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— Forord

GRØN VÆKST I
GREATER COPENHAGEN
I Greater Copenhagen har vi samlet kræfterne
fra Region Hovedstaden, Region Sjælland,
Region Skåne og alle kommunerne på tværs af
de tre regioner. Det har vi, fordi vi vil være en
samlet, stærk vækstmetropol, der tiltrækker
virksomheder og dygtige medarbejdere.

Hvis vi bevarer vores nuværende markedsandele, vil den grønne vækst i Greater Copenhagen
kunne nå op på 95 milliarder kroner i årlig meromsætning i 2035 og skabe op til 42.000 nye
grønne job. Dermed vil den grønne beskæftigelse
i Greater Copenhagen blive mere end fordoblet.

Den grønne omstilling er en markant styrkeposition for os i Greater Copenhagen. Specifikt
drejer det sig om vindenergi, energieffektivitet,
fjernvarme, bioenergi og -brændsel samt vand.
Med analysen her ønsker vi at vise perspektiverne i den grønne omstilling for vores fælles
region.

Men hvis dette vækst- og jobpotentiale skal indløses, kræver det, at vi som kommuner, regioner
og land fastholder vores ambitionsniveau og
nuværende markedsandel. Det kræver, at vi fortsat er i stand til at fremdyrke nye kommercielle
succeser. Det kræver, at vi finder fælles løsninger
på tværs af kommune- og regionsgrænser. Og
det kræver, at vi kan sikre gode rammevilkår for
det grønne erhvervsliv, så vi udvikler hele innovationskæden frem til nye eksportsucceser.

195 lande har skrevet under på at bremse den
globale opvarmning og holde temperaturstigningen på maksimalt to grader – og helst halvanden grad. Det kræver massive investeringer i
grøn omstilling i alle verdens lande, regioner og
byer.

Gør vi dette – og gør vi det bedre end andre
lande – vil det grønne vækstpotentiale dermed
også være endnu større. I Greater Copenhagen
står vi klar.

Denne fælles analyse viser, at det samlede grønne vækstpotentiale i Danmark er på 271 milliarder kroner i meromsætning i 2035. Beskæftigelsespotentialet er op til 95.000 nye danske
grønne fuldtidsjob.

SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN
Regionsrådsformand
i Region Hovedstaden

JENS STENBÆK
Regionsrådsformand
i Region Sjælland

STEEN CHRISTIANSEN
Formand, Gate 21, Borgmester
i Albertslund Kommune

— Highlights

GRØN VÆKST
I GREATER COPENHAGEN

Grønne styrkepositioner og
deres job- og vækstpotentiale

GRØN VÆKST KAN SKABE OP TIL
42.000 NYE GRØNNE JOB I GREATER
COPENHAGEN I 2035 I FORHOLD
TIL I DAG
Dermed kan den samlede grønne
beskæftigelse i Greater Copenhagen ligge på 72.000 i 2035. Læs mere på side 10

VIND KAN LEVERE 11.600 NYE JOB
I GREATER COPENHAGEN FREM MOD 2035
side 12

Op til 42.000
nye grønne job i
Greater Copenhagen

LØSNINGER INDEN FOR VAND KAN
LEVERE NÆSTEN 6.000 NYE JOB I GREATER
COPENHAGEN FREM MOD 2035

DANMARK HAR ET SAMLET GRØNT
VÆKSTPOTENTIALE PÅ 270 MIA. KR. I
ÅRLIG MEROMSÆTNING I 2035 SAMMENLIGNET MED I DAG

DE SAMLEDE GLOBALE INVESTERINGER I KLIMAVENLIGE ENERGITEKNOLOGIER FORVENTES AT LIGGE PÅ
MELLEM 34.000 OG 51.100 MIA. KR.
FREM MOD 2035
Se nøgletal for den globale grønne
omstilling frem mod 2035 på side 8

Grøn vækst for op til
270 mia. kr.

FJERNVARMEBRANCHEN HAR
OPLEVET EN STIGNING I EKSPORTEN
PÅ 23% ALENE FRA 2012 TIL 2015
side 16

290-560% FORVENTES VÆKSTEN AT LIGGE PÅ
FREM MOD 2035 FOR DANSKE LØSNINGER TIL
AT REDUCERE VARME- OG ENERGIFORBRUG

34.000 — 51.100
mia. kr.
mia. kr.

side 18

side 20

GRØNNE JOB ER HØJPRODUKTIVE,
OG VÆRDITILVÆKSTEN PER ANSAT
ER HØJ
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”Vi vil gerne være med til at gå forrest for at sikre,
at al energi bliver udnyttet på tværs af forsyningsselskaber og kommunegrænser. Vi er ejet af
19 kommuner, så det er naturligt for os at tænke
udfordringer og løsninger på tværs.”
PER WULFF
Energichef, Vestforbrænding

DANMARK ER FØRENDE PÅ PATENTER
INDEN FOR BIOBRÆNDSTOFFER

Se status på Danmarks grønne
økonomi på side 6

”Omkring 40% af verdens strøm bliver produceret
på kul, til trods for at kul er det brændsel, der udleder mest CO2. Vi mener, at fremtiden tilhører de
vedvarende energikilder, og derfor har vi besluttet
at udfase al brug af kul på alle vores kraftværker.
Nu omlægger vi de sidste af vores kulkraftværker
til bæredygtig biomasse. Det er en beslutning, som
er i tråd med vores vision om at føre an i omstillingen til et bæredygtigt energisystem og skabe et
førende grønt energiselskab.”
THOMAS DALSGAARD,
Koncerndirektør, DONG Energy

side 14

Danmarks samlede årlige grønne omsætning kan dermed potentielt overstige
460 mia. kr. i 2035. Læs mere på side 10

Greater Copenhagen
går forrest

Værditilvækst per ansat
i grønne virksomheder:

Værditilvækst per ansat
i ikke-grønne virksomheder:

902.000 kr.

684.000 kr.

REGION SJÆLLAND OG REGION
HOVEDSTADEN KAN SKABE HENHOLDSVIS
7.600 OG 23.000 NYE GRØNNE JOB
FREM MOD 2035

”I Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling
og økonomisk vækst hånd i hånd. Vi skal nå klimamålsætningerne ved at udvikle og implementere grønne løsninger for borgere og virksomheder,
samtidig med at vi skaber nye boligområder og
arbejdspladser. Der er gennem de senere år skabt
9.000 nye arbejdspladser i Høje-Taastrup, samtidig
med at CO2-udledningen er reduceret med 25%.”
MICHAEL ZIEGLER
Borgmester, Høje-Taastrup Kommune

”Det er lige til lossepladsen. Sådan sagde vi, da
jeg var barn, når noget var gået i stykker. Her i
Næstved siger vi i dag: Det kan Ressource City få
noget nyt ud af! Der er nemlig god forretning i at
genbruge eller upcycle, det vi engang smed ud. Det
er derfor, vi er rigtig stolte af Ressource City, som
er med til at sikre, at verden ikke drukner i affald
men løfter sig med grønne muligheder."
CARSTEN RASMUSSEN
Borgmester, Næstved Kommune

side 22
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— Status på Danmarks grønne økonomi

