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Introduktion 
Erhvervssektoren i Danmark har en efterspørgsel på energi, som det ikke i fuldt 

omfang er teknisk muligt at elektrificere, og som står for en stor del af emissionerne 

i Danmark. Opgaven er derfor at: 

 
(1) Estimere efterspørgslen på gas i erhverv og industri som følge af, at ikke 

alle processer i industri og erhverv kan elektrificeres. 

(2) Vurdere, om efterspørgslen på gas i industri og erhverv (og andre 

forbrugssegmenter) kan blive mødt på baggrund af prognoser for 

klimaneutral gasproduktion. 

Dette notat beskriver analysen bag opgave (1), mens analysen bag opgave (2) er 

beskrevet i baggrundsnotatet om Grøn gasstrategis scenarier. 

 
Metodisk undersøges det, hvilke dele af det fossile brændselsforbrug, der kan 

elektrificeres, og hvilke dele der ikke kan. For de dele af brændselsforbruget, der 

ikke kan elektrificeres, antages det, at der er behov for et andet klimaneutralt 

energiprodukt, hvilket her antages at være gas fra gassystemet (ledningsgas), hvori 

opgraderet biogas udgør en stigende andel. 

 

Det skal bemærkes, at omstillingen af industrien udelukkende behandles ud fra et 

teknisk synspunkt i denne analyse. Det økonomiske potentiale for omstilling er 

derfor ikke behandlet, og der er således også forbehold for økonomisk rentabilitet 

og i øvrigt en række andre sektorspecifikke forbehold. En faktisk opnåelse af 

potentialerne er afhængig af flere forhold, herunder de ovenstående. 

 

Figur 1 viser forbruget af fossile brændsler i industri og erhverv (uden forbruget i 

olieraffinaderier) mellem 1990-2030 jf. Energistyrelsens Klimastatus og -

fremskrivning 2021 (KF21). 
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Figur 1: Forbrug af fossile brændsler i service- og industrierhverv (uden olieraffinaderier) 
mellem 1990-2030. Naturgas henviser til den fossile andel af ledningsgassen.  
Kilde: Klimastatus og -fremskrivning 2021 (KF21). 

Analyse af industri og erhverv 
For at udpege de dele af industri og erhverv, der kan elektrificeres, og hvilke dele 

der ikke kan, er der blevet lavet en branchespecifik vurdering. I denne vurdering er 

brancherne blevet vurderet individuelt i forhold til, hvilke processer der indgår i hver 

branche, og hvor stor en andel af det fossile brændselsforbrug i hver enkelt 

branche, som forbruges i de forskellige processer. Der er lavet en grundlæggende 

antagelse om, at det fossile brændselsforbrug i hver branche vil blive omstillet til 

enten grøn el eller grøn gas. Om der omstilles til el eller gas i hver enkelt branche, 

afhænger først og fremmest af, hvilken type af processer der indgår i branchen. En 

uddybning af metoden bag den branchespecifikke vurdering kan findes i afsnittet 

”Metode for branchespecifik vurdering”. 

 

På baggrund af den branchespecifikke vurdering er der opstillet regler for 

beregning af to konkrete forbrugspotentialer: 

 
(a) Højt forbrugspotentiale (højt ledningsgasforbrug): 

Det antages, at omstillingen sker branchespecifikt. Brancher, som kun har 

et fossilt brændselsforbrug til lav- og mellemtemperaturprocesser, der godt 

kan elektrificeres, antages at foretage en fuld elektrificering. For brancher, 

som både har processer, der kræver høje og lave temperaturer, eller som 

har teknologisk udfordrende processer, antages det, at branchen 

udelukkende vælger gas til at omstille det fossile brændselsforbrug. Der er 

derfor en mindre grad af elektrificering i dette forbrugspotentiale. 
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(b) Lavt forbrugspotentiale (lavt ledningsgasforbrug): 

Det antages, at omstillingen sker processpecifikt. Der bruges udelukkende 

gas til processer, når dette er det eneste alternativ. Det er således alene 

højtemperaturprocesser og teknologisk udfordrende processer, der tillades 

et gasforbrug. Alle processer, der ikke falder inden for disse kategorier, 

antages at kunne elektrificeres. Derfor er der en højere grad af 

elektrificering i dette forbrugspotentiale, da der elektrificeres alle steder, 

hvor det er teknisk muligt at elektrificere. 

