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Vision Klimaudfordringen indeholder en historisk stor mulighed for Danmark 

Et land, hvor danske hjem, 

transportløsninger og hele 

erhvervssektoren forsynes 

med grøn energi, og hvor 

Made in Denmark er lig med 

bæredygtighed. Et land, som 

sælger grøn energi, teknologi 

og viden til hele verden, og 

som samtidig trækker 

investeringer til landet …..
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Analytisk udgangspunkt og tilgang til sektorkøreplanen

Kilde: Energistyrelsen (2019): Basisfremskrivning; Ea Energianalyse; Dansk Energi; QVARTZ analyse

• Detaljeret bud på vejen til 70% reduktion af Danmarks CO2-udledninger i 2030

• Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 er baseline for alle beregninger, der bygger 

på forudsætning om fastholdt fremtidig aktivitet. Yderligere energibesparelser forudsat

• Køreplanen bygger på seneste tilgængelige viden. Givet at teknologispring mv. ikke 

kan forudsiges, vil planen løbende skulle opdateres i takt med ny viden

Bidrag til internationale reduktioner3

Bidrag til andre sektorers reduktion2

Reduktion i egen sektor1

Tilgang og analysegrundlag0

• For at kunne beregne Danmarks efterspørgsel efter vedvarende energi i 2030 og behovet 

for infrastrukturudbygning, er andre sektorers forventede CO2-reduktioner og det afledte 

behov for vedvarende energi estimeret

• Denne analyse bygger på en fortrængningsmodel, som lægger til grund, at CO2-

reduktioner på tværs af sektorer sker så omkostningseffektivt som muligt for at nå 70% 

• Potentialet for CO2-reduktioner i andre sektorer skal kvalificeres baseret på de øvrige 

partnerskabers køreplaner

• Detaljerede forslag til hvilke CO2-reduktioner energi- og forsyningssektoren selv kan 

gennemføre, samt hvilke investeringer det kræver

• Vurdering af potentialet for at Danmark kan udnytte sine store vedvarende 

energiressourcer og bidrage til Europas CO2-reduktion samt styrke sin industrielle 

styrkeposition inden for bæredygtige løsninger  

Udgangspunkt og spørgsmål Tilgang
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Siden 1990 er Danmark nået halvvejs mod målet om 70% CO2-reduktion
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-26

1990 2019

47

-19

-24
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2030

70%-målsætning

70

-34% -70%

Energi- og forsyningssektoren

Øvrige sektorer

X%

X%

Reduktion ift. 1990

Reduktion ift. 1990

58%

14%

Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer 1990-2030

Millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2e)

Note: Viste udledningstal er faktisk udledning ekskl. LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry), som opgjort i 
Basisfremskrivning 2019. "Energi- og forsyningssektoren" omfatter udledning ved udvinding, konvertering til el og varme og ved
endelig opvarmning. 

Kilde: Basisfremskrivning 2019; Energistatistik 2017; QVARTZ-analyse

Gennemførte reduktioner Reduktionsbehov
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Energi- og forsyningssektoren kan reducere med 12,9 mton frem mod 2030 

1 Indiv iduel rumv arme i boliger og erhv erv  

Note: *Den tilbagev ærende f ossile udledning ov erstiger den v iste residual på 0,5, da en andel af  CCS-reduktionen (0,8 mio. ton) stammer f ra biomasse og derf or 

medregnes som negativ  emission. Dv s. at der er 1,3 mio. ton udledning tilbage, som f ordeler sig på f ølgende måde: 0,4 mio. ton f ra indiv iduel rumv arme, som f orv entes 

f ortrængt gennem energief f ektiv iseringer i andre sektorer (by gninger og erhv erv ), 0,6 mio. ton f ra naturgasf orbrug i Nordsø-produktion, 0,4 mio. ton f ra af f aldsenergi, 

samt <0,1 mio. ton f ra olie i olief y r samt til opstart og nødlast (<0,1 mio. ton). (Summerer ikke til 1,3 pga. af rundinger)

