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Introduktion til og sammenfatning 
af Gas i Danmark 2010

Introduktion
Gas	i	Danmark	2010	er	udarbejdet	på	
baggrund	af	krav	i	bekendtgørelserne	
”Varetagelse	af	naturgasforsyningssik-
kerheden”	og	”Adgang	til	og	anvendelse	
af	naturgasforsyningsnettet	og	planer	
for	det	fremtidige	behov	for	gastrans-
missionskapacitet”.	Disse	bekendtgø-
relser	stiller	krav	om	en	årlig	afrappor-
tering	til	Energistyrelsen.	Redegørelsen	
for	forsyningssikkerheden	og	for	planer-
ne	om	udbygning	af	transmissionsnet-
tet	er	primært	indeholdt	i	afsnittene	2	til	
7.	Derudover	ønsker	Energinet.dk	at	be-
skrive	væsentlige	initiativer	i	forhold	til	
aktørerne	på	det	danske	gasmarked	og	
andre	interessenter	i	det	danske	gassy-
stem.	Disse	initiativer	er	beskrevet	i	te-
maer.

Læsevejledning
Rapporten	starter	med	en	række	temaer,	
der	beskriver	væsentlige	aktiviteter,	som	
Energinet.dk	har	igangsat	eller	delta-
get	i,	og	som	for	de	flestes	vedkommen-
de	hænger	sammen	med	Energinet.dk’s	
overordnede	strategi	(se	Strategiplan	
2010	og	Strategiplan	2008).	

Efter	temaerne	følger:
•	 en	beskrivelse	af	gassystemet	i	afsnit	2	

•	 en	oversigt	over	det	forløbne	år	i	af-
snit	3	

•	 forventningerne	til	det	kommende	år	
i	afsnit	4	

•	 forventningerne	til	de	kommende	10	
år	i	afsnit	5	

•	 mulighederne	for	udvikling	i	infra-
strukturen	i	afsnit	61	

•	 en	beskrivelse	af	de	forsyningssikker-
hedsmæssige	aspekter	i	forhold	til	di-
stributionsselskaberne	i	afsnit	7.

Energinet.dk’s arbejde bliver præget af 
øget internationalt samarbejde
Det	internationale	arbejde	spiller	en	sta-
dig	større	rolle	i	forhold	til	løsning	af	
Energinet.dk’s	daglige	opgaver.	Imple-
menteringen	af	EU’s	3.	liberaliserings-
pakke	medfører,	at	en	stor	del	af	regel-	
udviklingen	af	markedsvilkår	på	gasom-
rådet	fremover	vil	ske	på	europæisk	plan.	
Meget	af	det	praktiske	arbejde	med	nye	
regler	og	vilkår	vil	fremover	blive	foreta-
get	i	ENTSOG	(organisationen	for	euro-
pæiske	transmissionssystemoperatører	
–	gas),	og	Energinet.dk	prioriterer	den	in-
ternationale	indsats.	Det	internationale	

1	 	Dette	afsnit	beskriver	strategiske	muligheder	for	
udvikling	af	infrastrukturen	og	har	derfor	gennem-
gået	en	strategisk	miljøvurdering	(SMV).	Resulta-
terne	af	SMV-processen	er	også	beskrevet	i	afsnit-
tet.

samarbejde	spiller	både	ind	i	forhold	til	
udviklingen	af	markedet	og	i	forhold	til	
opgaverne	omkring	forsyningssikkerhe-
den.	Selve	det	internationale	arbejde	er	
beskrevet	i	afsnit	1.1,	mens	det	øgede	in-
ternationale	fokus	vil	fremgå	for	de	op-
gaver,	som	beskrives	i	de	følgende	afsnit.

Udviklingen i markedet i 2010
Energinet.dk	samarbejder	løbende	med	
nabolandenes	systemoperatører.	I	2010	
er	der	sammen	med	de	hollandske	og	
tyske	TSO’er	lavet	en	samlet	uafbryde-
lig	service	kaldet	Link4Hubs,	hvor	trans-
portkunden	får	mulighed	for	kommer-
cielt	at	transportere	gas	virtuelt	over	
flere	landegrænser	i	Europa	ved	brug	af	
en	fælles	IT-platform.	Handlen	via	servi-
cen	sker	dagen	før	gassen	skal	transpor-
teres	fysisk	og	udbydes	derfor	som	en	
day-ahead-service.	Link4Hubs	er	nærme-
re	beskrevet	i	afsnit	1.2.

Den	anden	væsentlige	ændring	i	mar-
kedsmodellen	er	introduktionen	af	et	så-
kaldt	BNG	entry-punkt.	BNG	står	for	Bio	
Natural	Gas	og	gør	det	muligt	for	trans-
portkunderne	at	levere	og	handle	med	
biogas	produceret	i	Danmark.	Fysisk	vil	
biogassen	i	første	omgang	ikke	blive	in-
jiceret	i	transmissionsnettet,	men	via	en	
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certifikatordning	udvikles	systemet,	så-
ledes	at	biogassen	alligevel	kan	handles	
i	hele	Danmark	og	til	nabolandene.	Fy-
sisk	forbliver	biogassen	i	distributions-
nettet.	Biogas	er	nærmere	beskrevet	i	af-
snit	1.7.	

I	vinteren	2009-2010	fik	Nord	Pool	Gas	
(NPG)	sit	gennembrud	på	det	dansk-
svenske	gasmarked.	Den	positive	udvik-
ling	startede	i	oktober	2009,	hvor	der	
blev	foretaget	ca.	100	handler	på	NPG.	
Siden	steg	antallet	af	handler	kraftigt	og	
toppede	i	marts	med	over	800	handler	
på	en	måned.	Volumenmæssigt	er	der	
på	NPG	blevet	handlet	næsten	9	%	af	
det	danske	forbrug	i	perioden	fra	januar	
til	juni	2010,	hvilket	skal	sammenlignes	
med,	at	kun	ca.	1	%	af	det	danske	forbrug	
blev	handlet	på	NPG	året	inden.	

I	2010	har	der	kun	været	få	dage	med	
flaskehals	på	importen	fra	Tyskland	i	El-
lund	og	dermed	kun	få	afbrud	i	trans-
porten.	Dette	skyldes,	at	eksporten	til	
Tyskland	har	været	mere	stabil.	Den	
større	fysiske	eksport	muliggør	en	til-
svarende	modstrømsimport.	I	2010	har	
der	således	ikke	været	det	samme	antal		
afbrud,	som	sås	i	2009	og	i	2007.	Læs	
mere	i	afsnit	3.3.

Forsyningssikkerhed i de kommende år
Energistyrelsen	vurderer,	at	produkti-	
onen	i	Nordsøen	i	de	kommende	år	vil	
falde	og	muligvis	være	stort	set	udfaset	
i	2040.	Prognoserne	er	behæftet	med	en	
vis	usikkerhed.	

Idet	Nordsøen	hidtil	har	udgjort	den	ene-
ste	fysiske	mulighed	for	at	føre	gas	ind	i	
Danmark	og	Sverige,	er	der	dermed	risiko	
for,	at	der	om	relativt	få	år	opstår	forsy-
ningsproblemer.	Energinet.dk	har	derfor	
udarbejdet	en	fremskrivning	af	gasfor-
bruget	i	Danmark	og	Sverige.	Fremskriv-
ningen	viser,	at	hvis	al	gassen	fra	Nord-
søen	leveres	til	Danmark	og	Sverige,	kan	
behovet	på	årsbasis	dækkes	frem	til	2017.	
I	2012/2013	kan	den	danske	produktion	
dog	vise	sig	at	være	utilstrækkelig	til	at	
dække	det	danske	og	svenske	behov.	Læs	
mere	i	afsnit	5.

Energinet.dk	har	derfor	valgt	at	investe-
re	i	ny	infrastruktur,	som	muliggør	forsy-
ning	til	Danmark	og	Sverige	fra	Tyskland	
fra	oktober	2013	og	indgå	en	trykservice-
aftale	med	Tyskland	for	årene	2010-2013.

Gas fra Tyskland 2010-2013
Til	dækning	af	behovet	i	perioden	2010-
2013	har	Energinet.dk	arbejdet	med	

muligheden	for	at	få	leveret	gas	fra	
Tyskland.	Arbejdet	består	både	af	drifts-
samarbejde	med	TSO’erne	syd	for	den	
danske	grænse	vedrørende	den	fysiske	
import	fra	Tyskland	og	indgåelse	af	af-
taler	med	DEUDAN-partnerne	om	kapa-
citet	og	om	trykforøgelse	på	den	tyske	
side	af	grænsen.	Samtidig	arbejder		
Energinet.dk	sammen	med	Sikkerheds-
styrelsen	for	at	finde	løsninger	på,	hvor-
dan	den	noget	anderledes	tyske	gaskva-
litet	skal	håndteres	i	det	danske	system.	
Der	forventes	en	kapacitet	på	op	til	
200.000	m3/h,	men	på	grund	af	det	rela-
tivt	begrænsede	tryk,	der	kan	leveres	fra	
det	tyske	system,	vil	kapaciteten	være	af-
brydelig.	Læs	mere	i	afsnit	1.3.

Nødforsyning
Det	danske	gastransmissionssystem	
modtager	i	dag	gas	gennem	de	to	off-	
shoreledninger	Tyra-Nybro	og	Syd	Arne-
Nybro.	Fra	oktober	2010	blev	det	desuden	
muligt	at	modtage	gas	fra	det	tyske	mar-
ked	i	de	fleste	driftssituationer.	Ud	over	
de	nævnte	importkilder	udgør	de	to	gas-
lagre	i	Danmark	(Stenlille	og	Lille	Torup)	
en	vigtig	del	af	kapacitetsreserverne.	

I	henhold	til	bekendtgørelsen	om	”Vare-
tagelse	af	naturgasforsyningssikkerhe-
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den”	skal	Energinet.dk	sikre	forbrugerne	
i	en	nødsituation.	I	tilfælde	af	alvorli-
ge	forsyningssvigt	fra	Tyra	har	Energi-
net.dk	indgået	en	række	aftaler,	der	sik-
rer	forsyningen	bl.a.	om	leverance	fra	
de	danske	gaslagre	(reservation	af	la-
gervolumen),	leverancer	fra	Tyra	via	Ha-
rald	gennem	Syd	Arne-Nybro	ledningen	
(nødleverance-aftale),	afbrud	af	de	35-40	
største	forbrugere	af	naturgas,	dvs.	af-
brydelig	nødforsyning	og	udnyttelse	af	
linepack	i	landledninger	og	søledninger	
(rent	fysisk).	Derudover	har	der	siden	ok-
tober	2010	været	en	begrænset	og	ikke	i	
alle	driftssituationer	sikker	mulighed	for	
nødforsyning	fra	Tyskland.

Ovenstående	sikrer	forsyningssikkerhe-
den	til	Danmark	på	kort	sigt,	og	afta-
lerne	analyseres	og	justeres	årligt.	Læs	
mere	i	afsnit	4.3.

Ny forordning om nødforsyning
EU-Kommissionen	stillede	i	juli	2009	
forslag	til	en	forordning	om	gasnød-
forsyningssikkerhed,	som	træder	i	kraft	
med	udgangen	af	2010.	Hovedformålet	
med	den	nye	forordning	er	at	forbedre	
forsyningssikkerheden	i	EU’s	medlems-
lande.	Dette	skal	ske	1)	ved	at	sikre	en	
tilstrækkelig	kapacitet	i	systemerne	(in-

frastrukturstandard)	til	at	kunne	hånd-
tere	ekstreme	efterspørgselssituatio-
ner	og	alvorlige	forsyningssvigt,	2)	ved	
at	sikre	forsyningerne	til	såkaldt	’be-
skyttede	forbrugere’	selv	ved	alvorlige	
langvarige	forsyningssvigt	(forsynings-
standard),	og	3)	ved	at	medlemsstaterne	
samarbejder	og	agerer	solidarisk	i	nød-
forsyningssituationer	(regionalt	samar-
bejde).

Forordningen	indfører	en	minimums-
standard	for	håndtering	af	nødforsy-
ningsopgaven	i	EU,	der	langt	hen	ad	ve-
jen	minder	om	den	nuværende	danske	
model.	Der	skal	dog	foretages	visse	ju-
steringer,	for	at	Danmark	kan	leve	op	til	
forordningen.	Generelt	skal	EU-lande-
ne	sikre	en	øget	brug	af	markedsbasere-
de	mekanismer.	Ændringerne	vil	primært	
komme	til	at	omhandle	opfyldelse	af	det	
såkaldte	N-1	kriterie	på	regionalt	plan2,	
vurdering	og	ændringer	i	forhold	til	’be-
skyttede	forbrugere’,	udarbejdelse	af	en	
risikovurdering	og	planer	for	forebyggel-
se	og	nødforsyning	og	en	større	grad	af	
koordinering	med	nabolandene.

2	 Med	N-1	kriteriet	på	regionalt	plan	menes	mulig-
heden	for	at	forsyne	Danmark	og	Sverige,	hvis	den	
største	forsyningskilde	–	Tyra-Nybro	ledningen	–	i	
en	periode	ikke	kan	levere	gas.	

Energinet.dk	har	sammen	med	Energi-
styrelsen	igangsat	et	projekt	for	at	få	
kortlagt	omfanget	af	de	påkrævede	æn-
dringer	i	håndteringen	af	nødforsynings-
opgaven,	som	forordningen	medfører	i	
forhold	til	i	dag.	Projektet	vil	undervejs	
inddrage	markedsaktørerne	og	nabolan-
denes	systemoperatører.	Læs	mere	i	af-
snit	1.4.

Status på udbygningen af Ellund-Egtved
Klima-	og	energiministeren	har	i	hen-
hold	til	Lov	om	Energinet.dk	godkendt	
behovet	for	etablering	af	anlæggene	til	
udvidelse	af	transportkapacitet	fra	den	
dansk-tyske	grænse	til	Egtved.	Ministe-
ren	har	i	brev	af	29.	januar	2010	og	17.	
maj	2010	givet	Energinet.dk	godkendel-
se	til	etablering	af	henholdsvis	kompres-
sorstation	og	ledningsdublering.	

Der	skal	opføres	en	kompressorstation	
i	Egtved,	som	skal	sikre	et	tilstrækkelig	
højt	tryk,	så	gassen	fra	Tyskland	kan	le-
veres	videre	i	det	danske	gastransmissi-
onssystem	til	de	danske	og	svenske	for-
brugere.

Foruden	kompressorstationen	er	det	
nødvendigt	at	anlægge	en	94	km	lang	
gastransmissionsledning	fra	den	tyske	
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grænse	til	Egtved.	Der	findes	i	dag	en	
rørledning	fra	Ellund/Frøslev	til	Egtved,	
hvorigennem	gas	fra	Nordsøen	hidtil	er	
eksporteret	til	Tyskland.	Analyser	af		
kapaciteten	har	imidlertid	vist,	at	den		
eksisterende	rørledning	ikke	muliggør	
import	af	gas	i	tilstrækkelige	mæng-
der.	Derfor	er	det	nødvendigt	at	supplere	
den	eksisterende	ledning	med	en	paral-
lel	forbindelse.	

I	2010	blev	projektering	og	bygning	af	
kompressorstationen	sendt	i	udbud.	
Projektering	af	anlægget	påbegyndes	
i	2011	efter	indgåelse	af	kontrakt	med	
en	totalleverandør.	Kompressorstatio-
nen	vil	stå	klar	til	idriftsættelse	i	efter-
året	2013.

I	2010	indgås	der	også	aftale	om	projek-
tering	af	gasledningen.	I	2011	gennemfø-
res	arkæologiske	forundersøgelser	i	hele	
ledningens	længde,	og	den	endelige	lin-
jeføring	fastlægges.	Selve	anlægget	af	
gasledningen	udføres	i	foråret	2012,	så	
gasledningen	kan	sættes	i	drift	i	efter-
året	2013.	Læs	mere	i	afsnit	6.1.

Gaskvalitet
Rent	fysisk	er	den	danske	Nordsøgas	
kendetegnet	ved	en	meget	ensartet	

sammensætning	og	derfor	en	meget	
ensartet	gaskvalitet.	Når	der	kommer	
gas	fra	Tyskland,	er	denne	en	blanding	af	
gas	fra	mange	kilder,	som	leveres	til	det	
tyske	marked.	Kunderne	vil	opleve,	at	na-
turgaskvaliteten	ændrer	sig.	Tilsvarende		
vil	de	sandsynligvis	også	opleve	større	
variationer	i	gaskvaliteten.	I	langt	de	fle-
ste	situationer	vil	gas	fra	Tyskland	have	
en	kvalitet,	så	den	godt	kan	importe-
res	til	Danmark,	men	for	at	gaskvalite-
ten	ikke	skal	være	en	hindring	for	import,	
kræves	en	ændring	af	Gasreglementet.	
Læs	mere	i	afsnit	4.4	og	5.6.

Mulighed for energibesparelser
i Nordsøen
Energinet.dk	har	i	samarbejde	med	Ener-
gistyrelsen	i	2009-10	foretaget	en	analy-
se	af,	hvorvidt	trykket	af	den	gas,	der	kom-
mer	fra	Tyra	Øst	til	Nybro,	kan	nedsættes	
for	at	reducere	energiforbruget	ved	kom-
pression.	Resultaterne	viser,	at	en	løsning	
med	reduceret	kompression	offshore	og	
rekompression	på	land	med	energieffek-
tive	eldrevne	kompressorer	i	Nybro	og	
Egtved	giver	en	energibesparelse.	En	po-
tentiel	realisering	af	de	energimæssige	
besparelser	vil	kræve	genforhandling	af	
kommercielle	aftaler	mellem	de	selska-
ber,	som	sælger,	køber	og	transporterer	

gas	fra	Tyra	Øst,	da	dele	af	omkostninger-
ne	flyttes.	Læs	mere	i	afsnit	6.2.

Muligheder for norsk gas
direkte til Danmark 
I	forbindelse	med	Klima-	og	energimi-
nisterens	godkendelse	af	udvidelserne	
af	gastransmissionssystemet	mod	Tysk-
land	blev	konsekvenserne	for	nordsø-
producenterne	af	dubleringen	af	lednin-
gen	mellem	Ellund	og	Egtved	analyseret.	
Analyserne	viste	bl.a.,	at	der	på	længere		
sigt	kan	være	behov	for	en	forbindelse	
til	Norge.	Energinet.dk	har	derfor	igang-
sat	en	række	initiativer	for	at	undersøge	
mulighederne	for	at	etablere	en	sådan	
forbindelse.	Initiativerne	koordineres	
med	den	norske	systemoperatør	for	off-
shore-gasledningerne,	Gassco,	som	i	ef-
teråret	2010	har	set	på	en	række	mulige	
forbindelser	mellem	eksisterende	norsk	
og	dansk	infrastruktur	i	Nordsøen.	Læs	
mere	i	afsnit	6.3.

Mere biogas i Danmark
En	væsentlig	øgning	af	biogasprodukti-
onen	har	bred	politisk	opbakning	i	Dan-
mark,	bl.a.	fordi	produktionen	af	biogas	
reducerer	udledningen	af	drivhusgasser-
ne	metan	og	lattergas.	Den	nuværende	
producerede	mængde	biogas	anvendes	
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primært	som	brændsel	på	de	decentrale	
kraftvarmeværker,	der	producerer	el	og		
fjernvarme.	Opgradering	og	injektion	af	
biogas	i	gasnettet	kan	være	en	meto-
de	til	at	håndtere	udfordringen	ved	en	
ufleksibel	biogasproduktion,	i	det	om-
fang	den	ikke	kan	anvendes	lokalt.		
Energinet.dk	har	derfor	udviklet	en	mar-
kedsmodel	for	biogas	i	samarbejde	med	
gasdistributionsselskaberne,	så	det	er	
muligt	at	handle	biogas	i	gasnettet.	Der	
er	derudover	nedsat	en	arbejdsgruppe,	
der	arbejder	med	kravene	til	biogaskvali-
teten.	Kravene	forventes	implementeret	
inden	udgangen	af	2010.	

En	række	aktører	i	gasmarkedet	har	ef-
terspurgt	en	dokumentationsordning	for	
biogas,	og	Energinet.dk	arbejder	nu	på	
at	supplere	markedsmodellen	for	biogas	
med	en	sådan	ordning.	Formålet	med	en	
dokumentationsordning	for	biogas	er	at	
skabe	sporbarhed	for	biogassen	for	der-
ved	at	fremme	et	troværdigt	marked	for	
de	forbrugere,	der	er	villige	til	at	betale		
mere	for	’grøn	energi’	og	vil	have	dette	
dokumenteret.	Læs	mere	i	afsnit	1.7.

Strategisk miljøvurdering, SMV
Energinet.dk	har	vurderet,	at	emnerne	
norsk gas direkte til Danmark	og	biogas 

i gasnettet	har	strategisk	betydning	for	
den	kommende	udvikling	af	gassyste-
met	og	kan	have	væsentlige	miljømæs-
sige	konsekvenser.	Disse	er	beskrevet	i	
afsnit	6.3	og	1.7.	Derfor	er	der	gennem-
ført	en	strategisk	miljøvurdering	(SMV)	
af	Gas	i	Danmark	2010	med	særligt	fo-
kus	på	disse	afsnit.	SMV’en	blev	gen-
nemført	i	sommeren	og	efteråret	2010,	
hvor	der	først	blev	foretaget	en	afgræns-
ningshøring	med	det	formål	at	afklare,	
om	Energinet.dk	har	fokuseret	på	de	rig-
tige	miljømæssige	problemstillinger	i	
miljøvurderingen.	Derefter	blev	der	gen-
nemført	en	høring	af	den	strategiske	
miljøvurdering	af	rapporten.	Den	strate-
giske	miljøvurdering	viste,	at	de	poten-
tielle	miljøkonsekvenser	ved	en	eventu-
el	kommende	forbindelse	mellem	Norge	
og	Danmark	vil	kunne	mindskes	væsent-
ligt	ved	valget	af	placering	af	de	kom-
mende	anlæg.	De	svar,	som	er	modtaget	
i	løbet	af	høringsperioden,	giver	ikke	an-
ledning	til	ændringer	i	planen.	Læs	mere	
i	afsnit	6.4.

Tariffer
Det	danske	gasmarked	har	gennemgå-
et	en	betydelig	udvikling	siden	markeds-
åbningen	i	2004.	Integrationen	med	det	
nordeuropæiske	marked	er	øget,	og	for-

bruget	af	gas	i	Danmark	og	Sverige	har	
ændret	karakter.	Endvidere	vil	Danmark	
i	de	kommende	år	gå	fra	at	være	netto-
eksportør	til	at	være	nettoimportør	af	
gas,	og	Ellund-Egtved	udvidelsen	inde-
bærer	nye	investeringer,	der	vil	påvirke	
omkostningsbasen	betydeligt.

Energinet.dk	udmeldte	i	januar	2010	
principperne	for,	hvordan	omkostnin-
gerne	forbundet	med	Ellund-Egtved	ud-
videlsen	vil	blive	indregnet	i	tarifferne.	
Derudover	er	der	påbegyndt	et	’service-
eftersyn’	af	den	nuværende	tarifmodel		
med	henblik	på	at	tilpasse	metoden	til	
de	nye	markeds-	og	forsyningsvilkår.	
Analyserne	vurderer	også	tarifmodellen	i	
forhold	til	den	nye	EU-forordning.	Energi-	
net.dk	har	derfor	igangsat	Tarifprojekt	
2010	og	vil	under	projektet	være	i	tæt	
dialog	med	Energitilsynet	og	markedets	
aktører.	Læs	mere	i	afsnit	1.5.

Optimering af de tekniske kapaciteter
i transmissionsnettet
Energinet.dk	arbejder	med	videreud-
vikling	af	modeller	til	beregning	og	op-
timering	af	kapaciteter	i	det	danske	
transmissionssystem.	Formålet	er	at	
maksimere	den	kapacitet,	som	stilles	
til	rådighed	for	markedet,	uden	at	sæt-
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te	forsyningssikkerheden	over	styr.	Dette	
arbejde	inkluderer	de	fleste	af	de	allere-
de	nævnte	forhold.	Således	påvirker	både	
flow-scenarier	fra	enten	Nordsøen	eller	
Tyskland,	markedsmodellen,	forbrugs-
mønstre	og	gaskvalitet	alle	sammen	den	
tekniske	kapacitet	i	gassystemets	punk-
ter.	Læs	mere	i	afsnit	1.6.

Fossilfri gas 2050
Gassystemet	besidder	et	unikt	potentia-
le	for	på	kort	og	mellemlang	sigt	at	bi-
drage	med	gas	som	en	effektiv	og	mil-
jøvenlig	energikilde	og	for	på	lang	sigt	
at	bidrage	til	effektivt	og	sikkert	at	inte-
grere	store	mængder	vedvarende	ener-
gi	(såsom	biogas	og	VE-gasser)	i	et	ef-
fektivt	samspil	med	mere	fluktuerende,	
vedvarende	energikilder	fra	vind,	sol	og	
bølger.	

Gas	udgør	en	mulighed	for	et	meget	
stort	og	fleksibelt	energilager,	som	kan	
bidrage	effektivt	til	indpasning	af	vind-
kraft.	Samfundsøkonomisk	er	gas	et	ef-
fektivt	brændsel	til	spidslastproduktion	
af	el,	til	procesvarme	i	industri	og	service	
og	til	transportsektoren.

Dertil	kommer,	at	gas	kan	blive	et	cen-
tralt	brændsel	i	forhold	til	forsyning	

af	fremtidens	meget	energieffektive	
brændselsceller.	Danmarks	styrkepositi-
oner	på	biogas-	og	brint/brændselscelle-
området	er	centrale	i	forhold	til	realise-
ringen	af	en	energiforsyning	uafhængig	
af	fossile	brændsler.	Det	er	derfor	vigtigt	
at	fastholde	og	styrke	forsknings-	og	ud-
viklingsindsatsen	på	en	række	centrale	
områder	såsom	udvikling	af	teknologi-
er,	der	ved	hjælp	af	el	kan	lave	metan	af	
brint,	vand,	syntesegas	og/eller	CO2.	Det-
te	vil	give	mulighed	for	at	bruge	gasnet-
tet	som	et	’lager’	for	billig	el.	Læs	mere	i	
afsnit	1.8.
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1. Aktuelle temaer i
den danske gasverden

1.1 Internationalt samarbejde
Det	internationale	samarbejde	spil-
ler	en	større	og	større	rolle	for	Energi-
net.dk’s	opgaveløsning.	Den	tredje	libe-
raliseringspakke	og	det	heraf	bindende	
samarbejde	mellem	TSO’erne	og	de	fæl-
les	europæiske	regler	stiller	derfor	store	
krav	til	Energinet.dk’s	indsats	på	det	in-
ternationale	område.	Igangsætning	af	
arbejdet	i	ENTSOG	i	december	2010,	nye	
infrastrukturprojekter	og	nye	produkter	
til	forbedring	af	handlen	over	grænser-
ne	er	eksempler	på	aktuelle	internatio-
nale	opgaver.

1.1.1 Den tredje 
liberaliseringspakke
Et	af	de	vigtigste	EU-initiativer	på	ener-
giområdet	i	de	seneste	par	år	er	den	
tredje	liberaliseringspakke,	der	blev	ved-
taget	i	juli	2009.	Formålet	med	pakken	
er	at	harmonisere	det	europæiske	el-	og	
gasmarked	ved	hjælp	af	fælles	regelsæt	
og	mere	integreret	europæisk	samarbej-
de	med	fokus	på	fem	hovedelementer:	

•	 Ejermæssig	adskillelse	mellem	trans-
missionsvirksomhed	og	produktion	og	
handel	(her	lever	Energinet.dk	allerede	
fuldt	ud	op	til	kravene)

•	 Styrkelse	af	nationale	tilsynsmyndig-
heder

•	 Etablering	af	et	fælles	EU-tilsynsagen-
tur	for	nationale	regulatorer	(Agency	
for	the	Cooperation	of	Energy	Regula-
tors	–	ACER)

•	 Formalisering	af	det	europæiske	TSO-
samarbejde	(European	Network	of	
Transmission	System	Operators	–	EN-
TSO-E	og	ENTSOG	for	henholdsvis	el	
og	gas)	

•	 Øget	gennemsigtighed	vedrørende	
grænseoverskridende	handel	med	og	
transmission	af	el	og	gas.

Ny arbejdsstruktur
I	perioden	frem	til	marts	2011	er	EN-
TSOG,	EU-Kommissionen	og	ACER	i	fuld	
gang	med	at	implementere	den	nye	ar-
bejdsstruktur,	som	fremgår	af	den	tred-
je	liberaliseringspakke.	EU-Kommissio-
nen	har	med	hjælp	fra	både	regulatorer	
og	TSO’er	etableret	en	prioriteret	li-
ste	over	de	markedsforskrifter	og	tek-
niske	forskrifter,	der	i	første	omgang	
skal	realiseres.	Regulatorerne	udarbej-
der	de	overordnede	retningslinjer,	som	
danner	rammen	for	de	første	forskrif-
ter,	som	TSO’erne	udvikler	i	ENTSOG-re-
gi.	Forskrifterne	skal	i	høring	hos	alle	in-
teressenter	og	derefter	kommenteres	

og	godkendes	af	både	regulatorerne	og	
EU-Kommissionen,	hvorefter	de	afslut-
ningsvis	gøres	bindende	i	alle	medlems-
lande.	

ACER
Det	er	hensigten	at	styrke	regulatorer-
nes	rolle	betydeligt	både	via	øgede	na-
tionale	beføjelser	og	i	form	af	etable-
ringen	af	ACER.	Perioden	frem	til	marts	
2011,	hvor	ACER	skal	være	fuldt	operatio-
nel,	er	en	såkaldt	pilotfase,	hvor	den	nye	
samarbejdsstruktur	afprøves	af	de	nati-
onale	energiregulatorer.	De	regler,	som	
udvikles	i	samarbejde	med	TSO’erne,	vil	
dog	ikke	være	bindende,	før	pilotfasen	
afsluttes.

ENTSOG  
Et	særlig	vigtigt	element	for	Energi-	
net.dk	i	den	tredje	liberaliseringspak-
ke	er	etableringen	af	ENTSOG	(European	
Network	of	Transmission	System	Ope-
rators	for	Gas).	Hovedformålet	med	den	
nye	organisation	er	at	forbedre	de	euro-
pæiske	TSO’ers	samarbejde	og	at	videre-
udvikle	rammerne	for	en	fælles	europæ-
isk	udvikling	af	energimarkederne.	

Gennem	ENTSOG	inddrages	TSO’erne	i	
det	officielle	EU-samarbejde	på	energi-
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området,	hvor	en	række	hovedopgaver	
skal	løses:
•	 Udvikling	af	markedsforskrifter	og	tek-

niske	forskrifter	for	grænseoverskri-
dende	handel	og	transmission

•	 Forsknings-	og	udviklingsaktiviteter
•	 Driftssamarbejde
•	 Investeringsplanlægning	i	form	af	

10-årige	netudviklingsplaner.

De	officielle	arbejdsopgaver	i	ENTSOG	
blev	påbegyndt	den	1.	december	2009.	
I	2010	har	ENTSOG	etableret	sit	hoved-
kontor	i	Bruxelles	og	nedsat	arbejds-
grupper	med	dertilhørende	sekretariat	
inden	for	en	række	arbejdsområder,	bl.a.	
kapacitetsallokeringer,	håndtering	af	ka-
pacitetsbegrænsninger,	balancering	og	
investering.	Derudover	er	der	udarbejdet	
en	10-års	netudviklingsplan,	TYNDP3,	for	
perioden	2010-2020	og	en	række	hold-
ningspapirer	på	gasområdet.					

I	ENTSOG-regi	arbejdes	der	i	efteråret	
2010	videre	med	den	første	markedsfor-
skrift	for	kapacitetsallokeringer,	som	på	
baggrund	af	de	overordnede	retnings-
linjer	fra	regulatorerne	skal	danne	præ-
cedens	for	forskrifterne	på	de	andre	ar-
bejdsområder.	Det	forventes,	at	arbejdet	
3	 Ten	Year	Network	Development	Plan.

med	forskriften	for	kapacitetsallokerin-
ger	afsluttes	medio	2012.

Eftersom	EU	prioriterer	samarbejdet	i	
ENTSOG	højt,	og	fordi	de	fremtidige	net-
regler	vil	få	virkning	i	Danmark,	er	EN-
TSOG	et	vigtigt	samarbejdsforum	for	
udviklingen	af	europæisk	energipolitik	
og	for	driftssamarbejdet	på	tværs	af	EU.	
Derfor	har	Energinet.dk	valgt	at	fokusere	
på	samarbejdet	i	ENTSOG,	hvor	Energi-
net.dk’s	markedsdirektør	er	medlem	af	
ENTSOG’s	bestyrelse,	mens	medarbejde-
re	fra	hele	gasdivisionen	deltager	aktivt	
i	arbejdsgrupper	inden	for	bl.a.	kapaci-
tetsallokering,	investering,	interoperabi-
litet,	tariffer	mv.	

1.1.2 VE-direktiv 
og 20-20-20 mål
Med	vedtagelsen	af	EU’s	klima-	og	ener-
gipakke	i	april	2009	blev	de	såkaldte	20-
20-20	mål	formelt	vedtaget.	Målene	be-
tyder,	at	EU	senest	i	2020	skal	reducere	
udledningen	af	drivhusgasser	med	20	%,	
opnå	20	%	vedvarende	energi	i	EU’s	sam-
lede	energiforbrug	og	reducere	energi-
forbruget	med	20	%.	For	Danmarks	ved-
kommende	betyder	det,	jf.	de	foreslåede	
principper	for	byrdefordeling,	at	vedva-

rende	energi	i	2020	skal	udgøre	30	%	af	
det	endelige	danske	energiforbrug	sam-
menlignet	med	17	%	af	bruttoenergifor-
bruget	i	2005.

Energinet.dk	ønsker	at	bidrage	til	de	na-
tionale	og	europæiske	klimamålsætnin-
ger	og	sikre	forsyningssikkerheden	ved	
bl.a.	at	understøtte	udbredelsen	af	bio-
gas	i	Danmark	og	sikre	muligheden	for	
optimering	mellem	vedvarende	energi-
kilder	som	biogas	og	naturgas	og	andre	
mere	CO2-udledende	fossile	brændsler.	
Bedre	udnyttelse	af	gassens	fleksible	re-
gulerkraftegenskaber	i	et	stadig	mere	
vindbaseret	energisystem	kan	blive	et	
væsentligt	element	i	sikringen	af	forsy-
ningssikkerheden.	

1.1.3 Baltic Gas og 
West Baltic Task Force
Energinet.dk	har	i	perioden	2009-2012	
formandsskabet	for	Baltic	Gas,	der	er	en	
samarbejdsorganisation	for	gasselskaber	
og	systemoperatører	(TSO’er)	i	Østersø-	
regionen.	Organisationen	fokuserer	især	
på	forsyningssikkerhed	og	udvikling	af	
gasmarkedet,	men	har	også	udarbejdet		
analyser	inden	for	udvikling	af	biogas	og	
gas	i	transportsektoren	i	Østersøregionen.
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Figur	1-1:	Link4Hubs-servicen	mellem	Energinet.dk	og	Gasunie	D	og	NL.

I	2010	har	Baltic	Gas	fået	ansvaret	for	at	
lede	arbejdet	i	West	Baltic	Task	Force,	der	
er	en	arbejdsgruppe	nedsat	af	EU-Kom-
missionen	med	henblik	på	at	undersø-
ge	alternativer	til	den	faldende	danske	
gasproduktion	i	Nordsøen	og	styrkelse	
af	forsyningssikkerheden	i	regionen.	Der	
har	derfor	været	afholdt	en	række	inte-
ressentmøder	med	deltagelse	af	TSO’er,	
gasselskaber,	energimyndigheder	(sty-
relser	og	ministerier),	regulatorer	og	EU-
Kommissionen.	Møderne	har	resulteret	
i	udgivelsen	af	analyser	vedrørende	sta-
tus	og	barrierer	for	infrastrukturprojek-
ter	i	regionen.

Formålet	med	arbejdet	er	at	udvikle	en	
konkret	handlingsplan,	som	forventes	
færdiggjort	i	december	2010.	Handlings-
planen	vil	inddrage	de	foreløbige	konklu-
sioner	fra	analyserne	og	vil	især	fokusere	
på	en	norsk	forbindelse	til	Østersøregio-
nen	som	en	del	af	helhedsløsningen.	

Hvis	EU-Kommissionen	er	tilfreds	med	
det	arbejde,	som	Baltic	Gas	leverer	til	
West	Baltic	Task	Force,	forventes	det,	at	
analyserne	og	konklusionerne	herfra	vil	
influere	betydeligt	på	EU-Kommissio-
nens	regionale	planer.	

1.1.4 Bilateralt samarbejde
Bilateralt	eller	multilateralt	foregår	det	
vigtigste	samarbejde	med	nabo-TSO’er-
ne	i	Sverige,	Tyskland,	Holland	og	Norge.

1.2 Link4Hubs
Link4Hubs	er	en	ny	grænsepunktsser-
vice,	der	udbydes	i	et	samarbejde	mel-
lem	de	tre	TSO’er	–	GTS	i	Holland,	Gas-
unie	Deutschland	i	Nordtyskland	og	
Energinet.dk	i	Danmark.

Link4Hubs	er	en	uafbrydelig,	bundlet	
service,	hvor	transportkunden	får	mu-
lighed	for	at	transportere	gas	over	fle-
re	landegrænser	i	Europa	ved	brug	af	
en	fælles	Link4Hubs-platform.	Handlen	
via	servicen	sker	dagen	før	gassen	skal	
transporteres	fysisk	–	dvs.	at	den	udby-
des	som	en	day-ahead-service.

Grundtanken	er,	at	transportkunden	ved	
et	klik	på	en	fælles	platform	flytter	gas	
fra	et	virtuelt	Link4Hubs-punkt	i	Dan-
mark	til	et	virtuelt	Link4Hubs-punkt	i	
enten	Nordtyskland	eller	Holland	uden	
at	skulle	reservere	kapacitet	ind	og	ud	af	
de	respektive	lande,	og	at	nomineringen	
af	gassen	sker	automatisk	ved	reservati-
on	af	servicen.	Servicen	udbydes	i	Dan-

mark,	Nordtyskland	og	Holland	med	mu-
lighed	for,	at	flere	TSO’er	eller	lande	kan	
koble	sig	på.	

1.3 Gas fra Tyskland 
2010-2013

1.3.1 Harmonisering af 
produkter i Ellund
Energinet.dk	arbejder	løbende	på	at	for-
bedre	markedssituationen	for	transport-
kunderne	på	grænsepunktet	Ellund.	I	
2010	har	Energinet.dk	introduceret	Link-
4Hubs,	jf.	afsnit	1.2.	Samtidig	arbejder	
Energinet.dk	på	at	harmonisere	de	af-
brydelige	kapacitetsprodukter	på	græn-
sepunktet	i	samarbejde	med	de	tilstø-
dende	systemoperatører	i	Tyskland.	
Endelig	analyseres	mulighederne	for	et	
ændret	set-up	på	grænsepunktet	un-
der	hensyntagen	til,	at	de	europæiske	
regulatorer	ønsker	at	harmonisere	ka-
pacitetsallokeringen	og	flaskehalshånd-
teringen	i	Europa.

