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Abstract 
 

Throughout this paper I will focus on why solar panels are not widely spread over the country due to 

it being one of the better green energy alternatives compared to fossil fuelled energy. With the 

climate 2030 plan about reducing CO2 levels getting closer and we keep extending it due to covid-19 

that the world is inflicted with. 

I will identify the root of the problem and how I can make it work in Denmark. By using various 

methods and theories such as Evertt Rogers theory about diffusion of technology and the so called 

TRIN-model to make a roadmap on how and when solar panels will be distributed throughout the 

country.  

With the old bill about getting private citizen into investing in Solar energy being taken up again and 

getting a few tweaks, will make solar panels much more affordable and knowledge about said 



technology widely spread. By 2030 Denmark will have lived up to the expectations about the climate 

plan and the green energy will be flowing.  

  

 

Corona afsnit/disclaimer 
 

Pandemien har gjort at man ikke kunne møde op på RUC indtil for nyligt. Dette har givet store 

udfordringer for gruppens styrelse og fremgang. Med en gruppe med 6 forskellige holdninger til 

hvordan projektet skulle gribes an, endte med at give bagslag og vi kom haltende i mål til diverse 

afleveringer/møder. Resultere i at med en måned før aflevering at vi deler gruppen op i 3 bidder og 

en person som hopper fra. Grupperne ender ud med 3, 1 og 1.  

Det er ikke idealt med den sidste måned alene og ikke have fået opdelt grupperne før efter 

midtvejsevalueringen var dumt af os. Dog er der kun en vej fremad og man lærer af sine fejl kan man 

håbe. 

 

Problemfelt 
Klimaforandringer er efterhånden anerkendt bredt, som en af vor tids største trusler mod liv på Jorden. 

På trods af dette, er politikere globalt set stadig tøvende med at indføre tiltag og reguleringer, der skal 

imødekomme de mål, som er blevet sat ved en række topmøder. EU’s regeringsledere vedtog i 2014 en 

aftale om at reducere interne drivhusgasudledninger med mindst 40 procent i 2030 i forhold til 1990. 

Danmarks regering har sat det ambitiøse mål at nedsætte landets drivhusgasudledning med 70% inden 

2030 i forhold til 1990, med den præmis, at man i 2050 er helt CO2-neutralt. Med en sådan målsætning 

er der lagt op til gennemgribende forandringer. En del af løsningen ligger i omfattende omstrukturering 

af elnetværket, og en overgang fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Derfor blev det i 2018 

i energiaftalen vedtaget, at 55% af Danmarks energibehov skal være dækket af vedvarende energi i 

2030 som en del af 2030 planen. Denne vedvarende energi skal i stor grad bestå af solcelle- og 

vindenergi.  
Der har tidligere været forsøg på at indføre politiske tiltag, som skal understøtte klimamålene. 

Eksempelvis indførte man i forbindelse med den såkaldte solcellelov en tilskudsordning til private, som 

opførte solcelleanlæg på deres grund. Tidligere Klima og energiminister Martin Lidegaard prøvede at 

gøre det lukrativt dog uden held, med flere ufuldstændige paragraffer og vage beskrivelser endte det 

med utilsigtede profit hos private interessenter. Adskillige justeringer i lovforslaget samt stor kritik af 

tilskudsordningen endte med at medføre negativ omtale i medierne.  

Uden den tilskudsordning gør det ikke nemmere eller lukrativt for den private borger at gide investere 

i så dyrt en teknologi da det er mange penge ”upfront” at skulle lægge i projektet. Uden incitament og 

den nyttige viden indenfor den teknologi der bliver anvendt, kan borgerne ikke se at det skulle være 

bedre end bare at købe strøm fra elværket.  

Borgerne skal overbevises at investere grøn energi er fremtiden og at det vil gavne samfundet på 

længere sig, ikke kun med reklamer og snak men mere en handlings orienteret plan. 

 

 

Problemformulering 
Hvilke drivkræfter og barrierer er der for udbredelse af (evt. private) solceller/solcelleanlæg i 

Danmark, og hvordan kunne et roadmap for indførelse af solceller se ud?  