Forskellen mellem de to potentialer er grundlæggende, at der for 

forbrugspotentialet i (a) antages, at brancherne vil omstille fra et forbrug af flere 

fossile brændsler til ét klimaneutralt alternativ (grøn el eller grøn gas), og at det i (b) 

tillades, at brancherne omstiller til et hybridt forbrug af energityper (både grøn el og 

grøn gas) ved at undersøge specifikke processer. Det høje forbrugspotentiale er 

således et udtryk for en mere simpel omstilling af industrien end det lave 

forbrugspotentiale, da der kun skal benyttes gasforbrugende teknologier (som 

typisk er meget modne) til produktion af procesvarme i de brancher, der har et 

fossilt brændselsforbrug til højtemperaturprocesser. 

 

På baggrund af den branchespecifikke vurdering og det branchefordelte 

brændselsforbrug i industri og erhverv i 2018, er det høje og lave forbrugspotentiale 

blevet omsat til konkrete energiforbrug af el og gas i hver branche. Der er anvendt 

brændselsforbrugs data for 2018, da dette var det senest tilgængelige år med 

fuldendt data for alle brancher på analysens tidspunkt. Se afsnittet ”Data”. 

 

Det skal bemærkes, at antagelsen om, at brændselsvalget er branchespecifikt er 

en bærende, men også en sårbar antagelse, da mange forbrugere har forskellige 

muligheder for tilkobling af forsyning. Ligeledes kan potentialet for 

energieffektivisering ikke analyseres med metoden, hvilket medfører en usikkerhed 

i potentialevurderingen. Der er således forbehold for både energieffektivisering og 

teknologiudvikling. 

 

Metode for branchespecifik vurdering 

Den branchespecifikke vurdering er udført på baggrund af en rapport1, der er 

udarbejdet af Viegand Maagøe et al. for Energistyrelsen, som har til formål at 

kortlægge energiforbruget i virksomheder. Rapporten har kortlagt det private 

erhvervsliv, opdelt på 57 grupperinger i henhold til NR117 standarden for 

branchekoder. Kortlægningen beskriver energiforbruget i det private erhvervsliv, 

herunder hvad energien bruges til (slutanvendelser), og hvor energien bruges 

(beskrivelse af teknologier).  

                                                      
1 Viegand Maagøe et al., Kortlægning af Energiforbrug i Virksomheder, januar 2015 
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Nedenfor, Figur 2, ses et eksempel på kortlægningen af energiforbruget i en 

konkret branche. Der er her taget udgangspunkt i rapportens branche 28 

”Fremstilling af cement”, som hører under NR117 branche 230020 ”Betonindustri 

og teglværker”. Her ses den procentvise fordeling af energityper (brændsler, el, 

fjernvarme, solvarme og varmepumper) på slutanvendelser/processer 

(opvarmning/kogning, tørring, inddampning mv.).  

På baggrund af kortlægningen er det vurderet, hvor meget brændsel der bruges til 

hvilke typer af processer. El, fjernvarme, solvarme og varmepumper indgår ikke i 

vurderingen, da det antages, at forbruget af energi fra disse energityper ikke vil 

udskiftes til et brændselsforbrug. Det er således kun det fossile brændselsforbrug, 

som har relevans for den branchespecifikke vurdering. 

 

Figur 2: Eksempel på kortlægning af energiforbruget i branche 28 Fremstilling af cement. 
Kilde: Viegand Maagøe, Kortlægning af Energiforbrug i Virksomheder, januar 2015. 

Det vurderes, at processerne opvarmning/kogning, tørring, inddampning, 

destillation, anden procesvarme op til 150 °C kan klassificeres som lav- og 

mellemtemperaturprocesser. Derimod er processerne brænding/sintring, 

smeltning/støbning og anden procesvarme over 150 °C klassificeret som 

højtemperaturprocesser. Det er generelt antaget, at lav- og 

mellemtemperaturprocesser kan elektrificeres, mens højtemperaturprocesser ikke 

kan elektrificeres. Denne antagelse er dog behæftet med en vis usikkerhed, da der 

også findes højtemperaturprocesser, som kan elektrificeres.  

For de fleste brancher er ovenstående en rimelig antagelse, men i enkelte brancher 

er der processer, hvor denne antagelse ikke holder, og her kan det være 

nødvendigt at foretage branchespecifikke justeringer. Dette er gjort for 

underbrancherne 12 Fremstilling af sukker og 28 Fremstilling af cement, jf. Viegand 

Maagøe-rapportens underinddeling af enkelte NR117 brancher, da der vurderes at 

være særlige forhold for disse brancher, som kan have stor betydning for det 

resulterende gasforbrug i de to potentialevurderinger. For energiforbruget i 

underbranchen 12 Fremstilling af sukker er antagelsen, at der sker en omstilling til 

gasforbrug. For 28 Fremstilling af cement er det antaget, at energiforbruget til 
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opvarmning/kogning ikke kan elektrificeres på trods af, at dette forbrug normalt ville 

blive karakteriseret som en lav- og mellemtemperaturproces, der godt ville kunne 

elektrificeres.  