GRØNT ZOOM PÅ
DANMARK OG GREATER
COPENHAGEN

HØJT UDDANNELSESNIVEAU
I GRØNNE VIRKSOMHEDER

NØGLETAL FOR DANMARKS
GRØNNE ØKONOMI1
•
•
•
•
•
•

67.100 fuldtidsansatte
192 mia. kr. i omsætning
70 mia. kr. i eksport
3% i BNP-bidrag
7.200 personers (12%) jobtilvækst i 2012-15
22,8 mia. kroners (13,4%) omsætningsvækst i 2012-15

23%

NØGLETAL FOR GREATER
COPENHAGENS GRØNNE ØKONOMI1

”Der er ingen tvivl om, at København står
stærkt på den grønne dagsorden, men ved
at alliere os med partnerne i Greater Copenhagen får vi skabt en synergieffekt, som i
høj grad forstærker vores brand og vores
gennemslagskraft. Vi tager størst ansvar på
verdensplan ved at samarbejde med andre
om at skabe de grønne løsninger, som resten
af verden efterlyser. Det er det, samarbejdet
i Greater Copenhagen handler om. På den
måde er vi hinandens styrker i Greater Copenhagen."
MORTEN KABELL
Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

Overlap af
styrkepositioner
Vind, vand, fjernvarme, energieffektivitet samt bioenergi og biobrændstoffer er ikke opgjort på en måde,
således at summen af de enkelte styrkepositioner
og vækstpotentialer svarer til henholdsvis Danmarks
samlede styrkeposition og Danmarks samlede grønne
vækstpotentiale. Det hænger bl.a. sammen med, at
virksomheder, der producerer vandteknologi, også
kan producere fx fjernvarme eller bioenergi, ligesom
de trækker på samme talentmasse. Herudover er
de anvendte vækstrater baseret på forventninger til
den globale udvikling. De tager således ikke højde for
specifikke karakteristika inden for den grønne økonomi
i Danmark.
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Den grønne økonomi spiller en stor rolle i Danmark. Den beskæftiger over 67.000 fuldtidsansatte og omsætter årligt for næsten 200 mia. kr.
Heraf er 70 mia. kr. eksport. Den grønne økonomi
vokser tilmed med tusindvis af job og flere mia.
kr. årligt. Særligt i 2015 er den grønne økonomi
boomet med hele 12% flere fuldtidsansatte
end det foregående år og en omsætningsvækst
på 11%.
I Greater Copenhagen, dvs. Region Hovedstaden,
Region Sjælland og Region Skåne, beskæftiger
virksomhederne ca. 29.700 fuldtidsansatte, der
producerer grønne varer og tjenester for mere end
67 mia. kr. årligt. I perioden 2012-2015 har regionen oplevet høje grønne vækstrater og er således
vokset med 17,5% og med over 3.000 nye job. Det
er relativt mere end den grønne økonomi i Danmark som helhed.
Danmark har en solid grøn kompetencebase, og
samtidig har arbejdsstyrken i de grønne virksomheder et særligt højt uddannelsesniveau sammenholdt med det øvrige erhvervsliv. Eksempelvis
er andelen af personer med lange videregående
uddannelser i grønne virksomheder ca. 50% højere
end i ikke-grønne virksomheder. Værditilvæksten
pr. beskæftiget i grønne virksomheder er også
højere end for det øvrige erhvervsliv.
Danmarks grønne økonomi som andel af landets
samlede økonomi udgør allerede mere end dobbelt så meget som EU-gennemsnittet. Det
placerer Danmark i top-3 i EU på det område.
Inden for forskning og udvikling er Danmark
også med helt fremme i kampen om den globale
grønne førertrøje. Danmark og Greater Copenhagen har fem grønne styrkepositioner: Vind, vand,
fjernvarme, energieffektivitet samt bioenergi og
biobrændstoffer. Denne publikation zoomer senere ind på de fem grønne styrkepositioner.

•
•
•
•

29.700 fuldtidsansatte
67,1 mia. kr. i omsætning
3.200 personers (17,4%) jobtilvækst i 2012-15
7,2 mia. kroners (17,5%) omsætningsvækst i 2012-15

23% af de ansatte i grønne virksomheder har en
lang eller mellemlang uddannelse. For ikke-grønne
virksomheder er tallet 15%.3

GRØNNE JOB ER HØJPRODUKTIVE

UDVALGTE VÆKSTOMRÅDER I
GREATER COPENHAGEN1, 2

Værditilvækst betegner, hvor meget en
virksomhed bidrager til at forøge værdien
af varer og tjenester.3

Grøn videnservice
+43% ⋅ 11,5 mia. kr.
Spilde- og regnvandshåndtering
+33% ⋅ 7,5 mia. kr.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
+30% ⋅ 3 mia. kr.
Vedvarende energiproduktion
+36% ⋅ 7,6 mia. kr.
OMSÆTNING I 2015

VÆKST I 2012-2015

Værditilvækst per ansat
i grønne virksomheder:

Værditilvækst per ansat
i ikke-grønne virksomheder:

902.000 kr

684.00 kr

STOR GRØN ANDEL AF DANSK ØKONOMI
Grønne varer og tjenester spiller en stor rolle i den danske økonomi, men der er stadig et stykke vej op til de førende lande.4
Finland
Østrig
Danmark
Rumænien
Sverige
Litauen (2011)
EU-28
Holland
Luxembourg
Tyskland
Frankrig (2011)
Storbritannien
Portugal
Bulgarien
0
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Produktion af grønne varer og tjenester i % af BNP i EU, angivet i omsætning ift. værditilvækst, hvilket overbetoner den faktiske grønne andel.
Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: "Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, medmindre supplerende kilder angives. 1. 2015-tal.
Vækstrater baseret på løbende priser. Tallene for 2015 er foreløbige. Tal for BNP-bidrag baserer sig på 2014-tal (nyeste offentliggjorte). Beskæftigelsestallene for Skåne er baseret på antal arbejdspladser og ikke årsværk, som de danske tal er bygget på. 2. Greater Copenhagen er ekskl. Skåne. 3. 2013-tal.
Grønne virksomheder defineres som de virksomheder, hvor minimum 25% af omsætningen kan tilskrives grønne formål. Øvrige kilder: Danmarks Statistik:
Tabel GRON1, samt Danmarks Statistik, "Grønne varer og tjenester" 2013 og 2014, 4. Danmarks Statistik: Danmark i top-3 med grønne varer og tjenester.
Der foreligger kun resultater fra ca. halvdelen af EU-landene og senest for 2012. Eurostat har beregnet et samlet estimat for EU-28.
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— Global udvikling frem mod 2035

STIGENDE GLOBAL
SULT EFTER GRØNNE
LØSNINGER

FORVENTEDE INVESTERINGER I
ENERGIEFFEKTIVITET FREM MOD 2035

FORVENTEDE INVESTERINGER I
KLIMAVENLIG ENERGI FREM MOD 2035
De akkumulerede globale investeringer
i klimavenlige energiteknologier såsom
vind, sol og bioenergi (men ekskl. atomkraft) frem mod 2035 forventes at ligge
på mellem 34.000 og 51.100 mia. kr. i
2012-priser.

