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DI Energi strategi 2020-2022

Vision
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Danmark er hjemsted for verdens mest kompetente og
konkurrencedygtige energibranche.

Mission

DI Energis mission er at sikre optimale rammevilkår for
energibranchen og styrke medlemmernes forretning i indog udland. Vi vil styrke samarbejde i branchen og skabe mere
synlighed om energibranchen og branchens betydning for
omverden.
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Fælles klima
Klimaet er vores tids største
udfordring

2050
Klimaneutralitet

Klimaet er afhængig af, at nogen går forrest, og
finder løsningerne på de store udfordringer, som vi
har med vores fælles klima.
I Danmark har vi en stærk energiindustri, og vi
har alle forudsætninger for at være blandt dem i
verden, der er helt i front. Energibranchen vil tage
ansvar for at dét lykkes.
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2030
70 pct. reduktion

17 verdensmål

•

Energibranchens løfte er at investere og innovere, så vi
sammen kan nå de klimamål, som vi har vedtaget.
FN’s Verdensmål er en kæmpe udfordring, men også en
kæmpe mulighed for den danske energibranche.

•

Den danske energibranche kan udvikle løsninger til en
effektiv grøn omstilling, der samtidig styrker Danmarks
konkurrencedygtighed.
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Udledning af
drivhusgasser
70 pct. reduktion i 2030
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Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 og DI-beregninger.

Sti til 70 pct. CO2 reduktion i 2030

Hvordan
kommer vi
i mål?

•

Vi kan ikke løse klimakrisen alene. Vi har brug for et stærkt
fællesskab, hvor ambitioner, kompetencer, regulering og
investeringer går hånd i hånd.

•

Det kræver stærke partnerskaber og større indsats med at
fremme forskning og innovation i nye grønne teknologier så
Danmark fortsat er grøn vindernation.

•

Danmark kan kun gå forrest, hvis vi alle bidrager til samarbejdet; politikere, myndigheder, borgere og erhvervsliv.
7

Øget
energieffektivisering,
elektrificering og
mere vedvarende
energi
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Energiforbrug

Energiforbrug

Energiforbrug
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El & anden vedvarende energi

Fossile brændsler

DI Energis mærkesag

Klimalederskab

•

Klimaindsatsen skal bygge på energieffektivisering, en øget
andel af vedvarende energi og sektorkobling. DI Energi
arbejder for en reduktion af drivhusgasser på 70 pct. i 2030.

•

DI Energi vil fremstå som en markant klimastemme,
der med konkrete handlinger, løsninger og know-how i
verdensklasse bidrager til erhvervslivets grønne omstilling.

•

DI Energi vil gennem eksemplets magt vende klimaudfordringerne til forretningsmæssig succes og styrket
konkurrencekraft for morgendagens danske erhvervsliv.
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DI Energis mærkesag

Test og
demonstration i
verdensklasse
DI Energi vil udbygge Danmarks grønne
førerposition. Med et 70 pct. reduktionsmål er
der behov for udvikling af helt nye løsninger.
Det vil kræve en markant styrket forskningog udviklingsindsats inden for klima og grøn
omstilling.
DI Energi vil udvikle fremtidens teknologier og
drive den digitalisering og integration, der får
fremtidens energisystem til at hænge sammen.
Energibranchen kan ikke drive virksomhed, udvikle
ny teknologi og viden uden adgang til dygtige
mennesker. Vi er afhængige af de bedste talenter
og højt kvalificeret arbejdskraft.
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Grøn
innovation

Digitalisering &
integration

Kvalificeret
arbejdskraft

•

Danmarks grønne brand har stor værdi i udlandet,
og danske energiløsninger efterspørges i hele verden.
DI Energi skaber synlighed om energibranchen både
nationalt og internationalt.

•

DI Energi vil videreudvikle eksportstrategien og styrke
eksportinstrumenterne for energibranchen som et stærkt
fundament for branchens eksport og internationalisering.

•

DI Energi vil gennem konkrete aktiviteter styrke branchens
samarbejde og partnerskab med myndigheder, investorer
og kunder i udlandet for at fremme eksporten.
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DI Energis mærkesag

Grøn eksport
i vækst

Hovedprioriteter

Energieffektivisering,

vedvarende energi og
elektrificering – styrkede
mål og investeringer
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Nordsøen - globalt

tyngdepunkt for
vindenergi og integration
af vedvarende energi

Energiforskning og

grønt iværksætteri i
verdensklasse – ambitiøse
rammer for demonstration
i stor skala og energilagring
som nyt fokus

Regeringens vækstplan

for grøn energiog miljøteknologi
gennemføres

Globalt energidiplomati
– politisk og
eksportmæssigt

International

afsætning – en stærk
eksportstrategi for
energiområdet
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Sektorkobling
Et klimavenligt samfund bruger den grønne energi effektivt
alle steder – i biler, lastbiler, skibe, fly, industrien og til at
varme vores boliger.
Sektorkobling handler netop om at koble produktion og
forbrug af vedvarende energi i flere sektorer i samfundet.
I de kommende år skal vi investere i mere vedvarende
energi, og vi skal blive endnu bedre til at energieffektivisere.
Billig strøm fra sol og vind kan blive til gas, metanol
eller ammoniak gennem elektrolyse, så det kan bruges i
industrien og vores transportmidler.
Vi skal udnytte industriens overskudsvarme. Den kan via
varmepumper blive omdannet til billig, energieffektiv og
grøn fjernvarme.
Og restprodukter fra landbruget og fødevaresektoren kan
bruges til at lave biogas, der kan erstatte naturgas.
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Hvem er
DI Energi?
DI Energi er et branchefællesskab for virksomheder,
der har energi som deres forretningsområde.
DI Energi har over 500 medlemmer.
I 2017 omsatte energibranchen for 330 mia. kr.
og samme år eksporterede branchen for 85 mia. kr.
Energibranchen havde i 2016 73.400 beskæftigede.
Læs mere om DI Energi i vores kernefortælling
”Energien i samarbejde” og på energi.di.dk.
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