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1 Indledning
I projektet Energi på Tværs samarbejder 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden om en fælles strategisk energiplan. Planen
blev offentliggjort i maj 2018 og optegner en langsigtet vision for energisektorens udvikling, og i handlingsplanen Roadmap 2025 anvises 34 konkrete
omstillingsaktiviteter frem mod 2025.
Arbejdet bygger på en vision om at hovedstadsområdets el- og varmeforsyning er fossilfri i 2035. Tilsvarende skal transportsektoren gøres fossilfri i
2050.
Denne baggrundsrapport er udarbejdet parallelt med, og i forlængelse af
arbejdet med den strategiske energiplan. Baggrundsrapporten tjener primært
til vurdering af, om der i den strategiske energiplan er god sammenhæng
mellem status, handlingsplan og den opstillede vision. Hovedresultatet af
vurderingen kan findes i Figur 12.
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2 Rammer
Nedenstående rammeafsnit er hovedsageligt udarbejdet inden indgåelse af
energiaftalen 29 juni 2018. Afsnittet er dog opdateret med indhold fra
energiaftalen i den endelige redigering.
Den danske el- og varmesektor er primært udviklet op gennem det tyvende
århundrede, i høj grad baseret på andelsejede- og forbrugerejede selskaber.
Efter energikriserne i 1970érne, blev energisektorens fortsatte udvikling i
stigende grad styret gennem statslig lovgivning. Herunder afgifter og tilskud,
påbud og forbud.
Danmark påbegyndte liberaliseringen af elmarkedet, med udgangspunkt i
Lousianaaftalen i 1995. Den danske elreform blev aftalt politisk få år efter, og
siden år 2000 har liberalisering af både el- og gasmarkederne primært rod i
EU-direktiver og forordninger, senest gennem den såkaldte Energiunion. Frem
til liberaliseringen, var både el- gas- og varmemarkederne omfattet af
monopolregulering i form af hvile-i-sig-selv regulering.
Oliens meget store andel af brændsel til el- og fjernvarme samt til individuel
varmeforsyning var årsagen til, at omlægning fra olie til kul i elforsyningen
samt varmeforsyningen blev et væsentligt indsatsområde. I denne
sammenhæng spillede gasprojektet en særdeles væsentlig rolle. Danmark blev
således selvforsynende med energi ca. 25 år efter den første oliekrise der
ramte landet særdeles hårdt, eftersom knap 80% af energiforbruget dengang
var baseret på importeret olie, primært fra Mellemøsten
Formålet med den stigende statslige styring var at øge forsyningssikkerheden
gennem en flerstrenget forsyning. Bl.a. skulle der etableres ledningsnet til
anvendelse af naturgas fra Nordsøen, fjernvarmen skulle udbygges, og
kraftvarmen fra de centrale kraftværker og affaldsværkerne skulle yderligere
udnyttes. Vurderingen var, at der var behov for effektive planlægningsrammer
til den store opgave, hvilket er baggrunden for, at Danmark i 1979 fik sin
første varmeforsyningslov.
Den offentlige varmeplanlægning i kombination med gunstige økonomiske
vilkår for naturgassen bidrog efterfølgende til en vækst i
fjernvarmeforsyningen med ca. 50% op igennem 80’erne og 90’erne, med en
omfattende omlægning til naturgasfyret decentral kraftvarme og med en
betydelig omlægning fra olie til individuel gasforsyning.
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2.1 Afgifter
Energiafgifter blev indført i Danmark i 1977, med elafgift og olieafgift.
Afgifterne blev dengang bl.a. begrundet med ønsket om provenu til staten,
samt med ønsket om at stabilisere oliepriserne.
Udviklingen I energiaftgiftsprovenuet som procent af BNP ses i Figur 1. Det
samlede provenu har i de senere år været faldende, og udgør knap 50 mia.
kr/år.

Figur 1: Udvikling i energiafgiftsprovenuet og skattetrykket, 1966-2014. Kilde: Afgifts-og
tilskudsanalysen del 1, Skatteministeriet 2016.

Figur 2 viser afgifts- og tarifbetaling for brændsler, el og overskudsvarme der
anvendes af slutbruger til rumvarme. Det kan bemærkes at:
•

Der er et meget markant afgifts- og tariftryk ved anvendelse af
elektricitet til direkte varme.

•

Biomasse (og anden VE) er helt fritaget for afgifter.

•

De fossile brændsler og affald1 har et nogenlunde lige afgiftstryk

•

Varmepumpernes betaling har nogenlunde samme niveau som de
fossile brændsler, når eltariffer indregnes.

Afgiftssystemet vil derfor især fremme biomasse og anden VE, hindre
anvendelse af direkte elvarme, og kun i mindre omfang fremme
varmepumper som alternativ til fossile brændsler. Overskudsvarmeafgiften
kan ikke udgøre mere end 33% af det samlede varmevederlag, og vil derfor

1

For affald vises det samlede afgiftstryk. En del af disse afgifter (Tillægsafgiften) betales typisk af
affaldsleverandøren og ikke af varmeforbrugeren.
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oftest være væsentlig lavere end det viste maksimumsbeløb på 50 kr/GJ.
Endelig skal det nævnes, at energiafgiften reduceres med ca. 17% såfremt
varmen produceres som kraftvarme.
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Figur 2: Afgifter på diverse varmeproducerende teknologier 2016. (Overskudsvarmeafgift udgør
dog højest 33% af det samlede varmevederlag, ofte væsentlig mindre end 50 Kr/GJ))

Afskaffe PSO-tarif
PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser) og
opkræves af Energinet.dk. PSO-tariffen dækker bl.a. Energinet.dk’s udgifter til
støtte til vindmøller og decentral kraftvarme samt forskning og udvikling
inden for el-området.
PSO-tariffen opkræves som en fast tarif, der justeres hvert kvartal. Ændringen
i tariffen sker ud fra en række forudsætninger for det kommende kvartal,
hvoraf forventningerne til markedsprisen på el har størst indflydelse. Tariffen
fastsættes med udgangspunkt i NASDAQ OMX Commodoties forward-pris for
hhv. Øst- og Vestdanmark for kvartalet fratrukket 10% (for at tage højde for at
forwardprisen er et finansielt produkt med en indbygget risikopræmie).
Eventuel over/underdækning af de foregående kvartaler indregnes så
indtægterne fra PSO-tariffen hele tiden nærmer sig en balance med de
faktiske PSO udgifter. Aktuelt er PSO-tariffen 14,7 øre/kWh i både Øst- og
Vestdanmark (2. kvartal 2018).
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I 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-afgiften
fra 2017-2022. PSO-udgifterne vil fra 2017 derfor løbende blive flyttet til
finansloven og PSO-tariffen vil være afviklet 1. januar 2022.
Sænke elvarmeafgift
Et flertal i folketinget besluttede i efteråret 2017 at sænke elvarmeafgiften,
bl.a. for at fremme elektrificering og den grønne omstilling. Det er besluttet at
agiften nedsættes med 15 øre pr. kWh fra maj 2018 og yderligere med 5 øre
fra 1. januar 2020 til et niveau på i alt 20,7 øre/kWh i 2020. En del af
sænkningen er dog midlertidig, og såfremt der ikke træffes yderligere aftaler
stiger elvarmeafgiften igen til 30,7 øre/kWh fra 1 januar 2021.
Der synes dog at være bred enighed i folketinget om at permanentgøre en
sænkning af elvarmeafgiften, og i regeringens seneste energiudspil ”Energi –
til et grønt Danmark, april 2018” lægges der op til en lempelse af
elvarmeafgiften til ca. 15 øre/kWh fra 2021. Det svarer til en permanent
lempelse på 25 øre/kWh fra niveauet i april 2018. En bred række af
folketingets partier har udtrykt lignende visioner.2
Forenklet overskudsvarmeafgift
Overskudsvarme er, energimæssigt set, den varme, som ikke kan anvendes
yderligere i produktionsprocesserne, når en virksomhed har gjort alt for at
energieffektivisere sine processer (Energistyrelsen, 2009). Bygningsejere og
virksomheder, der har et kølebehov, har mulighed for at udnytte
overskudsvarmen fra kølingen til at producere varme til sig selv og dermed
spare køb af fjernvarme. Derudover kan overskudsvarme med fordel udnyttes
som billig varmeproduktion i fjernvarmesystemer.
Overskudvarme fra virksomheder med afgiftsnedsættelse afgiftspålægges for
at sidestille overskudsvarme med anden afgiftspålagt varmeproduktion.
Afgiften af overskudsvarme betales ved, at virksomhedens adgang til
afgiftsgodtgørelse nedsættes. Satsen for nedsættelse af godtgørelsen for
varme der afsættes udgør 50,0 kr./GJ. Nedsættelsen kan dog højst udgøre
33,0 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.
Overskudsvarmeafgiften er med til at sikre, at der ikke sker et overforbrug af
energi i et system med lave afgifter (proces), med henblik at overføre ”billig”

2

En permanent sænkning til ca. 15 øre/kWh indgår i energiaftalen af 29 juni 2018
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overskudsvarme til et system med høje afgifter (rumvarme). Dette gælder
både for intern og eksterne udnyttelse af varmen (Viegand & Maagøe, 2013).