 

 

Projektgruppen vil komme ind på TRIN modellen, som er et analyseværktøj, der skal give læseren en 

bredere forståelse af solceller. Vi vil ydermere komme ind på: 

 - Levetid for solcellerne - Effektivitet i solcellernes energiomsætning 

 - Økonomi 

Projektgruppen skal lave en undersøgelse af, hvorfor solceller ikke er mere udbredt i Danmark 

En undersøgelse indebærer: Redegørelse for det undersøgte; hvad undersøger vi, hvorfor? Hvordan? 

Dertil en analyse af det forudgående; hvad har vi fundet ud af, hvad betyder det for vores emne? Til 

sidst skal vi ende ud med en konklusion: hvorfor er det så lige at de ikke er mere udbredte?  

 
 

Semesterbinding  
 

At være studerende på Roskilde Universitets Campus (RUC) indebærer et stort fokus på den/de 

studerendes evne til at udnytte deres nyfundne viden fra de øvrige semesterkurser, i et tværfagligt 

semesterprojekt. Afsnittet vil beskrive valget af dimensioner, samt kort gøre rede for de benyttede 

dimensioners kursusindhold. Dette gøres for at eventuelt udefrakommende læsere får indblik i vores 

ståsted hvorudfra projektet udarbejdes. 

Vi er dette projekt blevet instrueret i at benytte dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter 

(TSA) som hoveddimension for udarbejdelsen af projektet, og derfor vil det primært bestå af dennes 

dimensions teorier og metoder. Vi har valgt at binde vores projekt op af STS dimensionen da det 

giver god mening med dens teorier og metoder til vores empiri. 

TSA (teknologiske systemer og artefakter) har vi valgt at bruge forskellige teorier og metoder for at 

kunne bidrage mest muligt. Trin-modellen er brugt til at kunne give en bred forståelse indenfor 

solcellers teknologi og dens brug i Danmark. Da selve projektet skal have TSA som hoveddimension 

har vi valgt at skulle lave et roadmap over udbredelsen af solceller i Danmark. Roadmappet var en 

del af et kursusindhold i TSA2.  

 STS (Subjektivitet, Teknologi og Samfund) bruger vi Evertt Rogers teori om diffusion for at kunne 

forstå hvorfor og hvordan man skal kunne få solcellerne udbredt i Danmark. Evertt Rogers teori skal 

understøtte roadmappet så det bliver et fyldestgørende produkt. 

 

 

 
 



Metode 
Roadmapping 

Vi vil i projektets forløb benytte os af Roadmapping-metoden fra TSA 2, til udviklingen af produkt. 
Roadmapping-metoden består i at opstille en udførlig plan for opnåelsen af et mål med ét til flere 
delmål på vejen til en endelig eller slutlig løsning. Denne plan består i såkaldte udviklingspunkter, der 
beskriver hvilke tiltag, teknologier, lovgivninger mm. der skal afsluttes eller implementeres, og oftest 
også i hvilken rækkefølge dette skal ske, for at opnå den valgte/givne målsætning. 
Roadmapping-metoden lægger derfor op til undersøgelse og analyse af blandt andet nuværende og 
kommende teknologier som kan optimere og forbedre eksisterende teknologier, eller helt muliggøre 
nye teknologiers udvikling. Dertil kan roadmappet beskæftige sig med nutidige og fremtidige 
politiske beslutninger, eller noget lignende, der menes at kunne være af betydning for emnet. 
Med baggrund i dette kan udviklingspunkter udformes, og roadmappet begynder at tage form. 
Roadmaps kan laves i forskellige varianter og vi vil i vores projekt lave en grafisk afbildning af et 
roadmap for vores emne, samt vedlægge en kort beskrivelse. Formålet er dermed ikke at lave et 
uudtømmeligt roadmap for emnet, men derimod at supplere projektet med Roadmappet som 
produkt. 
 

