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1. Indledning
Med Energiaftalen af 22. marts 2012 blev det bl.a. 
aftalt, at der som grundlag for en omstilling af 
energiforsyningen til at være fuldt dækket af ved-
varende energi skal sikres et tilstrækkeligt viden-
grundlag, der understøtter de mest økonomiske og 
effektive løsninger. Som et element heri er Energi-
styrelsen blevet bedt om at udarbejde en analyse 
af den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen 
både i overgangsfasen med fortsat anvendelse af 
naturgas og i en fremtid, hvor biogas og anden VE-
gas tager over. 

Den nærmere opgavebeskrivelse fremgår af bilag 
1. Energistyrelsens analysearbejde er gennemført 
sammen med Energinet.dk, ligesom de tre gasdi-
stributionsselskaber har bidraget til analysearbej-
det.

I Energiaftalen blev det endvidere aftalt, at der skal 
gennemføres en elanalyse, analyse af fjernvarmens 
rolle i den fremtidige energiforsyning og analyse af 
den fremtidige anvendelse af bioenergi i Danmark. 
Som baggrund for gennemførelsen af analyserne 
er det fundet hensigtsmæssigt at anvende fælles 
forudsætninger og scenarier for mulige fremtidige 
energisystemer. Scenarierne er teknisk konsistente 
modeller eller billeder af mulige fremtidige ener-
gisystemer i Danmark, der overholder de politiske 
målsætninger. 

For gasinfrastrukturanalysen er det overordnede 
formål, at undersøge virkningerne for gasinfra-
strukturen af, at naturgassens absolutte og relative 
andel i energiforsyningen falder frem mod 2050 
som led i regeringens mål om, at el- og varmefor-
syningen dækkes af vedvarende energi i 2035, og 

at hele energiforsyningen dækkes af vedvarende 
energi i 2050. Da omkostningerne til drift af ga-
stransportsystemet i store træk er uafhængigt af 
de transporterede gasmængder, vil dette alt andet 
lige føre til stigende transportpriser pr. transporte-
ret Nm3 gas. 

Det danske gassystems rolle forventes, i lighed 
med de øvrige dele af energisystemet, at blive æn-
dret markant over de kommende årtier. Fleksibili-
teten i det eksisterende system vil kunne stilles til 
rådighed for det samlede energisystem og derved 
bidrage til en højere forsyningssikkerhed. Eksem-
pelvis som spidslast i el- og varmeproduktion, pro-
cesenergi i industrien og i transportsektoren.

Gassystemet sikrer fortsat produktion og indtægter 
fra gasproduktionen i Nordsøen. Forventningerne 
til den fremtidige produktion af salgsgas (gas pro-
duktion fratrukket egetforbrug på platformene) 
er opgjort på grundlag af påviste reserver i Ener-
gistyrelsen prognose fra 2013 for olie- og gaspro-
duktionen. Medregnes mulige bidrag fra yderligere 
produktion fra de nuværende felter, som følge af 
teknologiudvikling og bidrag fra nye fund i forbin-
delse med efterforskning, vil der kunne være behov 
for transport af yderligere gasmængder gennem 
gasinfrastrukturen.

Mængden af VE-gasser er i scenarierne begrænset 
til, hvad der i alle år antages at være muligt at levere 
fra biogasanlæggene, evt. opgraderet med brint. De 
begrænsede mængder betyder, at gassen må mål-
rettes de anvendelsesområder, hvor den antages, at 
have størst nytteværdi i en fossilfri energiforsyning. 
På basis af de samfundsøkonomiske analyser vur-
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deres det på sigt at dreje sig om transport, industri 
og hurtigt regulerende elproduktionsanlæg. Derfor 
forudsættes gassen som udgangspunkt udfaset til 
andre anvendelser, herunder varmeproduktion. 

Det betyder, at gasanvendelsen forudsættes æn-
dret markant i forhold til i dag i de overordnede 
energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050. Fra 
2035 indeholder scenarierne således et kraftigt fald 
i gasforbruget, som betyder, at gasinfrastrukturen 
skal håndtere færre transportmængder. Omkost-
ningerne til driften af gasinfrastrukturen reduceres 
imidlertid ikke pro rata i forhold til gasmængden, 
fordi omkostningerne i stor udstrækning er uaf-
hængige af de transporterede mængder. Transport-
prisen pr. Nm3 gas vil derfor alt andet lige stige på 
grund af et reduceret dansk gasforbrug.

Det forudsættes, at der frem til 2035 kan opbygges 
produktion af VE-gasser til erstatning for natur-
gas, men der er ikke taget præcis stilling til, hvor 
og hvordan dette skal ske. Udviklingen vil i høj grad 
være markedsbestemt med mindre, der i et eller an-
det omfang sker subsidiering af VE-produktionen. 

Samlet set vurderes det således nødvendigt for det 
samlede energisystem at opretholde hovedparten 
af både gastransmissions- og gasdistributionssy-
stemet, så der sikres et system, der både kan hånd-
tere tilslutning af fremtidige VE-gasanlæg, gasfyl-
destationer til transport, fortsat levering af gas til 
procesindustrien samt levering af fleksibilitet og 
back-up til elsystemet.
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2.
Resumé
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Energistyrelsens overordnede scenarieanalyser 
viser, at det er muligt at konstruere energisyste-
mer, der opfylder de politiske målsætninger om 
en energiforsyning dækket af vedvarende energi. 
De overordnede scenarier viser endvidere, at gas-
infrastrukturen også i 2050 kan anvendes til trans-
port og lagring af energi (VE-gasser) og til sikring af 
energiforsyningssikkerheden. 

I lyset af de betydelige usikkerheder, der er for-
bundet med analyser af fremtidens energisystem 
ikke mindst i forhold til udviklingen i udlandet, for-
ventninger til teknologiudvikling og udviklingen i 
brændselspriser, synes det generelt at være afgø-
rende for en omkostningseffektiv omstilling af det 
danske energisystem, at energisystemet tilrette-
lægges, så det er robust over for uforudsete udvik-
linger og tilpas fleksibelt til, at nye teknologier kan 
inkorporeres.

Analyserne tegner et billede af, at gassystemet i sti-
gende grad vil kunne anvendes til den grønne om-
stilling, herunder også til distribution af VE-gasser, 
som i takt med den teknologiske udvikling gradvis 
forventes at afløse naturgassen på det danske gas-
marked. I de overordnede scenarier forudsættes, 
at der i perioden fra 2020 løbende vil ske en øget 
anvendelse af VE-gasser for at erstatte naturgas i 
energiforsyningen. I dag er biogas den mest kon-
kurrencemodne form for VE-gas, men produkti-
onsprisen for biogas er stadig 2-3 gange så dyr som 
naturgas. Andre former for VE-gasser så som gas 
fra termisk forgasning af biomasse, affald og elek-
trolysegas befinder sig fortsat på et forsknings- og 
udviklingsstadie. Det er dog forventningen, at for-
gasningsteknologien vil kunne gøres mere konkur-
rencedygtig frem mod 2025.

Der synes dermed også i fremtiden at være behov 
for væsentlige dele af gassystemet. Hvis målsæt-
ningen om fossilfri varme- og elproduktion skal 
opfyldes i 2035, betyder det bl.a., at gasforbruget 
til individuel opvarmning skal være afviklet i 2035. 

Dette betyder, at dele af distributionsnettet kan 
nedlægges og der opnås omkostningsbesparelser, 
primært som følge af bortfald af kunder. Det kan 
dog senere betyde færre frihedsgrader og ekstra 
omkostninger ved tilkobling af biogasanlæg og gas-
fyldestationer til transportsektoren. 

De tekniske muligheder og økonomiske omkost-
ninger ved en eventuel konvertering af gasforbru-
get i dansk erhverv og industri til elektricitet eller et 
CO2-neutralt brændsel er undersøgt. Resultatet vi-
ser, at op mod 90 pct. af det undersøgte potentielle 
gasforbrug vurderes teknisk at kunne konverteres 
til anden teknologi. De samlede kapitalomkostnin-
ger ved erstatning af naturgassen i dag med el eller 
biobrændsel vil for de gasforbrugende procesvirk-
somheder ligge i størrelsesordenen 19-28 mia. kr. 
opgjort i dagens priser.

Det bemærkes, at der i analysen ikke indgår en vur-
dering af driftsomkostningerne ved konvertering. 
En konvertering bort fra naturgas kan have nega-
tive konsekvenser for industriens konkurrencekraft 
– særligt i forhold til andre europæiske lande, hvor 
naturgassen måtte blive bevaret som en central del 
af energisystemet.

Forudsat at VE-gasser erstatter naturgas, som det 
indgår i Energistyrelsens scenarier, kan der ud fra 
en samfundsøkonomisk betragtning, være en klar 
gevinst ved at udnytte det eksisterende gassystem. 
Gassystemet vil dermed kunne anvendes til den 
grønne omstilling, dvs. til distribution af VE-gasser 
til det danske gasmarked.

VE-gas kan produceres fleksibelt fra biomasse, af-
fald og på langt sigt også fra el, der er baseret på 
vedvarende energi. Naturgas (metan), som i dag an-
vendes i gasnettet, har mulighed for at integrere en 
lang række VE-gasser via opgradering og metani-
sering. Der kan også blandes en vis mængde andre 
gasser i nettet, men der forskes stadig i, hvor store 
andele ikke opgraderet biogas og brint der kan inji-
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ceres i nettet. Det er desuden uafklaret, om der bør 
være tale om små eller store anlæg, hvilket har stor 
betydning for infrastrukturen. 

VE-gas kan til en række anvendelser være billigere 
og bedre egnet end andre biofuels (bio-ethanol, 
bio-diesel etc.) Det er derfor væsentligt, at gassy-
stemet giver mulighed for at føre VE-gas frem til 
anvendelser, der ikke hensigtsmæssigt kan omstil-
les til VE-el. 

Det danske gassystems rolle forventes, som med de 
øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvar-
mesystemet og transportsystemet), at blive ændret 
markant over de kommende årtier. Fleksibiliteten i 
det eksisterende gassystem vil kunne stilles til rå-
dighed for det samlede energisystem, og dermed 
bidrage til forsyningssikkerheden af den danske 
energiforsyning i et fremtidigt VE-baseret ener-
gisystem, eksempelvis til dækning af behovet for 
spidslast til el- og varmeproduktion, procesenergi i 
industrien og i transportsektoren. 

En fremtidig udfordring vil være at fastsætte, hvor-
ledes den langsigtede finansiering og opretholdelse 
af gassystemets enkelte elementer, dvs. transmis-
sion, lagre og distribution, kan sikres, når omkost-
ningerne ved drift af gassystemet skal dækkes af 
mindre transportmængder. 

Udfordringerne i transmissionssystemet, lagrene, 
distributionssystemet og i relation til forbrugerne 
er meget forskellige. Eksempelvis med det betydeli-
ge fald i gasanvendelsen, herunder til el- og varme-
produktion, som følger af Energistyrelsens vindsce-
narie, må det forudses, at behovet for lagerydelser 
tilsvarende reduceres. Det må derfor forventes, at 
lagerselskaberne vil tilpasse lagerkapaciteten til et 
vigende kommercielt marked.

Distributionsselskaberne anvender i dag tariffer, 
hvor tarifferne målt pr. distribueret m³ falder med 
kundens gasforbrug. Et bortfald af alle villakunder 
vil ikke medføre et forholsmæssigt fald i omkost-
ningerne til drift af gassystemet og vil derfor be-
tyde, at de tilbageværende store gasforbrugende 
kunder i forhold til i dag skal dække en større del af 
de omkostninger, som er forbundet med driften af 
naturgassystemet.

Tarifferne kan også blive påvirket af udviklingen i 
nabolandene. Producenterne i Nordsøen har mulig-
hed for enten at levere naturgassen til Holland via 
Nogat-ledningen i Nordsøen eller til Danmark. Pro-
ducenternes valg afhænger af transportomkostnin-
gerne på de to ruter til markedet. De danske trans-
missionstariffer vil blive påvirket af de indtægter, 
der kan opnås ved transit af gas gennem det dan-
ske transmissionssysten til Tyskland.
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3. 
Scenarier for 
det fremtidige  
gassystem
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Som baggrund for analyserne er det fundet for-
målstjenligt at fastsætte fælles forudsætninger 
og scenarier for mulige fremtidige energisystemer 
baseret på vedvarende energi. Der er derfor paral-
lelt med analysearbejdet udarbejdet scenarier for 
et fremtidigt energisystem, som er beskrevet i et 
særskilt notat udarbejdet af Energistyrelsen ”Ener-
giscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050”. 

Ved scenarier forstås her teknisk konsistente mo-
deller eller billeder af den fremtidige energiforsy-
ning i Danmark, der overholder de politiske mål-
sætninger. 

Scenarierne skal belyse, hvilke muligheder der er 
for at ”konstruere” fremtidens energisystem under 
givne forudsætninger. Herudover kan scenarierne 
bidrage til at belyse, hvornår vigtige valg skal træf-
fes. Scenarierne skal ikke forstås som prognoser 
for, hvordan fremtidens system kan komme til at 
se ud.

De overordnede resultater af Energistyrelsens 
”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” 
og resultater fra analyser af den fremtidige elin-
frastruktur er lagt til grund for gasinfrastruktur-
analysen. Omstillingen fra fossile brændsler til 
vedvarende energi er baseret på en massiv vind-
mølleudbygning, elektrificering af energiforsynin-
gen og energieffektivisering af energisystemet, 
som indebærer at behovet for anvendelse af gas 
bliver mindre end i dag.

Det er en overordnet præmis for scenarierne, at 
bioenergien, omend i varierende omfang, er en be-
grænset ressource. I det lys er det i alle scenarier 
lagt til grund, at mængden af syntetisk (SNG) natur-
gas i 2050 er begrænset til, hvad der kan leveres fra 
biogasanlæggene, evt. opgraderet med brint. Det 
betyder, at anvendelsen af gas må målrettes de an-
vendelser, hvor den gør størst nytte: Transport, in-
dustri og hurtigt regulerende elproduktionsanlæg.

Energistyrelsen har opstillet 4 scenarier for, hvor-
dan Danmarks fremtidige energiforsyning i perio-
den frem mod 2050 kan se ud uden fossile brænd-
sler samt et scenarie, hvor der fortsat anvendes 
fossile brændsler. De 4 scenarier (vindscenariet, 
biomassescenariet, Bio+scenariet og brintscena-
riet) overholder målsætningen om en fossilfri ener-
giforsyning i 2050 og regeringens målsætning om 
fossilfri el- og varmeforsyning i 2035. 

Det bemærkes, at forbruget af energi til olie- og ga-
sindvinding i Nordsøen ikke indgår i scenarierne og 
gasanalysearbejdet, selvom forbruget indgår i Dan-
marks energibalance. 

Gasproduktion og gasleverancer (salgsgas) fra 
Nordsøen indgår dog i gasinfrastrukturanalysen.

Følgende konklusioner fra scenarieanalysen kan 
fremhæves vedrørende gas, som har konsekvenser 
for gassens mulige rolle og infrastrukturen: 

 › Elforsyningssikkerheden i et vindbaseret system 
kan sikres ved en kombination af investerings-
billige, hurtigt regulerende gasmotorer/-tur-
biner, som ikke får ret meget driftstid, og øget 
importkapacitet fra udlandet.

 › Gasinfrastrukturen anvendes i 2050 til transport 
og lagring af energi og til sikring af energiforsy-
ningssikkerhed. 

 › Yderligere gasmængder vil forekomme som mel-
lemprodukter i brændstoffabrikker, men disse 
kommer ikke nødvendigvis ind i gasnettet.

 › Alt afhængig af fremtidig udvikling kan gassens 
rolle over tid udvikles i forskellige retninger. I 
scenarierne er gassens rolle afhængig af fakto-
rer som biomassens bæredygtighed, teknolo-
giudvikling, brændselsprisudvikling, omfang af 
grønne gasser m.v. 

Gasforbruget i scenarierne i perioden frem til 2050 
fremgår af nedenstående figurer.
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Figur 1. Gasforbrug i Energistyrelsens vind-scenarie

Figur 2. Gasforbrug i Energistyrelsens 
biomasse-scenarie

Figur 3. Gasforbrug i Energistyrelsens Bio+-scenarie

Figur 4. Gasforbrug i Energistyrelsens brint-scenarie
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3.1. Udvikling i gasforbrug frem  
mod 2020, 2035 og 2050

I alle scenarier er der følgende hovedkonsekvenser 
for gasforsyningen, men i varierende grad:

 › Fald i det samlede gasforbrug, men fortsat be-
hov for gassystemet i 2050.

 › Fald i anvendelsen af naturgas i Danmark og ud-
fasning i 2050.

 › Stigning i anvendelsen af grønne gasser

 › Anvendelse af biogas direkte i kraftvarme frem 
mod 2020.

 › Anvendelse af SNG fra 2035 og fremefter. SNG 
er metaniseret biogas, hvor CO2 er omdannet til 
metan. 
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Angivet i PJ 2020 2035 2050

Naturgasforbrug Danmark 92 42 0

VE-gas forbrug Danmark 17 32 65

Gasforbrug i Danmark 109 74 65

Eksport af naturgas til Holland 125 18 0

Eksport af gas til Sverige (primært naturgas) 45 39 34

Eksport af gas i alt 170 57 34

Nettoimport af gas fra Tyskland (primært naturgas) 109 77 29

Naturgasproduktion i Nordsøen 170 22 N/A1

Tabel 1. Gasforbrug og transitmængder 2014-2050

1. Energistyrelsens prognose for olie- og gasproduktionen omfatter perioden frem til 2040. 

Der er på basis af Energistyrelsens vindscenarie for-
udsat nedenstående mulige gasforsyningsbillede i 
perioden 2020-2050. Gasforsyningsbilledet danner 
grundlag for beregning af de fremtidige transport-
omkostninger i transmissions- og distributions-
nettet samt behov for lagerydelser. Gasforbruget i 
Danmark er suppleret med en vurdering af transit-
ten til Sverige, import af gas fra Tyskland samt eks-
port til Holland. 
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Figur 5. Fremskrivning af gasproduktion, leverancer og forbrug 2014-2025. Kilde: Energistyrelsen og Energinet.dk 
2013. 
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3.2. Udvikling i gasproduktion  
frem mod 2020, 2035 og 2050

Prognoserne for naturgasleverancerne fra Nord-
søen viser, at produktionen falder kraftigt i disse 
år, men der forventes en midlertidig stigning i pro-
duktionen i 2015-18, som primært kan tilskrives, 
at Hejre-feltet forventes at komme i produktion i 
2015. Leverancerne fra Nordsøen og import gen-
nem den udbygning, der forventes gennemført i 
Nordtyskland i 2015/16, vil kunne forsyne det dan-
ske og svenske marked med en høj grad af forsy-
ningssikkerhed i hvert fald frem til 2020. Hvis Nord-
søproduktionen mod forventning falder mere end 
antaget, kan det dog blive nødvendigt at udbygge 
udlandsforbindelserne og/eller alternativt anvende 
mere lagerkapacitet. 

De nuværende forventninger til udvikling i gas-
forbruget i Danmark og Sverige, Energistyrelsens 

prognose for gasproduktionen i Nordsøen fra juni 
2013 og importkapaciteten fra Tyskland er vist i ne-
denstående figur 5. I figuren er det danske gasfor-
brug i 2020  baseret på Energistyrelsens basisfrem-
skrivning fra 2012. Dette gasforbrug er fastholdt 
i perioden frem til 2025. Det bemærkes, at det er 
vanskeligt at fastsætte det samlede forsyningsbil-
lede, fordi det er meget afhængigt af fordelingen 
af leverancerne i Nordsøen til enten Danmark eller 
Holland og dermed behovet for leverancer fra eller 
til Tyskland.

Det bemærkes, at der i figur 5 ikke indgår vurde-
ring af forsyningsbilledet efter 2020, som følge af 
regeringens målsætning om overgang til fossilfri 
energiforsyning i 2050. Denne vurdering fremgår af 
efterfølgende afsnit.
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Figur 6. Gasforsyning 2014-2050 i vindscenariet.
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Forsyningsbilledet 2014-2050 i vindscenariet er 
endvidere illustreret i nedenstående figur 6. 
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Figur 7. Forsyningsbillede 2014-2050, vindscenarie korrigeret med øget naturgasforbrug 2035
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Ved vurdering af gasforsyningsbilledet i perioden 
2014-50 er der endvidere lagt følgende forudsæt-
ninger til grund:

 › I overensstemmelse med det fastsatte mål i re-
geringsgrundlaget anvendes der ikke naturgas 
til el- og varmeproduktion fra 2035. 

 › Producerede VE-gasser forudsættes opgraderet 
og metaniseret. Hele mængden forudsættes in-
jiceret i distributionsnettet, men kun 20 pct. for-
udsættes efterfølgende at blive injiceret i trans-
missionssystemet.

 › Der forudsættes også i 2050 at være transit af 
gas til Sverige enten fra Nordsøen eller fra Tysk-
land, dvs. at der især er tale om eksport af natur-
gas.

 › Energistyrelsens produktionsprognose for 2013 
for forventede reserver, dvs. eksklusiv tekno-
logibidrag og efterforskningsbidrag er lagt til 
grund.

 › Hele den nuværende gaslagermængde på ca. 1 
mia. Nm3 opretholdes i hele perioden.

Der vil med så lang en tidshorisont i sagens natur 
være stor usikkerhed om den fremtidige gasanven-
delse. Der er derfor i nedenstående figur 7. vist et 
alternativt udviklingsforløb for gasanvendelsen, 
hvor gasanvendelsen i 2035 er højere end i vind-
scenariet, mens gasforbruget er det samme i 2050. 
Dette udviklingsforløb opfylder ikke regeringens 
målsætning om, at der ikke skal anvendes fossile 
brændsler til el- og varmeforbrug i 2035. 

Den samlede konklusion med hensyn til gasanven-
delsen er ikke entydig. Alle de analyserede sektorer 
har hver især udviklingsmuligheder, som betyder 
afvigelser i forhold til opfyldelse af målsætningen i 

2035 om fossil fri el- og varmeproduktion. Det sam-
lede gasforbrug kan på den baggrund variere mel-
lem 40 og 130 PJ i 2035 og mellem 45 og 90 PJ i 2050.
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4.
Teknisk beskrivelse 
af gasinfrastruktur 
i Danmark
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Figur 8. Det danske gassystem

Den danske gasinfrastruktur er anlagt i 1980’erne, 
og den vil med relativt beskedne reinvesteringer 
kunne anvendes i mange årtier fremover. Efter 
2035 vil gassystemet i stigende grad kunne anven-
des til distribution af VE-gasser. Der er både i dag 
og i fremtiden ledig kapacitet i nettet, som sam-
fundsøkonomisk set står meget billigt til rådighed 
til distribution af energi.

4.1. Energimængder i gassytemet

I det danske gassystem håndteres meget store 
energimængder. Det årlige gasforbrug på godt 3 
mia. Nm3 naturgas (svarende til ca. 39 TWh eller 
139 PJ) er en større energimængde end det samlede 
årlige danske elforbrug på ca. 35 TWh. I de to gas-

lagre er oplagret ca. 1 mia. Nm3 naturgas svarende 
til ca. 12 TWh eller mere end 35 pct. af det årlige 
elforbrug i Danmark.

Udtrækskapaciteten fra de to gaslagre er ca. 17,5 
mio. Nm3/døgn eller 730.000 Nm3/h svarende til en 
effekt på 8.800 MW. Til sammenligning er det sam-
lede effektbehov i elsystemet i dag ca. 7.000 MW.

4.2. Gassystemet og roller i gassektoren

Det danske gastransportsystem, som vist i neden-
stående figur 8, består af et transmissionssystem 
og distributionssystemer på land og af søledninger 
(opstrømsrørledninger). 
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Energinet.dk ejer og driver transmissionsledninger-
ne, der går på langs og på tværs af Danmark. Ener-
ginet.dk’s gasanlæg består af ca. 900 km gaslednin-
ger af stål, 42 måler- og regulatorstationer samt 4 
målerstationer.

Det danske transmissionsnet forsynes dels fra 
Nordsøen og dels fra Tyskland. Sverige får alene 
gasleverancer gennem det danske transmissions-
system.

Naturgassen fra den danske del af Nordsøen trans-
porteres i to søledninger (ejet af DONG Energy) fra 
henholdsvis Tyra og Syd Arne felterne ind til gasbe-
handlingsanlægget ved Nybro nord for Esbjerg. Det 
lille norske felt Trym eksporterer ligeledes gas via 
den danske infrastruktur i Nordsøen.

Fra Tyra feltet i Nordsøen transporteres naturgas-
sen endvidere til Holland via Nogat ledningen, som i 
fællesskab ejes af DONG Energy og DUC partnerne.

På land passerer naturgassen gennem et gasbe-
handlingsanlæg i Nybro ved Varde (ejet af DONG 
Energy). Her måles gassen, og gaskvaliteten kon-
trolleres. Anlægget kan også med reduceret kapaci-
tet tørre for tunge kulbrinter (olielignenede produk-
ter) og vand samt rense gassen for svovl, hvis dette 
er nødvendigt.

Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og 
udland (Sverige og Tyskland) eller til lagring på et 
af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i 
Lille Torup nord for Viborg (et kavernelager ejet af 
Energinet.dk) og i Stenlille ved Sorø (et akviferlager 
ejet af DONG Energy).

Lagrene fyldes typisk op i sommermånederne, når 
gasforbruget er lavt. Når det bliver koldere, og for-
bruget overstiger den daglige gasproduktion og 
import, suppleres der med gas fra lagrene. Lagrene 
benyttes desuden kommercielt, hvis der opstår for-
skelle i prisen på den lagrede gas og en alternativ 

markedspris for gas samt som nødforsyningslager, 
hvis forsyningen fra Nordsøen eller Tyskland svig-
ter.

Søledningerne (designtryk 130-150 bar) og trans-
missionssystemet (designtryk 80 bar), der også kal-
des højtryksnettet, er hovedvejene i systemet. 

Danmarks gassystem er forbundet med resten af 
Europa via ledninger til Tyskland og Sverige, og Dan-
mark har på den måde en betydning  i Nordeuropa 
for transport, handel og lagring af naturgas. Efter-
hånden som produktionen i Nordsøen forventes at 
aftage, vil en stor del af det danske og svenske mar-
ked blive forsynet fra Tyskland.

4.3. Transit af gas 

Den danske naturgas fra Nordsøen anvendes i dag 
primært på det danske gasmarked via leverancer på 
vestkysten ved Nybro, men der leveres også dansk 
produceret naturgas til Holland direkte fra Nordsø-
en. Det danske on-shore gastransmissionssystem 
anvendes samtidig til transit af gas til det svenske 
og det tyske gasmarked. Transit af gas sker mod 
Sverige og Tyskland i henholdsvis Dragør og Ellund.

Transit af gas kan ske fra Tyskland til Danmark og 
Sverige samt fra Nordsøen til Tyskland, Holland el-
ler Sverige, hvilket er beskrevet i nedenfor.

Tyskland

På den dansk/tyske grænse kan gassen fysisk 
transporteres begge veje, dvs. der kan fysisk eks-
porteres gas til Tyskland eller fysisk importeres gas 
fra Tyskland. Gassen kan på daglig basis handles 
begge veje uafhængigt af hinanden, og den fysiske 
strøm på tværs af grænsen afhænger af, om den 
kommercielle eksport eller import er størst. Den fy-
siske strøm kan vendes med få timers varsel.
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Den uafbrydelige eksportkapacitet i Exit Ellund 
er ca. 344.000 Nm3/h (svarende til 8,3 mio. Nm3/
døgn), hvilket muliggør leverancer til Tyskland på 
2-3 mia. Nm3/år (87-131 PJ). I forbindelse med den 
forventede færdiggørelse af udbygningen i Tyskland 
i oktober 2015 vil denne kapacitet blive forøget.

En stor Exit Ellund eksportkapacitet vil kun blive 
interessant, hvis der foretages udbygning af meget 
store naturgasfelter i Nordsøen, eller hvis det bliver 
aktuelt at udnytte skifergassen i Danmark. Som an-
ført senere i afsnit 7.3 om skifergas kan transport-
kapaciteten på det eksisterende transmissionsnet 
Ll. Torup – Egtved øges til ca. 21 mio. Nm3/døgn 
med etablering af en ny 30” transmissionsledning. 
Dette vil muliggøre leverancer på 7-8 mia. Nm3/år 
(305-358 PJ), som i givet fald vil kunne eksporteres 
til Tyskland, hvis naturgassen ikke bliver anvendt i 
Danmark eller Sverige.

Med den forventede færdiggørelse af udbygnin-
gen af transportkapaciteten i Nordtyskland vurde-
res importkapaciteten at blive forøget til mindst 
450.000 Nm3/h (svarende til 10,8 mio. Nm3/døgn). 
Dette betyder, at der vil kunne importeres 3-4 
mia. Nm3/år (131-174 PJ) fra Tyskland. De mulige 
leverancer til det danske system afhænger af for-
bruget i det nordtyske system. Det danske system 
er udbygget til at kunne modtage mindst 700.000 
Nm3/h, hvilket sikrer mulighed for både stor kapa-
citet og store mængder, som igen sikrer en høj grad 
af forsyningssikkerhed i gassystemet.

Sverige

I Dragør kan gassen fysisk kun flyde til Sverige, og 
der kan ikke importeres gas fysisk fra Sverige.

Energimyndigheten i Sverige har i marts 2013 of-
fentliggjort ”Långsikts-prognos 2012” om energi-
forbruget frem til 2030. 

Naturgasforbruget er i 2020 og 2030 opgjort til hen-
holdsvis 9,1 og 7,0 TWh svarende til henholdsvis 0,8 
mia. Nm3 og 0,6 mia. Nm3, dvs. et faldende forbrug 
i forhold til det nuværende forbrug på ca. 1,1 mia. 
Nm3/år. 

Energinet.dk’s prognose for transitten til Sverige er 
1,0 mia. Nm3 og 0,9 mia. Nm3 i henholdsvis 2020 og 
2030.

Holland

Leverancer fra Syd Arne og Hejre felterne kan kun 
leveres til Danmark gennem Syd Arne ledningen. 
Den øvrige produktion kan leveres både til Danmark 
via Tyra-Nybro ledningen og til Holland via Tyra-F3-
NOGAT ledningerne. Det norske Trym felt leverer 
gas via Harald feltet til Tyra og videre til Danmark.

Kapaciteten i Tyra-F3 ledningen er ca. 15 mio. Nm3/
døgn, og NOGAT ledningen har ledig kapacitet til 
denne mængde, hvilket muliggør leverancer af 4-5 
mia. Nm3/år svarende til det forventede maksimale 
niveau for Nordsøproduktionen i perioden 2016-
2020. 
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5.
Det europæiske 
gassystem 
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I efterfølgende afsnit beskrives følgende emner:

 › Integreret europæisk gassystem.

 › Udviklingen af det europæiske gasmarked.

 › Udvikling af den europæiske gasinfrastruktur.

Disse tre emner er centrale for at beskrive, hvorle-
des beslutninger om anvendelsen af gasinfrastruk-
turen i Danmark i stigende grad hænger sammen 
med den europæiske udvikling for både gasinfra-
struktur og gasmarkeder. 

5.1. Integreret europæisk gassystem

Det danske gassystem er både fysisk og markeds-
mæssigt en integreret del af det europæiske gassy-
stem, som er reguleret af fælles europæiske regler 
for det indre marked for gas. Dette gør, at beslut-
ninger om gasinfrastrukturen skal omhandle en 
vurdering i forhold til det samlede europæiske gas-
system, herunder transit til Sverige og samhandel 
med Tyskland, men der er ikke krav om oprethol-
delse af systemet

Forstærkningen af gasinfrastrukturen mellem Dan-
mark mod Tyskland forbedrer integrationen af det 
danske og svenske gasmarked med Europa. Herved 
styrkes konkurrenceforholdene og gasforsynings-
sikkerheden i Danmark. Samtidig giver den fælles 
markedsløsning forbrugerne mulighed for at lave 
mere diversificerede kontrakter og/eller bedre risi-
koafdækning via udbud af flere produkter.

Forbindelserne til den øvrige europæiske gasinfra-
struktur forbedrer Danmarks forsyningssikkerhed 
og mulighed for at udvinde gas fra den danske del 
af Nordsøen. Forbindelserne til Tyskland og Sverige 
bidrager til at styrke nabolandenes forsyningssik-
kerhed, hvilket særligt er afgørende for Sverige, der 
alene er forbundet med det europæiske naturgas-
net via Danmark. 

Infrastrukturen i Nordsøen er ikke underlagt sam-
me regler for det indre marked for gas.

5.2. Udviklingen af det europæiske gasmarked

EU har bl.a. med 3. liberaliseringspakke arbejdet på 
at sikre, at det europæiske naturgasmarked udvik-
les på en måde, der sikrer EU’s overordnede energi-
politiske mål om forsyningssikkerhed, bæredygtig-
hed og konkurrenceevne. 

Med udviklingen af det indre marked for naturgas 
flyder naturgassen i stigende grad på tværs af lan-
degrænser i EU til det område, hvor efterspørgslen 
og betalingsvilligheden er størst. Det gælder såle-
des også, at hovedparten af transportkunderne i 
det danske gassystem ligeledes har aktiviteter på 
øvrige dele af det europæiske marked.

Udviklingen af det indre marked har også med-
ført, at handlen med gas i stigende grad foregår 
på børser fremfor som tidligere via flerårige bilate-
rale take-or-pay kontrakter. Det giver mulighed for 
mere fleksibilitet i prissætningen, herunder anven-
delse af mere diversificerede kontrakter med bedre 
mulighed for risikoafdækning via udbud af flere 
produkter. 

Samtidig har adgangen til et samlet europæisk mar-
ked forbedre danske virksomheders muligheder for 
at afsætte gas til/efterspørge gas fra flere aktører. 

Den øgede markedsgørelse afspejler sig også i, 
at det i højere grad er markedsaktørerne som har 
ansvaret for at sikre forsyningssikkerheden via 
markedet, som supplement til lagerservices. De 
europæiske regler sikrer ligeledes, at landene i hø-
jere grad kan dække hinanden af, hvad angår forsy-
ningssikkerhed. 

I disse år er der øget opmærksomhed på, hvordan 
VE-gasser også kan handles frit på det indre mar-
ked, uden at forskellige former for subsidier kom-
mer til at virke konkurrenceforvridende.
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5.3. Udvikling af den europæiske gasinfra-
struktur

Forudsætningen for udviklingen af det indre mar-
ked er, at der er den nødvendige infrastruktur. Det 
har medført, at EU har gjort det til en prioritet at 
fjerne flaskehalse og udrydde energiøer i det euro-
pæiskes gassystem.

Den 14. oktober 2013 offentliggjorde EU-Kommissi-
onen en liste med 248 energiinfrastrukturprojekter, 
der har mulighed for særlig assistance fra EU. Disse 
projekter benævnes projekter af fælles interesse. 
Blandt disse er et polsk ønske om på sigt at tilknytte 
sig det danske gassystem samt et tysk projekt, der 
yderligere vil styrke forbindelsen mellem Tyskland 
og Danmark. Sidstnævnte projekt vil som tidligere 
omtalt have en positiv effekt på den danske forsy-
ningssikkerhed.

5.3.1. Forbindelsen til Tyskland

Forbindelsen mellem Danmark/Sverige og Tyskland 
har længe fremstået som en europæisk flaskehals. 
Det har medført, at EU har medfinansieret udbyg-
ningen af Ellund-Egtved forbindelsen på den dan-
ske side af grænsepunktet.

Energinet.dk har tegnet et muligt forsyningsbillede 
for gasforbrug og gasleverancer i 2013-2050. Ana-
lysen forudsætter, at der i 2014 er foretaget et før-
ste trin i udbygningen i Tyskland. Den forudsætter 
også, at det danske Hejre-gasfelt er sat i produk-
tion i 2015 samtidig med, at yderligere udbygning 
i Tyskland er sat i drift. Således kan det danske og 
svenske marked forsynes fra Nordsøen og Tyskland 
i en årrække.

De tyske systemoperatører Gasunie Deutschland er 
i gang med at udvide kapaciteten fra Tyskland mod 
Danmark til 310.000 Nm³/h fra slutningen af 2014. 

Gasunie Deutschland har truffet beslutning om at 
iværksætte yderligere udvidelser, som vil øge ka-
paciteten og fleksibiliteten i det nordtyske system 
til den øgede efterspørgsel i Slesvig-Holsten og det 
dansk-svenske marked. Det er denne udvidelse, der 
er på EU’s liste over projekter af fælles interesse. 