Total omkostning (kr./GJ varme ud)

Hvis nyttiggørelsen sker ved eldrevne varmepumper, nedsættes godtgørelsen
kun for den del af den nyttiggjorte varme der overstiger 3 gange elforbruget i
varmepumpen. Dette svarer til, at der kun betales overskudsvarmeafgift af
den del der produceres på en varmepumpe med en COP over 3.
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Figur 3: Totalomkostninger for overskudsvarme nyttiggjort i en varmepumpe med vederlag på
140 kr./GJ, PSO/eltariffer på 116 kr./GJ og en elpris på 300 kr./MWh (83 kr./GJ).

Det ses, at med et vederlag på 140 kr./GJ så er den totale afgiftssats let
stigende ved en COP over 3, og ender på 40 kr./GJ ved en COP på 5. Med
afskaffelse af PSO afgiften og sænkning af elvarmeafgiften som fremlagt, vil
det samlede afgiftstryk på overskudsvarme der nyttiggøres ved varmepumper
blive sænket med ca. 30 kr/GJ.
Med Afgifts og Tilskudsanalysen delanalyse 5 (marts 2017) blev det foreslået
at forenkle beregning af overskudsvarmeafgiften til en standardværdi på 22,8
kr./GJ uafhængig af vederlag m.v. I regeringens energiudspil fra april 2018
foreslås en sådan forenkling, og der foreslås hertil en pulje på 100 mio. kr./år
til at fremme overskudsvarme.3

3

Fra Energiaftalen af 29 juni 2018: Med afskaffelse af PSO-afgiften og en varig lempelse af elvarmeafgiften
til ca. 15 øre/kWh fremmes overskudsvarme i forhold til i dag. Parterne er samtidig enige om at afsætte 100
mio. kr. fra 2020, som ved en omlægning af reglerne for overskudsvarme vil bidrage til at fremme
udnyttelsen af overskudsvarme yderligere. Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 pba.
oplæg fra regeringen.
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Reformeret CO2-kvotesystemet
Som et element i de internationale klimaforhandlinger indførte EU-landene i
2005 et fælles CO2 kvotesystem. Alle virksomheder omfattet af
kvotesystemet skal have en udledningstilladelse, og hvert år returnere CO2kvoter svarende til den totale udledte mængde CO2. Ca. 45% af EU-landenes
samlede udledning af klimagasser foregår på 12.000 virksomheder omfattet af
kvotesystemet, heraf er knap 400 danske (Europa-Kommissionen, 2015;
Energistyrelsen, 2015a).
I energisektoren er alle virksomheder med en indfyret effekt over 20 MW
kvoteomfattede. Tilladelser (kvoter) kan erhverves på to måder; de modtages
af staten efter gældende allokeringsplan (gratiskvoter eller auktionering) eller
handles på markedet. Virksomheder skal i Danmark ansøge om tildeling af
gratis-kvoter. For perioden 2013-2020 er andelen af kvoter der auktioneres
underlagt harmoniserede regler i EU. Eksempelvis tildeles der ikke længere
gratiskvoter til elproduktion, og andelen af gratis-kvoter til varmeproduktion
fra kraftvarme- og fjernvarmeværker reduceres fra 80 % til 30 % i perioden
2013-2020. Dette medfører at en væsentligt større andel af kvoterne i
Danmark auktioneres end tidligere (KEBMIN, 2014; Energistyrelsen, 2015b).
Prisen på CO2-kvoter har i en årrække ligget omkring 3-7 Euro/ton. Figuren
nedenfor viser den historiske prisudvikling for CO2-kvoter i det europæiske
kvotesystem.

Figur 4: Prisudvikling i CO2 kvotemarkedet. Euro/ton (EEx, juni 2018)
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Det Europæiske Råd og EU-Parlamentet har besluttet at kvotesystemet skal
forlænges til mindst 2030, og blev i november 2017 enige om en reform af
systemet med henblik på at afvikle det store kvoteoverskud på ca. 2 mia. tons.
Det ses i Figur 2, at priserne i kvotemarkedet herefter er begyndt at stige.
Kvoteprisen liger nu (juni 2018) på 15 Euro/ton.

2.2 Tilskud til vedvarende energi
Støttesystemet for vedvarende energi er løbende blevet i justeret i takt med,
at rammerne i elmarkedet har ændret sig, og priserne på den vedvarende
energi er faldet. I de senere år har EU desuden i stigende grad dikteret,
hvordan der kan tildeles støtte bl.a., ved at stille krav til øget konkurrence om
støttemidlerne.
Energispareordningen

Net- og distributionsselskaberne indenfor gas, olie, fjernvarme
Har i godt 10 år haft en forpligtelse om besparelser i energiforbruget på i alt
ca. 10 PJ/år i de seneste år. Gennem efterspørgslen efter besparelser har der
de seneste år dannet sig en pris på 40-50 øre/kWh sparet energi (110 – 140
kr/GJ), beregnet som første års besparelse, svarende til 1,1 – 1,4 mia kr. årligt.
Skift til mere effektive energiproduktionsanlæg kan i vidt omfang opnå tilskud
gennem energispareordningen.
Med Energiaftalen 29 juni 2018 ophører energispareordningen når den
udløber i 2021. I stedet indføres en markedsbaseret tilskudspulje i 2021-2024,
som målrettes besparelser i procesenergi i industri- og serviceerhverv og
energiforbrug i bygninger. Der fastsættes et årligt loft for puljen på 500 mio.
kr.

Eksisterende pristillæg

Landvind og kystnære havvindmøller, der etableres efter åben dør
proceduren, kunne indtil februar 2018 modtage et pristillæg på 25 øre/kWh
for et begrænset antal produktionstimer. For 2018-2019 er der lavet en
overgangsordning, hvor landvind og kystnære havvindmøller kunne opnå
støtte gennem teknologineutrale udbud.
Udbygningen med havvindmøller er sket via udbud på specifikke placeringer i
overensstemmelse med Energiaftalen fra 2012. Derudover har der været et
udbud for kystnære havvindmøller, hvor projektudviklerne kunne vælge
mellem fem placeringer (Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby,
Smålandsfarvandet og Bornholm).
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Solceller har kunnet opnå et pristillæg til elproduktion fra forskellige
ordninger siden 2012-2013, men tilskudssatserne er løbende blevet aftrappet,
og i dag gives ikke pristillæg til nye solcellemarkanlæg.
Tagbaserede solceller opnår indirekte støtte, fordi der som udgangspunkt
ikke betales elafgifter og tariffer af lokalt produceret el. Oprindeligt gjorde
man regnskabet af lokal produktion og forbrug op på årsbasis
(nettoafregning), men for nye anlæg, sker det i stedet på timeniveau.
(Bygninger der ejes og drives af kommunerne kan dog ikke opnå
nettoafregning).
Netselskaberne har desuden ændret tariferingen for solceller, så de betaler en
rådighedsbetaling. Den indirekte støtte til solceller i form af sparede tariffer
og afgifter, giver solcelleejere incitament til at placere sit elforbrug på de
tidspunkter, hvor solcelleanlægget producerer (eller investere i et batteri).
Den produktion, som ikke bruges lokalt, sælges til elnettet. Solcelleejeren skal
have en balanceansvarlig aktør til at varetage salg af den overskydende
produktion. Den indirekte støtte forventes imidlertid at falde bort eller blive
reduceret i de kommende år. PSO-afgiften udfases gradvist over perioden
2017-2022, og det er ligeledes usikkert, om elafgifterne vil blive reduceret
fremadrettet.
Figuren nedenfor- som indgår i Energikommissionens afrapportering fra
foråret 2017 – giver et overblik over støtten til VE teknologier under
forskellige støtteordninger.
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Figur 5: Støtte til VE teknologier, eksisterende ordninger. Kilde: Klimarådet, 2017.

Overgangsordning for
2018 og 2019

I 2017 blev der vedtaget en overgangsordning for støtte til sol, landvind og
kystvind. Det nye støttesystem er udmøntet som teknologineutrale udbud,
der skal afholdes i løbet af 2018 og 2019. Her vil landvind, kystnære
havvindmøller og solceller konkurrere om en pulje på i alt 1,3 mia. kr. De
projekter, som byder ind med den laveste budpris - i form et fast pristillæg pr.
kWh oven i elprisen – vil opnå støtten. Energistyrelsen har udarbejdet et
udbud til udbudsbetingelser, som har været i høring frem til 29. januar 2018.
Udbudsbetingelserne lægger op til, at kun fremskredne projekter kan indgå i
udbuddene. Det indebærer at landvindmølleprojekter skal medsende både
godkendt lokalplan og VVM godkendelse. Solcelleanlæg, som er underlagt
krav om lokalplansgodkendelse, skal medsende den godkendte lokalplan,
samt VVM-screening.
Argumentet for, at kun fremskredne projekter kan deltage, har været, at det
giver større sikkerhed for, at projekterne faktisk gennemføres. Omvendt
medfører det øgede omkostningerne til projektudviklerne og myndigheder.
Dette kan være problematisk, hvis det kun er en mindre del af de projekter,
som ansøger, der faktisk opnår tilskud.
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Rammer for udbygning
frem mod 2030

