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Indledning
Klimaforandringer er en af klodens allerstørste 
udfordringer, og derfor er der stor efterspørgsel 
på svar og løsninger. Dem, der har svarene på 
 udfordringen, bliver morgendagens vindere.

Danmark skal være med til at give svarene. Vi 
skal være det internationale samfunds førstevalg 
som leverandør af teknologier, produkter og løs-
ninger, der svarer på de store udfordringer. Det 
vil være en god forretning for danske virksomhe-
der, for den danske befolkning og for Danmark. 

Vi har allerede styrkepositioner på energi- og 
klimaområdet. Grøn energi- og energieffektivi-
seringsteknologi vejer tungt i dansk eksport, og 
vi fremstår fortsat som en grøn vindernation. Vi 
har længe været i front, når udlandet har valgt 
den grønne retning. Men vores førertrøje er ikke 
sikker.

Over de senere år har der været tegn på, at farten 
i den danske eksport af de grønne teknologier er 
 begyndt at tage af. Samtidig er andre lande kom-
met op i gear og satser voldsomt på bl.a. grønne 
teknologier. I Danmark står vi stadig godt, men 
det er ikke naturgivent, at vi er dem, man først 
kommer til i fremtiden.

Udviklingen i udlandet og deres stålsatte fokuse-
ring på at være leverandør af svar på klimaudfor-
dringen sker i så højt et tempo, at det udfordrer 
os i Danmark. Vi må ikke sakke agterud.

Samtidig kræver den nationale politiske mål-
sætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 
2030 og klimaneutralitet i 2050 også en ny til-
gang til forskning, udvikling og demonstration. 
Vi skal fokusere indsatsen dér, hvor vi ved, at vi 
har brug for teknologispring, og hvor vi kan ska-
be nye eksportpotentialer for Danmark.  Vi skal 
konsolidere og udvikle vores styrkeposition, så 
vi skaber nye attraktive klimasvar. Det kræver, at 
vi bliver endnu mere fokuserede og strategiske i 
vores valg, og at vi sætter større ambitioner for 
det samfundsafkast, vi vil have ud af vores forsk-
nings- og innovationsindsats på energi- og klima-
området. 

Erhvervslivets Klimaalliance mener, at nøglen til 
svaret ligger i krydsfeltet mellem, at vi som na-
tion på den ene side udvælger strategisk vigtige 
opgaver eller missioner, som vi skal lykkes med 
for at kunne svare på klimaudfordringen, og at vi 

samtidig investerer i vores erhvervs-, teknologi-, 
og forskningsstyrker på det grønne område. Et 
centralt element heri er, at den offentlige forsk-
nings- og innovationsindsats skifter fokus, så vi 
også herfra skaber en efterspørgsel på de stra-
tegisk vigtige opgaver, som skal løses og svares 
på. Det vil sige, at mission og mål i højere grad 
lægges fast på forhånd. Det kræver også, at vi får 
gjort op med træghed og en række andre barrie-
rer, som kendetegner det nuværende forsknings- 
og innovationssystem. Eksempelvis mangel på 
sammentænkning på tværs af systemerne og for 
meget fokus på udvikling af enkeltkomponenter 
frem for samlede systemer.  

Vi mener, at der er brug for en samlet national 
grøn forskningsstrategi for energiområdet, som 
omfavner denne nye tilgang. Hertil opstiller vi 
syv konkrete anbefalinger, som vi mener er helt 
essentielle. 



Vi skal turde til- og fravælge vores missioner

Danmarks fokus har indtil videre været på de enkelte 
brikker i puslespillet. Erhvervslivets Klimaalliance øn-
sker at ændre den tilgang. Vi skal løfte blikket og se på 
det samlede billede, brikkerne skaber. Der er behov 
for, at vi går fra en diskussion om enkelte projekter til 
valg af konkrete strategiske missioner, som kan løse de 
store samfundsudfordringer, vi har på klimaområdet. 
I Danmark har vi en overordnet mission om, at udled-
ningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 
2030 sammenlignet med 1990. Og i 2050 skal vi være 
klimaneutrale. Den overordnede mission kan opdeles i 
mere konkrete missioner for at reducere udledningen 
af drivhusgasser.

