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Krigen i Ukraine og det politiske ønske om at sætte yderligere skub i udbygningen af solceller, vindmøller og biogas
skaber ikke bare forandringer i det danske energilandskab, men medfører også behov for at fremrykke ud- og
ombygninger af el- og gasnettene. Når nye havmøller eller solcelleparker på land kommer hurtigere, kan der være
behov for nye højspændingsforbindelser, førend vi troede for blot kort tid siden.
Betyder det, at Energinets Langsigtede Udviklingsplan stadig er fremtidssikret? Man kan svare ”både ja og nej” for godt
nok er forudsætningerne allerede ændrede, men det er der intet nyt i. Danske netudbygningsplaner har i princippet i
årtier været øjebliksbilleder af verden på det tidspunkt de bliver udarbejdet – ikke fordi de ikke har været
fremadskuende, men fordi Danmark år efter år har taget endnu større skridt mod grøn omstilling og hele tiden lagt nye
planer og projekter til, og fordi en omfattende netudviklingsplan bl.a. bygger på de data og scenarier, der var de bedste
tilgængelige på det tidspunkt, hvor planen blev lagt.
Men det betyder bestemt ikke, at Den Langsigtede Udviklingsplan er ubrugelig. Tværtimod – den er i høj grad brugbar
for både os, der skal planlægge og udbygge el- og gastransmissionsnettene, og for opstillere, kommuner og alle andre,
der tager de grønne energibriller på.
Den Langsigtede Udviklingsplan indeholder mere end 300 projekter med udbygning og forstærkning af el- og
gastransmissionsnettene frem mod 2040, og bare de næste tre år skal der investeres 32 milliarder kroner. Vi har i den
langsigtede udviklingsplan kortlagt mange af de projekter, der er nødvendige til en helt grøn fremtid. Hovedparten
stemmer stadig helt overens med fremtidens behov, men nogle skal fremrykkes eller forandres. Men Den Langsigtede
Udviklingsplan, som vi måske denne gang kan kalde den kortsigtede udviklingsplan, skaber et helt nødvendigt overblik
for netop at kunne fremrykke og prioritere nye el- eller gasforbindelser.
Og selv om en plan skal have en deadline, så er Den Langsigtede Udviklingsplan for el- og gastransmissionsnettene ikke
statisk. Vi er allerede godt i gang med at fremrykke projekter, undersøge hvad en hastigere udbygning af vindmøller,
solceller og biogas vil betyde mv.
Eksempelvis har vi siden, vi sendte planen i høring – netop på grund af krigen i Ukraine og ønsket om mindre
afhængighed af russisk gas – fremrykket og tilføjet nye gasprojekter. Vi lægger nu op til at fremrykke seks
biogasprojekter og undersøger muligheden for to nye anlægsprojekter, således at Danmark hurtigere kan få biogas
produceret i en del af landet løftet op i transmissionssystemet og transporteret ud til forbrugere i hele Danmark.
Projekterne er nødvendige for at kunne udnyttet en øget biogasproduktion og bidrage til at sikre fremtidens
energiforsyning.