Kilde: Basisf remskriv ning 2019; Ea Energianaly se; Beregninger af  Dansk Energi; QVARTZ-analy se
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Udledning af drivhusgasser i energi- og forsyningssektoren, 1990-2030

Millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2e) Yderligere initiativer Initiativer i basisfremskrivningen

Samlet reduktion frem mod 2030; 12,9 mton

– heraf 5,3 mton i yderligere identificerede 

tiltag i forhold til basisfremskrivning
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CO2-reduktionsbehov for alle sektorer

Reduktion 2019-2030 for at indfri 70%-målsætning

Millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2e)

~13

Reduktionsbehov Energi og forsyning

~4

Landbrug, miljø 

og industrigasser1

Transport, Industri & Bygninger

26

~9

1 Håndtering af afgrøder, gødning, husdyr og arealanvendelse i landbrug samt spildevand og industrigasser i miljø, vist som CO2-ækvivalenter

Note: I Basisfremskrivning 2019 forventes et fald i udledning på 7,6 mio. ton i energi- og forsyningssektoren, 0,4 mio. ton i landbrug, miljø og 

industrigasser samt et fald i udledningen på 0,4 mio. ton i øvrige sektorer i 2030 

Kilde: Basisfremskrivning 2019; Ea Energianalyse; Beregninger af Dansk Energi; QVARTZ-analyse

Svarer til, at anvendelsen af fossile 

brændsler i industri, transport og bygninger 

ca. halveres (9 mton ud af 19 mton) 

Svarer til, at ikke-energirelateret udledning fra 

landbrug, miljø og industrigasser reduceres 

med ca. 30% (4 mton ud af 14 mton) 
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Elektrificering forventes at fordoble elforbruget mod 2030

Øget elbehov fra 2019 til 2030 (70%-målsætningen) 

TWh

1 Varmepumper i husholdninger (3,5 TWh), varmepumper i fjernvarme (3,1 TWh) og varmepumper i industrien (2,4 TWh)
2 Øvrige dækker over et generelt øget elbehov i industri, byggeri og offentlig service (0,9 TWh), intern transport i landbruget
(2,2 TWh) samt elektrificering af søtransport (0,01).

Kilde: Basisfremskrivning 2019; Ea Energianalyse; Dansk Energi; QVARTZ analyse
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El-infrastrukturen skal udbygges for at understøtte elektrificeringen

Note: Inv esteringer v ed f astholdelse af  elbehov er de samlede reinv esteringer i perioden 2019-2030. Viste tal f or transmissionsnettet f or besluttede inv esteringer 

primo 2020 er budgettal og indeholder primært opgraderinger af  f unktionalitet og omkostninger til ny  udlandsf orbindelse til UK. Resterende transmissionstal 

repræsenterer midten af  større interv aller og er ekskl. inv esteringer i y derligere udlandsf orbindelser, ev entuel energiø og ilandf øringer. Beregninger f or distributionsnettet 

er ekskl. inv esteringer til at understøtte stigningen i f orbrug 2019-2030 f ra landbrug og priv ate serv iceerhv erv på 3 TWh (~5% af  det samlede f orbrug f ra 

distributionsnettet i 2030).

* Heraf  er 10 mia. kr. besluttede transmissionsinv esteringer primo 2020

Kilde: Beregninger af  Dansk Energi samt af  Energinet pba. Energinets Reinv esterings-, Udby gnings- og Saneringsplan (RUS-plan) 2018

Investering i elnetinfrastruktur, 2019-2030

Mia. kr. (2019-priser)

38

29

10 41

13

28*

Investering ved 

fastholdt elbehov

23

Investering 

sfa. yderligere 

udbygning 

(70% mål)

79

Samlet investering 

(70%-målet)

56

Distribution Transmission

35 TWh +36 TWh 71 TWh

~30

Ekstra 

investering uden 

smarte tiltag

‘Smarte’ tiltag skal begrænse investeringerne

• Investeringsestimatet på 79 mia. kr. 

forudsætter, at kunderne flytter en 
del af deres elforbrug væk fra 
spidsbelastningstidspunkter

• Dette afhænger af 'smarte' tiltag fx 

moderniseret prissætning, fleksibelt 
forbrug, frisættelse af forsyningsdata, 
lokale fleksibilitetsmarkeder osv.

