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Hvordan ser udfordringen ud?
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The Emissions Gap Report 2019
om Paris-aftalen

• Der vil være et signifikant emissionsgab i 2030
• Forpligtelserne dækker under 1/3 af de nødvendige reduktioner for at 

opfylde 1,5 0C målet

Parisaftalen sætter 
rammen for 
klimapolitikken

IPCC Rapport sidste vinter

• Temperaturen er steget 1 0C det sidste århundrede
• Pt stiger temperaturen med 0,2 0C per årti

• Vi når 1,5 0C niveau'et 12-34 år fra nu

1,50C niveau'et

• 45% CO2 reduktion i 2030 sammenlignet 
med 2010

• Nul CO2-emissioner i 2050



Tipping points
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Tipping points: 
Nødvendig med 
drivhusgasreduktioner på kort sigt 

Figur fra Steffen, Rockström, Richardson m.fl. (2018): Trajectories of the Earth System in the Anthropocene
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Summary Gap Report

• ..vi har mistet et årti
• ..men vi er markant bedre stillet mht

reduktionsmuligheder



Kilde: Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2020

Vi har gjort det ret godt i Danmark!
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Danske drivhusgasudledninger fra 1990 – 2030 
70% målet opfylder Paris-
aftalen

• Danmark tager en "fair share"
• EU's indmelding opfylder pt ikke Paris-

aftalen



Effekt af ny basisfremskrivning og klimaftale
- ét skridt tilbage og to frem

41,543,1 22,7 

+1,6

-3,4

Basisfrem-
skrivning 2020:

Klimaaftale
Energi & Industri mv.:

Netto-nul

Hvad udleder vi i 2030?
Mio. ton CO2e

39,7
BF2020 BF2019 Klimaaftale 70 pct.-mål
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Hvordan ser Danmarks energisystem ud i 2050?

• Et energisystem hvor hovedhjørnestenen er elektricitet
• …elsystemet driver udviklingen
• …fjernvarme- og gassystemet er nødvendige elementer…
• …og det integrerede system leverer ikke kun el og varme men også 

brændsel til industrielle processer og transportsektoren

• Systemet er domineret af vindkraft og solceller
• Men vi skal bruge et "residual" system til at få det hele til at gå op
• Biogas, Biomasse, Power-to-X, CCS, Smart Energy, Lagre…..

24.august 2020

Det langsigtede mål

Et drivhusgas-neutralt 
system i 2050

• Netto-nul emissioner
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Hvor langt er vi kommet, og hvad 
mangler vi?
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24.august 2020
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Kilde: Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2019

Anm.: Den historiske udledning er klimakorrigeriet, mens referencen i 1990 er sat til FN’s basisår, der er noget lavere end det 

korrigerede tal. Derfor starter reduktionen i negativ.

Drivhusgasudledninger 2030 – ift Basisfremskrivning19
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Hovedbudskaber i rapporten

• Vi kan nå i mål med 70 procentsmålet.

• Vi skal allerede nu udvikle nye teknologier og vaner for at komme i 
mål. Kendte teknologier tager os kun til 60 pct.

• Omstillingen kræver både en generel drivhusgasafgift og en lang række 
målrettede tiltag i alle sektorer.
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Vejen mod 70 pct. kan med fordel tænkes i to spor

Implementeringssporet

Omstillingselementer: Kendte
Politisk fokus på kort sigt: Konkrete virkemidler

Omstillingselementer: Nye
Politisk fokus på kort sigt: Planlægning og udvikling

Udviklingssporet

70 pct.

2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026     2027     2028     2029     2030                               2050 

Klima-
neutralitet
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De kendte redskaber tager os til 60 pct.

Note: Tallet for 2020 er den forventede udledning i henhold til basisfremskrivningen 2019.
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Danske drivhusgasudledninger i 1990, 2020 og 2030



Hvad skal der til for at nå 70 pct.?



Implementeringssporet har bredt fokus
Implementeringssporet
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Giver reduktion på ca.
11 mio. ton CO2e i 2030

=

Regeringens seneste klimapakker har tiltag, 
der bidrager til omstillingselementet, men 
finder kun ca. 2,4 mio. ton CO2e. 

Alene i de fremhævede omstillingselementer 
finder Klimarådet ca. 4,1 mio. ton CO2e.



Udviklingssporet skal sætte mange skibe i søen

CO2-fangst og lagring

Omlægning af landbrug 
og fødevarevaner

Yderligere transport-
initiativer
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Øvrige 
omstillingselementer

Kan give reduktion på 
op til 16 mio. ton CO2e i 
2030 

Sandsynlighedsvægtet 
reduktion på 
8 mio. ton CO2e i 2030

=

Udviklingsporet

Regeringens seneste klimapakker har tiltag, 
der bidrager til omstillingselementer i denne 
kategori, men finder kun ca. 0,9 mio. ton 
CO2e. 

Alene i denne kategori finder Klimarådet 
ca. 4 mio. ton CO2e.