1.3.2 Driftssamarbejde
Energinet.dk	vurderer	fortsat	alle	mulig-
heder	for	at	få	gas	leveret	fysisk	fra	Tysk-
land	i	de	perioder,	hvor	dette	efterspør-
ges.	Energinet.dk	har	taget	initiativ	til	
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driftssamarbejde	med	TSO’erne	syd	for	
grænsen,	og	den	første	fysiske	import	af	
gas	fra	Tyskland	siden	1984	blev	foreta-
get	den	13.	juli	2010.	

Denne	dag	lukkede	Energinet.dk	en	ven-
til	i	Egtved,	hvorved	man	isolerede	det	
sønderjyske	system.	Herefter	blev	der	im-
porteret	gas	fra	Tyskland	ved	et	tryk	på	
lidt	under	60	bar,	hvilket	var	tilstrække-
ligt	til	at	forsyne	det	sønderjyske	system.	

1.3.3 Midlertidig  
trykserviceaftale 2010-2013
Energinet.dk	har	indgået	en	tryk-	og	ka-
pacitetsaftale	med	DEUDAN-partner-
ne,	der	muliggør	en	forøgelse	af	trykket	
på	den	tyske	side	af	Ellund,	således	at	
der	fysisk	har	kunnet	importeres	gas	fra	
Tyskland	siden	1.	oktober	2010.

Siden	oktober	2010	har	tyskerne	kunnet	
tilvejebringe	et	tryk	på	68-72	bar,	hvilket	
har	muliggjort	fysisk	import	af	gas	fra	
Tyskland	uden	lukning	af	ventilen	i	Egt-
ved,	hvorved	tysk	gas	også	er	kommet	
ind	i	systemet	nord	for	Egtved.	

Trykforøgelsen	kan	medføre	import	af	op	
til	200.000	Nm3/h.	Usikkerhed	vedrøren-

de	gaskvaliteten	og	begrænsningerne	
i	det	danske	systems	muligheder	for	at	
modtage	gas	fra	Tyskland,	f.eks.	når	der	
er	behov	for	højt	tryk	i	systemet	til	forsy-
ning	af	det	svenske	marked	og	til	injekti-
on	i	lagrene,	medfører,	at	importkapaci-
teten	fra	Tyskland	vil	være	afbrydelig.	

Aftalen	om	trykforøgelse	trådte	i	kraft	
1.	oktober	2010,	og	siden	da	er	der	i	fle-
re	situationer	blevet	importeret	gas	fra	
Tyskland,	når	efterspørgslen	efter	nord-
gående	kapacitet	har	været	større	end	
efterspørgslen	efter	sydgående	kapaci-
tet.	

I	gasåret	2012-2013	kan	behovet	for	gas	
fra	Tyskland	være	kritisk	for	oprethol-
delsen	af	forsyningen	til	det	danske	og	
svenske	marked.	Energinet.dk	vil	derfor	
forsøge	at	maksimere	mulighederne	for	
fysisk	import	fra	Tyskland.	

1.3.4 Gaskvalitet for  
tysk gas 2010-2013
Gassen	fra	Tyskland	vil	have	en	varie-
rende	sammensætning	afhængig	af	
de	aktuelle	forsyningsforhold	og	er	ty-
pisk	en	blanding	af	tysk,	norsk,	hollandsk	
og	russisk	naturgas	og	på	sigt	lidt	bio-

gas.	Gassen	fra	Tyskland	forventes	at	
have	væsentligt	lavere	wobbe-indeks4	og	
brændværdi	og	større	variation	i	disse	
parametre	end	det,	de	danske	gasforbru-
gere	hidtil	har	oplevet.	Med	hensyn	til	
andre	gaskvalitetsparametre	såsom	re-
lativ	densitet,	svovlindhold	og	dugpunk-
ter	minder	gassen	fra	Tyskland	om	den	
danske	gaskvalitet.	Gassen	fra	Tyskland	
vil	kun	blive	modtaget,	hvis	den	er	inden	
for	grænserne	i	Gasreglementet	og	Reg-
ler	for	Gastransport.

Det	tilladte	interval	i	Gasreglementet	for	
wobbe-indekset	er	14,1-15,5	kWh/Nm3.	
Variationen	af	den	tyske	gas	er	histo-
risk	fra	13,9-15,3	kWh/Nm3,	mens	variati-
onen	af	den	danske	gas	er	omkring	15,2-
15,3	kWh/Nm3.	Energinet.dk	arbejder	
sammen	med	Sikkerhedsstyrelsen,	som	
er	myndigheden	på	området	og	ansvar-
lig	for	Gasreglementet,	for	en	udvidelse	
af	intervallet	for	wobbe-indekset	til	13,9-
15,5	kWh/Nm3.	Energinet.dk’s	forvent-
ning	er,	at	sikkerhedsstyrelsen	har	meldt	
ændringerne	ud	i	starten	af	2011

4	 Brandteknisk	parameter.	
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1.4 Ny nødforsynings- 
forordning

EU-Kommissionen	stillede	i	juli	2009	
forslag	til	en	ny	forordning	om	gasnød-
forsyningssikkerhed.	Forslaget	blev	frem-
sat	som	direkte	konsekvens	af	Ukraine-
Rusland	gaskrisen	i	vinteren	2008-2009.	
Efter	omfattende	forhandlinger	mellem	
EU-Kommissionen	og	medlemsstaterne	
vedtog	Ministerrådet	ultimo	juni	2010	et	
revideret	forslag.	Forordningen	vil	træ-
de	i	kraft	i	december	2010,	hvorefter	det	
får	direkte	retsvirkning	i	de	enkelte	med-
lemsstater.

Den	nye	forordning	indebærer	ændrin-	
ger	og	skærpede	krav	på	en	række	om-
råder	i	forhold	til	den	nuværende	hånd-
tering	af	nødforsyningsopgaven	i	EU-
lande	ne.	

Hovedformålet	med	den	nye	forordning	
er	således	at	forbedre	forsyningssikker-
heden	i	medlemslandene.	Det	sker	ved	
at	sikre	tilstrækkelig	kapacitet	i	syste-
merne	(infrastrukturstandard)	til	at	kun-
ne	håndtere	ekstreme	efterspørgsels-	
situationer	og	alvorlige	forsyningssvigt,	
ved	at	sikre	forsyningerne	til	såkaldt	’be-
skyttede	kunder’	(se	næste	afsnit)	selv	

ved	alvorlige	og	langvarige	forsynings-
svigt	(forsyningsstandard)	og	ved	re-
gionalt	samarbejde	mellem	medlems-
staterne	i	nødforsyningssituationer.	
EU-Kommissionen	får	en	central	og	sty-
rende	rolle	i	tilfælde	af	alvorlige	nødfor-
syningssituationer,	der	omfatter	dele	af	
eller	hele	unionen.	

En	anden	vigtig	målsætning	med	den	
nye	forordning	er	at	sikre,	at	det	indre	
marked	for	handel	med	gas	i	videst	mu-
ligt	omfang	bliver	opretholdt	også	i	
nødforsyningssituationer.	Derfor	stiller	
forordningen	krav	til	øget	brug	af	mar-
kedsbaserede	mekanismer,	eksempelvis	
afbrud	og	brændselsskift	på	store	for-
brugssteder,	kommerciel	brug	af	lagre	
og	fleksible	importaftaler	mv.,	som	red-
skaber	til	at	modvirke	og	mindske	ef-
fekten	af	forsyningssvigt.	Kun	i	yderste	
nødstilfælde	vil	det	fremover	være	mu-
ligt	at	benytte	ikke-markedsbaserede	
redskaber	som	strategisk	lager	(nødla-
ger	i	dag)	mv.

Forordningen	indfører	en	minimumsstan-
dard	for	håndtering	af	nødforsyningsop-
gaven	i	EU,	der	langt	hen	ad	vejen	minder	
om	den	danske	model,	men	justeringer	
vil	blive	nødvendige	også	i	den	danske	

model,	ikke	mindst	for	at	sikre	øget	brug	
af	markedsbaserede	mekanismer.	I	det	
følgende	beskrives	de	områder,	hvor	der	
vil	ske	ændringer	i	den	danske	håndte-
ring	af	nødforsyningsopgaven	som	følge	
af	den	nye	EU-forordning.

1.4.1 Ændringer i forhold til 
det nuværende nødforsy-
nings-set-up
Infrastrukturstandard
Et	centralt	element	i	forordningen	er	N-1	
kriteriet.	Kriteriet	indebærer,	at	hvis	for-
syningen	fra	den	største	forsyningskilde	
falder	bort,	skal	de	øvrige	tilgængelige	
forsyningskilder	være	i	stand	til	at	forsy-
ne	hele	markedet.	

N-1	kriteriet	skal	fremover	opfyldes	på	
regionalt	niveau,	og	da	Sverige	er	helt	
afhængig	af	forsyninger	via	Danmark,	
vil	opfyldelse	af	infrastrukturstandar-
den	samlet	set	skulle	ske	for	Danmark	
og	Sverige.	Dette	afviger	i	praksis	ikke	
fra	situationen	i	dag,	hvor	Energinet.dk	
i	tilfælde	af	forsyningssvigt	vil	være	for-
pligtet	til	at	stille	den	nødvendige	trans-
portkapacitet	til	rådighed	for	Sverige.	
Hverken	Energinet.dk	eller	andre	aktører	
har	i	dag	lovbundne	nødforsyningsfor-
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pligtelser	over	for	det	svenske	marked.	
Såfremt	transportkunder/gasleveran-
dører	har	gas	til	rådighed	til	det	sven-
ske	marked,	vil	Energinet.dk	i	dag	sørge	
for	transporten,	hvis	det	er	fysisk	muligt.	
Med	forordningen	vil	sikringen	af	de	fy-
siske	muligheder	være	nødvendig	og	kan	
indebære	betaling	til	Energinet.dk	for	
sikring	af	den	nødvendige	infrastruktur	
og	til	Energinet.dk	eller	andre	aktører	for	
den	nødvendige	lagergas.

Det	danske	transmissionssystem	er	i	dag	
alene	baseret	på	forsyning	fra	den	dan-
ske	del	af	Nordsøen,	men	har	samtidig	
en	høj	grad	af	forsyningssikkerhed.	Det	
betyder,	at	Energinet.dk	har	sikret	gas-
forsyningen	i	tilfælde	af	forsyningssvigt	
ved	brud	på	Tyra-ledningen	i	op	til	60	
dage.	Forsyningen	kan	opretholdes	ved	
at	ilandføre	gas	via	Syd	Arne-ledningen,	
ved	træk	på	lagre	og	ved	afbrydelse	af	
forsyningen	til	afbrydelige	kunder.	

Situationen fra oktober 2013
Med	den	besluttede	udbygning	af	ka-
paciteten	mod	Tyskland	forventes	forsy-
ningen	til	det	danske	og	svenske	mar-
ked	fra	slutningen	af	2013	i	tilfælde	af	
længerevarende	forsyningssvigt	fra	
Nordsøen	rigeligt	at	kunne	dækkes	via	

Tyskland,	ved	træk	på	lagre	og	ved	af-
brydelse	af	kunder	med	afbrydelige	kon-
trakter,	dvs.	uden	leverancer	fra	Syd	Ar-
ne-ledningen.

Det	samlede	kapacitetsbehov	til	det	
danske	og	svenske	marked	vurderes	i	
2014	at	være	i	størrelsesordenen	mak-
simalt	31	mio.	Nm3/døgn	(Danmark	24	
mio.	Nm3/døgn	og	Sverige	7	mio.	Nm3/
døgn).	Kapacitetsbehovet	skal	holdes		
op	mod	de	mulige	leverancer.

Der	er	i	dag	indgået	aftaler	med	lagrene	
om	levering	af	lagrenes	fulde	udtrækska-
pacitet	på	op	til	20	mio.	Nm3/døgn	i	nød-
situationer,	men	der	er	ikke	sikkerhed	for,	
at	denne	kapacitet	også	vil	være	til	rådig-	
hed	i	2014,	idet	den	afhænger	af	lager-
volumen.

Ved	etableringen	af	kompressor	og	led-
ningsdublering	vil	kapaciteten	i	det	dan-
ske	system	udgøre	17	mio.	Nm3/døgn	
(muligvis	mindre	i	det	tyske),	hvorefter		
Energinet.dk	rigeligt	vil	kunne	opfylde	
N-1	kriteriet	uden	afbrydelse	af	kunder.	
Den	øgede	kapacitet	vil	medføre,	at	der	
kan	opnås	mulighed	for	konkurrence	på	
levering	af	nødforsyningsydelsen,	idet	
den	kan	leveres	flere	steder	fra.	

Ved	svigt	i	forsyningen	fra	Tyskland	vil	
N-1	kriteriet	tilsvarende	være	opfyldt	
med	forsyning	fra	Nordsøen,	fra	lager	og	
eventuelt	via	afbrydelige	kunder.

Situationen i 2020-2025
Energistyrelsen	forventer,	at	forsyningen	
fra	Nordsøen	fortsætter	med	at	klinge	
af.	På	længere	sigt,	når	gas	fra	Tyskland	
er	den	største	forsyningskilde,	vurderer	
Energinet.dk,	at	der	kan	være	problemer	
med	at	opfylde	N-1	kriteriet.	Dette	pro-
blem	vil	kunne	løses,	f.eks.	via	etablering	
af	en	forbindelse	til	Norge.

Beskyttede kunder
I	dag	er	alle	danske	forbrugere	i	princip-
pet	’beskyttet’	mod	nødforsyningssitu-
ationer,	men	en	række	større	forbrugs-
steder	har	valgt	at	indgå	aftale	med	
Energinet.dk	om	at	afbryde	eller	reduce-
re	gasforbruget	i	nødforsyningssituatio-
ner.	Disse	forbrugere	kaldes	i	dag	afbry-
delige	forbrugere	og	udgør	knap	20	%	af	
forbruget	i	Danmark.

Fremover	vil	det	kun	være	nogle	typer	
forbrugere,	der	vil	være	sikre	på	at	mod-
tage	gas	i	nødforsyningssituationer.	Det	
drejer	sig	om	følgende	kategorier:
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•	 Husholdninger
•	 Små	erhvervskunder	og	industrier	og	

samfundsessentielle	forbrugere	(hos-	
pitaler	mv.),	forudsat	at	de	ikke	udgør	
mere	end	20	%	af	forbruget

•	 Gas	til	produktion	af	fjernvarme	på	
anlæg	uden	alternativt	brændsel.

Samlet	vurderes	disse	kategorier	til	at	
udgøre	ca.	60	%	af	forbruget	i	Danmark.	
I	dag	udgør	de	uafbrydelige	forbrugere	
ca.	80	%	af	forbruget.

Der	skal	altså	ske	afbrud	på	flere	for-
brugssteder,	end	det	er	tilfældet	i	dag.

Risikovurdering, planer og krisestyring
Der	skal	fremover	udarbejdes	en	risi-
kovurdering,	der	kortlægger	de	risiko-
elementer,	der	kan	påvirke	forsynings-
sikkerheden	i	Danmark.	På	baggrund	
af	denne	skal	der	udarbejdes	konkrete	
forebyggelses-	og	nødforsyningsplaner.	
Forebyggelsesplanerne	skal	beskrive,	
hvordan	de	risikoelementer,	der	er	iden-
tificeret	i	risikovurderingen,	kan	fjernes	
eller	mindskes,	mens	nødforsyningspla-
nerne	skal	redegøre	for,	hvordan	effek-
ten	af	nødsituationer	fjernes	eller	mind-
skes.

Forebyggelses-	og	nødplanerne	vil	derfor	
påvise,	hvordan	øget	brug	af	markedsba-
serede	mekanismer	kan	modvirke	nød-
forsyningssituationer	eller	mindske	ne-
gative	effekter	af	disse.	

Regionalt samarbejde
Den	nye	forordning	kræver,	at	alle	med-
lemsstater	i	nødforsyningssituationer	
agerer	solidarisk	over	for	de	øvrige	EU-
lande,	og	i	særdeleshed	stilles	der	krav	til	
øget	regionalt	samarbejde.	Konkret	be-
tyder	det,	at	et	medlemsland	ikke	må	
håndtere	situationer	med	forsynings-
svigt	på	en	måde,	der	bevirker,	at	forsy-
ningerne	til	beskyttede	forbrugere	i	na-
bolande	trues.		

Det	øgede	krav	til	regionalt	samarbejde	
betyder,	at	Danmark	fremover	som	mini-
mum	skal	koordinere	nødforsyningsbe-
redskabet	og	forebyggelses-	og	nødpla-
nerne	med	Sverige,	ligesom	Sverige	skal	
tænkes	ind	i	forbindelse	med	opfyldel-
se	af	infrastrukturstandarden,	idet	for-
syninger	via	Danmark	er	Sveriges	ene-
ste	importmulighed.	Derudover	vil	det	
formentlig	også	være	nødvendigt	at	ko-
ordinere	med	Tyskland	og	Holland,	der	
systemmæssigt	er	forbundet	med	det	
danske	gassystem.

Der	kan	således	muligvis	opstå	situati-
oner,	hvor	Danmark	vil	blive	bedt	om	at	
sende	gas	til	Tyskland	for	at	afhjælpe	
forsyningssvigt	her	eller	andre	steder		
i	regionen	eller	i	hele	EU.	Koordinering	
med	de	tilstødende	systemer	er	nødven-
dig	for	at	kortlægge	det	eventuelle	be-
hov	herfor.	

Indførelse af kriseniveauer
Der	skal	fremover	opereres	med	tre	kri-
seniveauer:	Varsel (early	warning),	skær-
pet drift	(alert)	og	nødforsyning (emer-
gency).

Reelle	nødforsyningssituationer	kan	
fremover	kun	erklæres,	hvis	forsynin-
gerne	ikke	kan	opretholdes	ved	brug	af	
markedsbaserede	mekanismer	som	af-
brud/brændselsskift,	kommerciel	brug	
af	lager	mv.	I	disse	situationer	skal	for-
syningerne	til	de	beskyttede	forbrugere	
opretholdes	ved	brug	af	ikke-markeds-
baserede	værktøjer	som	eksempelvis	
strategisk	lager.	

Kriseniveauet	‘nødforsyning’	minder	om	
de	situationer,	hvor	der	i	den	eksiste-
rende	model	vil	blive	erklæret	nødforsy-
ningssituation,	men	hvor	afbrud	på	de	
største	forbrugssteder	i	dag	først	sker	i	
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Figur	1-2:	Ovenstående	figur	viser	udviklingen	i	tarifferne	siden	2006	og	den	foventede	udvikling	frem	til	
2014.	På	den	venstre	akse	afbildes	kapacitetstariffen	med	enheden	kr./kWh/h/y.	På	den	højre	akse	afbildes		
volumen-	og	nødforsyningstarifferne	med	enheden	øre/kWh.
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nødforsyningssituationer,	vil	det	frem-
over	skulle	ske	allerede	i	situationer	med	
skærpet	drift.	Det	sker	for	at	undgå	nød-
forsyningssituationer	og	derved	opret-
holde	det	indre	marked	for	handel	med	
gas.	

1.4.2 Implementering
Forordningen	trådte	i	kraft	i	december	
2010.	Senest	pr.	1.	oktober	2011	skal	der	
være	udarbejdet	risikoanalyse	og	fore-
byggelses-	og	nødforsyningsplaner,	som	
alle	skal	godkendes	i	EU.	Koordineringen	
med	nabolandene	skal	ske	senest	seks	
måneder	efter.

Det	betyder,	at	planerne	for,	hvordan	for-
syningerne	til	de	beskyttede	forbrugere		
opretholdes,	og	hvordan	der	sikres	af-
brud	af	ikke-beskyttede	forbrugere,	skal	
udarbejdes	inden	da.	

Energinet.dk	har	derfor	besluttet	at	
igangsætte	et	projekt	sammen	med	
Energistyrelsen,	som	skal	kortlægge	om-
fanget	af	påkrævede	ændringer	i	hånd-
teringen	af	nødforsyningsopgaven.	Pro-
jektet	vil	inddrage	markedsaktørerne	
undervejs.

1.5 Tariffer

1.5.1 Baggrund
Energinet.dk’s	nuværende	tarifmetode		
på	gastransmissionsområdet	har	eksi-
steret	siden	2004.	Metoden	bygger	på	
følgende	grundprincipper:
•	 Hvile-i-sig-selv	–	dvs.	at	Energinet.dk	

ikke	tjener	penge	på	tarifferne	og	der-
for	udelukkende	skal	have	dækket	sine	
samlede	omkostninger	gennem	tarif-
ferne

•	 Ensartede	tariffer	–	ens	tariffer	i	hvert	
entry-	og	exit-punkt	

•	 Ens,	lineære	afskrivninger	inden	for	ak-
tiv-kategorier	(rør,	M/R-stationer	mv.)

•	 Hovedvægt	på	kapacitetsbetaling	(75	
%	kapacitetsbetaling	og	25	%	volumen-	
afhængig	betaling)	

•	 Relativt	højere	pris	for	korte	produkter	
(mindre	end	1	år)	end	for	lange	kapaci-
tetsprodukter.

Der	er	siden	2004	foretaget	forskellige	
justeringer	i	den	gældende	metode,	som	
har	haft	betydning	for	niveauet	i	tarif-
ferne,	men	grundprincipperne	er	uæn-
drede.

Som	det	fremgår	af	Figur	1-2,	faldt	ka-
pacitets-	og	volumentariffen	markant	i	

2008,	hvilket	skyldes	en	ændring	i	sel-
skabsskatten,	der	således	genererede	en	
markant	overdækning,	som	Energinet.dk	
stadig	er	i	gang	med	at	betale	tilbage	til	
kunderne.	I	de	kommende	år	forventes	
tarifferne	at	stige	som	følge	af	faldende	
mængder	transporteret	gennem	syste-
met	til	at	fordele	udgifterne	på.	Nødfor-
syningstariffen	er	faldet	markant	i	2010	
på	grund	af	lavere	udgifter,	men	forven-
tes	også	at	stige	i	de	kommende	år	som	
følge	af	faldende	mængder.

Det	danske	gasmarked	har	gennemgå-
et	en	betydelig	udvikling	siden	markeds-
åbningen	i	2004.	Integrationen	med	det	
nordeuropæiske	marked	er	øget,	lige-
som	forbruget	af	gas	i	Danmark	og	Sve-
rige	har	ændret	karakter.	Derfor	kan	der	
være	et	behov	for	en	generel	opdatering	
af	den	gældende	metode.	Behovet	aktu-
aliseres	af,	at	forsyningssituationen	æn-
dres	i	de	kommende	år.	Danmark	vil	gå	
fra	at	være	nettoeksportør	til	at	være	
nettoimportør	af	gas,	og	Ellund-Egtved	
udvidelsen	vil	indebære	nyinvesterin-
ger,	der	påvirker	omkostningsbasen	be-
tydeligt.	

Processen	bag	ansøgningen	om	Ellund-
Egtved	udvidelsen	krævede,	at	der	blev	
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taget	specifikt	stilling	til	princippet	om	
ensartede	tariffer.	

I	januar	2010	udmeldte	Energinet.dk	så-
ledes	principperne	for,	hvordan	omkost-
ninger	forbundet	med	Ellund-Egtved	
udvidelsen	vil	blive	indregnet	i	tariffer-
ne	fremover.	Disse	principper	indebærer	
en	delvis	afsked	med	ensartede	tariffer,	
idet	der	fremover	vil	gælde	differentie-
rede	tariffer	i	de	enkelte	punkter	base-
ret	på	fordeling	af	omkostninger	for	nye	
og	fremtidige	anlæg.	Differentieringen	
vil	først	være	aktuel,	når	investeringen	i	
udvidelsen	er	gennemført	og	anlægge-
ne	sat	i	drift.	Dette	forventes	at	ske	i	ok-
tober	2013.

1.5.2 Tarifprojekt 2010
De	udmeldte	principper	indebærer	en	
ændring	i	den	eksisterende	tarifmetode,	
og	Energinet.dk	har	derfor	besluttet	at	
gennemføre	et	samlet	’serviceeftersyn’	
af	den	nuværende	tarifmodel	med	hen-
blik	på	at	tilpasse	metoden	de	nye	mar-
keds-	og	forsyningsvilkår.	

Arbejdet	organiseres	som	et	internt		
Energinet.dk-projekt,	Tarifprojekt	2010,	
men	projektgennemførelsen	sker	i	tæt	
dialog	med	Energitilsynet	og	marke-

dets	aktører.	Følgende	emner	vil	blive	be-
handlet	i	projektet:
•	 Implementering	og	konkretisering	af	

nye	principper	vedrørende	fordeling	af	
omkostninger	forbundet	med	nye	in-
vesteringer

•	 Håndtering	af	den	eksisterende	om-
kostningsbase

•	 Afskrivninger	–	levetider
•	 Fordeling	mellem	kapacitet	og	volu-

menafhængig	betaling
•	 Prisfastsættelse	af	korte	produkter.	

1.5.3 Vurderingskriterier
Følgende	kriterier	lægges	til	grund	for	
eventuel	metodeændring	inden	for	de	
udvalgte	emner:
•	 Ændringen	skal	overholde	den	lovgiv-

ningsmæssige	ramme	eller	ligge	in-
den	for	en	umiddelbart	forventelig	ud-
vikling	i	lovgivningen.

•	 Ændringen	skal	understøtte/forbedre	
de	samfundsøkonomiske	målsætnin-
ger	om	efficiens:

	- Effektiv	kapacitetsudnyttelse,	her-
under	konkurrencedygtige	tarif-
fer	i	forhold	til	konkurrerende	for-
bindelser

	- Velfungerende	marked	med	lave	
adgangsbarrierer	og	minimale	
transaktionsomkostninger

	- Overordnet	klima-	og	energipolitik,	
herunder	fremme	af	vedvarende	
energi	ved	at	understøtte	gasfyret	
elproduktion	som	regulerkraft.

•	 Ændringen	skal	være	i	tråd	med	prak-
sis	i	nabolandene	(og	med	udviklings-
tendenserne	for	praksis),	i	EU	generelt	
og	internationalt.

1.6 Optimering af de 
tekniske kapaciteter i 
transmissionssystemet
Dette	afsnit	beskriver	problemstillingen	
i	forbindelse	med	videreudvikling	af	mo-
deller	til	beregning	og	optimering	af	ka-
paciteter	i	det	danske	transmissions-
system.	Beskrivelsen	omfatter	både	
tekniske	og	kommercielle	aspekter.	For-
målet	med	den	færdige	model	er	at	kun-
ne	optimere	og	maksimere	den	tekniske	
kapacitet	i	et	forbundet	system	mellem	
Danmark,	Sverige,	Nordtyskland	og,	via	
Link4Hubs,	Holland.	

1.6.1 Baggrund
De	europæiske	regulatorer	kræver	en	
ikke-diskriminerende	beregning	af	ka-
paciteter	på	grænsepunkter.	I	den	for-
bindelse	er	der	defineret	centrale,	’højt-
prioriterede’	kapacitetsemner,	som	
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Figur	1-3:	En	grafisk	illustration	af	segmenteringsmetoden.
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TSO’en	skal	respektere:
•	 Transparens	–	TSO’en	bør	stille	al	kapa-

citet	til	rådighed.
•	 Konsistens	–	Kapaciteterne	skal	bereg-

nes	på	en	konsistent	måde,	både	over	
tiden	og	i	alle	dele	af	nettet.

•	 Maksimering	af	kapaciteter	–	Kapaci-
teterne	skal	beregnes	under	alle	for-
hold	i	systemet	og	ved	brug	af	alle	dis-
ponible	værktøjer.

Beregningen	af	kapaciteterne	i	trans-
missionsnettet	er	kompleks.	Der	er	fle-
re	begrænsninger	og	usikkerheder,	som	
er	svære	at	definere.	Den	maksimale	tek-
niske	kapacitet	varierer	i	forhold	til	både	
tid	og	transportafstand	og	som	følge	af	
forbrugssvingninger,	lagerdriftsforhold	
m.m.	En	basismetode	for	bestemmelsen	
af	den	tekniske	kapacitet	er	worst-case	
scenario,	som	giver	en	konservativ	vur-
dering	af	kapaciteten.

Siden	dereguleringen	har	Energinet.dk	
måttet	ekstrapolere	netbelastningen	af-
hængig	af	infrastrukturen	og	driftsbe-
tingelserne,	fordi	kendskabet	til	trans-
portkundens	beslutninger	er	begrænset.	
Transportkundens	udfordring	er	at	træf-
fe	en	beslutning	om,	hvor	meget	gas	der	
skal	tages	ind	fra	de	forskellige	entry-

punkter,	via	hvilken	adgangsmodel,		
og	hvor	meget	gas	der	skal	allokeres	til	
de	forskellige	kundetyper.	Udfordringen	
kaldes	“load	dispatching”.	Gasflowet	i		
nettet	vil	afhænge	af	forbrug	og	pris-
svingninger,	som	giver	usikkerhed	ved	
beregning	af	kapaciteter.	Tilstedeværel-
sen	af	long-term-	og	spotmarked	kom-
plicerer	yderligere	denne	problemstil-
ling,	da	prissignalerne	kan	have	stor	
betydning	for,	hvor	gassen	i	den	konkre-
te	driftssituation	kommer	fra,	og	hvor	
den	flyder	hen.	Generelt	gælder	det,	at	
de	kommercielle	faktorer	er	svære	at	
prognosticere.

1.6.2 Screening af de nye 
metoder til optimering af 
kapaciteter
Der	eksisterer	flere	metoder	og	mulig-
heder	for	at	maksimere	kapaciteterne	i	
transmissionsnettet	afhængig	af	kom-
pleksiteten	i	den	anvendte	model	og	sy-
stemets	randbetingelser	såsom	størrel-
se,	antal	operatører	i	systemet,	anvendt	
adgangsmodel	til	nettet	mv.	Energi-	
net.dk	arbejder	med	udvikling	af	to	for-
skellige	metoder.	Den	ene	er	en	segmen-
teringsmetode,	og	den	anden	er	en	mere	
avanceret	matematisk	prognosemodel.	

1.6.3 Segmenteringsmetode 
plus genberegning af 
kapaciteter
Segmenteringsmetoden	tillader	en	opti-
meret	og	konsistent	beregning	af	kapa-
citeter	i	systemet.	Metoden	baserer	sig	
på	opdeling	af	transmissionsnettet	i	ho-
mogene	segmenter	(delsystemer)	ved	
brug	af	et	centralt	punkt.	Det	betyder,	at	
alle	eksisterende	aftagspunkter	bliver	er-
stattet	af	et	centralt	virtuelt	punkt,	CP.		
I	det	næste	trin	beregnes	basiskapaci-
teterne	for	hvert	af	de	homogene	seg-
menter	ved	hjælp	af	en	hydraulisk	simu-
lering.	Beregning	af	kapaciteterne	i	det	
modificerede	system	er	simpel,	transpa-
rent	og	konsistent.	En	yderligere	fordel	
ved	segmenteringsmetoden	er	en	stør-
re	maksimal	teknisk	kapacitet	i	forhold	
til	worst-case	metoden.	Ulemperne	ved	
denne	metode	kan	være	en	høj	arbejds-
indsats	ved	bestemmelsen	af	driftspara-	
metre	ved	et	stort	antal	segmenter	og	
en	risiko	for	overvurdering	af	kapacite-
terne.	

Segmenteringsmetoden	virker	sammen	
med	en	genberegning	af	kapaciteterne	i	
nettet	i	relation	til	tiden.	Basiskapacite-
ter	kan	opdateres	automatisk	efter	hver	
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Figur	1-4:	Definition	af	driftsoptioner.

bestilling	eller	periodisk.	Den	periodiske	
løsning	kan	garantere	en	større	gennem-
sigtighed,	mens	den	automatiske	løs-
ning	kan	give	en	bedre	optimering	af	ka-
paciteten.	

Figur	1-3	illustrer	princippet	for	den-
ne	metode.	På	basis	af	den	oprindelige	
asymmetriske	belastning	fås	to	forskel-
lige	tekniske	kapaciteter	(røde	stiplede	
linjer).	For	at	undgå	en	vurdering	af	ka-
paciteter	på	basis	af	worst-case	meto-
den	kan	systemoperatøren	ved	segmen-
teringsmetoden	bestemme	et	virtuelt	
aftagspunkt,	CP,	præcis	i	midten	mellem	
de	to	forsyningspunkter	entry	1	og	en-
try	2.	Med	hensyn	til	det	virtuelle	punkt	
får	man	to	symmetriske	basisstræknin-
ger.	Beregning	af	kapaciteter	i	det	modi-
ficerede	system	er	simpel,	transparent	
og	konsistent.	

Topologien	for	Energinet.dk’s	transmissi-
onssystem	egner	sig	godt	til	segmente-
ringsmetoden,	hvor	det	virtuelle	centrale	
aftagspunkt	vil	ligge	i	Egtved.	De	hydrau-
liske	beregninger	udføres	ved	brug	af	Pi-
peline	Studio	eller	SIMONE.	Metoden	
kræver	også	udvikling	af	et	kapacitets-
management	værktøj	(f.	eks.	i	form	af	
Excel-regneark),	hvor	der	holdes	styr	på	

genberegning	og	opdatering	af	kapaci-
teterne	efter	foretagne	bestillinger.	

Prognosemodel
Gasmarkedet	er	ikke	statisk	og	determi-
nistisk,	men	betinget	af	de	usikkerheder,	
som	stammer	fra	typiske	stokastiske	pa-
rametre	som	forbrug	og	prissvingnin-
ger.	Et	godt	prognoseværktøj	er	derfor	
nøglen	til	maksimering	af	kapaciteten	
i	transmissionssystemet.	Denne	model	
baserer	sig	på	anvendelsen	af	avancere-
de	matematiske	værktøjer	til	forbedring	
af	prognosen	for	flow-fordeling	i	gas-
nettet.	Basis	for	udvikling	af	modellen	
er	driftsoptioner,	som	forpligter	trans-
portkunden	til	at	garantere	et	gasflow	
ved	et	specificeret	punkt,	på	et	specifi-
ceret	tidspunkt,	i	en	specificeret	retning,	
ved	specificeret	rate	og	for	en	specifice-
ret	tidsperiode.

I	denne	løsning	vil	systemoperatøren	føl-
ge	transportkundens	tankegang.	Dette	
gøres	ved,	at	man	implementerer	trans-
portkundens	forsyningsportefølje	og	sy-
stemoperatørens	transportoptimering	
til	en	fælles	kostfunktion.	Resultatet	kan	
være	en	prognose	af	flow	i	nettet,	som	
kan	sammenlignes	med	situationen	før	
deregulering	af	gasmarkedet.	Konceptet	

baserer	sig	altså	på	en	kombination	af	
de	økonomiske	og	hydrauliske	modeller:
•	 I	den	økonomiske	model	løses	trans-

portkundens	forsyningsudfordring,	
dvs.	“load	dispatching”.

•	 I	den	hydrauliske	model	optimeres	det	
fysiske	flow	i	nettet,	og	der	gennemfø-
res	et	hydraulisk	tjek	på	transportkun-
dens	bestillinger.

Modellen	kan	beregne/optimere	kapaci-
teter	i	entry/exit-systemer	på	et	nomine-
ringsniveau	for	en	bestemt	tidsperiode.	I	
Figur	1-4	illustreres	kapaciteter	samt	den	
driftsbetingede	kapacitet,	som	danner	
basis	for	udvikling	af	driftsoptioner.	En		
driftskapacitet	er	større	end	firm	kapa-	
citet	og	ændrer	sig	med	ændringer	af	
nomineret	og	teknisk	kapacitet	på	en	
stokastisk	måde.	Forskellen	mellem	
driftskapacitet	og	firm	kapacitet,	be-
stemt	på	basis	af	worst-case	scenario,	
danner	potentialet	til	maksimering	af	
kapaciteter	i	naturgasnettet.	

Det	forventes,	at	prognosemodellen	al-
tid	optimerer	den	absolut	maksimale	
tekniske	kapacitet	på	den	givne	entry/
exit-station	og	for	den	givne	tidsperiode	
under	de	aktuelle	driftsforhold.	
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Husdyr-
gødning Enggræs

Energi-
afgrøder

Efter-
afgrøder  I alt

Region	Hovedstaden 11.817 3.614 39.967 13.675 69.072
Region	Midtjylland 179.290 22.990 317.461 108.622 628.363
Region	Nordjylland 120.193 21.410 190.467 65.170 397.239
Region	Sjælland 43.083 9.853 212.929 72.855 338.720
Region	Syddanmark 192.182 21.636 302.357 103.454 619.629
Hele landet 1.000 m3 naturgas 546.564 79.503 1.063.182 363.775 2.053.024
Hele landet PJ 22 3 42 14 81

Tabel	1.1:	Biogaspotentiale	fra	landbrugssektoren	i	Danmark.	Opgørelsen	er	lavet	på	kommuneniveau.

Udviklingsmæssigt	udføres	i	første	om-
gang	en	række	simplificeringer	i	forhold	
til	modellering	af	gaspris,	transporttarif-
fer,	forbrugssegmenter	og	gaslagre.	

Som	værktøj	anvendes	typisk	en	opti-
meringsgenerator.	For	denne	problem-
stilling	foreslås	et	flertrins,	stokastisk	
program,	med	hvilket	TSO’erne	kan	prog-	
nosticere	transportkundernes	poten-
tielle	flow-scenarier	på	lang	og	kort	
sigt.	Modellen	giver	en	virtuel	integrati-
on	af	de	samlede	planlægningsopgaver	
for	TSO’en	og	transportkunden,	hvorved	
TSO’en	prøver	at	prognosticere	trans-
portkundernes	beslutninger.	Teknisk	er	
der	tale	om	en	prognose	af	flowet	ved	
hjælp	af	driftsoptioner.

1.7 Mere biogas i Danmark

1.7.1 Om biogas
Produktion	og	anvendelse	af	biogas	har	
en	lang	række	miljø-	og	klimamæssige		
fordele.	En	meget	væsentlig	miljøfordel		
er	f.eks.,	at	når	gyllen	afgasses,	opnår	
man	bedre	kontrol	med	næringsstoffer-
ne,	hvilket	mindsker	udvaskningen	af	ni-
trat	og	fosfor	til	gavn	for	vandmiljøet.	
Derudover	mindskes	lugtgenerne	ved	af-

gasning	af	gylle,	og	ammoniakfordamp-
ningen	mindskes	betydeligt.	

De	klimamæssige	gevinster	findes	både	
på	produktions-	og	forbrugssiden.	Pro-
duktion	af	biogas	reducerer	udlednin-
gen	af	de	kraftige	drivhusgasser	metan	
og	lattergas,	fordi	de	ellers	vil	blive	fri-
givet	til	atmosfæren	ved	organisk	ned-
brydning	af	ubehandlet	gylle	på	mar-
kerne.	Dette	giver	i	sig	selv	en	markant	
klimagevinst.	Ved	forbrug	af	biogas	re-
duceres	udledningerne	yderligere,	fordi	
biogassen	fortrænger	fossile	brændsler	
andre	steder.	

Biogas	har	med	andre	ord	en	række	kli-
ma-	og	miljøfordele,	og	der	er	derfor	
bred	politisk	enighed	om	at	øge	pro-
duktionen	af	biogas	i	Danmark	væsent-
ligt.

Potentialet for biogas i Danmark
Energinet.dk	har	fået	lavet	en	opgørelse	
over	potentialet	i	biogasproduktion	fra	
landbrugssektoren	i	Danmark.	Opgørel-
sen	er	fordelt	på	potentialer	fra	husdyr-
gødning,	enggræs	fra	lavbundsarealer,	
efterafgrøder	og	energiafgrøder.	Opgø-
relsen	er	lavet	ud	fra	en	antagelse	om,	
at	det	er	muligt	at	anvende	75	%	af	hus-

dyrgødningen	og	15	%	af	kornarealet	til	
energiproduktion.