De yderligere udbygninger forventes at være i drift 
fra udgangen af 2015. Den endelige størrelse på 
transportkapacitet fra Tyskland fastsættes på bag-
grund af efterspørgsel i Nordtyskland og Ellund-
grænsepunktet og den endelige tekniske løsning, 
Det er forventningen, at det vil være muligt at le-
vere mindst 450.000 Nm³/time til Danmark.

5.3.2. Infrastrukturen i Nordsøen og mulig 
opkobling til Norge

I maj 2010 offentliggjorde Energistyrelsen rappor-
ten ”Udbygning af infrastrukturen til transport af 
naturgas med henblik på fremtidig import til Dan-
mark”. Rapporten havde til formål at vise, hvor-
dan de danske produktionsanlæg og rørledninger 
i Nordsøen udnyttes bedst muligt i samspil med 
infrastrukturen på land. I forlængelse af rapporten 
godkendte klima- og energiministeren Energinet.
dk’s udbygning mod Tyskland.

Det skal bemærkes, at beslutningen om en udbyg-
ning mod Tyskland ikke udelukker, at der senere 
etableres en forbindelse til den norske gasinfra-
struktur. Det kan enten ske ved at bruge den eksi-
sterende danske offshore-infrastruktur eller via en 
direkte forbindelse til land. Beslutningen afhænger 
af, om der på et tidspunkt er det nødvendige mar-
kedsgrundlag.

Rapporten pegede også på muligheden for at vende 
strømmen i ledningsforbindelsen mellem Tyra og 
F3-platformen på Nogat-ledningen, således at der 
importeres ”våd” gas fra det hollandske NOGAT sy-
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stem. Dette vil samtidig kræve behandling af gas 
enten på Tyra eller i Nybro.

Import af gas fra Norge er et supplement til forsy-
ningen af det danske og svenske marked. Den im-
porterede kapacitet kan dog også leveres videre til 
det nordeuropæiske marked, herunder de baltiske 
lande. 

EU-Kommissionen støtter, bl.a. gennem Baltic 
Energy Market Interconnection Plan, tiltag til di-
versifikation af gasforsyningen til Nordeuropa og 
Baltikum. I den forbindelse er EU positiv over for en 
undersøgelse af både en norsk-dansk og en dansk-
polsk forbindelse.

På længere sigt, når Nordsøproduktionen klinger 
af, og forsyningen fra Tyskland er den største for-
syningskilde, kan det af hensyn til forsyningssik-
kerheden betyde, at der opstår behov for etablering 
af ny infrastruktur. Alternativt kan der foretages 
udbygning af lagre eller sikrer større fleksibilitet i 
aftaget af naturgas, f.eks. gennem midlertidig af-
brydelse af visse forbrugere.

En norsk forbindelse kan være med til at sikre, at in-
frastrukturen og naturgasressourcerne i Nordsøen 
udnyttes optimalt, herunder bidrage til udbygning 
af økonomisk marginale felter. Energinet.dk vurde-
rer derfor løbende mulighederne for at etablere en 
forbindelse fra Norge til Danmark inden 2020.



26

6.
Gassystemets  
fremtidige rolle 
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Naturgassen har siden 1982 været et vigtigt brænd-
sel i den danske forsyning med energi, hvor natur-
gas har bidraget med op til 35 pct. af den danske 
energiproduktion. Samtidigt har naturgassen i de 
sidste 30 år ydet et væsentligt bidrag til energief-
fektivisering af det danske energiforbrug. Anven-
delse af gas i kraftvarmeproduktion og som erstat-
ning for gas- og fuelolie i industrien har været to 
store vigtige faktorer.

Naturgasnettet i Danmark er etableret med henblik 
på at føre naturgas fra Nordsøen frem til danske og 
svenske forbrugere og dermed sikre en effektiv ud-
nyttelse af naturgassen. I takt med den grønne om-
stilling vil det i de kommende årtier være væsentligt 
at vurdere, hvilken rolle det danske gassystem mest 
hensigtsmæssigt kan spille på både mellemlang og 
længere sigt i forhold til danske behov for energi-
forsyning og samspillet med nabolandenes energi-
systemer.

Olie, LPG (flaskegas), benzin, kul og naturgas har i 
mange årtier haft den bærende rolle som brænd-
stoffer. I takt med, at prisen og dermed forsynings-
sikkerheden og de miljømæssige konsekvenser fra 
anvendelse af mineraloliebaserede produkter bliver 
en økonomisk og miljømæssig øget udfordring, er 
der behov for et brændstofsystem, som gradvist 
kan erstatte oliens centrale rolle.

Hvor den traditionelle anvendelse af naturgas i 
Danmark har været til industri, kraftvarme og in-
dividuel opvarmning, kan der fremover komme en 
øget fokusering på anvendelse i industrien og an-
vendelse i transportsektoren.

Et af de centrale elementer i at udvikle et VE-ba-
seret fleksibelt energisystem er muligheden for at 
producere og håndtere brændstoffer til de anven-
delsesområder, der ikke hensigtsmæssigt kan for-
synes med el. 

Alt afhængigt af fremtidig udvikling kan gassens 
rolle udvikles i vidt forskellige retninger. Eksempel-
vis viser brændselsforbruget i 2050 i scenarierne, at 
gassens rolle varieres alt afhængigt af faktorer som 
bæredygtigheden af biomassen, teknologiudviklin-
gen, brændselsprisudvikling, grønne gasser mv.

Gassystemets udvikling vil også bære præg af en 
generel reduktion i det samlede forbrug af gas, som 
samtidig indebærer en gradvis overgang fra fossile 
brændsler til VE-baserede gasser som f.eks. biogas 
og brint.

Fleksibiliteten i det eksisterende system stilles i 
dag til rådighed for det samlede energisystem, dog 
primært el og varmesektoren, som et brændsel med 
en høj grad af forsyningssikkerhed. Historisk har 
fleksibiliteten i gassystemet hovedsageligt været 
anvendt til udjævning af udsving i sommer- og vin-
tervarmebehov og døgnbehov. Fremover forventes 
der at være et øget behov for fleksibilitet i forhold 
til spidslast el- og varmeproduktion, procesenergi-
behov i industrien og i transportsektoren. 

Samlet set er gassystemets væsentligste roller:

 › Gassystemet er et fleksibelt energisystem, som 
kan transportere og lagre store mængder af 
energi billigt og effektivt.

 › Gassystemet kan medvirke til at håndtere for-
skellige typer af svært håndterbar biomasse.

 › Et af de centrale elementer i udvikling af et VE-
baseret fleksibelt energisystem er muligheden 
for at producere og håndtere brændstoffer til de 
anvendelsesområder, der ikke hensigtsmæssigt 
kan forsynes med el. Gassystemet kan under-
støtte dette.

 › Gassystemet kan anvendes til udbredt anven-
delse af gas i transportsektoren.
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 › Gassystemet giver i overgangsfasen frem mod 
en fossilfri energiforsyning mulighed for CO2- 
reduktioner ved anvendelse af naturgas i stedet 
for andre mere CO2-belastende fossile brænd-
sler. 

 › Gassystemet kan bidrage til at skabe værdi for 
periodisk billig overskuds- strøm fra vindmøl-
ler, som ved en fremtidig teknologiudvikling kan 
omdannes til brændsler med lavt CO2-indhold. 

 › Gassystemet kan levere energilagring, som i 
takt med at kulkraftværker og fossilt olieforbrug 
afvikles frem mod 2030, får større betydning for 
det samlede energisystem.

 › Gassystemet kan levere en øget fleksibilitet og 
robusthed over for afvigelser fra den forven-
tede udvikling. Eksempelvis vil det være muligt 
på relativ kort tid at producere store mængder 
termisk elkapacitet på gas, hvis brændselspriser 
eller udlandspriser på el mod forventning stiger 
drastisk.

 › Gassystemets fleksibilitet stilles i dag til rådig-
hed for det samlede energisystem, herunder 
el- og varmesektoren og industrien med en høj 
grad af forsyningssikkerhed. Historisk har flek-
sibiliteten i gassystemet hovedsageligt været 
anvendt til udjævning af års- og døgnvariation i 
varmebehov. Fremover forventes der at være et 
øget behov for fleksibilitet i forhold til spidslast 
til el- og varmeproduktion, procesenergibehov i 
industrien og i transportsektoren.

 › Gassystemet sikrer fortsat produktion og ind-
tægter fra gasproduktionen i Nordsøen. Forvent-
ningerne til den fremtidige produktion af salgs-
gas (gas produktion fratrukket egetforbrug på 
platformene) er opgjort på grundlag af påviste 
reserver i Energistyrelsen prognose fra 2013 for 
olie- og gasproduktionen. Medregnes mulige bi-
drag fra yderligere produktion fra de nuværende 
felter, som følge af teknologiudvikling og bidrag 
fra nye fund i forbindelse med efterforskning, vil 
der kunne være behov for transport af yderligere 
gasmængder gennem gasinfrastrukturen.

 › Fortsat transit af naturgas kan være med til at 
sænke CO2-udledningen globalt og yde et posi-
tivt bidrag til økonomien i gastransmissionssy-
stemet.

 › Handel med naturgas er en del af det indre mar-
ked for energi i EU. Danmark er som medlems-
land forpligtet af fælles europæiske regler, som 
bl.a. skal sikre uhindret handel med gas på tværs 
af landegrænser i et liberaliseret og åbent kon-
kurrencemarked. 

 › Mulighed for udnyttelse af marginale felter.
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6.1. Gas i en omkostningseffektiv omstilling

I takt med den grønne omstilling af energisystemet 
får naturgassen en ændret rolle. Naturgassen skal 
som fossilt brændsel udfases frem mod 2050, men 
som det mindst CO2-udledende fossile brændsel 
kan naturgassen spille en vigtig rolle i at sikre en 
omkostningseffektiv omstilling. Ud fra et klima- og 
miljømæssigt synspunkt bør naturgas derfor være 
det sidste fossile brændsel, der udfases i energifor-
syningen.

På længere sigt kan VE-gasser få stigende betyd-
ning i gassystemet, men da VE-gas er betydeligt 
dyrere at producere end naturgas, forventes der 
ikke at være god samfundsøkonomi i eksempelvis 
at producere store mængder grundlast kraftvarme 
baseret på VE-gas.

6.2. Gassystemet kan levere  
fleksibilitet til gasproduktionen

Fremover skal gassystemet i stigende grad håndte-
re udsving i produktionen af gas fra Nordsøen og fra 
øgede mængder biogas og elektrolysegas mv. 

Ud fra Energistyrelsens scenarier, hvor der kun ind-
går en vurdering af VE-gasserne, estimeres et år-
ligt lagerbehov på 4,8 PJ i 2035 og 4,5 PJ i 2050. Der 
er i analyserne ikke taget stilling til, om lagringen 
sker centralt eller decentralt, og der er ikke inklude-
ret en vurdering af behovet for lagring af brint ved 
metanisering af biogassen.

Der er således behov for, at gassystemet frem mod 
2050 tilpasses både teknisk og markedsmæssigt, 
så det i højere grad tilpasses rollen med at levere 
fleksibilitet til elproduktion, varmeproduktion, gas-
produktion og markedsfunktionaliteten, herunder 
også tarifstrukturen. 
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Figur 9. Variationen i forbrug og produktion af gas i et normalår i 2035 og fleksibilitetsbehovet henover et simuleret 
normalår. Der er medregnet fleksibilitetsbehov for det svenske forbrug.

6.3. Fleksibilitetsbehov i vindscenariet

Med omstilling af energiforsyningen til stigende 
mængder af vedvarende energi vil gaslagrenes rolle 
ændres. Gaslagrene vil fortsat skulle anvendes til 
udjævning af års- og døgnvariation for gasforbruget 
i konkurrence med andre fleksibilitetsydelser, men 
forventes samtidig i højere grad at skulle anvendes 
som nødlagre ved hændelser i det øvrige energisy-
stem. Dette kan f.eks. være tilfældet i forbindelse 
med tørår i Skandinavien med mindsket vandkraft-
produktion eller i vindfattige år.

For at illustrere et muligt behov for fleksibilitets-
ydelser i et muligt scenarie er forbrug og produktion 
af gas i et normalår i 2035 og 2050 analyseret. Flek-
sibilitetsbehovet henover et simuleret normalår for 
2035 og 2050 fremgår af figur 9 og 10. 
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Figur 10. Variationen i forbrug og produktion af metangas i et normalår i 2050 og fleksibilitetsbehovet henover et 
simuleret normalår. Der er ikke inkluderet behov for elektrolyselagring, som er vurderet i andet afsnit. Der er med-
regnet fleksibilitetsbehov for det svenske forbrug.
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Samlet giver dette et fleksibilitetsbehov for metan i 
Danmark og Sverige på følgende niveauer:

2035: ca. 9 PJ (ca. 220 mio. Nm3).

2050: ca. 8 PJ (ca. 200 mio. Nm3).

Denne fleksibilitet kan leveres af lagrene, men den 
kan også leveres via forbindelsen til Tyskland eller 
Nordsøen. Det vil afhænge af den aktuelle mar-
kedssituation, om det er lagrene eller import/eks-
port, som anvendes. 

Det samlede fleksibilitetsbehov i gassystemet for-
ventes at blive reduceret væsentligt op mod 2035 
sammenlignet med i dag. Dette er dog eksklusiv 
vurderingen af behovet for lagring af brint, som er 
beskrevet i et senere afsnit.

Hertil kommer et behov for nødlager, som svarer 
til 60 dages nedbrud af den største gasforsynings-
kilde. Endvidere skal der tillægges et fleksibilitets-
behov for den afsætning af gas, der er til Sverige.
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7.
Gasproduktion
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Figur 11. Estimeret naturgasporduktion fra Nordsøen

Energistyrelsen offentliggør årligt en prognose for 
olie- og gasproduktionen i forbindelse med årsrap-
porten ”Danmarks olie og gas produktion”.

Prognosen for gasproduktionen omfatter produk-
tion på grundlag af påviste reserver (reserver og 
betingede ressourcer) samt bidrag fra yderligere 
produktion fra de nuværende felter som følge af 
teknologiudvikling og bidrag som følge af, at der 
ved efterforskning gøres nye fund. Opgørelsesme-
toden er nærmere beskrevet i bilag 7.

Med udgangspunkt i Energistyrelsens prognose for 
gasproduktion for 2013 og et skøn over produkti-
onen fra det norske gasfelt Trym, som leverer gas 
til Danmark via det danske offshoresystem, er der 
i figur 11 vist den mulige naturgasproduktion fra 
Nordsøen.

I efterforskningsbidraget indgår en række mulige 
nye felter. Felternes forekomster indgår med varie-
rende størrelse og med varierende forskellige sand-
synligheder for, at forekomster udbygges. Dette 
skyldes den betydelige kompleksitet, der er forbun-
det med olie- og gasindvinding. 

Et potentielt stort felt med gasreserver på 50-100 
mia. Nm3, som eksempelvis Svanen2, kan således 
indgå med en stor mængde, men med en relativ lille 
sandsynlighed for feltudbygning. Hvis der således 
træffes beslutning om udbygning af forekomsten, 
kan der blive tale om relativt store mængder, som 
vil kunne overstige hele det viste efterforsknings-
bidrag væsentligt. Hvis et sådant stort felt sættes i 
produktion om f.eks. 10 år, kan den samlede natur-
gasproduktion fra den danske del af Nordsøen fra 
omkring 2025 overstige den samlede nuværende 
produktion, svarende til mere end gasforbruget i 
Danmark og Sverige i en periode på 10-15 år. 

Nordsøproduktionen kan med den nuværende in-
frastruktur enten afsættes til Danmark, Holland, 
Sverige eller Tyskland. Forsyningsmønstret fra 
Nordsøen i vinterhalvåret er typisk, at der leveres 
gas til Holland og Danmark med supplerende leve-
rancer til Danmark og Sverige fra Tyskland. Trans-
portkapaciteten til Holland via Nogat-ledningen er 
ikke fuldt udnyttet i dag. Hvis den samlede produk-
tion er meget stor, kan der også leveres gas til Tysk-
land gennem det danske system, bl.a. fordi trans-
portkapaciteten via Nogat-ledningen er begrænset. 
En sådan situation vil i givet fald reducere importen 
fra Tyskland, men det vil have en positiv effekt på 
transportindtægterne i det danske transmissions-
system, fordi der både betales for entry og exit ka-
pacitet.

2. I 2001/2002 blev der i efterforskningsboringen Svane-1A påvist et muligt stort gasfund. På grund af fundets dybde og reservoi-
res geologiske forhold er der betydelige tekniske og økonomiske udfordringer forbundet med en evnetuel udbygning af fundet. 
Operatøren har således valgt at tilbagelevere licensen.
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Figur 12. Indtægter fra Nordsøproduktion. Energistyrelsen: Olie- og gasproduktionen 2013. 

Olie- og gasproduktionen i Nordsøen har siden star-
ten i 80’erne hvert år bidraget betydeligt til den 
danske samfundsøkonomi. Det er derfor vigtigt for 
samfundsøkonomien, at gasinfrastrukturen under-
støtter fortsat efterforskning og produktion af olie 
og gas i Nordsøen.
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2014 2020 2036 20442026 2038 2050Figur 13. Lav vurdering af gasproduktionen og VE-gas-
produktion fra bio+scenariet.

Figur 14. Middel vurdering af gasproduktionen med 
ekstra bidrag fra Nordsøen og VE-gasproduktion fra 
vindscenariet.

Figur 15. Høj vurdering af gasproduktionen med ekstra 
bidrag fra Nordsøen og skifergas og VE-gasproduktion 
fra brintscenariet.

7.1. Samlet vurdering af gasproduktionen i 
Danmark 

Som det fremgår af ovenstående, er der også store 
usikkerheder knyttet til den fremtidige produktion 
af gas i Danmark – både den fossile gas fra Nord-
søen og evt. kommende skifergas – og VE-gasserne 
og deres indpasning i gassystemet.
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7.2. Opstrømsrørledningerne i Nordsøen

Høje tariffer for transport af gas gennem de danske 
off-shore rørledninger vil alt andet lige reducere in-
citamenterne til at producere naturgas i Nordsøen. 

Energiklagenævnet har i oktober 2013 truffet afgø-
relse om, at Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 
2012 hjemvises til fornyet behandling med henblik 
på, at tilsynet fastsætter en specifik pris indenfor 
intervallet 5-7 øre/Nm3 for ydelserne i transportaf-
talerne mellem DONG og Mærsk Energy Market A/S 
indgået i perioden juli 2011- oktober 2012. Energi-
tilsynet har den 28. januar 2014 truffet afgørelse i 
klagesagen og pålagt DONG at nedsætte prisen til 
5,75 øre pr. kubikmeter gas.

Afgørelsen indebærer i praksis, at transporttarif-
ferne i ledningerne fra Nordsøen til behandlings-
anlægget ved Nybro skal nedsættes fra 10 øre/Nm3 
til 5-7 øre/Nm3. Tarifnedsættelsen vil betyde, at 
naturgas fra Nordsøen styrkes konkurrencemæs-
sigt på det danske og svenske marked i forhold til 
leverancer af gas fra Tyskland, omend betydningen 
formentlig er marginal. 

Det skal nævnes, at det i regeringens vækstplan fra 
2013 indgår, at regeringen for at fremme en opti-
mal udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer 
i Nordsøen vil udarbejde en langsigtet strategi for 
på kommercielt grundlag at gennemføre en opti-
mering af indvindingen af olie og gas fra felterne i 
Nordsøen.

7.3. Gastransmissionssystemet ved udvinding 
af skifergas

En mulig etablering af skifergasproduktion i Nord-
jylland kan medføre, at Energinet.dk skal udvide 
transmissionsnettet afhængig af produktionens 
størrelse. 

Såfremt skifergasproduktionen overstiger gasfor-
bruget i det lokale distributionsnet, kan det blive 
nødvendigt at etablere et tilslutningsanlæg til 
transmissionsnettet. Såfremt den daglige produk-
tion også oversiger transportkapaciteten i det ek-
sisterende transmissionsnet, vil der være behov for 
at anlægge en ny transmissionsledning fra Aalborg 
til Egtved kompressorstation. Et alternativ til trans-
missionsledningen til Egtved kan være anlæg af en 
LNG-terminal til eksport af skifergas i eksempelvis 
Frederikshavn.

Transportkapaciteten i det eksisterende transmis-
sionsnet er i dag 3,8 mio. Nm3/d, og vil med an-
lægning af en ny 30” ledning være 21 mio. Nm3/d. 
Dette vil muliggøre leverancer på 7-8 mia. Nm3/år 
(305-358 PJ) eller ca. det dobbelte af det nuværende 
gasforbrug i Danmark og Sverige.



Gasinfrastrukturen

37

M
io

. k
r.

Skifergasproduktion, mio. Nm3/døgn

Investeringsomkostninger, mio. kr.

Distributions-
net

Transmissionsnet 
via 

distributionsnet

Ny rørledning 
til M/R

Ny rørledning 
til Egtved

Ny rørledning 
til Egtved

30

0,2 2,0 3,8 21,5 24,0

50 150 1.700 2.700

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

Figur 16. Omkostninger ved udbygning af det eksisterende transmissionssystem 

I nedenstående figur 16 ses de estimerede investe-
ringsomkostninger ved forskellige udbygninger.
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8.
Fremtidig 
gasanvendelse 
i Danmark
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Figur 17. Bruttoenergiforbrug 2011-2050 i Energistyrel-
sens energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050.

Gasanvendelse i Danmark begyndte i 80’erne i takt 
med udbygning af gasinfrastrukturen i Danmark. 
I 1990 bestod 10 pct. af det danske energiforbrug 
af naturgas, og i 2010 var andelen oppe på 22 pct., 
med anvendelse i individuel opvarmning, industri-
en samt til el og varmeproduktion, hovedsageligt 
kraftvarme.

En vurdering af den fremtidige gasanvendelse i 
Danmark er i følgende afsnit beskrevet for hver 
sektor med henblik på at få en vurdering af mulig-
heder og udfordringer for gasanvendelse i de en-
kelte sektorer:

 › Gas til villakunder.

 › Gas til industriel anvendelse.

 › Gas til elfremstilling.

 › Gas til fjernvarme.

 › Gas til transport.

Udviklingen i gasforbruget er meget usikker for alle 
sektorer, da gasforbruget er præget af politiske be-
slutninger på de enkelte forsyningsområder. Som 
eksempel har udmøntningen af ”VE til proces”-pul-
jen3, som skal fremme energieffektiv anvendelse af 
vedvarende energi i virksomhedernes produktions-
processer, stor betydning for industriens gasfor-
brug, og beslutninger vedrørende transportsekto-
ren får betydning for gasanvendelse i denne.

8.1. Gasanvendelse i Danmark generelt

Danmarks samlede energiforbrug i Energistyrelsen 
scenarier er vist i figur 17. Der er et fald i det danske 
bruttoenergiforbrug i alle opstillede scenarier. 

I alle fire scenarier er anvendelse af naturgas til el- 
og varmeproduktion udfaset i 2035. 

Størrelsen af gasforbruget i de forskellige scenarier 
er baseret på økonomiske og tekniske muligheder 
for omstilling til biomasse og/eller biobrændsler i 
industrien, kraftvarme/fjernvarme, til individuel 
opvarmning og i transportsektoren. 

3. Pulje fra Energiaftalen, 2012 på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem mod 2020. Støtten gives 
som anlægstilskud til projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektivise-
ringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Der foretages en evaluering af ordningen i løbet af 1. halvår 2015.
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8.2.  Gas til villakunder

Siden påbegyndelsen af installation af naturgasfyr 
i individuelle boliger i 1980’erne er antallet af bo-
liger med individuelle naturgasfyr steget til over 
400.000, og der pågår fortsat tilslutning af villakun-
der til naturgasnettet, jf. nedenstående figur 18.

2. Pulje fra Energiaftalen, 2012 på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem mod 2020. Støtten gives 
som anlægstilskud til projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektivise-
ringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Der foretages en evaluering af ordningen i løbet af 1. halvår 2015.

Ved en omstilling af energisystemet til vedvarende 
energi er det af stor betydning for gasinfrastruktu-
ren, hvorledes antallet af villakunder udvikler sig 
over tid. 

Beregninger foretaget i forbindelse med fjernvar-
meanalysen viser, at individuelle gaskedler frem til 
2035 ligger samfundsøkonomiske på niveau med 
f.eks. individuelle varmepumper. Skal der efter 
2035 anvendes VE-gas med henblik på at opfylde 
regeringsmålsætningen om fossilfri el- og varme-
forsyning fra 2035, er individuelle gaskedler til op-
varmning ikke konkurrencedygtige med alternative 
løsninger så som varmepumper og fjernvarmefor-
syning i tættere bebyggede områder.

Figur 18. Illustration af antallet af varmeinstallationer i 
boliger. Energistyrelsens årstatistik 2012.
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Figur 19. Samfundsøkonomiske omkostninger 2020 (øverst) og 2035 (nederst) ved forskellige varmeforsyninger i 
områder. De fuldt optrukne og striplede linjer illustrerer fjernvarmeforsyningens pris henholdsvis med og uden distri-
butionsledningsomkostninger til sammenligningsformål. Kilde: Bilagsrapport til Energistyrelsens analyse af fjernvar-
mens rolle i den fremtidige energiforsyning.
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Varmepris an forbruger 2020
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Teknologigruppe Antal
gasapparater

Konverteret  
effekt [kW]

Konverteret  
forbrug Nm3/år

Investeringer
I mio. DKK

Hovedtotal  22.600  5.922.11  623.766.996  19.143

Tabel 2. Omkostninger i 2013 til teknisk konvertering af naturgasforbrug i Danmark til elbaseret teknologi opgjort på 
brancher, Kilde: ”Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri - Delrapport 2 Konverteringsomkostninger”, 
DGC, 2013.

I analyserne indgår ikke kombinationer af løsnin-
ger, hvor f.eks. varmepumper og gasfyret mikro-
kraftvarme eller gaskedel kunne være en mulig 
fleksibel løsning.

Med målet om en 100 pct. VE-baseret opvarmning 
i 2035 vil anvendelsen af naturgas til opvarmning 
skulle reduceres markant til fordel for fjernvarme 
og elbaserede løsninger. En konvertering af villa-
kunder til anden opvarmningsform vil være mest 
samfundsøkonomisk, såfremt dette sker ud fra en 
samlet planlægning. I en sådan planlægning bør der 
bl.a. tages hensyn til kedlernes tekniske restlevetid, 
alternative forsyningsmuligheder, forbrugeradfærd 
og en uundgåelig stigning i gasdistributionsselska-
bernes enhedsomkostninger, fordi gasselskaberne 
ikke kan reducere driftsomkostningerne til at kom-
pensere for de faldende transportindtægter. 

Da naturgasfyr ligger samfundsøkonomisk på ni-
veau med andre individuelle opvarmningsformer er 
det derfor forbundet med omkostninger at omstille 
samtlige villakunder til anden opvarmningsform i 
2035. 

Dette kan illustreres ved at undersøge følsomheden 
på udviklingsforløbet i naturgasforbruget til indivi-
duel opvarmning fra 2035. Der er derfor opstillet et 
følsomhedsscenarie, hvor 20 pct. af det individuelle 
naturgasforbrug i 2012 fortsat er til stede i 2035. 
Konsekvenserne for distributionssystemets om-
fang af dette følsomhedsscenarie er desuden be-
skrevet i et særskilt notat (bilag 9) udarbejdet af de 
tre gasdistributionsselskaber. 

8.3. Gas til industriel anvendelse

I forbindelse med analysen af gasinfrastrukturens 
rolle i den danske gassektor har Dansk Gasteknisk 
Center a/s (DGC) udarbejdet en rapport ”Analyse af 
gasforbruget i Danmarks erhverv og industri”. 

Formålet med analysen er at belyse de tekniske 
muligheder og økonomiske omkostninger ved en 
eventuel konvertering af gasforbrug i industrien til 
elektricitet eller et CO2-neutralt brændsel. Analy-
sen er baseret på naturgasselskabernes lister over 
samtlige gasforbrugende apparater og installatio-
ner i Danmark. 

Analysen er begrænset til erhvervssektoren, idet 
anvendelse af gas til vandbåren rumopvarmning, 
køkkeninstallationer samt decentral el- og varme-
produktion (gasmotorer og gasturbiner) ikke er 
medtaget i analysen.

Det fremgår af tabel 2, at analysen omfatter 22.600 
installerede gasapparater i erhverv og industri med 
et årligt gasforbrug på godt 600 mio Nm3 naturgas. 
Dette svarer til, at knap 90 pct. af potentialet i un-
dersøgelsen, målt på gasforbrug, umiddelbart vil 
være teknisk konverterbart. Det anslås, at en sådan 
konvertering bort fra gas vil kræve investeringer i 
størrelsesordenen 19 mia. kr.

Det bemærkes, at alle teknologigrupper i analysen 
(med undtagelse af vand- og dampproduktion til 
proces) forudsættes konverteret til elbaserede al-
ternativer. For den store gruppe af virksomheder 
med vand- og dampproduktion gælder, at fast bio-
masse i stor udstrækning kan anvendes som alter-
nativ til gas.
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4. Eksempelvis Viegand & Maagøe (V&M) ”Kortlægning af VE til procesproces” fra 2012 det tekniske potentiale for ”VE til proces”.
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DGC-analysen viser således, i lighed med øvrige 
analyser4, at det teknisk er muligt at konvertere en 
stor del af industriens gasforbrug hen mod øget an-
vendelse af vedvarende energi. 

Ved en kombineret biomasse- og elkonvertering vi-
ser DGC-analysen, at kapitalomkostningen samlet 
vil være ca. 8,8 mia. kr. dyrere i forhold til konver-
tering af alle anlæg til elbaseret teknologi. Dvs., at 
den samlede investeringsomkostning for industri-
virksomheder i Danmark ligger fra 19 mia. kr. for en 
ren elkonvertering til 28 mia. kr. for en kombineret 
biomasse- og elkonvertering.

Den selskabsøkonomiske analyse kan suppleres 
med en simpel samfundsøkonomisk analyse base-
ret på investeringsomkostninger, drifts- og vedli-
geholdelsesomkostninger, brændselspriser og CO2-
priser ved anvendelse af henholdsvis gaskedler, 
biomassekedler og elkedler. Analysen viser, at der 
med de anvendte forudsætninger samfundsøkono-
misk er en fordel forbundet med en fortsat anven-
delse af gas, jf. figur 20. 

Figur 20. Illustration af samfundsøkonomiske omkost-
ninger for henholdsvis naturgas-, træpille- og elkedel 
(2030-priser og 3000 årlige fuldlasttimer).

Afhængig af temperaturniveaet og anvendelse af 
procesenergi kan der også være mulighed for at 
producere vand/damp på elbaserede højtempera-
tur varmepumper. Denne teknologi er i en krafttig 
udviklingsfase, men er i denne sammenhæng ikke 
nærmere belyst. I forhold til de rene elbaserede løs-
ninger (elkedel) forventes driftsomkostningerne at 
være lavere, men investeringen er højere.

Erfaringer viser, at eksisterende naturgaskedler har 
en forholdsvis lang levetid, og kan levetidsforlæn-
ges ved en mindre reinvestering som f.eks. udskift-
ning af brænder. 

Såfremt en konvertering fra naturgas til andre 
brændsler foretages ved reinvestering i en gaske-
del eller investering i henholdsvis biomassekedler 
og elkedler forøges den samfundsøkonomiske for-
del ved gasanvendelse, jf. nedenstående figur 21. 

Figur 21. Samfundsøkonomiske omkostninger for hen-
holdsvis naturgas-, træpille- og elkedel (2030-priser og 
3.000 årlige fuldlasttimer) ved reinvestering i eksiste-
rende naturgaskedel.
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Figur 22. Samfundsøkonomiske elproduktionsomkost-
ninger for anlæg, der har 3000 årlige driftstimer. Kilde: 
Energistyrelsens rapport ”Energiscenarier frem mod 
2020, 2035 og 2050”.
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Samfundsøkonomisk må det således vurderes, at 
naturgaskedler ved højere procestemperaturer ofte 
er den mest omkostningseffektive løsning for in-
dustrien frem mod 2035. Det samfundsøkonomisk 
billigste alternativ for industrien er en biomasseke-
del eller evt. en højtemperatur varmepumpe. Begge 
disse løsninger kræver dog relativt store investerin-
ger til konvertering. I DGC’s analyse vurderes inve-
steringsomkostningen for biomassekonverteringen 
således at udgøre ca. 13 mia. kr. ved konvertering 
af godt 2.000 MW til industrielle processer, hvilket 
svarer til godt 40 pct. af det samlede konverterbare 
forbrug, som indgår i DGC’s analyse.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er 
et betydeligt potentiale for CO2-reduktioner ved 
konvertering af olieforbrug i industrien til naturgas 
indenfor de eksisterende gasforsynede områder. 
I mange tilfælde vil en sådan konvertering kunne 
medføre betydelige besparelser for virksomheder-
ne og i industriens CO2-udledninger. På den bag-
grund vurderes det, at gasforbruget i industrien vil 
stige i perioden frem mod 2035 alt afhængig af gra-
den af konvertering til andre brændsler. 

Da der er stor usikkerhed om forventningen til in-
dustriens naturgasforbrug frem mod 2035, er der 
vurderet et alternativt forløb for industriens frem-
tidige naturgasforbrug. I dette alternativ er der lagt 
til grund, at en tredjedel af handel og service’s gas-
forbrug fastholdes i 2035 og årene fremefter, og at 
en del af industriens olieforbrug konverteres til gas 
og at industriens eksisterende gasforbrug fasthol-
des.

8.4. Gas til elfremstiling

8.4.1. Omkostninger til elproduktion

I Energistyrelsens scenarier fastholdes en del af 
kraftvarmeproduktionen på gas i hele perioden 
frem til 2050. Indtil 2035 anvendes både VE-gas og 
naturgas, men i perioden efter 2035 anvendes der 
udelukkende opgraderet og metaniseret biogas. 

Ved investering i nye spidslastanlæg til elfremstil-
ling udviser gasfyrede anlæg en god samfundsøko-
nomi. Dette gælder især anlæg, der har mindre end 
1.000 driftstimer om året. Ses der på den marginale 
elproduktionsomkostning på eksisterende anlæg, 
er kul den billigste produktionsform til spidslast.

Det fremgår af nedenstående figur 22, at ved en in-
vestering i et nyt anlæg med 3.000 årlige driftstimer 
at, gasfyrede combined cycle-anlæg udviser bedst 
samfundsøkonomi.

Det bemærkes, at anlæg med relativt lave investe-
ringsomkostninger generelt udviser bedre sam-
fundsøkonomi i forhold til mere investeringstunge 
anlæg jo færre driftstimer, anlæggene forventes at 
have.
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8.4.2. Elproduktionskapacitet  
fra decentrale KV-værker

Der er i dag ca. 1.700 MW elkapacitet på decentrale 
naturgasfyrede anlæg. Hertil kommer decentrale 
anlæg baseret på biogas, affald og kombinationer 
af flere brændsler.

Decentrale kraftvarmeværker som enten anvender 
naturgas eller biogas, kan understøtte forsynings-
sikkerheden i elsystemet ved at stå til rådighed for 
elsystemet til dækning af behovet for spidslastpro-
duktion. På tilsvarende måde kan anlæggene stå 
til rådighed for fjernvarmeproduktion, hvor anlæg-
gene kan levere varme på tidspunkter af døgnet, 
hvor elprisen er høj, og som spids- og reservelast 
for fjernvarmesystemet.

Hovedparten af de gasfyrede kraftvarmeanlæg er 
mere end 15 år gamle, jf. figur 23, og omkostnin-
ger til renovering og vedligeholdelse af anlæggene 
vil sammen med de økonomiske rammebetingelser 
være afgørende for, i hvilket omfang anlæggene 
fremover vil stå til rådighed for elsystemet.

Figur 23. Aldersfordelingen af naturgas motoranlæg. Kilde DGC 2013

Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem-
ført en vurdering af de decentrale kraftvarme-
værkers tilstand og omkostninger til drift- og 
vedligehold”Analyse af den gasfyrede kraftvarme-
sektor”. En stor del af omkostningerne er faste om-
kostninger, som f.eks. afskrivning på hovedrenove-
ringer og anlæggenes stilstandsomkostninger.
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Nedenstående figur 24 viser de skønnede omkost-
ninger til drift- og vedligehold, inkl. serviceeftersyn 
som funktion af årlige driftstimer.