Adskillige faktorer bestemmer hastigheden på og retningen af den grønne omstilling. Uanset hvilke scenarier for hastigheden af den globale grønne omstilling og dermed mængden af grønne investeringer,
man skeler til, peger de dog alle på en voksende global efterspørgsel efter grønne løsninger. Den følgende side giver et indblik i forventede investeringer i grøn energiteknologi såvel som i energieffektivitet.

Hvad driver den globale
grønne omstilling?
1. Stigende efterspørgsel efter energi
Global befolkningsvækst og øget velfærdsniveau i lande
som Kina og Indien indebærer øget global efterspørgsel på
energi, hvilket kræver installation af ny kapacitet – grøn eller
ikke grøn.
2. Reduceret udbud og usikker adgang til fossile
brændstoffer
Udtømning af lettilgængelige olie- og gasreserver og politisk
ustabilitet i OPEC-lande gør grøn energi relativt billigere og
mere attraktivt til at understøtte forsyningssikkerhed.
3. Faldende priser på vedvarende energi
Investeringer i vedvarende energi såsom vind og sol slår nye
rekorder, idet de bliver relativt mere konkurrencedygtige i
forhold til kul, olie og gas. I 2015 var investeringer i vedvarende energikilder dobbelt så store som for fossile energikilder.
4. COP21
189 lande med ansvar for 95% af de globale CO2-udledninger har fremlagt klimaplaner i 2015 i Paris på COP21, der
fungerer som et stort skridt på vejen til et globalt samfund
med væsentligt reducerede CO2-udledninger.
5. Erstatning af aldrende anlæg og infrastruktur
Eksisterende anlæg og infrastruktur – især i EU- og OECDlande – skal erstattes ved udgangen af deres levetid. Det
åbner for overgang til ny grøn teknologi.
6. Andre internationale klimapolitikker og vilkår
Implementering af klimaforpligtelser i EU-regi, internationale minimumsstandarder for energieffektivitet i bygnings-,
transport- og industrisektorerne, eventuelt globale priser på
CO2-udledninger samt spørgsmålet om USA’s fortsatte engagement er forhold af markant betydning for den grønne
omstilling.

7. Nationale rammevilkår
Skatter og afgifter på fx fossile brændsler, omfanget af
grønne subsidier såvel som miljømæssigt skadelige subsidier
og understøttelse af forskning og udvikling er af afgørende
betydning.
8. Forventninger til fremtidig regulering
Energisektoren er stærkt reguleret, og investeringsbeslutninger påvirkes i stigende grad af statslig politik og
regulering. Usikkerhed om fremtidig regulering kombineret
med lange tidshorisonter på investeringer kan begrænse
nødvendig privat kapitaltilførsel på energiområdet.

Scenarier for fremtidige
grønne investeringer

Til sammenligning udgjorde de akkumulerede investeringer i klimavenlige energiteknologier 12.200 mia. kr. i perioden
2000-2013.
De årlige investeringer i klimavenlige
teknologier i årene umiddelbart op til 2035
forventes at være 110-220% højere, end
de var i årene frem til 2013. Det svarer til
en gennemsnitlig årlig realvækst på mellem 2,9 og 4,5%.

46.400 — 78.500 mia.
De akkumulerede globale investeringer i
energieffektive løsninger frem mod 2035
er anslået til at beløbe sig til mellem
46.400 og 78.500 mia. kr i 2012-priser.
Det svarer potentielt set til over 40 gange
så meget som hele Danmarks BNP anno
2012.

TRANSPORT OG BYGNINGER DRIVER
INVESTERINGER I ENERGIEFFEKTIVITET
De tusindvis af mia. kr., der fremtidigt vil blive investeret i
energieffektive løsninger, bliver i høj grad drevet af transportsektoren og byggesektoren.

De årlige investeringer i energieffektivitet
i årene umiddelbart op til 2035 forventes
at være 310-590% højere, end de var i
årene frem til 2013. Det svarer til en gennemsnitlig årlig realvækst på mellem 7,1
og 9,9%.

Det Internationale Energiagentur (IEA) har lavet detaljerede
modelleringer af fremtidige investeringer i grønne energiløsninger. På baggrund af deres modelleringer opererer denne
publikation med to scenarier:
Præ-COP21-scenariet (betegnet "New Policies Scenario"
af IEA) tager udgangspunkt i implementeret politik og regulering primo 2014 samt offentliggjorte forpligtelser, hvor
gennemførslen anses som relativt sikker. Scenariet afspejler
således situationen umiddelbart før klimaaftalen på COP21.
2-graders-scenariet tager (betegnet "450 Scenario" af IEA)
udgangspunkt i den regulering og politik, der skal gennemføres, hvis den internationale målsætning om at begrænse
gennemsnitlige langsigtede temperaturstigninger til 2 grader celsius skal lykkes. I oktober 2015 vurderede IEA ikke, at
landenes officielt indmeldte reduktionsbidrag var tilstrækkelige til at begrænse temperaturstigninger til 2 grader.
Samlet set vurderer DAMVAD Analytics, at den reelle udvikling ligger et sted mellem de to scenarier. Denne publikation vil løbende præsentere job- og vækstpotentialer på
baggrund af de to omtalte scenarier.

Område inden for
energieffektivisering

Andel af
investeringer

Vejtransport
Bygnin ger
Industrien
Luftfart

55%
30%
10%
5%

FORVENTEDE INVESTERINGER OG VÆKSTRATER
FOR KLIMAVENLIGE ENERGITEKNOLOGIER FREM MOD 2035
Vind er den grønne energiteknologi, der forventes at være genstand for flest investeringer frem mod 2035, mens solenergi og vandkraft følger efter. Både vind og sol forudses pæne globale vækstrater, hvilket også er tilfældet for bioenergi og -brændstoffer. Andre energiformer,
der inkluderer jordvarme, koncentreret solenergi (CSP) og havenergi, spås de mest eksplosive vækstrater, men fra et lavere udgangspunkt.

Energitype

Akkumulerede investeringer
2014-2035 (mia. kr.)

Vindenergi
Solenergi
Vandkraft
Bioenergi
Biobrændstoffer
Andre energiformer1
Transmission og forsyning

11.500
7.400
8.700
3.700
1.900
2.600
1.480

Klimavenlige energiteknologier i alt

34.000 -

-

Estimerede årlige vækstrater
frem mod 2035 (gns.)