Den	danske	produktion	af	biogas	forven-
tes	ifølge	Energistyrelsens	seneste	ener-
gifremskrivning	at	stige	fra	det	nuvæ-
rende	niveau	på	lige	under	4	PJ	(svarende	
til	ca.	100	mio.	m3	gas)	til	17,8	PJ	i	2020.	
Det	svarer	til	omtrent	10	%	af	det	nuvæ-
rende	naturgasforbrug	på	knap	4	mia.	
m3.	Gasforbruget	forventes	imidlertid	at	
falde	i	de	kommende	år	(se	afsnit	5.2)	og	
derfor	kan	biogas	komme	til	at	udgøre	
en	relativt	større	andel	af	gasforbruget.

I	Sverige	regner	E.ON	Sverige	og	Energi-
gas	Sverige	med	et	potentiale	på	120-160	
PJ	(svarende	til	3-4	mia.	m3	gas)	omkring	
2040-50.	Det	skal	ses	i	forhold	til,	at	det	
svenske	gasforbrug	i	dag	er	omkring	1,5	
mia.	m3.	I	Sverige	produceres	biogassen	
i	dag	primært	fra	slam	og	affald,	mens	
langt	den	overvejende	del	af	potentialet	
baserer	sig	på	forventninger	til	termisk	
forgasning	af	træ.

1.7.2 Anvendelse af 
biogas i Danmark
Hidtil	har	det	danske	fokus	ligget	på	bio-
gas	i	kraftvarmeproduktionen,	hvor	støt-
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Figur	1-5:	Biogaspotentiale	fra	husdyrgødning	pr.	arealenhed	fordelt	på	kommuner.	
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ten	gives	i	form	af	en	afgiftsfritagelse	på	
biogasproduceret	varme	og	et	tilskud	på	
ca.	40	øre	pr.	kWh	produceret	el.	Kravet	
til	opnåelse	af	både	støtte	og	afgiftsfri-
tagelse	er,	at	biogassen	fra	biogasprodu-
centen	leveres	direkte	til	en	elprodukti-
on	i	dedikerede	biogasrør.	Fordelen	ved	
at	indføde	biogassen	direkte	er,	at	man	
undgår	at	opgradere	biogas	–	dvs.	at	ren-
se	biogassen	for	CO2	–	hvilket	er	nødven-
digt,	når	biogas	skal	injiceres	i	gasnettet.	
Energiforbruget	til	opgradering	svarer	til	
2-5	%	af	energiindholdet	i	biogassen,	af-
hængig	af	anvendt	opgraderingstekno-	
logi.	

Et	alternativ	til	opgradering	kunne	
være,	at	udvalgte	dele	af	distributions-
nettet	nedgraderes	til	en	gaskvalitet,	
der	svarer	til	den	rå	biogas.	Dansk	Gas-
teknisk	Center	(DGC)	udførte	i	2008	et	
case-studie	af	muligheden.	Studiet	pe-
gede	på	en	række	tekniske	udfordrin-
ger	ved	nedgradering,	som	vil	belaste	
samfundsøkonomien	i	den	løsning.	De	
vigtigste	er,	at	kapaciteten	i	gasnettet	
falder	med	ca.	40	%,	og	at	alle	gasfor-
brugende	installationer	i	området	skal	
tilpasses	eller	udskiftes.	Derudover	fin-
des	der	i	dag	ikke	kommercielt	tilgæn-
gelige	villakedler	fyret	med	biogas,	som	

kan	leve	op	til	bygningsreglementets	
krav.	

Den	lokale	elproduktion,	som	biogassen	
anvendes	til	i	dag,	sker	fortrinsvis	i	de-
centrale	kraftvarmeværker.	Større	danske	
biogasanlæg	afsætter	typisk	biogassen	
gennem	lokale	biogasrør	til	et	nærlig-
gende	decentralt	kraftvarmeværk,	som	
producerer	el	og	fjernvarme	i	den	ud-
strækning,	der	findes	et	lokalt	fjernvar-
megrundlag.	Mindre	biogasanlæg	har	
typisk	en	motor	tilknyttet,	som	produce-
rer	el	uden	eller	med	ringe	udnyttelse	af	
spildvarmen.

I	Danmark	produceres	biogas	hovedsa-
geligt	på	basis	af	gylle	og	derfor	især	i	
den	vestlige	del	af	landet,	hvor	der	er	en	
høj	husdyrtæthed.	Energiforbruget	er	
imidlertid	koncentreret	i	befolknings-
centrene	i	den	østlige	del	af	landet,	hvil-
ket	giver	et	behov	for	at	flytte	energien	
østpå.	I	dag	sker	dette	udelukkende	via	
lokal	elproduktion	og	benyttelse	af	el-	
infrastrukturen.
	
Biogasanlæg	har	oftest	en	relativt	kon-
stant	produktionsprofil	hen	over	året,	
dvs.	at	der	på	de	nuværende	biogasan-
læg	højst	produceres	15-20	%	mere	om	

vinteren	end	om	sommeren.	Der	er	mu-
lighed	for	at	sæsonregulere	produktio-
nen	yderligere,	men	anlæggene	vil	fort-
sat	have	en	betydelig	produktion	om	
sommeren	af	hensyn	til	driftsøkonomi-
en.	Sæsonreguleret	biogasproduktion	
kræver	endvidere	adgang	til	lagerstabile	
biomasser.	Energiafgrøder	udgør	et	stort	
potentiale	for	lagerstabil	biomasse,	men	
er	dyrere	i	indkøb	end	de	affaldsrelatere-
de	typer	af	biomasse,	som	overvejende	
anvendes	i	dag.	

Energiforbruget	på	de	decentrale	kraft-
varmeværker	–	og	dermed	efterspørgs-
len	efter	biogas	–	er	langt	større	om	
vinteren,	hvor	der	er	stort	behov	for	
fjernvarme.	Da	det	decentrale	kraftvar-
meværk	ofte	er	den	eneste	kunde,	bio-
gasanlægget	er	forbundet	til,	skal	det	
helst	kunne	aftage	den	producerede	bio-
gas	uafhængigt	af	varmeefterspørgslen.

Den	relativt	konstante	mængde	biogas	
resulterer	i,	at	kraftvarmeværkerne	pro-
ducerer	el	og	varme	året	rundt,	selvom	
de	ofte	ikke	kan	afsætte	hele	varmepro-
duktionen	om	sommeren.	Det	betyder,	at	
biogassens	virkningsgrad	nedsættes,	og	
tilsvarende	reduceres	værdien	af	biogas-
sen	for	det	decentrale	kraftvarmeværk.
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Figur	1-6:	Opgørelse	af	årsvirkningsgrader	for	biogasgasfyrede,	decentrale	værker	i	Energiproducenttælling	
2008.	Værkerne	er	sorteret	efter,	hvor	stor	en	andel	biogas	udgør	af	deres	samlede	brændsel.	Referencen	i	
venstre	søjle	består	af	naturgasfyrede	værker	med	en	elkapacitet	på	1	MW	svarende	til	et	typisk	biogasfyret,	
decentralt	værk.

%

0

20

40

60

80

100 Tab

Fjernvarme
(ab værk)

El

70% 100%0%

30% 0%100%

Biogas, direkte rør

Gas fra gasnet

Energitab ved
opgradering (2-5%)

Som	det	fremgår	af	Figur	1-6,	øges	varme-	
tabet	med	andelen	af	biogas	i	det	decen-
trale	kraftvarmeværk.	Faldet	i	energi-	
effektivitet	skyldes,	at	varmeværkerne,		
som	aftager	biogassen,	også	aftager	den	
om	sommeren,	på	trods	af	at	fjernvarme-
behovet	er	mindre,	hvorved	varme	må	
bortkøles.	

Problemstillingen	med	manglende	flek-
sibilitet	ved	direkte	levering	af	biogas	
forstærkes	yderligere	af,	at	der	fremover	
stilles	meget	store	krav	til	elsystemets	
fleksibilitet	som	følge	af	betydelig	vind-
kraftudbygning.	En	øget	biogasproduk-
tion,	med	en	øget	ufleksibel	elprodukti-
on	til	følge,	vil	således	blive	en	ulempe	i	
elsystemet.	

Sæsonregulering	og	korttidslagre	til	bio-
gas	vil	forøge	fleksibiliteten	mellem	pro-
duktion	og	forbrug	af	biogas.	Fuld	flek-
sibilitet	opnås	kun	ved	opgradering	og	
injektion	af	biogassen	i	gasnettet.	Gas-
nettet	har	adgang	til	sæsonudjævning	
via	de	to	danske	gaslagre,	som	stiller	la-
gerydelser	til	rådighed	på	markedsbase-
rede	vilkår.	Fysisk	kan	biogas	således	fun-
gere	som	grundlast	i	det	lokale	gasnet,	
mens	naturgassen	oplagres	eller	sæl-
ges	til	andre	segmenter.	Kommercielt	

kan	biogassen	sælges	til	enhver	gasfor-
bruger,	der	er	koblet	til	det	europæiske	
gasnet.	Det	vil	give	biogasproducenten	
mulighed	for	at	udnytte	gassystemets	
efterspørgsel,	lagerfleksibilitets-	og	han-
delsmuligheder	og	frie	adgang	til	kunde-
segmenter	med	størst	mulig	betalings-
villighed	for	biogassen.	

Fysisk	forventes	biogassen	i	de	første	
år	med	opgradering	at	komme	ind	i	di-
stributionsnettet,	hvor	den	også	vil	bli-
ve	forbrugt.	Via	lokal	fortrængning	af	
naturgas	og	handel	med	biogascertifi-
kater	vil	biogassen	kunne	sælges	kom-
mercielt	på	gasbørser	eller	direkte	til	
enhver	gasforbruger,	der	er	tilkoblet	det	
europæiske	gassystem.	Biogassen	vil	
dermed	via	certifikater	kunne	opnå	de	
bedst	mulige	prissignaler	fra	alle	dele	
af	gassystemet,	hvilket	–	alt	efter	efter-
spørgslen	–	kan	medvirke	til	at	øge	bio-
gasproduktionen.	

Fysisk	transport	i	transmissionssystemet	
på	tværs	af	landet	kan	blive	nødvendig,	
hvis	biogasproduktionen	nærmer	sig	det	
minimale	gasforbrug	(forbruget	en	varm	
sommerdag)	i	de	lokale	distributionsnet.	
Dette	kan	medføre	behov	for	at	injicere		
overskydende	biogas	i	transmissionssy-

stemet,	hvilket	vil	medføre	en	merom-
kostning	til	kompression.		

Med	regeringens	og	Dansk	Folkepartis		
aftale,	Grøn	Vækst,	arbejdes	der	på,	at	
biogassen	sikres	en	tilskudsmæssig	lige-
stilling,	uanset	om	den	anvendes	direk-
te	på	kraftvarmeværkerne	eller	købes	fra	
gasnettet.

1.7.3 Lokal anvendelse 
kontra opgradering
I	2010	har	Energinet.dk	lavet	en	sam-
fundsøkonomisk	analyse	af	lokal	anven-
delse	af	biogas	sammenlignet	med	op-
gradering	med	henblik	på	videresalg	i	
gasnettet.	

Hovedkonklusionen	er	som	forventet,	at	
det	er	mest	effektivt	at	anvende	biogas-
sen	lokalt,	hvor	der	er	et	stort	fjernvarme-
behov	i	forhold	til	biogasproduktionen.	
Samfundsøkonomisk	er	det	dog	mest	
lønsomt	at	opgradere	den	del	af	biogas-
sen,	der	ikke	kan	anvendes	til	kraftvarme,		
hvis	fjernvarmebehovet	lokalt	er	lille	i	
forhold	til	biogasproduktionen.	

Industriel	efterspørgsel	efter	biogas	lo-
kalt	vil	reducere	den	andel,	der	sam-
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fundsøkonomisk	set	bør	opgraderes,	
mens	en	eventuel	øget	betalingsvil-
lighed	for	biogas	i	gasnettet	og/eller	i	
transportsektoren	vil	øge	den	andel	af	
biogasproduktionen,	som	med	sam-
fundsøkonomisk	gevinst	kan	opgraderes.

Lokal	anvendelse	til	kraftvarmeproduktion	
vil	blive	reduceret	med	voksende	biogas-
produktion	og	faldende	varmebehov.	Hvis	
en	stadig	voksende	del	af	biogaspotentia-
let	i	Danmark	udnyttes	på	længere	sigt,	
vil	behovet	for	opgradering	dermed	vokse.

1.7.4 Status for 
markedsmodellen
En	lang	række	aktører	i	den	danske	bio-
gassektor	efterspørger	i	dag	muligheden	
for	at	kunne	handle	biogas	via	gasnettet.	
Energinet.dk’s	arbejde	har	indtil	videre	re-
sulteret	i,	at	der	i	samarbejde	med	gasdi-
stributionsselskaberne	er	blevet	udviklet	
en	markedsmodel	for	biogas,	der	vil	gøre	
det	muligt	for	et	biogasanlæg	at	sælge	
opgraderet	biogas	på	gasmarkedet.

1.7.5 Status for biogaskvalitet
Efter	opgradering	(det	vil	sige	efter	fjer-
nelse	af	CO2),	består	biogassen	af	næs-

ten	ren	biometan.	Det	indebærer	lidt	an-
dre	egenskaber	end	i	naturgassen,	som	
ud	over	metan	indeholder	flere	tungere	
kulbrinter.	Efter	i	en	lang	årrække	at	have	
været	vant	til	en	stabil	dansk	gaskvalitet	
samarbejder	myndigheder,	gasinfrastruk-
turselskaber	og	andre	aktører	nu	omkring	
denne	tekniske	udfordring.	Samarbejdet		
om	mere	fleksible	gasspecifikationer	er	
også	nødvendigt	som	følge	af	den	stigen-
de	europæiske	harmonisering	og	den	i	
oktober	2010	påbegyndte	fysiske	import	
af	gas	fra	Tyskland,	jf.	afsnit	1.3.	Det	for-
ventes	derfor,	at	regelsæt,	målesystemer	
og	afregningsprocedurer,	også	uden	bio-
gas,	skal	justeres	inden	for	de	kommen-
de	år.	Behovet	for	eventuel	tilsætning	af	
den	i	dansk	produceret	naturgas	fore-
kommende	propan	vurderes	i	den	forbin-
delse	også.	De	foreløbige	indikationer	fra	
det	første	danske	projekt	med	biogas	i	
gasnettet	i	Fredericia	er,	at	man	her	ikke	
vil	have	behov	for	at	tilsætte	propan.	Til-
svarende	gælder	for	biogas,	der	injiceres	i	
gasnettet	i	Tyskland	og	Sverige.	

Krav	til	gaskvalitet	for	opgraderet	bio-
gas	er	under	udarbejdelse	i	Sikkerheds-
styrelsen.	Energinet.dk,	distributions-
selskaberne	og	DGC	har	deltaget	i	en	
referencegruppe	sammen	med	Sikker-

hedsstyrelsen.	Det	forventes,	at	kravene		
bliver,	at	den	opgraderede	biogas	skal	
overholde	Gasreglementet	i	sig	selv,	og	
at	der	stilles	yderligere	krav	til	indhol-
det	af	ammoniak,	ilt	mv.	baseret	på	til-
svarende	krav	i	vores	nabolande.	Kravene	
forventes	implementeret	med	udgangen	
af	2010.	Krave	ne	til	afregning	af	gasnet	
med	tilsat	biogas	er	de	samme	som	for	
net	kun	med	naturgas.	

1.7.6 Status for dokumenta- 
tionsordning for biogas
Det	kraftige	fokus	på	vedvarende	energi,		
CO2-kvoter	og	miljø	gør	biogassen	til	en	
god	handelsvare	–	ikke	kun	i	Danmark,	
men	i	hele	verden.	Biogasproducenter-
ne	og	de	forbrugssegmenter,	der	efter-
spørger	biogas,	har	derfor	en	interesse	i	
muligheden	for	at	kunne	spore	og	hand-
le	biogassen	som	et	særligt	miljø-	og	kli-
mavenligt	produkt	i	gassystemet.	Der-
for	er	der	i	de	senere	år	blevet	talt	stadig	
mere	om	en	dokumentationsordning	for	
biogas.

En	dokumentationsordning	for	biogas	
vil	ikke	få	betydning	for	udbetalingen	af	
støtte	til	biogas,	hverken	i	form	af	subsi-
dier	eller	skattelettelser	til	producenter,	
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handlere	eller	forbrugere.	Formålet	med	
dokumentationsordningen	er	at	give	
markedsaktørerne	mulighed	for	at	do-
kumentere	biogassens	oprindelse	i	den	
kommercielle	gashandel	via	certifikater		
som	dem,	der	kendes	fra	elmarkedet.	
Det	vil	give	biogasproducenten	mulig-
hed	for	at	videregive	biogassens	grønne	
identitet	til	gaskunderne.	Biogasprodu-
centen	får	dermed	mulighed	for	at	tjene	
den	merværdi,	som	nogle	forbrugere	kan	
være	villige	til	at	betale	ekstra	for	certifi-
ceret	biogas.

Energinet.dk	har	et	mål	om	at	kunne	ud-
stede	biogascertifikater	i	løbet	af	2011.	
Derudover	deltager	Energinet.dk	i	et	
samarbejde	med	flere	europæiske	ak-
tører,	der	enten	har	indført	eller	overve-
jer	at	indføre	biogascertifikater	i	deres	
hjemlande.	Formålet	med	samarbejdet	
er	at	afdække	mulighederne	for	et	euro-
pæisk	certifikatsystem,	der	på	sigt	kan	
gøre	det	muligt	at	handle	biogascertifi-
kater	mellem	landene.

1.7.7 Biogas til skibstransport
Miljøstyrelsen	peger	på	store	perspekti-
ver	ved	gas	til	skibstransport5,	og	gas	til	
5	 “Natural	gas	for	ship	propulsion	in	Denmark”,

Miljøstyrelsen,	oktober	2010.	

landtransport	spiller	allerede	en	betyde-
lig	rolle	i	mange	nabolande.	Således	for-
ventes	det,	at	relativt	store	mængder	
olie	til	især	skibstransport	hurtigt	og	ef-
fektivt	kan	konverteres	til	energigas6.	

Energinet.dk	er	partner	i	en	europæ-
isk	projektidé	med	fokus	på	anvendel-
se	af	LNG7	til	skibsfart.	Projektet	er	ud-
sprunget	af	EU’s	østersøstrategi	og	har	
den	danske	Søfartsstyrelse	som	koordi-
nator.	LNG	kan	også	baseres	på	biogas	
og	kaldes	så	LBG.	At	skifte	fra	tung	fuel-
olie	til	energigas	vil	medføre	store	re-
duktioner	af	svovl-	og	kvælstofudlednin-
gen	fra	skibstrafikken	samt	en	betydelig	
CO2-reduktion.	Derudover	vil	LNG-anlæg	
potentielt	kunne	bidrage	til	forsynings-
sikkerhed	i	det	danske	gasnet	og	måske	
også	øge	konkurrencen	på	det	danske	
gasmarked.	Der	kan	være	synergi	mel-
lem	gas	til	skibsfart	og	gas	til	landtrans-
port.	Denne	synergi	vil	blive	nærmere	
undersøgt	i	projektet.

6	 Betegnelsen	energigas	bruges	om	metan,	uafhæn-
gigt	af	om	den	er	flydende	(liquified)	eller	gasfor-
mig,	og	om	den	er	fossil	(naturgas)	eller	baseret	på	
anaerob	nedbrudt	organisk	materiale	(biogas)	el-
ler	termisk	forgasset	biologisk	materiale	(forgas-
ningsgas)	eller	fremkommet	ved	elektrolyse.	

7	 LNG	er	naturgas,	der	er	gjort	flydende	ved	at	køle	
det	ned	til	-	163	°C.

Teknologien	til	gasbaserede	løsninger	
eksisterer	på	markedet	i	dag.	Hvis	der	i	
første	omgang	fokuseres	på	flådekøretø-
jer,	vil	det	ikke	være	nødvendigt	med	en	
stor	udrulning	af	en	ny	landsdækkende	
infrastruktur.	

1.8 Fossilfri gas i 2050

1.8.1 Baggrund
Naturgas	er	i	dag	det	fossile	brændsel,	
som	er	mest	miljøvenligt.	Det	medfø-
rer	lavere	CO2-udledning	end	andre	fos-
sile	brændsler,	og	det	giver	en	meget	ren	
forbrænding	uden	partikler	og	med	be-
grænset	svovlemission.	Naturgas	har	
derfor	historisk	haft	et	’grønt’	image	i	
forhold	til	andre	fossile	brændsler.	I	dag	
kommer	al	gas	i	Danmark	fra	den	danske	
del	af	Nordsøen,	men	vi	er	ved	at	gøre	os	
klar	til	de	næste	årtier,	hvor	en	stigende	
andel	af	gasforsyningen	vil	blive	dækket	
af	gas	fra	udlandet.		

På	lang	sigt	har	regeringen	en	vision	om,	
at	Danmark	skal	gøres	uafhængig	af	fos-
sile	brændsler.	Regeringen	har	derfor	
nedsat	en	Klimakommission,	som	i	sep-
tember	2010	kom	med	forslag	til,	hvor-
dan	en	energiforsyning	uden	fossile	
brændsler	kan	opnås	inden	2050.	
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Energinet.dk	bidrager	i	flere	sammen-
hænge	aktivt	med	en	række	analyser	
af	fremtidens	energisystem	og	har	ud-
arbejdet	fire	bud	på	en	fremtid	med	en	
CO2-neutral	energisektor	i	2050,	jf.	rap-
porten	“Udviklingsspor	for	energisyste-
met	frem	til	2050”.	Heri	beskrives	to	spor	
med	uafhængighed	af	fossile	brændsler,	
hvor	henholdsvis	vind	og	biomasse	i	hver	
sit	spor	udgør	hovedparten	af	forsynin-
gen.	Der	beskrives	desuden	to	CO2-neu-
trale	spor,	hvor	henholdsvis	CCS	(depone-
ring	af	CO2	fra	røggas)	og	køb	af	kvoter	
fra	udlandet	skaber	CO2-neutralitet.

Analysen	af	de	fire	spor	viser,	at	gas	
fortsat	har	en	væsentlig	rolle	i	energi-
forsyningen,	selvom	denne	skal	være	
CO2-neutral	eller	uafhængig	af	fossile	
brændsler.	

Hvis	hovedfokus	er	CO2-neutral	ener-
giforsyning,	kan	naturgas	fortsat	spille	
en	rolle	i	vores	energiforsyning.	Såfremt	
det	primære	fokus	er	uafhængighed	af	
fossile	brændsler,	kan	gassens	rolle	bli-
ve	ændret	markant.	I	vindsporet	og	bio-
massesporet	er	gassens	rolle	at	integre-
re	den	vedvarende	energi.	I	et	fremtidigt	
energisystem	uafhængigt	af	fossile	
brændsler	vil	der	være	et	stort	behov	for	

håndtering	af	fluktuerende	elprodukti-
on,	og	til	denne	opgave	har	gassystemet	
nogle	klare	fordele.	

Gas	betyder	i	denne	sammenhæng	me-
tangas,	som	vi	kender	det	fra	hovedbe-
standdelen	i	naturgas,	men	også	brint	
og	syntesegas	indgår	her	i	begrebet	gas,	
uanset	om	oprindelsen	er	fossil	eller	VE-
baseret.	En	øget	VE-gasproduktion	vil,	ud	
over	at	medvirke	til	reduktion	af	CO2-ud-
ledningen	og	balancering	af	elsystemet,	
også	have	den	betydning,	at	graden	af	
selvforsyning	i	Danmark	øges.

1.8.2 Gassens rolle i et fremti-
digt energisystem uafhæn-
gigt af fossile brændsler
Værdikæden – fra VE-ressource
til energitjeneste
Gassystemet	kan	bidrage	til	at	løse	den	
store	udfordring	med	at	integrere	bety-
delige	mængder	vedvarende	energi.		
Det	handler	dybest	set	om	at	danne		
bindeled	mellem	de	vedvarende	ener-
giressourcer	og	forbrugernes	behov	for	
energitjenester,	jf.	Figur	1-7,	der	meget	
forsimplet	illustrerer	energisystemets	
værdikæde.

Direkte	brug	af	el	fra	vindkraft,	i	det	øje-
blik	den	produceres,	er	det	mest	effekti-
ve	i	et	energisystem	med	store	mængder	
vindkraft,	men	energiforbruget	følger	
ikke	vindproduktionen.	Vindkraften	er	
heller	ikke	stabil,	og	i	visse	typer	af	ener-
giforbrug	er	det	ikke	hensigtsmæssigt	
at	forsyne	med	el.	Endelig	er	væsentlige	
mængder	af	VE-ressourcerne	baseret	på	
biomasse,	som	ikke	direkte	leveres	som	
el,	sådan	som	det	er	tilfældet	for	vind-
kraft	og	solceller.

Derfor	er	det	vigtigt	at	kunne	udnyt-
te	de	andre	’energisystemer’	med	deres	
specifikke	styrker.	El,	gas	og	fjernvarme	
kan	ses	som	en	trio	af	energibærere,	der	
med	deres	meget	forskellige	egenskaber	
og	styrker	sammen	kan	løse	den	store	
udfordring,	det	er	at	skabe	et	energi-	
system,	som	er	uafhængigt	af	fossile	
brændsler.	

Fra VE-energiressource til VE-gas 
I	Danmark	er	de	helt	store	VE-ressourcer	
vindkraft	og	i	mindre	omfang	biomas-
se,	affald,	sol	og	geotermi.	Gas	er	som	
brændsel	en	energiform,	som	de	fleste	
af	VE-ressourcerne	kan	omsættes	til.	Pro-
duktion	af	biogas	er	velkendt,	ligesom	
termisk	forgasning	af	biomasse	også	er	
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en	kendt	og	eksisterende	teknologi.	Elek-
trolyse	af	el	til	brint	er	en	velkendt	pro-
ces,	og	nye	processer,	hvor	der	produce-
res	syntesegas	ved	brug	af	elektrolyse,	er	
under	udvikling	og	også	afprøvet	i	prak-
sis	enkelte	steder.	Elektrolyse	med	nye	
typer	brændselsceller	(SOEC),	hvor	vand-
dampen	tilsættes	CO2,	giver	mulighed	
for	at	producere	syntesegas,	der	kan	kon-
verteres	til	metan.

Selvom	mange	af	processerne	er	vel-
kendte,	er	der	dog	behov	for	at	udvikle	
og	tilpasse	dem,	således	at	de	kan	passe	
som	brikker	i	et	samlet	fremtidigt	ener-
gisystem,	der	er	uafhængigt	af	fossile	
brændsler.	

Transport og lagring af VE-gas
Ved	transport	og	lagring	er	gas	ekstremt	
effektivt.	Gas	er	i	modsætning	til	el	og	
varme	et	brændsel,	som	til	relativt	lave	
omkostninger	kan	lagres	i	meget	sto-
re	energimængder	over	en	lang	periode.	
Denne	egenskab	er	vigtig,	hvis	man	vil	
basere	en	stor	del	af	sin	energiforsyning	
på	fluktuerende	vindkraft.	

Energinet.dk	har	analyseret	størrelsen	
af	de	energimængder,	der	kan	lagres	ved	
forskellige	systemløsninger.	Figur	1-8	il-

lustrerer	den	lagrede	energimængde	ved	
henholdsvis	1	mio.	elbiler,	0,3	mio.	indivi-
duelle	varmepumper,	energilager	i	fjern-
varmesystemet,	som	vi	kender	det	i	dag,	
og	ved	brug	af	de	eksisterende	gaslagre	i	
Lille	Torup	og	Stenlille.	Endelig	er	der	vist	
et	eksempel	på	energilager	ved	udbyg-
ning	af	fjernvarmesystemet	med	et	stort	
sæsonvarmelager,	så	10	%	af	årsforbru-
get	kan	lagres.

Elbiler	og	varmepumper	er	effektive	til	
at	skabe	fleksibilitet	i	dage	og	eventuelt	
uger,	hvis	fjernvarmesystemet	udbygges	
med	deciderede	varmelagre.	Set	i	forhold	
til	lagerkapaciteten	i	de	eksisterende	gas-	
lagre	er	energiindholdet	dog	beskedent.

Omkostningen	til	selve	lagerdelen	i	et	ud-
bygget	varmelager	forventes	at	forblive	
væsentlig	højere	end	lagerdelen	i	et	gas-
lager8.	Dertil	kommer,	at	varmen	fra	et	
varmelager	ikke	effektivt	kan	konverteres	
tilbage	til	andre	energiformer,	men	i	prak-
sis	alene	anvendes	til	opvarmningsformål.
Transport	og	distribution	af	gas	er	kon-
kurrencedygtigt	med	andre	energitrans-
portformer,	når	der	allerede	er	etableret	

8	 Et	varmelager	koster	typisk	3-5	kr./kWh	ved	etable-
ring,	hvorimod	lagerdelen	excl.	konvertering	for	et	
gaslager	koster	under	0,5	kr./kWh	at	etablere.

en	infrastruktur	som	i	Danmark.	Det	vil	
sige,	at	store	mængder	energi	og	effekt	
kan	transporteres	til	lave	omkostninger	
med	begrænsede	energitab.	

Naturgas	består	næsten	af	ren	metan-
gas.	I	en	fremtidig	anvendelse	af	gasin-
frastrukturen	vil	et	helt	centralt	spørgs-
mål	være,	om	der	kan	håndteres	andre	
typer	af	gasser	(eksempelvis	brint	og	
syntesegas)	i	gasnettet.	Det	er	teknisk	
muligt	at	konvertere	brint	sammen	med	
syntesegas	til	metan,	men	konverterin-
gen	har	et	energitab,	der	afgives	i	form	af	
varme.	Denne	varme	kan	eventuelt	bru-
ges	som	fjernvarme	eller	procesvarme.	
Alternativt	til	opgradering	til	metan	kan	
brinten	indfødes	direkte	på	gasnettet.

Analyser	foretaget	af	Dansk	Gasteknisk	
Center	(DGC)	viser	foreløbig,	at	op	til	30	
%	brint	kan	tilsættes	gasnettet	uden	de-
gradering	af	stålet	i	rørene	i	transmis-
sionsnettet,	men	der	vil	formodentlig	
være	behov	for	i	et	vist	omfang	at	opgra-
dere	pakninger	og	ventiler	mv.	Samtidig	
vil	kapaciteten	i	transportsystemet	og	
forbrugerinstallationerne	falde	væsent-
ligt,	da	energiindholdet	i	brint	er	væsent-
lig	mindre	end	i	metan.	Endvidere	er	det	
energikrævende	at	udskille	brinten	fra	
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Figur	1-7:	Værdikæden	i	et	VE-baseret	energisystem	–	fra	ressource	til	energitjeneste.
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den	øvrige	gas,	når	den	skal	bruges,	og	
det	vil	derfor	være	krævende	at	udnytte	
energien	i	brinten	effektivt.	Det	er	derfor	
ikke	sandsynligt,	at	denne	løsning	er	re-
levant	at	forfølge.

Afvejningen	af	opgradering	af	gassen	til	
metankvalitet	eller	opgradering	af	gas-
nettet	til	håndtering	af	brint	skal	ske	i	de	
kommende	år.	Der	er	dog	ingen	tvivl	om,	
at	gassystemet	besidder	et	stort	poten-
tiale	til	at	udgøre	et	effektivt	lager	for	
fluktuerende,	vedvarende	energikilder.

Fra VE-gas til energitjeneste
Ved	slutforbruget	omsættes	energivaren	
til	en	energitjeneste.	Da	gas	er	et	meget	
rent	og	let	håndterbart	brændsel,	er	
det	særlig	velegnet	til	en	række	formål,	
herunder	følgende:
• Spidslastproduktion af el.	I	takt	med	

stigende	produktion	fra	vindkraft	
kommer	der	flere	timer	med	meget	
lave	elpriser.	Analyser	af	elsystemet	
frem	mod	2050	viser,	at	elproduktion	
på	grundlast-kraftværker,	som	vi	i	dag	
kender	dem	med	en	driftstid	på	5000-
8000	timer	pr.	år,	ikke	vil	få	en	lige	så	
stor	rolle	i	et	energisystem	med	store		
mængder	vindkraft.	Der	vil	i	et	vindba-
seret	system	i	stedet	være	behov	for	
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Figur	1-9:	Principskitse	af	elementer	i	gas-infrastruktur	frem	mod	2050.
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nogle	kraftværker,	som	kan	levere	el	i	
det	antal	timer	om	året,	hvor	der	ikke	
er	tilstrækkeligt	med	vindkraft	og	an-
den	fluktuerende	VE.	Her	er	gas	meget	
konkurrencedygtig	med	andre	brænd-
sler,	fordi	den	kan	anvendes	på	gastur-
bineanlæg	mv.,	som	er	langt	billigere	
at	etablere	som	spidslast	end	biomas-
sekraftværker.	På	lang	sigt	forventes	
brændselsceller	på	gas	også	at	være	
konkurrencedygtige	til	spidslast-el-
produktion9.	Brændselsceller	har	yder-
ligere	den	fordel,	at	de	kan	placeres	i	
mindre	enheder,	eksempelvis	ved	de-
centrale	kraftvarmeværker	eller	even-
tuelt	som	mini-/mikrokraftvarme.	

• Energiforsyning af direkte brændsels-
baserede processer i industri og ser-
vice.	En	række	processer	i	industri	og	
service,	der	kræver	høj	procestempe-
ratur	og	et	lethåndterbart,	miljøven-
ligt	brændsel,	vil	samfundsøkonomisk	
med	fordel	kunne	baseres	på	VE-gas,	
specielt	i	de	dele	af	landet,	hvor	der	er	
en	etableret	gasinfrastruktur.	Alterna-
tiver	med	flydende	biofuel	vil	være	re-
lativt	mere	omkostningstunge	med	
hensyn	til	konverteringstab,	produk-	
tion	og	distribution.

9	Technology	Data	for	Energy	Plants.
Energistyrelsen	og	Energinet.dk,	juni	2010.

• Transportsektoren.	I	en	række	områ-
der	i	transportsektoren	vil	gas	være	et	
godt	alternativ	til	f.eks.	batteriforsy-
ning	(elbiler).	Specielt	for	transport	på	
længere	distancer	og	for	tung	trans-
port	vil	gas	samfundsøkonomisk	i	
mange	sammenhænge	være	det	bil-
ligste	VE-baserede	alternativ	til	ben-
zin	og	diesel,	jf.	rapporten	“Suppleren-
de	analyser,	alternative	drivmidler	til	
transportsektoren,	ENS	2010”.	Også	til	
skibstransport	kan	gas	blive	et	konkur-
rencedygtigt	og	miljøvenligt	brænd-
sel,	herunder	især	ift.	bunker-fuel	og	
kortere	rutetrafik	i	følsomme	områder	
som	f.eks.	indre	danske	farvande	og	
Østersøen.	Gas	benyttes	således	alle-
rede	en	del	i	norsk	indenrigssejlads,	og	
Molsruten	og	flere	andre	ruter	i	Øster-
sølandene	ser	på	mulighederne	for	at	
skifte	til	gas.

• Brændsel til brændselsceller generelt.
Frem	mod	2025	antages	prisen	på	
brændselsceller	at	falde	meget	mar-
kant9,	samtidig	med	at	de	har	en	høj	
energieffektivitet.	I	fremtidens	ener-
gisystem	forventes	brændselsceller	
derfor	at	få	en	central	rolle,	både	til	
stationære	anvendelser	og	i	transport-
sektoren.	Alle	typer	af	brændselsceller	
skal	bruge	et	brændsel	med	stort	brint-

indhold.	Ud	over	ren	brint	er	metangas	
et	af	de	mest	velegnede	brændsler	til	
brændselsceller	(HTPEM	og	SOFC).	Al-
ternativer	med	metanol	eller	DME	er	
også	særdeles	velegnede	til	brændsels-
celler.	Produktion	af	disse	brændsler	
vil	typisk	ske	med	en	form	for	gas	som	
en	del	af	produktionsprocessen.	Gas	
kan	dermed	sikre	en	fleksibilitet	til	den	
fremtidige	forsyning	af	brændselscel-
ler,	uanset	om	brændslet	bliver	metan,	
brint,	metanol,	DME	el.lign.

• Materialer til petrokemisk industri.
Olie	og	naturgas	udgør	i	dag	en	væ-
sentlig	ressource	som	råstof	for	den	
petrokemiske	industri,	emballage	osv.	
Med	stigende	efterspørgsel	på	VE-ba-
serede	råstoffer	til	denne	industri	kan	
VE-baseret	gas	på	længere	sigt	være	
et	effektivt	medie.

Ud	over	disse	slutanvendelser	har	gas-
sen	en	række	øvrige	styrkepositioner	
med	hensyn	til	at	opbygge	fleksibilitet	
og	forsyningssikkerhed	i	et	energisys-
tem	uafhængigt	af	fossile	brændsler.	
Forsyningen	af	gas	kan	(tilsvarende	
som	for	elsystemet)	baseres	på	en	kom-
bination	af	både	importeret	gas,	fos-
silt	baseret	produktion	og	VE-baseret	
produktion.	
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Figur	1-10:	Produktion	og	forbrug	af	gas	frem	til	2050	i	Energinet.dk’s	udviklingsspor	(vindsporet).
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En	miljømæssigt	ren	energiforsyning	
forventes	at	få	et	stigende	fokus.	Lokale	
emissioner	af	SO2,	NOx,	VOC10	og	par-
tikler	og	støj	er	i	de	seneste	årtier	ble-
vet	bragt	mere	i	fokus.	El	og	fjernvarme	
har	ingen	lokale	luft-emissioner	ved	an-
vendelsen,	men	i	det	omfang	der	er	be-
hov	for	en	brændselsproces	lokalt	på	
forbrugsstedet,	er	gas	den	brændsels-
baserede	energiform,	som	giver	den	
reneste	forbrænding	ved	slutforbruget.	
Dette	gælder	især	anvendelsen	af	gas-
sen	i	brændselsceller.	

1.8.3 Eksempel på gasforsy-
ning i 2050 i Energinet.dk’s 
vindspor
I	Energinet.dk’s	vindspor	i	2050	er	der	il-
lustreret	et	udviklingsforløb,	hvor	gasfor-
bruget	tilpasses	de	opgaver,	hvor	gassen	
langsigtet	har	en	stærk	position	i	forhold	
til	et	energisystem	uafhængigt	af	fossile	
brændsler.	Samtidig	omlægges	produk-
tionen	af	gas	gradvist	fra	forsyning	med	
overvejende	dansk	produceret	naturgas	
til	en	gasforsyning	omlagt	til	produktion	
af	VE-baserede	gasser	i	2050.	

10	Volatile	Organic	Components.

Den	danske	gasinfrastruktur	er	i	vind-
sporet	en	del	af	den	internationale	gas-
infrastruktur,	således	at	der	bevares	et	
internationalt	marked	og	en	høj	forsy-
ningssikkerhed.	En	principskitse	af	infra-
struktur	og	processer	fremgår	af	Figur	1-9.

Figur	1-9	viser	centrale	processer	om-
kring	en	VE-baseret	gasforsyning.	Både	
gas-	og	el-infrastrukturen	er	fortsat	en	
del	af	et	internationalt	energisystem.
En	skitsering	af	forløbet	med	gasforbrug	
og	produktion	fremgår	af	Figur	1-10.

