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Med knap 100 millioner indbyggere er Egypten den største 
forbruger af olie og naturgas på det afrikanske kontinent, 
og 90 procent af landets energiforsyning er baseret på fos-
sil energi, primært naturgas. El-produktionen er ca. seks 
gange større end den danske og vokser hastigt på grund 
af den økonomiske vækst i landet. CO2-udledningen er ca. 
otte gange højere end den danske, og hvis ikke Egypten 
omstiller til markant mere vedvarende energi, forventes 
det, at CO2-udledningen fordobles frem mod 2050. 

En dynamo for den grønne omstilling 
i Nordafrika og Mellemøsten

Egypten har et ambitiøst mål om, at vedvarende 
energi, primært vind og sol, skal udgøre 42 procent af 
el-produktionen i 2035. Det svarer til i alt 63 gigawatt 
vedvarende energi mod de nuværende 5 gigawatt. Til 
sammenligning var Danmarks produktionskapacitet fra 
vindmøller i 2020 på 6 gigawatt. 

Egyptens ambitiøse målsætninger for grøn omstilling 
kræver implementering af ny politik og store ændringer 
i planlægningen og driften af el-systemet. Udfordringen 
er at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i et el-system, der hele 
tiden skal tilpasses den stigende andel vind- og solenergi, 
og netop på dette område er Danmark blandt de førende 
i verden. Vellykket integration af vedvarende energi er 

derfor en af de primære opgaver, som Energistyrelsen 
forsøger at løse gennem samarbejdet med de egyptiske 
myndigheder.

Egypten har qua sin geografiske placering i regionen 
potentialet til at blive en dynamo for den grønne omstilling 
i Nordafrika og Mellemøsten. Større grønne ambitioner 
og et stabilt, velreguleret marked for vedvarende energi 
vil tiltrække produktion af energiudstyr og komponenter 
til landet og derved skabe grønne arbejdspladser. Der vil 
blive behov for kvalificeret arbejdskraft både til produktion, 
installation, vedligeholdelse og drift. Det vil samtidig øge 
Egyptens muligheder for at blive et regionalt knudepunkt 
for design og produktion og øge landets eksport.

Udviklingen i det egyptiske energisystem skaber derfor 
nye kommercielle muligheder. Danmark er verdens-
førende inden for grønne løsninger, herunder vindenergi, 
og der vil opstå muligheder for danske virksomheder på 
det egyptiske marked.

Danmark genetablerer et tæt samarbejde  
med et bredere fokus

Det nye strategiske sektorsamarbejde bygger videre på 
gode relationer fra 1990’erne, hvor Danmark og Egypten 
havde et tæt samarbejde på vindområdet. 

DANSK STRATEGISK SEKTORSAMARBEJDE SKAL 
SÆTTE SKUB I EGYPTENS GRØNNE OMSTILLING
Det nye dansk-egyptiske energisamarbejde vil bidrage til, at Egypten kan nå sit mål om at reducere, hvad 
der svarer til næsten 50 millioner tons CO2 årligt i 2035. Samtidig kan der skabes nye muligheder for danske 
løsninger i en region med høje økonomiske vækstrater tæt på det europæiske hjemmemarked.
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Danmark har Europas højeste forsyningssikkerhed med 
strøm i kontakten 99,996 procent af tiden samtidig med, 
at mere end halvdelen af vores elforbrug er dækket af 
vedvarende energi. Danmark kan derfor bidrage med 
værktøjer til at sikre en stabil drift af det egyptiske el-net og 
bedre metoder til at forudse, hvornår vinden blæser.

Konkret vil samarbejdet fokusere på at udvikle 
energiscenarier og langsigtet planlægning af 
energisystemet, som kan muliggøre politiske 
beslutninger på et mere oplyst grundlag. Det kræver 
kapacitetsopbygning af Egyptens energimyndigheder, og 
samarbejdet vil både være teknisk og institutionelt. 

Samtidig vil samarbejdet medvirke til, at de egyptiske 
beslutningstagere får et mere nuanceret og præcist 
billede af det fremtidige energisystem og anskueliggøre, 
hvordan Egypten bedst og billigst får integreret en større 
andel vedvarende energi, uden at gå på kompromis med 
forsyningssikkerheden.

Udover selve modelleringsarbejdet vil samarbejdet 
inkludere erfaringer fra den danske energitransition, bl.a. 
liberalisering af elmarkedet og bedre prognoser for den 
vedvarende energiproduktion.

Egyptens nuværende målsætning om 42 procent 
vedvarende energi i elforsyningen i 2035 vil reducere 
CO2-udledningen med ca. 49 millioner tons i 2035. 
Politisk er der en stigende interesse for at øge andelen 
af vedvarende energi til 60 procent i 2035. Det vil i så fald 
give en reduktion på yderligere 43 millioner tons CO2, 
til i alt 92 millioner tons – hvad der svarer til tre gange 
Danmarks nuværende udledning.

• Det dansk-egyptiske energisamarbejde drives 
af Energistyrelsen og den danske ambassade 
i Kairo i tæt samarbejde med Energinet 
samt egyptiske myndigheder og partnere, 
herunder The Egyptian Ministry of Electricity 
and Renewable Energy, Egyptian Electricity 
Holding Company, Egyptian Electricity 
Transmission Company, New and Renewable 
Energy Agency og Egyptian Electricity 
Regulator. 

• Samarbejdet stiller relevante danske 
erfaringer til rådighed i en egyptisk 
sammenhæng, bl.a. med fokus på at 
understøtte Egypten i opfyldelsen af deres 
ambitiøse mål om vedvarende energi 
og FN’s verdensmål for energi og klima. 
Særligt fokuserer samarbejdet på langsigtet 
energiplanlægning og større fleksibilitet i el-
nettet, så der succesfuldt kan integreres mere 
vedvarende energi.

• Programmet finansieres af 
Udenrigsministeriet under Strategisk 
Sektorsamarbejder (SSC), og det 3-årige 
program begyndte i september 2020.
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