17.600
10.000
12.200
5.200
5.300
6.200
2.800

3,7-5,4%
2,5-3,7%
1,0-2,3%
3,2-4,5%
3,0-7,2%
8,5-12,2%
-

51.100

2,9-4,5%

Udarbejdet på baggrund af "DAMVAD Analytics, 2017:
"Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen".
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Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: "Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen” og IEA’s World Energy Investment Outlook, 2014.
”Klimavenlige energiteknologier” dækker over udgifter til opførelse, ombygninger eller vedligehold af nye/eksisterende aktiver til at generere, omdanne
eller transportere energi. Investeringer i energieffektivitet er målt som forbrugernes udgifter til energieffektive løsninger ift. en baseline for 2012. Profilen
for de årlige vækstrater er i 2°-scenariet antaget at svare til Præ-COP21-scenariet. Totale investeringer er angivet i 2012-priser, hvorfra tal er omregnet
fra dollars til kroner. 1. Inkl. jordvarme, CSP og havenergi.
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— Danmark og Greater Copenhagen frem mod 2035

UDSIGT TIL MASSIV
GRØN DANSK VÆKST
OG JOBFEST
Danmarks samlede grønne omsætning kan potentielt overstige 460 mia. kr. i 2035. Danmark
har dermed et samlet grønt vækstpotentiale på
270 mia. kr. i meromsætning i 2035 sammenlignet med i dag, hvis de mest ambitiøse scenarier
for udviklingen i den globale efterspørgsel efter
grønne løsninger bliver opfyldt. Det svarer til en
realvækst på potentielt mere end 140%. Det vil
medføre et samlet beskæftigelsespotentiale på
op mod 95.000 nye grønne danske fuldtidsjob.
Bevarer Region Hovedstaden, Region Sjælland og
Region Skåne sine nuværende markedsandele,
vil den grønne omsætning i Greater Copenhagen
tilsvarende potentielt stige fra 67 mia. kr. i dag til
op mod 162 mia. kr. i 2035. Det svarer til en grøn
vækst på op mod 95 mia. danske kr. frem mod
2035 og skabelse af op til 42.000 nye grønne
job. Dermed kan den grønne beskæftigelse i
Greater Copenhagen ende på over 72.000 i 2035
sammenholdt med 30.000 i dag, hvis det mest
ambitiøse scenarie holder stik.
Såfremt Danmark skal indfrie vækst- og jobpotentialet, kræver det dog, at man fastholder sin
nuværende markedsandel og ikke sakker bagud i
forhold til andre lande i den evige internationale
konkurrence. Det kræver mere end bare en fastholdelse af status quo. Det kræver, at Danmark
fortsat er i stand til at fremdyrke nye kommercielle succeser på området. Det forudsætter gode
rammevilkår for det grønne erhvervsliv, der sikrer
hele innovationskæden fra teknologisk innovation
til kommercialisering og nye eksportsucceser.
Løfter Danmark ovenstående, og præsterer man
endda endnu bedre end andre lande i den globale
konkurrence, er der udsigt til et endnu større grønt
vækstpotentiale.

•

POTENTIALE TIL GRØN
VÆKST PÅ 270 MILLIARDER

Mellem 52.000 og 95.000 nye job kan
Danmarks grønne sektor bidrage med
frem mod 2035.

Danmark har et grønt vækstpotentiale i
2035 på mellem 150 og 270 mia. kr. i årlig
meromsætning sammenlignet med i dag.
Heraf kan Greater Copenhagen potentielt
levere grøn vækst for mellem 50 og 95
mia. kr. årligt.

42.000 grønne job kan Greater Copenhagen skabe frem mod 2035, hvis der bliver
tilvejebragt nok globale investeringer til at
overholde 2-graders-scenariet.

Den samlede danske vækst og jobfremgang afhænger bl.a. af den globale markedsudvikling, og hvorvidt Danmark og
Greater Copenhagen formår at fastholde
deres globale markedsandele gennem
fortsat innovation og ambitioner.

Selv ved den mest moderate af de
anvendte fremskrivninger kan Greater
Copenhagen se frem til mindst 23.000
nye grønne job frem mod 2035.

Det globale vækstpotentiale er regnet som en simpel fremskrivning af den nuværende danske omsætning inden for
grøn økonomi. Omsætningen er fremskrevet med relevante
globale gennemsnitlige årlige vækstrater i investeringer. Disse beregninger er selvsagt forbundet med stor usikkerhed:
•

VÆKST

OP MOD 95.000
NYE GRØNNE JOB I SIGTE

Usikkerhedsmomenter
ved fremskrivninger til 2035

De globale fremskrivninger af investeringer i forskellige
energiløsninger er forbundet med stor usikkerhed. De
afhænger, jævnfør foregående side, af en række forskellige faktorer såsom ført klimapolitik og prisudvikling på vedvarende energi.

POTENTIEL GRØN
BESKÆFTIGELSE I 2035

POTENTIEL GRØN
OMSÆTNING I 2035 (MIA. KR.)

DANMARK

DANMARK

Der anvendes meget overordnede definitioner af grønne vækstområder og løsninger. Det er også usikkert,
om væksten primært kommer til at ligge inden for
onshore-vind, offshore-vind eller noget helt tredje.

161.826

463

94.726

271

118.858

340

51.758

•

•

•

Fremskrivningerne bygger på en antagelse om konstante markedsandele. En nuværende eller potentiel
styrkeposition – og dermed Danmarks og Greater
Copenhagens internationale markedsandele – er imidlertid dynamisk. Andre lande kan pludselig få et vigtigt
forskningsgennembrud, udvikle bedre og billigere
løsninger eller have bedre rammevilkår for kommercialisering og eksport af nye løsninger.

Det skal understreges, at der i fremskrivningen for
Greater Copenhagen anvendes de samme vækstrater
som på nationalt plan. Der tages dermed ikke højde for
Greater Copenhagens relative specialisering inden for
bestemte grønne løsninger. Når fx væksten inden for
grønt byggeri eller fremstilling af kemiske produkter til
grønne formål ligger under eller over den gennemsnitlige udvikling, er dette ikke reflekteret.

148

67.100

192

2015

Der anvendes en fremskrivning af den samlede omsætning med globale vækstrater – dvs. både indenlandsk
omsætning og eksport. Der kan være store forskelle
på den globale udvikling og den danske udvikling inden
for forskellige grønne områder. Danmark kan rykke
hurtigere på visse områder, mens væksten kan være
mere begrænset på områder, hvor vi allerede ligger i
førerfeltet.

DAMVAD Analytics, 2017:
Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen.
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JOB

2035,
2°-scenarie

2035,
præ-COP21scenarie

2015

GREATER COPENHAGEN

2035,
2°-scenarie

2035,
præ-COP21scenarie

GREATER COPENHAGEN
71.584

162

41.902

95

52.578

119

22.896

52

29.682

2015

67

2035,
præ-COP21scenarie

2035,
2°-scenarie

2015

2035,
præ-COP21scenarie

2035,
2°-scenarie

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: "Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen", medmindre supplerende kilder angives. Se side
8 for præcisering af de to anvendte investeringsscenarier. Beregningerne er baseret på IEA’s World Energy Investment Outlook, 2014, Danmarks Statistik, tabel GRON1, Region Syddanmarks talbank, RSD9, RSD10, Statistiska Centralbyrån og OECD, 2017. For den samlede grønne økonomi anvendes
gennemsnitsvæksten for lav-emissions teknologier. Beskæftigelsesvæksten er beregnet med udgangspunkt i omsætning pr. medarbejder i 2015.
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— STYRKEPOSITION: VIND

VIND KAN LEVERE OP
TIL 55.000 NYE DANSKE
JOB

NØGLETAL FOR DEN
DANSKE VINDMØLLEINDUSTRI
29.600
87,9 mia. kr.
45,7%
13,7%
3%
48,3 mia. kr.
68,9%
-2,2%

STORT BESKÆFTIGELSESPOTENTIALE
FOR VIND I GREATER COPENHAGEN

Beskæftigelse
Samlet omsætning
Andel af Danmarks grønne omsætning
Omsætningsvækst i 2012-2015
Årlig omsætningsvækst, 2012-15 (gns.)
Eksport
Andel af Danmarks grønne eksport
Eksportvækst i 2012-2015

6.600 nye job kan blive skabt inden for
vind i Greater Copenhagen frem mod
2035 pga. øgede investeringer – ved
anvendelse præ-COP21-scenariet.
11.600 nye job kan blive skabt i vindmølleindustrien ved opfyldelse af det mere
ambitiøse 2-graders-scenarie. Greater
Copenhagens samlede beskæftigelse inden for vind vil dermed nå næsten 17.800.