Omstillingselementer i udviklingssporet

CCS

PtX

PtX

Reduktionspotentiale i 2030 
mio. ton CO2e

Sandsynlighed

CCS på biogas 1,2 Høj
CCS på affaldsanlæg 1,1 Høj
CCS på industrianlæg 1,2 Høj
CCS på biomassekraftvarmeanlæg 1,0 Høj
Flere elbiler (1,5 mio. i 2030) 0,8 Lav
Effekt af CO2-afgift på antal kørte km 0,7 Høj
Yderligere reduktion af antal kørte km 0,8 Lav
Yderligere reduktioner fra den tunge transport 0,2 Medium
Ændrede fødevarevaner og ny teknologi i landbruget 2,0 Medium
Elektrificering af boreplatforme 0,5 Medium
Elektrificering og brint på raffinaderier 0,3 Høj
Hydrogenering af diesel 0,3 Lav
Brint i gasnettet 0,1 Medium
Elektrificering og brint til indenrigsfærger og -fly 0,2 Medium
Elektrificering af motorvejsnettet – ellastbiler 0,2 Lav
Øget udbygning med biogas 0,9 Høj
Mindre dieselforbrug i bygge- og anlægssektoren 0,1 Høj
Mindre dieselforbrug i landbrugs- og skovmaskiner 0,2 Medium
Pyrolyse til biokoks og produktion af brændsler 4,0 Lav
Samlet reduktionspotentiale 15,8
Sandsynlighedsvægtet reduktionspotentiale 8
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I 2030 er jordbrug og transport de store udledere

Danske drivhusgasudledninger i 2030 fordelt på sektorer
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Bygninger

Negative 
udledninger



Hvordan opnås reduktionerne?



Udledning af CO2 og andre drivhusgasser skal koste mere

Kr. pr. ton CO2e
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Bud på 
afgiftsniveau i 2030

Store forskelle i dagens niveau for energiafgift, CO2-afgift og CO2-kvotepris

Note: For benzin stiger CO2-afgiften til 1.500 kr., da energiafgift her ikke opfattes som en indirekte afgift på CO2. 

Bud på afgiftsstigninger frem mod 2030 på udvalgte områder
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Energisystemet skal af med fossile brændsler inden 2030
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• Ud med kullet snarest muligt og inden 2025

• Mere vind og sol – sæt turbo på udbud

• Mere el til varme –elvarmesats på 5 øre/kWh

• Biogas til erstatning af den fossile naturgas



Grøn fjernvarme spiller en vigtig rolle for at nå 70 pct.
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• Fjernvarmen er allerede nået langt – men er ikke i mål

• Øget tilslutning til fjernvarme

• Grønnere fjernvarme

• Stop for brug af kul

• En grønnere affaldsforbrænding

• Øget elektrificering – pres på kraftvarmen



Klimarådets centrale anbefalinger til ny klimapolitik

Implementeringsspor
• Markant drivhusgasafgift

• Kuludfasning inden 2025 

• Udbud af havvind, landvind og sol

• Lavere elvarmeafgift

• Fleksible tariffer i elnettet

• Afskaffelse af afgift på certificeret 
overskudsvarme

• Annoncering af stop for salg af nye 
benzin- og dieselbiler fra 2030

• Tilskud til elbiler

• Pakke med tiltag til udbredelse af 
ladeinfrastruktur

• Bedre organisering af ordning til 
udtagning af lavbundsjorder

• Krav til virksomheder om sortering af 
affald

• Regulering til at sikre at plastemballage 
reelt kan genanvendes

• Genindførelse af industriens 
energispareordning

• Håndhævelse af bygningsreglementets 
krav til energieffektivisering

• Krav til energirenovering i kommunale 
og offentlige bygninger

• Udbud af biogasproduktion

• Revision af støtteordningen til biogas

• Krav om reduktion af udslip fra 
biogasanlæg til et minimum

• Klimastrategier i kommuner og regioner

• Videreudvikling af værktøjer til grønne, 
offentlige indkøb

• Klimavurdering af alle større lovforslag 
og offentlige investeringer

Udviklingsspor
Nationale strategier for:

• CCS

• Landbrug og fødevarer

• Tung transport, skibe og fly

Strakspakke
En række tiltag bør gennemføres hurtigst 
muligt for at sikre tidlige reduktioner og 
forhindre fejlinvesteringer. 
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klimaraadet.dk
Kontakt: mail@klimaraadet.dk

Tak for jeres
opmærksomhed

Poul Erik Morthorst
Professor emeritus

DTU Wind Energy Department
e-mail: pemo@dtu.dk


	Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion 
	Hvordan ser udfordringen ud?
	Dias nummer 3
	Tipping points
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Hvordan ser Danmarks energisystem ud i 2050?
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Hvad skal der til for at nå 70 pct.?
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Omstillingselementer i udviklingssporet
	Dias nummer 18
	Hvordan opnås reduktionerne?
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	����Kontakt: mail@klimaraadet.dk	