Figur	1-10	viser	omlægningen	af	både	
forbrug	og	produktion	frem	til	2050.	I	
perioden	2020-2050	vil	der	være	en	årlig	
import	af	gas	på	op	til	50	PJ	om	året	(sva-
rende	til	ca.	1,3	mia.	m3),	indtil	der	i	2050	
er	fuldt	udbygget	forsyning	med	VE-gas.

1.8.4 Roadmap og forskning 
og udvikling
Udvikling	af	energisystemet,	således	
at	de	særlige	styrkepositioner	for	gas-
sen	i	en	omlægning	til	en	fossil	uaf-
hængighed	styrkes,	kræver	en	målrettet	
satsning	på	infrastruktur	og	adminis-
trative	rammer	og	en	indsats	med	forsk-
ning	og	udvikling.

Den	etablerede	gasinfrastruktur	er	his-
torisk	etableret	med	henblik	på	effek-
tivt	at	bruge	de	danske	naturgasres-
sourcer	i	Nordsøen.	Imidlertid	er	gas	et	
samfundsøkonomisk	billigt	brændsel,	
og	selv	uden	danske	naturgasressourcer	
vil	den	etablerede	gasinfrastruktur	fort-
sat	kunne	bidrage	til,	at	Danmark	årligt	
kan	spare	2-5	mia.	i	forhold	til	forsyning	
fra	oliebaserede	brændsler.	Naturgas	kan	
således	styrke	samfundsøkonomien	i		
energiforsyningen	frem	mod	en	fremtid	
uafhængig	af	fossile	brændsler.	

Det	er	dog	vigtigt	at	skærpe	indsatsen	
på	gassens	styrkepositioner	i	et	fremti-
digt	energisystem	med	store	mængder	
vindkraft.	Nogle	af	de	centrale	processer	
i	integrationen	mellem	VE-gas	og	de	øv-
rige	dele	af	energisystemet	har	(som	det	
også	var	gældende	for	vindmøller)	været	
kendt	og	anvendt	i	mere	end	hundrede	
år,	eksempelvis	forgasning,	elektrolyse	
og	en	række	katalytiske	processer	med	
reformering	af	gas.	Der	er	imidlertid	be-
hov	for	at	produktudvikle	og	strømline	
processerne	til	storskala-anvendelse,	for	
at	de	fortsat	kan	udfylde	rollen	i	frem-
tidens	energisystem.	Energinet.dk	an-
befaler	derfor,	at	forsknings-	og	ud-
viklingsindsatsen	fastholdes	og	styrkes.	
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Det	samme	gælder	udviklingen	af	ram-
merne	på	bl.a.	følgende	områder:	
•	 Strategisk	planlægning	af	gassekto-

rens	rolle	i	en	energiforsyning	uaf-
hængig	af	fossile	brændsler,	således	
at	de	langsigtede	styrkepositioner	for	
gassen	bringes	i	spil	nationalt	og	in-
ternationalt.

•	 Forskning	og	udvikling	i	processer	mel-
lem	VE-ressourcerne,	herunder	både	
elektrolyse,	biogasprocesser	og	termisk		
forgasning/pyrolyse.

•	 Forskning,	udvikling	og	demonstration	
omkring	katalytisk	reformering	af	gas-
ser,	således	at	syntesegas,	brint,	me-
tan	og	biofuel	(metanol	og	DME)	kan	
håndteres	med	minimale	energitab.	
Danmark	har	i	dag	en	unik	position	på	
området,	hvor	danske	virksomheder	og	
forskningsinstitutioner	har	en	nøgle-
position.

•	 Udvikling	af	brændselsceller	og	
brændselscellebaserede	anlæg	til	både	
stationære	og	mobile	formål.	Danske	
virksomheder	og	forskningsinstitutio-
ner	har	spidskompetencer	på	området

•	 Knowhow	om	håndtering	af	gasser,	
både	ren	metan	og	også	andre	gasty-
per	(syntesegas	og	brint).	Dansk	Gas-
teknisk	Center	(DGC)	m.fl.	har	faglig	
spidskompetence	på	feltet.

•	 Udvikling	af	rammerne	for	gasinfra-
strukturen	og	markederne,	således	
at		samspillet	mellem	de	kommerciel-
le	aktiviteter	og	systemansvaret	er	
optimale	for	de	kommercielt	drevne	
anlæg,	der	leverer	og	forbruger	VE-	
baseret	gas.

Gassystemet	besidder	et	unikt	poten-
tiale	for	på	kort	og	mellemlang	sigt	at	
bidrage	med	naturgas	som	en	effek-
tiv	og	miljøvenlig	energikilde	og	for	på	
lang	sigt	at	medvirke	til	effektivt	og	sik-
kert	at	integrere	store	mængder	vedva-
rende	energi	i	et	effektivt	samspil	med	
mere	fluktuerende,	vedvarende	energi-
kilder	fra	vind,	sol	og	bølger.	Læs	endvi-
dere	“Perspektiver	omkring	bæredygtig	
gas	i	Danmark,	Energinet.dk	2010”.

1.9 Ukonventionel gas
Nye	teknikker	som	horisontal	boring	
og	hydraulisk	opbrydning	af	strukturen	
har	givet	energiselskaber	adgang	til	el-
lers	vanskeligt	tilgængelige	ukonventi-
onelle	gasressourcer	fra	tætte	struk-	
turer	(tight)	og	fra	skifer	samt	coalbed-
metan	(CBM)	til	langt	lavere	omkost-
ninger,	end	man	troede	muligt	for	fem	
år	siden.	I	nogle	tilfælde	er	omkostnin-

gerne	nu	lavere	end	i	konventionelle	
projekter.

I	Nordamerika	er	ukonventionel	gas	så-
ledes	ikke	længere	ukonventionel,	efter-	
som	næsten	50	%	af	den	amerikanske		
gasproduktion	kommer	fra	coalbed,	
tight	sand	og	skifer.	

Den	dramatiske	vækst	i	ukonventionel	
gas	drives	til	dels	af	den	faldende	pro-
duktion	fra	traditionelle	reservoirer	og	
af	et	ønske	om	at	øge	energisikkerheden	
ved	at	producere	fra	indenlandske	kilder.	
Andre	drivere	er	teknologiske	fremskridt	
i	boring	og	færdiggørelse.	

Selv	om	produktionen	fra	skifergas	og	
CBM-reservoirer	i	USA	og	Canada	udgør	
en	betydelig	andel	af	det	nordamerikan-
ske	marked,	mangler	det	kommercielle		
gennembrud	for	lignende	projekter	i	
Europa.	Det	Internationale	Energiagen-
tur	(IEA)	anslår	Europas	reserver	af	ukon-
ventionel	gas	til	ca.	35	billioner	m3	gas	–	
nok	til	at	erstatte	40	års	gasimport	på	
det	nuværende	niveau.	

Skifergasudvindingen	i	Europa	er	i	en	
tidlig	fase,	men	undersøgelser	er	i	gang	
i	flere	lande.	Store	internationale	gassel-
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skaber	foretager	allerede	boringer	efter	
skifergas	og	har	licenser	til	at	søge	ski-
fergas	i	Tyskland,	Polen,	Sverige	og	Dan-
mark.	

F.eks.	begyndte	PGNiG	(polsk	gasselskab)	
i	2009	at	samarbejde	med	internationa-
le	virksomheder	med	henblik	på	at	ana-
lysere	potentialet	for	ukonventionel	gas	i	
Polen.	Denne	analyse	er	stadig	på	et	me-
get	tidligt	stade.	

På	nuværende	tidspunkt	er	det	derfor	
meget	svært	at	sige	noget	om	de	forven-
tede	fremtidige	mængder	af	ukonventi-
onelle	ressourcer,	og	hvornår	disse	kan	
forventes	at	blive	tilgængelige	for	mar-
kedet.	Der	hersker	p.t.	meget	stor	usik-
kerhed	om	ukonventionel	gas	i	Europa.	
Når	man	ser	på	mulighederne	for	skifer-
gas,	er	det	vigtigt	at	medregne	de	miljø-	
mæssige	konsekvenser	i	form	af	et	in-
tensivt	vandforbrug	og	risikoen	for		
forurening	af	grundvandet.	

Udnyttelse	af	coalbed-metan	ses	i	en	
række	europæiske	lande,	heriblandt	
Storbritannien,	Tyskland	og	Polen.	I	øje-
blikket	findes	ingen	pålidelige	tal	for	
mængder,	kilder	eller	gennemførlighed	
af	indvindingspotentialet.

Behovet	for	yderligere	infrastruktur	af-
hænger	i	høj	grad	af	den	fremtidige	ud-
vikling	af	den	indenlandske	produktion.	
Det	er	ikke	sandsynligt,	at	Europa	vil	op-
leve	en	lige	så	hurtig	og	væsentlig	ind-
førelse	af	ukonventionel	gas	som	Nord-
amerika.

Formentlig	allerede	i	dag	mærker	gas-
forbrugerne	i	Danmark	effekten	af	den	
ukonventionelle	gasteknik	på	gaspri-
sen.	USA’s	stærkt	forøgede	selvforsy-
ning	har	således	medført	et	øget	ver-
densudbud	af	flydende	gas	(LNG),	som	
i	mangel	af	den	forventede	amerikan-
ske	efterspørgsel	øger	konkurrencen	på	
udbudssiden	i	Europa	og	dermed	også	i	
Danmark.	Ukonventionel	gas	synes	alle-
rede	at	have	medvirket	til	gasprisens	sti-
gende	afkobling	fra	olieprisen.	
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2. Det danske gassystem

2.1 Infrastruktur
Det	danske	gastransmissionssystem	be-
står	dels	af	opstrømsrørledninger	i	den	
danske	del	af	Nordsøen,	dels	af	trans-
missionsledninger	på	land.

Transmissionsledningerne	går	på	langs	
(Aalborg-Ellund)	og	tværs	(Nybro-Dra-
gør)	af	Danmark,	og	distributionslednin-
gerne	består	af	et	net	af	rørsystemer	ud	
til	forbrugerne.	Herudover	består	gas-	
transportsystemet	af	et	gasbehand-
lings		an	læg	(Nybro)	og	to	underjordiske	
gaslagre	(Stenlille	og	Lille	Torup),	se	Fi-
gur	2-1.

Naturgassen	fra	den	danske	del	af	Nord-
søen	transporteres	i	to	offshore	rørled-
ninger	fra	felterne	Tyra	og	Syd	Arne	og	
ind	til	land	nord	for	Esbjerg	ved	et	tryk	
på	op	til	138	bar.	Om	sommeren,	hvor	der	
forbruges	mindre	gas,	sænkes	afgangs-
trykket	for	at	minimere	energiforbruget	
til	kompression.	Om	vinteren	hæves	tryk-
ket	for	samtidig	at	have	store	mængder	
linepack11	(dvs.	den	mængde	gas,	der	er	i	

11	 Ved	et	givet	tryk	er	der	en	mængde	gas	i	gasled-
ningerne.	Hvis	et	lavere	tryk	kan	accepteres,	skal	
der	være	en	mindre	gasmægde	i	ledningerne	til	
opretholdelse	af	dette	tryk.	Forskellen	mellem	gas-
mængden	ved	det	høje	og	det	lave	tryk	kaldes	line-
pack.

selve	gasledningerne)	til	brug	ved	drifts-
forstyrrelser	og	i	nødsituationer.	

På	land	passerer	naturgassen	gennem	et	
gasbehandlingsanlæg	i	Nybro.	Her	kon-
trolleres	og	måles	gaskvaliteten,	og	tryk-
ket	reduceres	til	det	maksimale	landled-
ningstryk	på	80	bar.	Anlægget	kan	også	
blande	gas	fra	de	to	offshore-rør	og	re-
ducere	indholdet	af	forurenende	stof-
fer	såsom	tunge	kulbrinter	og	svovlbrin-
te,	hvis	det	er	nødvendigt,	for	at	gassen	
overholder	de	fastlagte	specifikationer.	
Hvis	gassen	skal	renses,	kan	der	i	så	fald	
kun	leveres	reducerede	mængder	(ca.	
50	%).

Fra	Nybro	sendes	gassen	ud	til	kunder-
ne	i	ind-	og	udland	eller	til	lagring	på	et	
af	de	to	underjordiske	gaslagre.	Lagre-
ne	fyldes	typisk	op	i	sommermåneder-
ne,	når	gasforbruget	er	lavt.	Når	det	bli-
ver	koldere,	og	forbruget	overstiger	de	
daglige	gasleverancer	fra	Nordsøen,	sup-
pleres	der	med	gas	fra	lagrene.	Ud	over	
sæsonudjævning	kan	handel	med	gas	
påvirke	eksporten	og	importen	og	der-
med	henholdsvis	lagerudtrækket	og	la-
gerinjektionen.	Det	er	principielt	trans-
portkunderne,	der	ved	deres	daglige	
bestillinger	inden	for	den	reserverede	ka-

pacitet	bestemmer	input/output	fra	sy-
stemet	på	timebasis	(det	kommercielle		
system),	mens	det	er	Energinet.dk,	der	
sørger	for	den	fysiske	balance	i	systemet,	
bl.a.	ved	hjælp	af	lagrene	og	linepack.	
Endvidere	anvendes	lagrene	til	nødfor-
syning.

Måler-	og	regulatorstationerne	(M/R-
stationerne)	er	etableret	langs	transmis-
sionsledningerne	med	det	formål	at	for-
syne	de	lokale	distributionsnet.	Deres	
funktioner	er	filtrering,	opvarmning	af	
gassen,	så	den	ikke	bliver	for	kold	under	
det	næste	trin,	reduktion	af	gastrykket	
til	distributionsnettets	trykniveau,	må-
ling	af	gasstrømmen	gennem	stationen	
og	tilsætning	af	lugtstof	til	gassen.	Der	
er	etableret	42	måler-	og	regulatorstati-
oner	og	fire	deciderede	målerstationer,	
som	ejes	af	Energinet.dk.

Fra	og	med	2010	er	der	også	mulighed	
for	at	importere	gas	fysisk	fra	Tyskland.	
Der	er	i	foråret	2010	lavet	en	række	æn-
dringer	i	det	tyske	system	syd	for	den	
dansk-tyske	grænse,	som	muliggør	nord-
gående	flow.	Der	er	to	principielt	forskel-
lige	muligheder	for	fysisk	nordgående	
flow	i	det	danske	system.	Den	ene	er	at	
omstille	ventilerne	i	Egtved,	så	stræknin-
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gen	mellem	Egtved	og	den	dansk-tyske	
grænse	isoleres	trykmæssigt,	idet	gas	fra	
Tyskland	leveres	ved	ca.	60	bar.	Dette	kan	
ske	uden	at	påvirke	det	øvrige	danske	sy-
stem.	Aftaget	i	Sønderjylland	er	dog	be-
grænset,	og	der	vil	i	denne	situation	kun	
kunne	leveres	begrænsede	mængder	fra	
Tyskland	til	Danmark.	Det	andet	alterna-
tiv	er	at	sænke	trykket	i	det	danske	sy-
stem	med	op	til	ca.	10	bar,	så	den	tyske	
gas	kan	passere	Egtved.	Derved	vil	der	
kunne	leveres	større	mængder,	men	det	
vil	kun	kunne	ske	på	de	tidspunkter,	hvor	
tryksænkningen	i	det	danske	system	er	
forsvarlig.	Leverancerne	sker	derfor	på	
afbrydelige	vilkår.	

2.2 Målsætning for 
forsyningssikkerhed
Forsyningen	af	det	danske	gasmarked	
er	i	stort	omfang	baseret	på	kun	én	fy-
sisk	forsyningskilde	og	én	forsynings-
rute	(Tyra-Nybro	ledningen).	Det	bety-
der,	at	hvis	denne	forsyningskilde	falder	
ud,	er	udfordringerne	for	forsynings-
sikkerhedsberedskabet	i	Danmark	høje	
sammenlignet	med	mange	andre	lan-
de,	hvor	man	har	flere	større	forsynings-
kilder.	Både	fra	politisk	og	systemansvar-
lig	side	ønsker	man	en	sikker	forsyning.	

Dette	indebærer,	at	det	i	praksis	er	nød-
forsyningssituationerne,	som	har	været	
dimensionerende	for	det	samlede	trans-
missionssystem,	og	at	alle	kunder	har	
kunnet	forsynes	i	normalsituationer	selv	
ved	ekstremt	koldt	vejr.

Som	ansvarlig	for	forsyningssikkerheden	
har	Energinet.dk	ansvaret	for	nødforsy-
ning	til	det	danske	gasmarked.	Dette	in-
debærer,	at	Energinet.dk	i	en	nødforsy-
ningssituation	overtager	forsyningen	af	
det	danske	gasmarked	fra	markedsaktø-
rerne.	Energinet.dk	indkøber	til	dette		
formål	alternativ	transportkapacitet	i	
Syd	Arne-ledningen,	reserverer	kapacitet	
i	lagrene	og	køber	afbrydelighed	hos	en	
række	større	forbrugere.	Tyske	og	sven-
ske	eksportkunder	kan	også	få	gas	i	en	
nødsituation,	hvis	de	kan	stille	en	tilsva-
rende	mængde	gas	til	rådighed	fra	et	af	
lagrene	eller	i	Nybro	via	Syd	Arne.	

Siden	idriftsættelsen	af	det	danske	gas-
system	i	1984	har	der	ikke	været	alvorlige	
skader	i	transmissionssystemet,	hverken	
på	søledningerne	eller	på	anlæggene		
på	land.	Den	8.	november	2007	trådte	
Energinet.dk’s	nødforsyningsberedskab	
dog	i	kraft,	og	Energinet.dk	erklærede		
nødforsyningssituation	for	lager-	og	

transportkunder	som	følge	af	produkti-
onsstop	forårsaget	af	storm	og	usæd-
vanlig	høje	bølger	ved	felterne	i	Nord-
søen.	Nødforsyningssituationen	blev	
afblæst	efter	28	timer.	

Energinet.dk	opererer	med	to	målsæt-
ninger	for	forsyningssikkerhed	for	det	
danske	gasmarked,	som	samlet	set	er	di-
mensionerende	for	reserveberedskabet	i	
nødsituationer:
•	 Den	ene	vedrører	korttidshændelser,	

hvor	der	stilles	krav	til,	hvor	hurtigt	gas	
kan	leveres	fra	andre	forsyningskilder	
end	Nordsøen.	Målsætningen	indebæ-
rer	bl.a.	krav	til	udtrækskapaciteten	fra	
gaslagrene.

•	 Den	anden	vedrører	langtidshændel-
ser,	hvor	der	stilles	krav	til	oprethol-
delse	af	fysiske	leverancer	ved	længe-
revarende	forsyningssvigt	fra	DONG	
Energy’s	Tyra-Nybro	opstrømsrørled-
ning	i	Nordsøen.	Målsætningen	inde-
bærer	krav	til	den	mængde	af	gas,	der	
kan	skaffes	fra	alternative	forsynings-
kilder,	og	til	den	mængde	af	lagergas,	
som	skal	være	til	rådighed.

I	marts	2001	blev	de	overordnede	forsy-
ningsmålsætninger	anmeldt	til	Energi-	
styrelsen	med	følgende	dimensioneren-
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Figur	2-1:	Den	overordnede	danske	gasinfrastruktur.
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de	hændelser	for	Energinet.dk’s	nødfor-
syningsberedskab:
•	 Korttidshændelser:	Under	såvel	nor-

male	forsyningsforhold	som	unormale	
forsyningsforhold	(fuldstændig	afbry-
delse	af	leverancerne	fra	den	største	
forsyningskilde)	skal	Energinet.dk	have	
tilstrækkelig	udtrækskapacitet	fra	lag-
rene	til	tre	dage	i	træk	at	kunne	klare	
forsyningen	af	uafbrydelige	forbrugere	
i	Danmark	ved	en	døgngennemsnits-	
temperatur	på	ned	til	-13	°C	(20-års-
hændelsen).

•	 Langtidshændelser:	Under	unorma-
le	forsyningsforhold,	det	vil	sige	fuld-
stændig	afbrydelse	af	leverancerne	fra	
den	største	leverandør,	skal	Energi-	
net.dk	have	tilstrækkelig	volumen	til	
at	kunne	klare	forsyningen	af	uafbry-
delige	forbrugere	i	Danmark	i	op	til	
ca.	60	dage	(svarende	til	den	forvente-
de	reparationstid	efter	et	sølednings-
brud)	i	en	temperaturmæssigt	’nor-
mal’	vinter.

Energinet.dk’s	kriterier	for	transmissi-
onssystemets	dimensionering	omfatter	
desuden	vintersituationer	med	normale	
forsyningsforhold	uden	afbrydelse	af	le-
verancerne.	Forsyningsmålsætningen	for	
kolde	vintersituationer	er	i	dag	at	have	

tilstrækkelig	transmissionskapacitet	til	
at	kunne	klare	forsyningen	af	alle	for-
brugere	i	Danmark	ved	en	døgngennem-
snitstemperatur	på	ned	til	-13	°C.

Energinet.dk’s	nødforsyningskoncept	bli-
ver	revurderet	i	lyset	af	udbygningen	
mod	Tyskland	og	EU’s	planlagte	nødfor-
syningsforordning,	se	afsnit	1.4.	

2.3 Forsyningssikkerhed 
nationalt og lokalt
Begrebet	forsyningssikkerhed	på	gasom-
rådet	omfatter	generelt	følgende	aspek-
ter	både	på	kort	og	lang	sigt:
1.	 Tilgængelighed	af	gas,	dvs.	at	tilgæn-

geligheden	af	gasforsyninger	(inklusi-
ve	gas	fra	lagre)	skal	være	tilstrækkelig	
til	at	imødekomme	de	danske	forbru-
geres	gasbehov	under	både	normale	
og	ekstreme	vejrforhold.	

2.	Tilstrækkelig	netkapacitet,	dvs.	at	gas-
nettet	skal	have	tilstrækkelig	kapaci-
tet	til	at	dække	forbrugernes	gasbe-
hov	under	både	normale	og	ekstreme	
vejrforhold.

3.	Systemintegritet,	dvs.	at	den	operati-
onelle	funktionalitet	af	systemet	fra	
produktion	til	forbruger	skal	være	sik-
ret.	

Det	er	i	henhold	til	Lov	om	naturgasfor-
syning	Energinet.dk’s	opgave	som	trans-
missionsselskab	at	varetage	forsynings-
sikkerheden	på	det	danske	gasmarked	
parallelt	med	transmissionssystem-	
operatøransvaret.	

I	sin	egenskab	af	det	eneste	danske	
transmissionsselskab	har	Energinet.dk	
ansvaret	for	systemintegriteten	(3)	i	det	
danske	transmissionssystem,	dvs.	sam-
spillet	mellem	80	bar	ledningssystemet	
og	de	tilstødende	systemer.

Energinet.dk	har	specifikt	ansvar	for	sik-
ring	af	tilstrækkelig	netkapacitet	i	trans-
missionssystemet	(2),	herunder	trans-
portkapaciteten	til	og	fra	lagrene	og	til	
distributionssystemerne	via	M/R-stati-
onerne.	

Distributionsselskaberne	har	ansvaret	
for	forsyningssikkerheden	i	distributi-
onssystemerne	fra	umiddelbart	neden-
strøms	transmissionssystemets	M/R-
stationer	til	den	enkelte	forbruger.

Energinet.dk	har	ikke	ansvar	for	tilgæn-
geligheden	af	gas	(1)	bortset	fra	nødfor-
syningssituationer,	hvor	Energinet.dk	i	
nødvendigt	omfang	sikrer	tilgængelig-
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heden	af	gas	til	det	danske	marked.	Til-
gængeligheden	af	gas	er	markedsaktø-
rernes	ansvar,	mens	Energinet.dk	har	et	
ansvar	for	at	sikre	den	nødvendige	infra-
struktur,	som	muliggør	gasleverancer	til	
og	fra	tilstødende	systemer.

2.4 Gasmarkedet i Europa 
og i Danmark

2.4.1 Europa
Markedssituationen	i	Europa	er	stadig	
præget	af	hovedsageligt	nationale	mar-
keder	med	national	spothandel,	men	
med	en	betydelig	og	stigende	grænse-
overskridende	handel,	som	binder	disse	
sammen	og	skaber	en	ofte	udtalt	korre-
lation	herimellem.	Et	egentligt	sammen-
hængende	spotmarked	for	gas	i	Europa	
eksisterer	endnu	ikke.	En	del	af	årsagen	
til	den	manglende	grænseoverskridende	
spothandel	er	generel	kapacitetsknap-
hed	særligt	i	grænsepunkterne,	mang-
lende	interoperabilitet	mellem	de	for-
skellige	nationale	systemer	og	en	endnu	
begrænset	spothandel	i	flere	lande,	her-
under	Danmark.

Størstedelen	af	de	europæiske	lande	er	
nettoimportører	af	gas.	Importen	stam-

mer	primært	fra	Rusland,	Norge,	Tunesi-
en,	Algeriet	og	Marokko.	En	stigende	del	
af	importen	er	LNG-baseret12,	men	stør-
stedelen	af	gassen	bliver	bragt	til	de	
europæiske	markeder	via	rørledninger.	
Den	indenlandske	produktion	er	falden-
de	i	hele	Europa,	mens	forbruget	og	der-
med	importandelen	er	stigende	og	for-	
ventes	at	fortsætte	med	at	stige	i	de	
kommende	år.	EU-Kommissionen	skøn-
ner,	at	80	%	af	EU’s	gasforbrug	i	2030	
vil	blive	dækket	ved	import.	I	dag	er	det	
godt	50	%,	som	importeres,	heraf	ca.	
halvdelen	fra	Rusland	og	en	tredjedel	fra	
Norge.	Biogas	spiller	en	lille,	men	stigen-
de	rolle	i	en	del	EU-lande,	men	har	end-
nu	ikke	nået	et	omfang,	som	påvirker	
forsyningssikkerheden	væsentligt.

Afhængigheden	af	store	leverancer	fra	én	
kilde	gennem	flere	lande	giver	anledning	
til	en	stigende	bekymring	for,	at	tekniske,	
kommercielle	og	politiske	problemer	og	
uoverensstemmelser	kan	føre	til	situatio-
ner	med	mangel	på	gas	i	Europa	og	der-
med	reducere	forsyningssikkerheden.	

Gaskrisen	i	2008	mellem	Ukraine	og	
Rusland	satte	fokus	på	risikoen	for	af-

12	Liquified	Natural	Gas,	nedkølet	til	ca.	-163	oC	og	
indført	med	skib.

hængighed	af	russisk	gas	leveret	via	
Ukraine,	og	det	betød	bl.a.,	at	EU-Kom-
missionen	fremskyndede	udarbejdelsen	
af	en	forsyningssikkerhedsforordning.	Se	
afsnit	1.4

I	øjeblikket	planlægges	en	række	større		
infrastrukturprojekter,	der	skal	bringe	
mere	gas	til	Europa.	Nye	rørforbindel-
ser	mellem	bl.a.	Nordeuropa	og	Rusland	
(North	Stream)	og	mellem	Sydeuropa	
og	henholdsvis	Rusland/Kaukasus	(Sou-
th	Stream),	Mellemøsten	(Nabucco)	og	
Nordafrika	er	i	støbeskeen.	Ligeledes	
planlægges	og	projekteres	en	del	havne-
anlæg	til	LNG	i	både	Syd-	og	Nordeuropa.

På	europæisk	plan	arbejdes	der	for	at	
styrke	kompatibiliteten	mellem	de	en-
kelte	landes	systemer.	Der	arbejdes	for	at	
fremme	mulighederne	for	udveksling	af	
gas	mellem	regionale	handelspladser	og	
for	at	løse	problemerne	med	interopera-
bilitet	over	grænserne.	Se	afsnit	1.1.	

2.4.2 Danmark
I	januar	2004	blev	det	danske	gasmar-
ked	fuldt	liberaliseret,	så	alle	forbrugere	
frit	kunne	vælge	gasleverandør.	Energi-
net.dk’s	rolle	er	at	sikre	et	velfungeren-
de	og	fleksibelt	gasmarked.	Det	betyder	
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bl.a.,	at	Energinet.dk	udvikler	produkter	
og	faciliteter,	som	de	kommercielle	ak-
tører	kan	anvende	til	gashandel.	Grossi-
sterne	på	gasmarkedet	(transportkun-
derne)	kan	i	transmissionssystemet:
•	 indgå	dags-,	uge-,	måneds-	og	årskon-

trakter	på	transportkapacitet.
•	 handle	gas	på	gasbørsen	i	Danmark,	

Nord	Pool	Gas	(NPG).	Her	kan	trans-
portkunder	handle	gas	anonymt,	da	
gasbørsen	er	modpart	i	alle	handler.

•	 indgå	månedskontrakter	på	balance-
service	(ret	til	ubalancer	mellem	de	in-
den	for	døgnet	foretagne	leverancer	
og	aftag).

•	 bestille	kapacitet	og	balanceservice	
og	holde	sig	opdateret	om	egne	or-
drer	online	via	Energinet.dk’s	selvbe-
tjeningsportal.

•	 handle	gas,	kapacitet	og	balanceser-
vice	bilateralt	med	hinanden	via		
Energinet.dk’s	ejerskabsoverdragelses-	
faciliteter:	Gas	Transfer	Facility,	Capa-
city	Transfer	Facility	og	Balance	Trans-
fer	Facility.	Transportkunder,	som	øn-
sker	at	handle	bilateralt,	kan	møde	
hinanden	via	en	elektronisk	”Bulletin	
board”-opslagstavle.	

I	2010	har	Energinet.dk	introduceret	to	
væsentlige	ændringer	til	markedsmodel-

len.	Den	første	væsentlige	ændring	er	in-
troduktionen	af	det	virtuelle	cross-bor-
der-punkt	Link4Hubs,	som	er	beskrevet	i	
afsnit	1.2.

Den	anden	væsentlige	ændring	er	in-
troduktionen	af	et	såkaldt	BNG-entry-
punkt.	BNG	står	for	Bio	Natural	Gas	og	er	
nærmere	beskrevet	i	afsnit	1.7.

Markedsmodellen	for	det	danske	trans-
missionssystem	(engrosmarkedet)	er	
sammensat	som	en	entry-exit	model,	jf.	
Figur	2-2.	

Markedsmodellen	består	af:
•	 Tre	entry-punkter	i	Nybro,	Ellund	og	

Dragør,	hvor	gassen	kan	komme	kom-
mercielt	ind	i	Danmark.

•	 En	exit-zone,	hvor	danske	forbrugere		
bliver	forsynet	med	gas	af	gasleve-
randørerne	via	distributionsnettet.	
Exit-zonen	består	af	fire	distributions-
områder	med	hver	deres	distributions-
selskab.	I	exit-zonen	er	der	ligeledes	tre	
store	kraftværker	(Avedøre	2,	H.C.	Ør-
stedværket	og	Skærbækværket),	som	
er	direkte	forbundet	med	transmis-
sionsnettet.	Distributionsselskaber-
ne	og	Energinet.dk	har	desuden	ud-
viklet	markedsmodellen,	så	der	også	

kan	handles	biogas	kommercielt	fra	
distributionssystemerne	til	transmis-
sionssystemet,	når	den	første	biogas-
producent	tilsluttes	et	af	distributi-
onssystemerne.	

•	 Tre	transit-exit-punkter	i	Nybro,	Ellund	
og	Dragør,	hvor	gassen	kan	eksporte-
res	ud	af	Danmark.	

•	 To	virtuelle	handelspunkter	for	gas	
–	den	bilateralt	aftalebaserede	Gas	
Transfer	Facility	(GTF)	og	den	multi-
laterale	gasbørs	Nord	Pool	Gas	Facili-
ty	(NPTF),	hvor	transportkunderne	kan	
handle	gas	med	hinanden.	

•	 Et	virtuelt	BNG	entry-punkt,	hvor	(bio)
gassen	leveres	virtuelt	fra	exit-zonen	
til	transmissionsnettet.

•	 Et	virtuelt	cross-border	punkt	–	Link-
4Hubs.

•	 To	fysiske	lagerpunkter,	dvs.	lagrene		
i	Stenlille	og	Lille	Torup.	Her	kan	de	
transportkunder,	som	har	købt	lager-
kapacitet,	injicere	og	udtrække	gas	fra	
lagrene.

På	detailmarkedet	i	distributionssyste-
merne	agerer	en	række	gasleverandører,		
som	er	gasmarkedets	detailhandlere.	
Alle	gasforbrugere	i	Danmark	har	frit	
kunnet	vælge	mellem	disse	siden	1.	janu-
ar	2004.	Antallet	af	gasleverandørskift	er	



Figur	2-2:	Markedsmodel	for	transmissionssystemet.
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stadig	ikke	overvældende,	og	det	er	især	
de	større	gasforbrugere,	der	har	skiftet	
gasleverandør,	specielt	el-	og	varmepro-
ducenter	og	større	industrielle	forbruge-
re.	I	2009	var	det	således	3,2	%	af	forbru-
gere	med	et	forbrug	svarende	til	ca.	15	
%	af	den	samlede	mængde,	der	skiftede	
gasleverandør.	I	2008	var	det	dog	kun	ca.	
0,5	%,	der	skiftede	leverandør,	men	med	
en	mængde	på	ca.	17	%.	Dette	kan	tyde	
på,	at	der	er	flere	mindre	aftagere,	der	i	
dag	skifter	leverandør,	end	før.
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3. Historisk oversigt

3.1 Generelt
I	dette	kapitel	gives	en	kortfattet	histo-
risk	oversigt	over	væsentlige	elementer	
vedrørende	forsyningssikkerheden,	der	
er	dokumenteret	med	data	for	de	sene-
ste	år.

Figur	3-1	viser	opgørelser	af	fordelingen	
af	den	danske	naturgasproduktion		
(ekskl.	egetforbrug	på	Nordsøen)	på	års-
basis	for	perioden	2001-2009.	I	de	se-
neste	6	år	har	nettoproduktionen	på	
felterne	i	Nordsøen	været	større	end	le-
verancen	ved	Nybro,	idet	der	eksporteres	
naturgas	til	Holland	via	Nogat-lednin-
gen.	Fra	2005-2008	har	denne	eksport	
været	på	ca.	2	mia.	Nm3/år,	i	2009	dog	
kun	1,5	mia.	Nm3/år.

3.2 Forsyningssikkerhed

3.2.1 Forbrug
Gasforbruget	i	Danmark	har	i	en	årræk-
ke	ligget	nogenlunde	konstant	på	ca.	4	
mia.	Nm3	om	året,	men	har	i	de	sene-
ste	år	været	svagt	faldende,	jf.	Figur	3-1.	
Generelt	gælder	det,	at	variationerne	
af	gasforbruget	fra	år	til	år	primært	af-
hænger	af	gennemsnitstemperaturen	
i	vinterhalvåret,	af	forholdet	mellem	el-
prisen	og	gasprisen	og	af	få	store	forbru-

geres	disponeringer	(direkte	forbrugs-
steder).	Desuden	er	der	over	de	sidste	år	
sket	et	generelt	fald	i	forbruget.	Energi-
net.dk	vurderer,	at	forbruget	i	2010	ved	
normale	temperaturforhold	forventes	at	
blive	3,6-3,7	mia.	Nm3.

Forbrugets	afhængighed	af	det	årlige	
graddageantal	og	dermed	gennemsnits-	
temperaturen	er	illustreret	i	Figur	3-2.	
Jævnt	faldende	antal	graddage	fra	2005	
til	2007	har	ikke	medført	et	tilsvarende		
jævnt	fald	i	forbruget.	Det	fremgår,	at	
forbruget	i	2006	har	været	højere	end	
det,	som	graddageantallet	umiddelbart	
tilsiger.	Årsagen	kan	være	de	forekom-
mende	markedspriser	på	el	og	gas	og/
eller	eventuelle	særlige	disponeringer	
vedrørende	drift	af	centrale	kraftværker.	
Graddageantallet	var	lidt	højere	i	2008	
og	2009	sammenlignet	med	2007,	hvil-
ket	tilsyneladende	ikke	afspejles	i	gasfor-
bruget.	Energistyrelsen	har	for	energifor-
bruget	generelt	i	Danmark	konstateret	
et	stort	fald	fra	2008	til	2009.	Energisty-
relsen	anser	den	økonomiske	krise	for	
at	være	årsag	til	nedgangen,	idet	øko-
nomisk	aktivitet	og	efterspørgslen	efter	
energitjenester	er	tæt	forbundne.		
Energinet.dk	antager	derfor,	at	det	lidt	
højere	graddageantal	er	blevet	mere	end	

opvejet	af	et	fald	i	gasefterspørgslen	
som	følge	af	den	økonomiske	krise.	

Til	illustration	af	betydningen	af	de	sid-
ste	vintres	vejr	er	der	i	Figur	3-3	sam-
menstillet	årlige	varighedskurver	af	
døgnforbruget	for	perioden	fra	1.	juli	
2007	til	30.	juni	2010.

I	2005/2006	var	graddageantallet	ca.	
5	%	under	det	normale,	mens	det	i	
2006/2007	var	hele	30	%	under	nor-
malen	og	ca.	17	%	under	normalen	i	
2007/2008.	I	2008/2009	var	graddage-	
antallet	13	%	under	det	normale,	og	i	
2009/2010	var	det	12	%	under	normalen.	
I	vinteren	2009/2010	var	der	en	længere	
periode	med	kulde,	uden	at	der	var	dage,	
som	var	meget	kolde.	Resten	af	året	
2009	har	ligget	under	normalen.	

Der	er	dog	stort	set	det	samme	maksi-
male	døgnforbrug	på	ca.	20	mio.	Nm3/d	i	
de	sidste	tre	vintre,	men	sidste	vinter	har	
dog	været	lidt	højere	(21,5	mio.	Nm3/d).	
Dette	skal	sammenholdes	med	et	for-
ventet	maksimalt	døgnforbrug	på	ca.	24	
mio.	Nm3/døgn	ved	-13	°C	.

3.2.2 Produktion
Naturgassen	transporteret	gennem	



Energinet.dk’s	transmissionsnet	stam-
mer	fysisk	fra	felterne	i	Nordsøen.	Dan-
mark	er	netto-eksportør	af	gas.	Der	er	
hidtil	kun	importeret	små	mængder	gas	
fysisk	til	Danmark,	men	der	foregår	en	
del	kommerciel	import	via	Ellund.	

Størstedelen	af	gassen	fra	de	danske	fel-
ter	sendes	til	Danmark	via	Tyra-	og	Syd	
Arne-ledningerne,	hvor	den	afsættes	i	
den	danske	exit-zone	eller	eksporteres	
til	Tyskland	eller	Sverige.	Der	eksporte-
res	desuden	en	del	til	Holland	via	Nogat-
ledningen,	se	Figur	3-1.

I	2009	blev	ca.	20	%	af	naturgasproduk-
tionen	eksporteret	til	Holland,	mens	
henholdsvis	ca.	15	%	og	14	%	blev	ekspor-
teret	til	Sverige	og	Tyskland.

Produktionsmængderne	vist	i	Figur	3-1	er	
nettoproduktioner	(ekskl.	egetforbrug),	
der	føres	i	land	i	Danmark	eller	Holland.		
I	2009	blev	ca.	1,2	mia.	m3	anvendt	på	
felterne	som	brændsel,	til	injektion	el-
ler	blot	afbrændt	(flaring).	Andelen	af	
naturgas,	der	ved	injektion	anvendes	til	
olieudvinding,	forventes	at	vokse	bety-
deligt	i	de	kommende	år,	i	takt	med	at	
det	bliver	vanskeligere	at	få	olien	op.	
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Figur	3-1:	Dansk	naturgasproduktion	(ekskl.	produktion	til	egetforbrug)	fordelt	på	forbrug	i	Danmark	og		
eksport	til	Sverige,	Tyskland	og	Holland	i	perioden	2001-2009.