DANMARK ER VERDENSFØRENDE
INDEN FOR VINDTEKNOLOGI
OP TIL 55.000 NYE JOB OG
TOLVCIFRET VÆKST I SIGTE
Beskæftigelsesfremgangen for den samlede danske vindmølleindustri kan potentielt ligge på mellem 32.000 og 55.000
frem mod 2035, hvis Danmark fastholder
sin internationale førerposition.
Parallelt kan den danske vindbranches
omsætning vokse til mellem 182 og 252
mia. kr. i 2035 (2015-priser) sammenholdt
med 88 mia. kr. i dag.
Danske virksomheder havde en markedsandel på over 20% af al nyetableret
vindkapacitet i verden i 2014.
Danmark er indehaver af en suveræn
global grøn førertrøje med 237 ansøgte
vindenergipatenter pr. mio. indbyggere fra
2004 til 2013.

Med forventede årlige globale vækstrater på 3,7-5,4%
kommer vind til at spille en fortsat fundamental rolle i
den globale energiomstilling. Med en global markedsandel på mere end 20% af den nyetablerede vindenergi
i 2014 har Danmark en global førerposition på området. Vindenergi står desuden for 40% af den samlede
grønne omsætning i Greater Copenhagen. Der ligger et
markant potentiale for Greater Copenhagen såvel som
for hele Danmark til mere end en fordobling af milliardomsætningen og skabelse af titusindvis af nye job i en
allerede stærk sektor.
Fremskrivningerne på næste side baserer sig blandt
andet på, at Danmark, heriblandt Greater Copenhagen, udviser fortsat lederskab på vindenergi-fronten og
formår at fastholde sin globale markedsandel inden
for vind.

ANSØGTE VINDPATENTER PR.
MILLION INDBYGGERE1
”Alene kan HOFOR ikke gøre Københavns
energisystem CO2-neutralt. Vi har brug
for stærke samarbejdspartnere. Vores
aftale med Lolland Kommune er et stærkt
eksempel på samarbejdet i Greater
Copenhagen. Lolland er et skattekammer
med masser af vedvarende energi. Det
skal vi sammen udnytte til at skabe vækst
og udvikle nye løsninger til fremtidens
fossilfrie energisystem.”
LEO LARSEN
Bestyrelsesformand, HOFOR A/S

Danmark Tyskland Sverige Finland Japan

237

9

9

8

4

MILLIARDER AT HENTE FOR
VIND I GREATER COPENHAGEN

20 mia.

USA Sydkorea

3

1

HØJT UDDANNELSESNIVEAU
41% af de ansatte i den danske vindmølleindustri har en lang videregående uddannelse.

34 mia.

20 mia. kr. kan den årlige omsætning stige
for vind i Greater Copenhagen ved øgede
investeringer ud fra fremskrivning af
præ-COP21-scenariet.
34 mia. kr. kan den årlige omsætning stige
for vind i Greater Copenhagen frem mod
2035 ved opfyldelse af det mere ambitiøse 2-graders-scenarie. Den samlede årlige
omsætning for vind i Greater Copenhagen
vil dermed nå 53 mia. kr.

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: "Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, medmindre supplerende kilder angives.
Tallene for Greater Copenhagen er eksklusive Region Skåne. Beregningerne er baseret på IEA’s World Energy Investment Outlook, 2014, og DAMVAD
Analytics for Vindmølleindustrien, 2016, VindmølleIndustrien: Regional branchestatistik. 1. DAMVAD Analytics, 2017, på grundlag af Eurostat.
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— STYRKEPOSITION: VAND

VAND KAN BIDRAGE
MED OVER 100 MILLIARDER
I OMSÆTNING I 2035

NØGLETAL FOR DEN
DANSKE VANDKLYNGE
13.900
48 mia. kr.
-0,2%
-0,1%
15,9 mia. kr.
4,3%
4.000
13,9 mia. kr.

TUSINDVIS AF NYE JOB I SIGTE
FOR GREATER COPENHAGENS
VANDKLYNGE

Beskæftigelse
Samlet omsætning
Omsætningsvækst i 2012-2014
Årlig omsætningsvækst i 2012-2014 (gns.)
Eksport
Eksportvækst i 2012-2014
Beskæftigelse i Greater Copenhagen
Omsætning i Greater Copenhagen

3.100 nye job kan blive skabt inden for
vand i Greater Copenhagen frem mod
2035 ved videreførelse af al politik vedtaget af verdens lande inden COP21 i Paris.
5.700 nye job kan blive skabt inden for
vand i Greater Copenhagen frem mod
2035 ved opfyldelse af det mere ambitiøse 2-graders-scenarie. Den samlede
beskæftigelse i regionens vandklynge kan
dermed nå næsten 10.000.

OP MOD 20.000 NYE JOB OG
SAMLET OMSÆTNING PÅ OVER 100
MIA. INDEN FOR RÆKKEVIDDE

20 MILLIARDER I ØGET OMSÆTNING
FOR GREATER COPENHAGENS VANDKLYNGE I 2035

20.000
nye job

11 mia. kr. kan den årlige omsætning stige
med for vand i Greater Copenhagen frem
mod 2035 ved fremskrivning af globale investeringer som følge af præ-COP21-scenariet.

Beskæftigelsesfremgangen for den samlede danske vandklynge kan potentielt
ligge på mellem 10.700 og 19.600 nye
fuldtidsjob i 2035, hvis Danmark fastholder sin internationale førerposition.

20 mia. kr. kan omsætningen stige med
for vand i Greater Copenhagen frem mod
2035 ved opfyldelse af det mere ambitiøse 2-graders-scenarie. Den samlede årlige
omsætning i Greater Copenhagen vil
dermed nå 34 mia. kr.

Parallelt kan den danske vandklynges omsætning vokse til mellem 85 og 116 mia. kr.
pr. år i 2035, sammenholdt med 48 mia.
kr. i dag.

I EUROPA TOPPER DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI
Danmark er det land i EU med klart størst eksport af vandteknologi, når man korrigerer for økonomiens størrelse.