Trinmodel  

Trinmodellen er en analytisk metode som ikke er akademisk anerkendt endnu, men bruges ude på 

RUC. Trinmodellen er en videreudvikling på baggrunde af Carl Mitchams objektfokuserede definition 

af teknologi beskerevet i ”Thinking through Technology” (Mitcham, 1994) og Müllers 

analyseorienteret definition af teknologi (Müller et al.,1984). Trinmodellen er udarbejdet af Niels 

Jørgensen, Thomas Budde Christensen og Erling Jelsøe (Jørgensen, 2020). 

Trinmodellen er udviklet for at kunne hjælpe med at inspirere til analysere af tekniske teorier med 

vægt på det teknisk videnskabelige aspekt af teknologien. Trinmodellen er det op i 6 forskellige trin 

som gør det muligt at kunne analysere fra 6 forskellige vinkler til en teknologi. 

 

Teori 
 

Diffusion of innovations af Evertt M. Rogers 

Ifølge Rogers er er det svært at kunne fremtvinge en udbredelse af teknologier til forskellige 

folkefærd som ikke forstår selve teknologien og dens betydning. Det vil oftest tage op til flere år før 

en teknologi vil blive adopteret af befolkningen og derefter bære frugt.   

Everett Rogers beskriver i ”Diffusion of Innovations”, hvordan en given innovation (eller idé) bliver 

modtaget iblandt befolkningen. Han opsætter følgende stadier/faser for, hvordan innovationer bliver 

adopteret: 

1.  Viden – Når et individ eller en anden beslutningstager (organisation) bliver opmærksom på 

en innovations eksistens, samt opnår begrænset viden om dennes funktion. 
2.  Overtalelse – Når et individ eller en anden beslutningstager (organisation) former en positiv 

eller negativ holdning til innovationen. 
3.  Beslutning – Når et individ eller en anden beslutningstager (organisation) involveres i 

aktiviteter som leder til beslutningen om, hvorvidt innovationen forsøges anvendt eller afvist. 



4.  Implementering - Når et individ eller en anden beslutningstager (organisation) tager 

innovationen i brug. 
5.  Bekræftelse – Når et individ eller en anden beslutningstager (organisation) søger at bekræfte 

eller afvise en beslutning om anvendelse af innovationen, eventuelt efter at ny viden om 

innovationen er opstået eller skabt. (Rogers, E., 1983, s. 164) 
 

Rogers påstår der nok er 4 elementer som er med til at sprede de nye ideer, selve innovationen, tid, 

det sociale system og de forskellige kommunikationskanaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ses på billedet ovenfor er der 2 kurver, en blå og en gul. Den blå kurve viser diffusionen på 

hvornår mennesker begynder at bruge et stykke teknologi (intet specifikt eksempel). 

Som der kan ses på kurven, starter dem som laver innovation med at bruge det og derefter skal de 

formå at kunne ”sælge” deres teknologi videre. Rogers mener at man ikke bare kan ramme alle på 

gang da kommunikation ikke er det samme fra segment til segment.  

Den gule viser hvor mange procentdele af menneskerne som bruger det fra da det kom ud til at alle 

anvender det. Hvis innovationen er god og gør en forskel så vil du gule kurve nok nærme sig 100% 

men det er ikke altid sandt.    

Som ses på billedet kan man ikke bare indføre solceller ud af det blå da der vil være tvivl og 

problematikker som gør at det vil tage lang tid. En anden barrierer er at penge selvfølgelig en stor 



faktor i denne udbredelse da teknologien er dyr og tager lang tid for at kunne se et afkast på 

investeringen. Dog skal man ifølge Rogers huske at teknologien tag udgangspunkt i at skulle erstatte 

andre forældede teknologier.  

 

 

Teknologisk analyse 
 

Trinmodel 
 

Trin 1. Teknologiers indre mekanismer og processer.    
Solceller er den gængse hverdagsbeskrivelse af solcelleteknologien i monterbar panelform. Solceller 

er dog ikke lig med de paneler vi ser opstillet på marker, eller monteret på hustage, men er i stedet den 

indre drivkraft der muliggør udvindingen af elektricitet fra solkraft. 
Solcellepanelet kan opgøres i flere forskellige der tilsammen udgør det panel vi ser i dag. Dette består 

af fotovoltaiske celler der muliggør omdannelsen af solenergi til elektrisk energi, et par 

