
Gode råd: 
Planlæg din 
præsentation: 
• Indledning (sæt 

scenen) 
• Indhold (handling) 
• Afslutning (løsning 

eller perspektiv) 
 
Find inspiration til din  
præsentation på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 
 
Husk at udfylde dok. 
nr. til Public 360 
samme sted som dato. 

Tip: 

Indsæt dato, dok. nr. og 
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• Indsæt dato og dok. nr. i 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Hovedbudskaber 

Energinet.dk ser på hele energisystemet når el og gas planlægges. 

- Fremtidens VE-energisystem skal levere energitjenester billigst 

muligt – biomasse/biorestprodukter er en vigtig ressource til at 

supplere vindkraft og sol 

- Et ”vind-scenarie” (50% vind/sol og 50% bio/bioaffald) er 

systemmæssigt en mulighed 

- Der er et stort behov for biomasse/biorestprodukter til 

brændstoffer. Strategisk rigtig anvendelse af biomasse er derfor en 

forudsætning for, at VE-energisystemet kan gøres 

konkurrencedygtigt 
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Energi-
ressourcer

Kul, olie, 
naturgas, 
Vind,sol, 
Biomasse 

Energi- 
system 

El,varme,gas, 
brændstoffer 

Energi-
tjenester 
Opvarmning, 
transport, lys, 

køling osv. 
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hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
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lav faktaark og del ud. 
 

Store vindkraft potentialer i regionen omkring DK 

• DK har set i EU sammenhæng nogle af de bedste vindkraft arealer 

• Vindkraft er et vilkår i regionen omkring DK – vigtigt at gøre systemet klar til det uanset 
om vi selv bygger mere vindkraft 

• DK har set i EU sammenhæng nogle af de bedste vindkraft arealer 

• Vindkraft er et vilkår i regionen omkring DK – vigtigt at gøre systemet klar til det uanset 
om vi selv bygger mere vindkraft 
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din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Potentiale og omkostninger til VE-el fra DK ressourcer  
(2030 priser, excl. integrationsomkostninger) 
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Vind og sol er 

ressourcer som kan 

gøre VE-

energisystemet 

konkurrence-dygtigt 

med fossil energi 

Vind og sol er 

ressourcer som kan 

gøre VE-

energisystemet 

konkurrence-dygtigt 

med fossil energi 

Land- 
vind 

Offshore vind (dybde over 30 m) 

Bio-KV 

Kystnær og offshore 
primære arealer 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Ressourcer og omkostninger til brændstoffer 
(2030 hvis alt biomasse allokeres til brændstoffer) 
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Brændstof produktion (PJ) 

Affald 

Energi- 
afgrøder 

Træ  

Gylle  
mv. 

Elektrolyse (power 2 gas) 

2013 2035 2050 

Forbrug af brændstof 
(gas+flydende) 

Naturgas + CO2 (2035) 

Gasolie + CO2 (2035) 

Halm 

Brændstof forbrug i dag vil medføre 
mere end 30 GW ekstra vindkraft hvis 
power-to-gas skal levere brændstof  

Biomasse bruges i dag primært til varme og KV 

Der er stort behov for biomassen til brændstoffer – undgå unødig brug af biomasse til anvendelse, der 
effektivt kan erstattes med el 
Der er stort behov for biomassen til brændstoffer – undgå unødig brug af biomasse til anvendelse, der 
effektivt kan erstattes med el 
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læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

0

100

200

300

400

500

600

Varmepumpe Solvarme Gaskedel Biomassekedel

Varmeproduktion, kr/MWh 

Indirekte tilskud (til elprod.)
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Selskabsøkonomisk

Afgifter og PSO 

- Der er høje afgifter på el til 
varme sammenholdt med 
biomasse  
 

- Dermed motiveres der til at 
anvende biomasse til bl.a. 
opvarmning 
 

- Den fiskale struktur bidrager 
derigennem til en forringelse 
af VE energisystemets 
konkurrencedygtighed 
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Årlige energistrømme (Idag) 
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hjælp til at huske, 
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Årlige energistrømme (2035 – reference optimeret) 
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Årlige energistrømme (2035 – feasibility med olie reduktion) 