Figur 24. Skønnede omkostninger til service som funk-
tion af årlige driftstimer. Kilde Analyse af den gasfyrede 
kraftvarmesektor, DGC 2013.

Det fremgår af figur 24, at de faste omkostninger pr. 
produceret elenhed aftager med stigende antal årli-
ge driftstimer, fordi omkostningerne kan afskrives 
over flere driftstimer. Hvis anlæggene alene anven-
des som effektreserve for elsystemet med få årlige 
driftstimer, og omkostning til service omregnes til 
kapacitetsomkostning, vil kapacitetsomkostningen 
udgøre i størrelsesorden 100.000-150.000 kr. pr. 
MW elkapacitet. Hertil kommer stilstandsomkost-
ninger, som vurderes at udgøre i størrelsesordenen 
50.000-150.000 kr. pr. MW elkapacitet. 

Til sammenligning kan det nævnes, at installering 
af ny produktionskapacitet med gasmotoranlæg 
ligger på i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. pr. MW 
elkapacitet5, svarende til ca. 0,6-0,8 mio. kr. MW 
elkapacitet i årlig kapacitetsomkostning. Det be-
mærkes, at omkostninger til installering af anlæg, 
der alene etableres med henblik på anvendelse til 
spidslast- og reservelastproduktion, er noget la-
vere. Omkostninger til ombygning af eksisterende 
gasmotoranlæg til anvendelse som spidslast- og re-

servelastproduktion vurderes til ca. 3 mio. pr MW 
elkapacitet5.

De samlede kapacitetsomkostninger, eksklusiv stil-
standsomkostninger ved henholdsvis installation 
af nyt gasmotoranlæg, ombygning af eksisterende 
gasmotoranlæg og levetidsforlængelse af eksiste-
rende anlæg ved løbende vedligeholdelse og hoved-
eftersyn:

 › Nyt gasmotoranlæg:   
0,6-0,8 mio. kr. pr. MW pr. år

 › Ombygning af gasmotoranlæg:   
0,2-0,3 mio. kr. MW pr. år

 › Renovering gasmotoranlæg:   
0,1-0,15 mio. kr. pr. MW pr. år

Det bemærkes, at der i ovenstående ikke er med-
taget eventuelle indtægter ved drift på spot- eller 
regulerkraftmarkedet.

Samlet set er renovering af eksisterende gasmotor-
anlæg den relativt billigste måde til etablering af 
spidslastkapacitet.

8.5. Gas til fjernvarme

Anvendelse af fjernvarme i Danmark sker med ud-
gangspunkt i opnåelse af en høj energieffektivitet 
ved samproduktion af el og varme. Fjernvarmen 
giver mulighed for en fleksibel brændselsanvendel-
se, hvor der udover samproduktion af el og varme 
kan ske udnyttelse af overskudsvarme fra industri, 
affaldsforbrændingsanlæg og anvendelse af bio-
masse. I takt med omstillingen af elsystemet fra 
grundlastproduktion på kraftvarmeværker til især 
vindkraft, falder behovet for el fra kraftvarmepro-
duktionen. 

5. Teknologidata for gasmotorer – høringsnotat af 5. nov. 2013, Energistyrelsen og Energinet.dk



Gasinfrastrukturen

47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PJ

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fjv-produktion - KV - andet

Fjv-produktion - separat - andet

Fjv-produktion - KV - gas

Fjv-produktion - separat - gas

Figur 25. Samspillet mellem fjernvarmeproduktion og naturgas. Kilde: Estimeret ud fra Energistatistik 2012.

Fjernvarme giver blandt andet mulighed for en me-
get fleksibel varmeproduktion, som fungerer godt 
i samspil med fluktuerende elproduktion. Eksem-
pelvis kan fjernvarmeværker have en kombination 
af varmepumpe, kraftvarmeanlæg og kedler, så der 
ved lave elpriser kan produceres på varmepumpe 
og ved høje elpriser produceres på kraftvarmean-
læg eller kedel.

Fjernvarmen giver endvidere mulighed for at nyt-
tiggøre industriel overskudsvarme, samt ny over-
skudsvarme, der forventes at komme fra brænd-
selskonverteringsanlæg, elektrolyse mv. Øgede 
muligheder for sæsonlagring kan fremme solvarme 
fra store centrale anlæg, geotermiske anlæg og 
samspil med anlæg til køling mv.

Udviklingen i fjernvarmeproduktion på gas i scena-
rierne er bestemt af decentral kraftvarmeproduk-
tion og spidslastfjernvarmeproduktion. Indtil 2035 
anvendes både VE-gas og naturgas, mens der efter 
2035 kun anvendes VE-gas i form af opgraderet og 
metaniseret biogas.

8.6. Gas til transport 

Gas til såvel vej- som skibstransport er kendt tek-
nologi, og anvendes i begrænset omfang i nogle af 
landene omkring Danmark.

Inden for vejtransport er gas allerede et alterna-
tiv til tung transport. I tre af Energistyrelsens fire 
fossilfrie scenarier indgår, at tung vejtransport og 
skibsfart delvist omstilles til gas. 

Hvis konvertering af dele af transportsektoren til 
gas skal realiseres, er der som en blandt flere for-
udsætninger behov for at etablere infrastruktur til 
gastankning til såvel vej- som skibstransport. Det 
eksisterende distributionsnet er forholdsvis fint-
masket, hvorfor det udgør et godt fundament for 
etablering af nødvendige fyldestationer. 

Når der skal ske en udfasning af fossile brændsler 
i transportsektoren, kan der allerede i dag anven-
des VE-gas til transport. Lastbiler, busser mv. der er 
indkøbt til at køre på naturgas, vil kunne omstilles 
til at køre på VE-gas uden tekniske ændringer og i 
takt med at tilgængeligheden af VE-gas stiger. 
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Ved en større omstilling til gas i transportsektoren 
kan der være fordele knyttet til udnyttelse af den ek-
sisterende velforgrenede distributionsinfrastruktur. 
Der er imidlertid behov for yderligere analyser af en 
mulig tankningsinfrastruktur i forhold til gasdistribu-
tionsnettets udbredelse, drift og økonomi.

Der er i analyserne af gastransmissions- og gasdistri-
butionstarifferne foretaget følsomhedsanalyser med 
en variation i gasforbruget til transport. I følsomhe-
den øges forbrug af gas i transport fra 7,1 til 20 PJ/
år. Ændringen er baseret på en forøgelse af anvendel-
sen af gas til tung transport og i mindre grad til anden 
transport.

Det bemærkes, at partierne bag energiaftalen fra 
2012 har afsat 20 mio. kr. over tre år til partnerskab 
for gas til tung transport. Imidlertid hersker der usik-
kerhed om en række af de centrale rammevilkår, der 
er forbundet med udrulningen af gas i tung transport. 
I første omgang er der igangsat et større ana-lysear-
bejde, der skal skabe et overblik over muligheder og 
begrænsninger ved anvendelse af gas til tung trans-
port. Analyserapporten ventes klar i foråret 2014. 

Endvidere bemærkes, at EU-Kommissionen under 
Clean Fuel for Transport har fremsat et direktivfor-
slag, der har til formål at understøtte opbygningen 
af infrastruktur for alternative drivmidler, dels ved 
at etablere fysisk infrastruktur og dels ved at imple-
mentere fælles tekniske specifikationer for denne 
infrastruktur i EU. Forslaget indeholder bl.a. fra 2020 
bindende mål for tankningsmuligheder for alternative 
brændstoffer, herunder gas i flydende form (LNG), gas 
i komprimeret form (CNG) samt brint. 

8.7. LNG til skibsfart 

Naturgas er væsentligt renere end diesel og især den 
tunge dieselolie, som i dag traditionelt anvendes i 
skibsfarten. Dette gælder både i forhold til udlednin-
gen af svovl og kvælstofoxider (NOx). Naturgas i fly-
dende form – LNG – (Liquefied Natural Gas) er kom-
primeret, hvorfor en LNG-tank indeholder betydelig 
mere energi end den tilsvarende mængde i gasform. 

Dette er baggrunden for, at LNG er et interessant og 
mere miljøvenligt drivmiddel for skibsfarten. 

Verdensmarkedspriserne på LNG ligger desuden un-
der de tilsvarende priser på konventionel fuelolie til 
skibsfart. En række danske rederier har således også 
udtrykt interesse for at bruge LNG til skibsfart.

Fra 1. januar 2015 strammes emissionskravene i det 
nordeuropæiske SECA-område betydeligt, når græn-
sen for svovl sænkes til 0,1 pct. Fra 1. januar 2016 vil 
tolerancen blive yderligere skærpet med et krav om, 
at nybygninger skal overholde strenge emissionskrav 
for NOx. Skibe, der sejler på LNG, kan umiddelbart leve 
op til de nye skærpede krav.

Hvis det skal være muligt for rederierne at omstille en 
del af skibsfarten til at sejle på LNG, skal der etable-
res en infrastruktur til tankning af skibene. Det drejer 
sig f.eks. om tankningsanlæg i havnene, hvor skibene 
kan bunkre gas.

Flere danske havne og rederier viser interesse for at 
etablere bunkringsfaciliteter for LNG, men det er småt 
med konkrete projekter. Sammen med branchen har 
Søfartsstyrelsen identificeret, at der er en række bar-
rierer for anvendelse af LNG i skibsfarten i Danmark, 
hvorimod LNG infrastruktur udbygges i Sverige, Tysk-
land og Polen. 

Såfremt en større LNG-tank til bunkring af skibe etab-
leres i nærheden af eksisterende gasnet, vil der være 
mulighed for, at LNG kan regasificeres med henblik på 
leverancer til gasnettet. På grund af anlæggets stør-
relse vil det formentlig give anledning til såvel place-
ringsmæssige som økonomiske udfordringer. Ved en 
eventuel etablering af infrastruktur til LNG til skibs-
fart i Nordeuropa er der således mulighed for at plan-
lægge i forhold til den eksisterende gasinfrastruktur 
og havnefaciliteter, hvorved der vil kunne opnås mar-
kedsmæssige og forsyningsmæssige synergieffekter.

I Danmark er det største potentiale for anvendelse af 
LNG knyttet til søfart. En tidligere dansk udredning 
pegede på et samlet potentiale, der ville svare til om-
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Figur 26. Samlet vurdering af gasforbruget i Biomas-
sescenariet. Kilde: Energiscenarier frem mod 2020, 2035 
og 2050, Energistyrelsen.
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Figur 27. Samlet vurdering af gasforbruget i Vind-scena-
riet Kilde: Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, 
Energistyrelsen.

2011 2020 2035 2050

20

40

60

80

100

120

140
PJ 0

Vindscenario -ENS

Transport Industri

Individuel opvarmning El og varme

Figur 28. Samlet følsomhedsvurdering af gasforbrug i 
2035.
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kring 500-600 millioner Nm3 naturgas6. Tre af Energi-
styrelsens scenarier indeholder en mindre omstilling 
af vejtransport til gas og en begrænset anvendelse 
af tung gas til søtransport. Der er derfor gennemført 
en følsomhedsanalyse med en større mængde gas til 
transport. Gas til transport er yderligere beskrevet i 
bilag 6.

8.8. Samlet vurdering af  
gasanvendelsen i Danmark

Det samlede billede af gasanvendelsen i vind- og bio-
massescenarierne er vist i figur 26 og 27. Gasanven-
delsen i bio+ og brintscenarierne er ikke vist, fordi de 
ikke afviger væsentligt fra biomassescenariet.

Der er lavet en følsomhedsvurdering, hvor målsætnin-
gen om fossilfri el- og varmeproduktion i 2035 ikke 
opretholdes, og gas får større betydning i transport-
sektoren. I dette scenarie er det samlede gasforbrug 
på niveau med Energistyrelsens brintscenarie, men 
fordelingen mellem de forskellige typer af forbrugere 
afviger væsentligt. Forbrugets samlede størrelse og 
fordeling er vist i figur 28.

De fire scenarier og følsomhedsanalysen giver ikke 
et entydigt billede af, hvor store mængder gas der 
kan forventes anvendt fremover og heller ikke en 
entydig fordeling af anvendelsen opdelt på sekto-
rer. Det samlede gasforbrug varierer således i sce-
narierne inden for et niveau på 60 til 100 PJ i 2035.

Den store variation i forbrug opgjort på sektorer 
indikerer, at der er betydelig usikkerhed om den 
fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen. 

6. Der henvises bl.a. til: Denmark – Possibilities for using LNG and CNG on ferry and cargo routes. Environmental Project No. 1338, 
2010 Miljøprojekt, Miljøministeriet
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Med øget anvendelse af VE-gasser i energisystemet 
øges behovet for at transportere VE-gasser i det ek-
sisterende gassystem. 

Der stilles systemtekniske krav til kvaliteten af den 
gas, der anvendes i gassystemet. Dette er nødven-
digt for at sikre, at gassystemet ikke påføres ska-
der som f.eks. korrosion af rør, ventiler mv., og at 
gasanvendelsen i gasfyringsanlæg, motoranlæg, 
gasapparater mv. sker på en sikkerhedsmæssig for-
svarlig måde. Hertil kommer, at Danmark er en del 
af det indre europæiske marked for gas, hvor gas 
frit skal kunne udveksles på tværs af landegrænser. 
Der er derfor grænser for, hvor meget den danske 
gaskvalitet kan variere i forhold til udenlandske 
gaskvaliteter. 

Krav til gassens forbrændingstekniske egenskaber 
og makismalt tilladte indhold af sporstoffer er om-
fattet af Sikkerhedsstyrelsens Gasreglement. 

Det er af stor betydning for opretholdelse og udvik-
ling af mere velfungerende konkurrencemarkeder, 
at der i højere grad sker en harmonisering af gas-
kvalitetsspecifikationer inden for EU. Samtidig skal 
specifikationerne afspejle den eksisterende gasap-
paratbestand for at sikre en fortsat sikker og vel-
fungerende gasanvendelse.

Energinet.dk gennemførte i 2011 en analyse af 
fremtidens gaskvalitet, som er dokumenteret i rap-
porten ”Nye gaskvaliteter – Dokumentation om æn-
dring af de danske krav til naturgaskvalitet ud fra et 
sikkerheds- og samfundsmæssigt grundlag”. Resul-
tatet af studiet førte til en ændring af Gasreglemen-
tet på baggrund af en omfattende analyse af både 
sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser af introduktion af importeret gas fra 
Tyskland, som har en noget anderledes gaskvalitet 
end den danske Nordsøgas. Dette har medført, at 

gassens kvalitet i dag ikke er en teknisk handels-
hindring for handel med gas til og fra Tyskland.

Det forventes, at VE-gasser vil blive en voksende del 
af forsyningen til de danske gasforbrugere. I Ener-
gistyrelsens scenarier forudsættes det, at al biogas 
opgraderes inden den injiceres i transmissionsnet-
tet eller distributionsnettet. Biogassen forventes at 
blive opgraderet og metaniseret i sådan en grad, at 
den netop overholder de danske krav til gaskvalitet. 
Dette vil sammen med import af gas fra Tyskland 
bidrage til større variation i gaskvaliteten i gasnet-
tet.

I 2014 forventes en fælles europæisk standard for 
distribueret naturgaskvalitet at være udarbejdet. 
Implementeringen skal på nationalt plan i givet 
fald gennemføres under hensyntagen til en sikker 
gasanvendelse hos slutbrugerne. Det er derfor for-
ventningen, at implementering af en fælles natur-
gaskvalitet vil kunne strække sig over lang tid. 

Spanien, Frankrig, Tyskland, Belgien og Danmark 
har valgt at påbegynde et pilotprojekt for at under-
søge muligheden for praktisk implementering af 
harmoniserede naturgasspecifikationerne. Pilot-
projekt er støttet af EU-Kommissionen, som med 
henblik på at nedbryde tekniske handelshindringer 
lægger stor vægt på fremdrift i arbejdet med har-
monisering af krav til gaskvalitet i EU. 

En større variation i gaskvaliteten er udfordren-
de med hensyn til sikker gasanvendelse, effektiv 
gasanvendelse og korrekt afregning af leverede 
energimængder til kunderne. Der er derfor nødven-
digt fortsat at stille krav til kvaliteten af den gas, 
der tilføres nettet. 

Disse emner er yderligere belyst i bilag 4. 
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9.1. Perspektiv med brint i gassystemet

Fremtidens energisystem i Danmark inkluderer 
energibærende VE-gasser, hvor brint er en af de 
potentielle energigasser. Brint kan fremstilles med 
elektrolyse ved hjælp af elektricitet fra de danske 
vindmøller, hvorved der vil kunne lagres elektricitet 
produceret på vindkraft i gasnettet. 

Der har igennem en årrække været gennemført en 
række europæiske undersøgelser om konsekvenser 
af brint i gasnettet. Alle undersøgelser peger på, at 
tilsætning af brint vil være en mulighed, men også 
at yderligere undersøgelser er nødvendige. Målet i 
analyserne har bl.a. været at identificere alle bar-
rierer for at kunne tilsætte 10 pct. brint i naturgas.
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I alle Energistyrelsens scenarier er der antaget en 
udbygning med biogas på ca. 42 PJ frem mod 2050. 
I to af scenarierne (vind og brintscenariet) antages 
biogassen desuden at blive opgraderet og metani-
seret for at øge energimængden til ca. 65 PJ.

Analyser fra Biogas Taskforce indikerer, at frem 
mod 2025 vil det kun være mindre andele af denne 
biogas, som det samfundsøkonomisk er hensigts-
mæssigt at opgradere. Frem mod 2035 forventes 
hovedparten af biogassen at blive opgraderet ved 
metanisering af CO2 i biogassen. 

10.1. Behov for lagring af  
brint ved produktion af SNG

I to af scenarierne opgraderes biogassen med an-
vendelse af brint produceret ved elektrolyse. Det er 
ikke angivet, hvornår denne produktion etableres, 
men da elektrolyseanlæggene medvirker til balan-
cering af elsystemet, er det i gasinfrastrukturana-
lysen og i scenarierne antaget, at produktionen af 
brint varierer i forhold til elpriserne, således at der 
produceres brint, når elpriserne er lave. Der er anta-
get, at biogasproduktionen og metaniseringen sker 
jævnt hen over året, og at lagerbehovet er afstemt i 
forhold til mængden af brint, som skal lagres.

Den nødvendige produktion af brint, der medgår til 
produktion af henholdsvis 32 PJ metaniseret biogas 
i 2035 og 65 PJ i 2050 (svarende til opgradering af 
henholdsvis 20 PJ biogas i 2035 og 40 PJ i 2050) for-
udsætter en forholdsvis høj elektrolyseproduktion. 
Såfremt metaniseringsanlægget og biogasproduk-
tionen antages at køre jævnt over hele året, vil der 
være et behov for lagring af brint fra elektrolysepro-
duktionen. 

Lagerbehovet for brint i gasproduktionen vil på det-
te grundlag udgøre:

 › ca. 1,4 PJ i 2035 (ca. 35 mio. Nm³ metan).

 › ca. 3,3 PJ i 2050 (ca. 85 mio. Nm³ metan).

Det skal bemærkes, at brint kun har 1/3 af energi-
indholdet i en kubikmeter naturgas, hvilket betyder, 
at der skal være et lagervolumen, som er 3 gange så 
stort som ved lagring af naturgas. Der er tale om 
et meget stort lagerbehov, som kun kan håndteres 
ved underjordiske lagre som eksempelvis lageret 
ved Ll. Torup. I den største kaverne i lageret ved Ll. 
Torup kan der lagres ca. 100 mio. Nm3 naturgas. 

Det er således potentielt meget store mængder 
brint, som skal lagres for at kunne opgradere bio-
gas. Der er derfor behov for yderligere analyser af 
samspil mellem biogasanlæg, kraftvarmeværker, 
metaniseringsanlæg, brændselspriser og elektro-
lyseanlæg, som kan belyse, hvorledes biogassen 
bedst kan anvendes, metaniseres og lagres.

Figur 29. Lagerbehov fra elektrolyseproduktion, dvs. for-
skellen mellem produktion af elektrolysegas i timer med 
lave elpriser og en jævn løbende omdannelse af denne 
gas til metan. Kilde: Døgnprofiler beregnet af Energinet.
dk og tilpasset mængderne i vindscenariet.
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Figur 30. Illustration af gasforbrug sammenlignet med 
produktion af opgraderet biogas i Vestdanmark. Kilder: 
Døgnprofiler fra Energinet.dk tilpasset værdier i Energi-
styrelsens Vindscenarie.

10.2. Metaniseret biogas i transmissions- og 
distributionssystemet 

Selve injektionen af stigende mængder VE-gas i 
forskellige dele af gassystemet vil stille nye krav 
til både markedsmekanismer og den fysiske infra-
struktur. Produktion af biogas sker primært decen-
tralt. I det omfang gassen opgraderes, jf. tidligere 
afsnit, kan den injiceres i gassystemet. I Energisty-
relsens scenarier er der ikke taget stilling til, hvor 
den opgraderede og metaniserede biogas injiceres i 
gassystemet og forbruges.

Det forventes, at biogas i overvejende grad vil blive 
injicereret i distributionsnettet. Hvis der er tale om 
injicering af store mængder i samme distributions-
ledninger, kan der opstå behov for etablering af 
kompressorer, der kan presse gassen op på trans-
missionsniveau. I hvilket omfang den tryksættes 
og føres op på transmissionsnettet, afhænger af 
driftssituationen, herunder forbrugsmønstret i di-
stributionsnettet. Det vil således primært være i de 
lokale distributionsnet, at der skal foretages inve-
steringer og tilpasninger for at kunne indpasse de 
forventede mængder biogas. 

Der kan foretages en forenklet vurdering af forhol-
det mellem gasproduktion og gasforbrug ved en 
geografisk fordeling mellem Øst- og Vestdanmark. 
Forbruget deles ud på ugedata med modellerede 
profiler og geografisk med historiske data. Biogas-
produktionen fordeles med 90 pct. i Vestdanmark 
og 10 pct. i Østdanmark. I Østdanmark forudsæt-
tes anlæggene tilsluttet transmissionsnettet, mens 
anlæggene i Vestdanmark forudsættes tilsluttet di-
stributionsnettet.

Samlet viser en sådan beregning, at behovet for 
fleksibilitet for metaniseret og opgraderet biogas 
i transmissionsnettet: 2035 – Vestdanmark: ca. 2 
pct. 2050 – Vestdanmark: ca. 33 pct. 

Dette svarer gennemsnitligt til, at ca. 12 pct. af pro-
duktionen af metaniseret biogas i 2035 og ca. 40 
pct. af produktionen i 2050 skal føres op på trans-
missionsniveau for at kunne anvendes fuldt ud. Det 
bemærkes, at der ikke indgår en vurdering af beho-
vet for gaslagring i forbindelse med metaniseringen 
(lagring af brint). I de øvrige analyser i denne rap-
port anvendes der en gennemsnitlig vurdering på, 
at 20 pct. af den metaniserede biogas skal føres op 
på transmissionsniveau i både 2035 og 2050. 

Der er lavet et par følsomheder på lagerbehovet, 
som viser, at der i praksis vil være stor forskel på, 
hvor meget af den metaniserede biogas som skal 
op på transmissionsniveau afhængig af den geo-
grafiske placering af metaniseringsanlæggene og 
det lokale forbrug. 
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Ved at samle forbrug og produktion i et geografisk 
område, i stedet for to, reduceres mængden, som 
skal på transmissionsniveau fra ca. 40 pct. til ca. 14 
pct. i 2050. 

Ændres forbruget af gas på decentrale kraftvarme-
værker, som i vindscenariet udgør ca. 30 pct. af det 
samlede gasforbrug, ved at flytte halvdelen af for-
bruget til centrale værker, som aftager direkte fra 
transmissionsnettet, vil behovet i Danmark ændre 
sig fra ca. 12 pct. til ca. 14 pct. i 2035 og fra ca. 40 
pct. til ca. 50 pct. i 2050 af den opgraderende bio-
gas, som skal leveres til transmissionsnettet. Hvis 
der i stedet ingen decentrale værker er på gas, som 
aftager gas fra distributionsnettet, så stiger beho-
vet for levering af opgraderet gas til transmissions-
nettet i 2035 fra ca. 12 pct. til ca. 30 pct. og i 2050 
fra ca. 40 pct. til 60 pct. 

På baggrund af ovenstående vil der kunne være stor 
forskel på, hvilket behov der er for henholdsvis at 
injicere metaniseret biogas i henholdsvis transmis-
sions- og distributionsnettet, fordi behovet vil være 
afhængig af det geografiske gasforbrug. Der er der-
for behov for mere detaljerede analyser af, hvor pla-
cering af gasforbrug og biogasproduktion forventes 
i forhold Energinet.dk’s 42 M/R-stationer. 

I tillæg til de anlæg, der vil injicere dele af deres pro-
duktion i naturgasnettet, forventes der på kort sigt 
en vis udbygning af biogasanlæg, hvor biogas af-
sættes lokalt. Produktionen fra disse anlæg vil som 
udgangspunkt fortrænge fossile brændsler, herun-
der naturgas. 

10.3. Økonomiske og tekniske  
barrierer for VE-gasser

Omstilling af gassystemet til stigende mængder af 
VE-gasser rummer en række økonomiske og tekni-
ske barrierer. 

10.3.1. Biogas

Biogas (anearob omsætning) er den mest markeds-
modne proces, og produktionsprisen ligger i stør-
relsesordenen 100-140 kr./GJ. Indenfor de næste 
15 år forventes produktionen øget fra 4-5 PJ til ca. 
30 PJ. Men reduktion i anlægsomkostninger og ef-
fektivisering af processen er vigtig for at få biogas-
produktionen billiggjort. Samtidig er der en række 
biomasse- og affaldsprodukter, som kan udvide 
ressourcegrundlaget for produktionen, men hvor 
erfaringen fortsat er meget lille. Der er derfor behov 
for omfattende forskning, udvikling og demonstra-
tion (FUD).

Samspillet mellem biogas og det øvrige gassystem 
kan håndteres på forskellig vis. Enten kan biogas 
håndteres i lokale biogasnet eller opgraderes til na-
turgaskvalitet og injiceres i gasnettet. Herudover er 
der kombinerede løsninger, hvor biogassen i perio-
der kan anvendes lokalt og i andre perioder opgra-
deres og injiceres i gasnettet. 

Der er vurderingen, at der er behov for en nærmere 
systemplanlægning i forhold til lokalisering af bio-
gasanlæg og mulighed for samspil mellem lokale 
biogasnet og naturgasnettet.

10.3.2. Syntesegas fra termisk  
forgasning af biomasse og affald

Syntesegas (H2 og CO) er en anden gastype end na-
turgas (metan). Syntesegassen fra termiske forgas-
ningsanlæg består primært af H2 og CO og mindre 
dele CH4, tjærerester mv. Det er en væsentlig ud-
fordring at oprense syntesegassen fra termisk for-
gasning, således at det er ren syntesegas, der kan 
anvendes til katalytisk omdannelse til metan og øv-
rige brændstoffer.

Der pågår en intensiv FUD indsats med at forbedre 
gasrensning og reducere omkostninger ved denne 
rensning.

Der er ikke i scenarierne antaget nogen produktion 
og anvendelse af forgasningsgas.
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Figur 31. Muligt udviklingsforløb for teknologier til pro-
duktion af VE-gas

Det forventes, at teknologien kan blive mere kon-
kurrencedygtig frem mod 2025. I de førstkommen-
de år vil der være behov for mindre og mellemstore 
demonstrationsanlæg for at kunne udvikle tekno-
logien. 

10.3.3. Elektrolysegas

Elektrolysegas står overfor en række teknologiske 
og økonomiske barrierer, inden den forventes at 
kunne være konkurrencedygtig.

Teknologien anvendes i dag til industriel fremstil-
ling af ren brint. I forhold til produktion i stor skala 
med henblik på anvendelse i større målestok i et 
fremtidigt energisystem kræves en omfattende 
produktudvikling for at gøre elektrolysegas kon-
kurrencedygtig. Der er således behov for at forbed-
re virkningsgraderne og reducere anlæggenes ka-
pacitetsomkostninger. Nye teknologier, herunder 
brændselscelleteknologier kan åbne for mulighe-
den for at udvikle højeffektiv elektrolyse.

Det er vurderingen, at der er behov for en omfat-
tende forskning og udvikling for at teknologien er 
konkurrencedygtig og kan anvendes til produktion 
af store energimængder.

Elektrolysegas består af H2 eller CO og skal konver-
teres kemisk eller biologisk til metan, for at den har 
den rette kvalitet til anvendelse via gasnettet. 

10.3.4. Markedskobling via VE-certificater

Produktion af VE-gas er væsentlig dyrere end natur-
gas. En anvendelse af gassystemet til VE-gas kan 
understøtte, at de forbrugere i markedet, der har 
størst værdi/efterspørgsel og dermed betalingsvilje 
efter VE-gas, kan få enkelt adgang til dette.

For at sikre en bredere markedsmæssig anvendelse 
af VE-gas i gassystemet samtidig med en fortsat 
naturgasanvendelse, kan det være en mulighed at 

etablere et certifikationssystem for VE-gas. Et så-
dant system kræver almen accept hos forbrugere 
og virksomheder og opbygning af et administrativt 
system hos myndigheder.

10.3.5. Muligt udviklingsforløb  
for VE-gas teknologier

Nedenstående figur 31 viser et muligt udviklings-
forløb for 3 teknologier til produktion af VE-gas.

I perioden frem mod 2020 er det vurderingen, at det 
alene er biogas (anaerob forgasning), der kan pro-
ducere VE-gas i mængder, der kan have betydning 
for gassystemet. 

Termisk forgasning planlægges udbygget i Sverige, 
baseret på blandt andet træ som brændsel. I Dan-
mark derimod er udviklingen rettet mod termisk 
forgasning baseret på restprodukter af biomasser, 
herunder halm. Denne teknologi forventes imidler-
tid ikke at være tilstrækkelig billiggjort til produk-
tion af større mængder før på den anden side af 
2020.

Både biogas og termisk forgasning kan være føl-
somme over for udsving i priserne på biomasse, 
men er nødvendigvis ikke i et indbyrdes konkur-
renceforhold. Dette skyldes, at biogas primært 
produceres på gylle med tilsætning af relativt våde 
affaldsprodukter, mens termisk forgasning typisk 
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anvender de tørre biomasser såsom halm og træaf-
fald. De to teknologityper kan bidrage til, at der kan 
ske en mere effektiv energiudnyttelse af de sam-
lede danske biomasseressourcer.

Elektrolyseteknologien forventes dog først at udgø-
re en større markedsandel efter 2035. Teknologien 
til elektrolyse hvor el bruges til at producere brint 
og andre VE-gasser, eksisterer i dag, men der er be-
hov for at prisen på elektrolyseanlæg reduceres, og 
at virkningsgraden forbedres.

Elektrolyseteknologien forventes dog først at ud-
gøre en større markedsandel efter 2035. Teknolo-
gien til elektrolyse hvor el bruges til at producere 
brint og andre VE-gasser, eksisterer i dag, men for 
at gøre den konkurrencedygtigt er der behov for at 
prisen på elektrolyseanlæg reduceres og at virk-
ningsgraden forbedres.

Da teknologien er under udvikling, er det behæftet 
med stor usikkerhed, hvornår teknologien vil vinde 
indpas i større skala. Det antages i vind-scenariet, 
at der i 2035 er etableret ca. 1200 MW elektrolyse-
kapacitet. Dette svarer i størrelsesorden til den el-
effekt to store hav-vindmølleparker kan levere.

I perioden frem mod 2035 kan der potentielt blive 
etableret elektrolyseanlæg til opgradering af bio-
gas og i områder med en relativt høj betalingsvillig-
hed for den producerede gas (såsom særlige typer 
af procesindustri eller større brinttanksstationer). 
Disse anlæg forventes dog at være af en størrelse, 
som ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på 
energisystemet før ca. 2035, men dette billede kan 
ændres, hvis teknologien får et hurtigere gennem-
brud. 

10.4. Biobrændstoffabrikker

Brændstoffabrikker til at producere det biobrænd-
stof, der skal drive fly, lastbiler m.m. kan placeres 
i Danmark eller i udlandet. Her ligger der også en 
politisk prioritering, herunder industri- og land-
brugspolitiske overvejelser. Hvis biobrændstof i 
væsentligt omfang produceres i Danmark, er der 
en potentielt meget stor mængde overskudsvarme, 
man kan vælge at udnytte. Vælges det at importere 
biobrændstof, har man ikke denne mulighed. 

Yderligere gasmængder vil forekomme som mel-
lemprodukter i brændstoffabrikker, men disse 
kommer ikke nødvendigvis ud på gasnettet.

Hertil kommer gas, der eksisterer som mellempro-
dukt i forbindelse med produktion af biobrændstof-
fer. Det kommer dog ikke ud på gasnettet. Brint 
er heller ikke antaget sendt på gasnettet. Brinten 
bruges overvejende til produktion af flydende bio-
brændstof og opgradering af biogas (metanisering 
af CO2 fra biogassen).
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11.
Økonomi i 
gastransport- 
systemet 
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I Energistyrelsens scenarier vil transportmæng-
derne i både transmissionssystemet og distributi-
onssystemet falde mærkbart. En væsentlig del af 
omkostningerne til driften af naturgassystemet er 
uafhængig af, hvor store gasmængder transpor-
teres. Den faldende naturgasafsætning medfører 
derfor øgede enhedsomkostninger til transport 
og lager. Dette vil alt andet lige indbære stigende 
transporttariffer pr. Nm3 gas og udgifter til lagery-
delser. Konsekvenserne for både transmission, la-
ger og distribution er beskrevet i nedenstående.

11.1. Selskabsøkonomiske transport-  
og lageromkostninger

Figur 32 viser udviklingen i selskabsøkonomiske 
transportomkostninger i relation til Energistyrel-
sens vindscenarie 2013. Det skal bemærkes, at re-
sultatet er meget påvirkeligt overfor antagelser om 
transit af naturgas, opgradering af biomasse og for-
deling på transmission og distribution samt anven-
delsen af lagre til eksportmængder. Hvis antagel-

serne ikke opfyldes, vil transportomkostningerne 
(enhedsomkostningerne) stige.

En gennemsnitlig gasforbruger kan forvente, at 
transportomkostningerne i 2050 (82 øre/Nm3) er 
marginalt lavere end i 2014 (86 øre/Nm3).

Den anslåede udvikling i omkostningerne er føl-
somt overfor antagelser om transportmønstret.

I transmissionssystemet er det især antagelser om 
transitmængder til nabolande, der har betydning. 
Sverige forudsættes stadig at anvende naturgas, 
dog med svagt faldende mængder. Andelen af na-
turgas til Sverige øges fra knap 25 pct. af de sam-
lede transportmængder i år 2014 til knap 78 pct. i 
2050. Hvis Sverige i stedet helt udfaser anvendel-
sen af fossil naturgas, så øges omkostningen gen-
nem transmissionssystemet fra 42 øre/Nm3 til 151 
øre/Nm3 i 2050.

Lagrene er allerede i dag integreret i et større euro-
pæisk fleksibilitets- og lagermarked med konkur-
rencebestemte (ikke-regulerede) priser. Lagrene 
kan interagere med import og eksport gas for at 
sælge ydelserne til nabosystemer. Lagermæng-
derne er derfor ikke begrænset af fremtidig inden-
landsk efterspørgsel, og de er ikke sikret en regu-
leret indtægt. Det antages, at danske marginale 
lageromkostninger er lavere end den europæiske 
lagerpris, og at lagrene derfor sælger al kapacitet. 
Lagermængden er således fastholdt på de nuvæ-
rende 1 mia. Nm3 svarende til deres fulde tekniske 
kapacitet.

Hvis lagrene derimod alene servicerer et nationalt 
marked, og hvis lagerbehovet til det danske mar-
ked anslås konstant at være 15 pct. af transporten 
i transmissionssystemet, så øges lageromkostnin-
gen fra 14 øre/Nm3 til 94 øre/Nm3 i 2050.

Både transmissions- og distributionsomkostninger 
er nært forbundet med andelen af biogas, som op-

Figur 32. Transportomkostninger (gennemsnitlige 
selskabsøkonomiske inkl. kapitalomkostninger), kr./
Nm3. Lagerenes omkostning er beregnet ved deres fulde 
kombinerede kapacitet. Selskabsøkonomiske transport-
omkostninger i Energistyrelsens ”Vindscenarie”.
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NPV

Omkostninger
mio. kr.