stødabsorberende lag der beskytter cellerne, et ydre lag af hærdet glas, der beskytter mod bl.a. vind, 

vand og korrosion, og sidst men ikke mindst en omformer/konverter som forbinder solcellen med 

husstanden og det lokale elnet. 
Hærdet glas og stødabsorberingen giver dybest set sig selv; disse er gennemsigtige for at tillade at lys 

kan nå ind til de fotovoltaiske celler som glas og stødabsorbering beskytter. De tjener derfor et vigtigt 

praktisk formål, men er derudover ikke essentielle for det tekniske virke af solcellen.   
De fotovoltaiske celler er der hvor magien virkelig sker. Hver celle består af halvledere der er 

behandlet på en sådan måde at disse kun tillader elektricitet at passere igennem i én retning. Disse 

halvledere er placeret i stakke af to (den ene oven på den anden), hvilket er essentielt for virkningen af 

solcellen. De to halvledere, ofte refereret til som “wafers”, kan være lavet af silicium, hvilket er et 

vellidt materiale i produktionen af solceller. Men før end at der kan udvindes elektricitet fra sollyset, 

skal halvlederne ‘dopes’. Doping er den tekniske betegnelse for aktivt at ændre på elektrontallet i 

siliciumatomet, hvorigennem de to halvledere bliver henholdsvis positivt og negativ ladet 

(Semiconductor Technology from A to Z). Denne proces kaldes også for p-doping og n-

doping(positiv-/negativ). Doping sker ved at introducere urenheder i siliciummet vha. andre 

grundstoffer, fx bor eller fosfor. Når et dopingelement er blevet introduceret, vil antallet af elektroner 

i den siliciumholdige wafer ændre sig, og der vil enten være et overskud af elektroner, hvilket skaber 

en negativt ladet wafer, eller et underskud af elektroner, hvilket skaber en positivt ladet wafer.  
Når de to wafers sættes sammen, vil der i deres samling ske en udjævning af elektroner, hvilket skaber 

en midterzone, hvor wafersne er hverken positiv eller negativt ladet, en såkaldt udtømt zone (2011, 

Ingeniøren). De to wafers kan her opdeles i tre zoner: den øvre negative, den midterste udtømte og 

den nederste positive. Grundet de forskellige zoners ladning, eller mangel deraf, opstår et svagt 

magnetfelt mellem de to wafers. Når solen rammer cellen, tilføres en tilstrækkelig mængde energi til 

at zonen frigiver elektroner. Elektronerne vil, grundet magnetfeltet, blive tvunget op i den negativt 

ladet zone, hvor mængden af elektroner forøges, samtidig med at manglen på elektroner i den positive 

zone stiger. Ved at forbinde de to zoner med en elektrisk leder, fx en kobberledning, kan der 

kontinuerligt tilføres elektroner fra den negative zone til positive, hvormed der nu kan ‘høstes’ direkte 

strøm - direct current, DC.   
Da stikkontakterne i de danske husholdninger alle leverer vekselstrøm, AC, skal der bruges en 

konverter til at omdanne DC’en fra solcellen til AC. Konverteren skal også justere mængden af volt 

og ampere der bliver sendt ud i husstanden eller elnettet, så disse ikke overbelastes.  
  
Man kan købe mange forskellige slags solceller, men ikke alle fungerer på samme måde. 



De mest populære er polykrystallinske solceller, monokrystallinske solceller og tyndfilmssolceller.  
Den største forskel på monokrystallinske solceller og polykrystallinske solceller er hvor mange 

krystaller der er per. celle. Monokrystallinske består af én krystal per. celle, hvor polykrystallinske 

solceller har flere forskellige krystaller per. celle. Tyndfilmssolceller har ingen krystaller, men bliver 

til gengæld dampet med silicium på metalfolie eller glas eller også bliver siliciummet indkapslet i 

plast som er fleksibelt. (solcelleforening)  
Solceller lavet af silicium, er en halvleder der fungerer på samme måde, som en computer chip 

(Kaels), derfor er de mest effektive når temperaturerne er lave. (Ingeniøren) Man kan købe hvide 

solceller, som reflekterer det overskydende sollys og på den måde køler solcellerne, hvilket gør at 

effektiviteten øges. Dog er sorte solceller de mest udbredte, da de camouflerer sig bedre på taget. 

