
Mod et grønnere Danmark  

Klimarådet og regeringens klimapartnerskaber har inden 

for den seneste uges tid præsenteret deres konkrete for-

slag til, hvordan vi når den meget ambitiøse målsætning 

om en CO2-reduktion på 70% i 2030. Begge præsenta-

tioner fik markant mindre opmærksomhed end ellers, da 

Corona overtog mediernes og den politiske dagsorden. 

Klimapartnerskaberne planlægger af den grund at relan-

cere anbefalingerne på et senere tidspunkt.  

Der er ekstremt mange spørgsmål, der skal besvares, og 

detaljerne er i den grad til diskussion. Men hvis man ser 

på Klimarådets og klimapartnerskabernes forslag samlet, 

sætninger. Helt grundlæggende vil aktiviteterne samle sig 

indenfor to områder, som vi kalder for: 

D  

I forhold til det vi kender, er nøgleordet: ”Hastighed”. Vi 
skal gøre tingene hurtigere og grønne end i dag. Det kan 
f.eks. være hurtigere udfasning af gas og olie, hurtigere 
skifte til fjernvarme og varmepumper, flere elbiler på ga-
den hurtigst muligt, bedre affaldshåndtering og grøn om-

lægning med eksisterende metoder, når det gælder f.eks. 
den tunge trafik.  

Det er elementer og teknologier, vi kender. Vi skal bare 
handle hurtigt. Men hastigheden betyder et markant sti-
gende forbrug af el, hvilket sætter det danske transmis-
sionssystem under pres, så der er behov for en stor ud-

bedre udnyttelse af den grønne strøm. 

Det skal vi kunne gøre 

- 

mere moderigtig betegnes, Power-to-X.  

Det handler om, at vi skal benytte den grønne strøm, vi 
har i overskud til at lave brint, der igen kan anvendes en-
ten alene som brændsel til motorer eller kan videreforar-

bejdes til forskellige andre produkter som ammoniak, me-
tanol eller til opgradering af biogassen. Produkterne skal 
anvendes som batterier.  

Men der er intet egentlig marked i dag og ingen industriel 
produktion, så det kommer til at kræve støtteordninger. 
Og fra flere steder efterlyses en egentlig dansk strategi 
for området.  

Så selvom der stadig er lang vej til reduktionen på 70%, 
og der er mange udfordringer, der skal takles, så er vi 
med klimapartnerskabernes udspil en hel del tættere på 
at forstå, hvordan vi kommer derhen. 

Er du interesseret i at høre mere om ovenstående, er du 
velkommen til at kontakte Public Affairs Director, Thomas 
Jepsen på thomas@rudpedersen.com 

Selvom Coronavirussen lige nu fylder det meste af mediebilledet, bliver der alle steder i landet fortsat ar-

bejdet henimod Danmarks klimaambitioner. Men hvad kræver den grønne omstilling af os nu, og hvad 

kræver den af os i fremtiden? 

Af Thomas Aarestrup Jepsen, Public Affairs Director, leder af Rud Pedersens infrastrukturafdeling  
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