Figur	3-2:	Årligt	forbrug	i	perioden	2005-2009	sammenholdt	med	antal	graddage	i	procent	af	graddageantal-
let	i	et	normalår	(3.385	graddage).
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Figur	3-3:	Varighedskurver	for	samlet	naturgasforbrug	i	perioderne	1.	juli	2007-30.	juni	2008,	1.	juli	2008-	
30.	juni	2009	og	1.	juli	2009-30.	juni	2010.
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Figur	3-4:	Varighedskurver	for	naturgasleverancen	ved	Nybro	i	perioderne	1.	juli	2007-30.	juni	2008,	1.	juli	2008-
30.	juni	2009	og	1.	juli	2009-30.	juni	2010.
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Figur	3-5:	Udnyttelse	af	gaslagrene	i	Lille	Torup	og	Stenlille	i	perioden	1.	juli	2008-30.	juni	2010.
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Leverancen	i	Nybro	har	i	den	seneste	vin-
ter	maksimalt	været	23,1	mio.	Nm3/døgn.	
Varighedskurver	for	de	årlige	leverancer	
fra	1.	juli	2007	til	30.	juni	2010	fremgår	af	
Figur	3-4.	

I	nødforsyningssituationer	er	det	Energi-
net.dk’s	opgave	løbende	at	vurdere	forsy-
ningssituationen	og	sikre	forsyningen	af	
gas	til	de	danske	forbrugere	under	anven-
delse	af	en	række	værktøjer.	I	Tabel	3.1	er	
der	givet	en	oversigt	over	hændelser,	der	
har	påvirket	leverancen	i	Nybro.	Energi-	
net.dk’s	indgriben	til	opretholdelse	af	for-
syningssikkerheden	er	desuden	beskre-
vet	i	tabellen.

Energinet.dk	har	kunnet	konstatere,	at	
stabiliteten	af	leverancerne	fra	Tyra	i	de	
seneste	år	har	været	nedadgående.	Der	
opleves	således	flere	nedlukninger	af	
kortere	varighed.	Samtidig	ses	det	også,	
at	brøndene	efterhånden	er	længere	om	
at	komme	op	i	produktion	efter	en	ned-
lukning.	Der	er	altså	tale	om	et	generelt	
fald	i	stabiliteten	fra	DUC-felterne.

3.2.3 Lagerudnyttelse
Gasforbruget	varierer	over	døgnet	og	
over	året	i	langt	højere	grad	end	leveran-
cen	fra	Nordsøen.	Det	er	derfor	nødven-



Tabel	3.1:	Hændelser	vedrørende	
naturgasleverancen	ved	Nybro	i	
2007,	2008,	2009	og	2010.

År Hændelse Aktion

2007 I	2007	var	der	ni	totale	udfald	af	forsyningerne	fra	Nord-
søen	(Tyra	Øst).	De	otte	blev	håndteret	af	det	almindelige	
driftsberedskab	og	uden	forsyningsmæssige	konsekvenser.	
Et	af	udfaldene	forårsagede,	at	Energinet.dk	måtte	erklære	
nødforsyning:	
Den	8.	november	2007	erklærede	Energinet.dk	nødforsy-
ningssituation,	gældende	fra	kl.	20.00,	for	lager-	og	trans-
portkunder	som	følge	af	produktionsstop	forårsaget	af	
dårligt	vejr	ved	felterne	i	Nordsøen.	Nødforsyningssituatio-
nen	blev	afblæst	den	9.	november	2007,	kl.	24.00.	Dermed	
trådte	Energinet.dk’s	nødforsyningsberedskab	i	kraft.	Nød-
forsyningsberedskabet	er	baseret	på	aktivering	af	en	række	
værktøjer,	som	løbende	bliver	analyseret	og	optimeret.	
I	den	konkrete	nødforsyningssituation	den	8.-9.	novem-
ber	2007	påbegyndte	Energinet.dk’s	kontrolrum	straks	en	
fyldning	af	gassystemerne	(dvs.	Energinet.dk’s	transmissi-
onssystem,	DONG	Energy’s	sørør	og	nabosystemerne)	med	
ekstra	gas	fra	lagrene	for	at	kunne	modstå	de	kommende	
døgns	udfordringer	bedst	muligt.	Energinet.dk	valgte	end-
videre	at	aktivere	de	(nød)afbrydelige	forbrugere.

Energinet.dk	aktiverede	des-
uden	sin	råderet	over	ud-
trækskapaciteten	på	de	to	
gaslagre.	Den	del	af	lagerka-
paciteten,	som	ikke	skal	an-
vendes	til	sikring	af	forsynin-
gen	til	de	danske	forbrugere,	
blev	sat	til	rådighed	for	de	
kommercielle	aktører	for	eks-
port.	Idet	Energinet.dk	havde	
overtaget	forsyningen	til	de	
danske	forbrugere,	kunne	de	
kommercielle	aktører	frit	bru-
ge	den	overskydende	kapaci-
tet	på	lagrene	til	forsyning	af	
Tyskland	og	Sverige.	Aktørerne	
kunne	opretholde	deres	tran-
sit	gennem	Danmark	og	fort-
sat	handle	indbyrdes	via	det	
indenlandske	handelspunkt.

2008 Der	var	som	normalt	en	række	korte	udfald	af	leverancen	
til	Nybro	i	2008,	men	ingen	af	hændelserne	var	kritiske	for	
forsyningssikkerheden.

2009 Som	i	2008

2010 Som	i	2009
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digt	for	aktørerne	på	markedet	at	anven-
de	de	to	danske	gaslagre	i	Lille	Torup	og	
Stenlille.	

Figur	3-5	illustrerer	for	perioden	1.	juli	
2009-30.	juni	2010	den	månedlige	forde-
ling	af	udtræk	og	injektion	i	lagrene.	Om	
sommeren	injiceres	overskydende	gas,	
som	så	trækkes	ud	om	vinteren,	når	le-
verancen	fra	Nordsøen	ikke	kan	nå	op	på	
niveau	med	forbruget	plus	eksporten	til	
Sverige	og	Tyskland.	

Når	der	opstår	forsyningssvigt	af	leve-
rancer	fra	Nordsøen,	fungerer	de	to	gas-
lagre	som	nødforsyningslagre.

3.2.4 Udnyttelse af entry/
exit-kapacitet
I	Tabel	3.2	er	kapaciteterne	i	transmissi-
onsnettets	entry/exit-punkter	sammen-
lignet	med	de	maksimale	faktiske	døgn-
mængder	i	de	sidste	fire	vintre.	

Kapaciteten	i	transmissionssystemet	
skal	ses	samlet.	Det	vil	sige,	at	den	sam-
lede	kapacitet	er	afhængig	af	sammen-
hængen	mellem	entry-	og	exit-mæng-
der	samt	levering	fra	lagre.	Endvidere	
kan	aktuelle	mængder	i	bestemte	punk-

ter	påvirke	kapaciteten	i	andre	punkter.	
Derudover	har	entry-	og	exit-punkterne	
og	M/R-stationerne	isoleret	hver	deres	
fysiske	begrænsninger.

Kapaciteten	i	den	danske	exit-zone	er	af-
hængig	af	forbrugets	placering.	Der	er	
kapacitetsknaphed	i	dele	af	transmissi-
onssystemet	og	øvre	grænser	på	de	en-
kelte	M/R-stationer.	Den	anførte	kapa-	
citet	for	den	danske	exit-zone	er	en	vur-
dering	af	det	forventede	maksimale	af-
tag	i	exit-zonen.

I	Ellund	har	der	indtil	i	år	ikke	kunnet	
nomineres	større	mængder	som	entry,	
end	der	er	nomineret	som	exit.	Mulig-
heden	for	fysisk	import	er	nu	betinget	
af	specifikke	trykforhold	og	de	tids-
mæssige	begrænsninger	ved	at	vende	
den	fysiske	strøm.	Det	er	teknisk	mu-
ligt	at	vende	den	fysiske	strøm,	så	kom-
pressorstationer	i	Nordtyskland	leverer	
gas	til	Danmark.	Imidlertid	vil	de	mu-
lige	fysiske	leverancer	fra	Tyskland	til	
Danmark	afhænge	af	både	belastnings-
forholdene	i	det	nordtyske	transmissi-
onssystem	og	i	det	danske	transmissi-	
onssystem.	Siden	oktober	2010,	hvor	en	
trykservice-aftale	mellem	Energinet.dk		
og	DEUDAN-partnerne	trådte	i	kraft,	

har	der	i	flere	situationer	været	fysisk	
import	fra	Tyskland.	

Den	angivne	exit-kapacitet	i	Ellund	er	
den	fysiske	kapacitet.	Der	kan	nomine-
res	større	exit-mængder	end	den	fysiske	
kapacitet,	hvis	nomineringen	ikke	over-
stiger	den	fysiske	kapacitet	tillagt	de	
mængder,	der	importeres	i	den	modsat-
te	retning.

I	2006	blev	grænsestationen	til	Sverige,		
Dragør	Border,	udvidet.	Den	fysiske	ka-
pacitet	af	selve	grænsestationen	blev	
forøget	til	360.000	Nm3/h	(8,6	mio.	
Nm3/d).	Det	skal	dog	anføres,	at	det	
svenske	system	ikke	forventes	at	kun-
ne	modtage	så	store	mængder	ved	et	
tryk	på	45	bar,	som	er	det	forudsatte	mi-
nimumstryk	i	Dragør.	Energinet.dk	har	
derfor	angivet	den	uafbrydelige	kapa-
citet	i	Dragør	til	250.000	Nm3/h	(6	mio.	
Nm3/d).	Der	kan	i	de	fleste	driftssituati-
oner	modtages	større	mængder	på	den	
svenske	side	ved	de	aktuelle	belastnings-
forhold	i	det	danske	system,	men	disse		
mængder	tilbydes	som	afbrydelig	kapa-
citet.	
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Punkt
Kapacitet

Mio. Nm3/d

Maks. flow 
2007/2008
Mio. Nm3/d

Maks. flow 
2008/2009
Mio. Nm3/d

Maks. flow 
2009/2010
Mio. Nm3/d

Nybro Entry 32,4	2) 24,8 24,1 23,1

Lille	Torup	Gaslager Udtræk 8,0	3) 5,5 4,0 4,5

Stenlille	Gaslager Udtræk 9,5 6,3 3,0 6,5

Den	danske	exit-zone Exit 25,5 19,5 19,1 21,5

Ellund Entry/Exit 4,8	4)/8,3 0/8,3 0/8,3 0/7,1

Dragør	Border Exit 8,6	1) 5,6 5,0 7,2

Tabel	3.2:	Kapacitet	i	normalsituationen	sammenstillet	med	maksimale	faktiske	døgnmængder	i	de	tre	sid-
ste	vintre.

1.	 Det	svenske	system	kan	dog	ikke	modtage	disse	mængder	ved	det	forudsatte	minimumstryk	i	Dragør	på	
45	bar.	Den	uafbrydelige	kapacitet	er	angivet	til	6	mio.	Nm3/d.

2.	 Samlet	kapacitet	på	modtageterminalerne	i	Nybro.	De	mulige	leverancer	er	i	dag	mindre,	idet	der	er	en	
kapacitetsbegrænsning	i	Tyra-Nybro	ledningen	på	ca.	26	mio.	Nm3/d,	og	der	ikke	kan	leveres	væsentlige	
mængder	fra	Syd	Arne-ledningen.

3.	 Forudsætter	at	leverancerne	er	trykstyret.	Ved	fast	flow	kan	der	maksimalt	leveres	7	mio.	Nm3/d.
4.	 Afbrydelig	kapacitet.

3.2.5 Udnyttelse af 
M/R-stationernes kapacitet

I	2009	blev	der	transporteret	ca.	5,8	mia.	
Nm3	gas	gennem	Energinet.dk’s	trans-
missionsnet	fordelt	på	ca.	3,5	mia.	Nm3/
år	til	de	danske	forbrugere,	ca.	1,2	mia.	
Nm3/år	som	eksport	til	Sverige	og	ca.	1,1	
mia.	Nm3/år	(netto)	som	eksport	til	Tysk-
land,	jf.	Figur	3-1.

I	vinteren	2009/2010	udgjorde	den	mak-
simale	nettotransport	ca.	31,5	mio.	Nm3/
døgn	(26.	januar	2010).	Den	danske	exit-
zone	udgjorde	21,5	mio.	Nm3/døgn.	Eks-
porten	til	Sverige	og	Tyskland	var	hen-
holdsvis	på	6,8	mio.	Nm3/døgn	og	3,3	
mio.	Nm3/døgn	i	dette	døgn	og	således	
lavere	end	de	maksimale	værdier.	Mak-
simal	eksport	til	Sverige	og	Tyskland	ud-
gjorde	henholdsvis	7,2	mio.	Nm3/døgn	

(9.	januar	2010)	og	7,1	mio.	Nm3/døgn	(12.	
juni	2010).

Eksporten	til	Sverige	er	normalt	tempe-
raturafhængig	ligesom	forbruget	i	Dan-
mark,	mens	eksporten	til	Tyskland	er	af-
hængig	af	andre	forhold	og	normalt	har	
et	mere	jævnt	forløb	over	året.

Den	maksimalt	forekommende	trans-
mission	af	gas	til	distributionen	på	
de	enkelte	M/R-stationer	i	vintrene	
2008/2009	og	2009/2010	er	vist	i	Tabel		
3.3,	der	indeholder	resultater	for	både	
maksimal	døgnmængde	og	maksimalt	
flow	i	løbet	af	en	time	gennem	den	en-
kelte	M/R-station	i	transmissionssyste-
met.	Datoen	og	timen	med	maksimalt	
flow	kan	variere	fra	den	ene	til	den	an-
den	M/R-station.	

3.3 Marked

3.3.1 Generel 
markedsudvikling
I	første	halvår	af	2010	har	Energinet.dk	
fået	ca.	3	nye	transportkunder.	Alle	de	
nye	kunder	er	udenlandske,	og	det	brin-
ger	det	samlede	antal	af	transportkun-
der	op	på	over	30.	
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M/R-station

Maksdøgn
i perioden

2008-04-01
til 2009-03-31

Makstime
i perioden

2008-04-01
til 2009-03-31

Maksdøgn
i perioden

2009-05-01
til 2010-04-30

Makstime
i perioden

2009-05-01
til 2010-04-30

1.000	Nm3/døgn Nm3/h 1.000	Nm3/døgn Nm3/h

Amager	Fælled 47 6.664 50 3.815

Billesbølle 81 4.498 94 4.985

Brande 101 4.955 98 4.894

Brøndby 1.828 81.445 1.496 69.456

Dragør 185 9.026 203 9.803

Egtved 909 57.052 984 53.488

Ellidshøj 178 8.995 194 9.748

Frøslev 611 29.939 648 35.008

Haverslev 269 17.151 432 28.241

Helle 11 1.030 18 836

Herning 1.817 86.809 2.044 102.656

Højby 479 31.003 494 24.861

Karlslunde 673 35.004 697 37.666

Karup 269 12.535 277 13.055

Koelbjerg 418 28.666 497 35.613

Køge 446 23.387 707 34.312

Lilballe 49 2.295 53 2.461

Lille	Selskær 423 22.176 429 22.064

Lille	Torup 54 2.927 60 3.098

Lynge 1.534 73.492 1.470 71.216

Middelfart 58 2.864 60 3.097

Måløv 1.359 61.479 1.378 62.400

Nyborg 38 3.639 53 2.921

Nybro 49 3.152 58 2.683

Nørskov 331 17.744 287 16.492

Pottehuse 151 8.549 163 8.124

Ringsted 613 29.414 728 38.480

Slagelse 274 13.706 289 21.178

Sorø 347 19.303 574 26.792

St.	Andst 539 26.202 370 22.752

Stenlille 367 18.499 583 29.280

Sydhavnen 23 1.535 16 1.326

Taulov 100 4.622 107 4.868

Terkelsbøl 319 16.756 323 22.720

Torslunde 203 11.430 332 15.688

Ullerslev 139 7.130 133 6.997

Vallensbæk 404 21.296 523 24.921

Varde 339 16.371 225 13.630

Viborg 1.435 70.705 1.588 76.096

Ålborg 1.402 73.804 1.376 70.992

Tabel	3.3:	Registrerede	maksdøgn-	og	makstimeaftag	på	de	enkelte	M/R-stationer	i	perioden	1.	april	
2008-31.	marts	2009	og	perioden	1.	maj	2009-30.	april	2010.

Samtidig	ser	Energinet.dk,	at	flere	af	de	
nyere	transportkunder	bliver	mere	etab-
leret	på	det	danske	marked	med	et	stør-
re	antal	transportaftaler	og	flere	forskel-
lige	modparter	i	systemet,	og	at	et	antal	
tradere	bliver	registreret	og	efterfølgen-
de	er	aktive	på	markedet.

Endvidere	har	en	del	af	de	ikke	aktive		
kunder	igen	fundet	vej	til	det	danske	
marked	for	at	blive	registeret	til	brug	
af	Link4Hubs,	hvilket	kan	betyde,	at	det	
danske	marked	igen	kan	blive	aktuelt	for	
dem,	hvis	den	rette	mulighed	byder	sig.

GTF	(den	bilaterale	handelsplads)	er	fort-
sat	et	vigtigt	handelspunkt	for	trans-
portkunderne,	og	ca.	50-60	%	af	det	
danske	forbrug	handles	fortsat	her.	Det-
te	skal	ses	i	sammenhæng	med	den	for-
øgede	handel	på	gasbørsen	NPG,	og	
samlet	set	handles	godt	65	%	af	det	
danske	forbrug	via	GTF	og	NPG,	hvilket	
er	en	forøgelse	på	godt	8-10	%	i	forhold	
til	året	før.

3.3.2 Gasbørsen
I	efteråret	og	vinteren	2009/2010	har	
Nord	Pool	Gas	(NPG)	fået	sit	gennem-
brud	på	det	danske	gasmarked.	Den	po-
sitive	udvikling	startede	i	oktober,	hvor	
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der	blev	foretaget	ca.	100	handler	på	
NPG.	Siden	steg	antallet	af	handler	kraf-
tigt	og	toppede	i	marts	med	over	800	
handler	på	en	måned,	jf.	Figur	3-6.	Volu-
menmæssigt	er	der	blevet	handlet	næ-
sten	9	%	af	det	danske	forbrug	på	NPG	
i	perioden	fra	januar	til	juni	2010,	hvil-
ket	skal	sammenlignes	med,	at	kun	ca.	1	
%	af	det	danske	forbrug	blev	handlet	på	
NPG	i	2009.	

En	anden	positiv	udvikling	er,	at	der	hver	
dag	i	2010	har	været	handel	på	NPG	–	
en	tendens,	der	tog	sin	start	i	novem-
ber	2009.	

Ud	over	den	positive	udvikling	på	dags-
handler	har	NPG	ligeledes	introduceret	
to	nye	produkter.	Det	ene	er	et	såkaldt	
balance-of-the-month-produkt,	hvor	
man	som	kunde	handler	gas	for	resten	
af	dagene	i	indeværende	måned.	

Det	andet	produkt	er	et	swap-produkt,	
hvor	man	kan	bytte	gas,	man	har	i	Tysk-
land,	til	gas	i	Danmark	med	en	modpart,	
som	har	gas	i	Danmark,	eller	vice	versa.	

3.3.3 Ellund
I	sidste	kvartal	af	2009	var	der	et	stort	
ønske	om	at	importere	gas	fra	Tyskland	

kommercielt,	hvilket	også	var	tilfældet	
tidligere	på	året.	Dette	resulterede	i	en	
række	dage	med	afbrud,	da	ønsket	om	at	
eksportere	gas	var	lavere,	jf	Figur	3-7.	

I	løbet	af	kvartalet	blev	eksporten	for-
øget	igen,	hvilket	gjorde	en	øget	im-
port	mulig.	Samlet	set	er	den	importere-
de	kommercielle	mængde	steget	kraftigt	
over	det	seneste	år.	Tidligere	lå	niveauet	
på	ca.	1	mio.	kWh/h	og	var	ret	konstant.	
I	slutningen	af	2009	og	i	2010	har	vi	set,	
at	bundniveauet	nu	ligger	på	ca.	2	mio.	
kWh/h	med	store	udsving	opad	op	til	
næsten	3	mio.	kWh/h.	

Dette	betyder,	at	den	høje	import	af	gas	
ved	Ellund	også	sker	i	perioder,	hvor	der	
ikke	er	stor	forskel	på	gasprisen	mellem	
Danmark	og	Nordeuropa,	hvilket	var	til-
fældet	sidste	år.	

I	2010	har	der	kun	været	få	dage	med	fla-
skehals	og	dermed	afbrud	i	transporten.	
Dette	skyldes,	at	eksporten	til	Tyskland	
har	været	på	et	mere	stabilt	niveau	og	
dermed	har	kunnet	sikre	importen	i	for-
hold	til	perioderne	i	2009	og	2007.	Her	
betød	et	overskud	af	gas	i	Europa,	forår-
saget	af	de	varme	vintre,	at	eksporten	
blev	sænket	til	et	minimum	i	flere	perio-

der	af	året.	At	eksporten	har	haft	et	mere	
normalt	forløb	i	2010	skyldes	formentlig,	
at	vinteren	har	været	kold.

3.4 Gaskvalitet
Gassens	kvalitet	i	Energinet.dk’s	trans-
missionssystem,	der	forsynes	enten	di-
rekte	fra	Nordsøen	via	behandlingsan-
lægget	ved	Nybro	eller	fra	gaslagrene	
i	Lille	Torup	og	Stenlille,	kontrolleres	på	
målestationer	i	Nybro,	Egtved,	Dragør	
Border,	Ellund,	Lille	Torup	og	Stenlille.

Gassen	skal	til	enhver	tid	opfylde	kva-
litetsspecifikationerne	i	Regler	for	Gas-
transport.	Gas,	som	distribueres	til	
danske	forbrugere,	skal	overholde	de	i	
Gasreglementet	angivne	kvalitetsspeci-
fikationer,	der	er	fastsat	af	Sikkerheds-
styrelsen.	Det	danske	marked	forsynes	
altid	med	gas,	der	overholder	kravene	
i	Regler	for	Gastransport	og	Gasregle-
mentet.	

I	perioden	1.	januar	2009	til	1.	januar	
2010	har	wobbe-indekset	for	naturgas	
varieret	fra	15,19	kWh/Nm3	til	15,39	kWh/
Nm3	(54,70	MJ/Nm3	og	55,42	MJ/Nm3)	
med	et	gennemsnit	på	15,28	kWh/Nm3.	
Den	relative	densitet	har	varieret	fra	
0,617	til	0,654,	mens	den	øvre	brændvær-



di	har	svinget	mellem	11,95	kWh/Nm3	og	
12,44	kWh/Nm3	med	et	gennemsnit	på	
12,12	kWh/Nm3.
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Figur	3-6:	Antal	handler	og	handlede	mængder	pr.	måned	på	Nord	Pool	Gas.

Figur	3-7:	Kommercielle	entry-flow	ved	Ellund	fra	august	2009	til	august	2010.
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4. Det kommende års forbrug
og forsyning (Winter Outlook)

4.1 Forsyningssikkerhed 
på kort sigt

Transmissionssystemets	M/R-stationer	
har	den	nødvendige	kapacitet	til	håndte-
ring	af	de	mængder,	som	typisk	aftages	
af	de	regionale	distributionsselskaber.	
Energinet.dk	foretager	årligt	en	vurde-
ring	af	det	mulige	aftag	på	samtlige	sta-
tioner,	og	der	foretages	løbende	koordi-
nering	med	distributionsselskaberne	om	
eventuelle	forbrugsstigninger	eller	led-
ningskonfigurationer	i	distributionsnet-
tene,	som	kan	ændre	forbrugsfordelin-
gen	på	de	enkelte	stationer.	Dette	års	
vurdering	har	vist,	at	de	beregnede	kapa-
citeter	for	de	enkelte	M/R-stationer	op-
fylder	distributionsselskabernes	forvent-
ninger	til	aftaget	i	normalsituationer	
ved	døgnmiddeltemperaturer	på	-13	°C,	
som	er	den	dimensionerende	20-års	vin-
tertemperatur	i	henhold	til	DMI.

I	yderpunkterne	Lynge,	Aalborg	og	Dra-
gør	skal	M/R-stationerne	kunne	leve-
re	de	nødvendige	mængder	ved	et	til-
gangstryk	på	45	bar,	som	er	det	lavest	
forudsatte	tryk	i	normalsituationer.	I	
yderpunktet	Ellund	skal	trykket	være	mi-
nimum	55	bar.	I	nødsituationer	forud-
sættes	trykket	i	transmissionssystemet	

at	kunne	falde	til	35	bar	i	yderpunkter-
ne,	men	de	nødvendige	leverancer	gen-
nem	M/R-stationerne	vil	samtidig	blive	
reduceret	på	grund	af	afbrydelse	af	for-
brugere,	heriblandt	de	direkte	tilsluttede	
centrale	kraftværker,	der	reducerer	gasaf-
taget	i	henhold	til	deres	kontrakter.

4.1.1 Winter Outlook
Nedenfor	er	forudsætningerne	for	
en	forsyningssituation	for	vinteren	
2010/2011	ved	en	temperatur	på	-13	°C	
kort	beskrevet,	jf.	Tabel	4.1	og	Figur	4-1.
•	 Den	samlede	nettotransport	er	esti-

meret	til	36,6	mio.	Nm3/døgn,	hvoraf	
forbruget	i	Danmark	udgør	ca.	24	mio.	
Nm3/døgn.	For	exit-zone	Danmark	sva-
rer	aftaget	til	Energinet.dk’s	forvent-
ninger	ved	en	døgnmiddeltemperatur	
på	-13	°C.

•	 Det	samlede	lagerudtræk	er	forudsat	
at	udgøre	17,6	mio.	Nm3/døgn	fordelt	
med	9,5	mio.	Nm3/døgn	på	Stenlille	og	
8,1	mio.	Nm3/døgn	på	Lille	Torup.	Der	
anvendes	en	optimeret	fordeling	af	la-
gerudtrækket	for	at	opnå	det	højest	
mulige	tryk	i	nettet.

•	 I	Ellund	transporteres	netto	5,4	mio.	
Nm3/døgn	svarende	til	225.000	Nm3/h,	
og	i	Dragør	transporteres	7,2	mio.	Nm3/
døgn	svarende	til	300.000	Nm3/h.	

4.1.2 Kapacitetsreserver 
i normalsituationer

Det	danske	gastransmissionssystem	
modtager	i	dag	gas	gennem	to	offshore	
ledninger	med	følgende	kapaciteter:

•	 Tyra-Nybro	ledningen,	ca.	27	mio.	Nm3/
døgn

•	 Syd	Arne-Nybro	ledningen,	ca.	13	mio.	
Nm3/døgn.

I	normalsituationer	leveres	kun	i	størrel-
sesordenen	0,5	mio.	Nm3/døgn	gennem	
Syd	Arne-ledningen	–	resten	kommer	via	
Tyra-ledningen.	Der	er	således	rigelig	ka-
pacitet	i	Syd	Arne-ledningen,	som	kan	
anvendes	i	nødforsyningssituationer.	

Fra	oktober	2010	vil	der	endvidere	være	
mulighed	for	at	levere	gas	til	det	dansk-
svenske	marked	fra	Tyskland.	Kapacite-
ten	afhænger	af	det	tryk,	som	de	tyske	
TSO’er	kan	levere,	og	af	det	nødvendige		
tryk	i	det	danske	transmissionssystem	
i	den	konkrete	situation.	Der	vil	under	
optimale	forhold	kunne	leveres	op	til	
200.000	Nm3/h	svarende	til	ca.	4,8	mio.	
Nm3/døgn.



Lagrene	i	Stenlille	og	Lille	Torup	udgør	
en	vigtig	del	af	kapacitetsreserverne,	
også	i	normalsituationer.

Energinet.dk	skal	sikre,	at	lagerejerne	
kan	udnytte	deres	fysiske	lagerkapacitet	
bedst	muligt,	og	uden	at	det	begræn-
ser	de	to	lagerejeres	muligheder	for	ud-
nyttelse	af	deres	kapacitet	eller	forringer	
Energinet.dk’s	muligheder	for	at	vareta-
ge	sine	forpligtelser	i	relation	til	forsy-
ningssikkerheden.	

På	den	baggrund	fastlægger	Energi-	
net.dk	i	samarbejde	med	lagerselska-
berne	årligt	de	maksimale,	kommerciel-
le	udtrækskapaciteter	(muligt	udtræk	i	
normalsituationer)	for	gaslagrene	i	Lille	
Torup	og	Stenlille	for	det	kommende	år.

Energinet.dk	har	endvidere	for	lageråret	
indgået	en	såkaldt	swap-aftale,	som	sik-
rer,	at	Energinet.dk	for	at	sikre	maksimal	
forsyningssikkerhed	har	mulighed	for	fy-
sisk	at	bestemme,	hvor	gassen	er	place-
ret	i	de	to	lagre.

4.2 Kapacitetsbestillinger
Exit Dragør
Sverige	oplevede	i	2010	(som	Danmark)	
en	relativt	kold	vinter,	hvilket	tydeligt	

Entry
Mio. Nm3/døgn

Exit
Mio. Nm3/døgn

Den	danske	exit-zone 0 24,0

Dragør 0 7,2

Ellund	netto 0 5,4

Nybro 19,0 0

Lager	Stenlille 9,5 0

Lager	Lille	Torup 8,1 0

I	alt	netto 36,6 36,6

Tabel	4.1:	Prognose	for	
nettotransport	ved	en	
døgnmiddeltempera-
tur	på	-13	ºC	i	vinteren	
2010/2011	(normalsi-
tuation).

Figur	4-1:	Prognose	for	en	vintersituation	med	døgnmiddeltemperatur	på	-13	°C	i	2010/2011	(normalsituation).

Lille Torup
8,1 mio. m3/dag
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8,4 mio. m3/dag

Lagre:
17,6 mio. m3/dag

Exit-zone Danmark:
24 mio. m3/dag 
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-13 C°
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kunne	ses	på	kapacitetsbestillingerne	i	
januar	og	februar.	I	denne	periode	lå	sal-
get	af	kapacitet	konstant	over	3,8	mio.	
kWh/h,	hvilket	er	grænsen	mellem	af-
brydelig	niveau	1-	og	niveau	2-kapaci-
tet	ved	Dragør.	På	de	dage,	hvor	kapaci-
tetssalget	var	højest,	var	man	kun	3.000	
kWh/h	fra	at	have	udsolgt	i	kapacitet,	
hvilket	er	den	situation,	hvor	den	maksi-
male	tekniske	kapacitet	på	grænsestati-
onen	på	4,4	mio.	kWh/h	er	solgt.	Kapaci-
tetssalget	forsatte	med	at	være	højt	helt	
frem	til	maj	måned	med	spidser	op	i	af-
brydeligt	niveau	2.	Efter	1.	oktober	2010	
er	der	igen	uafbrydelig	kapacitet	til	rå-
dighed.	

Entry Ellund
Ved	Entry	Ellund	fra	Tyskland	sælges	der	
i	dag	kun	afbrydelig	kapacitet.	Fra	1.	ok-
tober	2010	vil	det	dog	være	muligt	at	
få	fysiske	leverancer	ind	fra	Tyskland	til	
Danmark,	men	kapaciteten	vil	stadigvæk	
kun	være	afbrydelig,	da	gassen	ikke	vil	
kunne	leveres	fysisk	på	alle	tidspunkter.
	
Kapacitetssalget	ved	Entry	Ellund	har	
i	2010	ligget	på	det	højeste	niveau	no-
gensinde,	med	laveste	niveau	på	2,2	mio.	
kWh/h	og	med	lange	perioder	med	ka-
pacitetssalg	over	3,5	mio.	kWh/h.	Rekor-

den	blev	sat	i	starten	af	juli,	hvor	kapaci-
tetssalget	nåede	op	over	4,4	mio.	kWh/h,	
hvilket	er	mere	end	Energinet.dk	sælger	
uafbrydeligt	i	sydgående	retning.		Der	er	
først	niveau	1-kapacitet	til	rådighed	igen	
i	april	2011.

Exit Ellund
I	de	seneste	3	år	har	der	været	udsolgt	af	
både	afbrydelig	og	uafbrydelig	niveau	1-	
kapacitet	Exit	Ellund,	hvilket	også	gjalt	for	
gasåret	2009/2010.	Dette	betyder,	at	der	
det	meste	af	gasåret	er	solgt	kapacitet	op	
over	niveau	2	(over	4,8	mio.	kWh/h).	

Entry Nybro
Kapacitetsbestillingen	ved	Entry	Nybro	
har	i	2010	samme	niveau	som	normalt,	
hvilket	vil	sige	ca.	11	mio.	kWh/h.

Exit-zonen
I	oktober	og	november	2009	var	salget	
af	kapacitet	ved	exit-zonen	på	omkring	
9,5	mio.	kWh/h,	hvilket	er	relativt	lavt	
sammenlignet	med	tidligere	år,	hvor	be-
stillingerne	typisk	har	været	på	op	imod	
11	mio.	kWh/h.	

Med	den	kolde	vinter	blev	der	dog	solgt	
langt	mere	kapacitet	fra	december	til	
marts,	hvor	transportkunderne	købte	

mange	korte	produkter.	Salget	af	kapa-
citet	har	i	denne	periode	ligget	næsten	
konstant	over	10	mio.	kWh/h,	men	har	
på	mange	dage	nået	op	imellem	11	og	12	
mio.	kWh/h.	Kapacitetsgrænsen	i	exit-
zonen	er	sat	til	ca.	13	mio.	kWh/h.

Efter	1.	april	faldt	grundbestillingen	i	
exit-zonen	igen,	nu	til	ca.	9	mio.	kWh/h.		
Dette	indikerer,	at	transportkunderne	
i	exit-zonen	i	højere	grad	end	tidligere	
bruger	de	korte	produkter	til	at	optimere	
deres	samlede	portefølje	med.	

4.3 Nødforsyning
Energinet.dk	varetager	forsyningssik-
kerheden	i	Danmark	i	overensstemmel-
se	med	Bekendtgørelse	om	varetagel-
se	af	naturgasforsyningssikkerheden.	I	
dette	afsnit	er	beskrevet	de	regler,	som	
vil	være	gældende	i	vinteren	2010/2011.	
I	afsnit	1.4	er	ændringerne	som	følge	af	
den	nye	nødforsyningsforordning	an-
givet.

Energinet.dk’s	beredskab	er	planlagt	til	
at	kunne	håndtere	en	række	situationer,	
hvor	forsyningssvigt	opstår,	og	hvor	den	
værste	hændelse	er,	at	der	mistes	leve-
rancer	gennem	Tyra-Nybro	ledningen.	
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Tabel	4.2:	Nødforsyningsbehov	i	2	måneder.
*Modelestimat	fratrukket	usikkerhed

1. marts Mio. Nm3

Behov	i	exit-zonen	i	60	døgn	før	afbrud Ca.	900*

Forventet	afbrud	på	afbrydelige	forbrugssteder Ca.	150

Behov	i	exit-zonen	i	60	døgn	efter	afbrud Ca.	700

Leverancer	fra	Syd	Arne Ca.	400

Leverancer	fra	Tyskland Ca.	50

Nødlager	og	fyldningskrav	i	lagrene	 Ca.	300

4.3.1 Redskaber
I	tilfælde	af	alvorlige	forsyningssvigt	kan	
Energinet.dk	opretholde	forsyningen	
af	gas	til	Danmark	ved	brug	af	en	ræk-
ke	redskaber.	Det	er	redskaber,	der	dels	
kompenserer	for	de	manglende	leveran-
cer	fra	Tyra-ledningen,	dels	reducerer	be-
hovet	for	gas:

•	 Leverancer	fra	de	danske	gaslagre
•	 Nødforsyning	fra	Tyra-feltet	via	Ha-

rald-feltet	gennem	Syd	Arne-Nybro	
ledningen

•	 Afbrud	af	de	største	forbrugere	af	gas	
–	afbrydelig	nødforsyning

•	 Udnyttelse	af	linepack	i	landledninger	
og	søledninger13.

Derudover	er	der	en	begrænset	mulig-
hed	for	leverancer	fra	Tyskland	via	DEU-
DAN-ledningen.

Energinet.dk	planlægger	den	nødvendi-
ge	anvendelse	af	ovenstående	redskaber	
på	baggrund	af	to	dimensionerende	si-
tuationer:

13	Ved	et	givet	tryk	er	der	en	mængde	gas	i	gasled-
ningerne.	Hvis	et	lavere	tryk	kan	accepteres,	skal	
der	være	en	mindre	gasmængde	i	ledningerne	til	
opretholdelse	af	dette	tryk.	Forskellen	mellem	gas-
mængden	ved	det	høje	og	det	lave	tryk	kaldes	line-	
pack.	

•	 3	døgns	forsyningssvigt	ved	ekstreme	
temperaturer	(20-års	vinter)	

•	 60	døgns	forsyningssvigt	ved	normale	
vintertemperaturer.

Energinet.dk	beregner	hvert	år	det	for-
ventede	forbrug	i	de	dimensionerende	
situationer	og	planlægger	brugen	af	red-
skaberne	herefter.	I	vinteren	2010/2011	er	
behovet	for	nødforsyning	og	de	enkelte	
redskabers	bidrag	beregnet	således:

Lagerydelser
Energinet.dk	foretager	en	samlet	reser-
vation	af	lagervolumen,	hvoraf	en	min-
dre	del	er	til	systembalancering.	I	vinte-
ren	2010/2011	er	den	samlede	reservation	
af	lagervolumen	på	ca.	250	mio.	Nm3,	
heraf	35	mio.	m3	til	systembalancering.		
Derudover	er	hovedparten	af	volumen-
kapaciteten	i	Stenlille	og	Lille	Torup	solgt	
med	såkaldte	fyldningskrav.	Det	indebæ-
rer,	at	lagerkunderne	forpligter	sig	til	at	
have	gas	i	lagrene,	således	at	Energi-	
net.dk	i	nødforsyningssituationer	råder	
over	yderligere	gas	i	lagrene.	Graden	af	
påkrævet	lagerfyldning	varierer	over	vin-
teren.

Reservationen	af	lagervolumen	er	sket	
på	baggrund	af	behovet	i	de	to	dimen-

sionerende	nødforsyningssituationer	
sammenholdt	med	forventningen	til	le-
verancer	fra	Syd	Arne-ledningen,	import	
fra	Tyskland	og	afbrud	af	de	nødafbryde-
lige	forbrugssteder.	

Energinet.dk	har	til	håndtering	af	kortere-	
varende	forsyningssvigt	fra	Nordsøen	i	
ekstreme	vintertemperaturer	reserveret	
udtrækskapacitet	fra	lagrene	til	kompen-
sering	for	de	manglende	leverancer.		
Energinet.dk	har	desuden	mulighed	for	
at	udnytte	den	begrænsede	mængde	gas,	
der	er	i	selve	gasledningerne;	det	såkald-
te	linepack.

Den	reserverede	udtrækskapacitet	på	
de	to	lagre	er	fordelt	forskelligt	hen	over	
året.

Leverancer fra Syd Arne
Energinet.dk	har	indgået	en	aftale,	der	
i	nødforsyningssituationer	muliggør	le-
verancer	på	7	mio.	Nm3/døgn	fra	Tyra	via	
Harald	gennem	Syd	Arne-Nybro	lednin-
gen	til	forsyning	af	det	danske	marked.	