6 mio ton CO2 pr. år 
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VE-gas som byggesten for brændstoffer 

Metan 

Syntesegas 
ell. H2 lager 

Methanol 

DME 

Biogas 

Anaerob + 

rensning 

Biogas 

Termisk + 

rensning 

Elektrolyse  

Alkal./SOEC 

-Benzin 
-Diesel  

-Kerosene 

Hydrogen 

Metan 

PE plast etc. 

Ammoniak 
(VE-gødning) 

VE-gas 

Signatur: 

 CH4 

 H2 

 CO 

Transport 
Industri 

mv. 

El/varme 
Industri 

Transport 

Katalyse SR Katalyse SR 

Næringsstoffer (N,P,K, humus mv.) 

Næringstoffer (P mv.) 
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200-300 °C 

200-300 °C 

>200 °C 

>800 °C 

>500 °C 
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Samspil mellem overordnede og lokale gasnet 

Nye typer af VE-gasser skal integreres – vigtigt at håndtere del-net med andre gas-kvaliteter i samspil 
med det overordnede gasnet 
Nye typer af VE-gasser skal integreres – vigtigt at håndtere del-net med andre gas-kvaliteter i samspil 
med det overordnede gasnet 
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F.eks industri-klynge ell.  
kraftværks områder 

F.eks Ringkøbing-Skjern 
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Forskning – Demonstration - Implementering 

13 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tvsyd.dk/artikel/217530:Denne-plakat-skal-faa-dig-til-at-saenke-farten&ei=Uij8VPTHGoPaPOKkgcgO&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNElO0K-StNfYaZxJmr_rZ5PXNKBAg&ust=1425897914553002


Opsummering 

• Danmark har potentiale til at lave en effektiv integration mellem 

Vind/sol og biomasse/biorestprodukter (konkurrencedygtig VE) 

• Nogle af Europas billigste vind-ressourcer 

• Gode potentialer for varmepumper (individuel, fjernvarme, industri) 

• Erhvervsklynger/viden for varmepumper og bio til brændstof teknologi 

• Muligheder for samspil med et etableret fjernvarmesystem og gassystem 

 

Biomassen skal anvendes strategisk korrekt for at realisere disse muligheder! 

Vigtigt at rammebetingelser understøtter disse muligheder 
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Tak for opmærksomheden 

www.energinet.dk/energianalyser 
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Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Lagerkapacitet i energisystemet – Scenarie 2035 

Gaslagre (11 TWh metan-gas) 
vist som el input ved Power-to-gas 

Udlandsforbindelser årlig 
akkumuleret case 2035 
(2,3 TWh) 

El- og plugin hybrid 
case 2035 

Individuel varmep. 

Fjernvarme m. lager 

2,3 TWh 

• Interconnectors til balancering helt afgørende. 

• Fleksibilitet fra varme og transport ikke tilstrækkeligt 

• Interconnectors til balancering helt afgørende. 

• Fleksibilitet fra varme og transport ikke tilstrækkeligt 16 
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VE-el ressourcer i DK  
(mængde og cost of energy for 2030 excl. integration) 

Beregnet ved 4% diskontering og teknologidata-katalog 2014/2015 
For sol er ikke vist barmarks anlæg. 

2015-10-02 

Landvind 

Bio-KV 

Møde mellem CTR og Energinet.dk 

Potentiale til at gøre vindkraft konkurrencedygtigt med fossil elproduktion 
Landvind i DK er i særlig grad en omkostningseffektiv VE-ressource 
Potentiale til at gøre vindkraft konkurrencedygtigt med fossil elproduktion 
Landvind i DK er i særlig grad en omkostningseffektiv VE-ressource 