Fra en nuværende omsætning på under 50 mia. kr. pr.
år har den samlede danske vandklynge potentiale til
at omsætte for over 100 mia. kr. i 2035, hvoraf Greater Copenhagen i så fald er estimeret til at stå for en
tredjedel.
Der er et godt fundament at bygge videre på, da
danske virksomheder er førende inden for eksport af
vandteknologi. Danmark er det land i EU med størst
eksport af vandteknologi, korrigeret for økonomiens
størrelse. Danmark afsætter for 16 mia. kr. i udlandet,
hvilket svarer til, at eksport udgør 34% af den samlede
danske produktion.

9.500

Danmark
Belgien

7.200

Tyskland

FOKUS PÅ DEN
DANSKE VANDKLYNGE
Den danske vandklynge er her defineret som
vandforsyning, kloak og rensning, samt virksomheder, der fremstiller vandteknologi eller
yder service inden for vandområdet, fx rådgivende ingeniører og forskning og udvikling.
En stor del af, men ikke hele, vandklyngens
omsætning er grøn.

6.900

Østrig

6.500

Italien

6.400

Sverige

5.700

Holland

5.400

Luxembourg

4.800

Finland

4.000

Irland

3.100

Stobritannien

3.000

Frankrig

2.800

Spanien

2.300
2.000

Portugal
Grækenland

800
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Eksport i kr. pr. mia. BNP (2015)

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: ”Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, IEA’s World Energy Investment Outlook,
2014, og DAMVAD Analytics for DANVA, 2016. Tallene for Greater Copenhagen er eksklusive Region Skåne.
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— STYRKEPOSITION: FJERNVARME

FJERNVARME ER EN
HISTORISK STYRKEPOSITION
I VÆKST

NØGLETAL FOR DANSK FJERNVARME
8.000
37 mia. kr.
16,4%
3,9%
5,8 mia. kr.
23,2%

Beskæftigelse
Samlet omsætning
Omsætningsvækst i 2012-2015
Årlig omsætningsvækst i 2012-2015 (gns.)
Eksport
Eksportvækst i 2012-2015

NYE DANSKE
FJERNVARMEJOB I SIGTE

6.200 – 17.700

GANG I EKSPORTEN
Fjernvarmebranchen oplever en kraftig
eksportvækst med en stigning i eksporten
på over 23% fra 2012 til 2015. En tendens
der ventes at fortsætte.

MILLIARDPOTENTIALE FOR DANSK
FJERNVARME FREM MOD 2035
Potentiel
omsætning:
119 mia. kr.

6.200-17.700 nye danske job kan blive
skabt frem mod 2035, hvis Danmark og
den danske fjernvarmebranche formår
at høste frugterne af områdets globale
vækstpotentiale.

GOD PRODUKTIVITETSUDVIKLING

Omsætningsvækst:
29-82 mia. kr.
Danmarks årlige omsætning kan være
29-82 mia. kr. højere i 2035, hvis Danmark
og den danske fjernvarmebranche formår
at høste frugterne af områdets globale
vækstpotentiale. Det medfører en årlig
dansk omsætning på op til 119 mia. kr.
Danmark har en historisk styrkeposition inden for
fjernvarme, og de danske fjernvarmeværker er i dag
blandt de mest energieffektive i verden. I Danmark er
fjernvarmeværkerne samtidig i front med anvendelse
af bioenergi. Fjernvarmebranchen, dvs. fjernvarmeværkerne og virksomheder, som leverer fjernvarmerelaterede varer og tjenester, er en branche i kraftig vækst.
Cirka 44% af omsætningen i selve fjernvarmeindustrien stammer fra eksport. Branchen er samtidig præget
af en kraftig eksportvækst med en stigning på over
23% siden 2012 – en tendens, der ventes at fortsætte.
Høster den danske fjernvarmebranche det globale
vækstpotentiale, kan den årlige vækst i omsætning
ligge på mellem 29 og 82 mia. kr. i 2035, mens den øgede vækst ventes at skabe mellem 6.200 og 17.700 nye
fuldtidsjob på området. Dermed vil fjernvarmebranchen i 2035 kunne beskæftige op imod 26.000 personer
og have en samlet årlig omsætning på hele 119 mia. kr.
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”I Solrød Kommune har vi en af de mest
ambitiøse klimaplaner i landet med et mål
om at have reduceret kommunens CO2-udledning med 55% inden 2025. Vi er allerede
godt på vej til at nå målet med god hjælp
fra Solrød Biogas, der som det første anlæg i Danmark er udviklet til at omdanne
blandt andet industrielle organiske restprodukter, tang og fedtemøg til bæredygtig energi. Anlægget producerer allerede
nu el til 4.000 af kommunens husstande
samt fjernvarme til cirka 1.400 husstande.
Det er ikke alene godt for miljøet, det er
også sund fornuft rent økonomisk.”

Sammenholdt med relativt stigende priser på el og øvrige forbrugsvarer har prisen på dansk fjernvarme ligget konstant
siden 2008. Det vidner om en positiv
produktivitetsudvikling.

DANSKE VÆRKER
TOPPER PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

OVER 4 MIA. I
GREATER COPENHAGEN
El-, gas- og fjernvarmeforsyning (ekskl.
industri) i Greater Copenhagen omsatte
for over 4 mia. kr. i 2015.

93%

I FRONT MED BIOENERGI
Siden 1980’erne har fjernvarmeværkerne
omstillet sig til fyring med biomasse, og
andelen af biomasseforbrug er gået fra
8% i 1980 til 43% i 2012.

93% i virkningsgrad når de bedste danske kraftvarmeværker op på. For værker i
resten af EU ligger tallet typisk på
30-40%.

NIELS HÖRUP
Borgmester, Solrød Kommune
Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: ”Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, IEA’s World Energy Investment Outlook, 2014,
Fjernvarmeindustrien, 2014, Cowi, 2016, og Dansk Affaldsforening, 2017: ”Vi forsyner Danmark”. Noter: Tal for 2015 er skøn. Mens fjernvarmeværkerne anses som 100 pct. grønne, er fjernvarmeindustrien ikke nødvendigvis 100% grøn. Der findes ingen regionale opgørelser af fjernvarmeklyngens
omsætning og beskæftigelse. Der er tale om vækst i antal ansatte og ikke i årsværk. Tallene for Greater Copenhagen er eksklusive Region Skåne.
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— STYRKEPOSITION: ENERGIEFFEKTIVITET

EKSPLOSIV VÆKST
I VENTE FOR
ENERGIEFFEKTIVITET

HØJ GRØN OMSÆTNING I GREATER
COPENHAGENS BYGGEBRANCHE

JOB- OG VÆKSTMULIGHEDER
FOR GRØNT BYGGERI
Greater Copenhagens samlede meromsætning inden for den grønne del af byggebranchen er estimeret til 17-52 mia. kr.
årligt i 2035 i forhold til i dag. Det svarer
til 9.800-29.700 nye fuldtidsjob.

19,5 mia.

Hele Danmarks samlede meromsætning
inden for den grønne del af byggebranchen er tilsvarende estimeret til 30-91
mia. kr. årligt, svarende til 19.000-57.000
nye fuldtidsjob.

I Greater Copenhagen står grøn omsætning i byggebranchen, inkl. arkitekter og
rådgivende ingeniører, for over 40% af
den samlede grønne omsætning i regionen med 19,5 mia. kr. i omsætning og
en beskæftigelse på mere end 11.000
fuldtidsjob.