Normalt	flyder	gassen	via	Harald-lednin-
gen	fra	Harald-feltet	til	Tyra-platformen,	
hvor	den	behandles,	inden	den	sendes	
ind	til	land	via	Tyra-ledningen.	I	en	nød-
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Tabel	4.3:	Nødforsyningskategorier	i	nyt	nødforsyningskoncept

Kategori Vilkår

Uafbrydelig	nødforsyning Uafbrydelig	(60	dages)	nødforsyning
Fuld	forsikring

3-døgns	afbrydelig	nødforsyning Med	3-døgns	afbrydelig	nødforsyning	skal	gasaftaget	på	forbrugs-
stedet	reduceres	inden	for	3	døgn	efter	erklæring	af	nødforsyningssi-
tuation.	Forbruget	må	først	genoptages,	når	nødforsyningssituatio-
nen	ophører.

Hyperafbrydelig	nødforsyning Med	hyperafbrydelig	nødforsyning	skal	gasaftaget	på	forbrugsstedet	
reduceres	inden	for	3	timer	efter	erklæring	af	nødforsyningssituation	
og	må	først	genoptages	efter	72	timer.

forsyningssituation	vil	gassen	skulle	fly-
de	den	modsatte	vej	i	Harald-ledningen	
og	blive	sendt	via	Syd	Arne-ledningen	
ind	til	land.	Leverancerne	fra	Syd	Arne-
feltet	og	Harald-feltet	forventes	stoppet	
i	denne	situation,	da	kapaciteten	i	led-
ningerne	er	begrænset,	og	leverancer	fra	
Tyra-platformen	vil	beslaglægge	denne.

Afbrydelig nødforsyning
(nødforsyningskoncept)
Energinet.dk’s	koncept	for	afbrydelig	
nødforsyning	giver	de	største	forbrugs-
steder	mulighed	for	at	fravælge	den	lov-
pligtige	’forsikring’	for	nødforsyning.	De	
største	forbrugssteder	er	i	denne	sam-
menhæng	forbrugssteder	med	et	gas-
forbrug	over	2	mio.	Nm3	årligt.

I	nødforsyningskonceptet	tilbyder		
Energinet.dk	tre	kategorier	af	nødforsy-
ning	som	vist	i	Tabel	4.3.	De	tre	katego-
rier	kan	kombineres	til	delvis	afbrydelig	
nødforsyning,	hvor	forbrugeren	skal	kun-
ne	reducere	dele	af	sit	gasforbrug	inden	
for	3	timer	eller	3	døgn.	Det	vil	sige,	at	en	
del	af	aftaget	er	hyperafbrydeligt	(afbry-
des	inden	3	timer),	en	del	er	3-døgns	af-
brydelig	nødforsyning	og	resten	er	uaf-
brydelig	nødforsyning.

Ved	kombination	af	de	tre	kategorier	kan	
graden	af	’forsikring’	altså	sammensæt-
tes	til	at	passe	til	det	enkelte	forbrugs-
sted.	Herved	opnås	fleksibilitet	i	forbin-
delse	med	afbrydelighed	af	forbrugere.

Forbrugere,	der	har	indgået	kontrakt	om	
afbrydelig	nødforsyning	med	Energi-	
net.dk,	håndteres	i	nødforsyningssituati-
oner	i	et	samarbejde	mellem	distributi-
onsselskaberne	og	Energinet.dk.	

Når	Energinet.dk	vurderer,	at	der	er	op-
stået	en	nødforsyningssituation,	udsen-
des	en	nødforsyningserklæring	til	de	
afbrydelige	forbrugere,	til	systemopera-
tørerne	i	Sverige	og	Tyskland,	til	de	to	la-
gerselskaber	og	til	opstrømsrørlednings-
operatøren.	

I	de	efterfølgende	timer	overvåger		
Energinet.dk	de	afbrydelige	forbrugeres	
aftag.	Hvis	der	ikke	reduceres,	kontaktes	
forbrugerne	med	henblik	på	afbrud.

Såvel	hyper-	som	3-døgns	afbrydelige	
forbrugere,	som	ikke	afbryder	deres	af-
tag	i	henhold	til	de	indgåede	aftaler	om	
afbrydelighed,	afbrydes	fysisk	af	distri-
butionsselskabet	på	foranledning	af	
Energinet.dk.

Øvrige redskaber, herunder leverancer 
fra Tyskland
I	tillæg	til	de	alternative	gasleverancer,	
som	Energinet.dk	råder	over,	har	Energi-
net.dk	samarbejdsaftaler	med	de	tilstø-
dende	systemoperatører,	som	giver	den	
nødvendige	operationelle	fleksibilitet.

Leverancer	fra	Tyskland	via	DEUDAN-
ledningen	vil	i	første	omgang	ske	kom-
mercielt,	hvis	der	er	fysisk	flow	mod	
Tyskland	og	dermed	mulighed	for	back-
haul	(modflow).	Fra	og	med	oktober	
2010	bliver	det	desuden	muligt	fysisk	
at	levere	op	til	200.000	Nm3/h	gas	fra	
Tyskland	til	Danmark.	I	normalsituatio-
ner	vil	denne	mulighed	i	perioder	være	
begrænset	af	kravene	til	trykket	i	det	
danske	system,	men	i	en	nødsituation		
vil	trykket	i	det	danske	system	blive	så	
lavt	efter	et	stykke	tid,	at	der	kan	fly-
de	gas	fra	Tyskland	til	Danmark.	Alter-
nativt	kan	fysisk	flow	fra	Tyskland	sik-
res	ved,	at	der	lukkes	for	den	sydgående	
ventil	i	Egtved,	så	den	sønderjyske	del	af	
det	danske	gassystem	bliver	styret	fra	
Tyskland,	og	gas	med	tysk	brændværdi	
isoleres	til	dette	område.	Energinet.dk	
arbejder	sammen	med	de	tyske	system-
operatører	på	at	afdække	mulighederne	
og	sikre	de	nødvendige,	kommercielle	
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aftaler	om	gasleverancer	til	det	danske	
system.	Se	afsnit	1.3.

I	yderste	instans,	hvor	en	hændelse	eller	
kombination	af	hændelser	giver	en	al-
vorligere	forsyningssituation,	end	nød-
beredskabet	er	dimensioneret	til	at	kla-
re,	vil	bestemmelserne	om	force	majeure	
i	Regler	for	Gastransport	træde	i	an-
vendelse.	Dermed	vil	eksempelvis	al-
mindelige	bestemmelser	om	uafbryde-
lig	nødforsyning	blive	sat	ud	af	kraft,	og	
Energinet.dk	vil	have	mulighed	for	at	
foretage	en	prioriteret	nedlukning	af	for-
brugere	ud	fra	et	overordnet	systembe-
hov	og	hensyntagen	til	nødvendigt	for-
brug.	

4.3.2 Prioritering 
af virkemidler
I	Regler	for	Gastransport	beskrives	en	
række	vilkår,	der	sikrer,	at	Energinet.dk	
i	visse	situationer	kan	påvirke	eller	dis-
ponere	over	forsyningen	og	forbruget	
af	gas,	så	det	samlede	forbrug	og	gassy-
stem	sikres	optimalt.	Dette	gælder	af-
brydelige	forbrugere,	reduceret	nomine-
ring,	reduceret	kapacitet,	nødforsyning	
og	force	majeure.

Energinet.dk’s	konkrete	disponering	af,	
hvilke	midler	der	tages	i	brug	til	at	sik-
re	forsyningssikkerheden,	vil	tage	ud-
gangspunkt	i,	at	markedet	skal	mærke	
så	lidt	som	muligt	til	den	teknisk	betin-
gede	situation,	der	måtte	være	opstået.	
Den	konkrete	forsynings-	og	vejrsituati-
on	og	den	faktiske	status	for	gassyste-
met	er	væsentlige	parametre	i	timingen	
og	rækkefølgen	af	midlernes	anvendelse,	
hvorfor	det	ikke	på	forhånd	kan	fastslås	
i	detaljer,	hvornår	og	hvordan	midlerne	
skal	tages	i	anvendelse.	

I	tilfælde	af	større	forsyningssvigt	fra	
Nordsøen	vil	en	række	tiltag	blive	sat	i	
værk	for	at	sikre	forsyningen	af	det	dan-
ske	gasmarked.	Virkemidlerne	er	beskre-
vet	ovenfor.	

I	en	nødsituation	overtager	Energinet.dk	
al	transport	af	gas	i	systemet.	Energi-	
net.dk	har	kun	nødforsyningsforpligtel-
ser	for	det	danske	gasmarked,	men	i	det	
omfang	transportkunder	sørger	for	til-
gængelighed	af	gas	til	transit	i	entry-
punkterne	eller	fra	lager,	vil	Energinet.dk	
søge	at	stille	den	nødvendige	transport-
kapacitet	til	rådighed,	hvis	de	fysiske	for-
hold	tillader	det.

Som	det	er	beskrevet	i	Regler	for	Gas-	
transport,	skal	Energinet.dk	i	tilfælde	af	
en	nødforsyningssituation	fordele	de	til-
gængelige	gasmængder	på	det	danske	
gasmarked	under	hensyntagen	til:
•	 Indgåede	aftaler	om	nødforsyning	i	

henhold	til	nødforsyningskonceptet,	jf.	
afsnit	4.3.1

•	 Videst	mulig	minimering	af	konse-
kvenserne	for	forbrugerne,	idet	det	
bl.a.	så	vidt	muligt	skal	undgås	at	af-
bryde	leverancer	til	forbrugere,	som	
er	følsomme	for	uregelmæssigheder	i	
gasforsyningen.

I	den	forbindelse	skal	det	bemærkes,	at	
transport-	og	lagerkunderne,	såfremt	de	
har	mulighed	for	det,	skal	fortsætte	med	
at	levere	gas	ind	i	det	danske	gassystem	
ved	entry-punkterne	og	lagrene.

4.4 Gaskvalitet
Gaskvaliteten	vil	i	2011	være	en	blanding		
af	den	danske	Nordsøgas	og	mindre	
mængder	gas	fra	Tyskland	importeret	
via	Ellund.	

Wobbe-indekset	for	den	danske	Nordsø-
gas	forventes	fortsat	at	variere	fra	15,0	
kWh/Nm3	til	15,5	kWh/Nm3	(54,0	MJ/
Nm3	og	55,8	MJ/Nm3).	For	gas	importe-
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ret	fra	Tyskland	forventes	det,	at	wobbe-	
indekset	vil	være	lavere	end	for	dansk	
Nordsøgas.	Det	skønnes,	at	wobbe-in-
dekset	i	gennemsnit	vil	være	14,4	kWh/
Nm3	(51,8	MJ/Nm3)	med	en	variation	fra	
den	i	Gasreglementet	angivne	nedre	
grænse,	som	p.t.	er	14,1	kWh/Nm3	(50,8	
MJ/Nm3),	til	15,5	kWh/Nm3	(55,0	MJ/
Nm3).

Variationen	i	gas	fra	Nordtyskland	lig-
ger	historisk	mellem	13,9	og	15,3	kWh/
Nm3,	dvs.	at	en	del	af	gassen	falder	
uden	for	Gasreglementet.	Energinet.
dk	arbejder	derfor	sammen	med	Sik-
kerhedsstyrelsen,	som	er	myndighed	på	
området	og	ansvarlig	for	Gasreglemen-
tet,	for	en	udvidelse	af	intervallet	for	
wobbe-indekset	til	13,9-15,5	kWh/Nm3.	
Energinet.dk	forventer,	at	Sikkerhedssty-
relsen	har	meldt	ændringerne	ud	i	star-
ten	af	2011.

I	forbindelse	med	arbejdet	om	udvidel-
se	af	Gasreglementet	har	Energinet.dk,	
distibutionsselskaberne	og	DGC	(Dansk	
Gasteknisk	Center)	arbejdet	sammen	
med	de	relevante	myndigheder	om	at	af-
dække	konsekvenserne	for	både	sikker	
gasanvendelse,	miljøpåvirkninger,	effek-
tivitet	og	afregning	med	det	formål	at	

sikre,	at	de	rigtige	løsninger	bliver	imple-
menteret.



5. Fremtidigt forbrug og forsyning

5.1 De kommende års 
udfordringer

Energinet.dk	har	til	opgave	at	sørge	for,	
at	gastransmissionssystemet	står	til	rå-
dighed	for	de	kommercielle	aktører,	og	
at	der	deri	forefindes	tilstrækkelig	kapa-
citet	til	at	forsyne	de	danske	gasforbru-
gere.	Derudover	skal	der	på	ikke-diskri-
minerende	vilkår	stilles	den	nødvendige	
kapacitet	til	rådighed	for	transit.	

Danmark	har	siden	1983,	som	følge	af	
den	store	produktion	i	Nordsøen,	været	
selvforsynende	med	gas,	og	transmissi-
onssystemet	har	været	udbygget	med	
udgangspunkt	i	forsyning	alene	fra	
Nordsøen.	Nordsøproduktionen	nåede	
sit	maksimum	i	2006,	jf.	Figur	5-2.

Energistyrelsen	vurderer,	at	produktio-
nen	i	de	kommende	år	vil	falde	stærkt	
og	muligvis	vil	være	stort	set	udfaset	i	
2040,	men	der	er	dog	stor	usikkerhed	
på	prognoserne,	jf.	Figur	5-1.	

Da	usikkerheden	på	gasmængderne	
fra	teknologibidrag	og	efterforsknings-
bidrag	er	stor,	har	Energinet.dk	valgt	
kun	at	anvende	reservebidraget	i	de	ef-
terfølgende	beregninger.	Idet	reserve-

bidraget	kan	behæftes	med	en	vis	grad	
af	usikkerhed,	og	eftersom	Energinet.dk	
er	forpligtet	til	at	sikre	den	nødvendige	
transportkapacitet,	er	der	valgt	en	kon-
servativ	vurdering	af	leverancemulighe-
derne.	

Da	Nordsøen	hidtil	har	udgjort	den	ene-
ste	fysiske	mulighed	for	at	føre	gas	ind	
i	Danmark	og	Sverige,	kan	der	inden	for	

en	overskuelig	årrække	opstå	forsynings-
problemer.	Energinet.dk	har	på	den	bag-
grund	valgt	at	investere	i	ny	infrastruk-
tur,	som	muliggør	forsyning	til	Danmark	
og	Sverige	fra	Tyskland	fra	oktober	2013.	
Der	er	samtidig	gennemført	initiativer,	
som	ved	midlertidige	tekniske	løsninger	
i	det	nordtyske	system	har	muliggjort	le-
verancer	fra	Tyskland	fra	oktober	2010.
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Figur	5-1:	Produktionsscenarier,	Energistyrelsen	2010.	
Trym	er	inkluderet,	da	gassen	leveres	over	danske	platforme.
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Figur	5-2:	Gasforbruget	i	Danmark	og	Sverige	sammenholdt	med	leverancer	fra	Nordsøen.	
Energistyrelsen	og	Energinet.dk,	2010.
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Energistyrelsen	har	i	2010	udarbejdet	
en	fremskrivning	af	gasforbruget	i	Dan-
mark.	Fremskrivningen	fremgår	af	Figur		
5-2	og	er	nærmere	beskrevet	i	afsnit	5.2.	
Ifølge	2010-basisfremskrivningen,	og	
med	de	forventede	gasreserver,	vil	Dan-
mark	og	Sverige	teoretisk	(forudsat	at	al	
tilgængelig	gas	i	Nordsøen	leveres	til	det	
danske	og	svenske	marked)	være	selvfor-
synende	med	gas	indtil	ca.	2017,	men	der	
er	som	beskrevet	betydelig	usikkerhed	
på	både	forbrug	og	produktion.	Som	det	
fremgår,	kan	der	også	opstå	problemer	i	
2012/2013,	hvor	der	er	et	midlertidigt	dyk	
i	produktionen.

2010-fremskrivningen	strækker	sig	frem	
til	2020.	Energinet.dk’s	fremskrivning	af	
gasforbruget	i	exit-zonen	ligger	ca.	en	
halv	mia.	Nm3/år	højere	end	Energisty-
relsens	seneste	fremskrivning	i	perioden	
frem	til	2018,	hvorefter	forskellen	mind-
skes.	

Med	udbygningen	af	det	danske	trans-
missionssystem	mod	Tyskland	i	2013	
vil	der	i	en	årrække	være	mere	end	til-
strækkelig	kapacitet	i	det	danske	trans-
missionssystem,	og	transportkunderne	
vil	derfor	kunne	vælge	forskellige	forsy-
ningsveje.	Dette	øger	kompleksiteten	for	

Energinet.dk	ved	vurdering	af	den	frem-
tidige	forsyning,	men	forbedrer	mar-
kedsforholdene.	I	Figur	5-3	er	vist	et	mu-
ligt	transportscenarie,	hvor	forsyningen	
til	Danmark	og	Sverige	primært	vil	kom-
me	fra	Tyskland,	og	hvor	overskydende	
kapacitet	anvendes	til	eksport	af	gas	til	
Holland	via	Nogat-ledningen.

Hvis	produktionen	fra	Nordsøen	ser	ud	
som	vist	på	Figur	5-1	med	teknologi-	
bidrag	og	efterforskningsbidrag,	vil	forsy-
ningsbilledet	se	væsentlig	anderledes	ud.	

Samlet	set	giver	det	stor	usikkerhed	for	
Energinet.dk	om	det	fremtidige	forsy-
ningsbillede,	men	med	investeringen	i	
udvidelsen	mod	Tyskland	sikres	forsynin-
gen	til	det	danske	og	svenske	marked,	og	
der	skabes	fleksibilitet	og	markedsmu-
ligheder	for	markedsaktørerne.	

5.1.1 Forsynings- 
situationen i 2011-2013
Eftersom	leverancerne	fra	den	dan-
ske	del	af	Nordsøen	er	faldende,	forven-
tes	forsyningssituationen	at	blive	me-
get	stram	i	årene	2011-2013.	Flaskehalse	
i	infrastrukturen	og	restriktioner	i	trans-
missionssystemet	og/eller	i	lagerfacilite-

terne	forventes	at	være	de	mest	kritiske	
elementer.	

Energinet.dk	har	forsøgt	at	skabe	et	
overblik	over	den	forventede	udvikling	
fra	2011	til	2013.	Disse	forventninger	re-
fereres	nedenfor	for	at	give	markedsak-
tørerne	det	optimale	grundlag	for	deres	
egne	vurderinger	og	beslutninger,	så	de	
kan	tage	de	nødvendige	forholdsregler	
for	at	undgå	kritiske	forsyningssituatio-
ner	på	både	dags-,	måneds-	og	årsbasis.
		
Det	forventes,	at	etableringen	af	de	fysi-
ske	leverancer	af	afbrydelig	kapacitet		
fra	Tyskland,	som	blev	mulige	i	oktober	
2010,	vil	afhjælpe	den	mangel,	der	på	
kort	sigt	kan	opstå	i	forsyningen	af	gas	
til	Danmark	og	Sverige,	indtil	den	per-
manente	udvidelse	af	kapaciteten	mel-
lem	Danmark	og	Tyskland	går	i	drift	i	
slutningen	af	2013.	Forsyningssituatio-
nen	i	2012	og	2013	forventes	dog	at	være	
meget	anstrengt,	og	forbrugere,	leveran-
dører,	transport-	og	lagerkunder	bør	der-
for	omhyggeligt	vurdere,	hvordan	de	kan	
sikre	tilstrækkelig	fleksibilitet	og	forsy-
ningsmuligheder	i	disse	år.

Hvis	al	gas	til	det	danske	og	svenske	
marked	fortsat	blev	leveret	fra	den	dan-
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Figur	5-3:	En	mulig	forsyningssituation	2010-2042.
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ske	del	af	Nordsøen,	ville	der	ikke	opstå	
nogen	flaskehalse	i	det	danske	transmis-
sionssystem.	Energistyrelsens	fremskriv-
ning	af	gasproduktionen	i	den	danske	
del	af	Nordsøen	viser	dog,	at	det	for-
mentlig	vil	være	nødvendigt	i	hvert	fald	
i	2013	at	importere	gas	fra	Tyskland	til	at	
dække	det	danske	og	svenske	marked.	
Der	har	allerede	været	fysisk	import	af	
gas	fra	Tyskland	flere	dage	i	træk	i	efter-
året	2010.

I	entry	Ellund	forventes	gassen	leveret	
ved	et	tryk	på	mellem	68	(minimum)	og	
78	bar,	mens	gas	fra	Nybro	normalt	le-
veres	ved	et	tryk	på	mellem	74	og	78	bar.	
Samtidig	er	trykfaldet	mellem	Nybro	og	
Egtved	mindre	end	trykfaldet	mellem	El-
lund	og	Egtved,	fordi	der	fra	Nybro	til	
Egtved	løber	to	30”	rør,	mens	der	fra	El-
lund	til	Egtved	kun	er	et	24”	rør.	

Det	daglige	forsyningsbillede	er	meget		
afhængigt	af,	om	der	bliver	injiceret	gas	
i	lagrene,	eller	om	der	er	lagerudtræk.	
På	kolde	vinterdage	er	der	typisk	lager-
udtræk	fra	begge	lagre.	Dermed	bidra-
ger	lagrene	til	at	øge	trykket	i	enderne	
af	gassystemet	(Ålborg,	Lynge	og	Dra-
gør).	Hvis	der	er	betydelige	mængder	
af	fysisk	import	fra	Tyskland	(100.000-

200.000	m3/h),	vil	trykket	generelt	være	
lavt.	Hvis	der	samtidig	kun	udtrækkes	
mindre	mængder	fra	Stenlille-lageret,	vil	
trykket	i	Dragør	være	lavt.	I	sådanne	si-
tuationer	kan	det	være	umuligt	at	levere	
store	mængder	gas	(mere	end	den	uaf-
brydelige	kapacitet	på	250.000	m3/h)	til	
Sverige,	da	det	svenske	system	ikke	kan	
modtage	store	mængder	ved	lavt	tryk.	
Afbrydelse	af	afbrydelig	kapacitet	i	Exit	
Dragør	og/eller	entry	Ellund	kan	derfor	
blive	nødvendig.	

Om	sommeren,	når	der	injiceres	store	
mængder	gas	i	lagrene,	ligger	det	nor-
male	forbrug	(husholdninger,	industri	og	
kraftværker)	generelt	lavt,	men	i	foråret	
og	efteråret,	når	der	også	injiceres	i	lag-
rene,	kan	forbruget	i	Danmark	og	Sverige	
være	relativt	højt.	Hvis	forsyningen	fra	
Tyskland	i	disse	situationer	samtidig		
er	stor	(100.000-200.000	m3/h),	vil	tryk-
ket	i	lagrene	derfor	være	relativt	lavt.	
Dette	vil	have	indflydelse	på	injektions-
kapaciteten.	I	et	vist	omfang	kan	det	bli-
ve	nødvendigt	at	afbryde	eller	reducere		
injektion	og/eller	afbrydelig	kapacitet	
Exit	Dragør	eller	entry	Ellund	for	at	hol-
de	det	nødvendige	tryk	i	transmissions-
systemet.	

I	2012	og	2013	forventes	det,	at	der	vil	
være	brug	for	import	af	store	mæng-
der	gas	fra	Tyskland	på	både	årsbasis	
og	dagsbasis.	Derfor	bør	lagerkunderne	
have	fokus	på	at	sikre	en	jævn	injektion	
over	hele	injektionssæsonen.	Det	bliver	
måske	kun	muligt	at	injicere	med	maksi-
male	injektionsrater	i	juni,	juli	og	august,	
og	injektionsraterne	skal	helst	holdes	på	
et	moderat	niveau	forår	og	efterår.	

Energinet.dk	kan	anvende	værktøjer,	
som	minimerer	konsekvenserne	ved	lej-
lighedsvist	forekommende	‘tilfældig,	
uventet	og	usædvanlig	adfærd’	fra	gas-,	
transport-	og	lagerkundernes	side.		
Energinet.dk	kan	f.eks.	gøre	den	driftsaf-
tale	gældende,	som	er	indgået	med	la-
gerselskaberne,	og	swappe	gas	mellem	
de	to	lagre.	Der	er	dog	ingen	garanti	for,	
at	disse	værktøjer	vil	være	tilstrækkelige	
til	at	undgå	afbrydelser	i	enhver	forsy-
ningssituation.	

Følgende	forhold	er	vigtige	at	holde	sig	
for	øje:
• I 2011 forventes	det,	at	produktio-

nen	fra	den	danske	del	af	Nordsøen	
vil	være	tilstrækkelig	til	at	dække	det	
danske	og	svenske	gasbehov.	Reserve-
opgørelsen	giver	mulighed	for	en	min-



58

Figur	5-4:	Energistyrelsens	fremskrivning	af	Danmarks	naturgasforbrug	i	den	danske	exit-zone	fra	april	2009	
og	april	2010.
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dre	kommerciel	eksport	til	Tyskland	
via	Ellund	og/eller	leverancer	til	Hol-
land	via	Nogat-røret.	De	overskydende	
mængder	forventes	dog	at	begrænse	
sig	til	0,3-0,5	milliarder	m3.	Afhængig	
af	de	eksisterende	kontrakter	og	den	
aktuelle	markedspris	vil	gassen	fra	den	
danske	del	af	Nordsøen	blive	leveret	
til	Holland	eller	til	Danmark	(danske,	
svenske	og	tyske	forbrugere).

• I 2013	forventes	det,	at	mængderne	af	
gas	fra	den	danske	del	af	Nordsøen	vil	
være	utilstrækkelige	til	at	dække	be-
hovet	på	det	danske	og	svenske	mar-
ked,	selv	hvis	der	ikke	leveres	gas	til	
Holland.	Fysisk	nettoimport	af	gas	fra	
Tyskland	i	størrelsesordenen	1	milliard	
m3	vil	være	nødvendig.

• I 2012 forventes	en	fysisk	import	fra	
Tyskland	på	1	milliard	m3,	men	samti-
dig	skønnes	det,	at	der	vil	blive	leve-
ret	0,5	milliarder	m3	gas	til	Holland.	
Det	betyder,	at	det	totale	gasbehov	
på	det	danske	og	svenske	marked	for-
ventes	at	ligge	0,5	milliarder	m3	høje-
re	end	produktionen	i	den	danske	del	
af	Nordsøen.	

Kompressorstationen	i	Egtved	er	plan-
lagt	idriftsat	i	oktober	2013.	På	grund	af	
de	ovenfor	nævnte	forhold	undersøges	

muligheden	for	at	fremrykke	etablerin-
gen	af	den	ene	af	de	fire	kompressorer	til	
oktober	2012.

5.2 Forbrugsudvikling
Gasforbruget	i	Danmark	er	fortsat	præ-
get	af	nedgang.	Fra	2008	til	2009	har	
der	været	en	nedgang	af	det	klimakorri-
gerede	naturgasforbrug	i	exit-zonen	på	
ca.	6	%,	primært	som	følge	af	den	øko-
nomiske	situation	efter	finanskrisen.	Det	
samlede	gasforbrug	for	de	nuværende	
forbrugssegmenter	forventes	også	frem-
over	at	falde,	men	i	en	lavere	takt.	

Fremskrivninger	af	naturgasforbruget	
fordelt	på	forbrugssegmenter	er	udar-
bejdet	af	Energistyrelsen	og	Energi-	
net.dk	og	beskrevet	i	følgende	afsnit.	

5.2.1 Energistyrelsens 
fremskrivning
Energistyrelsen	har	i	april	2010	udarbej-
det	nogle	basis-fremskrivninger	af	Dan-
marks	energiforbrug,	som	blandt	andet	
er	baseret	på	Energiaftalen	af	21.	februar	
2008.	I	fremskrivningerne	indgår	natur-
gasforbruget	frem	til	2030	med	basis	i	
de	aktuelle	politiske	energiaftaler.	

Energistyrelsen	har	på	baggrund	af	ba-
sisfremskrivningen	beregnet,	at	natur-
gasforbruget	inklusive	forbruget	off-
shore	vil	falde	med	15	%	i	løbet	af	de	
næste	5	år	og	med	20	%	i	2030	i	forhold	
til	2010.	Der	forventes	et	øget	forbrug	
af	naturgas	i	Nordsøen	til	olie-	og	gas-
produktionen,	så	naturgasforbruget	i	
den	danske	exit-zone	beregnes	reduce-
ret	med	21	%	i	2015	og	29	%	i	2030	i	for-
hold	til	2010.	

De	fremskrevne	årsforbrug	i	den	dan-
ske	exit-zone	fremgår	af	Figur	5-4,	hvor	
basisfremskrivningen	er	sammenstil-
let	med	den	tidligere	basisfremskrivning	
fra	april	2009.	Det	lavere	naturgasfor-
brug	i	den	seneste	fremskrivning	skyldes	
primært	den	økonomiske	nedgang.	Til-
bageslaget	i	økonomien	medfører	redu-
ceret	energiforbrug	og	stor	usikkerhed	
på	fremskrivningen.	Eksempelvis	faldt	
det	samlede	forbrug	af	fossile	brænd-
sler	med	mere	end	5	%	fra	2008	til	2009,	
hvor	den	økonomiske	situation	blev	væ-
sentligt	forværret.

Det	forholdsvis	markante	fald	fra	2012	til	
2013	i	den	seneste	fremskrivning,	jf.	Fi-
gur	5-4,	kommer	primært	fra	reduceret	
central	og	decentral	kraftvarmeprodukti-
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Figur	5-5:	Energinet.dk’s	fremskrivning	af	naturgasforbruget	i	den	danske	exit-zone	fordelt	på	forbrugs-	
segmenter.

on	baseret	på	naturgas.	Eksempelvis	for-
ventes	Avedøreværkets	blok	2	at	overgå	
til	kulfyring.

5.2.2 Energinet.dk’s 
fremskrivning
Energinet.dk	foretager	årligt	en	frem-
skrivning	af	det	danske	gasforbrug,	som	
i	år	strækker	sig	frem	til	2020.	

Energinet.dk’s	fremskrivningsmetode	
omfatter	anvendelse	af	SIVAEL-model-
len,	der	på	timebasis	simulerer	kraftvar-
mesektoren	for	et	valgt	år.	Naturgas-
forbruget	på	centrale,	decentrale	og	
industrielle	kraftvarmeanlæg	og	på	
spidslastkedler	er	beregnet	med	model-
len.	Naturgasforbruget	i	det	øvrige	er-
hverv	og	i	husholdningerne	beregnes	
ikke.	Fremskrivningen	af	dette	forbrug	er	
hentet	fra	den	seneste	fremskrivning	fra	
Energistyrelsen	(april	2010).	

Energinet.dk’s	fremskrivning	tager	ud-
gangspunkt	i	aftaleforløbet	i	Energiaf-
talen	af	21.	februar	2008	og	er	baseret	
på	en	række	forudsætninger	fastlagt	af	
Energistyrelsen	og	af	Energinet.dk’s	da-
takoordineringsgruppe.	Energinet.dk’s	
fremskrivning	er	baseret	på	data	opstil-

let	i	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	
Energinet.dk’s	Miljørapport	2010.	Brænd-
selspriser	fra	IEA’s	brændselsprisprogno-
se	fra	2009	er	anvendt.	

Simuleringerne	med	SIVAEL	omfatter	
virkemidler	til	indpasning	af	vindkraft	i	
form	af	el-biler,	varmepumper	i	kraftvar-
meområder	og	individuelle	varmepum-
per,	der	erstatter	oliefyr.	Der	er	i	frem-
skrivningen	ikke	taget	hensyn	til,	at	der	
eventuelt	vil	blive	anvendt	naturgas	i	
transportsektoren	inden	for	den	analy-
serede	tidshorisont.

Simuleringsresultaterne	fremgår	af	Fi-
gur	5-5,	hvor	udviklingen	af	naturgas-
forbruget	i	de	enkelte	segmenter	er	vist.	
Det	samlede	forbrug	vokser	ganske	lidt	
eller	holder	sig	konstant	de	første	år,	
hvorefter	det	falder.	I	2016	ses	en	svag	
stigning	af	forbruget	på	centrale	og	de-
centrale	kraftvarmeværker,	som	skyldes	
fald	i	forbruget	af	kul.	Som	det	fremgår,	
forventer	Energinet.dk	fortsat	anven-
delse	af	gas	på	de	centrale	kraftværker.	
DONG	Energy,	som	ejer	Avedøreværket,	
har	udtalt,	at	de	forventer	at	fastholde	
muligheden	for	at	fyre	med	naturgas	på	
værket.	

Energinet.dk’s	fremskrivning	af	gasfor-
bruget	i	exit-zonen	ligger	ca.	en	halv	
mia.	Nm3/år	højere	end	Energistyrel-
sens	seneste	fremskrivning	i	perio-
den	frem	til	2018,	hvorefter	forskellen	
mindskes.	Energinet.dk	og	Energistyrel-
sen	er	i	gang	med	at	afdække	årsagen	
til	forskellen	i	forbrugsfremskrivnin-
gen.	En	del	af	forklaringen	er	forskelle	
i	fremskrivningen	af	forbruget	på	cen-
trale	og	decentrale	kraftvarmeværker,	
men	der	kan	være	andre	forskelle.	I	Fi-
gur	5-6	er	Energinet.dk’s	fremskrivning	
sammenstillet	med	Energistyrelsens	
seneste	fremskrivning.	Faldet	i	gasfor-
bruget	frem	til	2020	er	i	Energinet.dk’s	
og	Energistyrelsens	fremskrivninger	
på	henholdsvis	ca.	21	og	ca.	26	%,	jf.	Ta-
bel	5.1.

5.2.3 Forventninger til 
udviklingen i Sveriges 
gasforbrug og forsyning
I	dag	er	Sverige	alene	forsynet	med	na-
turgas	fra	Danmark	via	Dragør.	Med	
skrinlæggelsen	af	Skanled-projektet	
er	der	udsigt	til,	at	Danmark	i	lang	tid	
fremover	forbliver	Sveriges	eneste	forsy-
ningskilde.	Skanled	havde	bl.a.	til	formål	
at	etablere	en	forsyningsvej	fra	Norge	til	



den	nordlige	del	af	det	svenske	system	
og	til	Danmark.	I	Sverige	og	Norge	arbej-
des	der	dog	videre	med	idéen	om	Skan-
led	i	en	eller	anden	form.	

I	Sverige	er	biogas	i	nettet	og	gas	til	
transportsektoren	områder,	hvor	der	er	
mange	initiativer	i	gang,	men	hvor	det	
er	svært	at	vurdere	effekten	på	forbru-
get	og	eventuel	lokal	forsyning.

Forbruget	i	Sverige	steg	kraftigt	i	2009,	
bl.a.	som	følge	af	idriftsættelsen	af	det	
ny	kraftvarmeværk	i	Malmø,	og	forbru-
get	vurderes	i	2011	at	udgøre	i	størrel-
sesordenen	1,3	mia.	Nm3/år.	Der	er	en	
væsentlig	usikkerhed	forbundet	med	
fremskrivningen	af	det	svenske	natur-
gasforbrug,	da	det	nuværende	forbrug	
på	ca.	1,3	mia.	m3/år	forventes	at	stige	jf.	
nogle	svenske	udmeldinger	fra	bl.a.	den	
svenske	Energimyndighed14,	mens	det	i	
andre	prognoser	ventes	fastholdt	eller	
faldende.	Energinet.dk	har	ikke	i	Open	
Season	200915	fået	entydige	meldinger	
om	det	fremtidige	marked.	

14	 Svarende	til	den	danske	Energistyrelse.
15	 Energinet.dk	gennemførte	i	2009	en	Open	Season	

proces,	hvor	markedsaktørerne	fik	mulighed	for	at	
indgå	bindende	kontrakter	på	fremtidig	kapacitet.

Figur	5-6:	Energinet.dk’s	og	Energistyrelsens	fremskrivninger	af	naturgasforbruget	i	den	danske	exit-zone.
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Tabel	5.2:	Forventet	maksimalt	døgnforbrug	i	Danmark	og	Sverige	(eksport	via	Dragør).	Mængderne	svarer	til	
dansk	naturgaskvalitet.	

Mi0. Nm3/år Belastningsfaktor 2015 2020

Energinet.dk Danmark 0,5 17,0 15,3

Sverige 0,5 7,1 7,1

Mia. Nm3/år 2015 2020

Energistyrelsen,	april	2010 Danmark 2,6 2,4

Energinet.dk,	juli	2010 Danmark 3,1 2,8

Energinet.dk Sverige 1,3 1,3

Tabel	5.1:	Forventet	årligt	naturgasforbrug	i	Danmark	og	Sverige	(eksport	via	Dragør).	Mængderne	svarer	til	
dansk	naturgaskvalitet.	
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På	længere	sigt	forventer	Energinet.dk	
derfor	et	uændret	gasforbrug	i	Sverige		
samt	at	en	eventuelt	voksende	efter-
spørgsel	efter	gas	primært	vil	blive	dæk-
ket	af	biogas.

5.2.4 Kapacitetsbehov
I	Energinet.dk’s	fremskrivning	er	det	
samlede	forbrug	i	Danmark	(ekskl.	for-
brug	offshore)	beregnet	til	ca.	3,1	mia.	
Nm3/år	for	2015	og	2,8	mia.	Nm3/år	for	
2020.	Forbruget	af	gas	i	Sverige	er	af	
Energinet.dk	vurderet	til	1,3	mia.	Nm3/år	
for	både	2015	og	2020.

I	en	normal	vinter	antager	Energinet.dk,	
at	det	maksimale	døgnforbrug	i	Dan-
mark	og	Sverige	bliver	som	vist	i	Tabel	
5.2.	For	det	maksimale	døgnforbrug	er	
overslagsmæssigt	anvendt	døgnbelast-
ningsfaktorer	(forholdet	mellem	det	gen-
nemsnitlige	og	maksimale	døgnforbrug)	
på	0,5	for	både	Danmark	og	Sverige.	For-
bruget	i	Sverige	leveres	gennem	det	dan-
ske	transmissionssystem	via	Dragør.

5.3 Forsyningssikkerhed 
på lang sigt
Den	langsigtede	forsyningssikkerhed	
knytter	sig	til	mængden	af	og	diversi-	

teten	i	forsyningskilder.	Danmark	har	
været	i	en	privilegeret	situation	sam-
menlignet	med	de	fleste	nabolande	ved	
at	have	egne,	rigelige	reserver.	Det	har	
betydet,	at	hele	transportvejen	var	inden	
for	dansk	territorium	og	derfor	kortere,	
især	sammenlignet	med	de	lande,	som	
forsynes	fra	primært	Rusland.

I	takt	med	at	produktionen	falder,	vil	
Danmark	blive	afhængig	af	importe-
ret	gas	gennem	Tyskland.	Via	forbin-
delsen	til	det	europæiske	gasnet	over	
Ellund	har	det	danske	gasmarked	ad-
gang	til	gasreserver	mange	år	frem	i	ti-
den.	Gassen	i	det	nordtyske	system	be-
står	af	norsk,	hollandsk,	russisk	og	tysk	
gas	og	LNG.	De	norske	felter	har	reserver	
til	de	næste	50	år	eller	mere,	mens	Rus-
lands	reserver	regnes	for	adskillige	gan-
ge	større	og	for	tilstrækkelige	til	de	næ-
ste	100	år.

På	sigt	vil	der	blive	tale	om	mere	gas	fra	
Rusland	i	det	nordtyske	system	bl.a.	ved	
etableringen	af	North	Stream.	Eksempel-
vis	har	DONG	Energy	offentliggjort	afta-
ler	med	det	russiske	Gazprom	om	lang-
sigtede	leverancer	af	gas	i	Nordtyskland,	
og	DONG	er	delejer	i	et	LNG-anlæg	i	Rot-
terdam	i	Holland.