Mængder
mio. Nm3

Mængder
PJ

Transport
kr./Nm3

Transport
kr./GJ

Transmission 8.658 57.117 2.257 0,15 3,84

Distribution 15.380 40.461 1.599 0,38 9,62

Lager 5.935 19.908 787 0,30 7,55

Samlet 29.973 - - 0,83 21,00

Tabel 3. Nutidsværdi (2014) af selskabsøkonomiske transportomkostninger, 2014-2050
Note: Nutidsværdier er beregnet med en diskonteringsrate på 4pct. p.a.

graderes. Det er antaget i ovenstående analyse, at 
al fremtidig national biogasproduktion i 2050 på 
65 PJ opgraderes og indfødes i distributionsnet-
tet, mens 20 pct. indfødes og transporteres i trans-
missionsnettet. I takt med at VE-gasser udgør den 
eneste gas i distributionsnettet (også i transmis-
sionsnettet, hvis transit til Sverige afvikles), så er 
opgradering helt central for transportmængderne. 

Transmissionsomkostningen stiger f.eks. fra 42 øre 
til 59 øre/Nm3 i 2050, hvis biogassen ikke opgrade-
res, og transmissionsnet alene leverer transitydel-
ser til nabomarkeder.

Set over den samlede periode er den gennemsnit-
lige selskabsøkonomiske transportomkostning 83 
øre/Nm3, jf. tabel 3 nedenfor.
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11.2. Distributionsselskabernes  
driftsomkostninger i 2035

Beregningerne af de gennemsnitlige omkostnin-
ger for distribution er baseret på en analyse af bl.a. 
driftsomkostninger afhængig af den transportere-
de mængde, jf. bilag 9.

For at beregne den gennemsnitlige omkostning per 
Nm3 distribueret gas i 2035 er de årlige omkostnin-
ger anslået skønsmæssigt ud fra de nuværende om-
kostninger.

I den forbindelse er det centralt at vurdere, i hvilket 
omfang omkostningerne kan tilpasses i takt med 
en reduktion i den afsatte gasmængde og eventuelt 
en reduktion i antallet af kunder.

For distributionsselskabernes driftsomkostninger 
gælder, at de i stor udstrækning er uafhængige af 
antallet af kunder og antallet af distribuerede Nm3 
gas. Det er således kun en mindre del af omkostnin-
gerne, som vil kunne nedbringes ved konvertering 
af naturgaskunder til fjernvarmeforsyning eller an-
den afgang af kunder. 

Afskrivninger og forrentning af allerede etablerede 
anlæg kan ikke tilpasses og reinvesteringer kan 
kun forventes tilpasset i mindre omfang ved af-
sætningsreduktioner og da kun på langt sigt. Det er 
derimod muligt i en vis udstrækning at tilpasse en 
række driftsomkostninger, eksempelvis besvarelse 
af kundehenvendelser samt udsendelse af faktu-
raer. En række andre driftsomkostninger vurderes 
derimod ikke at kunne tilpasses. Dette gælder ek-
sempelvis drift af IT-systemer, leje af bygninger mv.

Det har stor betydning om faldet i afsætningen sker 
jævnt for alle kundegrupper eller koncentreres om 
bestemte typer. I det omfang kun dele af de indi-
viduelle naturgaskunder konverterer til fjernvarme 
eller varmepumper er der et meget begrænset be-
sparelsespotentiale. Men hvis konverteringen om-

fatter hele områder, hvor der i så fald kan foretages 
afskæring af gadeledninger, vil besparelsespoten-
tialet være en smule større.

Afskrivninger og forrentning af allerede etable-
rede anlæg kan ikke tilpasses og reinvesteringer 
kan kun forventes tilpasset i mindre omfang ved 
afsætningsreduktioner og kun på langt sigt. Det er 
derimod muligt i en vis udstrækning at tilpasse en 
række visse driftsomkostninger, eksempelvis be-
svarelse af kundehenvendelser samt udsendelse 
af fakturaer. En række andre driftsomkostninger 
vurderes derimod ikke at kunne tilpasses. Dette 
gælder eksempelvis drift af IT-systemer, leje af byg-
ninger mv.

Det har stor betydning om faldet i afsætningen sker 
jævnt for alle kundegrupper eller koncentreres om 
bestemte typer. I det omfang kun dele af de indi-
viduelle naturgaskunder konverterer til fjernvarme 
eller varmepumper er der et meget begrænset be-
sparelsespotentiale. Men hvis konverteringen om-
fatter hele områder, hvor der i så fald kan foretages 
afskæring af gadeledninger, vil besparelsespoten-
tialet være en smule større.

11.2.1. Reduktion af gasnettet  
og bortfald af kundegrupper

I vindscenariet forudsættes det, at der ikke skal le-
veres gas til villakunderne i 2035. Dette giver anled-
ning til at de yderste forgreninger af gasnettet vil 
kunne nedlukkes og samtidig vil driftsorganisatio-
nen kunne tilpasses. 

Distributionsselskaberne har med udgangspunkt i 
en detaljeret opdeling af omkostningerne (som bru-
ges i Energitilsynets benchmarking af selskaberne) 
vurderet, hvor stor en andel af driftsomkostninger-
ne på de enkelte grupper, der vil falde bort, når vil-
lakunderne er væk. Desuden er det vurderet, hvor 
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stor besparelsen vil være, hvis der fortsat er 20 pct. 
af villakunderne tilknyttet nettet i 2035 i forhold til 
2020. I det sidste scenarie vil omkostningsreduktio-
nen være betydelig mindre, fordi en række bespa-
relser forudsætter, at alle villakunder falder bort.

Det er samlet vurderet, at hvis alle villakunder fal-
der væk, vil omkostningerne kunne reduceres med 
ca. 50 pct. (afrundet), idet omkostninger til hånd-
tering af omkring 400.000 villakunder helt bortfal-
der. Reduktionen i omkostningerne ved bortfald af 
80 pct. af villakunderne vil kun være på ca. 30 pct. 
(afrundet), fordi der fortsat skal opretholdes syste-
mer til håndtering af et størreantal villakunder. Det 
skal i denne sammenhæng bemærkes, at de største 
omkostningsreduktioner knytter sig til reduktionen 
i antallet af kunder og ikke – som man måske umid-
delbart kunne forledes til at tro – til afkoblingen af 
net.

Ved afkobling af net reduceres behovet for f.eks. 
tilsyn, lækagesøgning og ventilcheck – omkostnin-
ger, der næsten udelukkende udgøres af personale-
omkostninger. Ved en markant reduktion i antallet 
af kunder reduceres behovet for it (ERP-systemer) 
kundecentre, kundeafregning samt for § 13-om-
kostninger, dvs. de opgaver distributionsselskaber-
ne løser for myndighederne vedrørende sikkerhed 
mv. Også disse omkostninger domineres af perso-
naleomkostninger, men der er samtidig betydelige 
besparelser på områder som it og øvrigt digitalise-
ret udstyr.

I forhold til indskrænkning og afkobling af net bør 
det i øvrigt bemærkes, at bortfald af villakunder 
alene vil medføre en reduktion i de fine forgrenin-
ger i nettet og ikke i nettes hovedstruktur og ud-
bredelse. Det betyder, at det kun er en meget be-
skeden del af fordelingsnettet (19-40 bar), som vil 
kunne nedlukkes. Omvendt vil en betydelig del af 
distributionsnettet (0,1-4 bar) kunne nedlukkes ca. 

50-70 pct. – dog afhængig af placeringen af de tilba-
geværende kunder. 

Det er forbundet med usikkerhed at vurdere, hvor 
mange reinvesteringer og dermed afskrivninger, 
der vil kunne undgås i et scenarie uden vilakunder-
ne. Det er skønnet at afskrivningerne i 2035 samlet 
set vil være uændrede i forhold til i dag, således at 
de ved en nedlukning i 2035 vil udgøre i alt 125 mio. 
kr.

Det betyder, at de samlede omkostninger i 2035 vil 
udgøre ca. 380 mio. kr., hvis der sker et bortfald af 
husholdninger og gasnettet reduceres. Dette om-
kostningsniveau er relevant i forhold til vindscena-
riet. I scenariet hvor 20 pct. af villakunderne består, 
skønnes de samlede omkostninger i 2035 at udgøre 
ca. 475 mio. kr. Det skyldes en mindre reduktion i 
driftsomkostningerne end i vindscenariet.

11.3. Økonomi i lagerdrift 

Selskabsøkonomien i lagerdrift er nærmere beskre-
vet i bilag 11.
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12.
Usikkerhed og risici 
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Analyserne, der ligger til grund for konklusionerne i 
dette arbejde, er forbundet med en væsentlig grad 
af usikkerhed. Usikkerheden er forbundet med en 
række antagelser om den forventede udvikling af 
de anvendte forudsætninger for analyserne. De 
overordnede usikkerheder og risici, der særligt gi-
ver anledning til usikkerheder vedrører:

 › Udviklingen i nabolandene.

 › Afvigelser fra den forventede teknologiske ud-
vikling.

 › Udviklingen i brændselspriser.

Udviklingen i nabolandene vil have stor betydning 
for det samlede danske energisystem. Eksempelvis 
vil det have store konsekvenser, hvis de forventede 
udbygninger af den tyske elinfrastruktur frem mod 
2023 bliver væsentligt forsinket. I et sådant tilfælde 
vil det ikke være muligt at eksportere større mæng-
der vindmøllebaseret elproduktion fra Danmark, 
og det vil være optimalt med en større grad af in-
denlandsk fleksibelt elforbrug. Tilsvarende hvis det 
nuværende overskud af eleffekt i Norge bortfalder, 
vil det betyde, at der er behov for et større dansk 
produktionsapparat, med alle de forhold det vil 

medføre – herunder afledte konsekvenser for gas-
infrastrukturen. Der er behov for at analysere kon-
sekvensen af varierende udvikling i udlandet yderli-
gere. For indeværende præsenteres der i bilaget til 
dette notat nogle vurderinger af følsomheder over 
for ændringer i elpriserne i udlandet. 

Den teknologiske udvikling vil ligeledes have stor 
betydning for de enkelte teknologiers relative 
konkurrenceevne, hvilket vil påvirke, hvad det op-
timale teknologivalg vil være. Teknologiudvikling 
i analyserne er baseret på de forudsætninger, der 
er beskrevet i Teknologikataloget. For mange af de 
”nyere” teknologiers vedkommende forventes der 
meget store effektiviseringer og billiggørelse inden 
2050.

Udviklingen i brændselspriser vil have en stor be-
tydning for de samlede resultater af analyserne. 
Forbruget af de enkelte brændsler afspejler den for-
ventede prisdannelse, og ved ændringer i brænd-
selspriserne ændres også forbruget. Der er usikker-
hed på de anvendte brændselsprisfremskrivninger, 
og de vil formodentligt også svinge fra år til år. Det 
er derfor centralt, at disse usikkerheder inddrages 
ved vurderinger på udviklingen i energisystemet, og 
at der vælges robuste løsninger. 
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Bilag 1: Opgavebeskrivelse
30. januar 2013

NOTAT VEDRØRENDE IGANGSÆTTELSE AF 
ANALYSE AF DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF 
GASINFRASTRUKTUREN

Indledning

Det fremgår af den energipolitiske aftale fra 22. 
marts 2072, at der inden udgangen af 2013 skal ud-
arbejdes en analyse af den fremtidige anvendelse 
af gasinfrastrukturen – både i overgangsfasen med 
fortsat anvendelse af naturgas og i en fremtid, hvor 
biogas og anden VE-gas tager over. Analysen skal 
ses i sammenhæng med analyser på elområdet 
og analysen af fjernvarmens rolle i den fremtidige 
energiforsyning.

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med analysearbejdet er at 
undersøge betydningen på kort og mellem langt 
sigt for det samlede naturgassystem, at naturgas 
absolutte og relative andel i energiforsyningen fal-
der frem mod 2050, som led i regeringens mål om 
at el- og varmeforsyningen skal være uden fossile 
brændsler i 2035 og være helt uafhængig af fossile 
brændsler i 2050.

Ved et forventet årligt fald i naturgasforbruget i 
perioden frem mod 2050, som følge af stigende 
energieffektivitet, energibesparelser, konvertering 
af naturgasområder til fjernvarme og omstilling til 
vedvarende energikilder, vil de transporterede na-
turgasmængder i perioden frem mod 2050 kunne 
nå et niveau, hvor systemomkostningerne per leve-
ret normalkubikmeter naturgas til slutbrugere kan 
medføre, at naturgassens konkurrenceevne stærkt 
forringes i forhold til alternative brændsler. Dansk 
industris fortsatte behov for anvendelse af natur-
gas, og eventuel transit af norsk gas til Tyskland og 
Sverige vil have indflydelse på dette forhold.

En stigende udnyttelse af VE-gas i energiforsynin-
gen, herunder biogas, vil kunne ske via injicering 
i naturgassystemet, såfremt de gaskvalitetsmæs-
sige forhold kan løses. Herved vil VE-gas helt eller 
delvist kunne substituere naturgasanvendelsen 
i samfundet, men samtidig forudsætte oprethol-
delse af driften af gassystemet. Såfremt VE-gas 
fremover anvendes i større omfang via naturgassy-
stemet vil driften af naturgasnet og -lagre helt eller 
delvist skulle opretholdes efter 2050. Behovet for 
lagerkapacitet vil i denne forbindelse kunne ændre 
sig, som følge af en betydelig udnyttelse af VE-gas 
via naturgassystemet. Produktion og levering af VE-
gas til gassystemet afviger således i forhold til pro-
duktion og levering af naturgas.

Vedvarende høje olie- og gaspriser skaber fortsat 
stor interesse blandt olieselskaber for efterforsk-
ning efter olie og gas i Danmark. Sandsynligheden 
taler for, at nye olie- og gasfund i Nordsøen vil være 
mindre forekomster, som det kommercielt kan 
være vanskeligt at udnytte, med mindre produktio-
nen kan ske ved anvendelse af eksisterende offsho-
re installationer og rørledninger. En forudsætning 
for udnyttelse af sådanne økonomisk marginale 
gasfelter i Nordsøen er adgang til søledninger, som 
kan bringe gassen frem til markedet.

Endelig vil der frem mod og efter 2050 fortsat kun-
ne være efterspørgsel for transit af gas (norsk gas) 
via Danmark og brug af danske lagerydelser til vore 
nabolande. Behov for transit af gas vil understøtte 
opretholdelse af gassystemet udover det tidspunkt, 
hvor naturgas i energiforsyningen er mere eller 
mindre marginaliseret.
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Som grundlag for arbejdet vil følgende forhold skulle 
beskrives og analyseres:

 › Fremskrivning af det forventede danske energi-
forbrug i perioden frem mod 2050 i forventnin-
ger til udviklingen i den danske gasproduktion 
frem mod 2050.

 › Forventninger til naturgassens andel af det frem-
tidige danske naturgasforbrug frem til 2050. 

 › Teknisk og økonomisk potentiale for anvendelse 
af VE-gas i naturgassystemet.

 › Afdækning af tekniske og økonomiske barrierer 
for anvendelse af VE-gas i naturgassystemet og 
forslag til, hvorledes disse barrierer eventuelt 
kan nedbrydes.

 › Mulig gasanvendelse til transport.

 › Vurdering af behov og muligheder for transit af 
gas gennem Danmark (transit af norsk gas).

 › Fremtidigt behov for naturgasanvendelse til el-
produktion, herunder som reserve- og reguler-
kraft i forbindelse med bl.a. øget anvendelse af 
vindkraft. 

 › Overvejelser om behov for udbygning af den for-
nødne infrastruktur i forbindelse med adgang til 
nye gasreserver som følge af fortsat forventet 
fald i den danske Nordsøproduktion, herunder 
eventuelt ændringer i behov for lagerkapacitet. 
Behovet vurderes i forhold til et vigende dansk 
naturgasmarked og behov og muligheder for 
transit af gas.

 › Fremtidigt behov for naturgaslagerkapacitet, 
herunder eventuelle ændrede lagerbehov ved 
anvendelse af VE-gas i naturgassystemet.

 › Udvikling i transmissionstariffer, distributi-
onstariffer og markedsbestemte priser for la-
gerydelser som konsekvens af forventninger til 
udvikling i naturgasforbrug, transit af gas og an-
vendelse af VE-gas.

Energistyrelsen udarbejder analysen i tæt samar-
bejde med Energinet.dk, som varetager systeman-
svaret på naturgasområdet. Endvidere forudsættes 
gasdistributionsselskaberne at deltage i analysear-
bejdet.

Arbejdet vil udover selve hovedrapporten omfatte 
supplerende tekniske/økonomiske baggrundsrap-
porter.

Det er endvidere tanken, at energiaktører løbende 
inddrages i processen, herunder i form af følge-
grupper for konkrete delemner.

Tidsplan

Arbejdet er igangsat, og skal være afsluttet inden 
udgangen af 2013



Gasinfrastrukturen

71

Bilag 2: Resultater fra  
Energistyrelsens  
scenarie analyser 
”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 
2050”

Af hovedkonklusioner fra scenarieanalyserne frem-
hæves af Energistyrelsen:

 › Det er muligt at konstruere forskellige energi-
systemer, der opfylder visionen om fossilfrihed. 
Teknologierne findes, omend nogle skal videre-
udvikles m.h.t. pris, effektivitet eller ydeevne.

 › Bioenergi er en begrænset ressource. Da Dan-
mark er et lille land, er der en valgmulighed. om 
man vil skabe et brændselsbaseret system med 
store importer af biomasse eller et elbaseret sy-
stem med begrænset bioenergianvendelse på et 
niveau svarende til, hvad Danmark selv kan le-
vere. Med 2050 som målår for fossilfrihed skal 
dette valg formentlig træffes kort efter 2020, da 
de store nødvendige omstillinger, blandt andet 
udbygning af vindkraft, tager tid.

 › Et vindbaseret, gennemelektrificeret system vil 
have god brændselsforsyningssikkerhed – men 
vil være udfordret på elforsyningssikkerheden, 
mens et bioenergibaseret system vil være ud-
fordret på brændselsforsyningssikkerheden, 
men samtidigt have en højere national elforsy-
ningssikkerhed. Elforsyningssikkerheden i et 
vindbaseret system kan sikres ved en kombina-
tion af investeringsbillige, hurtigt regulerende 
gasmotorer/-turbiner, som ikke får ret meget 
driftstid, og øget kapacitet til import fra ud-
landet. Scenarierne er udformet, så de opfylder 
samme høje krav til elforsyningssikkerheden. 
Brændselsforsyningssikkerheden i et bioenergi-
baseret system kan sikres ved at lave et system, 
der kan skifte til fossile brændsler, hvis forsynin-
gen med bioenergi svigter, eller biomasse bliver 
meget dyrt. En sådan strategi opfylder i sagens 
natur ikke den fossilfrie vision.

 ›  Det koster omkring 136-159 mia. kr. ekskl. af-
gifter i 2050 at have en fossilfri energiforsyning, 
heraf omkring halvdelen til transport. Beløbet 
omfatter investeringer, driftsomkostninger, 
brændsel og CO2, omkostninger til energibespa-
relser, drivsystemer til enhver form for trans-
port, energiproduktionsanlæg i el, fjernvarme, 
proces og individuel opvarmning. Det billigste 
fossilfriscenarie er godt 15 pct. billigere end det 
dyreste. Med de usikkerheder, der ligger på de 
fremtidige priser og teknologiomkostninger er 
dette ikke i sig selv en afgørende forskel.

 › Brændstoffabrikker til at producere det bio-
brændstof, der skal drive fly, lastbiler m.m. kan 
være placeret i Danmark eller i udlandet. Hvis 
biobrændstof i væsentligt omfang produceres i 
Danmark, er der en potentielt meget stor mæng-
de overskudsvarme, man kan vælge at udnytte. 
Vælges det at importere biobrændstof, har man 
ikke denne mulighed. Opbygning af infrastruk-
tur til biobrændstoffabrikker skal, hvis dansk 
biobrændstofproduktion vælges, også påbegyn-
des i god tid, og timingen af disse vil have stor 
betydning for el- og fjernvarmesystemets ud-
formning.

 › I vindscenariet og brintscenariet skal der ske en 
massiv elektrificering af energisystemet. Dette 
kræver udbygning af elnettet, både på produk-
tionssiden og i forbrugsleddet. En del af udbyg-
ningen består af enheder, der kan stabilisere 
spænding, frekvens m.v., idet elproduktionen 
alt overvejende vil bestå af vindkraft. Det sam-
me gælder i mindre omfang biomassescenariet, 
mens elnettet i bio+ scenariet minder om det vi 
har i dag.
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 › Vindkraftkapaciteten i vindscenariet skal udbyg-
ges med i gennemsnit hvad der svarer til en An-
holt havmøllepark om året fra 2020 til 2050. Hertil 
kommer erstatningsbyggeri for udtjente vindmøl-
ler. I brintscenariet skal udbygningen gå endnu 
stærkere. I biomassescenariet er udbygningsha-
stigheden omkring en Anholt park hvert tredje år.

 › Mængden af (syntetisk) naturgas er i scenari-
erne i 2050 begrænset til, hvad der kan leveres 
fra biogasanlæggene, evt. opgraderet og meta-
niseret med brint. Det betyder, at anvendelsen 
af gas må målrettes til de anvendelser, hvor den 
gør størst nytte: transport, industri og hurtigt re-
gulerende elproduktionsanlæg. 

 › Gasnettet og gaslagrene vil formentlig være en 
hensigtsmæssig infrastruktur også i 2050 til 
transport af brændsel og sikring af forsynings-
sikkerhed. 

 › Yderligere gasmængder vil forekomme som mel-
lemprodukter i brændstoffabrikker, men disse 
kommer ikke nødvendigvis ud på gasnettet.
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Bilag 3: Det danske  
gastransportsystem  
og roller 
Det danske gastransportsystem som vist i neden-
stående figur 33 består af et transmissionssystem 
og distributionssystemer på land og af søledninger 
til vands (offshore opstrømsrørsystemet). 

Figur 33. Det danske gastransportsystem

Energinet.dk ejer og driver transmissionsledninger-
ne, der går på langs og på tværs af Danmark. Ener-
ginet.dk's gasanlæg består af ca. 900 km gaslednin-
ger af stål, 42 måler- og regulatorstationer samt 4 
målerstationer.

Det danske transmissionsnet forsynes dels fra 
Nordsøen og dels fra Tyskland. Sverige får alene 
gasleverancer gennem det danske transmissions-
system.

Naturgassen fra den danske del af Nordsøen trans-
porteres i to søledninger (ejet af DONG Energy) til 

Danmark fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land 
nord for Esbjerg. Også gas fra det lille norske felt 
Trym leveres over Harald og Tyra til Nybro.

Fra Tyra feltet i Nordsøen transporteres naturgas-
sen endvidere til Holland via Nogat ledningen (ejet 
af DONG Energy og DUC partnerne).

På land passerer naturgassen gennem et gasbe-
handlingsanlæg i Nybro ved Varde (ejet af DONG 
Energy). Her måles gassen, og gaskvaliteten kon-
trolleres. Anlægget kan også med reduceret kapa-
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Naturgasselskabernes Oversigtskort
Transmissions- og fordelingsnet (stål) pr. 1. maj 2007

1 Naturgas Midt-Nord I/S

2 DONG Energy A/S

3 Naturgas Fyn A/S

4 Hovedstadsregionens Naturgas I/S

Energinet.dk

Energinet.dk’s transmissionsledninger 
med MR-stationer

Regionale fordelingsledninger
1
2
3
4

Baggrundskort: DDOvektor, copyright DAV. Oplysningerne om naturgasnettet er udarbejdet og påført af DGC. Produktion: K-TEXT August 2007.

Behandlingsanlæg 

Gaslager

Figur 34. Distributionssyste-
met, fordelingsledninger i 
stål 

citet tørre for tunge kulbrinter og vand samt rense 
gassen for svovl, hvis det er nødvendigt.

Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og 
udland (Sverige og Tyskland) eller til lagring på et 
af to underjordiske naturgaslagre. Lagrene ligger i 
Lille Torup nord for Viborg (et kavernelager ejet af 
Energinet.dk) og i Stenlille ved Sorø (et akviferlager 
ejet af DONG Energy).

Lagrene fyldes op i sommermånederne, når dan-
skernes gasforbrug er lavt. Når det bliver koldere, 
og forbruget overstiger den daglige gasproduktion, 
suppleres der med gas fra lagrene. Lagrene benyt-
tes desuden kommercielt ved prisforskelle samt i 
tilfælde, hvor forsyningen fra Nordsøen eller Tysk-

land er afbrudt.

Søledningerne (designtryk 130-150 bar) og trans-
missionssystemet (designtryk 80 bar), der også kal-
des højtryksnettet, er hovedvejene i systemet. Her 
transporteres naturgassen med tryk på over 50 bar. 

Danmarks gassystem er forbundet med resten af 
Europa via ledninger til Tyskland og Sverige, og Dan-
mark har på den måde en central placering i Nord-
europa for transport, handel og lagring af naturgas. 
Efterhånden som produktionen i Nordsøen aftager 
vil en stor del af det danske og svenske marked bli-
ve forsynet fra Tyskland, hvor der 1. oktober 2014 vil 
være foretaget større udvidelser af det danske og 
nordtyske gastransmissionsnet.

Distributionsnettet vist i 
figur 34, der er lavtryks-
nettet, leder naturgassen 
fra transmissionssyste-
mets måler- og regula-
torstationer videre ud til 
slutbrugerne. Distributi-
onsnettet består dels af 
fordelingsledning (i stål) 
og dels af gadeledninger 
(PEM plast). Der er cirka 
17.000 km distributions-
ledninger til transport af 
naturgas i Danmark.
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Fordelingen af gas fra transmissionssystemet til 
forbrugeren er illustreret i nedenstående figur.

Figur 35. Fordeling af gas fra transmissionssystem til forbruger

Roller i det danske gassystem

På det danske gasmarked udfylder aktørerne for-
skellige roller, og de har hver deres ansvars- og ker-
neområder. 

Det betyder, at det er forskellige selskaber, der ejer 
og driver de fysiske installationer, transporterer 
gassen og handler med energien, indtil den bliver 
tilgængelig for den enkelte forbruger.

Der er tre roller, som ejer den fysiske infrastruktur:

 › Gastransmissionsselskabet i Danmark er Ener-
ginet.dk, som ejer og driver gastransmissions-

systemet (gasnettets motorveje). Energinet.dk 
udbyder transport, nødforsyning og balanceser-
vice. Derudover fremmer og støtter Energinet.
dk udviklingen af gasmarkedet. Energinet.dk er 
ansvarlig for mængdebalancering i det danske 
naturgassystem og for håndteringen af gasfor-
syningen i tilfælde af nødsituationer i Danmark.

 › Distributionsselskaberne er DONG Gas Distribu-
tion, HMN Naturgas og Naturgas Fyn Distribu-
tion samt Aalborg kommunes, Gasforsyning. De 
ejer og driver distributionssystemerne (gasnet-
tets landeveje) i hvert deres distributionsområ-
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de. Distributionsselskaberne opkræver betaling 
for brug af distributionssystemerne samt ener-
giafgifter og skatter.

 › Der er to lagerselskaber i Danmark, der hver ejer 
ét gaslager. DONG Storage ejer og driver gasla-
geret i Stenlille på Sjælland, og Energinet.dk ejer 
og driver gaslageret i Lille Torup i Nordjylland. 
Adgang til lagrene foregår separat hos hvert af 
lagerselskaberne. En standardlageraftale mel-
lem lagerselskabet og lagerkunden angiver for-
holdet mellem en maksimal lagret volumen og 
de maksimale injektions- og udtrækskapacite-
ter i lageret.

Der er tre roller, som er de kommercielle brugere af 
den fysiske infrastruktur:

 › Transportkunder er kommercielle danske og 
internationale aktører, der varetager engros 
transport af gas i transmissionssystemet. 
Transportkunderne køber transportrettigheder 
i transmissionssystemet af Energinet.dk med 
henblik på at levere gassen til en eller flere ga-
sleverandører i distributionssystemerne. I nogle 
tilfælde er den samme aktør både transport-
kunde og gasleverandør. Transportkunderne får 
leveret naturgas ind i transmissionssystemet 
fra danske eller udenlandske producenter eller 
transportkunder i tilstødende systemer. Trans-
portkunden er ansvarlig for at balancere, hvad 
han får leveret ind i det danske transmissions-
system (fra Nordsøen, fra Tyskland, fra lager), og 
hvad han releverer ud af transmissionssystemet 
(til distributionssystemerne, til Tyskland, til Sve-
rige, og til lager).

 › Gasleverandører forsyner forbrugerne med gas 
og fakturerer dem for den. Nogle af gasleveran-
dørerne har i visse situationer forsyningspligt til 
forbrugerne jf. Naturgasforsyningsloven. En ga-
sleverandør skal indgå en gasleverandøraftale 
med et eller flere distributionsselskaber for at 
levere gas til forbrugere i det pågældende distri-
butionsområde.

 › Lagerkunder ejer den del af gassen, som han 
har fået overdraget af transportkunden til lag-
ring i gaslagrene. Lagerkunden har mulighed for 
at sælge gassen fra lager til en transportkunde 
ude i transmissionssystemet eller en anden la-
gerkunde. For at kunne agere som lagerkunde 
har lagerkunden indgået en rammeaftale for la-
gerkunder med Energinet.dk. Lagerkunden har 
også indgået en lagerkundeaftale med et eller 
begge lagerselskaber.

Endelig er der rollen som forbruger.

Forbrugere er alle, som køber og anvender gas til 
eget forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste for-
brugere og ikke-timeaflæste forbrugere:

 › Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en 
fjernaflæst gasmåler, der typisk aftager mindst 
300.000 Nm3 naturgas pr. år pr. forbrugssted.

 › Ikke-timeaflæste forbrugere er alle almindelige 
husstande og virksomheder med mindre for-
brug. Deres forbrug aflæses hver måned eller 
hvert år.
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Opstrømsrørsystemet

Kapaciteterne i Nordsøledningerne kan opgøres til 
følgende: 

 › Tyra-Nybro ledningen ca. 25 mio. Nm3/døgn.

 › Syd Arne-Tyra ledningen ca. 13 mio. Nm3/døgn.

 › Tyra-platformen F3 på Nogat-ledningen  
er ca. 15 mio. Nm3/døgn.

 › NOGAT ca. 32 mio. Nm3/døgn.

Tarifferne for transport i Nordsøgasledningerne til 
Danmark er fastlagt af DONG Energy. I september 
2013 har Energiklagenævnet taget stilling til en 
klage over disse tariffer, som nu skal nedsættes og 
fastlægges endeligt af Energitilsynet. 

Tyra-F3-Nogat

NOGAT (Northern Offshore Gas Transport) er et rør-
ledningssystem, som forbinder en række platforme 
i den hollandske sektor med et gasbehandlingssy-
stem i Den Helder.

I 2004 blev Tyra West forbundet til NOGAT systemet 
via en rørledning til produktionsplatformen F3.

Rørledningen fra Tyra West E til NOGAT-F3 er 26" i 
diameter og 96 km lang. Det forbinder DUC gaseks-
portsystemet til NOGAT rørledningen, som trans-
porterer våd gas til Holland.

26” rørledningen er designet til at transportere gas 
fra Tyra West til F/3 platformen på Nogat-lednin-
gen, og har en kapacitet på ca. 15 mio. Nm3/døgn.

Systemet er konstrueret, så det er forberedt for 
ændring til import af gas fra Tyra-F/3-rørledningen, 
som det bl.a. er beskrevet i Energistyrelsens rap-
port fra 2010.

NOGAT-rørledningssystemet transporterer gas, 
som er vanddugpunktsbehandlet, således at det 
kan transporteres uden risiko for hydratdannelser 
i systemet. Gassen er ikke kulbrinte dugpunktsbe-
handlet, men der er stillet krav til den maksimale 
mængde af kondensat, som må udfældes i syste-
met.

Nybro gasbehandlingsanlægget

På land passerer naturgassen gennem gasbehand-
lingsanlægget i Nybro (ejet af DONG Energy). Her 
måles gassen, gaskvaliteten kontrolleres, og tryk-
ket sænkes til transmissionssystemets tryk (de-
signtryk 80 bar). Anlægget kan også med begræn-
set kapacitet tørre for tunge kulbrinter og vand 
samt rense gassen for svovl.

Gasbehandlingsanlægget blev idriftsat i 1984 med 
en kapacitet på ca. 11 mio. Nm3/dag for modtagel-
se af både tør gas, kulbrintevåd gas og svovlholdig 
gas på op til 138 bar gennem Tyra-Nybro ledningen. 
I 1991 blev kapaciteten for modtagelse af tør gas 
øget til ca. 16 mio. Nm3/døgn, I 1996 blev kapacite-
ten øget til ca. 25 mio. Nm3/døgn ved etablering af 
et nyt procestog. 

I 1999 blev anlægget suppleret med en modtage-
terminal for Syd-Arne gas med en kapacitet på ca. 
7 mio. Nm3/døgn for modtagelse af gas med salgs-
gasspecifikation og tryk på op til 150 bar.

Nybro anlægget modtager gassen ved et indgangs-
tryk på mellem 90 og 135 bar, således at det kan 
leveres til gastransmissionssystemet ved et tryk på 
75-78 bar. Ved etableringen af Egtved kompresso-
ren vil det være muligt at sænke leveringstrykket til 
transmissionssystemet til ca. 50 bar, således at M/R 
stationer på strækningen Nybro-Egtved altid har til-
gangstryk på over 45 bar. En sænkning af trykket 
vil betyde mindre kompression på Tyra og Syd-Arne 
men til gengæld kompression i Egtved.
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Som anført for NOGAT ledningen er det muligt at 
vende gasstrømmen i Tyra-F3, således at der leve-
res gas til Danmark. Dette vil dog kræve behandling 
af våd gas enten på Tyra eller i Nybro.

Gastransmissionsnettet

De første dele af transmissionsnettet i Syd- og Søn-
derjylland blev idriftsat i 1982, men ellers er stør-
stedelen af det danske gastransmissionssystem 
idriftsat i 1984 og har således været i drift i ca. 30 
år. Ledningsforbindelsen til Stenlille gaslager er 
først idriftsat i 1993, og ledningsdubleringen Nybro-
Egtved er idriftsat i 1995. Endelig er ledningsduble-
ringen Ellund – Egtved idriftsat i 2013 samtidig med 
kompressorstationen i Egtved. 

Den samlede ledningsstrækning er ca. 900 km i 
stål og med 42 måler- og regulatorstationer samt 4 
målerstationer tilsluttet. M/R stationerne regulerer 
trykket ned til distributionsselskabernes lednings-
systemer i stål, som kan have et tryk på mellem 
20 og 50 bar. De fleste M/R stationer kræver et til-
gangstryk, som er højere end 45 bar for at kunne 
levere de nødvendige mængder til distributionssy-
stemerne.

De nedgravede ledninger er beskyttet mod korro-
sion ved en udvendig polyethylen kappe samt kato-
disk beskyttelse, som sikrer lang levetid af anlæg-
gene.

Kompressorstationen i Egtved består af 4 enheder 
med hver en kapacitet på 350.000 Nm3/h, hvoraf 
den ene er reservekompressor. Kompressorerne er 
som udgangspunkt påtænkt anvendt dels til kom-
pression af gas fra Tyskland (2*350.000 Nm3/h), 
som leveres ved den danske grænse ved et tryk på 
60 bar, og dels ved kompression af gas fra Lille To-
rup gaslageret (1*350.000 Nm3/h), således at Øst-
danmark og Sverige får tilstrækkelig tryk. 

Transmissionssystemet har en række tilstødende 
systemer:

 › Gaslageret i Stenlille.

 › Gaslageret i Lille Torup.

 › Gasbehandlingsanlægget i Nybro med sølednin-
ger fra Tyra og Syd Arne.

 › Grænsestationen i Dragør.

 › Grænsestationen i Ellund (på tysk side).

Gaslagre

Lille Torup gaslager

Lille Torup gaslageret blev idriftsat i 1987.

Lille Torup gaslageret er et kavernelager i en salt-
horst med 7 kaverner, et samlet arbejdsvolumen på 
ca. 420 mio. Nm3 og med et designtryk på ca. 200 
bar. 

Udtrækskapaciteten er ca. 450.000 Nm3/h, men 
pga. systembegrænsninger i transmissionssyste-
met er det kun muligt i normalsituationer at ud-
trække ca. 8 mio. Nm3/døgn. Ved idriftsættelsen 
af Egtved kompressoren og færdiggørelsen af ud-
bygningen i Tyskland i 2014 vil det være muligt at 
udnytte udtrækskapaciteten bedre både i normal-
situationer og nødsituationer.

Injektionskapaciteten er ca. 3,6 mio. Nm3/døgn.