De overordnede rammer for VE udbygning frem mod 2030 forventes aftalt i
forbindelse med det kommende energiforlig. Udbygningsniveaet vil afhænge
af energiaftalens overordnede ambitioner. Det er sandsynligt, at solceller,
landvindmøller og kystvindmøller også efter 2020 skal konkurrere om de
samme midler i teknologineutrale udbud, samt at de støtteniveauer der
fastlægges herved bliver retningsgivende for støtteniveauet for biomasse-el.
Det må derfor forventes, at eltilskud til biomasseanlæg som i dag udgør 15
øre/kWh vil blive reduceret betydeligt for nye anlæg.
Der lægges også op til, at havvind fortsat vil ske i separate udbud.
VE tilskud i Energiaftalen 29 juni 2018
Der sættes loft for udbygning af landmøller, så antallet af landvindmøller
reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.
VE-teknologier skal konkurrere indenfor en samlet ramme af 4,2 mia. kr. i
teknologineutrale udbud af solceller, landvind, kystnær havvind samt bølgeog vandkraft i perioden 2020-2024. Det er endvidere hensigten, at tilskud til
vind- og sol også definerer et loft for tilskud til elproduktion fra nye biomasseog biogasanlæg. Eksisterende biogasanlæg er anlæg etableret senest i I 20204,
og eksisterende biomasseanlæg er anlæg opført senest i april 2019.
Eksisterende og ikke afskrevne biomasseværker vil fortsætte i en årrække på
eksisterende vilkår med et eltilskud på 15 øre/kWh. Eksisterende afskrevne
værker vil modtage en støtte der beregnes til netop at dækker ekstra
driftsomkostninger ved at bruge et grønt brændsel.
Der afsættes en pulje på 240 mio. kr. (nominelt) årligt over 20 år til udbygning
med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle
processer i perioden 2021-2023. Der udvikles en udbudsmodel.

4

Det fremgår ikke om det er i begyndelsen eller slutningen af 2020
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3 Status for energiforbrug og CO2-emissioner i
EPT33 kommunerne
I dette kapitel gennemgås status for udviklingen i EP33 kommunernes
samlede CO2 emission i perioden 2012 – 2017. 2012 var statusgrundlaget for
udvikling af Præferencescenariet der viser den ønskede udvikling for perioden
frem mod 2025 og 2050 (se Figur 11).
Status for den historiske udvikling ultimo 2017 for EPT33-kommnerne
sammenlignes endvidere med Præferencescenariets 2017 fremskrivning.
Præferencescenariet er i den sammenhæng ekstrapoleret til at omfatte
EPT33-kommunerne.
Generelt er der anvendt regionale data, så vidt disse har været tilgængelige og
troværdige. I tilfælde hvor troværdige regionale data ikke er har været
tilgængelige, er der i stedet anvendt nationale statistikker/trends.
Resultaterne skal derfor tolkes med forbehold. Varmebehov og
varmeproduktion er klimakorrigeret for at sikre sammenlignelighed på tværs
af år.
Data i denne baggrundsrapport kan afvige fra tallene i den strategiske
energiplan, da denne i større omfang er baseret på regionale data via Energiog CO2-regnskabet – og dermed ikke har data for 2017.
Hovedpointer og kilder for hver figur er opridset.
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Figur 6. Netto-opvarmningsbehov fordelt på varmekilder (klimakorrigeret)

Pointer
•

•

Indsatsen med varmebesparelser i EPT33-kommunerne lader ikke til
at være tilstrækkelig.
o Præferencescenariet forudsætter en varmebeparelse på 3 %
fra 2012 til 2017 (25 % fra 2012 til 2050). Den historiske
udvikling peger derimod på en stigning i opvarmningsbehovet
på 7% fra 2012 til 2017.
Etableringen af individuelle varmepumper lader ikke til at gå hurtigt
nok.

Kilder
•

Samlet varmebehov: Baseret på trend i den nationale energistatistik,
som viser en 7 % stigning i varmebehovet fra 2012 til 2017. Stigningen
i varmebehovet skyldes, at stigningen i det opvarmede areal har
været større end reduktionen i opvarmningsbehovet per m2. I EPT33kommunerne kan stigningen i opvarmningsbehovet reelt være højere
end denne nationale trend. Dette i lyset af, at indbyggertallet i EPT33kommunrene er steget med 5,3 % fra 2012 til 2017, mens
indbyggertallet for Danmark som helhed kun er stedet med 3 % i
samme periode (kilde: Danmarks Statistik). NB: CO2-beregnerdata for
varmebehovet viste sig utroværdige; fx viste disse et markant fald i
det klimakorrigerede fjernvarmeforbrug fra 2014 til 2015).
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•

•

•

Fjernvarme: Energiproducenttællingen for 2012 og 2016. Nettab på
16 % ud fra COWIs energibalance fra 2012 er forudsat for omregning
til fjernvarmeleverance til forbrugerne.
Oliefyr, varmepumper, solvarme, biomasse-baseret opvarmning og
elvarme: Estimeret ud fra nationale trends fra 2012 til 2017 for de
givne opvarmningsformer baseret på den nationale energistatistik.
Naturgasfyr: Beregnet ud fra stigningen i det totale varmebehov og
ændringen i de øvrige varmekilder. Der vurderes at have været en
fortrængning af gasfyr til fordel for fjernvarme. Men omvendt også en
omstilling fra oliefyr til gasfyr og det totale varmebehov er steget.
Samlet set er opvarmningen med gasfyr derfor steget.
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Figur 7. Fjernvarmeproduktion fordelt på anlægstyper (klimakorrigeret)

Varmepumper og lign: Varmepumper, elkedler, geotermi og overskudsvarme
Pointer
• Udbygningen med eldrevet varmekapacitet (varmepumper, elkedler
og geotermi) går ikke hurtigt nok (der mangler ca. 1000 TJ eldrevet
varmeproduktion i 2017 i forhold til det ønskede i Præfererancescenariet)
• Det samme gælder udbygningen med kollektiv solvarme
Kilder
• Energiproducenttællingen for 2012 og 2016.
• Fjernvarmeproduktion fra anlæg etableret i 2017 og 2016 er tilføjet
ud fra data fra investeringsoverblikket (for 2016 kun anlæg der ikke
allerede er medtaget i Energiproducenttælllingen for 2016).
-
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Figur 8. Fjernvarmeproduktion fordelt på anlægstyper og brændsler (klimakorrigeret)

Pointer
• Omstilling til biomasse og reduktion i kulfyret fjernvarme er på sporet
i forhold til Præferencescenariet
• Affaldsvarne er steget fra 2012 til 2017; formentlig pga affaldsimport.
Der indgår ikke affaldsimport i præferencescenariet. (En del af
affaldet er biomasseaffald)
• Anvendelsen af gaskedler i fjernvarmeforsynignen er steget betydeligt
og er i 2017 væsentligt højere end der tilsigtes i Præferencescenariet.
Andelen af gaskraftvarme er til gengæld lavere. Dette skyldes, at
elpriserne var lavere i 2017 end i 2012. Også oliespidslast er lidt
lavere, sandsynligvis på grund af omlægning til gas.
Kilder
• Energiproducenttællingen for 2012 og 2016
• Fjernvarmeproduktion fra anlæg etableret i 2016 og 2017 er tilføjet
ud fra data fra investeringsoverblikket (for 2016 kun anlæg der ikke
allerede er medtaget i Energiproducenttælllingen for 2016).
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Figur 9. Balance mellem elforbrug (prikker) og elproduktion (søjler)

Pointer
• Udbygningen med lokale landvindmøller og kystnære møller går for
langsomt i forhold til det tilsigtede i Præferencescenariet
• Gas leverer ikke nok elproduktion til elbalancen, da der i stedet
bruges for meget gaskedler
• Den biomasse-baserede elproduktion er lidt for lav i forhold til
Præference-scenariet
• Samlet set går udbygningen med lokal VE-elproduktion for langsomt
• Den totale elproduktion EPT33-kommunerne i 2017 er for lav i forhold
til Præferencescenariet, hvilket resulterer i for stor el-import
Kilder
• Elforbrug: National trend for Østdanmark ud fra markdesdata fra
Energinet (reduktion på 2,1 % fra 2012 til 2017). Øget elforbrug til
eldrevet varmeproduktion (varmepumper, elkedler og geotermi) fra
2012 til 2017 er dertil indregnet. Et gennemsnitligt nettab på 6,5 % er
tillagt.
• Vind (lokal inkl. Kystmøller): Stamdataregistret for vindmøller
december 2017 (angiver konkrete vind-elproduktioner for EPT33kommunerne)
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•

•
•

Havvind: I Præference-scenariet indgik oprindeligt et VE-elbidrag fra
havvind, allokeret ud fra elforbruget i regionen set i forhold til det
nationale elforbrug. I den nye metodik for strategisk
energiplanlægning og den nye CO2-beregner indregnes havvind
imidlertid ikke i kommunernes og regionernes VE-elproduktion, I
stedet indregnes havvind-elproduktionen i den nationale CO2emissionsfaktor for elforbrug. For at sikre fremadrettet konsistens
med CO2-beregneren er VE-elproduktionen fra havvind helker ikke
indregnet her (hverken i den historiske status eller i Præferencescenariet)
Sol: Baseret på data fra CO2-beregneren for EPT33-kommunerne
(ekstrapoleret til 2017 ud fra data for 2012 og 2015).
Elproduktion fra biomasse, biogas, kul, affald, ole og gas:
Energiproducenttællingen (2012, 2016). Kun den varmebundne
elproduktion er medregnet - dette ved at indregne Cm-værdier for de
større værker der har mulighed for kondensdrift.