• Udbygningsinvesteringen kan blive ~30 

mia. kr. højere uden 'smarte' tiltag

• I det 'smarte scenarie' forventes 

eldistributionstariffen ikke at stige, 
hvis efterspørgslen følger med 

udbygningen
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Eldistributionstariffen forventes at falde med for de fleste kundegrupper

1 Tariffen for store industrikunder forventes ikke at falde, da en større del af højspændingsnettet er ved at have nået sin levetid. Der skal derfor 
foretages betydelige reinvesteringer frem mod 2030. Tariffen har således være unormalt lav i de senere år grundet et relativt afskrevet 
højspændingsnet. 

Kilde: Beregninger af Dansk Energi; QVARTZ analyse

Udvikling i gns. eldistributionstarif fordelt på kundetyper

Indeks 100 = Gns. eldistributionstariffer i dag

• Eldistributionsnettet udbygges for 

at kunne levere 71 TWh i 2030

• Smartere anvendelse af infra-

strukturen vil bidrage til en reduktion 

af investeringsomkostningerne:

o Moderniseret prissætning

for brug af elinfrastruktur

o Fleksibelt forbrug og 

udvikling af markeder for 

lokal fleksibilitet

o Sektorkobling, herunder 

udnyttelse af varmelagre

o Frisættelse af 

forsyningsdata, så 

kommercielle aktører kan 
optimere prissætning, 

fleksibelt forbrug og produktion

o Innovation af samspil mellem 

fleksibelt forbrug og elnettet

Forudsætninger for udbygningen af 

distributionsnettet

Antal 

kunder

100

100

100

100

100

95

95

95

2019 2030 (inkl. smarte tiltag)

Store industrikunder1

Fx slagterier og store støberier 
(forbrug 

fx 20 GWh/år)

Privatkunder og småerhverv 

Fx husholdningskunder (forbrug 
ca. 4.000 kWh/år) og mindre 

landbrug (forbrug fx 100.000 

kWh/år)

Mindre erhvervskunder 

Fx større landbrug og 
supermarkeder (forbrug fx 

250.000 kWh/år)

Store erhvervskunder og 

mindre industrikunder
Fx kollektive varmepumper til 

fjernvarme og kølehuse (forbrug 

fx 1 GWh/år)

3,2 mio

36.000

1.500

250
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Hvor står vi i dag? 

Covid2019-udspil til grøn genstart 

Regeringens udspil

Fagbevægelsens klimaudspil
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Hvad indeholder de nye aftaler og hvad betyder der for udvikling og 

eksport af grønne danske varmeløsninger

• Grøn varme bliver billigere og fossil varme bliver dyrere

• Bedre rammer for udnyttelse af overskudsvarme

• Støttepuljer til udfasning af olie- og gasfyr

• Modernisering af produktionsbindinger

• Enighed om ny fremtidssikret økonomisk regulering, der tager højde for klimamål og sikrer effektivisering

• Fossilfri affaldsvarme: Udsorteringen og genanvendelse af fossilt affald og pulje til køb og lagring af fanget CO2

• Gode rammer for udfasning af fossil 

fjernvarme

• Udbredelse af fjernvarme i eksisterende 

naturgasområder

• Elektrificering giver fjernvarmen nye 

teknologiske og økonomiske muligheder

• Understøtter fjernvarmens konkurrencekraft 

i en verden, hvor også individuelle 

alternativer falder i pris