(phonixtagenergi)  

Trin 2. Teknologiers artefakter.  
En artefakt er en genstand, som er frembragt af mennesket. Et teknologisk artefakt er dermed et 

artefakt, der har en teknologisk funktion. Dette trin omhandler de artefakter, som benyttes til den 

pågældende teknologi. Teknologien i dette tilfælde er udnyttelse af solenergi til elproduktion samt 

opvarmning. For at opnå teknologiens formål, er man nødsaget til at se på de forskellige elementer.  
  
En solcelle anses oftest som det samlede artefakt, men et standard panel indeholder typisk omkring 60 

mindre solceller. 
Som tidligere nævnt i trin 1, bevæger elektronerne sig fra negativ til positiv lager, via halvlederen. 

Halvlederen findes i hver af de mindre solceller, hvis funktion er at lede elektronerne. Denne består 

primært af grundstoffet silicium, som gør den strømledende og er et materiale, som gør at strømmen 

ledes ensrettet, der på den vis skaber jævnstrøm. En yderligere artefakt er metalgitteret, som 

sammensætter alle de mindre solceller. Metalgitteret skal forstås som et slags net, som fører 

jævnstrømmen videre. Den samlede solcelle er beskyttet af enten et to lags plast - eller et glaslag. 

Dette er ikke-reflekterende, da hovedformålet er at absorbere solenergien.  

 

 

  

Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter. 
Modsat trin 1, som omhandler teknologiens indre mekanismer og processer, der har til formål at 

medvirke til teknologiens formål, omhandler trin 3 de utilsigtede effekter. Utilsigtede effekter kan 

anses som enten en risiko, eller en normal effekt af teknologien. Nedenstående punkter er de 

utilsigtede effekter for den nuværende solenergi. 
  
Normal effekt 

• Begrænset levetid. Det nyeste solceller har op til 30 år.  

• Højt engangsbeløb til opstart.  

• Lagring af energien igennem kraftige batterier er dyrt.  

  
Risiko 

• Solceller er forholdsvist pladskrævende  

• Afskaffelses samt genanvendelse er dyrt.  

Tvivl:  

• Udvikling samt forbedring af teknologien er dyrt.  

Ovenstående utilsigtede effekter skyldes hovedsageligt økonomiske årsager, hvorfor dette vil være en 

af hovedelementerne, når der skal ses på effektivisering.  



 

 Trin 4. Teknologiske systemer.   
Teknologisk system for solceller I det fjerde trin I trinmodellen  
Et teknologisk system er sammensat af flere forskellige artefakter som udgør en større helhed sammen 

og derved giver det systemet en funktion.  
Vi har valgt i vores projekt at arbejde med solceller og på det grundlag skal vi vide hvordan de 

fungere som et/i system og hvad der gør dem gode at have i forhold til vores problemstilling.   
Det er ikke bare at sætte solceller på taget og så gør de arbejdet, der er mere i systemet som man ikke 

lægger mærke til da det er gemt væk men yderst vigtigt for at kunne omdanne den opfangede energi 

til noget som vi kan bruge.  
• Selve solcellen (se trin 1 for at få et dybt indblik i hvordan den fungere)  

• Inverter som omformer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm så vi kan bruge det I 

husholdningen.  

• Overskudsstrøm skal skydes ud I elnettet så andre kan drage nytte af den. (skal lige 

implementeres først, smartnet)  

Ifølge de Vries har vores system opfyldt de krav der gør det til at system da der er input-proces-output 
  

 

 

Trin 5. Modeller af teknologier.  
I Danmark har man lagt fokus på havvindmølleparker i den grønne energiomstilling, men hvordan ser 

det ud med at inkludere solcelleparker i den grønne energiomstilling - er omkostningerne det værd?  
  