Stenlille gaslager

Stenlille gaslageret blev idriftsat i 1994.

Stenlille gaslageret er et akviferlager med i alt 12 
produktionsbrønde, et samlet arbejdsvolumen på 
ca. 590 mio. Nm3 og med et designtryk på ca. 210 
bar. 
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Udtrækskapaciteten er ca. 450.000 Nm3/h (sva-
rende til 10,8 mio. Nm3/døgn), men pga. system-
begrænsninger i transmissionssystemet er det kun 
muligt i normalsituationer at udtrække ca. 9,5 mio. 
Nm3/døgn. Ved idriftsættelsen af Egtved kompres-
soren og færdiggørelsen af udbygningen i Tyskland 
i 2014 vil det være muligt at udnytte udtrækskapa-
citeten bedre både i normalsituationer og nødsitua-
tioner.

Injektionskapaciteten er ca. 5,8 mio. Nm3/døgn.

Grænsestationer

Grænsestationen i Dragør

Grænsestationen i Dragør er etableret i 1985, og ka-
paciteten blev udvidet i 2006, således at der kunne 
leveres 360.000 Nm3/h ved 45 bar (svarende til 8,6 
mio. Nm3/døgn). Den uafbrydelige kapacitet i Dra-
gør er fastlagt til 250.000 Nm3/h (svarende til 6 
mio. Nm3/døgn), som er den mængde det svenske 
system har kunnet modtaget ved det forventede 
minimale tryk på 45 bar.

Ved idriftsættelsen af Egtved kompressoren og fær-
diggørelsen af udbygningen i Tyskland i 2014 vil det 
være muligt at udnytte grænsestationens kapaci-
tet, idet det vil være muligt at hæve tilgangstrykket. 
Den uafbrydelige kapacitet er endnu ikke fastlagt.

Der vil kunne leveres mere end 2 mia. Nm3/år (87 
PJ), hvor den største årlige leverance hidtil har væ-
ret ca. 1,6 mia. Nm3/år.

Grænsestationen i Ellund

Grænsestationen er placeret på tysk side af græn-
sen, hvor er foretages måling og regulering.

Der kan leveres gas både til (eksport) og fra (import) 
Tyskland.

Den uafbrydelige eksportkapacitet i Exit Ellund er 
ca. 344.000 Nm3/h (svarende til 8,3 mio. Nm3/døgn), 
hvilket muliggør leverancer til Tyskland på 2-3 mia. 
Nm3/år (87-131 PJ). I forbindelse med færdiggørel-
sen af trin 2 udbygningerne i Tyskland forventeligt i 
oktober 2015 vil denne kapacitet blive forøget.

Den uafbrydelige importkapacitet i Entry Ellund vil 
1. oktober 2014 være 310.000 Nm3/h (svarende til 
7,4 mio. Nm3/døgn). I forbindelse med færdiggø-
relsen af trin 2 udbygningerne i Tyskland vil denne 
kapacitet blive forøget til forventet mindst 450.000 
Nm3/h (svarende til 10,8 mio. Nm3/døgn), hvilket 
betyder, at der kan importeres 3-4 mia. Nm3/år 
(131-174 PJ) fra Tyskland svarende til det forven-
tede gasforbrug i Danmark og Sverige i 2015.

Gasdistributionsnet

Højtryksdistributionsnet i stål (fordelingsledninger) 
har et tryk på mellem 20 og 50 bar. I Jylland har de 
fleste ledninger et designtryk på 40 bar og på Sjæl-
land og Fyn 20 bar.

Lavtryksdistributionsnet i plast (PEM) har et tryk på 
mellem 0,1 og 7 bar. 

Distributionsnettene har en samlet ledningslængde 
på ca. 17.000 km, og der er tilsluttet ca. 400.000 
forbrugere, hvoraf størstedelen er ikke-timeaflæ-
ste (typisk individuel opvarmning med årsforbrug 
1.500 – 2.500 Nm3/år) og mindre end 1.500 større 
forbrugere med et årsforbrug større end 300.000 
Nm3/år er timeaflæste.

Gaskvalitet 

Spørgsmålet om gaskvalitet er nærmere belyst i bi-
lag 4.
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Levetid af gastransmission og gasdistribution

Teknisk levetid

Den tekniske levetid for transportinfrastrukturen 
formodes at strække sig udover år 2050, forudsat 
at anlæg vedligeholdes. Drifts- og vedligeholdsom-
kostninger er fastsat ud fra en antagelse om opret-
holdelse af nuværende vedligeholdsniveau. Der er 
antaget årlige reinvesteringer i lagre og distributi-
onsled, men ikke i transmissionsnettet.

I realiteten afskrives et fåtal anlæg økonomisk ved 
udløbet af deres tekniske levetid eller ved udfas-
ning, hvis det indtræffer indenfor tidsrummet indtil 
2050.

Hvis anlæg udfases indenfor dets økonomiske leve-
tid må aktivbasen nedskrives. 

Økonomisk levetid

I de selskabsøkonomiske beregninger har de enkel-
te anlæg en økonomisk levetid med lineære afskriv-
ninger, som er forudsat til følgende:

 › Gastransmission er levetidsforlænget til 2053, 
hvilket er baseret på Energinet.dk’s generelle af-
skrivningsregler om 40 års levetid på nye anlæg).

 › Gaslagre har en økonomisk levetid til 2029. 

 › Dong Gas Distribution A/S har fået Energitilsy-
nets afgørelse om, at perioden for afviklingen af 
nettogæld med virkning fra den 1. januar 2012 
kan ændres fra at være 2026 til at være 2024.

 › NGF: 2026.

 › HMN: Energitilsynet har i 2011 godkendt, at af-
viklingsfristen for HMN Naturgas I/S’ nettogæld 
forlænges fra 2014 til 2016.

Genafskaffelsesværdi

Gasinfrastrukturens aktivbase har en anslået sel-
skabsøkonomisk genanskaffelsesværdi på 32 mia. 
kr., fordelt på:

 › Transmission:   10 mia. kr.

 › Lager (eks. cushion gas):  3 mia. kr.

 › Distribution:   20 mia. kr.

Infrastrukturkataloget dækker over: 

1. Transmission: 

 •  950 km transmissionsrør (9 mio. kr./km), 

 • 1 kompressorstation (750 mio. kr./stk.)

 • 46 MR stationer (11 mio. kr./stk.)

2. Lagre (1,3 mia. kr./stk.)

3. Distribution:

 • 15.000 km distributionsledninger, heraf

 • 2.000 km stålrør (3 mio. kr./km)

 • 13.000 km plastikrør (750.000 kr./km)

 • 400.000 kundetilslutninger (10.000 kr./stk.)



Gasinfrastrukturen

81

Bilag 4: Gaskvalitet
Gaskvalitet generelt

Det frie marked betyder, at der ikke er central kon-
trol over gasstrømmene i systemet nationalt og 
internationalt, og at gas kommercielt handles og 
transporteres i finansielle strømme ved siden af 
det fysiske flow. Grundlaget for velfungerende gas-
markeder og sikker anvendelse af gas er harmoni-
serede gaskvalitetsspecifikationer. Disse specifi-
kationer skal være harmoniserede med tilsluttede 
nabolande og samtidigt afspejle gasapparatbestan-
den for derved at give gasforbrugerne en sikker og 
velfungerende energiforsyning.

Energinet.dk gennemførte i 2011 en analyse af 
fremtidens gaskvalitet, som er dokumenteret i rap-
porten ”Nye gaskvaliteter – Dokumentation om æn-
dring af de danske krav til naturgaskvalitet ud fra 
et sikkerheds- og samfundsmæssigt grundlag”. Re-
sultatet af studiet blev en ændring af Gasreglemen-
tet på baggrund af en omfattende analyse af både 
sikkerheds, miljø og økonomiske konsekvenser af 
introduktion af importeret gas fra Tyskland med en 
ny gaskvalitet i forhold til den danske Nordsøgas. 

Det forventes at biogas vil blive en voksende del af 
forsyningen til de danske gasforbrugere. I Energi-
styrelsens scenarier7 forudsættes alt biogas opgra-
deret og metaniseret, men der er ikke taget stilling 
til, om biogassen skal injiceres i transmissionsnet-
tet eller distributionsnettet. Energinet.dk vurderer 
at biogassen primært injiceres i distributionsnettet, 
og formentlig højst 20 pct. vil blive injiceret i trans-
missionsnettet enten direkte eller via distributions-
nettet. Biogas vil blive leveret med wobbe indeks i 
den nedre ende af det tilladte bånd, da det vil være 
mest rentabelt for ejeren af opgraderingsanlægget. 
Dette vil i sig selv bidrage til større variation i gas-
kvaliteten lokalt i distributionsnettet.

Disse emner er yderligere belyst i nedenstående. 

Specifikationer for gaskvalitet

Specifikationer for gaskvalitet har til formål at sik-
re, at gassen skal kunne transporteres i gasnettet 
og anvendes sikkert af forbrugerne. Gasapparater 
er designet til en bestemt specifikation af gaskva-
litet. Der er derfor en klar sammenhæng mellem 
gaskvalitetspecifikationen for et gasnet og ap-
paratbestanden hos dets forbrugere. Forsynes et 
gasapparat med gas uden for specifikation, er der 
risiko for både funktionsmæssige og sikkerheds-
mæssige problemer.

Naturgassen, som anvendes i Danmark, skal til-
høre 2. gasfamilie gruppe H som defineret i ISO/
EN437. Kravene til gassens kvalitet i Energinet.dk’s 
gastransmissionssystem, de danske gaslagre og de 
danske gasdistributionssystemer er givet i Gasreg-
lementets afsnit C-12 samt i Regler for Gastrans-
port bilag 1. 

Specifikationer er med til at give rammerne for 
gashandel over landegrænser, og harmonisering 
af specifikationer på tværs af grænser er med til at 
styre forsyningssikkerheden og et fælles gasmar-
ked. Udvikling af disse specifikationer i forbindelse 
med introduktionen af nye gaser skal gøres under 
hensyntagen til den sikre anvendelse af gassen og 
bevarelsen af et integreret gasmarked dvs. hensyn-
tagen til forbrugerenes gasapparater og specifika-
tioner i nabolandende. 

Sikkerhedsstyrelsens krav til gaskvalitet i Gasreg-
lementets afsnit C-12 blev primo 2012 ændret for 
at imødekomme gasforsyning fra Tyskland på bag-
grund af et omfattende studie af den danske gas-
apparatbestand og afledte samfundsomkostninger 
”ved den nye gas”. Analysen blev udarbejdet i okto-
ber 2011 af Energinet.dk til Sikkerhedsstyrelsen og 
er samlet i rapporten ”29-000-GR-5003 Nye gaskva-
liteter – Dokumentation om ændring af de danske 
krav til naturgaskvaliteten ud fra et sikkerheds- og 
samfundsmæssigt grundlag”. 

7. ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050”
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Status på EU standardiserings- 
arbejde for gaskvalitet

Der har igennem en årrække været arbejder meget 
med harmonisering af naturgaskvaliteter i Europa 
for at fremme gassens frie bevægelighed og sikre 
velfungerende markeder for naturgas. Dette ar-
bejde har bl.a. foregået på initiativ af EU Kommis-
sionen, og arbejdet har været udført i regi af CEN 
standardiseringsorganisation. 

I 2014 forventes en egentlig europæisk standard for 
distribueret naturgaskvalitet at være færdig, men 
selve implementeringen i de enkelte lande vil blive 
gennemført under hensyntagen til den sikre an-
vendelse af gassen hos forbrugerne. De fem lande 
Spanien, Frankrig, Tyskland, Belgien og Danmark 
har valgt at starte et pilotprojekt for at undersøge 
muligheden for praktisk implementering af har-
moniserede naturgasspecifikationer. Pilotprojekt 
blev præsenteret af Marcogaz/Easeegas på Madrid 
Forum i marts 2012 og er støttet af EU-Kommissio-
nen, som er meget fokuseret på at sikre fremdrift i 
arbejdet med harmonisering af gaskvalitet og har 
sanktioneret etablering af dette pilotprojekt.

Gaskvalitet i gassystem i  
forhold til nye importkilder

Den danske gasforsyning vil er de kommende år i 
højere grad blive præget af forsyning fra både den 
danske produktion i Nordsøen, importeret gas fra 
det nordtyske system og injiceret biogas. Der for-
ventes leverancer af naturgas med wobbe indeks, 
som ligger under den danske nordsøgas. Dette uan-
set om gassen kommer via Tyskland (tysk, norsk, 
russisk, hollandsk eller LNG), eller om gassen kom-
mer direkte fra Norge til Danmark eller til Danmark 
via LNG-terminaler. 

Det forventes at opgraderet biogas vil blive en vok-
sende del af forsyningen til de danske gasforbruge-
re. Biogas vil blive leveret med wobbe indeks i den 
nedre ende af det tilladte bånd. Dette vil i sig selv 

bidrage til større variation i gaskvaliteten lokalt i 
distributionsnettet.

Sikkerhedsmæssige forhold

De gennemførte sikkerhedsvurderinger i forbindel-
se med Energinet.dk’s rapport fra 2011 viste, at det 
danske gasforbrugende udstyr uden problem kun-
ne håndtere den variation i gaskvalitet, som intro-
duktionen af den importerede gas fra Tyskland gav 
anledning til. Den viste dog også, at nogle gasap-
parater derved nåede tæt på deres maksimale dy-
namikområde. Det vurderes derfor at vi i Danmark 
er tæt på at have en så bred specifikation, som det 
r realisabelt.

Fremtidig introduktion af nye gasser forudsætter at 
kvaliteten af de nye gasser overholder de gældende 
specifikationer. Alternativet vil være at tilpasse ap-
paratbestanden til en fremtidig ændret gaskvalitet. 
Eksempelvis vil introduktion af større mængder 
brint i gassen være begrænset af den gassens wob-
be indeks.

Danmark har en meget høj sikkerhedsstandard om-
kring naturgasanvendelse, med meget få alvorlige 
ulykker. Grundlæggende skal alt gas, der injiceres i 
nettet, kunne bruges sikkert hos enhver forbruger 
på gasnettet. 

Introduktion af biogas, brint, syntesegas eller gas 
fra termisk forgasning, vil der også skulle tages 
hensyn til integriteten af infrastrukturen enten ved 
rensning af de nye gasser eller øget korrosionskon-
trol eller tilsvarende initiativer.

Biogas og VE gasser i transmission og distri-
bution 

Biogas

Opgraderet biogas ligner forbrændingsteknisk na-
turgas og består typisk af en blanding af metan 
og CO2. Opgraderet biogas har typisk en gaskvali-
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tet, der ligger i den nedre ende af det tilladte va-
riationsrum i Gasreglementet. Sikkerhedsstyrelsen 
fastsætter i Gasreglementet krav til gaskvalitet af 
opgraderet biogas, der skal fødes ind i gassyste-
met. Dette sikrer, at den opgraderede biogas kan 
anvendes sikkert på lige fod med naturgassen hos 
forbrugerne.

Perspektiv med H2 op til 10 pct. og injicering

Et scenarie for fremtidens energisystem i Danmark 
inkluderer energibærende VE-gasser, hvor brint er 
en af de potentielle energigasser fremstillet med 
elektrolyse vha. elektricitet fra de danske vindmøl-
ler. 

Teknologien til at producere brint vha. elektrolyse 
og vindelektricitet er tilgængelig i dag og er bl.a. 
implementeret i det tyske energisystem via et de-
monstrationsanlæg indviet i 2011. Demonstrati-
onsanlægget er et hybridkraftvarmeværk og består 
af, foruden vindmøller og elektrolyseanlæg, et for-
brændingsanlæg, et biogasanlæg og en brinttank. 
For at undgå de begrænsninger, som et lokalt brint-
net og direkte afbrænding af brinten i et varme- 
eller kraftvarmeværk vil medføre, vurderes det 
sandsynligt at kunne anvendes den danske natur-
gasinfrastruktur til opblanding af en vis andel brint 
i naturgassen. Brint har en brændværdi som er ca. 
1/3 af brændværdien for natur- og biogas hvorfor 
transport af brint alt andet lige vil reducere kapaci-
teten i nettet.

Der er lavet flere større undersøgelser om mulighe-
der og eventuelle tekniske begrænsninger for at an-
vende gasinfrastrukturen som bærer at VE-gasser 
som f.eks. brint, hvori Energinet.dk deltager aktivt. 
Der kræves yderligere undersøgelser, før en konso-
lideret acceptgrænse for brint kan implementeres i 
gaskvalitetsspecifikationerne.

Afregningsperspektiv

Korrekt afregning

Den korrekte afregning af danske gasforbrugere er 
af stor vigtighed for et velfungerende gasmarke-
det. Korrekt afregning opnås ved at kunderne har 
en korrekt volumenmåling. Gasleverancen opgøres 
i energi, hvorfor den til kunden leverede gas tildeles 
en brændværdi (såkaldt allokering af brændværdi).

Allokering af brændværdi til slutkunder

Distributionsselskabernes krav til allokering af 
brændværdi er forankret i en kontrolmanual, der 
beskytter alle forbrugere med et almindeligt gas-
forbrug mod en for høj regning grundet variation i 
gassens brændværdi. Kravet er, at fejlen maksimalt 
må være +2 pct. på årsbasis. Kontrolmanualen er 
udarbejdet med Energitilsynet i en referencerolle, 
da de ikke har et decideret myndighedsansvar på 
området. Distributionsselskaberne har implemen-
teret kontrolmanualen direkte i deres distributi-
onsbetingelser og forpligter sig til at overholde reg-
lerne både i net med naturgas og i net forsynet med 
både naturgas og biogas. 

Måling af nye gaskvaliteter

Der er generelt ingen problemer med måling af nye 
kvaliteter. Ved indførsel af bionaturgas i distributi-
onsnettet skal gaskvaliteten af denne bestemmes 
af hensyn til både overholdelse af specifikationer 
og af hensyn til korrekt afregning. 

Vil nye VE-gasser med komponenter, der ikke ty-
pisk er i naturgas f.eks. brint, i fremtiden blive tilsat 
til gassen, skal målesystemerne udskiftes derefter. 
Dette gælder både mængdemålesystemer og gas-
kvalitetsmålinger.
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Teknologigruppe Antal
Effekt 
[kW]

Forbrug
[Nm3/år]

Vandbåren rumopvarmning, køkken, decentral KV 47.656 12.739.709 1.548.578.989

Potentiale i nærværende undersøgelse 24.059 6.933.946 712.543.729

Erhverv og industri total 1) 71.715 19.673.655 2.261.122.719

1) Opgjort på baggrund af gasselskabernes opgørelser og registreringer
Tabel 4. Installeret nominel effekt og naturgasforbrug i 2011 for erhverv og industri

Bilag 5: Gas i industrien
Gas til industri generelt

Ved omstilling af energisystemet til mere vedvaren-
de energi er der også mulighed for at omstille noget 
af naturgasforbruget til vedvarende energi. Dette 
er undersøgt nærmere af Dansk Gasteknisk Center 
a/s (DGC) i ”Analyse af gasforbruget i Danmarks er-
hverv og industri”. 

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og in-
dustri

I forbindelse med analysen af gasinfrastrukturens 
rolle i den danske gassektor har Dansk Gasteknisk 
Center a/s udarbejdet en analyse af gasforbruget i 
Danmarks erhverv og industri. 

Formålet med analysen er at belyse tekniske mu-
ligheder og omkostninger i dag ved en eventuel 
konvertering af gasforbruget i industrien til el eller 
andet CO2-neutralt brændsel i det omfang, det er 
teknisk muligt. 

Analysen fra DGC omfatter to rapporter. 

 › • Karakterisering og teknisk konverterbar-
hed af gasforbruget i erhverv og industri. 

 › • Beskrivelse af investeringsomkostninger 
ved konvertering af gasforbrug i 2013. 

Forudsætninger og metode i DGC-analyse

I rapporten af den tekniske konverterbarhed er 
analysen baseret på naturgasselskabernes lister 
over samtlige gasforbrugende apparater og instal-
lationer i Danmark. Listerne indeholder diverse 
nøgletal, herunder oplysninger om apparattype, ap-
paratmodel, effekt og gasforbrug i 2011.

Undersøgelsen omfatter alene gasapparater på 
adresser med branchekoder. Apparater til vandbå-
ren opvarmning, køkkendrift og kraftvarmeproduk-
tion er ikke omfattet af analysen. Dermed er analy-
sen baseret på en ”Bottom-up”-tilgang, som tager 
udgangspunkt i de installerede apparater og deres 
forbrug8.

8. Dette kan ses i forhold til Viegand og Maagøe, 2012, som til forskel fra DGC, bruger tal som tager udgangspunkt i opgørelse fra 
Danmarks Statistik. De to rapport kommer dog frem til nogenlunde lige store tekniske konverteringspotentialer. 
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Teknologigruppe
Antal

apparater

Konvet-
ter- 

barhed
Forbrug 
(Nm3)

Konverter-
bart forbrug

(Nm3)

Konverter-
bart forbrug

(PJ) Andel (%)

Fødevareindustri og landbrug 388 1 14.607.120 14.607.120 0,6 2,0 %

Fødevare 184 3.087.132

Landbrug 204 11.519.988

Gaskaloriferer og luftvarme 4.908 1 22.007.144 22.007.144 0,9 3,1 %

Høj procestemperatur 1.274 0,28 91.970.147 25.601.687* 1,0 3,6 %

Lav procestemperatur 785 0,50 25.238.363 12.619.182 0,5 1,8 %

Flamme som procesdel 206 0 9.789.091

Væskeopvarmning 77 1 6.346.386 6.346.386 0,3 0,9 %

Vand- og dampproduktion 
til proces 8.145 1 465.695.803 465.695.803 18,4 65 %

Vand 7.756 357.099.940

Damp 389 108.595.863

Rød IR (strålepaneler) 672 1 1.090.368 1.090.368 0,04 0,2 %

Sort IR (strålepaneler) 6.344 1 12.331.316 12.331.316 0,5 1,7 %

Ukendt 1.260 1 63.467.992 63.467.992 2,5 8,9 %

Total ** 24.059 712.543.730 623.766.998 88 %

Tabel 5. Teknisk konverterbart gasforbrug (Kilde: DGC-analyse)
*Konverterbart forbrug i denne gruppe er delvis baseret på en analyse af branchetilhørsforhold. Den angivne konver-
terbarhed på 0,28 er ikke udtryk for resultatets nøjagtighed.
**Inklusive andel fra ”Ukendt”.

Arbejdet er begrænset til erhvervssektoren/indu-
strien, men omfatter ikke gasforbrug til vandbåren 
rumopvarmning, køkkeninstallationer samt decen-
tral el- og varmeproduktion (gasmotorer og gastur-
biner).

I rapporten om investeringsomkostninger i 2013 
anvendes karakteriseringen fra rapporten om kon-
verterbart potentiale sammen med indhentede en-
hedspriser fra førende leverandører på området af 
den alternative teknologi. Dermed er omkostnings-
vurderingen et skøn over en pris for en 1:1-udskift-
ning af den gasfyrede teknologi. De oplyste en-
hedspriser er opgivet med en vis usikkerhed, idet 
de dækker standardinstallationer, hvor effekten og 
formålet med apparatet har været de overordnede 
parametre ved fastsættelse af omkostninger. Om-
kostninger til opgradering af tilslutning til elnettet 

er undersøgt hos elselskaber og udvalgte apparat-
leverandører.

På baggrund af de oplyste priser er der udarbejdet 
en matematisk sammenhæng mellem effekt, der 
skal konverteres, og den specifikke omkostning 
forbundet hermed. Vurderingen indeholder ikke en 
økonomisk beregning af ændringer i variable om-
kostninger, herunder brændsels-, drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger.

Teknisk konverterbarhed

Resultatet af analysen viser, at 88 pct. af potentia-
let i undersøgelsen, målt på gasforbrug, vurderes 
konverterbart til anden teknologi. DGC skønner i 
analysen, at der er et teknisk konverterbart poten-
tiale på 88 pct. af potentialet9.

9. Eksklusive vandbåren opvarmning, køkkenapparater og kraftvarmeproduktion.
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Ukendt

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

1.260 513.465 63.467.992

Konvertérbarhed ?

Teknologi ?

Sort IR

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

6.344 177.060 12.331.316

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi EL
Gasfyrede apparater udskiftes én for én som 
hele enheder.

Rød IR

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

672 13.431 1.090.368

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi EL
Gasfyrede apparater udskiftes én for én som 
hele enheder. Ved anvendelse til procesformål 
kan konvertering være mere kompleks.

Bageri, levnedsmiddel og landbrug

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

388 151.426 14.607.120

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi El
Storkøkkenovne konverteres ved udskiftning af 
apparat. Tunnelovne kræver gennemgribende 
indgreb.

Procesvarme – vand/damp

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

8.145 4.407.364 465.695.803

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi El, biomasse
Større gasfyrede kedler kan erstattes med 
biomassefyrede kedler, forudsat pladsforhold 
er tilstrækkelige. Små dampanlæg erstattes 
med el teknologi.

Gaskaloriferer og luftvarme

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

4.908 342.336 22.007.144

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi El
Storkøkkenovne konverteres ved udskiftning af 
apparat. Tunnelovne kræver gennemgribende 
indgreb.

Industriel væskeopvarmning

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

77 47.243 6.346.386

Konvertérbarhed 100 %

Teknologi El
Der monteres elvarmelegeme  i beholder som 
erstatning for gasbrænder/varmeveksler. 

Industriel højtemperatur

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

1.274 1.037.389 91.970.147

Konvertérbarhed 25%

Teknologi

Storkøkkenovne konverteres ved udskiftning af 
apparat. Tunnelovne kræver gennemgribende 
indgreb.

Industriel lavtemperatur

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

785 207.202 25.238.363

Konvertérbarhed 50 %

Teknologi El, biomasse
Processernes specifikke krav medfører at 
umiddelbar konvertering kun kan lade sig gøre 
i visse tilfælde. Må bero på vurdering i hvert 
enkelt tilfælde.

Industriel procesflamme

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

206 37.031 9.789.091

Konvertérbarhed 0 %

Teknologi

Kan ikke konverteres, da processen/funktionen 
er nært koblet til forbrændingen. Kan som 
udgangspunkt kun erstattesmed en naturga-
sækvivalent som opgraderet biogas.

Gasapparater i erhvervsinstallationer

Antal Effekt [kW] Forbrug [m3]

24.059 6.933.946 712.543.729

Alle gasinstallationer på adresser med branchekode ekskl. vandbåren 
opvarmning, køkkeninstallationer, gasmotorer og gasturbiner.

For alle teknologigrupper i tabel 5, undtaget ”Vand- 
og dampproduktion til proces”, gælder, at der kan 
konverteres til elbaserede alternativer. 

For den store gruppe med vand- og dampproduk-
tion gælder, at fast biomasse, i en stor del af tilfæl-

Figur 36. Teknisk konverterbarhed af gasapparater på teknologiklasser

dene, kan anvendes som alternativ teknologi.

Effekt, gasforbrug og konverterbarhed er opgjort 
på både teknologigrupper og på brancher. For ho-
vedparten af teknologigrupperne er der undersøgt 
og foreslået elbaserede løsninger til konvertering 
– forslagene er baseret på kendskabet til teknologi-
grupperne i de forskellige brancher.
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Teknologigruppe Antal

Konverteret 
effekt
(kW)

Konverteret 
forbrug

(Nm3/år)
investeringer
(mio. kr.)

Fødevareindustri (ovne) 184 18.862 3.087.132 274

Landbrug og gartneri 204 132.564 11.519.988 464

Gaskaloriferer og luftvarme 4.907 342.336 22.007.144 1.092

Industriel højtemperatur 1) 414 166.185 25.601.687 627

Industriel lavtemperatur 2) 393 103.601 12.619.181 401

Industriel væskeopvarmning 77 47.243 6.346.386 181

Procesvarme_vand (El) 7.756 3.301.394 357.099.940 8.509

Procesvarme_damp (El) 389 1.105.971 108.595.863 4.864

Rød IR 672 13.431 1.090.368 63

Sort IR 6.344 177.060 12.331.316 616

Ukendt 1.260 513.465 63.467.992 2.054

Hovedtotal 22.600 5.922.110 623.766.996 19.143

Tabel 6. Omkostninger i 2013 til teknisk konvertering af naturgasforbrug i Danmark til elbaseret teknologi opgjort på 
teknologiklasser
1) Det vurderes, at ca. en fjerdel af det samlede naturgasforbrug i denne gruppe kan konverteres.
2) Halvdelen af naturgasforbruget i gruppen ”industriel lavtemperatur” vurderes konverterbart til el.

Som det fremgår af ovenstående, er der størst kon-
verteringspotentiale indenfor teknologigruppen 
”Procesvarme – vand/damp”. Denne kategori om-
fatter ca. 65 pct. af det samlede tekniske konver-
teringspotentiale. Processvarmen anvendes mest 
til fordampning og tørring i forskellige industri-
processer, især inden for fødevareindustrien, samt 
sterilisering og hygiejnisering inden for medicin- og 
lægemiddelindustrien.

Det er ikke en særlig stor andel af det samlede for-
brug, som ikke teknisk kan konverteres til anden 
teknologi. I gruppen ”Industriel højtemperatur” 
vurderes at ca. 25 pct. af gasforbruget kan kon-
verteres, mens andelen skønsmæssigt er 50 pct. i 
gruppen ”Industriel lavtemperatur”. 

Det teknisk ikke-konverterbare gasforbrug udgør 
således kun en lille andel på ca. 12 pct. af det sam-
lede potentiale i erhvervs- og industrivirksomhe-
derne.

Investeringsomkostninger  
ved konvertering i 2013

Sammenholdes det store potentiale for teknisk 
konvertering med de beløb, som skal investeres i 
en konvertering, indikerer beregningerne fra DGC, 
at de samlede investeringsomkostninger ved kon-
vertering af hele potentialet i 2013 ligger på ca. 19 
mia. kr. ved en omlægning fra naturgas- til elbase-
ret teknologi. Den elbaserede teknologi vurderes at 
være det billigste alternativ.



88

Som gennemsnitsbetragtning udgør apparat-/
installationspris og tilslutningsbidrag til elnettet 
samme størrelsesorden på ca. 45 pct. Der er dog 
store individuelle forskelle, som hovedsageligt be-
grundes i prisen på apparat og installation.

Omkostninger i forbindelse med tilslutningsbidrag 
til elnettet og stikledning mv. udgør generelt en lige 
så stor del af investeringen som apparatprisen. 

Industriel væskeopvarmning er et eksempel, hvor 
apparat- og installationsomkostninger er lave, da 
naturgasteknologien i praksis skiftes ud med en 
dyppekoger. Derved kommer tilslutningsbidraget 
til at udgøre en relativt stor andel af de samlede in-
vesteringer.

Naturgasfyrede anlægsinstallationer, der produce-
rer varmt vand eller hedtvand til procesformål, er i 
analysen vurderet til at være fuldt teknisk konver-
terbare til fast biomasse (flis, træpiller etc.). Da små 
biomassefyrede anlæg er relativt dyre i investerin-
ger, undersøges der udelukkende konvertering til 
biomasse for anlæg over 1 MW, mens anlæg på 1 
MW og derunder konverteres til el.

Resultatet viser, at investeringen for ”biomasse/
el”-løsningen vil være samlet 8,8 mia. kr. dyrere i 
forhold til konvertering af alle anlæg til elbaseret 
teknologi. Dvs. den samlede investeringsomkost-
ning går fra 19 mia. kr. for en ren elkonvertering til 
28 mia. kr. for en biomasse/el-konvertering.

10. Der er i analyserne ikke inkluderet omkostninger til brændsels-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der er endvidere ikke 
lavet vurderinger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved konverteringspotentialet.

Konklusioner fra DGC-analysen

Analyserne fra DGC viser, i lighed med øvrige ana-
lyser, at det teknisk er muligt at konvertere en stor 
del af industriens fossile brændselsforbrug (i denne 
rapport kun naturgas) hen mod øget anvendelse af 
vedvarende energi. Den afgørende faktor for om 
konverteringerne er en god idé, er i højere grad af-
hængig af de økonomiske og miljømæssige forhold. 

Analysen viser desuden, at de elbaserede løsninger 
er mindre investeringstunge end biomassebasere-
de løsninger. Samlet set er det dog forbundet med 
en stor investeringsomkostning for industrien at 
foretage konverteringer til enten el- eller biomasse-
baserede løsninger. Det skal endvidere bemærkes, 
at der ikke indgår vurderinger af driftsomkostnin-
ger ved konverteringer.
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Bilag 6: Gas til transport
Gas til transport generelt

Gas til såvel vej- som skibstransport er kendt og 
moden teknologi, og anvendes i begrænset omfang 
i en række markeder omkring Danmark. 

Inden for vejtransport er gas et alternativ til tung 
transport, jf. rapporten Alternative Drivmidler 2013, 
Energistyrelsen. I tre af Energistyrelsens fire fossil-
friscenarier indgår, at tung vejtransport og skibs-
fart delvist omstilles til gas. 

Hvis konvertering af dele af transportsektoren til 
gas skal realiseres, er der behov for at etablere en 
infrastruktur til gastankning for såvel vej som skibs-
transport i relation til det eksisterende gasnet. Den-
ne omstilling kan ikke påbegyndes i 2049, men må 
påbegyndes før 2035, af hensyn til teknisk levetid 
af køretøjer, teknologisk udvikling, jævn fordeling 
af investeringer m.m., hvis opstilling skal være gen-
nemført. Det er et politisk valg, hvornår omstillin-
gen af transporten skal påbegyndes for alvor.  

Forudsætninger for gas til  
transport i scenarierne

I tre af scenarierne for transportsektoren og bio-
brændstoffabrikker er følgende anvendt som de-
signkriterie: 

 › Først dækkes flytransportens forbrug, idet dette 
kun kan gøres på én måde.

 › Kerosenproduktionen giver en vis sideproduk-
tion af benzin og biodiesel, der anvendes i hhv. 
personbiler og lastbiler.

 › Skibstrafikken forsynes med biodiesel og gas.

 › Lastbiltrafik dækkes af biodiesel og gas.

 › Øvrigt transportforbrug dækkes af biodiesel og 
el.

For at nå de forudsatte omlægninger i 2050 forud-
sættes, at man i 2035 er ”25 pct. på vej”. Dvs. at hvis 
der i 2050 forudsættes 24 PJ mekanisk output fra 
elbiler, da er der 6 PJ i 2035. Hvis der som forudsat 
er 100 pct. biokerosen i fly i 2050, da er der 25 pct. 
i 2035. Det resterende transportforbrug dækkes af 
traditionelle transportteknologier (benzinbiler, die-
seldrevne lastbiler osv.)

Transportens udvikling  
til 2050 og gassens rolle

Transportsektoren forventes at vokse markant i de 
kommende årtier. Hvis en tilsvarende vækst i sek-
torens energiforbrug skal undgås, er det væsent-
ligt, at energieffektiviteten øges i takt med en ge-
nerel omstilling af sektoren. Fleksibilitet i forhold til 
brændsler og mulighed for at anvende vindkraften 
som drivmiddel bliver central, enten direkte som el 
eller som brændsler produceret på el. 

Der findes allerede i dag flere alternativer til de tra-
ditionelle benzin-/dieseldrevne køretøjer, herunder 
gas-, el-, og hybridbiler samt biler med brændsels-
celler. Der forventes en stor teknologisk udvikling 
inden for transportsektoren, men dette drives pri-
mært af globale aktører og påvirkes kun i ringe grad 
af udviklingen i Danmark. Derfor er det væsentligt, 
at der i transportsektorens omstilling tages højde 
for dette, og at Danmark ikke går teknologisk ene-
gang. 