Figur 10. Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler (TJ)

Pointer
• Udviklingen i transportsektorens samlede energiforbrug er ikke på
sporet i forhold til Præference-scenariet:
o Energiforbruget til transport i EPT33-kommunerne er
nogenlunde uændret fra 2012 til 2017 (stigning på ca. 1 %)
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•

•

mens der i Præference-scenariet var opsat mål om en
reduktion på ca. 5 %.
Indføringen af biobrændstoffer i transportsektoren går for langsomt
o Den gennemsnitlige iblanding af biobrændstoffer estimeres at
været steget lidt fra 5,2 % i 2012 til 5,7 % i 2017, mens
iblandingsprocenten i Præference-scenariet burde være
steget til 7 % i 2017.
Brug af el til vejtransport skønnes at være nogenlunde på sporet i
forhold til Præference-scenariet

Kilder
• Pålidelige regionale data for energiforbruget til transport er ikke
tilgængelige, da det har vist sig, at transportdata i CO2-beregneren
(som er baseret på Transportvaneundersøgelsen) ikke stemmer
overens med den nationale energistatistik: CO2-beregneren estimerer
ca. 112 PJ til vejtransport i Danmark i 2015, mens det reelt har været
159 PJ jf. nationale energistatistik; dvs. en afvigelse på ca. 30 %.
Derfor er der primært taget udgangspunkt i nationale statistikker.
Resultaterne skal derfor tages med forbehold.
• I følge Vejdirektoratets statistikker over vejtrafikarbejdet er
vejtrafikken i Hovedstaden og Sjælland steget med hhv. 16 % og 13 %
fra 2012 til 2016. Dette er på niveau med stigningen i det nationale
vejtrafikarbejde på 15 %. Derfor er den nationale trend overordnet
vurderet repræsentativt for udviklingen i EPT33-kommunernes
vejtrafikarbejde. At energiforbruget til vejtransport kun er steget med
ca 1 % skyldes, at energieffektitiviteten af køretøjerne er forbedret.
• Olie (benzin/diesel) og biobrændstoffer:
o 2012-niveuaet fra COWIs energiregnskab er anvendt som
udgangspunkt. Den nationale trend fra Energistatistikken fra
2012 til 2016 er anvendt for ekstrapolering til 2017.
• El:
o Tog: 2012-niveuaet fra COWIs energiregnskab er anvendt som
udgangspunkt og dette er antaget uændret til 2017 (ca. 94
TJ),.
o Personbiler og varebiler: Det nationale elforburg til
vejtransport (person og varebiler) for 2017 angivet i
Energinets Analyseforudsætninger fra 2017 er anvendt som
udgangspunkt (27 GWh-e, dvs. 98 TJ). Det er antaget, at
EPT33-kommunerne står for 28 % af dette svarende til
EPT33’s andel af det nationale energiforbrug til vejtransport (i
følge COWIs opgørelse fra 2012). Det samlede elforburg til
vejtransport i EPT33-kommunerne vurderes alt i alt at være ca
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121 TJ i 20175. Elforbruget til personbiler og varebiler i 2012
er estimeret ud fra den nationale trend i bestanden af elbiler
fra 2012 til 2017.

5

COWI havde estimeret 260 TJ for Region Hovedstaden, hvilket er for højt i betragtning af, at landets
samlede elforburg til vejtransport er ca 98 TJ i følge Energinet. Derfor er elforbruget til vejtransport tilrettet
for både historiske år og Præferencescenariet.
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4 Indsatsbehov og Roadmap 2025
Formålet med dette kapitel er helt overordnet at vurdere om Roadmap 2025 i
tilstrækkelig grad leder EP33 kommunerne i retning af præferencescenariet.
Baggrund for denne vurdering er især gennemgang af status vist i kapitel 3
sammenholdt med de politiske rammer gennemgået i kapitel 2.
Præferencescenariet blev udviklet i Energi på Tværs fase 1, og viser
udviklingen af regionens energiforbrug for perioden 2012 til 2050. Udviklingen
præges af følgende hovedtendenser:
•

Betydelig befolkningstilsvækst og stigning i opvarmet areal og i
transportarbejde. Energiforbruget holdes i skak gennem bedre
energiudnyttelse, herunder mere energieffektive køretøjer.

•

Betydelig udbygning med vind og sol, herunder kystnære mølleparker
og eventuelt vindmøller og solceller opsat udenfor regionen.

•

Udvidelse af fjernvarmen

•

Udfasning af kul ved omlægning til biomasse. Biomasseforbruget
topper før 2030, efterhånden som udbygning med elbaserede
varmekilder (varmepumper og geotermi) tager fart.

•

Udfasning af olie og naturgas som brændsler til rumvarme frem mod
2035. Betydelig udbredelse af varmepumper til individuel
opvarmning.

•

Elektrificering af opvarmning og transport

Man kan sige, at præferencescenariet følger Biomassescenariet i en årrække,
for herefter at tage retning mod Vindscenariet dog med en større andel solel.
Termerne Vindscenarie og Biomassescenarie er fra ”Energiscenarier frem mod
2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen 2012).
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Figur 11: Præferencescenariet frem mod 2050. Eludveksling er import i starten af perioden
skiftende til eksport i slutningen af perioden.

4.1 Indsatsbehov
Med udgangspunkt i kapitel 3 Status for energiforbrug og CO2-emissioner, kan
følgende indsatsbehov fremhæves:
a) Præferencescenariet forudsætter en varmebeparelse på 3 % fra 2012
til 2017 (25 % fra 2012 til 2050). Den historiske udvikling peger
derimod på en stigning i opvarmningsbehovet på 7% fra 2012 til 2017
b) Etableringen af individuelle varmepumper lader slet ikke til at gå
hurtigt nok.
c) Udbygningen med kollektiv solvarme og eldrevet varmekapacitet
(varmepumper, elkedler og geotermi) i fjernvarmeområder går ikke
hurtigt nok (der mangler ca. 1000 TJ eldrevet varmeproduktion i 2017
i forhold til det ønskede i Præfererance-scenariet)
d) Omstilling til biomasse og reduktion i kulfyret fjernvarme er på sporet
i forhold til Præferencescenariet
e) Udbygningen med lokale landvindmøller og kystnære møller går for
langsomt i forhold til det tilsigtede i Præferencescenariet
f) Den totale elproduktion EPT33-kommunerne i 2017 er for lav i forhold
til Præferencescenariet, hvilket resulterer i for stor el-import
g) Energiforbruget til transport i EPT33-kommunerne er nogenlunde
uændret fra 2012 til 2017 (stigning på ca. 1 %) mens der i Præferencescenariet var opsat mål om en reduktion på ca. 5 %.
h) Brug af el til vejtransport skønnes at være nogenlunde på sporet i
forhold til Præference-scenariet
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i)

Den gennemsnitlige iblanding af biobrændstoffer estimeres at været
steget lidt fra 5,2 % i 2012 til 5,7 % i 2017, mens iblandingsprocenten i
Præference-scenariet burde være steget til 7 % i 2017.

Ovenstående vurderes ikke decideret kritisk i forhold til at nå målsætningerne
i præferencescariet frem mod 2035, selvom det nu ser særdeles vanskeligt ud
mod 2025. Mest positivt er d) ombygning til biomasse og h) el til vejtransport.
De mest kritiske elementer vurderes at være a) varmebesparelser og e) lokal
ve-elproduktion.

Betydning af ændrede rammer og økonomiske vilkår
Med indgåelse af energiaftalen i juni 2018, i kombination med øvrige
rammeændringer, internationale tendenser og teknologiudviklingen, bliver
vilkårene for at nå Præferencescenariet anderledes end da scenariet blev
fastlagt i 2012.
De vigtigste elementer her vurderes at være følgende:
• CO2 priserne er steget betydeligt, hvilket øger elpriserne og dermed
indtjeningen for VE-elproduktion. Det er dog stadig usikkert om
prisstigningen er stabil
• PSO tariffen fjernes og elvarmeafgiften reduceres til ca. en trediedel
af tidligere niveau (ca. 15,5 øre/kWh). Disse to elementer vil markant
forbedre økonomien i eldrevne varmepumper.
• Priserne på vind og sol samt på batterier er faldet markant. På trods af
den indførte nettoafregning for tagbaserede solceller, kan der
forventes nyt socelleboom hvis prisfaldet som forventet fortsætter.
• Der er indført loft for antal landmøller i Danmark. Dette kan indirekte
lede frem mod ”skrotningsbetaling” til ældre møller når der etableres
nye, og måske fremme den lokale beslutningsproces. Effekten er dog
usikker.
• Biomasse og biogas skal i højere grad konkurrere økonomisk mod
andre VE teknologier (vind og sol). Biomasse og biogas vil få særdeles
svært ved at konkurrere på sådanne vilkår, og udbygningen må derfor
forventes at stagnere.
• På transportområdet ligger det globale salg af elbiler på over 1,5
mio/år og er stærkt stigende. Det er sandsynligt at salget af elbiler vil
tage fart for alvor inden 2025. Det er endvidere sandsynligt, at
rammerne for elbiler forbedre i forbindelse med udfordringerne for
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Danmark ved at nå CO2 reduktionsmålene frem mod 2030 i ikkekvotesektorene
• Ny indtægtsrammeregulering for fjernvarmesektoren samt eventuel
udfasning af produktionsbindinger og forbrugerbindinger. Usikkerhed
om de fremtidige rammer kan mindske fjernvarmeselskabernes
incitament til at investere, i hvertfald i en årrække.