Tanken om udfordringsdrevede missioner, der skal løse 
store samfundsproblemer, hvor virksomheder, univer-
siteter etc. selv definerer problemet og tilbyder en løs-
ning til et problem fremfor et projektfokus, indgår også 
i EU’s kommende forskningsprogram Horizon Europe 
samt Danmarks Innovationsfonds nye strategi. Det gæl-
der om at få samlet det rette team til at drive missionen 
fra idé til løsning. Det gælder om, at man fra samfun-
dets side definerer udfordringerne, der skal løses. Det 
gælder om at sikre en tilstrækkelig tyngde og flyvehøjde 
i arbejdet med at løse missionerne.  

Derfor mener vi, at der er brug for en samlet national 
grøn forskningsstrategi for energiområdet, der omfav-
ner denne nye tilgang. Den nye nationale forsknings-
strategi skal ses i sammenhæng med de mere konkrete 
nationale strategier inden for f.eks. Power-to-X (PtX) og 
CO2-fangst, -udnyttelse og -lagring (CCUS), som flere 
af regeringens klimapartnerskaber har anbefalet.

KLIMAUDFORDRING 
– en samfundskritisk  

megatrend

OVERORDNET 
MISSION: 

Drivhusgasser nedbringes  
med 70 pct. i 2030

UDFORDRINGSDREVEDE 
MISSIONER (eksempler):  

Brint og grønne brændstoffer
Fangst af CO2

Integreret energisystem



Eksempler på missioner
For at finde løsninger og svar i relation til den klimakrise, verden står over for, skal der igangsættes en 
række udfordringsdrevede missioner. Erhvervslivet har gennem klimapartnerskaberne allerede givet 
eksempler på en række missioner, som vil være relevant for den overordnede mission. Konkrete eksem-
pler på missioner kunne være udfasning af fossile brændstoffer, fjernelse af CO2 fra atmosfæren eller et 
integreret energisystem.

Brint og andre grønne brændstoffer 
kan udfase fossile brændsler fra særligt 
udfordrede sektorer, hvor direkte elek-
trificering ikke er en mulighed. PtX kan 
anvendes til at omdanne grøn strøm fra 
f.eks. vindmøller til brint. PtX er en kendt 
teknologi, men før den kan produceres 
til konkurrencedygtige priser, skal tek-
nologien modnes mere og op i industriel 
skala. Der er også forskel på modenhe-
den af de forskellige PtX-teknologier.  
I EU-Kommissionens brintstrategi frem-
hæves brint, som en nøgleteknologi i for-
hold til at opnå klimaneutralitet. F.eks. 
er brintproduktion en mere moden tek-
nologi, mens elektrofuels til tung land-
transport og flytrafik er mindre moden. 
Der er derfor behov for at se på tværs af 
forskning, udvikling og demonstration, 
og det skal forsknings- og innovations-
systemet understøtte gnidningsfrit. Det 
vil være op til de relevante forskere og 
virksomheder at gennemføre konkrete 
tiltag, der får missionen i mål.
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Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
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Som et andet eksempel på en mission, peger 
FN’s klimapanel på, at der skal fjernes CO2 fra 
atmosfæren, hvis den globale opvarmning skal 
bremses, og Parisaftalen skal overholdes. CO2-
fangst er stadig en teknologi under udvikling, så 
det kræver store investeringer, hvis teknologien 
skal udvikles, modnes og kunne anvendes ude i 
samfundet. Når teknologien til at indfange CO2 
er udviklet, skal der også tages stilling til, om den 
indfangede CO2 skal udnyttes i andre proces-
ser, for eksempel til produktion af bæredygtige 
brændsler, eller om det skal lagres.