Omkostningseffektiviteten af solceller er i konstant udvikling og denne udvikling er steget mere end 

hvad IPCC-modellerne tilbage i 2014 har projiceret. Dette er konstateret fra artiklen ”Solar 

photovoltaics is ready to power a sustainable future” (Victoria et al., 2021) fra Aarhus Universitet. I 

figur 1 kan man se hvad de forskellige modeller projicere mht. el produktion af sol og vind i 2050. 

Kvadraterne i grå, er de modeller som IPCC-rapporten er baseret på. Nyere modeller viser et mere 

optimistisk billede, hvor sol penetration kan være mellem 40-60% i 2050. 

  
Ud over det, er der landbrugsjord i Danmark som potentielt kan udnyttes til solceller. Det er fordi der 

findes høj koncentration af CO2 i lavbundsjord. Ca. 7% af nuværende landbrugsareal består af 

lavbundsjord. Hvis man vådlægger dette areal, så vil Danmark spare 290.000 ton CO2 om året og 

opfylde knap ⅔ del af det samlede obligatoriske reduktionsmål, som EU’s Vandrammedirektiv kræver 



inden 2027. (klimarådet, 2020) Det kan dermed være en fordel at udnytte dette landbrugsareal til et 

andet formål. Der er potentiale i at dække op til 20% procent af Danmarks elforbrug, hvis der bliver 

bygget solceller på 10.000 hektar lavbundsjord (Figur 2.). Det vil også styrke energi diversitet, så man 

ikke er afhængig af en enkelt energikilde – fx vindmøller. Problemet er dog, at reglerne for beskatning 

af solceller på lavbund lige nu, forhindrer jordejere i at installere solceller, på deres lavbundsjord. Det 

betyder også et produktionstab på nogle enkelte bedrifter, hvis man konverterer jorden til 

energiproduktion. Dermed er der behov for at gøre denne konvertering attraktivt, for landejere.

 

Trin 6. Teknologier som innovation. 
For at tilgå regeringens 2030-mål, bliver vi nødt til at overveje mulighederne for, hvordan borgere kan 

medvirke til den grønne omstilling. For at opnå dette henvises der til teori afsnittet diffusionen af 

Evertt Rogers.  
Dette kan benyttes til retrospektivt at udpege fejltrin i tidligere forsøg på politisk intiativtagen bred 

implementering af solceller i Danmark, samt at planlægge fremtidige strategier for dette. 
En af Danmarks vigtigste eksportvarer er teknologi, forskning og videnskab, og befolkningen er 

overvejende højt uddannede (dst.dk,2020). Samtidig består eksporten af viden i stor grad af ny 

forskning i bæredygtige energiteknologier såsom vindmøller og solceller. Af denne grund kan det 

anslås, at der i Danmark generelt er kendskab til de seneste nye teknologier. 
Det udelukker dog ikke yderligere lignende tiltag; i Japan vedtog man i 1996 at give tilskud til private 

solcelleanlæg. Her fandt man, at netop tilskudsordninger har signifikant betydning for både en positiv 

modtagelse i befolkningen, samt antallet af nyopsatte solcelleanlæg (Zhang, Yu., Song, J., Hamori, S.) 
Privatejede solcelleanlæg bør blive en normalitet. 

 

Produkt 
Vi har i dette projekt besluttet at udvikle et roadmap (TSA2) for vidt udstrakt implementering af 

solceller i Danmark i 2030. Roadmappet vil blive udviklet med vores undersøgelse og analyse af 

solceller i Danmark – på både et teknisk og menneskeligt plan – som baggrund.  
Roadmappet vil repræsentere gruppens forslag til bred implementering af solceller i Danmark samt 

vejen dertil. Vi vil i udviklingen af roadmappet drage inspiration og paralleller til klimarådets 2030-

plan. Klimarådets mål for 2030, fra 2020, vil her kunne bruges som både pejlemærke og til 

sammenligning, for blandt andet at vurdere vores roadmaps skala, effekt og antagende udførlighed 

(klimarådet, 2020).  