4.2 Roadmap 2025
Roadmap 2025 indeholder i alt 34 tiltag som direkte eller indirekte skal
bidrage til at EPT33 kommunerne bevæger sig i retning af præference
scenariet.
Gruppe
Fjernvarme og kraftvarme
Varmeforsyning
Elsystemet
Gassystemet
Transportsystemet
Energibesparelser

Antal tiltag i gruppen
7
7
4
3
6
7

Tabel 1: Hovedgrupper af tiltag samt antal i hver gruppe

I analysen af tiltagenes effekt, er de opdelt i 11 Demo- og
implementeringstiltag, 3 tiltag der vedrører rammer og infrastruktur, 13 tiltag
med fokus på rammer, mål og strategier samt 8 tiltag der vedrører
organisering, samarbejde, oplysning og datagrundlag (se . Ikke alle tiltag er
lige konkret beskrevet, og der er derfor i effektvurderingen tale om et
betydeligt skøn. Effekten af de tiltag der ikke ligger i Demo- og
implementeringsgruppen vil være særligt afhængig af opfølgende tiltag og
beslutninger.
Tiltagene er primært vurderet ud fra målet om drivhusgasreduktion frem mod
2025, omkostningseffektivitet, indflydelse og langsigtet væsentlighed i forhold
til den grønne omstilling mod 2050.
I vurderingen af tiltagene er der taget udgangspunkt i gældende og
sandsynlige fremtidige rammer for energisektoren som beskrevet
ovenstående.
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Under forudsætning af ovenstående vurderes det, at individuelle og kollektive
varmepumper vil få relativt bedre økonomiske vilkår end tidligere, at
elektrificering af transportsektoren vil øges i ”moderat” tempo samt at en
række begrænsninger for varmeselskabernes investeringer i
produktionsanlæg lempes. Disse ændringer vil som hovedtendens understøtte
omstillingen i overensstemmelse med præferencescenariet. Den eneste faktor
der trækker i modsat retning vurderes at være usikkerhed om den fremtidige
regulering af fjernvarmesektoren.
Analysen er opbygget sådan, at det samlede nødvendige CO2 reduktion mod
henholdsvis 2050 og 2025 fordeles på hvert delområde. Fx vurderes det (se
Tabel 2), at dekarbonisering af fjernvarme og kraftvarme skal levere 60% af
CO2 reduktionen i perioden 2012-2025, men kun 13% af reduktionen mod
2050. Dette er altså et delområde der især har betydning i starten, mens fx
transporten og energiforbrug (besparelser) har stor vægt på den lange bane.
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U,M&S
U,M&S
D&I
U,M&S
U,M&S
U,M&S
OSOD

Varmeforsyning
8 Varmeplanlægning
9 Udbygning
10 Dec Fjernvarme
11 Individ opvarmning
12 Sammenkobling
13 Lavtemperatur
14 Samarbejde K&F
Subtot:

5%
5%
10%
10%
45%
5%
20%
5%
100%

15
16
17
18

D&I
U,M&S
OSOD
OSOD

15 Vindmøller
16 Solceller
17 Elnet og ellagring
18 Elektrificering

CO
2-o
mk
os
tni
ng

8
9
10
11
12
13
14

fly
de
lse

60%
2%
3%
3%
1%
0%
3%
3%
15%

Ind

13%
17%
34%
34%
1%
1%
3%
10%
100%

Væ
sen
tlig
he
d

Fjernvarme og KV
1 Solvarme
2 Varmepumper
3 Geotermi
4 Forbrænding
5 Forsyningssikkerhed
6 Spidslast
7 Varmelager
Subtot:

Dri
vh
usg
as

D&I
D&I
D&I
U,M&S
U,M&S
U,M&S
D&I

Dri
vh
usg
as

Til
tag

Po
ten
tia
le 2
05
0
Po
ten
tia
le 2
02
5

Ty
pe
1
2
3
4
5
6
7

1%
2%
2%
1%
0%
2%
2%

1
2
2
1
1
2
2

3
3
3
1
1
1
3

3
3
3
3
3
3
3

7%
5%
10%
10%
45%
5%
20%
5%
100%

0,05
0%
1%
1%
3%
0%
1%
0%

0,07
1
1
1
2
1
1
1

2
3
2
3
1
3
2

3
3
2
1
3
3
3

3
2
2
2
1
3

15%
40%
30%
10%
20%
100%

0,10
6%
5%
2%
3%

0,15
4
3
1
2

3
3
2
3

2
3
1
1

2
2
2
2

Subtot:

10%
30%
40%
10%
20%
100%

19 U,M&S
20 U,M&S
21 OSOD

Gassystemet
19 Biogasprod
20 Hybrid vp
21 Produktionserhverv
Subtot:

10%
10%
50%
30%
100%

12%
10%
50%
30%
102%

0,10
1%
6%
4%

0,12
1
4
3

2
3
3

1
2
1

1
3
3

22
23
24
25
26
27

U,M&S
D&I
D&I
D&I
R&I
R&I

Transportsystemet
22 Mål og udbudsstrategi
23 Egne flåder
24 Serviceydelser
25 Bustransport
26 Infrastruktur-lette
27 Infrastruktur-tunge
Subtot:

40%
5%
5%
5%
5%
50%
30%
100%

5%
5%
5%
5%
5%
50%
30%
100%

0,40
0%
0%
0%
0%
3%
2%

0,05
1
1
1
1
2
1

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1

28
29
30
31
32
33
34

OSOD
D&I
OSOD
OSOD
OSOD
U,M&S
D&I

Energiforbrug
28 Platform besp
39 Enfamiliehuse
30 Virksomhedspagt
31 Flerfamiliehuse
32 Energidata
33 Offentlige bygninger
34 Udendørslys
Subtot:

22%
10%
30%
5%
30%
10%
1%
1%
87%

3%
10%
30%
5%
30%
10%
1%
1%
87%

0,20
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
4%

0,03
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Elsystemet

Tabel 2: Organisering og vurdering af 34 tiltag. OSOD: Organisering, samarbejde, oplysning, datagrundlag. D&I: Demo &
Implementering. U,M&S: Udredning, Mål og Strategi. R&I; Rammer & Infrastruktur.
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1
2
1
2
1
3

Fjernvarme og
Kraftvarme

Der er indeholdt 7 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 60% af reduktionen mod 2025 men kun 13% af reduktionen mod 2050.
De kategorier som er omfattet af Roadmappen adresserer kun en lille del af
den reduktionsmålene, idet hovedparten hidrører fra omlægning fra kul til
biomasse på Avedøre- og Amagerværket.

Varmeforsyning

Der er indeholdt 7 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 7% af reduktionen mod 2025 og 5% af reduktionen mod 2050. Heraf
vurderes det, at omlægning af individuel opvarmning samt
lavtemperaturvarme er de tiltag der har potentielt størst effekt i kategorien,
da det giver grundlag for øget elektrificering gennem varmpumper.

Elsystemet

Der er indeholdt 4 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 15% af reduktionen mod 2025 og 10% af reduktionen mod 2050. Tiltag
der adresserer udbygning med vind og sol vurderes at have størst effekt.
Tiltagne omkring elnet, ellagring og elektrificering vurderes at kunne øge det
fælles vidensniveau men med mindre effekt for den faktiske omstilling.

Gassystemt

Der er indeholdt 3 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 12% af reduktionen mod 2025 og 10% af reduktionen mod 2050. Det
tiltag der vurderes potentelt at have markant størst effekt er demonstration
af hybridteknologi. Hybridteknologi er en kombination af små individuelle
elvarmepumper med gas til spidslast når det er koldt, og/eller når elsystemet
er anstrengt.

Transportsystemet

Der er indeholdt 6 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 5% af reduktionen mod 2025 men hele 40% af reduktionen mod 2050.
Den offentlige transport adresseres, men står kun for en meget lille del af de
samlede omkostninger. For den private transport vurderes elektrificering at
være afgørende, og det vigtigste kortsigtede tiltag der kan håndteres lokalt er
forberedelse og opbygning af infrastruktur.

Energibesparelser

Der er indeholdt 7 tiltag i denne kategori. Der er anslået at kategorien skal
levere 3% af reduktionen mod 2025 og 22% af reduktionen mod 2050. Det er
her vigtigt at bemærke, at CO2 reduktionen alternativt kan leveres på
produktionssiden, såfremt Præferencescenariet på et tidspunkt revideres.
Tiltag 29 og tiltag 31 vurderes at have størst effekt i kategorien.