JOB- OG VÆKSTMULIGHEDER
I REDUCERET ENERGI- OG
VARMEFORBRUG

Ved opfyldelse af det ambitiøse 2-graders-scenarie og en dansk fastholdelse af
markedsandele kan Danmark altså opnå
en samlet årlig omsætning for området
på 125 mia. kr., svarende til en samlet
beskæftigelse på 79.000.

EKSPLOSIVE VÆKSTMULIGHEDER

Greater Copenhagens meromsætning på
området er estimeret til 29-54 mia. kr.
årligt i 2035 i forhold til nu. Det svarer til
13.700-26.200 nye job inden for energieffektivitet i form af reduceret energi- og
varmeforbrug i bygninger frem mod 2035.

290-560%

Hele Danmarks samlede vækstpotentiale
er tilsvarende estimeret til 74-140 mia. kr.,
svarende til 41.000-78.000 nye fuldtidsjob, inden for reduceret energi- og varmeforbrug.

Energieffektivitet handler om effektiv og intelligent
energianvendelse i bygninger, husholdninger, produktion, på systemniveau og i transportsektoren. Danmark er et af de mest energieffektive lande i verden,
og den danske industri har lavere udgifter til energi end
adskillige konkurrerende lande. Det styrker industriens
konkurrenceevne. Teknologisk set står Danmark blandt
andet stærkt inden for nedbringelse af energiforbrug
i bygninger, herunder belysning, lavenergibyggeri og
byggematerialer.
Det har ikke været muligt at finde ét sæt nøgletal, der
præcist kan dække over hele det danske område for
energieffektivitet. Derfor præsenterer publikationen
både tal for den grønne omsætning inden for byggebranchen og for grøn produktion, der har til formål at
reducere energi og varmeforbrug. Det skal understreges, at ingen af de to sæt nøgletal præcist angiver den
danske erhvervsklynge inden for energieffektivitet.

18

”For mig er den grønne omstilling sorte
tal på bundlinjen. Vi har sammen med
erhvervslivet opbygget en industriel symbiose, hvor den ene virksomheds affald
bliver til den andens ressource. Indsatsen
har givet vækst og beskæftigelse i Region
Sjælland og været en inspiration til flere
nationale tiltag. Den grønne omstilling er
mere end godt købmandskab. Den er også
med til at styrke samarbejdet på tværs af
sektorer, og et solidt redskab til at realisere energibesparelser til gavn for vores
borgere og virksomheder.”
PETER JACOBSEN
Viceborgmester, Kalundborg Kommune

Ved opfyldelse af det ambitiøse 2-graders-scenarie og en dansk fastholdelse af
markedsandele kan Danmark altså opnå
en samlet årlig omsætning for området
på 165 mia. kr., svarende til en samlet
beskæftigelse på 92.000.

Den forventede vækst for danske løsninger til at reducere varme- og energiforbrug ligger på 290-560% frem mod 2035,
mens væksten i den grønne del af byggebranchen forventes at ligge på 90-270%.

NØGLETAL FOR ENERGIEFFEKTIVITET
I DANMARK

Grøn
byggebranche

Reduceret energi- og
varmeforbrug

Beskæftigelse (årsværk)
Samlet omsætning (mia. kr.)
Andel af Danmarks grønne omsætning
Omsætningsvækst i 2012-2015
Årlig omsætningsvækst i 2012-2015 (gns.)
Eksport (mia. kr.)
Andel af Danmarks grønne eksport
Eksportvækst i 2012-2015

21.600
34,3
17,8%
48,2%
10,3%
5,6
7,9%
122,1%

13.900
25,0
13,0%
-6,2%
-1,6%
9,4
13,4%
-6,0%

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: ”Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, IEA’s World Energy Investment Outlook,
2014, Danmarks Statistik, Tabel GRON1, GRON2, Energiforskning.dk, Region Syddanmarks talbank, RSD9, RSD10. Note: Tallene angiver: byggebranchen / reduceret energi og varmeforbrug (miljøformål). Inkluderet i byggebranchen er byggeentreprenører, anlægsentreprenører, bygge- og
anlægsvirksomheder og arkitekter & rådgivende ingeniører. Der er tale om regionale skøn baseret på branchernes andele på nationalt niveau,
nedført på regionalt niveau. Tallene for Greater Copenhagen er eksklusive Region Skåne.
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— STYRKEPOSITION: BIOENERGI OG BIOBRÆNDSTOFFER

LOVENDE FREMTID
FOR BIOENERGI OG
BIOBRÆNDSTOFFER

JOB- OG VÆKSTMULIGHEDER
FOR BIOBRÆNDSTOFFER

JOB- OG VÆKSTMULIGHEDER
FOR BIOENERGI
Greater Copenhagens vækstpotentiale
er estimeret til 8-13 mia. kr., svarende til
mellem 3.000 og 4.800 nye job i 2035.

Greater Copenhagens vækstpotentiale er
estimeret til 5-19 mia. kr. eller 2.000-7.300
fuldtidsjob frem mod 2035.

Hele Danmarks samlede meromsætning
på området er tilsvarende estimeret til 1728 mia. kr. årligt i forhold til i dag.

Hele Danmarks samlede vækstpotentiale
er tilsvarende estimeret til 6-21 mia. kr.,
svarende til 2.200-8.400 nye fuldtidsjob.

Ved det ambitiøse 2-graders-scenarie og
en dansk fastholdelse af markedsandele
kan Danmark altså opnå en samlet årlig
omsætning for området på 48 mia. kr.,
svarende til en samlet beskæftigelse på
18.600.

Ved det ambitiøse 2-graders-scenarie og
en dansk fastholdelse af markedsandele
kan Danmark altså opnå en samlet årlig
omsætning for området på 29 mia. kr.,
svarende til en samlet beskæftigelse på
11.200.

DANMARK FØRENDE PÅ PATENTER

ET OMRÅDE I EKSPLOSIV VÆKST

Danmarks internationale videnstyrkeposition på
bioenergiområdet ses bl.a. på patenteringer inden
for biobrændstoffer, hvor Danmark korrigeret for
indbyggertal udtager markant flere patenter end
fx Tyskland, Sverige og USA.
Antal patenter inden for biobrændstoffer pr. mio. indbyggere,
2004-2013

GREATER COPENHAGEN DOMINERER
INDEN FOR ENZYMER TIL BIOBRÆNDSTOFFER
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Med 6,2 mia. kr. står Greater Copenhagen
for 88% af Danmarks samlede omsætning på 7,1 mia. kr. inden for fremstilling
af såkaldte kemiske produkter til miljøformål, hvilket i denne sammenhæng bl.a.
dækker over fremstilling af enzymer til
biobrændstoffer.
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5

Bioenergi og biobrændstoffer er en tværgående dansk
styrkeposition, der omfatter forskning og udvikling,
fremstilling af biomassefyrede kedler og kemiske produkter såsom avancerede biobrændstoffer og enzymer,
rådgivning inden for konstruktion og drift af biomasserelaterede anlæg, samt biomassefyrede kraftvarmeværker og centrale kraftvarmeværker ombygget til
fyring med biomasse.
Fordi klyngen er tværgående, har det ikke været muligt
at finde nøgletal for den samlede klynge. I stedet
præsenteres to sæt nøgletal for grøn omsætning på
udvalgte brancher og miljøområder, hvoraf en delmængde vedrører bioenergi. Det gælder især fremstilling af kemiske produkter, hvor store dele af den
grønne omsætning består af fremstilling af enzymer til
biobrændstoffer. Det andet sæt tilgængelige nøgletal
er miljøformålet ”affaldshåndtering og genvinding”,
som delvist relaterer sig til anvendelse af biomasser
såsom halm, træpiller, træflis og organisk affald.
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Den årlige globale realvækst inden for
biobrændstoffer vurderes at ligge på op
til 7,2% ved en ambitiøs grøn omstilling.
Dette vidner om store fremtidige eksportmuligheder for danske virksomheder på
området.