Et tredje eksempel på en mission er det smart in-
tegrerede energisystem. Et intelligent, inte greret 
og energieffektivt energisystem ses som afgø-
rende for, at klimaambitionerne kan løses på en 
effektiv og omkostningseffektiv måde, hvor alle 
relevante potentialer for reduktion af drivhus-
gasser udnyttes. I EU-Kommissionens nye stra-
tegi for et integreret energisystem udpeges net-
op missionen med at accelerere overgangen til et 
integreret og energieffektivt energisystem, hvor 
de forskellige energisøjler el, varme og gas spiller 
tæt sammen, som et helt afgørende strategisk 
valg. Det er EU-Kommissionens vurdering, at 
et integreret og energieffektivt energisystem er 
afgørende for, at EU’s bruttoenergiforbrug kan 
nedbringes med ca. 30 pct. frem mod 2050, at 
EU’s konkurrenceevne styrkes, og at EU-lande-
nes økonomier fortsat er i vækst. En væsentlig 
driver for integrationen er, at digital styring og ef-
fektivisering af energiforbruget og konvertering 
til el i et intelligent samspil kommer til at erstatte 
brugen af fossile brændsler i slutforbruget – ek-
sempelvis i transporten, i industrien og i opvarm-
ningen af bygninger. 

For at lykkes med de nævnte missioner er der 
behov for et stærkt politisk signal og styring, som 
kan komplementere markedet og de private in-
vesteringer. Det kan en national forskningsstra-
tegi bidrage med. En national forskningsstrategi 
kan endvidere bidrage til en bedre koordination 
på EU-niveau. For eksempel bliver brint betrag-
tet som særlig vigtig industriel værdikæde, som 
EU-medlemslande bør investere i.
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Nuværende barrierer 
Danmark har flere energiteknologiske styrke-
positioner, for eksempel inden for vindmøller, 
fjernvarme og energieffektivitet. Samtidig går 
udviklingen stærkt i andre lande. En ny rapport 
fra ATV viser, at Danmark fortsat har en førende 
position i verden inden for bl.a. vindteknologi 
målt på patenter og publikationer, mens vi halter 
efter på stort set alle andre områder, som Dan-
mark selv anser som styrkepositioner.1 Patenter 
og publikationer er kun to indikatorer for Dan-
marks præstationer, så rapporten kan ses som 
indikativ for Danmarks position i verden. 

Virksomheder og forskere peger på kassetænk-
ning og manglede rød tråd som nogle af bar-
riererne i det danske innovationssystem. Kas-
setænkningen medfører, at projekter ændrer 
uhensigtsmæssigt fokus, hver gang der skal 
søges nye midler for at imødekomme de opstil-
lede krav fra forskellige bevillingsgivere. Måden, 
som innovationssystemet er indrettet på, gør, at 
gode idéer ikke bliver udviklet og skaleret. Vo-
res innovationssystem er i for høj grad fokuseret 
på enkeltkomponenter i en klassisk forskning, 
udvikling og demonstrationstankegang og i alt 
for lille grad på de platforme, der binder enkelt-
komponenter sammen, og som skal understøtte 
 disse. Den nuværende tankegang har tjent sit 

1  ATVs rapport ”Verdens førende TECH-regioner” 

formål, men nu er det på tide at komme op i gear 
og sammentænke hele kæden fra forskning over 
udvikling og demonstration til forretning.

Samtidig mangler der strategisk fokus og priori-
tering af indsatsen inden for energiområdet, hvor 
Danmark skal specialisere sig. I dag er vægtnin-
gen mellem at give midler til mange områder og 
enkelte strategiske satsninger meget skæv. Den 
meget spredte uddeling af midler har den udfor-
dring, at teknologierne ikke har det nødvendige 
økonomiske og tidsmæssige råderum til at udvik-
le de bedste løsninger.

Anbefalinger fra Erhvervslivets 
Klimaalliance
Hovedanbefalingen fra Erhvervslivets Klimalli-
ance er derfor, at der skal udarbejdes en grøn 
forskningsstrategi for energiområdet, der tager 
hånd om de udfordringer, der er ved det nuvæ-
rende innovationssystem og fokuserer på løs-
ninger af samfundsudfordringerne gennem ud-
fordringsdrevede missioner. For at understøtte 
missionerne har Erhvervslivets Klimaalliance syv 
anbefalinger.