Samlet set

De fem tiltag der vurderes at have særlig betydning for opnåelse af CO2
reduktion frem mod 2035 er tiltag 4, affaldssortering, tiltag 16 og 17 om vind
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og sol, tiltag 21 om hybridvarmepumper og tiltag 27 om infrastruktur til let
transport. Andre tiltag med stor CO2 betydning er tiltag 12 om individuel
opvarmning, tiltag 19 om elektrificering og tiltag 22 målrettet
produktionserhverv.
Et emne af særlig betydning for at nå målene i 2025 og i 2035 er omstilling af
kraftvarmeværkerne fra fossile brændsler til biomasse. Denne omstilling
indgår ikke i de 34 tiltag, men er i store træk besluttet gennemført.
I nedenstående figur præsenteres en grafisk fremstilling af tiltagene målt på
CO2 effekt frem mod 2025 (skala 1-5), den langsigtede væsentlighed i forhold
til grøn omstilling (skala 1-3) samt hvilken indflydelse kommuner og
kommunalt ejede forsyningsselskaber har på tiltagenes gennemførelse (skala
1-3). Selvom de tre kriteriers score ikke direkte kan summeres, kan figuren
alligevel anvendes til indikation af hvilke tiltag der potentielt har størst
betydning for den grønne omstilling i de 33 kommuner.
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Chart Title

Drivhusgas

Væsentlighed

Indflydelse

1 Solvarme
2 Varmepumper
3 Geotermi

4 Forbrænding
5 Forsyningssikkerhed
6 Spidslast

7 Varmelager
8 Varmeplanlægning
9 Udbygning

10 Dec Fjernvarme
11 Individ opvarmning
12 Sammenkobling

13 Lavtemperatur
14 Samarbejde K&F
15 Vindmøller

16 Solceller
17 Elnet og ellagring
18 Elektrificering

19 Biogasprod
20 Hybrid vp
21 Produktionserhverv
22 Mål og udbudsstrategi
23 Egne flåder
24 Serviceydelser
25 Bustransport
26 Infrastruktur-lette
27 Infrastruktur-tunge
28 Platform besp
39 Enfamiliehuse
30 Virksomhedspagt
31 Flerfamiliehuse
32 Energidata
33 Offentlige bygninger
34 Udendørslys

Figur 12: Sammenstilling af tiltagenes Drivhusgaseffekt mod 2025, væsentlighed mod 2050 og indflydelse for
kommuner og kommunalt ejede selskaber på tiltagenes gennemførelse.
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Samlet effektvurdering
Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at ændring af
rammebetingelserne som skitseret ovenfor i kombination med en fokuseret
gennemførelse af tiltagene i Roadmap2025 vil trække regionen i retning af
Præferencescenariet på de øvrige områder. Det er dog sandsynligt, at
udviklingen accelererer så sent, at præferencescenariets udviklingssti nås
senere end tidligere vurderet – nemlig i perioden 2030-2035.
EP33 kommunerne er især bagud på energibesparelser, etablering af vind og
sol, samt omlægning af individuel gas og olieopvarmning til fjernvarme eller
varmepumpeteknologi. Det vurderes ikke sandsynligt at præferencescenariet
kan nås på energisparedelen. Derimod vurderes det, at etablering af lokal VEel samt elektrificering af varme- og transportsektoren vil tage fart i
overensstemmelse med præferencescenriet, dog med en tidsforskydelse.
Tiltagene i Roadmap 2025 er vigtige i denne forbindelse, med det mest
afgørende er nok prisudviklingen på teknologisiden, samt besluttede og
ventede ændringer i rammerne.
På grund af de ændrede forudsætninger omkring etablering af nærkystvind
samt loftet for landvind, er det endvidere sandsynligt, at balancen mellem sol
og vind bliver forskubbet, således at lokal VE-el i denne region i højere grad
leveres ved tagbaserede og bygningsintegrerede solceller end tidligere
vurderet.
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5 Bilag: Opsamling fra workshops om
gassystemet og om elsystemet
I tilknytning til Energi på Tværs projektet blev der afholdt to workshops for at
drøfte gassens og elektrificeringens rolle i den grønne omstilling. Bilaget
omfatter de to korte opsamlingsnotater der blev udarbejdet efter de to
workshops.
Et hovedemne på gasworkshoppen var i hvilket omfang grøn gas er relevant i
den grønne omstilling som rumvarme. En konklusion var, at grøn gas kan være
relevant i forbindelse med hybridvarmepumper.
Et hoveemne på elworkshoppen var om der overhovedet er kapacitet nok i
elnettet til at levere elektrificering i form af varmpumper og elbiler. Det blev
fremført, at der generelt er god kapacitet i regionen og som hovedregel
tilstrækkelig kapacitet på 10-15 års sigt til at leve op til Præferencescenariets
mål. Der kan dog være områder hvor dette ikke er tilfældet.

5.1 Workshop om gas afholdt 10 januar 2018
Historisk gasforbrug
Naturgas har indgået i den danske energiforsyning siden midten af 1980’erne,
hvor gasnettet blev etableret. Forbruget fordeler sig på tre hovedsegmenter,
som er vist i Figur 13: husholdninger og serviceerhverv, produktionserhverv og
øvrig energisektor (el og fjernvarme).
Gasforbruget vandt hurtigt indpas i den danske energiforsyning, og forbruget
steg op gennem 1980’erne og 1990’erne. Især gasforbruget i øvrig
energisektor oplevede op igennem 1990’erne en markant stigning, men
toppede omkring år 2000. Gasforbruget for både husholdninger og
produktionserhverv har siden midten af 1990’erne ligget nogenlunde
konstant. Forbrug til industrielle kraftvarmeværker indgår under ”øvrig
energisektor”6.

6

Som vi tolker data i energistatistikken
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Figur 13. Naturgasforbruget i Danmark fordelt på hovedsegmenter. Kilde: Energistatistik 2015

El og fjernvarme
Figur 14 viser forbruget fordelt på centrale, decentrale, fjernvarmeværker,
sekundære producenter og bygas. Fra 1990 til 2000 femdoblede gasforbruget
fra 20 PJ til knap 100 PJ, mens forbruget frem til i dag er faldet igen til ca. 30
PJ. Særligt centrale og decentrale kraftvarmeanlæg har haft et stort udsving.
Udviklingen er vist i figur 14.7

7

Man kan undre sig over stigningen i naturgasforbruget for kategorien ”Fjernvarmeværker”. Dette skyldes
muligvis blot at der anvendes mere gas på kedler fremfor kraftvarmeanlæg. Dette er ikke videre undersøgt.
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Figur 14. Gasforbrug til øvrig energisektor (el og fjernvarme)

Der er planlagt konverteringer til biomasse for flere af de eksisterende
fjernvarmeområder i Danmark. I kombination med forventningen om stigende
gaspriser betyder det, at gasforbruget til fjernvarmeproduktion fortsat ventes
at falde.

Fremskrivninger af gasforbruget
Energistyrelsen, Dansk Energi, Energinet og Ea Energianalyse har tidligere
fremskrevet naturgasforbruget i Danmark. Derfor gennemgås her kort metode
og resultater af eksisterende fremskrivninger, som kan bruges til
sammenligning.
Der inkluderes her fremskrivninger fra 6 tidligere analyser:
1. Energistyrelsen: Basisfremskrivning 2015 (2015)
2. Dansk Energi: Gassystemets fremtid og udfasning af naturgas (2015)
3. Energinet: Analyseforudsætninger (2016)
4. Energinet: Energiscenarier 2030 (2016)
5. Ea Energianalyse, forskellige analyser 2015 og 2016.
Flere af de nævnte analyser indeholder flere scenarieudviklinger for
gasforbruget. Her er der medtaget det mest centrale scenarie for
sammenlignelighedens skyld.
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Energistyrelsens
basisfremskrivning

I Energistyrelsens basisfremskrivning 2015 er der inkluderet to
udviklingsforløb: A og B. Forløb A er en udvikling, hvor kvoteprisen er lav og
med en mindre grøn omstilling i udlandet. Forløb B har en højere CO2kvotepris og mere grøn omstilling i udlandet. Her medtages udviklingen for
forløb A. Udviklingen på naturgas i de to forløb afviger dog ikke ret meget fra
hinanden.

Dansk Energis
fremskrivning

Dansk Energi har analyseret naturgasforbruget i 2035. Analysen indeholder to
scenarier, hvoraf det ene medtager gasforbrug til husholdninger i 2035 og det
andet ikke gør. Alle øvrige udviklinger er i de to scenarier ens. Analysen tog
således udgangspunkt i den tidligere regerings målsætning om udfasning af
kul og gas i 2035. Idet den tidligere regerings målsætning ikke længere er
aktuel, medtages her udviklingen inkl. forbrug til husholdninger.

Energinets
fremskrivninger

Energinet har udarbejdet flere analyser af naturgasforbruget i Danmark. Her
inkluderes deres generelle analyseforudsætninger og analysen
’Energiscenarier 2030’ fra 2016, hvor alt energiforbrug er fremskrevet til 2030
herunder naturgasforbruget. Analyseforudsætningerne udgør ifølge Energinet
den mest sandsynlige udvikling, mens scenarierne illustrerer et spænd for,
hvordan forbruget kan udvikle sig. De har opbygget 4 scenarier, hvor der
varieres på klimaambitionerne nationalt og international: moderate nationer,
grønne nationer, moderat Europa og grønt Europa. Her er scenariet grønt
Europa medtaget, hvor både nationale og internationale klimaambitioner er
høje, fordi det udgør det midterste scenarie.