Olieraffinaderier, som har et højt forbrug af raffinaderigas, er ikke behandlet i 

rapporten fra Viegand Maagøe, men er inddraget i denne analyse. Raffinaderigas 

er en blanding af gasser, som opstår under raffinaderiprocesser. For 

olieraffinaderierne er det antaget, at brændselsforbruget, herunder raffinaderigas, 

omstilles til et gasforbrug i det høje forbrugspotentiale, mens hele forbruget 

antages elektrificeret i det lave forbrugspotentiale.  

I den branchespecifikke vurdering er det blevet observeret, hvor stor en andel af 

brændselsforbruget der ligger under henholdsvis lav- og mellemtemperatur og 

højtemperatur procesvarme, hvilket har betydning for potentialet for elektrificering i 

den enkelte branche, og dermed det resulterende gasforbruget i de to scenarier. 

Ud over brændselsforbruget til industrielle processer har brancherne også et 

brændselsforbrug til transport, rumopvarmning og et konverterings- og nettab. 

Brændselsforbruget til transport er ikke behandlet i denne analyse. Derimod er 

brændselsforbruget til rumopvarmning og konverterings- og nettab relevant, da en 

større del af industrien har et gasforbrug hertil, og dette forbrug potentielt kan 

elektrificeres. Konverterings- og nettabet relaterer sig til tabet af energi ved at 

producere varme til rumopvarmning. Derfor vil dette brændselsforbrug også 

forsvinde, hvis energiforbruget til rumopvarmning elektrificeres. 

Data 
Analysen tager udgangspunkt i branchekoderne NR117 og Danmarks Statistiks 

opgørelse for erhvervslivets energiforbrug i 2018 i statistikken med navnet ”ENE3H: 

Bruttoenergiforbrug i GJ efter branche og energitype”. En liste med alle NR117 

brancher kan findes i Bilag A. 

Resultater 
De fundne forbrugspotentialer, Højt og Lavt, resulterer i et udfaldsrum for det 

endelige gasforbrug ved en fuldstændig grøn omstilling af industri og erhverv ved to 

forskellige tilgange. Eftersom denne analyse er udarbejdet med det formål at 

undersøge det potentielle ledningsgasforbrug til industri og erhverv ved en fuld 

grøn omstilling, er det alene det resulterende ledningsgasforbrug for de to 

potentialer, som præsenteres. 

 

Resultaterne viser, at hvis industrien omstiller brændselsforbruget efter metoden 

angivet i det høje forbrugspotentiale, vil gasforbruget ende på 49 PJ. Hvis der i 

stedet omstilles ved at gøre brug af et hybridt energiforbrug inden for samme 

branche, kombineret med en maksimal grad af elektrificering, som i det lave 

forbrugspotentiale, vil gasforbruget ende på 18 PJ. Til sammenligning var 

ledningsgasforbruget 40 PJ i 2019. De to forbrugspotentialer er blevet anvendt til at 

lave en fremskrivning af ledningsgasforbruget i industri og erhverv i to af Grøn 
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gasstrategis forbrugsscenarier. Dette er beskrevet i baggrundsnotatet ”Scenarier”. 

 

Figur 3 viser, hvordan gasforbruget fordeler sig mellem de forskellige brancher i 

både det høje og lave forbrugspotentiale. Grundet de mange brancher er der i 

figuren taget udgangspunkt i de brancher, hvor mere end 99% af 

ledningsgasforbruget er placeret. Dette gælder for begge scenarier. 

 

Som det ses, er gasforbrug til olieraffinering en stor faktor i forskellen mellem 

gasforbruget i de to gasforbrugspotentialer, da der i det høje forbrugspotentiale 

bruges næsten 17 PJ til olieraffinering. Hvis dette forbrug ville kunne elektrificeres, 

ville det case-scenarie ende i et gasforbrug på 32 PJ. 

 

Det resulterende udfaldsrum for ledningsgasforbruget til industri og erhverv er 

behæftet med usikkerhed, som er et resultat af de antagelser, der er gjort i 

analysen. Som beskrevet findes der også elektriske løsninger til produktion af 

højtemperaturprocesvarme. Derfor er det muligt, at det resulterende gasforbrug i 

analysens lave potentiale kan være endnu lavere. 

 

 
Figur 3: Resulterende ledningsgasforbrug for udvalgte brancher i analysens to scenarier. For 
det høje scenarie er omkring 99,4% af det resulterende ledningsgasforbrug placeret i det 
udvalg af brancher, som er visualiseret i figuren. For det lave scenarie er omkring 99% af 
ledningsgasforbruget placeret i de udvalgte brancher. 
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Bilag A 

NR117 brancher 

 

      