 



 

Roadmap 

 

 

Nutid: 

I nutidens Danmark er solceller en dyr investering som på lang sigt gavner både miljøet og 

husholdningens økonomi. Dog er det så dyrt at mange ikke kan se muligheden i at investere hvis de 

måske ikke skal bo der de 10-15 år det tager før det er betalt hjem. Før i tiden var der en aftale der 

gjorde det nemmere og billigere at få solceller da der var et tilskud som blev givet, dog med mange 

problematikker og ændringer gjorde der blev skabt negativ omtale i medierne. 

Vision: 

Vores vision er at Danmark lever op til den klimaplan som er planlagt til 2030 som lyder på at 

reducere Danmarks CO2 niveau med 70%. Vi ønsker at de danske borgere skal investere i solceller 

hvis det er muligt så de kan være med til at leve op til et grønnere Danmark og derved stå som 

fanebærer når det kommer til grøn omvæltning.  



 

 

Hvorfor?: 

Hvorfor skal solceller udbredes på landsplan? Solceller er en rigtig god måde at høste energi på da 

den er nem og have med at gøre. Vedligeholdelse er på et minimum som også gør at det bliver en god 

investering i forhold til vindmøller som kræver meget vedligeholdes. Altså den bruger intet CO2 når 

den først er installeret. 

Hvornår?: 

Vi ved allerede at Danmark skal være i mål inden 2030 da planen er sat, så jo hurtigere vi begynder 

med at få grøn energi på bordet jo bedre bliver det for miljøet og hurtigere kan Danmark leve op til 

kravet.   

Hvordan?: 

Ved at genoplive den gamle aftale som den tidligere klima og miljøminister Martin Lidegaard havde 

men gøre den bedre og endnu mere lukrativ for private borgere end den var i forvejen. Den skal ikke 

kunne udnyttes til at lave stor profit men sætte præg af bæredygtighed og grøn omvæltning. 

Milesten: 

Første milesten vil være når solcelleaftalen er kommet plads og man kan se en bedre fremtid. 

Anden milesten vil være når der er begyndt at blive bygget solceller rundt omkring i Danmark og man 

kan se at folk har taget teknologien til sig.  

Tredje milesten er når man i Danmark kan se CO2 niveauet er faldet markant grundet den grønne 

omvæltning. 

Mål: 

Målet vil være at vi lever op til 2030 planen og vi kan se fremskridt på de teknologiske aspekter der 

ligger bagved denne grønne omvæltning. Når vi har valgt at adaptere os til forskellige teknologier 

som hjælper med at reducere Danmarks CO2 niveau, så skal vi være forberedt at vi måske er nødt til 

at sætte det æstetik til side.  

 

 

 

 

 

 
 



Konklusion 
 

Som mennesker på jorden må og skal vi tage ansvar for det globale klima problem som vi står. For at 

gøre det må menneskeheden til enighed i om hvordan det skal gøres så alle parter kan bidrage og være 

tilfredse. Det bliver svært at skulle sænke det forbrug af fossile brændstoffer da vi skal ud og investere 

tid og penge i grøn teknologi. 

ved at bruge tid og penge på grøn teknologi kan menneskeheden forhåbentligt holde sig indenfor den 

plan som er blevet lavet af klimarådet om at man skal have reduceret sit CO2 niveau. Danskerne skal 

begynde at bruge og investere i den grønne teknologi som over tid vil betale sig selv hjem og CO2 

niveauet vil være faldet.  

Drivkræfterne for at skulle bruge solceller er at vi i Danmark har sagt ja til at leve op til 2030 planen 

og derfor skal vi have flere solceller eller andet grønt energi udbredt i landet. Ved at gøre det endnu 

nemmere til at få danskerne til at investere i solceller, vil være at få det gamle lovforslag genoptaget 

og forbedret så vi kan få udbredt solcellerne på landsniveau. Det skal ikke være en dårlig at investeret 

i miljøet og derfor vil det være forpasseligt at man som fanebærer indenfor teknologien fik det 

billigere i form af tilskud eller man fik et fradrag. Penge og for lidt information omkring teknologien 

kan være en af de barrierer der gør at folk ikke vil satse deres formuer. 

 

 

Visuel præsentation 
Der vil jeg lave en plakat som går i dybden med mit roadmap og kommer helt tæt på hvordan det 

fungere. 
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