Energinet.dk’s	planlagte	investeringer	
i	importkapacitet	har	derfor	stor	posi-
tiv	betydning	for	den	langsigtede	forsy-
ningssikkerhed	i	relation	til	produktions-
faldet	fra	Nordsøen.

I	maj	2010	offentliggjorde	Energistyrel-
sen	rapporten	”Udbygning	af	infrastruk-
turen	til	transport	af	naturgas	med	hen-
blik	på	fremtidig	import	til	Danmark”.	
Analysen	havde	bl.a.	til	formål	at	bely-
se,	hvordan	de	danske	anlæg	og	rørled-
ninger	i	Nordsøen	udnyttes	bedst	muligt	
sammen	med	infrastrukturen	på	land.	
Rapporten	blev	offentliggjort	samtidig	
med,	at	Klima-	og	energiministeren	god-
kendte	Energinet.dk’s	udbygning	mod	
Tyskland	med	etablering	af	kompressor-
station	og	en	dublering	af	ledningen	El-
lund-Egtved.

I	rapporten	peges	der	på,	at	beslutnin-
gen	om	udbygning	mod	Tyskland	ikke	
udelukker,	at	der	senere	etableres	en	for-
bindelse	til	den	norske	gasinfrastruktur		
enten	ved	anvendelse	af	den	eksisteren-
de	danske	offshore-infrastruktur	eller	
ved	en	direkte	forbindelse	til	land.	Det	
afhænger	af,	om	der	på	et	tidspunkt	er	
det	nødvendige	markedsgrundlag.	
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Import	af	gas	fra	Norge	kan	omfatte	
mængder	til	både	supplement	af	forsy-
ningen	af	det	danske	og	svenske	marked	
og	videreleverance	til	det	nordeuropæi-
ske	marked,	herunder	de	baltiske	lande.	I	
rapporten	peges	der	også	på,	at	i	forbin-
delse	med	import	af	norsk	gas	skal	mulig-
hederne	for	anvendelse	af	et	eller	flere	af	
de	danske	Nordsøfelter	som	gaslager	vur-
deres.	EU-Kommissionen	støtter	bl.a.	gen-
nem	Baltic	Energy	Market	Interconnec-
tion	Plan	(BEMIP)	tiltag	til	diversifikation	
af	gasforsyningen	til	Nordeuropa	og	Bal-
tikum	og	er	i	den	forbindelse	positiv	over	
for	en	undersøgelse	af	både	en	norsk-
dansk	og	en	dansk-polsk	forbindelse.

Energinet.dk	undersøger	på	denne	bag-
grund	mulighederne	for	en	forbindelse	
fra	Norge	til	Danmark,	se	6.3.

5.4 Gaslagerkapacitet
Lagrene	er	en	integreret	del	af	den	dan-
ske	markedsmodel,	både	når	det	gæl-
der	marked,	kapacitet,	forsyningssikker-
hed	og	drift.	

Gaslagrene	i	Stenlille	og	Lille	Torup	har	
et	samlet	lagervolumen	på	cirka	1.000	
millioner	Nm3	og	en	samlet	udtrækska-
pacitet	i	normalsituationer	og	nødsitua-

tioner	på	henholdsvis	17,5	millioner	Nm3/
døgn	og	cirka	25	millioner	Nm3/døgn.	
Energinet.dk	reserverer	i	størrelsesorden	
200-250	millioner	Nm3	til	nødforsyning,	
mens	resten	af	volumen	på	cirka	800	
millioner	Nm3	kan	sælges	til	de	kommer-
cielle	aktører.	Til	nødforsyningssituatio-
ner	har	Energinet.dk	reserveret	en	kapa-
citet	på	cirka	20	millioner	Nm3/døgn.

Det	fremtidige	lagerbehov	vil	være	be-
stemt	af	de	mulige	leverancer	i	entry-	
punkterne	Nybro	og	Ellund,	kommerciel-
le	aspekter,	udviklingen	i	det	dansk-sven-
ske	aftag	og	forsyningssikkerhedsbeho-
vet.	Forsyningssikkerhedsbehovet	består	
dels	af	et	lagerudtræksbehov,	dels	af	et	
lagervolumenbehov.

Energinet.dk	har	vurderet	det	mulige	
forsyningsbillede	i	perioden	2011-2030	
med	forudsætning	om	leverancer	dels	
fra	Tyskland	og	dels	fra	den	danske	del	
af	Nordsøen.	Lagerbehovet	vil	være	be-
stemt	af	forsyningsbilledet,	en	række	
markedsbestemte	parametre	samt	af	
Energinet.dk’s	valg	af	værktøjer	i	form	af	
lager,	alternative	entry-punkter	samt	af-
brydelige	kunder,	til	dækning	af	forsy-
ningssikkerhedsforpligtelserne	for	det	
danske	marked	og	forsyningssikkerheds-

behovet	for	det	svenske	marked.	Den	nye	
EU-forordning	på	forsyningssikkerheds-
området	vil	kræve,	at	forsyningssikkerhe-
den	ses	i	regionalt	perspektiv.	Det	bety-
der,	at	forsyningssikkerheden	for	Sverige	
også	skal	indgå	i	vurderingen.	

Tendensen	i	Europa	er	generelt,	at	le-
verancer	i	entry-punkter	sker	ved	høje-
re	belastningsfaktor	end	tidligere,	og	
EU-lovgivningen	skærper	forsynings-
sikkerhedskravene.	Begge	dele	peger	
umiddelbart	mod	et	øget	lagerbehov.	Et	
eventuelt	faldende	marked,	som	det	for-
ventes	i	Danmark,	peger	dog	i	modsat	
retning,	og	en	eventuel	forbindelse	fra	
Norge	til	Danmark	kan	ændre	forudsæt-
ningerne	væsentligt.

Energinet.dk	har	vurderet	behovet	for	la-
ger	til	belastningsudjævning	til	det	dan-
ske	og	svenske	marked.	De	kommercielle	
aktørers	volumenbehov	til	belastnings-
udjævning	vurderes	i	hele	perioden	2011-
2030	at	kunne	variere	mellem	200	og	
800	millioner	m3,	afhængigt	af	de	mar-
kedsmæssige	parametre	og	fleksibili-
tetsbehov.	

I	2013,	og	måske	allerede	i	2012,	hvor	der	
er	risiko	for	mangel	på	gas	pga.	falden-
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Figur	5-7:	Effekt	af	forskellig	fordeling	af	transportmængder	mellem	Tyskland	og	Holland	2009-2020.
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de	produktion	i	Nordsøen,	vurderes	la-
gerbehovet	at	udgøre	mindst	500	mio.	
m3.	I	disse	år	vil	det	således	være	vigtigt,	
at	transportkunderne	og	lagerkunder-
ne	nøje	vurderer	behovet	for	fleksibili-
tet,	og	Energinet.dk	vil	søge	at	give	mar-
kedet	de	bedst	mulige	informationer	om	
forventningerne	til	transport	og	lager-
behovet.

Umiddelbart	vil	behovet	for	indkøb	af	
forsyningssikkerhedsydelser	falde	i	2013,	
når	der	etableres	forsyning	fra	Tyskland.	
Energinet.dk	har	endnu	ikke	vurderet,	
hvordan	det	mindre	behov	skal	dækkes.	
Det	kan	eksempelvis	ske	ved	køb	af	lager-	
ydelser	eller	ved	at	anvende	afbrydelige	
kunder.	Hvis	Energinet.dk	ikke	længere	
køber	så	stort	lagervolumen	som	tidlige-
re,	kan	det	have	væsentlig	betydning	for	
kapaciteten	i	lagrene.

Kapacitetsbehovet	vurderes	i	normalsi-
tuationer	tilsvarende	at	kunne	variere	
mellem	10	millioner	Nm3/døgn	og	sva-
rende	til	den	nuværende	kapacitet	på	18	
millioner	Nm3/døgn.

Når	forsyningerne	fra	Nordsøen	udfases,	
vil	behov	for	lagervolumen	og	kapacitet	
kunne	stige.

Hvis	gassystemet	på	længere	sigt	skal	
anvendes	som	reserve-/spidslast	til	at	
sikre	forsyningssikkerheden	i	et	kraf-
tigt	udbygget	elsystem	baseret	på	vind-
kraft,	vil	der	kunne	opstå	yderligere	la-
gerbehov.

5.5 Transit til Tyskland
Energinet.dk	har	endnu	ikke	solgt	kapa-	
citet	for	gasåret	2011,	dvs.	fra	oktober	
2011.	Det	forventes	dog,	at	transport-
kunderne	vil	transportere	betydeligt	
mindre	gas	gennem	Danmark	næste	år	
på	grund	af	den	faldende	produktion	i	
Nordsøen.	

Knap	halvdelen	af	gasproduktionen	i	
den	danske	del	af	Nordsøen	har	i	flere	
år	været	eksporteret	til	Holland	og	Tysk-
land.	Gassen	til	Holland	eksporteres	gen-
nem	Nogat-ledningen	offshore	og	kom-
mer	dermed	ikke	gennem	Energinet.dk’s	
transmissionsnet,	mens	gassen	til	Tysk-
land	kommer	ind	via	Nybro	og	sendes	
gennem	transmissionsnettet	til	Tyskland	
via	Ellund.	Eksport	til	Tyskland	bidrager	
dermed	til	økonomien	i	det	danske	gas-
net	via	betaling	af	transmissionstariffer.	
Efterhånden	som	produktionen	i	Nord-
søen	klinger	af,	vil	eksporten	til	Tyskland	
aftage.	Fra	oktober	2010	blev	det	muligt	

fysisk	at	importere	gas	fra	Tyskland,	og	
forventeligt	vil	der	allerede	inden	2014,	
hvor	udvidelserne	mod	Tyskland	er	etab-
leret,	på	årsbasis	være	tale	om	en	netto-
import	fra	Tyskland.

I	takt	med	at	produktionen	falder	i	de	
kommende	år,	vil	fordelingen	af	de	fal-
dende	eksportmængder	mellem	Holland	
og	Tyskland	derfor	have	stor	indflydel-
se	på	Energinet.dk’s	transmissionsind-
tægter.	Energinet.dk	forventer,	at	ekspor-
ten	til	Tyskland	stoppes	før	eksporten	til	
Holland.	Det	er	imidlertid	også	muligt,	at	
eksporten	til	Holland	stoppes	først,	hvor-
ved	gassen	kommer	ind	via	Nybro.	Det-
te	afhænger	af	de	kommercielle	aktørers	
gasaftaler	og	af	transportpriserne	i	det	
danske,	tyske	og	hollandske	transmissi-
onsnet	og	i	Nogat-ledningen.

De	forskellige	alternativer	for	de	kom-
mende	års	eksport	har	en	direkte	konse-
kvens	for	transmissionstarifferne	i	Dan-
mark.	Effekten	kan	måles	på	forskellige	
fordelinger	af	eksportmængderne	som	
vist	i	Figur	5-7.	Det	fremgår	af	figuren,	at	
den	gennemsnitlige	transportomkost-
ning	kan	stige	jævnt	fra	ca.	7	øre/m3	i	
2009	til	ca.	15	øre/m3	i	2017.
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Forskellen	på	omkostningerne	inden	for	
året	er	store.	Allerede	i	2010	er	forskellen	
mellem	realiserede	transportomkost-
ninger	knap	50	%	(henholdsvis	6,7	og	10	
øre/m3).	Over	tid	konvergerer	omkost-
ningskurverne	i	takt	med,	at	produktio-
nen	falder.

Note om mængdeantagelser:
•	 Forventet	udvikling:	Eksporten	til	Tysk-

land	ophører,	før	eksporten	til	Holland	
stoppes.

•	 Høje	transportomkostninger:	Den	dan-
ske	nordsøproduktion	eksporteres	di-
rekte	til	Holland	uden	om	det	danske	
transmissionssystem.

•	 Lave	transportomkostninger:	Nord-
søproduktionen	sendes	gennem	det	
danske	transmissionssystem,	og	der	
er	betydelig	transit	af	gas	til	det	tyske	
marked	samtidig	med	import	over	El-
lund	grænsepunktet	og	kommercielle	
modstrømme,	hvilket	betyder	at	trans-
portvolumenet	er	væsentlig	større	tid-
ligt	i	perioden	end	forbruget	på	det	
danske	og	svenske	marked.	Det	mar-
kante	fald	fra	2013	til	2014	skyldes,	at	
der	endnu	ikke	er	øget	produktion	fra	
det	nye	Hejre-felt.

5.6 Gaskvalitet
Gennem	de	sidste	25	år	har	det	danske	
gasmarked	været	forsynet	alene	med	
dansk	Nordsøgas.	Den	danske	Nordsø-
gas	tilhører	2.	gasfamilie,	gruppe	H,	og	
er	kendetegnet	ved	en	meget	ensartet	
sammensætning	og	derfor	en	meget	
ensartet	gaskvalitet.	Den	danske	natur-
gas	har	altid	haft	et	højt	wobbe-indeks	i	
forhold	til	de	omgivende	systemer.	Dette	
skyldes,	at	den	danske	gas	indeholder	re-
lativt	meget	etan,	propan	og	butan,	som	
ikke	fjernes	fra	naturgassen.	I	Norge	fjer-
ner	man	typisk	disse	mellemfraktioner,	
som	sælges	separat	som	for	eksempel	
LPG	(Liquified	Petroleum	Gas)	eller	an-
vendes	som	råstof	eller	fuelgas.	

De	seneste	8	år	har	wobbe-indekset	for	
den	distribuerede	danske	gas	ligget	i	in-
tervallet	15,0-15,5	kWh/Nm3	(54,0-55,8	
MJ/Nm3).	Gasreglementet	tillader	distri-
bution	af	gas	med	wobbe-indeks	i	inter-
vallet	14,1-15,5	kWh/Nm3	(50,8-55,8	MJ/
Nm3).	

Naturgassen	vil	fortsat	tilhøre	2.	gasfa-
milie,	gruppe	H,	efter	der	etableres	nye	
forsyningsveje.	Kunderne	vil	dog	ople-
ve,	at	gaskvaliteten	i	Danmark	ændrer	
sig.	Tilsvarende	vil	de	sandsynligvis	også	

opleve	større	variationer	i	gaskvaliteten.	
Dette	gælder,	uanset	om	der	bliver	tale	
om	fremtidig	forsyning	af	norsk,	tysk,	
hollandsk	eller	russisk	gas	eller	LNG	el-
ler	en	blanding	heraf	fra	Tyskland.	Med	
beslutningen	om	udbygning	af	infra-
strukturen	mod	Tyskland	vil	gaskvalitets-
scenarierne	i	perioden	fra	2013	og	frem	
være	præget	af	forsyning	derfra.	

5.6.1 Gas fra Tyskland 
via Ellund fra 2013
Efter	etableringen	af	øget	kapacitet	ved	
den	dansk-tyske	grænse	i	2013	forventes		
der	importeret	gas	fra	Tyskland,	som	i	
Egtved	vil	blive	blandet	med	naturgas-
sen	fra	den	danske	del	af	Nordsøen.		
Leverancerne	fra	de	to	entry-punkter,	og	
hermed	blandingsforholdet	mellem	gas	
fra	Nordsøen	og	fra	Tyskland,	vil	afhæn-
ge	af	de	kommercielle	bestillinger.

Gassen	fra	Tyskland	vil	have	en	varie-
rende	sammensætning	afhængig	af	ak-
tuelle	forsyningsforhold,	og	den	er	ty-
pisk	en	blanding	af	indenlandsk	tysk	gas,	
norsk,	hollandsk	og	russisk	gas	og	bio-
gas.	Gassen	fra	Tyskland	forventes	at	
have	et	væsentlig	lavere	wobbe-indeks	
og	brændværdi	samt	større	variation	i	
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disse	parametre	end	det,	de	danske	gas-
forbrugere	hidtil	har	oplevet.	Variatio-
nen	i	den	tyske	gas	er	historisk	fra	13,9	til	
15,3	kWh/Nm3,	og	det	forventes,	at	dette	
også	bliver	variationsrummet	for	forsy-
ningen	fra	Tyskland	til	Danmark	i	frem-
tiden.	Forventningen	er,	at	den	danske	
specifikation	for	wobbe-indekset	er	ble-
vet	ændret,	så	tysk	gas	kan	importeres	
uhindret	i	henseende	til	gaskvalitet	alle-
rede	fra	2011.

Med	hensyn	til	andre	gaskvalitetspara-
metre	som	relativ	densitet,	svovlindhold	
og	dugpunkter	vil	den	importerede	gas	
være	inden	for	grænserne	i	Gasregle-
mentet	og	Regler	for	Gastransport.
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6. Udvikling i infrastrukturen

6.1 Status på Ellund- 
Egtved udbygningen

Klima-	og	energiministeren	har	i	hen-
hold	til	Lov	om	Energinet.dk	godkendt	
etablering	af	anlæggene	til	udvidelse	af	
transportkapacitet	fra	den	dansk-tyske	
grænse	til	Egtved.	Ministeren	har	i	breve	
af	29.	januar	2010	og	17.	maj	2010	givet	
Energinet.dk	godkendelse	til	henholds-
vis	kompressorstation	og	ledningsdub-
lering.	

Der	skal	opføres	en	kompressorstation,	
som	har	til	formål	at	hæve	gastrykket	fra	
det	niveau,	som	gassen	modtages	ved	
fra	Tyskland,	til	et	tryk	i	det	danske	gas-
transmissionsnet,	som	sikrer	oprethol-
delse	af	det	nødvendige	flow	af	gas.	

Foruden	kompressorstationen	er	det	
nødvendigt	at	anlægge	en	94	km	lang	
gastransmissionsledning	fra	den	ty-
ske	grænse	til	Egtved.	Der	findes	i	dag	
en	rørledning	fra	Ellund/Frøslev	til	Egt-
ved	(24”),	hvorigennem	gas	fra	Nordsø-
en	hidtil	er	eksporteret	til	Tyskland.	Ana-
lyser	af	kapaciteten	har	imidlertid	vist,	at	
den	eksisterende	rørledning	ikke	mulig-
gør	import	af	gas	i	tilstrækkelige	mæng-
der.	Derfor	er	det	nødvendigt	at	supplere	

den	eksisterende	ledning	med	en	paral-
lel	forbindelse	(30”).	

Anlægget	af	kompressorstationen	er	af-
gørende	for	den	samlede	tidsplan.	I	2010	
udbydes	projektering	og	udførelse	af	
kompressorstationen.	Projektering	af	an-
lægget	påbegyndes	i	2011	efter	indgåel-
se	af	kontrakt	med	en	totalleverandør.	
Kompressorstationen	vil	stå	klar	til	idrift-
sættelse	i	efteråret	2013.

Ligesom	det	er	tilfældet	med	kompres-
sorstationen,	indgås	der	i	2010	aftale	om	
projektering	af	gasledningen.	I	2011	gen-
nemføres	arkæologiske	forundersøgelser	
i	hele	ledningens	længde,	og	den	ende-
lige	linjeføring	fastlægges.	Selve	anlæg-
ningen	af	gasledningen	udføres	i	foråret	
2012,	og	gasledningen	kan	sættes	i	drift	i	
efteråret	2013.

I	det	følgende	beskrives	projektets	to	ho-
vedinfrastrukturelementer,	gastrans	mis-
sionsledningen	og	kompressorstationen,	
samt	de	servicefaciliteter	og	ventilarran-
gementer,	som	skal	understøtte	driften	
og	sikre	et	højt	sikkerhedsniveau.	

Gastransmissionsledning,	kompressor-
anlæg	og	alle	reguleringsanlæg	projek-

teres	og	udføres	i	henhold	til	bekendt-
gørelse	nr.	414	af	8.	juli	1988	med	senere	
tilføjelser	om	sikkerhedsbestemmelser	
for	naturgasanlæg	efter	lov	om	arbejds-
miljø.	I	denne	bekendtgørelse	anerken-
des	med	visse	begrænsninger	de	detal-
jerede	anvisninger	i	den	amerikanske	
standard	”Guide	for	Transmission	and	
Distribution	Piping	Systems,	GPTC,	1998”.	
Som	tillæg	til	GPTC-guiden	foreligger	til-
lægsbestemmelser	fra	Arbejdstilsynet	
i	form	af	en	AT-vejledning	fra	juli	2001.	
Vejledningen	refererer	til	en	række	stan-
darder	for	materialer	og	udførelse.

Direktoratet	for	Arbejdstilsynet	godken-
der	konstruktionen	af	anlæggene	og	på-
ser	overholdelsen	af	krav	stillet	i	henhold	
til	bekendtgørelsen	og	udsteder	også	
ibrugtagningstilladelsen.	

6.1.1 Gastransmissions- 
ledningen 
Linjeføringen	for	gastransmissionsled-
ningen	er	foreløbig	udpeget	med	ud-
gangspunkt	i	et	parallelt	forløb	nær	den	
eksisterende	gasledning,	idet	der	samti-
dig	er	taget	hensyn	til	beboere	og	bruge-
re	af	arealerne	og	til	lokale	forhold	som	
krydsninger	af	vandløb,	veje	og	øvrige	in-
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Samlet	længde	(km) 94

Udvendig	diameter	(mm) 762

Længde	af	de	enkelte	rør	(m) 11-18

Dybde	under	jorden	(m) Minimum	1

Materiale Stål

Udvendig	coating Polyethylen	(PE)

Indvendig	coating Epoxy

Designtryk	(bar) 80

Designtemperatur	(°C) -25	til	+50	°C

Tabel	6.1:	Generelle	oplysninger	om	gastransmissionsledningen.

frastrukturelementer,	således	at	anlægs-
arbejdet	kan	gennemføres	med	mindst	
mulige	påvirkninger.

I	forbindelse	med	planlægning	af	linje-
føringen	er	det	hensigtsmæssigt,	at	den	
nye	gastransmissionsledning	overordnet	
følger	den	eksisterende	gasledning	i	en	
afstand	på	minimum	10	m.	Derved	kan	
ledningen	delvis	lægges	inden	for	det	al-
lerede	etablerede	bælte,	der	ved	ekspro-
priation	er	pålagt	restriktioner,	og	støtte-
faciliteter	omfattende	ventilstationer	på	
strækningen	kan	deles	mellem	de	to	led-
ninger.	Der	findes	desuden	en	del	viden	
om	de	lokale	forhold	fra	anlæg	af	den	
eksisterende	ledning,	som	kan	udnyttes	
ved	anlæg	af	den	nye	ledning.	

Den	detaljerede	linjeføring	fastlæg-
ges	under	iagttagelse	af	sikkerheds-
forhold,	som	sikrer,	at	der	opretholdes	
minimumsafstande	til	eksisterende	be-
byggelse.	Under	VVM-arbejdet	er	de	na-
tur-,	landskabs-	og	miljømæssige	for-
hold	vurderet	i	undersøgelsesområdet	
med	henblik	på	at	foretage	den	mest	
hensigtsmæssige	placering	i	forhold	til	
de	lokale	forhold.	Formålet	har	været,	
at	den	detaljerede	linjeføring	også	opti-
meres	ud	fra	miljømæssige	hensyn	med	

respekt	for	de	tekniske	og	økonomiske	
muligheder	for	placering	af	gastrans-
missionsledningen.	

Selve	gasledningen	udføres	som	stålrør	
med	udvendig	diameter	på	30”	(76,2	cm),	
der	sammensvejses	på	stedet	og	place-
res	med	oversiden	mindst	1	meter	under	
terræn.	Stålrørene	leveres	med	en	ud-
vendig	coating	for	at	beskytte	mod	kor-
rosion.	Indvendigt	er	rørene	påført	en	
coating	til	nedsættelse	af	friktionen	i	rø-
rene.	

I	Tabel	6.1	ses	nogle	generelle	oplysnin-
ger	om	selve	gastransmissionslednin-
gen.	

Gastransmissionsledningen	anlægges	i	
overensstemmelse	med	respektafstande	
til	boliger	som	beskrevet	i	de	danske	til-
lægsbestemmelser	til	den	amerikanske	
standard	GPTC	samt	i	overensstemmel-
se	med	Energinet.dk’s	egne	krav.	Det	in-
debærer	bl.a.,	at	tæt	befolkede	områder	i	
videst	muligt	omfang	undgås.	Desuden	
overholdes	krav	til	minimumsafstande	
til	bygninger,	der	anvendes	til	ophold	for	
mennesker.	Disse	beregnes	på	grundlag	
af	rørets	dimensioner,	vægtykkelse	og	
tryk.	I	tilfælde,	hvor	nærhed	til	boliger		

ikke	kan	undgås,	træder	særlige	krav	til	
test	og	udførelse	i	kraft,	herunder	for-
øgelse	af	rørets	vægtykkelse.	

Den	arkæologiske	forundersøgelse	kan	
medføre	konsekvenser	for	linjeføringen.	I	
tilknytning	til	den	nødvendige	ekspropri-
ation	vil	der	være	mulighed	for	justerin-
ger	som	følge	af	forhandlinger	mellem	
lodsejere	og	Energinet.dk.	Disse	endelige	
forhandlinger	foretages	af	ekspropriati-
onskommissionen.

6.1.2 Kompressorstation 
ved Egtved
Forskellige	lokaliteter	for	placering	af	
kompressorstationen	har	været	under-
søgt,	og	analyserne	har	vist,	at	den	mest	
hensigtsmæssige	placering	er	på	Energi-	
net.dk’s	område	i	Egtved,	hvor	Energi-
net.dk	allerede	i	dag	har	drifts-	og	vedli-
geholdelsescenter	og	kontrolcenter	for	
gastransmissionssystemet	i	hele	Dan-
mark.	Ved	placering	i	Egtved	vil	kompres-
sorstationen	ligge	i	krydset	mellem	den	
vest-østgående	hovedtransmissionsled-
ning	fra	Nybro	(gas	fra	Nordsøen)	til	Øst-
danmark	og	den	nord-sydgående	hoved-	
transmissionsledning	fra	Aalborg	og	gas-	
lageret	i	Lille	Torup	til	den	dansk-tyske	
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grænse,	se	Figur	6-1.	Denne	placering	
giver	bl.a.	stor	fleksibilitet	i	forhold	til	
transmission	af	gas,	idet	gassen	efter	be-
hov	kan	modtages	og	sendes	i	alle	ret-
ninger	(nord,	syd,	øst	og	vest).

Kompressorstationen	i	Egtved	skal	hæve	
trykket	i	gastransmissionssystemet,	så	
gas	i	tilstrækkelige	mængder	kan	trans-
porteres	over	lange	strækninger	og	der-
ved	bidrage	til	at	sikre	det	nødvendige	
gasflow	i	en	fremtidig	forsyningssitua-
tion.	Placeringen	i	Egtved	åbner	mulig-
hed	for	en	lang	række	forsyningsscenari-
er.	Der	er	mulighed	for	forsyning	via	den	
eksisterende	gasledning	og	den	nye	led-
ning	fra	Tyskland,	og	desuden	eksiste-
rer	der	allerede	i	dag	to	30”	ledninger	fra	
Nybro	samt	en	20”	ledning	fra	gaslage-
ret	i	Lille	Torup.	

Forudsætningen	er	en	udbygning	af	de	
eksisterende	ventilarrangementer	i	kryds-
ningspunktet	mellem	gastransmissions-
ledningerne.	Disse	ventilarrangementer	
etableres	på	det	areal	i	Egtved	nord	for	
den	fremtidige	kompressorstation,	hvor	
der	allerede	i	dag	forefindes	ventiler.

I	planlægningsfasen	er	der	udarbejdet	et	
konceptuelt	design	for	kompressorsta-Figur	6-1:	Hovedtransmissionsledninger	i	DK.

Lille Torup

Aalborg

Ellund

Frøslev

Vejen Kolding

Haderslev

AabenraaTønder

Dragør

Lynge

Nybro Stenlille

Afstand til tekst
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Figur	6-2:	Foreløbig	si-
tuationsplan,	der	viser		
placeringen	af	kom-
pressorenhederne	og	
de	planlagte	service-
bygninger	på	Energi-
net.dk’s	areal	i	Egtved	
og	den	mulige	place-
ring	af	transformer.		
Copyright	Arkitektfir-
maet	C.F.	Møller.

tionen.	I	detailprojekteringsfasen	vil	alle	
detaljer	blive	fastlagt,	men	det	overord-
nede	koncept	for	stationens	udførelse	vil	
følge	retningslinjerne	fra	det	indleden-
de	design.	

Kompressorstationen	forventes	at	blive	
opbygget	af	fire	separate	eldrevne	kom-
pressorenheder	af	ens	størrelse.	Ved	at	
kombinere	flere	mindre	enheder	i	kom-
pressorstationen	sikres	det,	at	der	kan	
opnås	den	nødvendige	fleksibilitet	i	drif-
ten	under	hensyntagen	til	gasaftaget,	og	
samtidig	opretholdes	der	en	reserveka-
pacitet	til	at	imødekomme	behovet	for	
forsyningssikkerhed.	

Hver	kompressorenhed	består	først	af	
et	filter,	der	renser	gassen	for	urenhe-
der,	derefter	en	kompressor	med	elmo-
tor	og	til	sidst	et	køleanlæg,	der	køler	
gassen.	Disse	tre	delkomponenter	og	
kompressorenhederne	er	indbyrdes	for-
bundne	via	rør,	der	søges	ført	lavt	over	
eller	under	terræn.	Selve	kompressorer-
ne	placeres	i	hver	sin	støjskærmende	
bygning,	der	udformes	som	industriel-
le	bygninger,	mens	filtre	og	køleenheder	
vil	fremstå	som	fritstående	skærmede	
maskinkomponenter	på	arealet.	Kom-
pressorbygningerne	andrager	hver	50-

100	m2	og	vil	være	6-9	m	høje,	mens	fil-
ter-	og	køleenhederne	er	6-8	m	høje.	
Kompressorenhederne	vil	af	sikkerheds-
hensyn	blive	forbundet	til	afblæsnings-
rør,	hvorfra	gassen	kan	ventileres	i	en	
nødsituation	og	ved	planlagt	service	af	
anlægget.	Afblæsningsrør	fremstilles	i	
stål	i	en	højde,	der	foreløbig	er	beregnet	
til	15	m.	Det	forventes,	at	afblæsning	vil	
ske	svarende	til	en	gang	pr.	år	for	den	en-
kelte	kompressorenhed.

Kompressorstationen	designes	til	en	
samlet	effekt	på	20	MW.	Dette	sikrer,	
at	trykket	kan	øges	fra	52	til	78	bar	ved	
et	gasflow	på	700.000	Nm3	pr.	time	fra	
Tyskland,	svarende	til	den	samlede	kapa-
citet	for	begge	gasledninger	på	stræk-
ningen	Ellund-Egtved.	Der	vil	altid	være	
en	kompressorenhed	til	backup.	Kom-
pressorenhederne	vil	hver	have	en	ef-
fekt	på	ca.	5	MW,	som	giver	den	ønskede	
fleksibilitet	med	hensyn	til	trykforøgel-
se	og	flowkapacitet.	Kølesystemerne	på	
kompressorenhederne	vil	blive	forbe-
redt	til	efterfølgende	varmegenvinding	
ved	f.eks.	varmepumper.	Designtrykket	
for	kompressorstationen	er	fastsat	til	
80	bar,	og	designtemperaturen	er	-28	til	
+50	°C.	

Ud	over	kompressorbygningerne	med	
tilhørende	komponenter	vil	der	blive	op-
ført	en	servicebygning,	som	bl.a.	skal	
huse	kontrolsystemer,	elforsyning,	nød-
generator,	reservedele	og	værksteder.	
Ventilarrangementerne	til	styring	af	
gasflowet	er	af	servicehensyn	installe-
ret	over	jorden.	Ventilerne	kan	styres	og	
overvåges	fra	kontrolcentret,	men	kan	
også	fjernkontrolleres	og	overvåges	fra	
kompressorstationen.	Skulle	det	blive	
nødvendigt,	kan	alle	ventiler	også	betje-
nes	manuelt.	

I	det	omfang	det	er	teknisk	muligt,	gen-
indvindes	overskudsvarmen	fra	kom-
pressorerne.	Varmen	udnyttes	til	op-
varmning	af	bygninger	og	brugsvand	i	
det	samlede	bygningskompleks	i	Egt-
ved,	der	omfatter	såvel	det	eksisteren-
de	kontrol-	og	overvågningscenter	som	
bygninger	knyttet	til	kompressorstatio-
nen.	Som	backup	for	varmegenvindings-
anlægget	opføres	der	en	ny	kedelcentral	
i	tilknytning	til	servicebygningen	mel-
lem	kompressorstationen	og	kontrolcen-
teret.	

Energinet.dk	har	tilknyttet	et	anerkendt	
arkitektfirma,	der	i	samarbejde	med	de	
projekterende	ingeniører	vil	sikre,	at	an-
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lægget	bedst	muligt	indpasses	i	land-
skabet.	

I	relation	til	anlæggets	fremtræden	i	
landskabet	skal	det	nævnes,	at	der	alle-
rede	i	dag	er	etableret	beplantning	om-
kring	hele	Energinet.dk’s	areal	ved	Egt-
ved,	der	omkranser	og	skærmer	indsyn	
til	det	samlede	anlæg.	

6.1.3 Linjeventilstationer
Ud	over	anlæg	af	selve	gastransmissi-
onsledningen	skal	der	på	strækningen	
Ellund/Frøslev-Egtved	etableres	mindre	
anlægselementer,	som	tilknyttes	selve	
ledningen.	

Det	drejer	sig	om	linjeventilstationer	
(L/V-stationer),	som	placeres	med	en	
indbyrdes	afstand	i	henhold	til	regler	i	
GPTC-guiden16.	Aktuelt	varierer	afstan-
den	mellem	linjeventilerne	fra	7	til	26	
km.	De	eksisterende	L/V-stationer,	som	
er	tilknyttet	den	eksisterende	gasled-
ning,	udnyttes	ved	at	koble	den	nye	led-
ning	hertil.	L/V-stationerne	kan	anven-
des	til	sektionsvis	afspærring	af	gassen	
i	ledningen	i	tilfælde	af	reparationsar-
bejder	og	er	indrettet	med	bl.a.	et	ven-

16	Guiden	vedrører	befolkningstæthed	i	et	område	
200	meter	til	hver	side	af	ledningen..

Figur	6-4:	Foreløbig	skitse	til	anlæggets	udformning.	Kompressorenheder	og	nye	servicebygninger.	
Copyright	Arkitektfirmaet	C.F.	Møller.	

Figur	6-3:	Skitse	af	en	kompressorenhed.	Fra	venstre:	Køleenhed,	filterenhed,	kompressor.	
Copyright	Arkitektfirmaet	C.F.	Møller.
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Figur	6-5:	M/R-station,	her	kombineret	med	en	L/V-station,	der	ses	i	forgrunden.

tilarrangement	og	en	afblæsningsskor-
sten,	som	sammen	med	rør	og	flanger	
udgør	den	synlige	overjordiske	del	af	sta-
tionen.	En	L/V-station	andrager	typisk	
et	areal	på	ca.	1.500	m2.	Ventilstationer-
ne	er	alle	omgivet	af	en	randbeplant-
ning,	der	skærmer	mod	indkig	til	det	tek-
niske	anlæg.	

Det	er	planlagt,	at	den	nye	gastransmis-
sionsledning	tilkobles	L/V-stationer	i	
hver	ende	af	ledningen	(Frøslev	og	Egt-
ved)	og	tre	steder	på	strækningen	(Vol-
lerup,	Rangstrup	og	Farris).	Den	nye	gas-
ledning	giver	ikke	anledning	til	anlæg	af	
nye	ventilstationer.

Ved	tilkoblingen	af	den	nye	gastransmis-
sionsledning	bliver	der	behov	for	mindre	
om-	og	udbygninger	af	de	eksisterende	
ventilstationer.	På	enkelte	stationer	må	
udvidelse	af	eksisterende	arealer	forud-
ses.	Hvis	der	fjernes	dele	af	beplantnin-
gen	under	arbejderne,	vil	den	blive	re-
tableret	efter	færdiggørelse.	

Myndighedsbehandling
Etablering	af	anlæggene	kræver	en	ræk-
ke	tilladelser	i	henhold	til	gældende	lov-
givning.	De	hidtidige	aktiviteter	har	
været	koncentreret	om	opnåelse	af	til-

ladelser	i	henhold	til	planlovgivningen	
og	miljølovgivningen.	Der	er	således	ud-
arbejdet	en	VVM-redegørelse,	som	er	
sendt	i	offentlig	høring	i	juni	2010.	VVM-
procedurerne	tager	sigte	på	at	indhen-	
te	kommentarer	fra	offentligheden		
vedrørende	forventede	miljømæssige		
påvirkninger	fra	projektet.	Det	er	for-
ventningen,	at	der	kan	foreligge	en	VVM-
tilladelse	til	etablering	af	det	samlede	
anlæg	inden	udgangen	af	2010.

VVM-redegørelsen	omfatter	rørlednin-
gen	fra	grænsepunktet	Ellund/Frøslev	til	
Egtved	og	kompressorstationen.	Rørled-
ningen	foreslås	anlagt	parallelt	med	den	
eksisterende	gasledning,	lokalt	dog	med	
alternativer	for	linjeføringen.	

For	kompressorstationen	i	Egtved	findes	
en	VVM-tilladelse	fra	8.	april	2008.	Den-
ne	tilladelse	blev	givet	af	Miljøcenter	
Odense	på	baggrund	af	et	projekt,	der	
omfattede	transport	af	yderligere	gas-
mængder	på	strækningen	Egtved-Dra-
gør.	Det	er	valgt	at	gennemføre	en	ny	
samlet	miljømæssig	vurdering	af	lednin-
gen	Ellund-Egtved	og	kompressorstati-
onen,	som	både	skal	sikre	leverancer	fra	
Tyskland	og	transport	vest-øst.		

Anlæg	af	kompressorstationen	indebæ-
rer	endvidere	udarbejdelse	af	en	lokal-
plan	i	Vejle	Kommune.	Et	forslag	til	lokal-
plan	er	under	udarbejdelse	og	påregnes	
sendt	i	offentlig	høring	i	2010.	Endelig	
vedtagelse	af	lokalplanen	forventes	i	før-
ste	halvdel	af	2011.

6.2 Mulighed for reduktion 
af energiforbruget til 
kompression af gas fra 
Tyra Øst til Danmark

6.2.1 Baggrund
Energinet.dk	har	i	samarbejde	med	Ener-
gistyrelsen	i	2009/10	foretaget	en	analy-
se	af,	hvorvidt	trykket	på	eksportgassen	
fra	Tyra	Øst	til	Danmark	kan	nedsættes	
for	at	reducere	energiforbruget	ved	kom-
pression.	Analysen	er	udarbejdet,	fordi	
der	er	konstateret	et	meget	højt	gasfor-
brug	til	kompression	i	Nordsøen,	hvilket	
udgør	omtrent	halvdelen	af	det	samlede	
brændstofforbrug.