0
Danmark Finland Sverige Tyskland USA Japan Sydkorea

”Transportsektoren kan i den grad profitere af biogas med CO2-neutralitet, færre
partikler og mindre motorstøj. Derfor har
HMN Naturgas arbejdet på at opbygge
et net af gastankstationer og indgå samarbejder for at få tunge køretøjer over på
gas. Et meget synligt resultat er den nye
linje 5C, som nu kan fragte de 20 millioner
årlige buspassagerer gennem København
på biogas.”
SUSANNE JUHL
Adm. direktør, HMN Naturgas I/S

NØGLETAL FOR BIOENERGI OG
BIOBRÆNDSTOFFER I DANMARK

Miljøbeskyttelse gennem
affaldshåndtering og genvinding

Fremstilling af kemiske
produkter til miljøformål

Beskæftigelse (årsværk)
Samlet omsætning (mia. kr.)
Andel af Danmarks grønne omsætning
Omsætningsvækst i 2012-2015
Årlig omsætningsvækst i 2012-2015 (gns.)
Eksport (mia. kr.)
Andel af Danmarks grønne eksport
Eksportvækst i 2012-2015

7.700
19,8
10,3%
10,1%
2,4%
4,4
6,3%
-18,2%

2.800
7,1
3,7%
36,6%
8,1%
4,8
6,9%
22,7%

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: ”Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, IEA’s World Energy Investment Outlook,
2014, Danmarks Statistik, Tabel GRON1, GRON2, DAMVAD Analytics, 2017, på grundlag af Eurostat, Region Syddanmarks talbank, RSD9, RSD10.
Greater Copenhagen er eksklusive Region Skåne.
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GRØN OMSÆTNING OG
BESKÆFTIGELSE I REGION HOVEDSTADEN
Region Hovedstadens årlige grønne omsætning kan potentielt ligge på mellem 62
og 84 mia. kr. i 2035, hvilket er en stigning
på 27-49 mia. kr. i forhold til i dag.

Høster Region Hovedstaden det grønne vækstpotentiale, indebærer det en
beskæftigelsesfremgang i regionen på
12.000–23.000 nye grønne fuldtidsjob.

Nuværende
omsætning (mia. kr.)

Nuværende
beskæftigelse

Vind

13,1

4.400

Vand

10,6

3.100

Bioenergi/biobrændsel
Biobrændstoffer inkl. enzymer

6,6
4,9

2.400
1.900

Grønt byggeri
Reduceret energi- og varmeforbrug

15,7
7,6

8.600
3.500

GRØN OMSÆTNING OG
BESKÆFTIGELSE I REGION SJÆLLAND
Region Sjællands årlige grønne omsætning kan potentielt ligge på 23-32 mia. kr.
i 2035, hvilket er en stigning på 10-19 mia.
kr. i forhold til i dag.

Høster Region Sjælland det grønne vækstpotentiale, vil det medføre en beskæftigelsesfremgang for regionen på mellem
4.200 og 7.600 nye grønne fuldtidsjob i
2035.

Nuværende
omsætning (mia. kr.)

Nuværende
beskæftigelse

Vind

5,3

1.800

Vand

3,3

970

Bioenergi/biobrændsel
Biobrændstoffer inkl. enzymer

2,8
1,4

1.000
530

Grønt byggeri
Reduceret energi- og varmeforbrug

3,9
2,1

2.500
1.200

Tal og tekst er baseret på DAMVAD Analytics, 2017: ”Grøn Vækst i Danmark og Greater Copenhagen”, IEA’s World Energy Investment Outlook,
2014, og på Region Syddanmarks talbank, RSD9 og RSD10, Statistiska Centralbyrån, OECD, 2017, og Danmarks Statistik, tabel GRON1. Der henvises til siderne for de specifikke styrkepositioner for en mere specifik gennemgang af områderne. Vind, vand, fjernvarme, energieffektivitet samt
bioenergi og biobrændstoffer er ikke opgjort på en måde, således at summen af de enkelte styrkepositioner, fx ift. beskæftigelse, svarer til den
samlede beskæftigelse. Det har ikke været muligt at lave regionale fremskrivninger for fjernvarme. Vandklyngen kan ikke anses som 100% grøn.
For overvejelser ift. opgørelse af bioenergi og biobrændstoffer henvises desuden til side 20-21.
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Denne publikation er udarbejdet af Sustainia. Den
er en del af projektet Energi på Tværs, der drives
af Gate 21 på vegne af Region Hovedstaden.
Projektet samler forsyningsselskaber – herunder
ARC, CTR, Forsynings Helsingør, Hillerød Forsyning, HMN, HOFOR, Norfors, VEKS og
Vestforbrænding – og kommuner i hovedstadsregionen om strategisk energiplanlægning på tværs.
Region Sjælland har også bidraget til finansiering
af analysen.
DAMVAD Analytics har stået for research og
analyse, der ligger til grund for nærværende
publikation. Analysen kan findes i sin helhed som
DAMVAD Analytics, 2017: "Grøn Vækst i Danmark
og Greater Copenhagen". I DAMVAD Analytics'
afrapportering findes yderligere metodiske
overvejelser om opgørelser af styrkepositioner og
globale fremskrivninger, herunder valg af scenarier
og kilder.
På baggrund af talmaterialet fra DAMVAD
Analytics har Sustainia udarbejdet publikationen.
Med udgangspunkt i talmaterialet har Sustainia
stået for den visuelle identitet, det grafiske design
og formidling af udvalgte pointer og nøgletal om
Greater Copenhagen og Danmarks grønne job- og
vækstpotentiale samt styrkepositioner.
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GRØN
VÆKST I
GREATER
COPENHAGEN
I Greater Copenhagen har vi samlet kræfterne fra
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region
Skåne og alle kommunerne på tværs af de tre regioner. Det har vi, fordi vi vil være en samlet, stærk
vækstmetropol, der tiltrækker virksomheder og
dygtige medarbejdere.
Den grønne omstilling er en markant styrkeposition
for os i Greater Copenhagen. Specifikt drejer det
sig om vindenergi, energieffektivitet, fjernvarme,
bioenergi og -brændsel samt vand. Med analysen
her ønsker vi at vise perspektiverne i den grønne
omstilling for vores fælles region.