Anbefaling 1: Klar og langsigtet 
prioritering af de offentlige midler 

til forskning og udvikling 

Anbefaling 2: Prioritering inden 
for energiområdet

Anbefaling 3: Stærkere 
samordning mellem 

støtteordninger

Anbefaling 4: Europæisk 
understøttelse af dansk 

energiforskning

Anbefaling 5: Styrket 
internationalt samarbejde 

Anbefaling 6: Styrket 
internationalt udsyn

Anbefaling 7: Fokus på 
kompetencer i den grønne 

omstilling



Klar prioritering af forskningsmidler
Uforudsigelighed er en stor udfordring for 
en prioriteret og effektiv forskningsindsats 
 inden for energiområdet. Gennem årene har 
de offentlige bevillinger dedikeret til energi-
området varieret meget fra år til år, selv i 
2020 er der færre prioriterede midler til 
energiforskning end i 2014 og 2015.

Der er brug for en klar og forudsigelig forde-
ling af de offentlige forskningsmidler. I dag 
fordeles forskningsmidlerne for et år ad gan-
gen uden et langsigtet perspektiv. Det giver 
usikkerhed i de faglige forskningsmiljøer. 
Hvis energiforskningen skal understøtte den 
overordnede målsætning om en 70 pct. emis-
sionsreduktion i 2030 og klimaneutralitet i 
2050, er der behov for stabilitet og forøgelse 
af forskningsmidlerne.

Energiforskningen er stadig ikke på niveau med 2014
Udvikling i prioriterede, offentlige midler til energiforskning
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Anbefaling 1: Klar og langsigtet prioritering af 
de offentlige midler til forskning og udvikling
Det anbefales, at der fastlægges en eksplicit 
langsigtet investeringsstrategi for den offentlige 
forskning. Investeringsstrategien skal omfatte 
alle niveauer af forskning og udvikling fra grund-
forskning til udvikling og demonstration. På den 
måde skabes der også en større sammenhæng 
mellem de forskellige niveauer, så forskere og 
virksomheder ved, hvor mange midler der er til 
energiforskning i alle led af værdikæden.

Anbefaling 2: Prioritering inden for energiområdet
Det anbefales, at der fremadrettet sker en prio-
ritering af de offentlige forskningsmidler inden 
for områder, der svarer til de konkrete missio-
ner, som eksemplificeret tidligere. På den måde 
bliver der etableret nogle hegnspæle, som an-
søgere skal holde sig inden for, for at komme i 
betragtning til offentlige forskningsbevillinger. 
Det vil derefter være op til forskerne og virksom-
hederne at opfylde missionerne med konkrete 
forskningsprojekter.

Vi mangler bevillinger med en kritisk masse.  
Vi må ikke bruge for meget tid og penge på 
halvhjertede småprojekter. Vi skal udnytte den 
viden, kompetencer og netværk, som vi allere-
de har. Samle os om nogle store  tværgående 
projekter, som tyskerne og amerikanerne i 
gamle dage” 

– Forsker

As I see it Denmark is afraid of picking certain 
innovation lighthouses, and to a certain extent, 
it makes sense, cause you do not have the same 
luxury of failing as bigger  economies have. 
However, I do believe that there is a need for a 
”picking-the-winners” strategy, in order to meet 
the ambitious goals you have set for yourself” 

– International ekspert

”



Stærkere samarbejde
Samarbejde mellem forskningsinstitutioner 
og virksomheder og virksomhederne i mellem 
både nationalt og internationalt er afgørende 
for at opfylde den overordnede mission, som 
er 70 pct. reduktion i udledningen af drivhus-
gasser i 2030. Vi har brug for, at eksisterende 
og ny viden og nye teknologier kommer ud i 
virksomhederne til gavn for hele samfundet, 
hvor de kan anvendes til at nedbringe ud-
ledningen af drivhusgasser. Det er derfor, at 
Erhvervs livets Klimaalliance blandt andet har 
foreslået, at Danmark etablerer et center for 
energilagring og -konvertering og styrker det 
grønne iværksætteri med et Green Energy 
Tech Lab. Men det er ikke nok, at vi bliver gode 
til det i Danmark – vi skal blive meget mere in-
ternationale. Det gælder f. eks. både i forhold 
til eksport af danske styrkepositioner inden for 
energi teknologi og forskermobilitet på tværs 
af universiteter, virksomheder og landegræn-
ser. Det vil skabe en større spredning af viden 
og et større netværk til gavn for både forskere 
og virksomheder. Samtidig er der også behov 
for en bedre koordinering både internt mellem 
de offentlige aktører og med de private aktø-
rer og EU, da der findes mange aktører, der 
overlapper hinanden, jf. figuren til højre.

