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Udvikling af en miljøøkonomisk model for 

dansk økonomi (GrønREFORM)

Formål: Udvikling af et analyseredskab, der kan bruges til en 

sammenhængende og konsistent vurdering af

• Miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik

• Samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske effekter af 

miljø-, energi- og klimapolitik

Ekstern støtte:

• Projektet støttes fra 2017 af Carlsbergfondet, KR-Fonden og 

EPRN



Oprettelse af modelgruppe fra 1. oktober 2019

• Modelgruppe består af 4 AC’ere og 4 studenter

• Kort tidshorisont: 2 år

• Projekt der indebærer tæt samarbejde mellem 

universitetsfolk og model-byggere

• Stort projekt: 19 personer





Målsætninger for modeludviklingsprojektet

• Udgangspunkt: REFORM-modellen som også danner 

udgangspunkt for arbejdet med en ny makromodel for dansk 

økonomi (fra REFORM til MAKRO og GrønREFORM)

• Modellen skal bl.a. udbygges med en mere detaljeret beskrivelse af

– Energisektoren

– Transportsektoren

– Landbruget

– Affaldssektoren

– Emissionskoefficienter for alle væsentlige forurenende stoffer

• Vigtige målsætninger: Modellen skal..

- ..være dynamisk

- ..kunne anvende mikroøkonomiske bottom-up data for alternative 

teknologier til miljøbeskyttelse og energiproduktion



Vigtigheden af at anvende bottom-up data

I traditionelle CGE-modeller kan forureningen kun nedbringes 

gennem

• Substitution væk fra det forurenende råstof over mod andre 

inputs inden for rammerne af den givne produktionsteknologi

• Reduktion af den produktion, der giver anledning til forurening

Ved at se bort fra muligheden for teknologiskift vil traditionelle 

CGE-modeller ofte overvurdere omkostningen ved 

forureningsbekæmpelse



Stategi

• Modellens grundforløb er for de enkelte delområder 

baseret på ekspertvurderinger foretaget udenfor 

modellen (RAMSES, Esmaralda, LTM, MAKRO osv.)

• Fuld integration: Modellens marginaleffekter ved alt-

andet-lige-beregninger er bestemt udelukkende af 

modellen – dvs. er fuldt endogene

• Hvor det er muligt, anvendes bottom-up-data i modellen 

(f.eks. energiforsyning og transport) 



Produktionsstruktur
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Produktionsstruktur

Overvejelser:

• Hvad gør vi på output-siden 

– Er det bedre med en eksplicit modellering af 

varer eller CET efter behov

• Modellering af abatement og transport

• Komplementaritet mellem bygningsmasse 

og opvarmningsbehov.

• Andet?



Brancher og produkter i 

GrønREFORM



Aggregering af brancher

MAKROs

brancheopdeling

GrønREFORMs

brancheopdeling

Landbrug Landbrug (12) 

Skovbrug

Fiskeri

Udvinding Råstofindvindingssektor (2)

Fremstilling Træindustri

Føde-, drikke- og tobak

Kemisk industri

Medicinal industri

Glas og betonindustri

Maskin og elektronikindustri

Øvrig fremstillingsindustri



Aggregering af brancher
MAKROs

brancheopdeling

GrønREFORMs

brancheopdeling

Energi- og raffinaderi Energiforsyning (2)

Vandforsyning

Renovation,

affaldsbehandling mv. (5) 

Olieraffinaderier (5)

Søfart Søfart (2)

Private tjenesteerhverv Land og luftransport (11)

Detail

Engros

Finansiel sektor

Bilhandel- og værksteder

Service til erhverv eksport

Service til privatforbrug



Aggregering af brancher

MAKROs

brancheopdeling

GrønREFORMs

brancheopdeling

Bygge og anlæg Bygge og anlæg

Bolig Boligsektoren

Offentlig tjenesteerhverv Offentlig servicesektor


