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Klimavision:
Danmark som 
førende klimanation



1. Introduktion

Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
FRI, ønsker gennem skiftende visionsop-
læg at bidrage til, at der skabes langsig-
tede visioner for Danmark. Visioner, der
understøtter, at Danmark vil kunne ud-
bygge sin position blandt de mest konkur-
rencedygtige økonomier i verden.

Dette oplæg fokuserer på de visioner, der
knytter sig til klimadagsordenen.

2. FRI’s Klimavision

Den fælles danske ambition må være, at
Danmark bliver et foregangsland på kli-
maområdet. Dette vil indebære, at Dan-
mark hurtigst muligt bliver uafhængig af
fossile brændsler og skaber et ægte bære-

dygtigt energisystem. Herudover vil ambi-
tionen kræve, at den danske infrastruktur
generelt skal være robust i forhold til kli-
maforandringer. 

Det er FRI’s mission at virke for, at vi når
dette mål på den mest intelligente og total-
økonomisk fordelagtige måde for samfun-
det og med et minimalt forbrug af
ikke-fornybare ressourcer.

FRI’s klimavision rummer tre centrale
elementer:

1. At Danmark i 2020 er verdens førende
viden og teknologination inden for ud-
bredelse af Cleantech, særligt vedva-
rende energiformer, energieffektiv i-
sering, bioteknologi og miljøteknologi.
Denne position skal efterfølgende fast-
holdes.
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2. At den danske udledning af drivhusgas-
ser i 2050 er reduceret med 80 procent
i forhold til niveauet i 1990. Hermed
bidrager Danmark i væsentlig grad til,
at den globale udledning af drivhusgas-
ser i 2050 er reduceret til 20 Gton 
CO2-ækvivalenter.

3. At den danske infrastruktur er robust i
forhold til de fremtidige konsekvenser
af klimaforandringer. Herunder, at
Danmark i 2011 har identificeret de
væsentligste konsekvenser af klimafor-
andringer, som fremtidens infrastruktur
dimensioneres efter.

FRI, og FRI’s medlemsvirksomheder, vil
aktivt bidrage til, at de opstillede målsæt-
ninger i visionen kan opfyldes.

3. Baggrund

De aktuelle klimaforandringer og deres
baggrund i den menneskeskabte udledning
af drivhusgasser stiller os over for en dob-
belt udfordring:

• Udledningen af drivhusgasser skal re-
duceres mærkbart for at mindske yder-
ligere klimaforandringer.

• Infrastruktur, det åbne land og det be-
byggede miljø skal tilpasses et ændret
klima.

Løsningen på udfordringerne skal søges i
udviklingen af ny teknologi, adfærdsæn-
dringer og samtænkning af sammenhænge
mellem forskellige sektorer (energiforsy-
ning, transport, beboelses- og erhvervs-
byggeri, industri/produktion, landbrug,
skovbrug, natur samt affald og spilde-

vand), når løsningerne skal gennemføres.
Afsættet for FRI’s klimavision er at under-
støtte EU’s målsætning om en temperatur-
stigning på højst 2 graders celsius, samt
erkendelsen af, at dette på en række områ-
der kræver afgørende paradigmeskift.
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4. Verdens førende viden- og 
teknologination i forhold til Cleantech

FRI’s vision er, at Danmark i 2020 er
verdens førende viden- og teknologination
inden for udbredelse af Cleantech, særligt
vedvarende energiformer, energieffektivi-
sering, bioteknologi og miljøteknologi,
samt at denne position efterfølgende kan
fastholdes. Dette indebærer, at produktion
og forbrug i stigende grad indrettes efter
principperne i ”cradle to cradle”-tanke-
gangen.

FRI’s vision forudsætter en massiv sats-
ning på forskning og udvikling (både 

privat og offentlig), og dermed på en styr-
kelse af de danske forsknings- og rådgiv-
ningsmiljøer. Dette vil skabe grundlaget
for flere danske styrkepositioner inden for
vedvarende energi, energieffektivisering,
bioteknologi og miljøteknologi. Det er en
forudsætning, at de afsatte globaliserings-
midler til forsknings- og demonstrations-
programmer inden for vedvarende energi,
miljø, klima og energibesparelser øges
markant. Samtidig skal rammebetingel-
serne, i form af lovgivning og i form af
den offentlige og private efterspørgsel
efter energieffektive løsninger og ved -
varende energi, fremmes.
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Visionen er at skabe et forsknings- og for-
retningsmiljø, der gør Danmark til ”Sili-
con Valley” for Cleantech, ”Greentech
Valley” og derigennem understøtte, at en
dansk førerposition kan fastholdes.

5. Reduktion af drivhusgasser i 2050
med 80 procent i forhold til 1990

FRI’s vision er, at den globale udled-
ning af drivhusgasser i 2050 er reduceret
til 20 Gton CO2-ækvivalenter. For 
Danmark betyder dette, at den danske
CO2-udledning skal reduceres med 80 
procent i forhold til niveauet i 1990. Hver
dansker udleder i dag gennemsnitligt 16,7
ton CO2-ækvivalenter som forbruger, og
som nation skal vi derfor påtage os en til-
svarende stor forpligtigelse. Visionen for-
udsætter, at der sættes ambitiøse mål for
såvel energiforbrug som energiproduktion,
energidistribution og de overordnede ener-
gisystemer på nationalt og internationalt
plan. Men visionen betyder samtidig, at
der er behov for en samtænkning af løs-
ninger på tværs af sektorer og behov for at
have fokus på CO2-reduktion i alle sekto-
rer, herunder: Energiforsyning, transport,
beboelses- og erhvervsbyggeri, industri/-
produktion, landbrug, skovbrug, natur
samt affald og spildevand. Eksempelvis er
det afgørende, at Danmark fortsætter ud-
bygningen af en fleksibel energiinfrastruk-
tur, der kan indpasse alle de potentielle
vedvarende energiformer optimalt i for-
hold til slutforbruget i alle sektorer.
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6. Robust infrastruktur i forhold til
konsekvenser af klimaforandringer

FRI’s vision er, at Danmark etablerer en
infrastruktur, der er robust i forhold til de
fremtidige konsekvenser af klimaforan-
dringer. Herunder, at Danmark i 2011 har
identificeret de væsentligste konsekvenser
af klimaforandringer. Visionen om en ro-
bust infrastruktur er i væsentlig grad at
betragte som udøvelse af rettidig omhu for
at beskytte vores nutidige og fremtidige
værdier.

FRI’s vision forudsætter, at der snarest
nedsættes en klimatilpasningskommission,

evt. i fortsættelse af Regeringens Koordi-
nationsforum for Klimatilpasning (KOK).
Klimatilpasningskommissionen skal 
senest i 2011 udvikle en integreret strategi
for klimatilpasning i Danmark, der rækker
frem mod år 2100.

På baggrund af arbejdet i Klimatilpas-
ningskommissionen vil der kunne udarbej-
des en national plan, med tilhørende
regionale og kommunale planer for klima-
tilpasning af byer og bymæssig bebyg-
gelse, klimatilpasning i landdistrikter og
klimatilpasning i kystnære områder.
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Figur b) Andel af forskellige CO2-ækvivalenter i den samlede globale udledning i 2004. 
(kilde: IPCC)

Figur c) Udledning af CO2-ækvivalenter fra enkelt sektorer i 2004. 
(kilde: IPCC)

Figur a) Global årlig udledning af CO2-ækvivalenter fra 1970 til 2004. 
(kilde: IPCC)
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