El og fjernvarmeproduktion
Naturgasforbruget til el- og fjernvarmeproduktion er faldet betydeligt de
senere år og var i 2015 på ca. 35 PJ. I 2015 var elkapaciteten på de decentrale,
naturgasfyrede værker ca. 1,2 GW, men meget en meget lav gennemsnitlig
benyttelsestid (under 1000 timer).
Overordnet forventer Energinet.dk , at det årlige elforbrug stiger fra knap 35
TWh i 2017 til 53 TWh i 2040, mens det maksimale effektforbrug stiger fra 6,4
GW til 8,4 GW i samme periode. Samtidig ventes kapaciteten af vind og sol
udbygget betydeligt i hele Europa, og den termiske elkapacitet vil falde, også i
Danmark. Danmark vil dermed oftere og oftere være i situationer (når det
ikke blæser), hvor elefterspørgslen kun kan dækkes ved import. En række
markedsfremskrivninger viser at vi kan være på vej mod et elsystem med
importbehov på 50 % eller mere. Beregninger viser, at der efter 2040 kan
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være en dansk gasfyret spidslastkapacitet på 1 – 1,5 GW. Når bidraget fra vind
og sol er lavt, vil Danmark have stor importafhængighed.
Naturgasforbruget til fjernvarme var i 2013 og 2014 lige knap 30 PJ.
I centrale områder forventes der ikke fremadrettet, at være et nævneværdigt
gasforbrug til fjernvarmeproduktion. Men modelberegninger udført af Ea
Energianalyse for HMN og for DGD viser, at både el- og gasfyrede
varmepumper kan få en betydelig rolle i fjernvarmen fremadrettet.
Udfordringen med gasfyrede varmepumper som element i en grøn omstilling
er, at grøn gas stadig er en meget dyr VE-kilde.

Individuel opvarmning
Naturgasforbruget i husholdninger har været nogenlunde konstant de sidste
20 år, og varieret mellem 25 og 30 PJ årligt. Samme mønster er gældende for
service- og handelserhverv, hvor forbruget har varieret mellem 7 og 11 PJ
årligt i samme periode. Fælles for de nævnte anvendelser er, at størstedelen
anvendes til rumopvarmning.
En række nyere analyser har fremskrevet naturgasforbruget i husholdninger
og serviceerhverv. I analyserne forventes naturgasforbruget til individuel
opvarmning at falde til 20-25 PJ i perioden 2030-2035.

Figur 15: Naturgasforbrug til individuel opvarmning. *I Energinets (ENDK) fremskrivning indgår
ikke naturgasforbruget til opvarmning i handels- og serviceerhverv. Her tillægges derfor det
fremskrevne forbrug fra BF2017 for at få en retvisende sammenligning.

38 | Effektvurdering af Strategisk Energiplan for Hovedstadsområdet (Energi på Tværs), Baggrundsrapport
- 11-09-2018

Faldet i gasanvendelsen er dels fordi bygningsmassen bliver mere
energieffektiv, og dels fordi gasforbrugere skifter til alternativ varmeforsyning.
Bl.a. fjernvarme, hvor nye fjernvarmenet lægges, biomasse og varmepumper.
Kombinationsløsninger (gas og eldrevne varmepumper) er bl.a. fremhævet i
Tyskland som en teknologi med potentiale i omstillingen af den tyske
individuelle varmesektor.
Afgifter og tariffer spiller en stor rollefor den samlede varmeomkostning.
Nedenstående ses beregninger af varmeomkostningen for forskellige typer
varmeforsyning i en standardbolig.

Figur 16: Årlige varmeomkostninger inkl. moms. for et standardhus (65 GJ/år). Anm.: Gashybridog kombi-løsningerne omfatter 10% gas og 90% varmepumpe i 2025. Kilde: Notat udarbejdet af
Ea til Dansk Gas Distribution, 2017.

Industri
Industrien bruger naturgas til at producere damp og varmt vand, og det
anvendes også i nogle tilfælde direkte til proces. Ifølge DGC var der i 2011 ca.
24.000 gasinstallationer til proces8.
Naturgasforbruget har siden 2005 varieret mellem 25 og 33 PJ. Heraf har
fremstillingsvirksomhed stået for over 90%, jf. Figur 17. Ifølge grundforløbet i
Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017, der har en ”frozen policy” tilgang,

8

Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri, Delrapport 1: Karakterisering og teknisk
konverteringspotentiale. Dansk Gasteknisk Center (DGC), 2013.
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forventes forbruget ikke at ændre sig markant frem mod 2030, om end der
forventes et lille midlertidigt dyk i gasforbruget frem mod 2020.

Figur 17: Industriens naturgasforbrug. Kilde: Basisfremskrivning 2017. Anm.: 2016 er sat til
gennemsnittet af 2015 og 2017, da energistatistikken for 2016 mangler.

En del af industriens naturgasforbrug (14%) kan ikke konverteres til anden
energi. DGC har vurderet, at det drejer sig om størstedelen af de industrielle
højtemperaturløsninger, halvdelen af forbruget til industriel lavtemperatur,
samt procesflamme. De resterende 86% er teknisk konverterbart9.

Transport
I modsætning til europæiske lande som Sverige, Italien og Tyskland, anvendes
gas kun i begrænset grad som brændstof i den danske transportsektor. 2015
er første år med et registreret forbrug i energistatistikken: vejtransport stod
for 0,08 PJ, hvoraf 0,001 PJ var bionaturgas.
Der er stor usikkerhed om det fremtidige gasforbrug til transport. En række
nye analyser fremskriver 2030 forbruget til alt mellem 0,3 og 6,5 PJ, jf. Figur
18.
I Ea’s analysearbejde fra 2015 Grøn Roadmap 2030 blev det vist, hvordan
transportsektoren kan bidrage proportionelt til en antaget dansk forpligtelse
om at reducere klimaudledningerne udenfor kvotesektoren med 35% relativt
til 200510. Analysens 35% scenarie viste den samfundsøkonomisk mest
hensigtsmæssige måde, at opnå målet (forpligtelsen), hvor transportsektoren
9

Fra ”Gassystemets fremtid og udfasning af naturgas”, analyse nr. 17, Dansk Energi, 2015.
Forpligtelsen er siden blevet hævet til 39%.

10
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bidrager proportionelt, og under antagelse af, at transportsektoren i 2050
domineres af eltransport. I scenariet bruges 4 PJ biogasnaturgas, hvilket fx kan
holdes op mod energiforbruget på 165 PJ til vej- og banetransport i dag11.

Figur 18: Naturgasforbrug til transport. Kilde: Basisfremskrivning 2017(BF2017), Ea
Energianalyses ’Grøn Roadmap 2030’, Energinets ’Energiscenarier for 2030’, og Dansk Energis
’Gassystemets Fremtid og udfasning af naturgas’ . Anm.: I BF2017 er gasforbruget halv
naturgas og halv grøn gas. I Energinets (ENDK) analyse er gasforbruget til transport i det lave
scenarie primært naturgas. I det høje er forbruget ”en blanding” af naturgas og grøn gas. I
’Grøn roadmap 2030’ er det opgraderet biogas. Dansk Energis 2015-analyse er baseret på
Energistyrelsens vindscenarie, hvor gasforbruget i 2035 er syntetisk naturgas baseret på biogas.

Den primære grund til, at gas ikke spiller en større rolle i 35% scenariet er den
manglende infrastruktur og begrænset tilgængelighed af visse køretøjstyper,
fx personbiler. Dette er til trods for at gaskøretøjer, i en sammenligning med
benzin og diesel, vurderes at være samfundsøkonomisk attraktiv. Elkøretøjer
vurderes dog allerede før 2025 at komme samfundsøkonomisk bedst ud for
den lette transport.
I rapporten Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport, 2016 ses at
grøn gas til tung transport på længere sigt kan levere en mere
omkostningseffektiv grøn transportsektor end ved fortsættelse med flydende
brændstoffer12.

11
12

Energistatistik 2015.
Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport, 2016, Ea Energianalyse
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Grøn Gas
Grøn gas leveres i Danmark primært af biogasanlæg. I oktober 2016
udarbejdede Energistyrelsen en fremskrivning af biogasproduktionen i
Danmark:

Figur 19: Fremskrivning af biogasproduktion i Danmark til 2025. Kilde: Effekt af
biogasproduktion på drivhusgasemissioner, ENS 2016

Det ses, at biogasproduktionen ventes fordoblet mod 2025 sammenlignet
med 2016. I 2025 ventes knap 10 PJ tilført gasnettet. Med et samlet
gasforbrug i Danmark i 2025 på f.x 80 PJ, vil den grønne gas i nettet dermed
udgøre knap 15% af gassen i gasnettet.
Produktionsstøtte til biogas er ganske betydelig og ventes nedsat de
kommende år. En stigende del af produktionsomkostningerne må derfor
ventes at skulle dækkes af brugerbetaling, fx gennem certifikathandel. Især
transportsektoren vurderes i denne sammenhæng perspektivrig.
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5.2 Workshop om el afholdt 6 februar 2018
I et projekt for Vindmølleindustrien i 2017 udarbejdede Ea Energianalyse en
række scenarier af elsektorens udvikling. Det ses i nedenstående figur at
mængden af VE-el kan blive fordoblet allerede mod 2030 til at dække op imod
60% af elforbruget i EU landene. Den fluktuerende elproduktion (vind og sol)
bliver mere end tredoblet. I 2050 udgør fluktuerende elproduktion mere end
70% af elproduktionen.

Figur 20: Elproduktion fordelt på brændsler i Europa. Økonomioptimeret på basis af bl.a.
stigende CO2 priser

En udvikling som vist i ovenstående figur ventes at få store konsekvenser for
priserne i elmarkedet. Gennemsnitspriserne vil beregningsmæssigt ligge i
området 30-40 øre/kWh, men med meget store prisforskelle fra time til time.