“Future and Emerging Technoligies”

FORSKNING
TRL 1 – 3

“Secure, Clean and Efficient Energy”

UDVIKLING
TRL 4 – 6

“SMV-instrument”

DEMONSTRATION
TRL 7 – 9

DANMARKS FRIE 
FORSKNINGSFOND

GRUNDFORSKNINGS-
FONDEN

INNOVATIONSFONDEN: GRAND SOLUTIONS

INNOVATIONSFONDEN: INNOBOOSTER

EUDP/GREENLABS.DK

ELFORSK

PRIVATE FORSKNINGSFONDE

HORIZON 2020

Primære offentlige finansieringskilder til energiforskning



Anbefaling 3: Stærkere samordning mellem 
støtteordninger 
Det anbefales, at der igangsættes et arbejde 
med at sikre, at der ved partnerskaber skal gives 
støtte til at dække hele kæden fra forskning til 
produkt fra offentlige kilder. Det betyder, at både 
innovationsfonden og EUDP bør give tilskud til 
projektet, hvilket sikrer, at lovende projekter ikke 
dør i overgangen mellem de to systemer. Samti-
dig skal de offentlige aktører sikre en bedre gea-
ring af midler fra EU’s forskningsprogrammer.

Der er behov for en bedre koordination og sa-
mordning mellem de offentlige aktører, der giver 
midler til forskning og udvikling på energiområ-
det. Det gælder i særlig høj grad Danmarks Inno-
vationsfond og EUDP, da de er de største offent-
lige aktører på energiområdet, og deres tilskud 
overlapper de samme niveauer af forskning, ud-
vikling og demonstration. De forskellige statslige 
aktører må ikke sidde uden viden om projekter 
og lovende resultater, som afsluttes under andre 
ordninger, og som naturligt kan hjælpes videre af 
egne ordninger og instrumenter. Den inter-insti-
tutionelle viden skal etableres, og der skal være 
klare forretningsprocesser for samspillet. Samti-
dig skal der være en større koordination mellem 
de statslige aktører, private fonde og EU’s forsk-
ningsprogrammer. Det kunne f.eks. være, at de 
offentlige aktører sikrer, at tilskudsmodtagere 
er informeret om kommende calls til EU’s forsk-
ningsprogrammer, der kunne være relevante.

Vi skal arbejde sammen og have hele værdikæden med 
før, at vi rykker noget. Der er et fantastisk potentiale ved 
at vise noget frem herhjemme og sælge det i hele verden. 
Hvis vi samarbejder på tværs, ender vi med noget, der kan 
eksporteres, men der er også brug for incitamenter til at 
køre rundt. Det er lidt ”hønen og ægget”-problemet. Vi 
har brug for nye tiltag”

– Virksomhed



Anbefaling 4: Europæisk understøttelse af 
dansk energiforskning  
Det anbefales, at Danmark skal arbejde for et 
betydeligt løft i det europæiske forsknings- og 
udviklingsbudget med prioritering af områder, 
som er afgørende for, at Danmark når klimamå-
let i 2030. Det er f.eks. PtX og sektorintegration. 
EU’s forskningsprogrammer skal booste og ikke 
modarbejde den danske forskningsindsats. Der-
for skal Danmark nationalt fjerne den gældende 
modregning, hvor midler fra EU’s forskningspro-
grammer én til én reducerer bevillingerne på den 
danske finanslov.  