Der knytter sig væsentlig usikkerhed til både om-
fanget af og tidspunktet for gennemslag af forskel-
lige teknologier. Således er det et åbent spørgsmål, 
i hvilket omfang transportsektoren frem mod 2050 
anvender metan, brint eller andre brændstoffer 
som kan produceres ud fra syntesegas, herunder 
metanol eller DME. De 4 scenarier viser også et 
bredt udfaldsrum for teknologier og brændstoffer i 
transportsektoren, som det ses i tabel 7 over kapa-
citeterne i transportsektoren i 2050.
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Vind Biomasse Bio+ Brint

Elbiler 23,2 22,0 1,0 23,2

Brintbiler 0 0 0 0

Etanolbiler 0 0 12,8 0

RMEbiler 0 0 10,0 0

Benzinbiler 2,7 3,9 2,2 2,7

Varebiler (el) 9,0 4,0 0 10,3

Varebiler (RME) 0 6,0 8,0 0

Varebiler(benzin) 3,4 2,4 4,4 2,0

Lastbiler (RME) 7,0 7,0 7,0 1,1

Lastbiler-eltog 1,0 1,0 1,0 1,0

Lastbiler (SNG) 9,0 9,0 9,0 0

Lastbiler (brint) 0 0 0 14,9

Lastbiler(diesel) 0,1 0,1 0,1 0

Busser (el) 1,2 0 0 1,2

Busser (RME) 0 1,6 1,6 0

Busser (SNG) 1,2 0,7 0,7 1,2

Busser(diesel) 0 0,1 0,1 0

MC (el) 0,3 0,3 0 0,3

MC (benzin) 0,2 0,2 0,5 0,2

Fly (biokerosen) 18,8 18,8 18,8 18,8

Tog (el) 2,9 2,9 2,9 2,9

Skibe (RME) 4,2 4,2 4,2 4,2

Skibe(SNG) 1,0 1,0 1,0 1,0

85,2 85,2 85,2 85,2

Tabel 7. Kapaciteter i transportsektoren i 2050 – gas til transport fremhævet. Enhed: PJ mekanisk energi. Kilde: ”Ener-
giscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050”, Energistyrelsen.
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Anvendelse af gas til transport i vindscenariet

I vindscenariet foretages der en massiv elektrifice-
ring af transportsektoren og en stor del af personbi-
lerne forsynes med el. Det gælder også jernbaner og 
en del af varebilerne og busserne. Resten af trans-
porten forsynes med biobrændstoffer og syntetisk 
naturgas baseret på biogas. Brint benyttes i bioke-
rosenproduktionen og til opgradering af biogas til 
metaniseret biogas.

I 2050 er transportsektoren den største gasforbru-
gende sektor med næsten 45 pct. af det samlede 
forbrug og vil være et afgørende marked for gassy-
stemets samlede økonomi (vindscenariet). 

Gas anvendes kun til tung transport og skibsfart, 
mens personbiler primært vil være elbiler. Gasfor-
bruget stiger langsomt til 6,7 PJ i 2035 og vil i 2050 
udgøre 28,7 PJ. Heraf er tung transport den største 
andel med 6,1 PJ i 2035 og 26,2 PJ i 2050 – primært 
indenfor lastbiler, sekundært indenfor busser. 

Skibsfarten – primært indenrigsfærger – anvender 
0,6 PJ i 2035 og 2,5 PJ i 2050. Der er for skibsfart 
ikke medtaget bunkring til skibe i international sø-
fart, ej heller skibe i fart i Nord- og Østersøområdet.

For vindscenariet sker der en stigning i den samlede 
mængde transportbrændsler frem til 2035. Heref-
ter indtræffer et fald, som skyldes elektrificering 
og den dermed forbundne kraftige effektivisering. 
Omstillingen fra 2035 til 2050 er væsentligt mere 
markant end omstillingen fra 2020 til 2035, selv om 
der i begge tilfælde er 15 års tidsforskel. Dette skyl-
des den generelle antagelse om, at man i 2035 (kun) 
er ”25 pct. på vej” mod 2050 i transportsektoren.

Den gas, der anvendes til transport i vindscenariet 
er syntetisk naturgas (metaniseret biogas), der dels 
er fremstillet ved konventionel opgradering af bio-
gas, dels ved metanisering med brint. Ved metani-

sering af biogassens CO2 boostes biogassen, og det 
vurderes, at potentialet derved øges fra godt 40 PJ 
til godt 60 PJ i Danmark.

Hverken gasserne naturgas, rå biogas (direkte an-
vendelse), brint eller syngas (termisk forgasning af 
biomasse) anvendes til transport i vindscenariet, li-
gesom de flydende brændstoffer metanol, DME og 
rapsolie heller ikke finder vej til transportsektoren.

Figur 37. Transportbrændsler vindscenariet

I vindscenariet eksisterer betydelige mængder gas 
midlertidigt som mellemprodukt i de fabrikker, der 
laver biobrændstof til fly m.m. Denne gas kommer 
dog ikke ud på nettet og tælles ikke med. Ligeledes 
eksisterer det meste af den brint, der produceres 
i vind- og brintscenariet kun i kort tid, da den an-
vendes i forbindelse med produktion af forskellige 
former for biobrændstof.

I figur 37 vises anvendelsen af transportbrændstof-
fer i 2050 angivet som mekanisk energi og fordelt 
på kategorier. Metaniseret biogas anvendes i last-
biler (9 PJ mekanisk energi) efterfulgt af busser (1,2 
PJ mekanisk energi) og skibe (1 PJ mekanisk energi).
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Konsekvenser for distribution,  
transmission og lagre

Frem mod 2020 forventes elbilen at blive sam-
fundsøkonomisk konkurrencedygtig i de relevante 
anvendelsesområder (jf. Alternative drivmidler, 
2013), som den kan dække, og på lidt længere sigt 
forventes også hybridbilen at blive konkurrence-
dygtig. Elbilers gunstige egenskaber i retning af høj 
brændselsfleksibilitet og virkningsgrad gør dem 
nødvendige for energieffektiviseringen inden for 
transportsektoren, hvis ikke sektorens energifor-
brug skal vokse markant.

Start af omstillingen

Selv om naturgas og biogas er mulige brændstof-
fer i dag, er der ikke endnu etableret en landsdæk-
kende tankningsinfrastruktur. Hvis konvertering af 
dele af transportsektoren til gas skal realiseres, er 
der som en forudsætning blandt flere behov for at 
etablere en infrastruktur til gastankning.

Spørgsmålet om, hvornår der skal ”vælges spor”, er 
forbundet med levetiden af de teknologier, der ud-
gør fremtidens transportsystem. En typisk person-
bil lever i 16 år. Køber man en i dag, skal den udskif-

Figur 38. Eksisterende og planlagte gasfyldestationer i Danmark 2013./Energinet.dk/
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tes i 2030. Den næste i 2046. Først den 3. bil vil være 
den, man kører i 2050. For lastbiler med en typisk 
levetid på kun 8 år, er det først den 5. generation, 
der vil være i drift 2050. Det afhænger således i no-
gen grad af teknologien, hvor længe man kan vente 
med at gøre ”det rigtige” i forhold til den fossilfrie 
målsætning i 2050.

I dag har en række gas- og energiselskaber etab-
leret de første gastankstationer og flere er under 
planlægning, jf. figur 38. Men før en større omstil-
ling kan realiseres, kræves yderligere incitamenter. 
for gasbiler og for anvendelse af VE-gas til trans-
port. 

Det bemærkes, at partierne bag energiaftalen fra 
2012 har afsat 20 mio. kr. over tre år til partnerskab 
for gas til tung transport. Imidlertid hersker der 
usikkerhed om en række af de centrale rammevil-
kår, der er forbundet med udrulningen af gas i tung 
transport. I første omgang er der igangsat et større 
analysearbejde, der skal skabe et overblik over mu-
ligheder og begrænsninger ved anvendelse af gas til 
tung transport. Analyserapporten ventes klar i for-
året 2014. 

Endvidere bemærkes, at EU-Kommissionen under 
Clean Fuel for Transport har fremsat et direktiv-
forslag, der har til formål at understøtte opbygnin-
gen af infrastruktur for alternative drivmidler, dels 
ved at etablere fysisk infrastruktur og dels ved at 
implementere fælles tekniske specifikationer for 
denne infrastruktur i EU. Forslaget indeholder bl.a. 
fra 2020 bindende mål for tankningsmuligheder for 
alternative brændstoffer, herunder gas i flydende 
form (LNG), gas i komprimeret form (CNG) samt 
brint. 
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Energistyrelsens klassifikationssystem

Energistyrelsens 
reviderede  
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Igangværende 
indvinding og 

besluttet udbygning

Afventende 
udbygning

Indvinding ved brug 
af ny teknologi

Kort sigt: 
Anboring af  

kortlagte prospekter

Sandsynliggjort 
udbygning

Uafklaret 
udbygning

Afvist 
udbygning

Lang sigt: 
Anboring af  

yderligere prospekter

Bilag 7: Gasreserver i den 
danske del af Nordsøen

Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem 
for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gas-
ressourcer. Ressourceopgørelsen anvendes som 
grundlag for prognoser for olie- og gasproduktio-
nen, der igen blandt andet kan bruges til at give et 
skøn over de fremtidige indtægter til staten. For-
målet med klassifikationssystemet er at opgøre 
ressourcerne på en systematisk måde.

Prognosen for gasproduktionen omfatter produk-
tion på grundlag af påviste reserver (reserver og 
betingede ressourcer) samt bidrag fra yderligere 
produktion fra de nuværende felter som følge af 
teknologiudvikling og bidrag som følge af, at der 
ved efterforskning gøres nye fund.

Reservebidrag

Klassen omfatter fremtidig indvinding fra eksiste-
rende produktionsanlæg og udbygninger, som er 
sandsynliggjort og omfatter kategorierne igangvæ-
rende indvinding, besluttet udbygning og sandsyn-
liggjort udbygning som beskrevet nedenfor.

Igangværende indvinding

Kategorien omfatter de reserver, der kan indvindes 
med eksisterende produktionsanlæg og brønde. Al-
mindeligt vedligeholdelsesarbejde antages at ville 
blive udført for at opretholde funktionen af de eksi-
sterende anlæg.

Besluttet udbygning

Hvis der foreligger en godkendt udbygningsplan el-
ler dele af en godkendt plan, hvor produktion endnu 
ikke er påbegyndt, kategoriseres de tilhørende re-
server som besluttet udbygning. Dette gælder ud-
bygning af nye felter samt videreudbygninger og 
ændringer af eksisterende anlæg.
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Sandsynliggjort udbygning

Kategorien omfatter udbygning af nye felter samt 
videreudbygninger og ændringer af eksisterende 
anlæg, hvor der endnu ikke foreligger en myndig-
hedsgodkendt plan, men hvor der er stor sandsyn-
lighed for, at disse udbygninger gennemføres.

Kategorien omfatter dels udbygninger, som er be-
skrevet i en indvindingsplan, der er under behand-
ling hos myndighederne dels udbygninger, hvor der 
er en forventning om, at alle interne og eksterne 
godkendelser vil blive givet. Der er tale om udbyg-
ninger, som det er hensigten at gennemføre inden 
for en rimelig tidshorisont, hvilket vil sige indenfor 
ca. fem år.

Teknologibidrag

Klassen ”teknologiske ressourcer” er et skøn over 
de mængder af olie og gas, der vurderes yderligere 
at kunne indvindes ved brug af ny teknologi som for 
eksempel brug af CO2-injektion.

Brug af ny teknologi har gennem tiden haft stor 
indflydelse på Danmarks olie- og gasproduktion, og 
bliver det også i fremtiden specielt for olieproduk-
tionen.

Efterforskningsbidrag

Efterforskningsressourcer er et skøn over de mæng-
der, der vurderes at kunne indvindes fra nye fund 
og er inddelt i to kategorier, anboring af kortlagte 
prospekter, og anboring af yderligere prospekter.

Kategorien ”prospekter” indeholder de i dag kendte 
efterforskningsprospekter, der forventes anboret 
inden for ca. fem år.

Anboring af yderligere prospekter er en skønnet 
ressourcemængde, der kan forventes at blive anbo-
ret på lang sigt.
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 Brændsel Ressource Berøring til gassystem
Eksempel på produktion  

antaget i energiforligsanalyser

Metan –
Anaerob  
omsætning  
(biogas)

Gylle, slam, bio-
nedbrydelig del af 
affald, residual fra 
ethanol forgæring 
af halm

Producerer VE-gas som 
biogas (metan/CO2) hvor 
CO2 kan renses fra eller 
opgraderes til metan

Baseret på ressource der er  
velegnet til anaerob omsætning
2025: 15-25 PJ (gylle/slam)
2035: 30-40 PJ (gylle/slam affald)
2050: 35-55 PJ (gylle/slam affald)
+ metan fra opgraderet CO2: 20-40 PJ

Metan –
Termisk  
forgasning

Træ og træaffald 
og lignin-rest fra 
ethanol og anaerob 
omsætning af halm 
og affald

Producerer VE-gas som 
syntesegas (H2/CO) der 
kan konverteres til me-
tan, metanol, DME etc.  
2025: 100-250 MW (1-5 PJ)
2035: 600 MW (12 PJ)
2050: 1200 MW (25 PJ)

2025: 100-250 MW (1-5 PJ)
2035: 600 MW (12 PJ)
2050: 1200 MW (25 PJ)

Ethanol –
Forgæring  
(2. gen)

Halm og bio- 
nedbrydelig del  
af affald

Producerer 35% Ethanol 
+ restprodukt til øvrig 
raffinering eller evt. 
foder

2025:10 PJ halm -> 3 PJ fuel
2035:20 PJ halm -> 6 PJ fuel
2050:25 PJ halm -> 8 PJ fuel

Brint – 
Elektrolyse 

VE-el fra vindkraft 
og solceller

Producerer VE-gas som 
syntesegas (H2/CO) der 
kan konverteres til me-
tan, metanol, DME etc.

2025: 100 MW (0,5-2 PJ)
2035: 600 MW (4-15 PJ)
2050: 3000 MW (25-75 PJ)

Samlet  
potentiale  
for VE-gas og  
gasafledte  
brændstoffer

2025: 15-30 PJ
2035: 40-65 PJ
2050: 85-150 PJ
Hvis markedet efterspørger  
VE-brændstof til en omkostning  
på 150-200 kr/GJ er potentiale  
for produktion i 2035 væsentligt 
højere med en øget elektrolyse.

Tabel 8. Oversigt over teknologier til produktion af brændstoffer ud fra biomasse og elektrolyse

Bilag 8: VE-gas
Gas fra vedvarende energi kan være et vigtigt bin-
deled i fremtidens energisystem, fordi gas kan pro-
duceres fleksibelt fra biomasse, affald og på langt 
sigt også fra el, der er baseret på vedvarende energi. 

VE-gasser er gasser, der er fremstillet ud fra ved-
varende energi som f.eks. biomasse og vindkraft, 
kommer fra kilder, der ikke udtømmes ved brug, 

men som løbende eller inden for en relativt kort 
tidshorisont gendannes. 

Der er mange veje til produktion af VE-gasser. En 
kort oversigt over disse metoder, deres grundlæg-
gende karakteristika og sammenhængen til gassy-
stemet er listet op i tabel 8.
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Ressource (PJ)
Potentiale 
langsigtet Ethanol 2.g.

Forgasning 
anaerob

Forgasning 
termisk

Halm 40 (+) kræver  
udvikling Delvist (+) kræver  

udvikling

Træ 60 - - +

Gylle, slam mv. til biogas 32 - + -

Affald 31 Delvist + Delvist

Blå biomasse11 27 + (udvikling) +

Øvrig bioenergi 11 Afhænger af afgrøde

I alt Biomasse excl. energiafgrøder 201

Energiafgrøder 109 Afhænger af afgrøde

Tabel 9. Estimerede tilgængelige VE-ressourcer incl. biomasse ressourcer i relation til bioraffineringsprocesser.

Raffinering af biomasse

I dag forbruges ca. 140 PJ biomasse og bioaffald år-
ligt. Næsten hele denne mængde forbruges til pro-
duktion af varme og kraftvarme ved forbrænding. 
For affald alene leveres ca. 20 pct. af fjernvarmen 
og 5 pct. af elproduktionen i dag fra affald.

De seneste årtier er knap 80 pct. af husholdningsaf-
faldet blevet afbrændt til produktion af el og varme. 
I Regeringens nye ressourcestrategi er det planen, 
at denne andel skal reduceres. Målet er, at 50 pct. 
af husholdningsaffaldet skal genanvendes. Det for-
ventes, at affaldsforbrænding forsat bidrager til el- 
og varmeforsyningen – men i mindre omfang end 
hidtil. Det forventes, at en stor del af det organiske 
affald i stedet skal anvendes til biogasproduktion.

En sammenstilling mellem vurderede danske bio-
masse- og affaldsressourcer sammenholdt med 
bioraffineringsprocesserne fremgår af tabel 9.

Valget mellem afbrænding af biomasse og raffine-
ring af biomasse til forskellige typer af brændstof-
fer (gasformig eller flydende) er et spørgsmål om 
både økonomiske, effektivitetsmæssige og miljø-
mæssige vurderinger, herunder behov for bevaring 
af næringsstoffer som f.eks. fosfor.

Biomasse-kraftvarmeproduktionen er rimeligt 
energieffektiv for regulære brændsler som træpil-
ler mv. Men denne type produktion kræver typisk 
investering i dyre anlæg med høje faste driftsom-
kostninger og er derfor velegnet til drift med mange 
anvendelsestimer om året, men er mindre velegnet 
til spidslastproduktion. 

Biomassekraftvarmeproduktion ved ikke-regulære 
brændsler (f.eks. halm) i kraftvarmeanlæg giver 
en relativt lav termodynamisk virkningsgrad og lav 
fleksibilitet i forhold til elmarkedet. Ved først at 
omsætte biomassen til brændstof kan der i tradi-
tionelle anlæg til elproduktion og proces opnås en 
højere virkningsgrad (combined cycle anlæg ca. 60 
pct.). 

11. F.eks. søsalat og sukkertang
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jektet er at udnytte den overskydende mængde 
biogas fra det nye og energieffektive slamforbræn-
dingsanlæg. Det forventes, at anlægget kan levere 
ca. 30 pct. af gassen i bygasnettet.

I øjeblikket er der en del biogasprojekter på tegne-
brættet, som blandt andet afventer godkendelse af 
den danske tilskudsordning i EU-Kommissionen.

Ved termisk forgasning foretages en forbrænding 
af biomasse med underskud af ilt. Herved omsæt-
tes biomassen til energigasserne kulilte (CO), brint 
(H2) og evt. metan (CH4). Afhængigt af hvilken for-
gasningsproces, der anvendes, indeholder gassen 
også en del tjære og støv, derfor kan det være nød-
vendigt at rense gassen.

Termisk forgasning og rensning kræver i forhold til 
anaerob omsætning en del udvikling, før det kan 
kommercialiseres. Termisk forgasning til kraftvar-
me er længere fremme og tættere på at blive kom-
mercielt. 

I termisk forgasning produceres syntesegas bestå-
ende af H2 og CO, som katalytisk kan konverteres 
til en række andre brændstoffer, herunder metan, 
DME, metanol, syntetisk benzin eller ren H2. Syn-
tesegassen er således en meget fleksibel gas til ka-
talytisk konvertering til andre brændstoffer og kan 
således være central i en række processer.

Der er i disse år gang i flere projekter om termisk 
forgasning støttet af både danske og europæiske 
forsknings- og demonstrationsmidler. Nogle pro-
jekter retter sig mod fremstilling af decentral kraft-
varme ved forgasnings af biomasse. I forlængelse 
heraf fremstilles el og varme af gassen på en gas-
motor. Andre projekter retter sig mod fremstilling 
af gas, der kan anvendes i kraftværker og på læn-
gere sigt injiceres i gasnettet.

På grund af det store indhold af kulilte i syntesegas-
sen forventes det ikke, at forgasningsgas vil kunne 
transporteres i gassystemet uden omdannelse til 
metan (metanisering). I et tidsperspektiv på 5–10 

I fremtidige potentielle brændselscellebaserede 
løsninger kan potentielt nås elvirkningsgrader på 
60-70 pct., hvor kraftvarme ristefyring kun giver 
elvirkningsgrader på 30-40 pct. Til gengæld har bio-
masseraffineringen et væsentligt energitab (typisk 
30-40 pct.) opgjort efter energikvalitet.

På længere sigt kan der være perspektiver i elektro-
kemisk eller biologisk at omdanne CO2 fra biogas-
sen til metan, hvorved produktionen af metan øges 
væsentligt. Samlet set er der således et relativt 
stort potentiale for metan produceret fra biomasse. 
Der er stor usikkerhed på et sådant skøn, men det 
estimeres til (45-70 PJ).

En så stor mængde VE-gas ligger langt over, hvad 
der er behov for til spidslast elproduktion på lang 
sigt. Det kan derfor være nødvendigt at kunne føre 
denne gas ud til forbrug i transportsektor og indu-
stri mv. og at give adgang til et samspil med strate-
giske energilagre.

Biogas

Biogas kan produceres ved enten en anaerob afgas-
ningsproces eller en termisk forgasningsproces.

Biogas kan produceres ved anaerob forrådnelse af 
gylle og plantedele, hvorved der dannes en gas med 
60-70 pct. metan og 30-40 pct. CO2. Da biomassen 
under sin vækst har optaget samme mængde CO2, 
som ender i gassen, er denne form for biogas CO2-
neutral. 

Produktion af biogas ved anaerob forrådnelse er 
den mest udviklede type biogasproduktion. Dette 
forgår oftest på anlæg, som anvender husdyrgød-
ning tilsat biomasse i form af f.eks. organisk affald 
eller majs. 

I Danmark er der også en del projekter på rens-
ningsanlæg, hvor anaerob afgasning af rådnetanke 
afvendes til biogasproduktion. Eksempelvis starter 
Lynettefællesskabet i 2013 med at levere biogas til 
Hofors bygasnet i København. Formålet med pro-
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år forventes gassen oprenset og via katalytiske pro-
cesser omdannet til biometan (bioSNG), der kan in-
jiceres i gasnettet. 

Elektrolyse

VE-gas kan også produceres ved hjælp af elektroly-
seanlæg, hvor vand ved hjælp af elektricitet spaltes 
i gasserne ilt og brint. Dermed laver man gas af el. 
Hvis elektricitet fra vindmøller, solceller eller andre 
vedvarende energikilder anvendes, så kan gasserne 
fra elektrolyse betegnes som VE-gasser.

Elektrolyseanlæg vil kunne spille en afgørende rolle 
i forbindelse med balancering af elsystemet, idet 
store mængder vindmøllestrøm kan blive lagret i 
gassystemet ved hjælp af denne teknologitype. 

I Danmark fokuseres på tre forskellige elektrolyse-
teknologier: 

 › Alkalisk elektrolyse, der er den mest modne, 
som har været kommerciel i mange år, hvor 
vand eller vanddamp splittes i H2 og O2 i en alka-
lisk elektrolyt. Virkningsgraden er i dag op til 70 
pct. (el til brint). Udvikling af anlæg med op til 85 
pct. (el til brint) vurderes som potentielt mulig12. 

 › Brændselscellebaseret PEM-elektrolyse er i dag 
prækommerciel og leveres til industriel brug. Er 
velegnet til mindre anlæg. Virkningsgrader på 
op til 85 pct. vurderes potentielt muligt inden for 
nogle år, også her omsættes vand til H2 og O2.

 › Brændselscellebaseret SOEC-elektrolyse er fort-
sat på udviklingsstadiet. I forhold til de to øvrige 
teknologier udmærker den sig ved:

 › Potentiale til væsentlig omkostningsreduktion 
(ingen ædle metaller som platin mv.).

 › Meget høj virkningsgrad. 100 pct. el til elektroly-
segas, hvis der tilføres varme.

 › Kan lave elektrolyse af både H2O og CO2 og så-
ledes lave syntesegas (H2 + CO), som kan danne 
grundlag for katalytisk produktion af brændsler 
(metan, metanol, DME).

 › Er fleksibel mht. varme- og elinput og kan såle-
des være en god fleksibel komponent i et ener-
gisystem.

 › Kan potentielt forløbe begge veje dvs. som elek-
trolyse (SOEC) og som kraftvarme (SOFC).

Efter elektrolysen kan en række elektrokemiske og 
katalytiske processer give mulighed for at bruge 
brint, som bidrag til fremtidens brændsler til ener-
giforsyningen. Anvendelse af el til elektrokemiske 
processer kan ses i et samspil med de energifor-
mer, der kan produceres fra biomasse. Elektroly-
seprocessen og de katalytiske processer kan ofte 
delvist integreres. Eksempelvis ved at varmen fra 
nogle af de varmeafgivende (exoterme) katalytiske 
processer bruges til elektrolysen.

Ved elektrolyse bruges energi fra el til at drive en 
kemisk, energikrævende proces. To af de centrale 
processer omkring elektrolyse er (i modsætning 
til forbrænding) at omdanne vand/vanddamp eller 
CO2 til de to energibærere H2 og CO.

Brint er det mindste molekyle og er derfor en meget 
flygtig gas, som er let antændelig under reaktion 
med ilt. Derfor er det vigtigt både at få mere vide 
og teste, hvor tæt proces- og måleudstyret er, og 
at få kendskab til forandringer i tætheden og mate-
rialerne, når det udsættes for brint over en længere 
periode. 

Der findes flere projekter, som analyserer mulighe-
derne for at blande brint i den gas, som transporte-
res i nettet. Analyser viser blandt andet, at:

 › Stålrørene i gassystemet kan håndtere større 

12. Elektrolyse-strategien, August 2009, Partnerskabet for Brint- og brændselsceller
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mængder brint (ca. 10-15 pct.), men der er be-
grænset erfaring med påvirkningerne over læn-
gere tid.

 › Andre anlægsdele vil skulle modificeres, og der 
skal tages hensyn til, at brint reducerer brænd-
værdien og wobbe-indekset for gassen.

 › Et reduceret wobbe-indeks vil kunne skabe pro-
blemer for nogle af de gasforbrugende appara-
ter. 

Gennem projekterne vil der fremkomme viden 
om, hvad det koster at gøre stationerne klare til at 
håndtere brint. De seneste ti år er der gennemført 
både nationale og EU-projekter, der undersøger 
såvel infrastrukturkomponenter som rør, målere, 
procesudstyr, gaslager samt slutbrugeranlæg for 
egnethed til brint- og naturgasdrift. Agerbæk/Hel-
le-projektet er imidlertid det første, som tester så 
høje brintkoncentrationer i en periode over to år.

Brint fra elektrolyse kan anvendes sammen med 
CO2 til at danne metan. Det kaldes metanisering. 
CO2-kilden kan f.eks. være biogas, der indeholder 
ca. 35 pct. CO2. Men den kan også komme fra andre 
kilder, som f.eks. bryggerier, bioethanolfabrikker 
eller måske kraftværker. 

Fordelen ved at fremstille metan i stedet for brint 
er, at gassen herved kan anvendes direkte og i ube-
grænsede mængder i naturgasnettet. Metanisering 
af CO2 kan ske:

 › Kemisk, ved hjælp at katalysatorer.

 › Biologisk, ved hjælp af mikroorganismer.

Gas fra termisk forgasning af biomasse, der består 
af brint (H2), kulilte (CO) og metan (CH4), kan også 
metaniseres. Her reagerer brint og CO ved hjælp af 
katalysatorer og danner metan. 

Fremtidens fleksible VE-brændstoffer

De raffinerede fossile brændsler (fuelolie, benzin, 
gasolie) har i dag en meget central rolle i den distri-
buerede energiforsyning. I takt med at der gradvist 
omlægges til uafhængighed af fossile brændsler, 
vil der være behov for andre "brændselsenergibæ-
rere”, som i højere grad matcher en produktion fra 
de vedvarende energiressourcer, men som samti-
dig egner sig til de behov der primært er til stede i 
transportsektoren. 

VE-gasserne kan erstatte fossile brændstoffer i en 
række sektorer og på sigt udgøre kemiske bygge-
stene i en række VE-brændstoffer. En række udred-
ninger13 omkring fremtidens brændsler har analy-
seret styrker og svagheder ved forskellige kemiske 
energibærere (HydroCarbons) giver følgende ek-
sempler på fremtidens energibærere til transport: 

 › DME (Dimetyl-æther): En let komprimerbar gas. 

 › Metan: Gas (CH4) som er hovedbestanddel i na-
turgas og biogas.

 › Methanol: Træsprit (COCH3).

 › Ethanol: Alkohol.

 › Hydrogen: Brint (H2).

 › Syntetisk diesel.

 › Syntetisk benzin.

En skematisk oversigt over brændslernes egenska-
ber på centrale områder som transport, lagring, 
konvertering, håndtering, toxicitet osv. fremgår af 
tabel 9.

13. ”Capture and conversion of CO2 into sustainable hydrocarbon fuels”, Risø 2011 og Alternative drivmidler til transportsektoren,En
ergistyrelsen 2010
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Brændstof Formel
Tæthed  
(GJ/ton)

Tæthed  
(MJ/l) 

CO2 
indhold (i 
forhold til 
gasolie)

Trans/
distr. omk. 
(DKK/GJ)

Fuelcell 
egnet Toxicitet

Metan CH4 56 9/24  
(CNG/LNG)

0,7 20 + +

Methanol CH4O 23 18 0,8 62 + -

Ethanol C2H6O 30 24 0,9 43 +

DME CH3OCH33 30 22 0,9 69 + +

Synt. Benzin C7H16, 
C8H18  

mfl.

46 33 1,0 28 0

Synt. Diesel C12H23 
mfl.

40 33 1,0 20 (+) +

Brint H2 142 5,6  
(700 bar)

0 42 ++ +

Tabel 10. Egenskaber for energibærere i en fremtidig energiforsyning uafhængig af fossile brændsler. Omkostninger 
til transport og distribution af metan, metanol og DME er baseret på ”Alterntive drivmidler14. Ved brint er der antaget 
udbygget og anvendt infrastruktur baseret på15. Ved distribution af brint med tankvogne er omkostningen noget 
højere.

0 50 100

Figur 39. CO2-indhold i brændstoffer vist som interval.

VE-gas (H2 – H2/CH4 mix – CH4)
Flydende brændstof 

(methanol, DME, 
synt. benzin/diesel)

Biomasse

CO2 (kg/GJ)

Der er ikke umiddelbart et dominerende brændsel, 
der er optimalt til alle anvendelser. Det må derfor 
anses sandsynligt, at flere af typerne kan komme 
til at fungere sideordnet i fremtidens energisystem. 
Der kan og vil formodentlig være behov for forskel-
lige kemiske brændsler i fremtiden. Det er vigtigt, 
at der her vælges brændsler, som effektivt kan spil-
le sammen med VE-energiproduktionen.

14. Alternative drivmidler, Energistyrelsen, 2010
15. Power Trains for Europe, McKinsey 2011

Vurderes brændslerne i forhold til klimamæssige 
egenskaber har de gasformige brændstoffer ty-
pisk mindre CO2–indhold end de flydende og faste 
brændstoffer, jf. skitsering i Figur 39, hvor CO2 pr. 
GJ er vist i intervaller.
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I tillæg til vindscenariets afsætningsforudsætnin-
ger har gasselskaberne opstillet et følsomhedssce-
narie, hvor 20 pct. af afsætningen til villakundemar-
kedet bibeholdes.

Distribution i alt 
(mio. Nm3) 2012 2020 2035*

Kraftvarme/
fjernvarme

898 56 634

Erhverv/Proces 770 561 1.070

Individuel/blo-
kvarme, m.v.

1.049 645 0

Transport 0 71 180

I alt 2.717 1.911 1.870

Tabel 11. Afsætning i gasdistributionsområder i 2012, 
2020 og 2035
* Estimater fra Energistyrelsens Vindscenarie. I et alter-
nativt scenarie er det antaget, at 20 pct. af afsætningen 
til villakundemarkedet er bibeholdt, svarende til 130 
mio. Nm3 gas. 

Gasselskaberne har vurderet de enkelte udgiftsom-
råder og hvilken betydning, det vil have, såfremt 
hele villamarkedet fuldstændigt forsvinder. Bortfal-
det af disse kunder giver betragtelige omkostnings-
besparelser på områder som målere, stikledninger, 
tilsyn og rådgivning, kundecenter, IT, generel ad-
ministration mv. Samlet vurderes, at der vil ske en 
halvering af omkostningerne ved drift af distribu-
tionsnettet. Omkostningsreduktionen relaterer sig 
i langt overvejende grad til bortfaldet af kunder, 
mens besparelsen ved nedlæggelse af gadenet vil 
være meget begrænset. I en følsomhedsberegning, 
hvor 20 pct. af villakundemarkedet bibeholdes, vur-
deres det, at besparelsen vil være på ca. 30 pct., jf. 
tabel 12.

Bilag 9: Distributions- 
selskabernes selskabs- 
økonomiske analyser 
Omkostninger og pris for distribution af gas i 
år 2035 

Dette notat, om de økonomiske konsekvenser un-
der forskellige udviklingsscenarier, er udarbejdet 
af de tre distributionsselskaber HMN Naturgas I/S, 
Naturgas Fyn Distribution A/S og DONG Gas Distri-
bution A/S som indspil til regeringens analyser af 
den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen.

Resumé

Med den nuværende kundesammensætning og 
eksisterende udstrækning af distributionsnettet 
udgør de direkte omkostninger til årlig drift af gas-
nettet 515 mio. kr. samlet for alle tre distributions-
selskaber. Hertil kommer et beløb til afskrivninger/
reinvestering på ca. 125 mio. kr. Indtil afviklingen af 
den historiske gæld er tilendebragt (i årene 2020-
25) udgør de samlede omkostninger hertil ca. 575 
mio. kr. Samlet set udgør omkostningerne således 
1.215 mio. kr. for alle tre distributionsselskaber om 
året.

Gasselskaberne har analyseret, hvilke konsekven-
ser det vil have for økonomien i distributionsselska-
berne, hvis mængdeforudsætningerne i Energisty-
relsens såkaldte Vindscenarie for året 2035 lægges 
til grund. I dette scenarie antages villakunderne at 
falde helt bort, og gasnettets udbredelse indskræn-
kes. Nedenstående tabel viser den aktuelle afsæt-
ning i distributionsselskaberne og den forudsatte 
afsætning i 2035 fordelt på segmenter. Det bør be-
mærkes, at distributionsselskaberne ikke har taget 
stilling til mængdeforudsætningerne i vindscenari-
et. Energistyrelsens forudsætninger er således – af 
hensyn til konsistens med Energistyrelsens øvrige 
analyser – anvendt uændret i dette notat.
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Mio. kr. I dag
Vind-

scenariet

Vind-
scenariet 

+20 % 
villa- 

kunder

1. Forrentning 
og afskrivning af 
historisk gæld

575 0 0

2. Drifts- 
omkostninger  
(§ 7 og § 13)

515 255 350

3. Forrentning og  
afskrivning af 
inv. efter 2004

125 125 125

I alt 1215 380 475

I alt ekskl.  
historisk gæld

640 380 475

Tabel 12. Distributionsselskabernes nuværende årlige 
omkostninger 

Prisen for distribution af 1 Nm3 gas16 (udtrykt som 
kr./Nm3) er tæt knyttet til den gasmængde der for-
bruges, da en stor del af omkostningerne er faste 
eller kun i mindre grad er en funktion af gasmæng-
den. Gasnettets udstrækning har kun i mindre grad 
betydning for de samlede omkostninger. Driftsom-
kostningerne er i stort omfang kapacitetsomkost-
ninger, som ikke direkte varierer med afsætningens 
størrelse endsige nettets udbredelse, ligesom om-
kostningerne til en vis grad er afskrivninger på al-
lerede afholdte investeringer. 

Tabel 13 viser de gennemsnitlige omkostninger i 
scenarierne sammenholdt med det aktuelle niveau 
– med og uden historisk gæld. 

Afsæt-
ning
mio. 
Nm3

Omkost-
ninger  
mio. kr.

Gennem-
snitlig 
omk.  

pr. Nm3  
kr./Nm3 

I dag 2.630 1.215 0,46

I dag ekskl. gæld 2.630  640 0,24

Vindscenariet 1.870  380 0,20

Vindscenariet + 
20 % villakunder

2.000 475 0,24

I alt ekskl.  
historisk gæld

640 380 475

Tabel 13. Gennemsnitlig omkostning for distribution i 
2035 

I vindscenariet forventes en gennemsnitspris på 
0,20 kr./Nm3, hvilket er under halvdelen af niveauet 
i dag. Reduktionen skyldes primært, at gælden er 
afviklet i 2035 og sekundært besparelsen som følge 
af bortfaldet af villakunderne.

Trods en lavere gennemsnitspris vil industrikun-
derne alligevel kunne opleve en højere regning end 
i dag. Det skyldes, at industrisegmentet i dag kun 
betaler ca. 1/3 af den gennemsnitlige tarif, idet di-
stributionsselskaberne i dag anvender en bloktarif, 
hvor tariffen falder med forbruget. I en situation 
hvor det alene er industrikunderne og kraftvarme-
værkerne, der er tilbage, vil indtægterne fra disse 
kunder skulle dække alle omkostningerne. Det be-
tyder, at disse kunder reelt vil opleve prisstigninger 
i forhold til i dag. Dette vil alt andet lige have nega-
tive konsekvenser for industriens konkurrencekraft 
– særligt i forhold til andre europæiske lande, hvor 
naturgassen måtte blive bevaret som en central del 
af energisystemet. 

