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O m 30-40 år vil de nordiske lande
producere væsentlig mere
strøm, end de selv skal bruge.

Den vil være billig og dermed kunne sæl-
ges til andre lande. Til gengæld vil Nor-

den som region trods
de store svenske og fin-
ske skove få brug for at
importere biomasse og
biobrændstoffer.

Det er nogle af kon-
klusionerne i en rap-
port fra Det Internatio-

nale Energiagentur (IEA), som har udar-
bejdet forskellige fremtidsscenarier for
energisektoren i Norden sammen med
energienheden under Nordisk Minister-
råd.

Det mest ambitiøse scenarie bygger på
de klimapolitiske mål, som de fem nordi-
ske lande hver især har udstukket. Her
skal det regionale CO2-udslip i 2050 være
85 procent lavere, mens en international
klimaindsats skal kompensere for de 15
procent CO2, der bliver tilbage.

Rapportens hovedforfatter, Markus
Wråke fra IEA, er overrasket over, at det er

både økonomisk og teknologisk over-
kommeligt at nå dette mål: »Det er udfor-
drende, men der er ikke noget teknolo-
gisk til hinder for, at vi gør det. Prisen er
en brøkdel af 1 procent af bruttonational-
produktet (bnp). Jeg er også overrasket
over at se, hvor vigtig en rolle de nordiske
lande kan få med at forsyne andre lande
med ren strøm. Det vil være billigere at
producere ren energi her end mange an-
dre steder i Europa«, siger han.

Merprisen for det mest ambitiøse sce-
narie er 0,3 procent af bnp i løbet af perio-
den. For projektkonsulent Povl Frich fra
Energistyrelsen er det er den største posi-
tive overraskelse i rapporten. Han henvi-
ser til, at for eksempel FN’s Klimapanel
har regnet med højere omkostninger.

Store udfordringer
Men rapporten advarer også om, at der er
store udfordringer, både teknisk og i for-
hold til offentligheden. Den går for ek-
sempel ud fra, at regionen skal have ti
gange så meget vindkraft som i dag, hvil-
ket vil kræve tusinder af nye vindmøller
på land og et par tusinde flere havmøller.

Det kan sammen med vandkraft og
atomkraft fra andre nordiske lande give
basis for en strømeksport på 50-100 TWh
om året. Til sammenligning er Danmarks
årlige elforbrug i dag på 36 TWh om året.

Transport er en af de store udfordrin-
ger. I 2050 skal mindst halvdelen af gods-
transporten foregå på skinner – i Dan-
mark bliver 90 procent af godset i dag
kørt i lastbiler. Samtidig skal jernbanerne
elektrificeres og blive mere energieffekti-
ve. Persontransporten skal i højere grad
foregå kollektivt eller i el- og hybridbiler.

»På langt sigt er det nok transportsekto-
ren, der er den største udfordring for

Danmark, mens det for regionen som så-
dan er at få styr på udledningerne fra in-
dustrien«, siger Markus Wråke.

Ifølge rapporten vil den tunge industri
som cement og stål ikke kunne klare sig
uden fossil energi. Det er derfor nødven-
digt at indfange CO2-udledningen fra den
tunge industri og lagre den i undergrun-
den ved hjælp af den såkaldte CCS-tekno-
logi. Det kniber imidlertid gevaldigt med
at få denne ganske dyre teknologi afprø-

vet i fuld skala, ikke mindst i Europa. Men
der er også et andet problem, påpeger
Povl Frich.

»Der, hvor det vil være relativt billigt at
indfange CO2, er fra den tunge industri i
Sverige og Finland. Men CO2 kan ikke lag-
res i klippegrund, så den skal eksporteres
og lagres for eksempel under Nordsøen.
Det gør det vanskeligt«, siger han.

Øget brug af biomasse, ikke mindst i
form af biobrændstof til fly, skibe og tung

transport, spiller en central rolle i rappor-
tens scenarier. Den lægger op til, at den
nordiske region i 2050 vil være nettoim-
portør af biomasse, selv om Norden råder
over store skove.

Det er analysechef i Dansk Energi Peter
Meibom skeptisk over for.

»Vi har selvfølgelig et koldt klima og
temmelig meget energiintensiv industri.
Men rapporten går ud fra, at cirka 70 pro-
cent af fjernvarmen i 2050 kommer fra

biomasse. Her er
det oplagt at se på,
om man ikke kan
bruge mere strøm i
stedet«, siger han.

Ifølge Markus
Wråke vil det være
billigere at impor-
tere biomasse og
bruge det nordiske
træ til papir, mø-
bler m.v.

Povl Frich fra
Energistyrelsen
fremhæver, at de

nordiske lande ifølge rapporten allerede
godt på vej, og at den anbefaler andre lan-
de at tage ved lære af Norden. 

»Rapporten kan godt se fidusen ved de
nordiske energisystemer: et stort, vel-
planlagt fjernvarmenet, et integreret el-
net og et effektivt elmarked«, siger Povl
Frich.

Derfor har arbejdet med rapporten væ-
ret interessant for IEA, siger Markus Wrå-
ke: »De nordiske lande er 10-20 år foran.
Deres mål svarer til dem, andre regioner
vil møde senere. Derfor er det vigtigt at
bruge de nordiske lande som et udstil-
lingsvindue«. 
ellen.andersen@pol.dk

energi

De nordiske landes ambi-
tiøse klimamål kan gøre
dem til storeksportører 
af strøm, mener Det Inter-
nationale Energiagentur.
Men der er store udfordrin-
ger i at nå målene.

