – fossil

• Bruge færre ressourcer - mindre energi

• Ændret regulering – 13 styrelser og 

ministerier om infrastruktur i dag

• Nuværende regulering er designet til 

status quo – effektivisering – ny 

tarifmodel - produktionstarif

• Net- og varmeudviklingsplaner

• Bygninger og infrastruktur skal spille 

sammen

• Energiøer – havet og på land

• PtX

• Sektorkobling på tværs – vand, 

spildevand, energi og varme

• V2G – enormt batteri i vores elbiler

• Industrisymbiose – cirkulær tænkning –

og nye afgrøder der ikke kræver 

pesticider

• Digitalisering – frisætte data, uden at 

kompromittere kritisk infrastruktur

• Strategisk energiplanlægning – vi skal 

have det hele med –

arealplanlægning/disponering – afdække 

valgmuligheder og dilemmaer – DK2020

• Nyt image til byen regionen – balancere 

alle hensynene

• Arbejdskraft til omstillingen – efter- og 

videreuddannelse
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Partnerskaber - omdrejningspunkterne
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• Der er brug for en ny og anderledes holistisk tænkning

• Der er mange fastlåste positioner der skal ”flyttes på” – eksisterende regulering er en 

udfordring

• Der er plads til nye ”uhellige” alliancer i den fremtid vi kigger ind i

• Arealejere, producenter, naturinteresser, vandinteresser, naboer, kommuner …

• Der er nok at tage fat på …

Sammenfatning 



TAK FOR I DAG 
TREFOR
KOKBJERG 30
DK – 6000 KOLDING

MAIL:

TLF:

SE MERE 

OM OS PÅ 

TREFOR.DK