Anbefaling 5: Styrket internationalt samarbejde
Det anbefales, at der fokuseres mere på både sto-
re og internationale partnerskaber. Det kan være 
mellem universiteter og virksomheder, hvor nye 
teknologier udvikles og testes direkte i produk-
tionen. Det kan også være i form af samarbejde 
mellem regeringer, som aftalen mellem Danmark 
og Holland om etablering af et storskala PtX-an-
læg på 100 MW i Danmark, hvor Holland betaler 
1 mia. kr. til udvikling af teknologier, der kan lagre 
og omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer 
til lastbiler, skibe og fly. Der skal således, som 
vurderingskriterie ved tildeling af midler, lægges 
vægt på internationalt samarbejde.

Hvis Danmark skal gøre noget på energi-
området, så er det at være mere internationale i 
deres tankegang. Der er gode danske program-
mer, men det store sorte hul er, hvordan de 
spiller ind på EU-niveau”

– Forsker

Det er vigtigt, at vi har det internationale per-
spektiv i forhold til udviklingen af nye energitek-
nologier. Det er både i forhold til at søge inter-
nationale midler hjem og kortlægge værdikæden 
for internationale virksomheder i de tilfælde, 
hvor danske virksomheder ikke kan dække hele 
værdikæden”

– Virksomhed



Anbefaling 6: Styrket internationalt udsyn
Det anbefales, at det internationale udsyn styr-
kes. Danske forskere og virksomheder har gene-
relt været gode til at deltage og hjemtage midler 
fra EU’s energiforskningsprogrammer, hvilket 
er godt for det internationale samarbejde. Når 
det kommer til danske forskningsprojekter, er 
der en tendens til, at fokus bliver nationalt. De 
mest succesfulde forskningsmiljøer har et tvær-
gående, systemisk og globalt fokus. Det kræver 
internationalt samarbejde og udsyn at få de bed-
ste på området med, om end det er virksomhe-
der eller forskere. Det skal ligeledes være et krav 
ved tildelingen af offentlige forskningsmidler, 
at projektet har et internationalt udsyn i form 
af f.eks. en potentiel positiv effekt på ekspor-
ten af energiteknologi eller tiltrækning af dyg-
tige internationale kompetencer til Danmark.

”Det handler jo om globale udfordringer. I takt 
med, at markedet inden for energiteknologi 
i høj grad bliver mere internationaliseret, er 
der et behov for at afklare værdikæden i en 
international sammenhæng. Det handler om at 
kombinere de korrekte kompetencer i udviklin-
gen af løsningerne og skabe incitament for, at 
internationale virksomheder kan være aftagere 
af de udviklede løsninger”

– Semioffentlig virksomhed



Grønne kompetencer
Skal den grønne omstilling lykkes, er det nød-
vendigt, at der samtidig er fokus på kompeten-
cer. F.eks. er der inden for it- og ingeniørfagene 
brug for flere til at udvikle og arbejde med de nye 
teknologier, der skal drive den grønne omstilling. 
Det er derfor afgørende, at der uddannes flere 
med STEM-kompetencer både på erhvervsud-
dannelserne og de videregående uddannelser. 

Anbefaling 7: Fokus på kompetencer i den 
grønne omstilling
Det anbefales, at der ved indgåelse af politiske 
aftaler om den grønne omstilling samtidig tages 
stilling til kompetencebehovet og det nuværen-
de udbud af relevante kompetencer på tværs af 
alle faggrupper og uddannelsesniveauer. Der-
ved risikerer man ikke, at den grønne omstilling 
hæmmes af manglede kompetencer. Det vil 
være et kompetencefokus, der går lige fra den 
ufaglærte arbejder til den ph.d.-uddannede.

 

Den grønne forskningsstrategi og Erhvervslivets 
Klimaalliances anbefalinger kan ikke stå alene. 
Det er kun en del af de tandhjul, der er brug 
for, hvis maskinen skal køre gnidningsfrit, og vi 
kan komme i mål med den grønne omstilling. 
Der er også brug for at se på de nuværende in-
citamentsstrukturer og rammevilkår, der i dag 
hæmmer den grønne omstilling. Samtidig er 
der brug for, at staten også understøtter infra-
strukturprojekter til storskala test- og demon-
strationsfaciliteter, så udviklede teknologier 
kan blive klar til markedet. Derved understøttes 
målet om at gå fra forskning til forretning.