Hvis 20 pct. af villakunderne fortsat er tilbage i 
2035 øges omkostningerne og trods øget afsæt-

16. Når enheden Nm3 gas bruges i dette notat er det altid i betydningen Nm3 naturgas-ækvivalent, hvilket vil   
sige gas med en nedre brændværdi på 11,0 kWh/Nm3.
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ning øges den gennemsnitlige enhedspris til 0,24 
kr./Nm3. Dette omkostningsniveau vil i øvrigt også 
være relevant i en overgangsfase i vindscenariet, da 
omkostningerne til håndtering af villakunder ikke 
kan skaleres i takt med udfasningen, men først fal-
der bort når villakunderne er helt bortfaldet. 

Da distributionstariffen for villakunder er væsentlig 
højere end den gennemsnitlige tarif, vil provenuet 
fra villakunderne dog gøre det muligt at reducere 
tariffen for de øvrige kunder i forhold til i dag. I 
scenariet med fortsat bevarelse af 20 pct. af villa-
kunderne vil den gennemsnitlige omkostning for 
industri- og kraftvarmesegmentet således blive re-
duceret til ca. 0,17 kr./Nm3. Dette svarer omtrent til 
den gennemsnitlige pris, som disse kunder oplever 
i dag. 

Hvis villakunderne bevares på det niveau som ken-
des i dag, vil det betyde, at prisen for industri- og 
kraftvarmesegmentet vil kunne reduceres markant 
i forhold til prisen i dag. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, 
at udviklingen i vindscenariet isoleret set ikke vil 
føre til, at gas som brændsel ikke længere er kon-
kurrencedygtigt i forhold til alternativerne. Det bør 
i øvrigt bemærkes, at distributionsomkostningen 
blot udgør ca. 3-12 pct. af den samlede gaspris, 
mens gasenergi-prisen udgør ca. 30 pct. og afgifter 
og moms udgør ca. 60 pct. Gassens konkurrenceev-
ne afgøres derfor i højere grad af afgiftsforholdene 
og af prisen på selve gassen end af en evt. forhøjet/
reduceret distributionsbetaling. 

Trods robusthed i prisen for distribution i vindsce-
nariet er det vigtigt at være opmærksom på, at en 
indskrænkning af gasnettet har andre negative af-
ledte konsekvenser.

Med en reduceret afsætning af naturgas/biogas vil 
der med stor sandsynlighed opstå et øget behov 
for komprimering af opgraderet biogas, idet min-
dre kan afsættes i de lokale net, hvor anlæggene 
er tilsluttet. Dette vil være forbundet med øgede 

udgifter til investering i kompressorer og løbende 
komprimering, hvilket samlet set øger den gen-
nemsnitlige omkostning forbundet med at tilføre 
opgraderet biogas til nettet. Evt. meromkostninger 
hertil indgår ikke i beregningerne.

En anden vigtig pointe er, at hvis en større del af 
distributionsnettet lukkes ned, så medfører det, at 
områder afskæres helt fra distributionsnettet. Her-
med vil fyldestationer ikke kunne etableres med 
samme frihedsgrader, og der vil blive længere mel-
lem dem. En nedlukning af delstrækninger/delom-
råder i distributionsnettet, som forudsat i vindsce-
nariet, modarbejder alt andet lige muligheden for 
at sikre høj tilgængelighed af gas til transport.

Ud fra en samfundsmæssig betragtning er der en 
klar gevinst ved at udnytte det eksisterende natur-
gasnet. Der er ledig kapacitet i nettet som – sam-
fundsøkonomisk set – står gratis eller meget billigt 
til rådighed til distribution af energi. Samtidig vil 
nettet kunne tjene til at facilitere den grønne om-
stilling. 

Indledning

I den energipolitiske aftale fra 22. marts 2012 er 
regeringen forpligtet til, at der inden udgangen af 
2013 er udarbejdet en analyse af den fremtidige 
anvendelse af gasinfrastrukturen. Analysen skal 
belyse gassystemets anvendelse i en fremtid, hvor 
energiforbruget er baseret på vedvarende energi 
og skal desuden beskrive gassystemets rolle i over-
gangsfasen. Gasinfrastrukturselskaberne og Ener-
ginet.dk er inviteret til at deltage i denne analyse. 
Analysen skal i øvrigt ses i sammenhæng med ana-
lyserne af hhv. el og fjernvarmen i den fremtidige 
energiforsyning.

Baggrund

Naturgasforbruget har været faldende de seneste 
år på grund af stigende energieffektivitet, energi-
besparelser, konvertering af naturgasområder til 
fjernvarme og omstilling til vedvarende energikil-
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der. Denne udvikling forventes at fortsætte de kom-
mende år som følge af de gennemførte og planlagte 
politiske tiltag fra den energipolitiske aftale. 

Reduktionen i mængderne har betydning for natur-
gasselskabernes enhedsomkostninger for distribu-
tion af naturgas. I notatet ”Scenarier for naturgas-
afsætning i perioden 2013-2017 er den forventede 
udvikling i naturgasafsætningen i perioden 2013-
2020 belyst, og det er vurderet, hvordan den for-
ventede udvikling påvirker tarifferne i distributi-
onsnettet. 

Formål

Formålet med dette notat er at analysere, hvordan 
økonomien i gassystemet vil udvikle sig for gasfor-
bruget frem mod 2035, herunder om det eksiste-
rende gassystem fortsat vil være økonomisk bæ-
redygtigt fremover. De økonomiske konsekvenser 
belyses ved at beregne udviklingen i den gennem-
snitlige pris per Nm3 gas distribueret. 

Distributionsselskabernes økonomi

Den nuværende regulering af gasdistributionssel-
skaberne indebærer, at omsætningen fastlægges 
ud fra en indtægtsramme. Indtægtsrammen er virk-
somhedens opkrævningsret og udmøntes i fastsæt-
telse af tariffer og gebyrer for kunderne. Indtægts-
rammen består af følgende elementer18:

Forrentning og afskrivning af den historiske gæld 
(gæld pr. 31. december 2004).

Faktiske omkostninger ved myndighedsopgaver (§ 
13 omkostninger).

Øvrige omkostninger ved gasdistribution (§ 7 om-
kostninger).

Forrentning og afskrivning af investeringer foreta-
get efter 1. januar 2005.

Med udgangspunkt i selskabernes seneste årsregn-
skaber er de samlede omkostninger fordelt på over-
ordnede kategorier vist i tabel 14.

Mio. kr.
Alle 

selskaber

1. Forrentning og afskrivning  
af historisk gæld

575

2. Driftsomkostninger  
(§ 7 og § 13)

515

3. Forrentning og afskrivning  
af investeringer efter 2004

125

I alt 1215

I alt ekskl. historisk gæld 640

Tabel 14. Distributionsselskabernes nuværende årlige 
omkostninger 

Note: Omkostningerne er fastlagt på baggrund af 
de seneste års reguleringsregnskaber fra HMN Na-
turgas I/S, Naturgas Fyn Distribution A/S og DONG 
Gas Distribution A/S til at afspejle det nuværende 
niveau. Tallene er justeret i forhold til de tal, som 
blev præsenteret i notatet ”Scenarier for naturgas-
afsætning i perioden 2013-20”, fordi regulerings-
regnskaberne for 2012 siden er blevet tilgængelige.

De anførte omkostninger er bruttoomkostninger. 
Til nogle af udgiftsposterne knytter sig en række di-
rekte indtægter. Det gælder eksempelvis indtægter 
fra etablering af stikledninger, hvor kunder typisk 

17. Notat af 27. februar udarbejdet af Energinet.dk og gasinfrastrukturselskaberne (HMN Naturgas I/S, Naturgas Fyn Distribution 
A/S og DONG Gas Distribution A/S, DONG Storage A/S, Energinet.dk Gaslager A/S).

18. jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1410 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasselskaber. Der ses 
bort fra omkostninger til energibesparelser som er en politisk pålagt forpligtelse, der ikke har sammenhæng med driften af 
gasnettet. Energibesparelsesforpligtelser udgør et tillæg til indtægtsrammen.
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selv dækker en del af udgiften til etableringen. De 
direkte indtægter indgår i selskabernes samlede 
indtægtsramme, hvorfor opkrævningen via tariffer-
ne reelt sker på baggrund af nettoomkostningerne. 
De direkte indtægter udgjorde i 2012 ca. 60 mio. kr. 
for selskaberne.

Tabellen viser, at de samlede omkostninger til di-
stributionssystemet pt. udgør godt 1,2 mia. kr. pr. 
år. Forrentning og afskrivning af den historiske gæld 
(jf.pkt.1) udgør ca. halvdelen de samlede omkost-
ninger. Gælden afvikles på forskellige tidspunkter 
for de tre selskaber, men alle selskaber forventes 
at have afviklet gælden senest 2025, hvorfor der i 
2035 kan ses bort fra denne post. Når der ses bort 
fra den historiske gæld udgør de samlede omkost-
ninger ca. 640 mio. kr. pr. år. fordelt med ca. 515 
mio. kr. til driftsomkostninger og ca. 125 mio. kr. 
til reinvesteringer/afskrivninger på investeringer 
foretaget efter 2004. 

Naturgasforbruget i 2035

Hvis regeringens mål, om at den danske el- og var-
meproduktion er fossilfri i 2035, skal nås vil det 
medføre en markant begrænsning på anvendelsen 
af naturgas i 2035. Men da der ikke er begrænsnin-
ger på brugen af VE-gasser, er det ikke givet, at der 
ikke skal distribueres gas til kraftvarmeværker og 
individuelle kunder. Samtidig vil den præcise for-
tolkning af målsætningen have en indflydelse på 
anvendelsen af naturgas.

En meget rigid tolkning af målsætningen er, at an-
vendelsen af fossile brændsler til boligopvarmning 
er helt udelukket i 2035, dvs. alle eksisterende gas-
kunder blandt boliger og fjernvarme baseret på gas 
er konverteret til alternativer baseret på VE. En min-
dre rigid tolkning er, at opvarmningsbehovet i boli-
ger i et normalår ud fra et nettoprincip kan dækkes 
af ikke-fossile brændsler. Det betyder, at nogle bo-
liger fortsat vil kunne anvende naturgas, blot ener-
giforbruget hos disse modsvares af en nettoeksport 
af energi produceret som vedvarende energi (typisk 
vindmøllestrøm).

 › I forhold til fastlæggelse af gasmængderne i 
2035 vil der også være brug for at tage bestik af 
gassens styrker: Positive synergieffekter med el- 
og fjernvarmesystemet.

 › Fleksibilitet.

 › Gassystemets lagerevne.

 › Forsyningssikkerhed.

 › Konkurrencedygtighed.
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Distribution i alt (mio. Nm3) 2012

2020

Lav Middel Høj

Erhverv/Proces 770 541 561 582

Individuel/blokvarme, m.v. 1.049 589 645 700

Kraftvarme/fjernvarme 898 544 634 723

Transport 0 41 71 100

I alt 2.717 1.716 1.911 2.106

Tabel 15. Estimeret gasafsætning i gasdistributionsområder i år 2020
Note: Forbruget i 2013 skønnes til ca. 2.630 mio. Nm3.

Forventet afsætning frem til 2020

I notatet ”Scenarier for naturgasafsætning i perio-
den 2013-20” er der fastlagt en prognose for den 
forventede udvikling i gasforbruget på den korte 
bane (2012-2020) opdelt på afsætningen i hen-
holdsvis kraftvarme/fjernvarme, proces/industri, 

individuel opvarmning/blokvarme og transport.

Der er opstillet hhv. et lav og et højt scenarie for for-
brug fordelt på segmenter i år 2020 i tabel 15  sam-
men med et beregnet middelscenarie. 

 

Forbruget er estimeret på baggrund af en såkaldt 
'frozen policy' antagelse, hvilket vil sige fastlåste og 
uændrede politiske rammebetingelser (jf. seneste 
justeringer med Energiaftalen fra 2012). Naturgas-
forbruget forventes i år 2020 at udgør 1,7-2,1 mia. 
Nm3.
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Forventet afsætning i år 2035

I infrastrukturanalyserne arbejder Energistyrelsen 
med en række forskellige udviklingsscenarier for 
energiforbruget frem mod 2050, hvor 100 pct. af 
energiforbruget skal være fossilfrit. Et af de cen-
trale udviklingsscenarier betegnes vindscenariet. 
Dette scenarie er opbygget ud fra delmålet om, at 
der ikke anvendes fossile brændsler i el- og fjern-
varmeproduktionen i 2035. 

Tabel 16 nedenfor viser gasforbruget i vindscena-
riet i 2035.

Det bør bemærkes, at distributionsselskaberne 
ikke har taget stilling til mængdeforudsætningerne 
i vindscenariet. Energistyrelsens forudsætninger er 
således af hensyn til konsistens med Energistyrel-
sens øvrige analyser.

Distribution i alt PJ
Mio. Nm3 

naturgas-eq

Industri 42,4 1.070

Individuel  
opvarmning

0 0

Fjernvarme/decen-
tral kraftvarme

24,6 620

Transport 7,1 180

I alt 74,1 1.870

Tabel 16. Gasforbruget i 2035 i vindscenariet
Kilde: Energistyrelsen  

Som det fremgår af tabel 16 udgør det samlede for-
brug i scenariet 1.870 mio. Nm3 i 2035, hvilket blot 
er en reduktion på ca. 40 mio. Nm3 i forhold til mid-
delprognosen for år 2020. Der forudsættes fortsat 
en betydelig afsætning til decentral kraftvarme. Det 
skyldes at ca. 50 pct. forudsættes at være VE-gasser 
(hvorfor målsætningen om fossilfri el- og varmepro-
duktion fortsat er opfyldt). I scenariet forudsættes 

det endvidere, at villamarkedet (individuel opvarm-
ning) er helt afskaffet i 2035.

Det vil i praksis være vanskeligt og samfundsøko-
nomisk kostbart at afvikle alle villakunder frem til 
2035. For at afspejle denne situation er der opstillet 
et alternativt scenarie, hvor godt 20 pct. af villakun-
derne antages stadig at være tilsluttet gassystemet 
i 2035.

Vedrørende de samfundsøkonomiske omkostnin-
ger til opvarmning henvises til tidligere fremsendt 
notat af 7. juni 2013 om samfundsøkonomiske 
omkostninger ved forskellige opvarmningsformer, 
hvoraf det fremgår, at individuel naturgas og elvar-
me baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomi-
ske beregningsforudsætninger er de samfundsøko-
nomisk billigste opvarmningsformer.

I dette alternative scenarie øges den afsatte mæng-
de med 130 mio. Nm3, således at den samlede af-
satte mængde udgør 2.000 mio. Nm3.

Distributionsprisen

På baggrund af distributionsselskabernes nuvæ-
rende omkostninger og de forventede distribuerede 
mængder i 2013 (2,6 mia. Nm3) er den nuværende 
gennemsnitlige omkostning for distribution af gas i 
2013 beregnet, jf. tabel 17.

Forventet afsætning 2013

Kr./Nm3 
Inkl. histo-
risk gæld

Ekskl. histo-
risk gæld

Gennemsnitlig  
omkostning

0,46 0,24

Tabel 17. Den nuværende gennemsnitlige omkostning 
for distribution
Note: Opgørelsen er justeret ift. notatet ”Scenarier for 
naturgasafsætning i perioden 2013-20”.

Den gennemsnitlige omkostning er beregnet på 
baggrund af bruttoomkostningerne.
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Den gennemsnitlige omkostning for distribution af 
gas er ca. 0,46 kr./Nm3 i dag. Ses der bort fra histo-
risk gæld udgør omkostningen 0,24 kr./Nm3.

Udviklingen i omkostningerne til 2035

For at beregne den gennemsnitlige omkostning per 
Nm3 distribueret i 2035 er de fremtidige årlige om-
kostninger estimeret ud fra de nuværende omkost-
ninger.

I den forbindelse er det centralt at vurdere, i hvilket 
omfang omkostningerne kan tilpasses i takt med 
en reduktion i den afsatte gasmængde og evt. en 
reduktion i antallet af kunder og hele kundegrup-
per.

Kun en del af omkostningerne vil kunne nedbringes 
ved konvertering af naturgaskunder til fjernvarme-
forsyning eller anden afgang af kunder. Omkostnin-
gerne reduceres derfor ikke proportionalt med en 
reduktion i den mængde som afsættes. Afskrivnin-
ger og forrentning af allerede etablerede anlæg kan 
ikke tilpasses, og reinvesteringer kan kun forventes 
tilpasset i mindre omfang ved afsætningsreduktio-
ner og kun på langt sigt.

Det har stor betydning om faldet i afsætningen sker 
jævnt for alle kundegrupper eller koncentreres om 
bestemte typer. I det omfang kun dele af de indi-
viduelle naturgaskunder konverterer til fjernvarme 
eller varmepumper er der et meget begrænset be-
sparelsespotentiale. Men hvis konverteringen om-
fatter samtlige individuelle opvarmningskunder, vil 
besparelsespotentialet være større.

Bevarelse af gasnettet som i dag

Hvis gasnettet og kunderne bevares som i dag, er 
udgangspunktet for omkostningerne i 2035 de nu-
værende omkostninger ekskl. den historiske gæld, 
hvilket vil sige 515 mio. kr. pr. år. Dette beløb inde-
holder afskrivninger på investeringer afholdt efter 
gassystemets oprindelige etablering. For at opret-
holde gasnettet er der løbende være behov for rein-
vesteringer i dele af gasnettet (MR-stationer (el og 
data), MR-stationer (rør og mekanik), MR-stationer 
(målere), ventiler, forbrugermålere), som påvirker 
afskrivningernes størrelse. Afskrivningerne ud-
gør pt. 125 mio. kr. pr. år. Dette vurderes at være 
et langsigtet bæredygtigt niveau for afskrivninger 
frem til 2035. 

Det betyder, at det skønnes at de samlede omkost-
ninger i 2035 vil udgøre ca. 640 mio. kr. pr. år, hvis 
gasnettet og kunderne bevares som i dag. 

Reduktion af gasnettet og bortfald af kundegrupper

I vindscenariet forudsættes det, at der ikke skal le-
veres gas til villakunderne i 2035. Dette giver anled-
ning til at de yderste forgreninger af gasnettet vil 
kunne nedlukkes og samtidig vil driftsorganisatio-
nen kunne tilpasses. 

Distributionsselskaberne har med udgangspunkt i 
en detaljeret opdeling af omkostningerne (som bru-
ges i Energitilsynets benchmarking af selskaberne) 
vurderet, hvor stor en andel af driftsomkostninger-
ne på de enkelte grupper, der vil falde bort, når vil-
lakunderne er væk. Desuden er det vurderet, hvor 
stor besparelsen vil være, hvis der fortsat er 20 pct. 
af villakunderne tilknyttet nettet i 2035 i forhold til 
2020. I det sidste scenarie vil omkostningsreduktio-
nen være betydelig mindre, fordi en række bespa-
relser forudsætter, at alle villakunder falder bort.
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Omkostningsposter
Bruttoom-
kostninger

Besparelse 
uden  

villakunder

Besparelse 
20 %  

villakunder

Omkostn. 
uden  

villakunder

Omkostn. 
20 %  

villakunder

Fordelingsnet 15.443.542 0 % 0 % 15.443.542 15.443.542

Distributionsnet 30.504.887 56 % 13 % 13.432.225 26.683.937

Stikledninger 25.478.384 92 % 77 % 2.159.621 5.940.238

MR-stationer 18.187.888 5 % 5 % 17.295.709 17.295.709

DR-stationer 3.372.100 40 % 11 % 2.025.406 2.987.330

Målere hos villakunder 17.703.179 100 % 78 % 0 3.911.439

Målere hos øvrige kunder 16.053.955 0 % 0 % 16.053.955 16.053.955

Lovpligtigt tilsyn og rådgivning 49.594.967 68 % 52 % 15.787.396 23.950.340

Overvågning 14.523.084 6 % 6 % 13.670.807 13.670.807

Kvalitetssikring 2.544.020 42 % 42 % 1.480.719 1.480.719

Fælles netudgifter 22.087.966 40 % 24 % 13.242.152 16.770.647

Markedsføring 3.149.896 80 % 80 % 617.047 617.047

Transportafregning 57.635.602 74 % 42 % 15.089.177 33.659.060

IT-systemer 67.338.988 61 % 19 % 26.007.550 54.451.325

Overordnede tekniske aktiviteter 24.833.384 10 % 7 % 22.245.805 23.032.544

Generel administration 119.296.380 47 % 37 % 63.199.695 75.391.742

Målerdifferencer, systemfyldning 
og gastab

3.350.111 66 % 50 % 1.139.038 1.675.056

Debitortab 12.609.249 61 % 53 % 4.955.957 5.923.586

Omk. i forb. med forvarmning  
af gas i MR-stationer

7.013.149 5 % 5 % 6.694.352 6.694.352

Omk. i forb. med elforbrug  
til drift af MR-stationer

544.213 2 % 2 % 530.704 530.704

Ejendomsskat på gasførende 
anlæg

516.753 4 % 4 % 495.578 495.578

Myndighedsbetjening 3.201.817 60 % 57 % 1.295.392 1.386.856

Total 514.983.514 51 % 32 % 252.861.826 348.046.512

Tabel 18. Anslåede besparelser i driftsomkostninger i en situation helt uden villakunder og i en situation med 20 pct. 
villakunder ift. 2020. Kilde: Egne skøn.
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Som det fremgår af tabel 18, er det samlet set vur-
deret, at hvis alle villakunder falder væk, vil om-
kostningerne kunne reduceres med ca. 50 pct. (af-
rundet), mens reduktionen ved bortfald af 80 pct. 
af villakunderne vil være ca. 30 pct. (afrundet). Det 
skal i denne sammenhæng bemærkes, at de største 
omkostningsreduktioner knytter sig til reduktionen 
i antallet af kunder og ikke – som man måske umid-
delbart kunne forledes til at tro – til afkoblingen af 
net.

Ved afkobling af net reduceres behovet for f.eks. 
tilsyn, lækagesøgning og ventilcheck – omkostnin-
ger, der næsten udelukkende udgøres af personale-
omkostninger. Ved en markant reduktion i antallet 
af kunder reduceres behovet for it (ERP-systemer) 
kundecentre, kundeafregning samt for § 13-om-
kostninger, dvs. de opgaver distributionsselskaber-
ne løser for myndighederne vedrørende sikkerhed 

mv. Også disse omkostninger domineres af perso-
naleomkostninger, men der er samtidig betydelige 
besparelser på områder som it og øvrigt digitalise-
ret udstyr.

I forhold til indskrænkning og afkobling af net bør 
det i øvrigt bemærkes, at bortfald af villakunder ale-
ne vil medføre en reduktion i de fine forgreninger i 
nettet og ikke i nettes hovedstruktur og udbredelse. 
Det betyder, at det kun er en meget beskeden del af 
fordelingsnettet (19-40 bar), som vil kunne nedluk-
kes (vurderes ikke at give omkostningsbesparelse). 
Omvendt vil en betydelig del af distributionsnettet 
(0,1-4 bar) kunne nedlukkes ca. 50-70 pct. – dog 
afhængig af placeringen af de tilbageværende kun-
der. Dette er illustreret med kortet nedenfor, som 
viser placeringen af procesindustrikunder i en del 
af naturgasnettet.

Dong fordelingsledning
Proceskunde
Distribution

Kommuner
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Det er forbundet med usikkerhed at vurdere, hvor 
mange reinvesteringer og dermed afskrivninger, 
der vil kunne undgås i et scenarie uden villakunder-
ne. Det er skønnet at afskrivningerne i 2035 samlet 
set vil være uændrede i forhold til i dag, således at 
de ved en nedlukning i 2035 vil udgøre i alt 125 mio. 
kr.

Det betyder, at de samlede omkostninger i 2035 vil 
udgøre ca. 380 mio. kr., hvis der sker et bortfald af 
husholdninger, og gasnettet reduceres. Dette om-
kostningsniveau er relevant i forhold til vindscena-
riet. I scenariet hvor 20 pct. af villakunderne består, 
skønnes de samlede omkostninger i 2035 at udgøre 
ca. 475 mio. kr. Det skyldes en mindre reduktion i 
driftsomkostningerne end i vindscenariet.

De gennemsnitlige omkostninger pr. Nm3 distribu-
eret gas

Tabel 19 viser en oversigt over den gennemsnitlige 
omkostning per Nm3 gas distribueret.

Afsætning 
mio. Nm3

Omkost-
ninger  

mio. kr.

Gennem-
snitlig  

omk. pr. 
Nm3  

kr./Nm3

Vind- 
scenariet 1.870 380 0,20

Tabel 19. Gennemsnitlig omkostning for distribution i 
2035 – vindscenariet

Tabellen viser, at den gennemsnitlige omkostning 
per Nm3 gas distribueret vurderes at være ca. 0,20 
kr./Nm3 i vindscenariet, hvor der distribueres 1.870 
mio. Nm3 pr. år og der er realiseret betydelig reduk-
tion i omkostninger, fordi villakunder er helt bort-
faldet.

Dette svarer til en gennemsnitpris, som er lavere 
end gennemsnitprisen i dag, når der ses bort fra 
den historiske gæld. Årsagen til, at gennemsnitspri-
sen kan reduceres, er først og fremmest at gælden 

er afviklet og samtidig er der relativt store udgif-
ter forbundet med villakunderne, som bortfalder i 
vindscenariet.

Hvis 20 pct. af villakunderne bevares, falder om-
kostninger relativt set mindre end i vindscenariet, 
og trods øget afsætning øges den gennemsnitlige 
omkostning per Nm3 gas distribueret til 0,24 kr./
Nm3. Dette omkostningsniveau vil i øvrigt også 
være relevant i en overgangsfase i vindscenariet, 
da omkostningerne til en driftsorganisation for vil-
lakunder ikke kan skaleres i takt med udfasningen. 
Overgangsfasen vil således være forbundet med 
højere omkostninger.

Det skal i øvrigt bemærkes, at den gennemsnitlige 
omkostning for distribution vil falde kraftigt, hvis 
mængden, der transporteres, er uændret i forhold 
til i dag. Det skyldes, at den historiske gæld vil være 
helt afviklet i 2035, hvorfor de samlede omkostnin-
ger falder til et betydeligt lavere niveau. Det bety-
der også, at den gennemsnitlige omkostning for 
distribution vil være uændret i forhold til i dag ved 
en mængde på blot 1.400 mio. Nm3 pr. år mod 2.630 
mio. Nm3 i dag.

Selvom gældsafviklingen modvirker stigningen i 
enhedsomkostningen ved et fald i den distribuere-
de gasmængde, vil de tilbageværende kunder alli-
gevel kunne opleve stigninger i prisen, hvis mæng-
den reduceres markant. Det gælder særligt, hvis det 
i 2035 alene er industri- og kraftvarmesegmentet, 
som er tilbage. Dette segment betaler i dag typisk 
kun ca. 1/3 af den gennemsnitlige tarif, idet distri-
butionsselskaberne i dag anvender en bloktarif, 
hvor tariffen falder med forbruget. Industrikunder-
ne og kraftvarmeværkerne har typisk et meget højt 
forbrug og nyder derfor godt af denne prisstruktur i 
dag. Hvis det i fremtiden alene er industrikunderne 
og kraftvarmeværkerne, der er tilbage, vil indtæg-
terne fra disse kunder skulle dække alle omkostnin-
gerne. Det betyder, at disse kunder reelt vil kunne 
opleve mindre prisstigninger og ikke en reduktion 
selvom gennemsnitsprisen falder.
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Figur 40. Enhedsomkostninger for gasdistribution ift. mængden

I scenariet med en bevarelse af 20 pct. af villakun-
derne vil der fortsat være afsætning til højprisseg-
mentet. Villakunderne vil bidrage med ca. 155 mio. 
kr. under antagelse af, at de betaler 1,2 kr./Nm3, 
hvilket svarer til den nuværende tarif for villakun-
der. Hermed reduceres restomkostningerne til 320 
mio. kr. og restmængden til 1.870 mio. Nm3 hvor-
ved den gennemsnitlige enhedspris for industri- og 
kraftvarmesegmentet reduceres til ca. 0,17 kr./
Nm3. Dette svarer omtrent til den gennemsnitlige 
pris, som industrikunder og kraftvarmeværkerne 
oplever i dag.

Enhedsomkostningen for gasdistribution  
som funktion af mængden

Figur 40 nedenfor viser enhedsomkostningen for 
gasdistribution som funktion af mængden. Den 
gennemsnitlige omkostning er beregnet for om-
kostningsniveauet ved hhv. et uændret og et redu-
ceret net.

Figuren viser følsomheden i enhedsprisen for gasdi-
stribution i forhold til mængden. Det er antaget, at 
omkostningerne er uafhængige af mængden, hvil-
ket tilnærmelsesvis er en rimelig antagelse, når det 
samtidig antages, at de betjente kundegrupper og 
nettes udbredelse er uændret.

Figuren viser, hvordan den gennemsnitlige omkost-
ning stiger, når afsætningen reduceres. Figuren vi-
ser også, at den gennemsnitlige enhedsomkostning 
for distribution vil blive markant lavere end i dag – 
også med lavere mængder end i dag, hvilket først 
og fremmest skyldes afviklingen af den historiske 
gæld og sekundært sparede omkostninger som føl-
ge af afviklingen af villakunder.

Vigtige pointer med hensyn til  
biogas på nettet og gas til transport

I de omkostninger, der er anvendt ovenfor, er der 
ikke indregnet omkostninger til tilslutning af bio-
gasanlæg. Det skyldes, at det er anlægsejerne, som 
skal dække omkostningerne til tilslutning. Det skal 
imidlertid bemærkes, at en faldende afsætning alt 
andet lige vil øge omkostninger forbundet med til-
førsel af opgraderet biogas. 

Som lovgivningen er i dag, tilslutter distributions-
selskaberne biogasopgraderingsanlæg efter drøf-
telse med ejeren af anlægget og ud fra en øko-
nomisk vurdering af de samlede tilslutnings- og 
driftsomkostninger. Tilslutningsomkostningerne 
for opgraderingsanlæg afhænger bl.a. af, om pro-
duktionen af opgraderet biogas kan afsættes i det 
lokale net, hvor anlægget tilsluttes, eller om der er 
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behov for at komprimering af hele – eller dele – den 
opgraderede biogas, så den kan afsættes til et net 
med højere tryk. Sidstnævnte, dvs. investering i en 
kompressor og løbende komprimering af opgrade-
ret biogas, gør det betydelig dyrere at tilføre opgra-
deret biogas til naturgasnettet.

I et scenarie hvor afsætningen af naturgas/biogas 
forventes at blive væsentligt reduceret, vil der med 
stor sandsynlighed opstå et øget behov for kompri-
mering af opgraderet biogas. Dette skyldes, at den 
opgraderede biogas ikke fuldt ud kan afsættes i de 
lokale net, hvor anlæggene er tilsluttet.Dette vil 
være forbundet med øgede udgifter til investering 
i kompressorer og løbende komprimering, hvilket 
samlet set øger den gennemsnitlige omkostning 
forbundet med at tilføre opgraderet biogas til net-
tet. 

En anden vigtig pointe er, at hvis en større del af 
distributionsnettet lukkes ned, så medfører det, at 
der er områder, der afskæres helt fra nettet. Her-
med vil fyldestationer ikke kunne etableres med 
samme frihedsgrader, og der vil blive længere mel-
lem dem. En nedlukning af delstrækninger/delom-
råder i distributionsnettet, som forudsat i vindsce-
nariet, modarbejder alt andet lige muligheden for 
at sikre høj tilgængelig af gas til transport.

Opsamling og perspektivering

Den danske gasinfrastruktur er anlagt i 1980’erne 
og vil med relativt beskedne reinvesteringer kunne 
anvendes i flere årtier fremover. Ud fra en sam-
fundsmæssig betragtning er der en klar gevinst ved 
at udnytte det eksisterende naturgasnet. Der er le-
dig kapacitet i nettet som – samfundsøkonomisk 
set – står gratis eller meget billigt til rådighed til 
distribution af energi.

Enhedsomkostningerne for distribution af gas er 
tæt knyttet til den mængde, der forbruges og til de 
kundegrupper, der skal betjenes. Økonomien vil ud-

vikle sig forskelligt under forskellige scenarier for 
gasforbruget frem mod 2035. I et scenarie med en 
reduktion i gasforbruget vil der alt andet lige ske en 
stigning i enhedsomkostningerne for distribution 
af gas. Stigningen i enhedsomkostningerne modvir-
kes dog af, at den historiske gæld – som i dag udgør 
ca. 50 pct. af de samlede omkostninger – er afviklet 
i 2035. 

I vindscenariet, hvor villakunderne bortfalder, og 
gasnettets udbredelse indskrænkes, vil driftsom-
kostningerne og investeringerne blive reduceret. 
Samtidig forventes der i vindscenariet fortsat at 
blive distribueret en betydelig mængde gas (1.870 
Nm3 pr. år). Samlet medfører det en pris på 0,20 kr./
Nm3. Det svarer til en gennemsnitspris, som er un-
der det halve af gennemsnitsprisen i dag, hvor gæl-
den endnu ikke er afviklet (0,46 kr./Nm3).

Hvis 20 pct. af villakunderne bevares, øges både 
omkostninger og afsætning. Samlet medfører æn-
dringen dog en stigning i den gennemsnitlige en-
hedspris per Nm3 til 0,24 kr./Nm3. Dette omkost-
ningsniveau vil i øvrigt også være relevant i en 
overgangsfase i vindscenariet, da omkostningerne 
til en driftsorganisation for villakunder ikke kan 
skaleres i takt med udfasningen.

Trods en lavere gennemsnitspris vil industrikun-
derne alligevel opleve en højere regning end i dag. 
Det skyldes, at industrisegmentet i dag kun betaler 
ca. 1/3 af den gennemsnitlige tarif, idet distributi-
onsselskaberne i dag anvender en bloktarif, hvor 
tariffen falder med forbruget. I et scenarie, hvor det 
alene er industrikunderne og kraftvarmeværkerne, 
der er tilbage, vil indtægterne fra disse kunder skul-
le dække alle omkostningerne. Det betyder, at disse 
kunder reelt vil opleve prisstigninger i forhold til i 
dag. Dette vil alt andet lige have negative konse-
kvenser for industriens konkurrencekraft – særligt 
i forhold til andre europæiske lande, hvor naturgas-
sen måtte blive bevaret og udbygget som en central 
del af energisystemet.
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Hvis villakunderne bevares, vil det omvendt betyde, 
at prisen for industrien vil kunne reduceres mar-
kant i forhold til i dag. I vindscenariet med fortsat 
bevarelse af 20 pct. af villakunderne vil den gen-
nemsnitlige omkostning for industri- og kraftvar-
mesegmentet blive reduceret til ca. 0,17 kr./Nm3. 
Dette svarer omtrent til den gennemsnitlige pris, 
som disse kunder oplever i dag.

Udviklingen i vindscenariet vil således ikke føre til, 
at gas som brændsel ikke længere er konkurrence-
dygtigt i forhold til alternativerne. Det bør i øvrigt 
bemærkes, at distributionsomkostningen blot ud-
gør ca. 3-12 pct. af den samlede gaspris, mens gas-
energi-prisen udgør ca. 30 pct., og afgifter og moms 
udgør ca. 60 pct. Gassens konkurrenceevne afgøres 
derfor i højere grad af afgiftsforholdene og prisen 
på selve gassen end af en evt. forhøjet distributi-
onsbetaling som følge af en afsætningsreduktion.
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Bilag 10 
Samfundsøkonomiske transportomkostninger 
og tarifudvikling i Energistyrelsens Vindscena-
rie

Indledning

Transportomkostninger per leveret enhed udtryk-
ker infrastrukturens prisudvikling under den grøn-
ne omstilling og medvirker til at bestemme gassy-
stemets konkurrenceevne. I takt med at naturgas 
udfases og kundesegmenter med højeste beta-
lingsvillighed bortfalder, så efterlades gassystemet 
med potentielt dyr VE-gas og prisfølsomme kunder, 
der kan vælge at skifte til andre brændsler.

Transportomkostninger udtrykker også infrastruk-
turens samfundsøkonomiske effektivitet, når ak-
tiverne sammenlignes med andre teknologier og 
brændsler. Høje transportomkostninger kan føre 
til, at VE-gasser anvendes lokalt i stedet for via gas-
systemet eller at f.eks. biobrændsler er økonomisk 
mere attraktive. Konkurrencen i forhold til fjern-
varme og individuel elopvarmning er også delvist 
bestemt af gastransportomkostninger. 