Omkostninger VE-el
For at sammenligne de fremtidige konkurrenceforhold mellem VEteknologierne er levelised cost of energy (LCOE), dvs. omkostningen pr.
leveret enhed el estimeret. I figuren nedenfor er omkostningerne til at
producere én kWh vist for de centrale elteknologier både i dag samt den
forventede udvikling frem til 2050.
Landvind er i dag den billigste måde at producere VE-el på, idet det med
dagens teknologi kan produceres til en omkostning på ca. 28 øre/kWh.
Solceller kan i dag producere strøm til ca. 35 øre/kWh. Frem mod 2020-2025
(angivet som 2023 i figuren) vil landvind og solceller fortsat være mest
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konkurrencedygtige. Omkostningerne til havvind og kystnære møller antages
at falde drastisk og bliver reduceret til ca. 40 øre/kWh i 2023 og 30-35
øre/kWh i 2030, men solceller og landvind forventes fortsat at være ca. 2530% billigere. Denne tendens gør sig også gældende på lang sigt.

Figur 21. Levelised cost of energy (LCOE) for VE-elproducerende anlæg. For landvind, nærkystvind, havvind er der antaget en rente på 5% og 20 års levetid. For solceller er der antaget en
rente på 5% og 30 års levetid. Kilde: (Energistyrelsen, 2017) + egne beregninger

Udbygningen med landvind er underlagt planlægningsmæssige begrænsninger
afhængig af lokal accept. Udbygningstakten for landvind har hidtil været
bestemt af, hvor mange projekter kommunerne har kunnet finde plads til,
hvilket siden 2012 har ledt til en relativt stabil udbygning med i gennemsnit
godt 200 MW årligt (brutto). I 2017 var den samlede landvindkapacitet på ca.
3.950 MW.

Energilagring
Varmelagre

Gennem de seneste 10 år er der i Danmark etableret en række
damvarmelagre, med nok energilagring til varmeforsyning af lokalområdet i
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uger eller måneder. I fremtidens energisystem vil værdien af sådanne
varmelagre stige, så fx varmepumper kan producere til lager når vinden
blæser, og backup-kraftvarmeværker producerer til lager i vindstille perioder.
Danske erfaringer viser at store damvarmelagre ofte kan etableres og
tilsluttes til en samlet omkostning på 10.000 – 20.000 kr./MWh
lagerkapacitet, i nogle tilfælde mindre. Med priser på elektrokemiske batterier
omkring 200 USD/kWh vil energi-lagringsomkostninger som varmt vand ligge
under 5% af el-lagringsomkostninger.
Vandkraftlagre

I Europa findes især to områder hvor vandkraften har stor betydning, og det
er i Norge/Sverige og i områder omkring alperne. En del af vandkraften
produceres ved at tappe fra højtliggende søer (vandlagre), sende vandet
igennem turbiner, og videre til lavtliggende søer eller havet. Nogle steder kan
vandet endda pumpes tilbage igen, hvilket udvider lagermulighederne.
Det er enorme mængder el der kan produceres når der tappes fra disse lagre.
Samlet set svarer det til 5-6 gange Danmarks samlede årlige elforbrug. Den
store fordel ved de store vandkraft-lagre er, at de allerede er etableret.

Elektro kemiske
teknologier

En ny rapport fra IRENA (International Renewable Energy Agency) peger på at
behovet for ellagring vil mangedoble frem mod 2030, og forventningen er at
priserne mere end halveres til ca. 200 USD/kWh. Andre kilder, herunder
Bloomberg, fremskriver endnu hurtigere prisfald. Kittner et al. vurderede I en
artikel i Nature Energy, juli, 2017, at LiIon batterier kan nærme sig en
installationspris på 100 USD/kWh allerede i 2030. Det er dog ikke helt klart om
alle installationsomkostninger er med her.
Skal der etableres nye ellagre, fx elektrokemiske, er der fire faktorer der er
helt afgørende for økonomien: 1) Investering og levetid 2) tab 3) Prisforskel
mellem elektricitet der tilføres og fraføres lageret. 4) Hvor ofte lageret bruges,
fx målt som antal årlige cykler.
I
årlige Cykler

Eløbspris

Elslagspris

Prisforskel

300

10

45

35

50

10

211

201

10

10

1.007

997
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Lageromkostninger

El

Lagerstørrelse

1

kWh

varme
3300

Effekt

0,5

kW

40

kW

Pris

200

Usd/kWh

60

mio kr.

Investering

1240

KKr/Mwh

18

KKr/MWh

Investering

2480

KKr/MW

1500

KKr/MW

cop:

3

Investering:

2480

Kkr/Mwel

4500

KKr/Mwe

Tabel 3 ses en simpel beregning af den nødvendige prisforskel mellem
elektricitet der lægges på lager, og elektricitet der tages fra lager, under
antagelse om at lageret koster 200 USD/kWh i investering, forrentes over 20
år med 5%, og har et tab på 15%.

årlige Cykler

Eløbspris

Elslagspris

Prisforskel

300

10

45

35

50

10

211

201

10

10

1.007

997

Lageromkostninger

El

varme

Lagerstørrelse

1

kWh

3300

Effekt

0,5

kW

40

kW

Pris

200

Usd/kWh

60

mio kr.

Investering

1240

KKr/Mwh

18

KKr/MWh

Investering

2480

KKr/MW

1500

KKr/MW

cop:
Investering:

3
2480

Kkr/Mwel

4500

KKr/Mwe

Tabel 3: Nødvendig prisforskel (øre/kWh) for elbatterier, afhængig af antal op/afladninger pr.
år.

Såfremt lageret anvendes næsten dagligt (300 cykler/år) er det nødvendigt
med en prisforskel på 35 øre/kWh. Anvendes lageret knap en gang ugentligt
(50 cykler/år) er det nødvendigt med en prisforskel på ca. 2kr/kWh. Anvendes
lageret kun til håndtering af få anstrengte situationer (10 cykler/år) er det
nødvendigt med en prisforskel på ca. 10 kr./kWh.
Beregninger viser, at der med lagerpriser på 200 USD/kWh eller lavere, kan
der komme økonomi i alle tre anvendelser. Den daglige anvendelse udjævner

46 | Effektvurdering af Strategisk Energiplan for Hovedstadsområdet (Energi på Tværs), Baggrundsrapport
- 11-09-2018

forbrug og solcelleprodukton. Ugentlig anvendelser kan passe til vindens
fluktuationer, og batterier der anvendes ca. 10 gange årligt vil i nogle tilfælde
konkurrere med spids- og reservekraftværker. I nogle installationer vil
batterier kunne byde ind på alle tre typer efterspørgselsmønstre.

Elektrificering
Med elektrificering af energisektoren tænkes i alt overvejende grad på
forskellige typer elbiler samt individuelle og kollektive varmepumper.
Transport

En række bilfabrikker forventer gennembrud for deres elteknologier de
kommende år, bl.a. som følge af væsentlig længere køreselsradius end
tidligere (200-400 km pr. opladning). Elteknologier er både rene elbiler og
plug-in hybrider. Bilfabrikkernes udviklingsindsats og planer har også
medvirket til den generelle billiggørelse af batteriteknologi.
Nedenstående figur viser forventet udvikling i kørselsomkostninger for
forskellige bilteknologier. Allerede i perioden 2020-2025 forventes elbiler at
kunne levere de billigste transportkilometre.

Figur 22: Køretøjsomkostninger mod 2030: Kilde: Grøn Roadmap 2030, Energifonden 2016

Rumvarme

Nedenstående ses beregninger af varmeomkostningen for forskellige typer
individuel varmeforsyning i en standardbolig (incl. afgifter og tilskud).
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Figur 23: Årlige varmeomkostninger inkl. moms. for et standardhus (65 GJ/år). Anm.: Gashybridog kombi-løsningerne omfatter 10% gas og 90% varmepumpe i 2025. Kilde: Notat udarbejdet af
Ea til Dansk Gas Distribution, 2017.

Det ses af figuren, at elvarmeafgiften spiller en væsentlig rolle.
Store varmepumper

Økonomien i store varmepumper er især afhængige af forskelle i
temperaturniveau mellem varmekilde og fjernvarmesystemet. I forbindelse
med Energi på Tværs fase 1, blev potentalet for
lavtemperaturoverskudsvarme samt drikke- og spildevand opgjort til ca. 3 PJ
svarende til under 10% af fjernvarmeproduktionen i regionen. Derfor
indeholder præferencescenariet også betydelige bidrag fra andre varmekilder
som havvand, udeluft og geotermi.

Elnettet
Det danske og regionale elnet er ganske stærkt, og er kun i ganske få områder
i fare for overbelastning som følge af øget elforbrug. Nedenstående er direte
citeret fra rapporten Smart Energy, 2015:
Med udgangspunkt i netberegninger, som er foretaget på udvalgte 10 kV- og
0,4 kV-net, er behovet for investeringer frem til 2035 i hhv. 10-20 kV-net hhv.
0,4 kV-net, estimeret på landsplan. Behovet for investeringer ved de forskellige
driftsmønstre af individuelle varmepumper og opladning af elbiler, som de tre
analyserede scenarier giver anledning til, er vist i Tabel 7.
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Tabel 4: Estimerede omkostninger til netforstærkninger. Kilde: Smart Energy hovedrapport,
Energinet og Dansk Energi, 2015

Sammenholdt med investeringsbehovet i Smart Grid i Danmark-rapporten fra
2010 er investeringsbehovet relativt lille. Den primære årsag er, at der anvendes andre døgnkurver for el til varmepumper og elbiler i denne analyse, samt
at analysemetoden for 10 kV-nettet er ændret.
Ovenstående budskaber er bekræftet ved interviews med Radius og Cerius i
januar 2018.
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