Norden kan blive storeksportør af strøm

VINDKRAFT. Rapporten år ud fra, 
at regionen skal have ti gange så meget
vindkraft som i dag. Det vil kræve 
tusinder af nye vindmøller på land 
og et par tusinde flere havmøller. 
Foto: Martin Lehmann

På langt sigt 
er det nok
transport-
sektoren, der 
er den største 
udfordring 
Markus Wråke,
IEA
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P riserne stiger for første gang i lang
tid mindre i Danmark end i Tysk-
land. Inflationen er på vej ned i EU

og det øvrige Europa. 
»Det er et spejlbillede af et Danmark og

et Europa i krise, at prisstigningerne er
for nedadgående. Der er simpelthen ikke
rigtig gang i europæisk økonomi. Den be-
finder sig virkelig i slæbesporet«, siger di-
rektør Lars Andersen, Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd (AE). 

I Danmark lå priserne i december 2012
blot 1,9 procent højere end i samme må-
ned året før, viser tal fra Danmarks Stati-
stik. Samtidig steg de tyske priser med 2
procent. Inflationen i EU lå på 2,3 procent. 

Det er lavere priser på benzin og føde-
varer, som får prisstigningerne til at
bremse op både i Danmark og i det øvrige
Europa. Men når priserne stiger mere i
andre lande end i Danmark, skyldes det
ifølge Danmarks Statistik højere priser på
elektricitet, naturgas og charterrejser i EU
end herhjemme. 

Lønnen stiger i øjeblikket med godt 1
procent om året for privatansatte.

»Vi har stadig et fald i realløn. På trods
af den faldende inflation stiger priserne
stadig hurtigere end lønningerne. Men
lønnen bliver ikke udhulet så meget som
tidligere. Der er også mange, der har fået
en skattelettelse, så på den måde får de en
højere disponibel indkomst – og kan altså
købe mere end for et år siden«, siger Lars
Andersen.

Glæde i Dansk Erhverv
I arbejdsgiverorganisationen Dansk Er-
hverv, der blandt andet har butikslivet
som medlemmer, er der glæde over, at
den danske inflation er krøbet under den
tyske.

»I december var fedtafgiften fortsat
med i de danske priser, men fedtafgiften
er droppet i forbindelse med årsskiftet.
Det var først hen mod slutningen af 2012,
vi nåede ned på tysk niveau og altså opnå-

ede en lille forbed-
ring af konkurren-
ceevnen. Det giver
os håb om, at vores
prismæssige kon-
kurrenceevne over
for Tyskland kan
udvikle sig gun-
stigt gennem 2013,
så tilskyndelsen til
at køre syd for
grænsen efter va-
rer bliver mindre«,
siger cheføkonom
Bo Sandberg fra
Dansk Erhverv.

Men han tager straks et forbehold: »På
den anden side trækker indeksering af en
række øvrige afgifter i den modsat ret-
ning og forstyrrer det positive billede. Det
er afgifterne på varer, der følsomme over

for grænsehandel, som øl, sodavand, vin
og slik«.

Indekseringen af afgifterne er led i skat-
tereformen fra sidste år. Den var en måde
at finde penge på til at lette skat på ind-
komst.

»Den danske inflation har ligget højere,
end den burde, i 2011 og ind i 2012 på
grund af højere punktafgifter. Skattelet-
telser er ofte blevet finansieret af stigende
afgifter. Det kan være farligt i en lille åben
økonomi, hvor man kan køre over græn-
sen efter varer«, siger Bo Sandberg.

Mindre pres på krav om højere løn
Den lave inflation har ifølge cheføkono-
men en anden positiv effekt: »Med en lav
inflation vil der alt andet lige være min-
dre pres på lønningerne. Hvis priserne ik-
ke stiger så hurtigt, vil der heller ikke væ-
re det samme pres for at få mere i løn«.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er
der ikke udelt begejstring over den lave
og nedadgående inflation.

»Det er selvfølgelig positivt, at lønnen
rækker længere, men omvendt så vi helle-
re en lidt højere inflation, hvis der så til
gengæld var lidt mere gang i økonomien.
At der blev investeret og skabt job«, siger
Lars Andersen.

Selv om den danske inflation er for ned-
adgående, er der fortsat langt ned til den
rekordlave svenske inflation på 1,1 pro-
cent. Og der er også et pænt stykke op til
inflationen i Island og Ungarn på 5,1 pro-
cent. I Schweiz var der direkte negativ in-
flation. Her er priserne faldet med 0,3 pro-
cent i december 2012 i forhold til året før.

Danmark har siden august 2011 haft en
lavere inflation end den gennemsnitlige
inflation i EU.
thomas.flensburg@pol.dk

priser

THOMAS FLENSBURG

Det er blevet lidt mindre 
attraktivt at handle syd for
grænsen, bl.a. på grund af
prisstigninger i Tyskland.
Det kan, håber Dansk 
Erhverv, være starten på 
en gunstig udvikling.

En økonomi i slæbesporet tager toppen af prisstigningerne

Hvis priserne
ikke stiger så
hurtigt, vil der
heller ikke være
det samme
pres for at få
mere i løn
Bo Sandberg,
cheføkonom,
Dansk Erhverv
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