Det bemærkes, at analysen er behæftet med stor 
usikkerhed, og det afbillede forløb er især resulta-
tet af antagelser om lineær udvikling mellem de tre 
scenariemæssige pejlemærker 2020, 2035 og 2050. 

Analysen er baseret på et markant fald i natur-
gasanvendelsen, herunder udfasning af kundeseg-
menter som f.eks. villakunder. Baggrunden er der-
for et markant forbrugsfald og fastsat udfasning af 
kundesegmenter. Hvis forbruget i stedet fastholdes 

på 2014-niveauet, mens omkostningerne følger det 
forventede niveau og udvikling, skønnes den gen-
nemsnitlige transportomkostning i 2050 til at være 
en tredjedel i forhold til Energistyrelsens vindsce-
narie, hvor gasforbruget er markant lavere.

Gasinfrastrukturen er i dag i offentligt ejerskab og 
underlagt økonomisk regulering. Analysen er der-
for afgrænset fra en vurdering af de selskabsøko-
nomiske konsekvenser for ejere af infrastrukturen, 
ligesom der ikke er indregnet et økonomisk afkast 
til ejerkredsen fra udgangen af aktivernes økono-
miske levetid.

Energistyrelsens referencepunkt 2012

Energistyrelsen anvender samfundsøkonomiske 
transport- og lageromkostninger per leveret ener-
gienhed som sammenligningsgrundlag mellem 
forskellige brændsler. Transportomkostningerne 
fordeles på kundetyperne kraftværk, værk og for-
bruger. For gas er der forholdsvis stor forskel på 
omkostningerne:

 › An kraftværk: 3,2 kr/GJ (13 øre/Nm3).

 › An værk: 6,7 kr/GJ (27 øre/Nm3).

 › An forbruger: 24,6 kr/GJ (97 øre/Nm3).

Transportomkostningerne varierer ligeledes for 
konkurrerende brændsler, jf. figur 41. Især blandt 
værker er gassens transportomkostninger konkur-
rencedygtige, mens omkostningerne for forbrugere 
er på niveau med biobrændsler.
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De samfundsøkonomiske omkostninger i hvert 
transportled udgøres af årets investeringer og 
drifts- og vedligeholdsomkostninger (D&V), som til-
lægges nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktorer. 
Afskrivninger og renteomkostninger indgår til gen-
gæld ikke i beregningen. 

Selv når beregningerne ekskluderer kapitalomkost-
ninger vil en stor del af ovenstående omkostnings-
base være fast og uafhængig af transportmængder, 
såfremt systemet bevares i uændret form. Tekniske 
drifts- og vedligeholdsomkostninger udgør en væ-
sentlig del af omkostningerne og vil alt andet lige 
øges over tid, når rør og anlæg bliver ældre. Ener-
giomkostningen i lagre og transmission (kompres-
sion) vil i nogen udstrækning være afhængig af for-
brugs- og transportmønstre. Analysen inkluderer 
ikke prisudvikling for energien over perioden, og 
omkostningen i 2050 vurderes på den baggrund at 
være ansat lavt. Omvendt dækker analyseperioden 
over så store effektivitetsforbedringer og tekno-
logisk udvikling, at de realiserede omkostninger i 
fremtiden kan være mindre.

Investeringer i distribution (tre selskaber samlet) 
er primært drevet af tilslutninger og lokale udvidel-
ser. Investeringer udgør i dag en budgetomkostning 
på ca. 100 mio. kr./årligt, svarende til 16 pct. af de 
samlede omkostninger før afskrivninger mv. Inve-

steringsposten antages at være uændret (100 mio. 
kr.) gennem hele forløbet til 2050. De samlede sam-
fundsøkonomiske omkostninger til distribution 
i  2014 udgør 850 mio. kr./år, hvoraf 135 mio. kr./
år kan henføres til nettoafgifts- og skatteforvrid-
ningsfaktorer, som tillægges samfundsøkonomiske 
beregninger.

Investeringsniveauet i lagrene er lavere og estime-
res til at udgøre 15 pct. af de årlige omkostninger 
(D&V udgør 120 mio. kr. og årlige (re-) investeringer 
21 mio. kr.). For lagre udgør energibetaling til injek-
tion og udtræk af gas en betydelig del af omkost-
ningerne. 

I transmission forventes ikke investeringer efter 
ibrugtagelsen af nye importrelaterede anlæg i Ellund 
og Egtved fra oktober 2013. Derfor er omkostnings-
basen begrænset til drift- og vedligeholdelsesom-
kostninger (98 mio. kr./år til personaleomkostnin-
ger og 79 mio. kr./år til øvrige driftsomkostninger).
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Figur 42. Samfundsøkonomisk omkostningsbase, mio. kr.

Den samfundsøkonomiske omkostningsbase for 
transmission, distribution og lager er vist på figur 
42. Der er antaget et betydeligt fald i distributions-
selskabernes omkostninger umiddelbart før 2035, 
hvor det er antaget, at individuel opvarmning på na-
turgas udfases. Der er en stor kundebase forbundet 
til gasdistributionssystemerne, som medfører rela-
tivt høje distributionsomkostninger. Dette forhold 
er nærmere beskrevet i bilag 9.

Figur 43 nedenfor viser effekten på transport-
omkostninger, når omkostningsbasen øges eller 
sænkes i trin på 10 pct. i forhold til det anslåede 
niveau på samlet godt 1,3 mia. kr. Transportmæng-
der er fastlåst på det forventede 2014-niveau, hvor 
mængder i hvert led er forskellige. Det er en lineær 
omkostningsfunktion: en halvering i omkostnings-
basen medfører, at transportomkostningen halve-
res.

Figur 43. Transportkædens følsomhed overfor ændringer 
i omkostningsbasen (mængder fastholdt), 2014, kr/Nm3. 
Gennemsnitlige samfundsøkonomiske transportomkost-
ninger inkl. nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktorer. 
Lager anslået til 15 pct. af transmissionsmængder.
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De gennemsnitlige transportomkostninger er i høj 
grad afhængige af de transporterede gasmængder, 
jf. figur 44. Figur 44 viser den samfundsøkonomiske 
transportomkostning, som funktion af gasmæng-
der i det nuværende system. Det er antaget i figur 
44, at omkostningerne er uafhængige af gastrans-
portmængder, hvilket medfører brat stigende ga-
stransportomkostninger, hvis der transporteres 
mindre end 1-2 mia. Nm3. Større mængder resulte-
rer i lavere transportomkostninger og i en mere ef-
fektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.

Figur 44. Samfundsøkonomiske transportomkostninger 
inkl. nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktorer som 
funktion af mængder, kr./Nm3. Lager anslået til 15 pct. 
af transmissionsmængder. 15 pct. svarer til den histo-
riske relation mellem transmission og lagre. På figuren 
forudsættes en fast relation mellem mængder i de tre 
led i transportkæden. I realiteten er der ikke et enty-
digt forhold. Transmissionssystemet servicerer også 
nabomarkeder. Distributionsselskaberne kan modtage 
lokalt produceret VE-gas uden at gassen passerer trans-
missionssystemet. Lagerselskaberne kan sælge ydelser 
til nabomarkeder, lagre nødforsyningsgas og sælge 
kapacitet/fleksibilitet til balancering af transmissions-
systemet.

Transportkædens udprægede stordriftsfordele 
kommer også til udtryk i forventningerne til trans-
portomkostningernes udvikling over tid, hvor 
transportmængderne forventes at aftage, mens 
ændrede transportmønstre (VE-gasser) ændrer på 
fordelingen mellem transmission, distribution og 
lager.

Der er ikke et entydigt forhold mellem mængderne, 
der passerer de tre led af transportkæden, jf. figur 
45. Energistyrelsens vindscenarie (som danner ba-
sis for beregninger i nærværende bilag) medfører, 
at mængder i transmissionssystemet i udgangs-
punktet er væsentligt større end mængder i distri-
bution, fordi transmissionssystemet leverer al gas 
forbrugt i Danmark, transit til det svenske mar-
ked og eksport til Tyskland. I 2050 er hovedparten 
af gasforbruget produceret nationalt, men kun 20 
pct. af VE-gasserne antages at blive transporteret 
via transmissionssystemet. Mængderne i transmis-
sionssystemet i 2050 er derfor hovedsagligt transit 
til Sverige.

I figur 45 er gasmængderne i de tre transportled il-
lustreret (ikke summerede). Mængder i transmissi-
onssystemet falder fra godt 4,5 mia. Nm3 i 2014 til 
godt 1 mia. Nm3 i 2050. Transmissionssystemet har 
i tidligere år transporteret over 8 mia. Nm3, og den 
maksimale tekniske transportkapacitet er endnu 
højere. Lagrene antages at have en konstant og fuld 
udnyttelsesgrad, på 1 mia. Nm3, mens distributi-
onsmængder halveres fra 3 til 1,5 mia. Nm3.
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Figur 45. Transportmængder i Energistyrelsens Vindsce-
narie, november 2013 i mio. Nm3.

Figur 46 nedenfor viser udviklingen i de samfunds-
økonomiske transportomkostninger med de gas-
mængder, der indgår i Energistyrelsens vindscena-
rie.

Figur 46. Gennemsnitlige samfundsøkonomiske trans-
portomkostninger inkl. nettoafgifts- og skatteforvrid-
ningsfaktorer i Energistyrelsens vindscenarie, kr./Nm3. 
Lagerenes omkostning er beregnet ved deres kombine-
rede kapacitet.

En gennemsnitlig gasforbruger kan forvente en for-
øgelse af transportomkostningen fra 55 øre/Nm3 
i 2014 (svarer til 13,9 kr/GJ) til 78 øre/Nm3 i 2050 
(19,8 kr/GJ), dvs. en stigning på 32 pct. Transport-
omkostningerne er marginalt højest umiddelbart 
før 2035, hvor forbruget til individuel opvarmning 
er lavt, men hvor en stor del af administrationsom-
kostningerne er fastholdt. Udviklingen i lagerom-
kostningerne er antaget at være uafhængig af det 
faldende forbrug, jf. senere.
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Figur 47. Transmission, distribution og lagres andel af 
samfundsøkonomiske transportomkostninger i Energi-
styrelsens vindscenarie.

Scenariebaserede transportomkostninger

Ved en sammenligning af to fremskrivninger af 
gasanvendelsen kan gasinfrastrukturens stor-
driftsfordele udtrykkes. Energistyrelsens vindsce-
narie er derfor sammenholdt med en følsomhed, 
hvor gasanvendelsen er højere, jf. figur 48.

Figur 48. Transportmængder, Distribution 2014-2050, 
mio. Nm3.

Omkostningsforholdet mellem transmission, lag-
ring og distribution ændres over tid, jf. figur 47. 
Hvor transmissionsledet i 2014 udgør godt 10 pct. 
af den gennemsnitlige transportomkostning, så 
øges andelen i 2050 til 32 pct. Det kan skabe sær-
lige udfordringer for transmissionssystemets kon-
kurrenceevne (f.eks. ved transit til nabolande), som 
også kan påvirke det samlede gassystems konkur-
renceevne overfor alternative energikilder.

Distributionsselskaberne kan i højere grad end 
transmission tilpasse omkostningerne til et falden-
de forbrug, idet omkostninger til håndtering af ca. 
400.000 mindre gaskunder bortfalder. Transmissi-
ons- og lagerselskabernes omkostninger til hånd-
tering af kunder er antaget at være uændret over 
perioden, hvorfor der er begrænsede muligheder 
for at tilpasse omkostninger til et mindre forbrug.
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Figur 49 viser de afledte samlede gennemsnitlige 
samfundsøkonomiske transportomkostninger. De 
større transportmængder i følsomhedsscenariet 
slår igennem på transportomkostningerne i perio-
den indtil 2035. Da følsomhedsscenariet har højere 
omkostninger (til håndtering af mindre  gasforbru-
gere), men samme samlede forbrug i 2050, så er 
transportomkostningerne i følsomhedsscenariet 
marginalt højere end i vindscenariet fra 2045 og 
fremefter.

Analysen inddrager ikke de omkostninger, der er 
forbundet med forbrugernes alternative energi-
forbrug, når de ikke anvender gas til opvarmning. 
Det er derfor ikke muligt alene på baggrund af de 
afledte transportomkostninger for gastransport at 
vurdere, hvilket scenarie der udviser bedst sam-
fundsøkonomi.

Figur 49. Samfundsøkonomiske transportomkostninger 
i de tre scenarier, (gennemsnitlige omkostninger i trans-
mission, distribution og lager lagt sammen), kr/Nm3.
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Vindscenariets følsomhed i forhold  
til de indbyggede antagelser

Den anslåede udvikling i omkostningerne er særde-
les følsomt overfor ændringer i de valgte antagelser 
om transportmønstret.

I transmissionssystemet er det især antagelser om 
transitmængder til nabolande, der har betydning. 
Sverige forudsættes fortsat at anvende naturgas, 
dog med svagt faldende mængder. Andelen af na-
turgas til Sverige øges fra knap 24 pct. af de sam-
lede transportmængder i transmissionsnettet i år 
2014 til knap 72 pct. i 2050. Hvis Sverige i stedet 
begrænser anvendelsen af fossil naturgas eller an-
vender en alternativ forsyningsrute uden om Dan-
mark, så øges omkostningen gennem transmissi-
onssystemet fra 25 øre/Nm3 til 89 øre/Nm3 i 2050.

Lagrene er allerede i dag integreret i et større euro-
pæisk fleksibilitets- og lagermarked med konkur-
rencebestemte (ikke-regulerede) priser. Lagrene 
kan via import og eksport af gas sælge ydelserne 
til nabosystemer. Lagermængderne er derfor ikke 
begrænset af fremtidig indenlandsk efterspørgsel. 
Det antages, at danske marginale lageromkostnin-
ger er lavere end den europæiske lagerpris, og at 
lagrene derfor vil søge at sælge al kapacitet. Lager-
mængden er fastholdt på 1 mia. Nm3 svarende til 
den fulde tekniske kapacitet. 

Hvis lagrene alene servicerer et dansk-svensk mar-
ked, og hvis lagerbehovet til det danske marked an-
slås konstant at være 15 pct. af transporten i trans-
missionssystemet, så skønnes lageromkostningen 
at stige fra 20 øre/Nm3 til 1,24 kr./Nm3 i 2050.

Figur 50. Gennemsnitlige samfundsøkonomiske lager-
omkostninger inkl. nettoafgifts- og skatteforvridnings-
faktorer, kr/Nm3. Lagrenes samlede kapacitet er knap 1 
mia. Nm3.

Transportomkostningerne i transmissions- og di-
stributionsnettet vil være påvirket af, hvor me-
get VE-gas der henholdsvis transporteres i trans-
missions- og distributionsnettet. Det er antaget 
i analysen, at VE-gasser på 65 PJ indfødes i distri-
butionsnettet, og 15 % heraf transporteres i trans-
missionsnettet. I takt med at VE-gasser udgør den 
eneste gas i distributionsnettet (også i transmis-
sionsnettet, hvis transit til Sverige afvikles), så får 
mængden af VE-gas i gassystemet stor betydning. 
Transmissionsomkostningen stiger f.eks. fra 25 øre 
til 34 øre/Nm3 i 2050, hvis VE-gasser ikke injiceres i 
transmissionsnettet, og transmissionsnettet alene 
anvendes til transit af naturgas.

Det bemærkes, at distributionsomkostningerne vil 
være godt 40 pct. højere fra 2035 og fremefter, hvis 
de forventede besparelser forbundet med afvikling 
af ca. 400.000 mindre gaskunder ikke realiseres. 
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NPV Energistyrelsen 2012

Omkost-
ninger 

mio. kr.
Mængder 
mio. Nm3

Transport 
kr./Nm3

Transport 
kr./Nm3

Transmission 5.290 57.117 0,09 Kraftværk 0,13

Distribution 15.249 40.461 0,38 Værk 0,27

Lager 3.941 19.908 0,20 Forbruger 0,97

Samlet 24.480 - 0,67 -

NPV Energistyrelsen 2012

Omkost-
ninger 

mio. kr.
Mængder 

PJ
Transport 

kr./GJ
Transport 

kr./GJ

Transmission 5.290 2.257 2,34 Kraftværk 3,2

Distribution 15.249 1.599 9,54 Værk 6,7

Lager 3.941 787 5,01 Forbruger 24,6

Samlet 24.480 - 16,89 -

Tabel 20. Nutidsværdi (2014) af samfundsøkonomiske transportomkostninger, 2014-2050
Note: Nutidsværdier er beregnet med en diskonteringsrate på 4 pct. p.a.

Delkonklusion

De samlede samfundsøkonomiske transportom-
kostninger forventes at stige i takt med de fal-
dende transportmængder. Set over den samlede 
periode er den gennemsnitlige samfundsøkonomi-
ske transportomkostning på 67 øre/Nm3 i forhold 
til en anslået gennemsnitsomkostning i år 2014 på 
55 øre/Nm3. Priseffekten er størst i perioden frem 

til 2035, fordi det antages, at besparelser i distribu-
tionsledet reducerer omkostningerne. 67 øre/Nm3 
er nogenlunde midt i intervallet på Energistyrelsens 
estimat af nuværende transportomkostninger for 
forskellige kundesegmenter (13-97 øre/Nm3), jf. ta-
bel 20.
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2020 2035 2050 2020 2035 2050

PJ Andel af samlet gasforbrug

Industri 25,10 42,40 14,10 28 % 57 % 22 %

Villakunder 17,50 0 0 19 % 0 % 0 %

Fjernvarme 24,33 0,8 22,10 27 % 1 % 34 %

Decentral kraftvarme 19,29 23,8 21 % 32 % 0 %

Central kraftvarme 4,89 5 % 0 % 0 %

Tung transport 6,50 26,20 0 % 9 % 40%

Skibsfart 0,60 2,50 0 % 1 % 4 %

Samlet 91,11 74,10 64,90 100 % 100 % 100 %

Tabel 21. Gasforbrug i Energistyrelsens vindscenarie fordelt på forbrugersegmenter, PJ

Ændringerne i kundesammensætningen vil med-
føre, at f.eks. en industriel gasforbruger vil få mar-
kant højere transportomkostninger, hvor den gen-
nemsnitlige transportomkostning i dag udgør 13-27 
øre/Nm3 til 78 øre/Nm3 i henholdsvis 2030 og 2050.

Dækningsbidraget fra villakundesegmentet er i dag 
betydeligt større end dækningsbidraget fra de stør-
ste gasforbrugende kunder. Industri og decentral 
kraftvarme udgør 89 % af gasforbruget i 2035, jf. 
tabel 21. 

På den baggrund kan det konkluderes, at faldende 
gasforbrug medfører øgede transportomkostninger 
især i transmissionsnettet. Distributionsselskaber-
ne har mulighed for at opnå driftsbesparelser ved 
afvikling af mindre gaskunder m.v., som delvist kan 
kompensere for faldende transportindtægter. På 
tilsvarende vis har lagerselskaberne mulighed for 
at kompensere for en faldende indenlandsk efter-
spørgsel efter lagerydelser ved at sælge lagerydel-
ser på det europæiske marked.

Hvis antagelser om transit, injisering af VE-gasser 
i gassystemet og lagerudnyttelse ikke realiseres, 
så vil transport- og lageromkostningen kunne blive 
yderligere forøget.
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Figur 51. Internationale gaspriser og afgifter 2012, kr./Nm3 

Kilde: Eurostat og DECC (UK), oktober 2013. Enheder omregnet fra pence/kWh. Italien opgør 2010 priser. Canada 
opgør 2011-priser. Øvrige priser er årsgennemsnit for 2012.

Udvikling i tariffer og priser

Følgende afsnit omhandler selskabsøkonomiske 
priser, markedspriser i et internationalt perspektiv 
og de forventede priseffekter ved en omstilling af 
den samlede energisektor og især omstillingen in-
denfor gasinfrastrukturen.

Danske gaspriser er relativt høje i en international 
sammenligning, men kun når afgifterne medreg-
nes, jf. figur 51. Danske afgifter udgør over halvde-
len af den samlede gaspris. Blandt EU’s oprindelige 

medlemslande (EU-15) har kun Grækenland og Sve-
rige højere forbrugerpriser. Renset for afgifter er 
danske gaspriser (inkl. transport og lager) blandt 
EU-15 laveste. Kun Finland importerer billigere rus-
sisk gas. Gaspriserne er markant lavere i USA og Ca-
nada både grundet lokale forekomster af skifergas, 
der presser markedsprisen, og det nordamerikan-
ske gasmarkeds markante stordriftsfordele. Japan 
modtager sin gasimport i form af LNG, som er bety-
delig dyrere end rørbunden naturgas.
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Transportelementet udgør i Danmark 11 pct. af 
slutkundeprisen (inklusiv afgifter) og 18 pct. i UK, jf. 
figur 52. Der er endvidere en separat lagerbetaling 
i Danmark, som er inkluderet i den britiske gaspris. 
Renset for afgifter udgør transportelementet dog 
en større  andel af den danske gaspris end af den 
britiske gaspris.

Udvikling i samfunds- og selskabs- 
økonomiske transportomkostninger

Transportomkostningerne opgøres i forskellige 
sammenhænge enten som selskabsøkonomiske 
omkostninger eller samfundsøkonomiske omkost-
ninger. Selskabsøkonomiske transportomkostnin-
ger udtrykker prisudviklingen. Ændringer i rente og 
afskrivninger påvirker direkte selskabsøkonomiske 

Figur 52. Gasprisens sammensætning i Danmark og UK, 2013
Kilde: HMN og Ofgem, UK, 2013

Den endelige gaspris er sammensat af en række 
priselementer, herunder transportelementet. I lig-
hed med afgiftsniveauet varierer de enkelte prisele-
menter internationalt. Figur 52 viser til sammenlig-
ning gasprisens sammensætning i Danmark og UK.
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Figur 53. Sammenligning mellem samfunds- og sel-
skabsøkonomiske transportomkostninger, kr./Nm3

transportomkostninger. Den selskabsøkonomiske 
kapitalomkostning kan falde over tid, hvis den tek-
niske levetid er længere end afskrivningsperioden.

Samfundsøkonomiske beregninger indeholder in-
vesteringer i anlægsfasen og afledte drifts- og ved-
ligeholdsomkostninger, som tillægges nettoafgifts- 
og skatteforvridningsfaktor . Samfundsøkonomiske 
transportomkostninger indregner ikke renter og af-
skrivninger (kapitalomkostninger). Samfundsøko- 
nomiske omkostninger ligger bl.a. til grund for re-
gulerede netselskabers investeringsbeslutninger.

De to forskellige omkostningsbegreber giver for-
skellige omkostningsforløb, jf. figur 53. Den sel-
skabsøkonomiske profil er ujævn, idet ændringer 
i bagvedliggende kapitalomkostninger direkte på-
virker omkostningsprofilen. Den samlede selskabs-
økonomiske transportomkostning forventes at sti-
ge frem til 2024, hvorefter den falder frem til 2035, 
for derefter igen at stige.

Den skiftende udvikling i selskabsøkonomiske om-
kostninger indeholder et fald i kapitalomkostnin-
ger gennem forløbet, som følge af at selskaber af-
skriver den historiske gæld. HMN afskriver således 
den historiske gæld i 2020, DONG Gasdistribution i 
2024 og NGF i 2025. Lagrene afskrives i 2029, mens 
transmissionsnettet ifølge de gældende regnskabs-
principper afskrives i 2053.
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Figur 54 viser udviklingen i årlige omkostninger (ka-
pital- og driftsomkostninger) frem mod 2050. Om-
kostninger i de tre led er summeret og udgør 1.950 
mio. kr. i år 2014, heraf ca. 850 i driftsomkostnin-
ger. Figur 54 viser et forenklet billede af den fak-
tiske udvikling. Der vil være aktiver med en enten 
kortere (f.eks. IT) eller længere økonomisk levetid 
end anslået for de forskellige selskaber, men der 
er tale om en mindre del af de samlede aktiver. Ek-
sempelvis har distributionsledninger anlagt efter 
2005 en økonomisk levetid på 40 år.

Figur 54. Sum af årlige selskabsøkonomiske omkostninger for distribution, lagre og transmission, mio. kr.
Inkluderer drifts-, vedligeholds- og kapitalomkostninger.

Samtidig omfatter opgørelsen aktiviteter, som den 
gældende økonomiske regulering pålægger spe-
cielt distributionsselskaberne. Disse opgaver ved-
rører energisparerådgivning og omkostninger til 
myndighedsbehandling (Energistyrelsen og Energi-
tilsynet). Opgørelsen vedrører ikke omkostninger til 
nødforsyning, som opkræves gennem Energinet.dk 
og eventuelle PSO-betalinger til VE-gasser.

Infrastrukturselskaberne kan have andre indtæg-
ter, som kan trækkes fra fremtidige transportom-
kostninger som f.eks. gebyrer, rådgivning m.v. An-
dre indtægter kan udgøre op til 100 mio. kr. i 2014.

De transporterede gasmængder i 2020, 2035 og 
2050 er baseret på Energistyrelsens vindscenarie 
og en følsomhed med større transportmængder, 
og det er beregningsmæssigt antaget, at udviklin-
gen i mængderne sker lineært. Den lineær faldende 
udvikling i transportmængder i kombination med 
bratte fald i omkostningerne medfører et noget 
uensartet forløb i de gennemsnitlige selskabsøko-
nomiske transportomkostninger, jf. figur 55.
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Figur 55. Sammenligning af vind- og følsomhedsscena-
rie, gennemsnitlige selskabsøkonomiske transportom-
kostninger inkl. kapitalomkostninger for distribution,
lagre og transmission, kr/Nm3. Lagerenes omkostning 
er beregnet ved deres fulde kombinerede kapacitet.

Der er forskel på de afledte selskabsøkonomiske 
transportomkostninger i vindscenariet og i følsom-
hedsscenariet. Følsomhedsscenariet medfører et 
lavere udviklingsforløb indtil omkring år 2044, hvor 
omkostningen for brug af systemet i begge scena-
rier kan være lavere end i dag. I perioden 2044 til 
2050 er transportomkostningerne i følsomheds-
scenariet marginalt højere end i vindscenariet. Det 
skyldes administrationsomkostninger til at fasthol-
de 20 pct. mindre gaskunder, som medfører højere 
administrationsomkostninger, mens mængderne i 
de to scenarier konvergerer. 

Det betyder ikke nødvendigvis, at slutprisen for gas 
er lavere end i dag. Hvis det nuværende niveau for 
nødforsyning skal opretholdes med begrænsninger 
i forsyningskilder (udfasning af fossil naturgas til 
udvalgte forbrugertyper) og aftagende stordrifts-
fordele, så nødforsyningsomkostningen for hver 
transporteret enhed stige markant i forhold til det 
nuværende niveau. Tilsvarende vil en fremskrivning 
af en kommende PSO-tarif overstige fald i trans-

portpriser, hvis en stadig mindre kundeflade skal 
oppebære øgede omkostninger til en stadig større 
andel af VE-gasser i forbruget. 

Selskabsøkonomisk følsomhed  
overfor grundantagelser

Den selskabsøkonomiske analyse er ligesom den 
samfundsøkonomiske analyse følsom overfor en 
række grundantagelser. Hvis antagelser om transit-
mængder til Sverige, udnyttelse af lagre og injice-
ring af VE-gas i transmissionsnettet ikke opfyldes 
helt eller delvist kan det f.eks. have følgende ind-
virkning på transport- og lageromkostninger: 

 › Lageromkostningen i 2050 øges fra 14 øre/Nm3 
til 94 øre/Nm3, hvis udnyttelsesgraden falder til 
15 pct. af lagerkapaciteten.

 › Transmissionsomkostningen i 2050 øges fra 42 
øre/Nm3 til 1,51 kr./Nm3, hvis det svenske mar-
ked udvikler sig på samme måde, som det dan-
ske marked. 

 › Jo længere fremme i perioden mod fossil uaf-
hængighed, jo mere er distributionsselskaber-
nes transportomkostninger afhængige af, at alle 
VE-gasser antages at blive injiseret. Distribu- 
tionsomkostningen fordobles i 2050, hvis mæng-
den af injiceret VE-gas halveres.

Delkonklusion

På den baggrund er det muligt, at gasinfrastruktu-
ren kan fastholde eller sænke sit nuværende om-
kostningsniveau i udviklingsforløbet mod en fos-
silfri energiforsyning i 2050, men at det er vigtigt, 
at en række rammebetingelser understøtter gas-
mængderne i transmission, distribution og lager.



132

NPV

Omkostninger
mio. kr.

Mængder
mio. Nm3

Mængder
PJ

Transport
kr./Nm3

Transport
kr./GJ

Transmission 8.658 57.117 2.257 0,15 3,84

Distribution 15.380 40.461 1.599 0,38 9,62

Lager 5.935 19.908 787 0,30 7,55

Samlet 29.973 - - 0,83 21,00

Tabel 22. Nutidsværdi (2024) af selskabsøkonomiske transportomkostninger, 2014-2050
Note: Nutidsværdier er beregnet med en diskonteringsrate på 4 pct. p.a.

Kr./GJ
Gaspris + 
transport Transmission Distribution Lager Samlet

Trans-
port 
omk. Andel

Trans-
port 
omk. Andel

Trans-
port 
omk. Andel

Trans-
port 
omk. Andel

2014 91,8 3,01 3 % 16,16 18 % 14,62 16 % 33,79 37 %

2030 106,6 6,89 6 % 13,81 13 % 14,62 14 % 35,31 33 %

2035 96,8 8,85 9 % 8,83 9 % 5,57 6 % 23,24 24 %

2050 117,6 16,68 14 % 10,08 9 % 5,57 5 % 32,33 27 %

Tabel 23. Selskabsøkonomiske transportomkostningers andel af slutpris (eksklusiv afgifter, PSO, nødforsyningsbeta-
ling og forsyningssikkerhedsafgift).

Tabel 22 viser nutidsværdier for omkostninger, 
mængder og afledte transportomkostninger. Nu-
tidsværdien af den samlede transportomkostning 
på 0,83 kr./Nm3 (21 kr./GJ) er lavere eller på niveau 
med det nuværende gennemsnitlige omkostnings-
niveau på 86 øre/Nm3 i 2014, men omkostningsfor-
delingen mellem transmission, distribution og lager 
forskydes. Transmissionsomkostningen udgør såle-
des en større del af de samlede omkostninger frem-
over, mens distributions og lagrenes andel falder. 

Transportomkostningernes andel af slutprisen fal-
der igennem perioden fra anslået 37 pct. i 2014 til 
27 pct. i 2050, jf. tabel 23.
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2014-2016: Overdækning tilbageføres

Udvikling i transmissionstariffer

Transmissionssystemets omkostninger dækkes 
gennem regulerede kapacitets- og volumentariffer. 
Kapacitetstariffen betales for kapacitetsreserva-
tioner til indfødning (entrypunkter) og aftag (exit-
punkter). Kapacitetsbetalingen er uafhængig af den 
efterfølgende faktiske udnyttelse af adgangsrettig-
heden. Volumentariffen afhænger derimod af det 
faktiske aftag fra systemet.

Kapacitetsprodukter udbydes af forskellig varighed 
(år, kvartal, måned og dag), hvor prisen er højest i 
fyringssæsonen og med rabatter til årsproduktet. 
Volumenbetalingen afregnes månedligt. Derudover 
betaler systemet brugere af transmissionsnettet 
for balancetjenester, mens transmissionssystemet 
opkræver en række gebyrer, hvis brugere af nettet 
overskrider vilkår for netadgangen.

Figur 56. Selskabsøkonomiske transportomkostninger,
kr./Nm3. Indeholder kapital og driftsomkostninger, men 
medtager ikke årlige investeringer (ud over en afledt 
CAPEX) samt nettoafgifts- og skatteforvridningsfakto-
rer.

Idet kapacitetsbetalingen er knyttet til en række 
antagelser om transportstrømme, markedstrans-
aktioner og samhandel med nabosystemer, vil det 
være forbundet med særlig stor usikkerhed at for-
udsige udviklingen i tariffer fordelt på kapacitet og 
volumen (mængde). I stedet er det muligt at be-
regne udviklingen i selskabsøkonomiske transport-
omkostninger, som et godt udtryk for den generelle 
prisudvikling i transmissionssystemet.

Transmissionssystemets økonomiske levetid 
strækker sig ud over analyseperioden og skaber 
dermed en nogenlunde fast årlig omkostningsbase 
på 408 mio. kr (lineær afskrivning). Den selskabs-
økonomiske transportomkostning følger samme 
mønster, som den samfundsøkonomiske, men på 
et højere niveau grundet de årlige kapitalomkost-
ninger. De første år (2014-2016) har ekstraordinært 
lave omkostninger grundet akkumuleret overdæk-
ning overført fra tidligere regnskabsperioder, som 
tilbageføres gennem lavere tariffer.

Denne udvikling svarer i store træk til forventnin-
gerne i Energinet.dk’s senest offentliggjorte tarif-
fremskrivning, blot er forbrugsfaldet accelereret i 
Energistyrelsens vindscenarie i forhold til Energi-
net.dks basisfremskrivning, jf. figur 57. 
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Udvikling i distributionstariffer

Udviklingen i distributionstarifferne er særskilt be-
handlet i bilag 9.

Økonomi i lagerdrift

Energinet.dk udvidede i 2013 kapaciteten i græn-
sepunktet mod Tyskland. Herefter har danske og 
svenske markedsaktører øget adgang til fleksibili-
tet og lagre i det samlede europæiske gasmarked.

Naturgaslagrene anvendes først og fremmest til ud-
jævning af års- og døgnforbruget af gas. Gasforbru-
get er på grund af opvarmningsbehovet størst om 
vinteren, og ved at anvende naturgaslagring kan 
gasproduktionen holdes mere jævn hen over året, 
ligesom kapacitetsbelastningen i transmissionssy-
stemet begrænses. Lagrene fyldes således med gas 
i sommerhalvåret, hvor forbruget er lavt, og gassen 
udtages løbende i vinterhalvåret, hvor gasforbruget 
er højt. Lagrenes markedsværdi bestemmes først 
og fremmest af forskellen mellem prisen på som-

Figur 57. Energinet.dks tariffremskrivning, 2007-2013 (historik) 2014-2030 (fremskrivning), udarbejdet i oktober 
2012.

mergas og vintergas (spread-værdien), hvor som-
mergas typisk er billigere end vintergas. 

Spread-værdien er faldende på det europæiske gas-
marked, og det presser økonomien hos en række la-
gerselskaber, herunder de danske. De senere år har 
vigende efterspørgsel som følge af øget importka-
pacitet og et mere effektivt indre gasmarked ramt 
de danske lagerselskaber. Etablering af en række 
nye europæiske lagre, som blev besluttet etableret 
på baggrund af forventning om et højere europæisk 
gasforbrug har skabt overkapacitet på det europæi-
ske lagermarked.

Over tid kan spread-værdien øges, hvis kapacitet og 
efterspørgsel i højere grad tilpasses.

Distribution og transmission er regulerede mo-
nopolaktiviteter, hvilket betyder, at faldende 
transportindtægter kan kompenseres via højere 
transportpriser pr. transporteret enhed. Lagrene 
derimod er kommercielle aktiviteter, som handler 
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med lagerydelser på et effektivt internationalt kon-
kurrencemarked. Dette sikrer på den ene side lave 
samfundsøkonomiske enhedspriser for lagerydel-
ser (fordi den fulde kapacitet sælges), men presser 
samtidig selskabernes økonomi på grund af lave 
priser på lagerydelser. Begge lagre afskrives økono-
misk frem mod 2029. 

Modsat transmission og distribution har lagrene en 
positiv scrap-value (skrotværdi) i form af ”cushion 
gas”20, dvs. gas som kan udnyttes, hvis lagerdriften 
afvikles. Lagrene har også forholdsvis høje hensæt-
telseskrav til regelmæssige større vedligehold. Det 
medfører, at lagerselskaberne kan have økonomisk 
interesse i at afvikle hele eller dele af lagrene, hvis 
restværdien overstiger den forventede fremtidige 
indtjening.

Med det betydelige fald i gasanvendelsen, herunder 
til varme- og elproduktion, som følger af Energisty-
relsens vindscenarie, må det forudses, at behovet 
for lagerydelser tilsvarende reduceres. Det må der-
for forventes, at lagerselskaberne vil tilpasse lager-
kapaciteten til et vigende kommercielt gasmarked.

20. Cushion gas er gas der injiseres i gaslagre ved etablering af gaslagre og som af hensyn til lagerdriften først helt eller delvist kan 
udtrækkes ved ophør af lagerdriften.
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