6.2.2 Analysen
Energinet.dk’s	opgave	var	at	udføre	de	
tekniske	analyser	omkring	mulighederne	
for	reduktion	af	energiforbrug	til	trans-
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Scenario
Medium Højt Lavt

Mio. Nm3

1.	Referencescenario	med	78	barg	ab	Nybro 575 735 325

2.	Tyra-kompressor	plus	gasdrevet	kompressor	i	Nybro,	med	spildvarme 545 705 308

3.	Tyra-kompressor	plus	gasdrevet	kompressor	i	Nybro,	uden	spildvarme 594 773 325

4.	Tyra-kompressor	plus	eldrevet	kompressor	i	Nybro 492 640 295

5.	Tyra-kompressor	plus	eldrevet	kompressor	i	Egtved 495 645 299

Tabel	6.2:	Opsamling	af	akkumuleret	energiforbrug	for	perioden	2009-2025.

port	af	naturgas	fra	Tyra	Øst	til	Nybro.	
Udgangspunktet	i	analysen	var	Energi-
styrelsens	prognosescenarier	for	gaspro-
duktionen	og	Energinet.dk’s	vurdering	
af	den	mulige	gas	eksport	til	Danmark	
fra	Tyra	Øst	frem	til	år	2025.	Foruden	et	
forventet	scenarie	blev	der	opstillet	et	
lavt	og	et	højt	scenarie.	I	den	forbindel-
se	blev	der	taget	hensyn	til	gassens	kva-
litet	og	belastningsfaktoren	på	leveran-
cer	fra	Tyra	Øst.	

Der	er	opstillet	en	række	beregnings-
scenarier	med	forskellige	afgangstryk	
ab	Nybro.	I	analysen	indgår	således	mu-
lighederne	for	at	sænke	trykket	ab	Ny-
bro	fra	de	nuværende	78	barg	til	70	barg,	
60	barg	og	50	barg	og	en	beregning	af	
de	mulige	energibesparelser	som	konse-
kvens	af	den	resulterende	tryksænkning.	
For	at	kunne	fastholde	trykket	i	trans-
missionsnettet	på	78	barg	blev	der	også	
analyseret	to	løsninger	med	ny	kom-
pression	på	land	i	enten	Nybro	eller	Egt-
ved.	Både	gas-	og	el-drevet	kompressor	
og	muligheden	for	udnyttelse	af	over-
skudsvarme	blev	analyseret.	I	forhold	til	
den	nye	kompressor	i	Egtved	blev	der	
anvendt	samme	indgangstryk	og	sam-
me	flow-profil	som	for	kompressoren	i	
Nybro.	Dvs.	at	fremtidige	leverancer	fra	

Tyskland	ingen	betydning	har	for	resul-
taterne	af	denne	analyse.	Alle	scenarier	
blev	sammenlignet	med	en	referencesi-
tuation,	som	er	den	hidtidige	forsyning	
med	afgangstryk	ab	Nybro	på	78	barg.	

Beregningerne	af	energiforbruget	vil	
danne	baggrund	for	den	videre	økonomi-
ske	evaluering	udført	af	Energistyrelsen.	

6.2.3 Resultater
I	Tabel	6.2	er	vist	det	akkumulerede	
brændstofforbrug,	omregnet	til	mio.	
Nm3	gas,	for	hele	perioden17	fra	2009	til	
2025	og	i	forhold	til	de	forskellige	scena-
rier	nævnt	ovenfor.	Resultaterne	viser,	at	
det	er	de	to	løsninger	med	reduceret	be-
grænset	kompression	offshore	og	rekom-
pression	på	land	med	energieffektive	el-
drevne	kompressorer	i	Nybro	eller	Egtved	
(4	og	5),	der	giver	den	største	energibe-
sparelse.	De	viste	forskelle	er	dog	margi-
nale	og	meget	følsomme	for	beregnings-
forudsætningerne,	specielt	i	lavt	scenarie,	
som	muligvis	er	det	mest	sandsynlige.

En	kombineret	løsning	med	en	kompres-
sor	i	Tyra	og	med	en	eldrevet	kompressor	
17	Forbruget	på	de	nye	kompressorer	i	Nybro	og	Egt-

ved	blev	først	akkumuleret	fra	2014,	da	en	kom-
pressorstation	på	land	tidligst	kan	være	i	brug	i	
2014.

i	Nybro	eller	Egtved	resulterer	i	det	lave-
ste	energiforbrug.	

Etablering	af	Energinet.dk’s	kompressor-
station	i	Egtved,	se	afsnit	6.1,	giver	mu-
lighed	for	at	søge	en	realisering	af	de	
energimæssige	besparelser	på	energifor-
bruget.	En	realisering	af	de	energimæs-
sige	besparelser	vil	kræve	genforhand-
ling	af	kommercielle	aftaler	mellem	de	
selskaber,	som	sælger,	køber	og	transpor-
terer	gas	fra	Tyra	Øst.

6.3 Mulige udbygninger af 
transmissionssystemet på 
lang sigt – Norgesprojektet

6.3.1 Baggrund og overblik
Da	Energinet.dk	i	efteråret	2009	på	bag-
grund	af	den	gennemførte	Open	Season	
ansøgte	Klima-	og	Energiministeriet	om	
tilladelse	til	at	bygge	en	kompressorsta-
tion	i	Egtved	og	ledningsdublering	mel-
lem	Egtved	og	Ellund,	blev	det	besluttet	
at	dubleringen	forudsatte	yderligere	un-
dersøgelser.	

Klima-	og	Energiministeriet	nedsatte		
derfor	en	arbejdsgruppe,	som	havde	til	
opgave	at	analysere	konsekvenserne	for	
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Nordsøproducenterne	af	dubleringen	
af	Ellund-Egtved	ledningen,	og	hvordan	
brugen	af	Nordsø-infrastrukturen	kan	
optimeres	i	fremtiden.	I	maj	2010	afslut-
tede	arbejdsgruppen	sit	arbejde,	og	det	
blev	konkluderet,	at	dubleringen	af	led-
ningen	mellem	Ellund	og	Egtved	var	den	
optimale	løsning	til	sikring	af	forsynin-
gen.	

Ifølge	ministeriet	viser	analysen,	at	der	
–	ud	over	kapacitetsforøgelsen	som	føl-
ge	af	dubleringen	af	Ellund-Egtved	led-
ningen	–	kan	være	behov	for	at	åbne	for	
yderligere	import	af	gas	fra	Norge	til	at	
sikre	forsyningen	af	det	danske	og	sven-
ske	marked	og	med	henblik	på	viderele-
verancer	til	det	nordeuropæiske	mar-
ked,	herunder	de	baltiske	lande.	På	den	
baggrund	anbefales	det,	at	der	ud	over	
etablering	af	kompressor	og	lednings-
dublering	arbejdes	videre	med	mulige	
løsninger	for	import	af	norsk	gas	enten	
via	eksisterende	dansk	infrastruktur	el-
ler	direkte	til	land,	og	at	mulighederne	
for	anvendelse	af	et	eller	flere	af	de	dan-
ske	Nordsøfelter	som	gaslager	skal	vur-
deres18.

18	Kilde:	Udbygning	af	infrastrukturen	til	transport	af	
naturgas	med	henblik	på	fremtidig	import	til	dan-
mark,	Energistyrelsen	2010.

På	den	baggrund	har	Energinet.dk	iværk-
sat	en	række	initiativer	omkring	en	un-
dersøgelse	af	de	fysiske	og	kommercielle	
muligheder	for	en	dansk-norsk	forbin-
delse.	Der	er	således	ført	dialog	med	
alle	relevante	aktører	på	den	norske	og	
danske	sokkel,	herunder	tæt	samarbej-
de	med	den	norske	offshore-systemope-
ratør	Gassco	og	danske	myndigheder.	
Energinet.dk	afholdt	således	et	seminar	
for	hele	sektoren	i	september	2010,	hvor	
mange	aktører	deltog,	og	vejen	blev	ba-
net	for	den	videre	proces.

I	starten	af	2011	forventes	en	afklaring	af,	
hvilke	forbindelser	det	er	teknisk	muligt	
at	realisere	på	kort	sigt.	Dette	arbejde	in-
volverer	infrastruktur-ejere	offshore	og	
udføres	under	ledelse	af	Gassco.	Paral-
lelt	hermed	undersøger	de	kommercielle	
aktører	det	markedsmæssige	grundlag	
for	en	positiv	business	case.	Energinet.
dk	arbejder	ud	fra,	at	en	endelig	investe-
ringsbeslutning	tages	inden	udgangen	
af	2011.

Overblik over alternativer
Der	er	forskellige	fysisk	realiserbare	mu-
ligheder	for	import	af	gas	fra	Norge	til	
Danmark	og	for	transmission	af	gas	fra	
Norge	gennem	Danmark	og	videre	til	

Polen	og	det	nordeuropæiske	gasmar-
ked.	Nogle	af	de	beskrevne	alternativer	
har	en	størrelse,	som	kun	gør	transport	
til	det	danske	og	svenske	marked	rele-
vant,	mens	andre	er	så	store,	at	de	også	
muliggør	videre	transport	til	det	nord-
europæiske	marked.	Nogle	alternativer	
anvender	den	eksisterende	danske	off-
shore-infrastruktur,	mens	andre	medfø-
rer	nye	ledninger	til	systemet	onshore	i	
Danmark.	På	tilsvarende	vis	bruger	nogle	
af	alternativerne	hovedsageligt	den	ek-
sisterende	onshore-infrastruktur,	mens	
andre	medfører	nye	ledninger	onshore.	

De	alternativer,	som	involverer	forbin-
delser	til	Polen	og	det	nordeuropæiske	
gasmarked,	indeholder	også	en	ny	for-
bindelse	mellem	Danmark	og	Polen	kal-
det	Baltic	Pipe.	Baltic	Pipe-projektet	har	
været	analyseret	et	antal	gange	i	løbet	
af	de	seneste	10	år,	og	der	foreligger	en	
VVM-tilladelse	for	onshore-dele	af	pro-
jektet	i	Danmark.	I	lyset	af	den	nye	ka-
pacitet	mellem	Tyskland	og	Danmark	og	
de	nye	analyser	af	forbindelser	til	Norge	
skal	det	overvejes,	om	den	tekniske	løs-
ning,	som	ligger	til	grund	for	VVM-tilla-
delsen,	bør	underkastes	en	fornyet	VVM-
proces.	



Figur	6-6:	Det	eksisterende	gastransmissionsnet	med	mulige	udbygninger	fra	Norge	til	Holland,	Danmark,	
Sverige,	Polen	og	længere	østpå.
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Figur	6-7:	Det	norske	offshore-gassystem.
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Energinet.dk	har	beskrevet	tre	forskelli-
ge	løsninger	for	at	få	norsk	gas	til	Dan-
mark	og	Sverige	og	for	transport	videre	
til	det	nordeuropæiske	gasmarked.	Som	
det	fremgår	af	Figur	6-6,	er	disse	løsnin-
ger	benævnt	1,	2.1	og	2.2.

På	nuværende	tidspunkt	er	der	ikke	truf-
fet	nogen	beslutninger	om,	hvilke	ruter	
der	er	bedst.	De	viste	alternativer	skal	be-
tragtes	som	principielle	tekniske	beskri-
velser	af	mulige	fremtidige	forbindel-
ser.	Alternativ	1	bliver	aktuelt	analyseret	
mere	grundigt	end	de	andre	alternativer,	
som	er	mere	usikre	på	nuværende	tids-
punkt.

1-alternativet	er	en	forbindelse	mellem	de	
eksisterende	norske	offshore-rør	og	det	
danske	offshore-system.	Dette	kan	gøres	
på	et	antal	forskellige	måder	med	forskel-
lige	mulige	kapaciteter.	Begrænsninger	i	
det	norske	system	betyder,	at	størrelsen		
på	de	mulige	alternativer	bliver	ca.	1-3	
mia.	Nm3/år.	Det	betyder,	at	kun	forsyning	
til	det	danske	og	svenske	marked	og	en	
mulig	fortsættelse	af	leverancerne	til	Hol-
land	via	Nogat	er	relevant.	

2.1-alternativet	er	en	forbindelse	fra	det	
norske	gassystem	længere	oppe	i	syste-
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met	og	til	det	danske	onshore-system.	
Dette	kunne	være	en	forbindelse	fra	ek-
sisterende	norske	offshore-ledninger	til	
Nybro	i	Danmark.	Størrelsen	på	et	så-
dant	alternativ	er	ca.	7	mia.	Nm3/år,	og	
det	ville	være	tilstrækkeligt	til	at	kunne	
medføre	en	vis	transit	af	gas	til	Tyskland	
og/eller	Polen.

2.2-alternativet	er	en	ny	norsk	ledning	til	
kontinentet,	denne	gang	til	Danmark	i	
stedet	for	til	Tyskland	eller	Holland.	Det	
kunne	være	en	forbindelse	fra	et	sam-
lingspunkt/hub	i	det	norske	offshore-
system	til	f.eks.	Nordjylland	i	Danmark.	
Forbindelsen	skulle	udgå	fra	et	sam-
lingspunkt	i	det	norske	system,	hvor	der	
er	gas	til	rådighed.	Den	potentielle	stør-
relse	(10-25	mia.	Nm3/år)	af	denne	type	
forbindelse	kunne	være	tilstrækkelig	stor	
til	at	muliggøre	betydelige	mængder	
transit	til	Polen,	Tyskland	eller	andre	lan-
de	i	Nordeuropa.	

I	det	efterfølgende	afsnit	vil	de	forskelli-
ge	muligheder	blive	beskrevet.

6.3.2 Fra Norge til Danmark
Alternativ 1
En	del	af	de	norske	offshore-gasrør	til	
kontinentet	løber	igennem	den	dan-

ske	økonomiske	zone	og	tæt	på	det	eksi-
sterende	danske	offshore-system.	Dette	
gælder	Europipe	I,	Europipe	II	og	Norpi-
pe.	Disse	gasrør	kunne	være	naturlige	
forbindelsesmuligheder	til	det	danske	
offshore-system.	

Gassco’s Open Season 2010 
Gassco,	den	norske	offshore-gassystem-
ansvarlige	virksomhed,	gennemfører	i	
2010	to	parallelle	Open	Season-proces-
ser.	Den	ene,	“NSGI”19,	fokuserer	på	for-
bindelser	til	nye	felter	og	derfor	på	at	
øge	transportkapaciteten	nord	for	de	
eksi	sterende	samlingspunkter	i	Gass-
led-systemet20.	At	øge	transportkapaci-
teten	i	området	nordøst	for	Nyhamna	er	
i	fokus.	

Den	anden	Open	Season	kaldet	“GIR”	
(Gas	Infrastructure	Reinforcement),	
som	har	fokus	på	at	øge	mulighederne	
for	at	levere	gas	fra	samlingspunkter-
ne	i	det	norske	system	og	ned	til	mar-
kederne	i	UK,	Belgien,	Holland,	Tyskland	
og	muligvis	Danmark,	er	det	mest	in-
teressante	i	forhold	til	afdækning	af	de	
fremtidige	muligheder	for	norsk	gas	til	
19	Norwegian	Sea	Gas	Infrastructure.

20	Gassled	er	samlingen	af	de	norske	offshore-led-
ninger.

Danmark.	De	alternativer,	som	medta-
ges	i	denne	Open	Season,	er	de	mest	re-
alistiske	muligheder	for	at	få	norsk	gas	
til	Danmark.

På	nuværende	tidspunkt	er	den	mest	
sandsynlige	løsning	at	levere	gas	til	Dan-
mark	gennem	Europipe	I.	Dette	kan	iføl-
ge	Gassco	ske	i	mængder	i	størrelsesor-
denen	8-9	millioner	Nm3/døgn	(svarende	
til	ca.	3	mia.	Nm3/år).	Dette	vil	dog	kunne	
betyde,	at	kapaciteten	til	Tyskland	redu-
ceres	med	3-4	millioner	Nm3/døgn.	

Det	er	også	muligt	at	lave	en	forbindel-
se	fra	Europipe	II	til	det	danske	system,	
men	på	trods	af,	at	dette	ville	øge	den	
samlede	kapacitet	i	Europipe	II	margi-
nalt,	ville	det	medføre	en	reduktion	i	ka-
paciteten	til	Tyskland	i	Dornum.	På	Nor-
pipe	vil	B11-platformen	blive	taget	ud	af	
drift,	hvilket	vil	medføre	en	reduktion	i	
kapaciteten	i	røret.	Dette	efterlader	ikke	
plads	til	leverancer	til	Danmark,	og	ny	
kapacitet	fra	Norpipe	er	ikke	inkluderet	i	
GIR	open	season-processen.	

Forskellige	muligheder	for	at	forbinde	
Europipe	I	til	de	danske	platforme,	off-	
shore-rørledningerne	og	onshore-sy-
stemet	bliver	undersøgt	i	GIR.	På	tilsva-
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rende	vis	bliver	mulighederne	for,	at	en	
forbindelse	fra	Europipe	II	til	offshore-	
rørledninger	eller	onshore-systemet	
analyseret.	

Størrelsen	på	de	forbindelser,	som	bliver	
analyseret,	er	rør	med	en	diameter	på	
20-24”	med	en	kapacitet	på	ca.	8-9	mil-
lioner	Nm3/døgn	(3	mia.	Nm3/år)	og	et	
tryk	på	ca.	140	bar.

6.3.3 Danske analyser 
af mulige forbindelser
Alternativ 1
De	analyser,	som	den	arbejdsgruppe,	der	
undersøger	konsekvenserne	for	nordsø-
producenterne	af	en	dublering	af	Ellund-
Egtved,	har	gennemført,	viser,	at	en	rør-
ledning	fra	Europipe	I	kan	forbindes	til	
enten	Tyra-komplekset	eller	til	Harald-
platformen	i	det	danske	system.	

En	forbindelse	via	Tyra	vil	kunne	få	en	
kapacitet	på	ca.	9	millioner	m3/døgn	(3	
mia.	Nm3/år)	og	vil	forudsætte	en	ca.	24	
km	lang	rørledning	på	ca.	30”.

En	forbindelse	via	Harald,	men	uden	
yderligere	kompression	på	Harald,	vil	
kunne	få	en	kapacitet	på	ca.	9	millioner	

m3/døgn	(3	mia.	Nm3/år)	og	vil	forud-
sætte	en	ca.	35	km	lang	rørledning	på	ca.	
24”.	Kapaciteten	kan	ved	kompression	på	
Harald	øges	til	ca.	16	millioner	m3/døgn	
(6	mia.	Nm3/år).

Alternativ	1.1	giver	mulighed	for	at	anven-
de	de	danske	felter	som	lagre,	idet	de		
nye	gasmængder	vil	passere	tæt	forbi	fel-
terne.	

Alternativ 2.1
En	forbindelse	fra	det	eksisterende	nor-
ske	offshore-system	til	det	danske	on-
shore-system	kan	laves	ved	at	forbinde	
f.eks.	Europipe	I	eller	Europipe	II	med	Ny-
bro,	når	der	er	ledig	kapacitet.	Størrel-
sen	af	en	sådan	forbindelse	kan	være	ca.	
7	mia.	Nm3/år.	Europipe	II	løber	tættere	
på	den	danske	kyst,	og	derfor	vil	investe-
ringen	i	en	rørledning	være	mindre	end	
fra	Europipe	I.	På	den	anden	side	er	der	
meget,	der	tyder	på,	at	der	er	bedre	mu-
ligheder	for	at	få	gas	gennem	Europipe	I.	
Begge	alternativer	vil	derfor	blive	analy-
seret	mere	grundigt.	

Alternativ 2.2 
Det	største	alternativ	er	at	etablere	en	
ny	transmissionsrørledning	fra	den	nor-
ske	kontinentalsokkel	til	det	danske	

onshore-system.	Dette	ville	betyde,	at	
størrelsen	ikke	er	begrænset	af	eksiste-
rende	rørledninger	og	platforme.	Størrel-
sen	kunne	være	10-25	mia.	Nm3/år	ved	
etablering	af	en	30-40”	ledning.	På	den	
norske	kontinental-sokkel	skulle	en	så-
dan	rørledning	forbindes	til	et	samlings-
punkt,	som	forventes	at	have	rigeligt	
med	gas	i	de	kommende	år.

6.3.4 Fra Danmark til Polen
De	største	alternativer	(2.1	og	2.2)	medfø-
rer	mulighed	for	transit	af	gas	til	Polen.	

Alternativ	2.1	vil	medføre	mulighed	for	
transit.	Dette	kan	være	til	Tyskland,	men	
kunne	også	være	via	Baltic	Pipe	til	Po-
len.	Eksport	til	Tyskland	kan	ske	gennem	
det	eksisterende	transmissionssystem	
(inkl.	dublering	af	ledningen	mellem	Egt-
ved	og	Ellund	og	etablering	af	en	kom-
pressor	i	Egtved).	Eksport	til	Polen	be-
tyder,	at	der	er	behov	for	investeringer	i	
Baltic	Pipe.	

De	mængder	gas,	som	er	til	rådighed	i	
dette	alternativ,	kan	transporteres	i	det	
eksisterende	transmissionssystem,	hvis	
det	forstærkes	vest-øst	og	der	etableres	
en	kompressor	ved	ilandføringen	af	Bal-
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tic	Pipe.	I	dette	alternativ,	hvor	mæng-
derne	til	eksport	til	Polen	er	begrænsede,	
kan	eksportkompressoren	til	Baltic	Pipe	
formentlig	placeres	på	det	areal	i	Aved-
øre,	som	er	udlagt	i	den	eksisterende	
VVM-tilladelse.	

Hvis	kapaciteten	i	Baltic	Pipe	skal	øges	
fra	ca.	3	mia.	Nm3/år	til	ca.	5	mia.	Nm3/
år,	vil	eksportkompressoren	skulle	sup-
pleres	med	en	forstærkning	af	ledningen	
mellem	Torslunde	og	Avedøre.	Denne	
forstærkning	kan	blive	meget	vanskelig	
både	teknisk	og	i	forhold	til	godkendel-
se	fra	planmyndighederne,	da	den	skal	
foregå	i	tæt	bymæssig	bebyggelse.

Et	alternativ	til	at	forstærke	ledningen	
mellem	Torslunde	og	Avedøre	er	at	flyt-
te	ilandføringspunktet	for	Baltic	Pipe	fra	
Avedøre	til	Stevns.	I	dette	tilfælde	vil	ka-
paciteten	i	Baltic	Pipe	kunne	øges	til	8	
mia.	Nm3/år	.	

Hvis	der	fokuseres	på	alternativ	2.2,	er	
placeringen	på	Stevns	formentlig	den	
mest	relevante.	I	dette	tilfælde	vil	Baltic	
Pipe	antagelig	blive	suppleret	med	øget	
forbrug	i	Sverige	og	muligvis	en	forbin-
delse	fra	Sverige	til	Norge.	

6.3.5 Gennem Danmark
Det	store	alternativ	(2.2)	vil	også	kræve	
investeringer	i	det	danske	onshore-		
system,	for	at	der	bliver	tilstrækkelig	
transportkapacitet	fra	vest	til	øst.	Hvis	
forbindelsen	fra	Norge	bliver	ilandført	i	
Nordjylland,	vil	det	kræve	dublering	af	
ledningen	mellem	lageret	i	Lille	Torup	
og	det	centrale	samlingspunkt	i	Egtved	
samt	etablering	af	en	ledning	fra	iland-
føringspunktet	frem	til	Lille	Torup.

Det	store	alternativ	vil	imidlertid	også	
medføre	behov	for	forstærkelse	af	trans-
missionssystemet	på	tværs	af	landet	
fra	vest	til	øst.	Bygning	af	en	ekstra	rør-
ledning	under	Lillebælt	eller	alternativt	
længere	mod	syd	vil	være	nødvendig,	
eventuelt	sammen	med	etablering	af	
yderligere	kompressorkapacitet	i	Egtved.

Positive effekter af transit
Transit	af	gas	gennem	Danmark	vil	
have	positive	effekter	på	markedet.	Al-
ternativ	2.2	med	store	forbindelser	til	
Norge	og	Polen	vil	medføre,	at	Danmark	
kommer	til	at	ligge	midt	mellem	de	to	
store	leverandører	af	gas	til	det	nord-
europæiske	marked	(Rusland	og	Nor-
ge).	Det	vil	give	muligheder	for	at	skabe	
et	fleksibelt	spotmarked	med	gode	pris-
signaler,	finansielle	produkter	og	høj	li-
kviditet.

Danmark	ville	også	være	i	en	god	positi-
on	til	at	blive	en	hub	mellem	de	forskel-
lige	muligheder	for	at	transportere	gas	i	
Nordeuropa.	Det	vil	give	en	højere	forsy-
ningssikkerhed,	da	forsyningen	bliver	di-
versificeret	både	med	hensyn	til	kilder	
og	ruter.		

Lille Torup

Ellund

Egtved Dragør

Lynge

Nybro Stenlille

Gas fra Norge

Gas fra Norge

Figur	6-8:	De	mulige	alternative	udbygninger	af	gastransmissionsnettet	til	Danmark,	onshore	i	Danmark	og	
mellem	Danmark	og	Polen.
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Effekten	på	tarifferne	til	de	danske	og	
svenske	forbrugere	vil	også	være	positiv,	
idet	omkostningerne	vil	blive	fordelt	på	
flere	mængder.	Dette	er	selvfølgelig	kun	
tilfældet,	hvis	transitkapaciteten	bliver	
brugt.	Hvis	det	ikke	bliver	tilfældet,	vil	
det	medføre,	at	enhedsomkostningerne	
pr.	m3	øges,	eftersom	alle	investeringer	
så	skal	betales	af	de	kunder,	som	bruger	
systemet.	

Mulighederne for at bruge 
de danske felter som lager
Gasfelter,	som	ikke	længere	kan	produ-
cere	gas,	kan	oftest	bruges	som	lagre.	
Dette	bliver	gjort	mange	steder	i	verden.	
En	af	fordelene	er,	at	den	cushion	gas21,	
som	normalt	skal	pumpes	ned	i	et	lager,	
før	lageret	kan	bruges,	allerede	er	der	og	
ikke	skal	købes.	

Sammenlignet	med	de	norske	gasfel-
ter	har	de	danske	felter	måske	en	for-
del	som	lagre	i	forhold	til	alternativerne	
med	gas	fra	Norge	til	Danmark,	idet	de	
danske	felter	er	placeret	tættere	på	for-
brugerne.	Dette	gælder	især	i	forhold	til	

21	Cushion	gas	er	den	mængde	gas,	som	skal	pumpes	
ned	i	et	gaslager	for	at	muliggøre,	at	arbejdsgas-
sen	kan	pumpes	ind	og	ud	af	lageret.	Cushion		
gas	vil	man	normalt	ikke	kunne	få	ud	af	lageret	
igen.	

de	norske	felter	i	Norskehavet,	hvor	der	
er	gas	til	mange	års	forsyning.	Et	off-
shore-lager	vil	forbedre	fleksibiliteten	og	
vil	kunne	give	en	højere	belastningsfak-
tor	på	rørene	fra	produktionsstederne.	

De	danske	felter,	især	Tyra,	er	tidligere	
blevet	brugt	som	swing-lager,	idet	der	
på	årsbasis	er	blevet	injiceret	ca.	3	bcm.	
Den	reinjicerede	gas	kom	enten	fra	selve	
Tyra-feltet	eller	fra	nabofelterne.

6.4 Strategisk 
miljøvurdering (SMV)
Energinet.dk	har	vurderet,	at	Gas	i	Dan-
mark	2010	i	visse	afsnit	indeholder	over-
vejelser	om	ny	infrastruktur,	som	bør	un-
derkastes	en	strategisk	miljøvurdering.	
Det	drejer	sig	om	de	planer	for	nye	muli-
ge	forbindelser	til	Norge,	som	er	beskre-
vet	i	afsnit	6,	primært	underafsnittet	6.3,	
mulig	Norgesforbindelse	på	lang	sigt	og	
mulighederne	for	udvikling	af	biogas	i	
Danmark,	som	er	beskrevet	i	temaafsnit	
1.7	om	biogas.	

I	juli/august	2010	blev	der	gennemført	
en	kort	afgrænsningshøring	med	henblik	
på	afklaring	af,	hvilke	miljøparametre	
den	strategiske	miljøvurdering	skal	inde-

holde.	Reaktionerne	har	primært	drejet	
sig	om	emner,	som	enten	hører	hjemme	
i	en	VVM-fase,	eller	om	spørgsmål	ved-
rørende	den	overordnede	energipolitik,	
som	falder	uden	for	Energinet.dk’s	an-
svarsområde.

Energinet.dk	har	fået	udarbejdet	en	stra-
tegisk	miljøvurdering.	Denne	viser,	at	
langt	de	fleste	væsentlige	miljømæssi-
ge	konsekvenser	kan	mindskes	eller	helt	
undgås,	når	den	konkrete	og	detaljerede	
planlægning	af,	hvor	ledningerne	og	øv-
rige	anlæg	skal	placeres,	har	fundet	sted	
i	forbindelse	med	en	kommende	VVM-
behandling.	Det	vurderes	derfor,	at	der	
ikke	er	nogen	miljømæssige	problemer,	
som	decideret	forhindrer	nogen	af	de	
beskrevne	alternativer.

I	oktober/november	har	den	strategi-
ske	miljøvurdering	været	i	høring.	Der	
er	inden	for	høringsfristen	modtaget	10	
høringssvar.	Høringssvarene	giver	ikke	
anledning	til	ændringer	i	planen.	Hø-
ringssvarene	har	heller	ikke	påpeget	
mangler	i	miljøvurderingen.	



7. Distribution

7.1 Kapaciteter og aftag
Leverancerne	til	hver	enkelt	M/R-station	
i	transmissionssystemet	og	til	de	enkelte	
forbrugere	skal	opretholdes	i	normal-	
situationer	såvel	som	i	nødsituationer	
ved	meget	lave	døgnmiddeltemperatu-
rer.	Dette	sikres	ved	analyser	af	syste-
merne	og	ved	vurdering	af	naturgasafta-
get	fra	hver	M/R-station.

På	grund	af	gasforbrugets	variation	over	
døgnet	analyseres	transmissionssystem-
et	ved	hjælp	af	dynamiske	beregninger	
over	flere	døgn.	Distributionssystemerne	
analyseres	alene	på	basis	af	statiske	be-
regninger	af	situationen	ved	forbruget	i	
timen	med	maksimalt	forbrug.

7.1.1 M/R-stationer
Hvert	år	vurderer	Energinet.dk,	om	de	en-
kelte	M/R-stationer	kan	opfylde	beho-
vet	for	leverancer.	Vurderingen	sker	på	
grundlag	af	historiske	data	og	en	estime-
ring	af	det	forventede	maksimale	aftag	
ved	den	dimensionerende	døgntempera-
tur,	om	de	enkelte	M/R-stationer	kan	op-
fylde	behovet	for	leverancer.	Den	mulige	
leverance	gennem	en	M/R-station	er	af-
hængig	af	til-	og	afgangstryk	fra	statio-
nen.	Afgangstrykket	er	fastlagt	af	de	re-
gionale	selskaber,	mens	tilgangstrykket	

vil	være	bestemt	af	den	aktuelle	belast-
ningssituation.	Energinet.dk	gennemfø-
rer	årligt	en	base	case-beregning,	som	er	
forventningen	til	den	maksimale	belast-
ning	af	nettet	i	den	kommende	vinter.

For	vinteren	2010-2011	er	de	enkelte	
M/R-stationers	kapaciteter	beregnet	på	
basis	af	kalkuleret	minimumstilgangs-
tryk	baseret	på	aftag	ved	en	døgnmid-
deltemperatur	på	-13	°C	og	på	basis	af	

de	regionale	selskabers	fastlagte	af-
gangstryk.	Stationskapaciteterne	frem-
går	af	Tabel	7.1,	hvor	også	de	forudsatte	
aftag	i	maksdøgnet	og	i	gennemsnits-
makstimen	er	vist.	Det	skal	pointeres,	at	
der	er	tale	om	stationskapaciteter	ved	
de	til-	og	afgangstryk,	som	fremgår	af	
tabellen,	og	at	afgangstrykket	i	visse	til-
fælde	kan	være	lavere.	Det	samlede	af-
tag	som	funktion	af	døgnmiddeltempe-
raturen	fremgår	af	Figur	7-1.
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Døgnmiddeltemperatur

Aftag (Mio. Nm3/d)

Figur	7-1:	Sammenhæng	mellem	døgnmiddeltemperatur	og	samlet	naturgasaftag	i	Danmark.
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M/R-station

Forventet
aftag i maks- 
døgn (-13 °C)

Forventet
aftag i gennem- 

snits-maks- 
time (-13 °C)

Beregnet
tilgangstryk

Aftalt
setpunkt

M/R-station.
Beregnet

kapacitet -13 °C

Distributions- 
selskabernes
forventede

kapacitetsbehov

Målt
makstime

2009-05-01 til
2010-04-30

1.000 Nm3/d Nm3/h Barg Barg Nm3/h Nm3/h Nm3/h

Amager	Fælled 38	 2.537	 50.3 16.6 14.104 5.700 3.815

Billesbølle 93	 4.371	 59.6 17.1 9.091 4.763 4.985

Brande 81	 3.916	 64.2 35.4 11.059 12.000 4.894

Brøndby 1.487	 62.629	 51.6 33.9 118.011 102.000 69.456

Dragør 211	 9.156	 50.7 16.6 23.039 12.000 9.803

Egtved 1.047	 45.998	 63.4 35.4 60.609 63.000 53.488

Ellidshøj 187	 8.455	 68.0 35.4 42.275 20.000 9.748

Frøslev 666	 29.813	 56.2 35.4 38.169 38.000 35.008

Haverslev 284	 13.686	 69.3 35.4 26.388 34.000 28.241

Helle 13	 646	 64.7 16.0 8.543 600 836

Herning 2.012	 85.477	 64.7 47.6 152.497 140.000 102.656

Højby 406	 19.310	 57.7 18.3 126.985 27.592 24.861

Karlslunde 483	 21.960	 53.0 17.9 83.742 80.000 37.666

Karup 266	 11.805	 66.3 35.4 28.878 26.000 13.055

Koelbjerg 409	 19.758	 59.2 18.3 39.223 26.433 35.613

Køge 498	 22.747	 53.4 17.9 37.195 40.000 34.312

Lille	Selskær 451	 20.621	 60.4 35.4 39.625 32.000 22.064

Lille	Torup 60	 2.733	 71.3 35.4 8.911 10.000 3.098

Lilballe -	 -	 61.9 3.6 8.859 2.500 2.461

Lynge 1.497	 62.749	 49.0 32.7 129.324 106.000 71.216

Middelfart 64	 2.842	 60.8 17.1 9.269 2.728 3.097

Måløv 1.999	 83.389	 49.5 17.9 106.000 106.000 62.400

Nyborg 37	 1.716	 56.6 17.1 8.645 2.095 2.921

Nybro 52	 2.421	 65.9 17.1 4.024 3.200 2.683

Nørskov 307	 13.495	 63.7 35.4 24.088 21.800 16.492

Pottehuse 187	 9.374	 61.7 35.4 33.916 13.000 8.124

Ringsted 663	 28.973	 54.2 25.0 37.481 39.000 38.480

Slagelse 278	 12.707	 55.9 16.7 38.067 17.900 21.178

Sorø -	 -	 55.1 17.9 37.776 0 26.792

St.	Andst 354	 16.392	 62.2 35.4 40.253 27.000 22.752

Stenlille	 627	 27.471	 59.2 17.7 37.788 38.400 29.280

Sydhavnen 18	 819	 50.2 3.6 5.792 3.000 1.326

Taulov 56	 3.019	 61.2 35.4 34.571 7.100 4.868

Terkelsbøl 335	 15.055	 57.5 35.4 21.250 21.300 22.720

Torslunde 194	 8.532	 52.8 17.9 32.792 32.000 15.688

Ullerslev 147	 6.409	 57.1 17.1 8.717 6.934 6.997

Vallensbæk 132	 5.498	 51.9 17.9 33.685 32.000 24.921

Varde 166	 8.119	 65.3 35.4 39.898 25.000 13.630

Viborg 1.523	 65.234	 68.0 35.3 95.125 110.000 76.096

Ålborg 					1.383	 				62.102	 67.1 44.3 155.793 116.000 70.992

Tabel	7.1:	Forventede	aftag,	beregnede	til-	og	afgangstryk	og	kapaciteter	for	M/R-stationer	i	transmissionssystemet	i	en	normal	forsyningssituation	ved	en	
døgnmiddeltemperatur	på	-13	ºC.	Desuden	distributionsselskabernes	forventede	kapacitetsbehov.



81

Ved	vurdering	af	M/R-stationernes	ka-
pacitet	indgår	dels	den	faktisk	realisere-
de	makstime,	dels	det	forventede	aftag	
ved	-13	ºC	fra	distributionsselskaberne	
og	fra	Energinet.dk’s	model.	Vurderin-
gerne	af,	om	den	nødvendige	kapacitet	
er	til	stede,	bygger	derfor	på	en	samlet	
evaluering	af	disse	input.	Der	kan	være	
forskelle	mellem	de	realiserede	maksti-
mer	og	forventningerne	i	Energinet.dk’s	
model.

Dette	skyldes	bl.a.	følgende	forhold:
•	 Energinet.dk’s	model	er	baseret	på	

døgnaftag	og	angiver	et	middelesti-
mat	af	forbruget	ved	-13	ºC.

•	 Ringforbundne	net	vil	i	modellen	kun-
ne	give	forventede	aftag,	som	er	væ-
sentlig	forskellige	fra	modellering.

•	 Realiserede	makstimer	kan	være	høje	
på	grund	af	atypiske	aftag,	f.eks.	gen-
opfyldning	af	et	nedenstrømsnet	eller	
kunder,	som	har	ekstra	store	aftag.

Der	er	enkelte	eksempler	i	Tabel	7.1,	hvor	
målt	makstime	er	højere	end	stationens	
kapacitet.	Dette	skyldes,	at	tilgangstryk-
ket	til	stationerne	er	beregnet	konserva-
tivt	ved	en	temperatur	på	-13	ºC,	imens	
indgangstryk	ved	den	målte	makstime	
er	højere,	hvorfor	stationens	kapacitet	

ved	målt	makstime	tilsvarende	også	er	
højere	end	angivet	i	Tabel	7.1.	

7.1.2 Gas fra Tyskland
Fra	1.	oktober	2010	blev	import	af	gas	
fra	Tyskland	på	afbrydelige	vilkår	mu-
lig.	Denne	gas	vil	blive	importeret	på	ba-
sis	af	markedets	ønsker	og	transmissi-
onsnettets	trykkrav.	Minimumtrykket	for	
gas	fra	Tyskland	er	68	barg	i	Ellund.	Im-
port	fra	Tyskland	vil	ikke	give	begræns-
ninger	i	M/R-stationskapacitet	i	forhold	
til	det	forventede	kapacitetsbehov.

7.1.3 Dimensionering 
af distributionsnet
I	forbindelse	med	udarbejdelse	af	Na-
turgasforsyningssikkerhedsplan	2008	
blev	der	gennemført	uddybende	analy-
ser	af	sammenhængen	mellem	tempe-
ratur	og	gasforbrug	fra	hver	M/R-station	
i	transmissionssystemet.	Dette	havde	til	
formål	at	afdække	eventuelle	flaskehal-
se	i	systemet.	Det	er	vurderingen,	at	dis-
se	analyser	er	dækkende	for	Gas	i	Dan-
mark	2010.

Det	er	væsentligt	ved	vurderingen	af	for-
bruget,	specielt	ved	meget	lave	døgn-
middeltemperaturer,	at	tage	hensyn	til	

samtidigheden	af	forskellige	typer	for-
brug,	så	kapacitetskravet	til	M/R-stati-
onerne	forbliver	realistisk.	Vurderingen	
af	aftaget	ved	meget	lave	temperatu-
rer	vanskeliggøres	af,	at	der	ikke	findes	
relevante	målte	data	for	døgnmiddel-
temperaturer	lavere	end	ca.	-	7	ºC.	Ring-
forbindelser	vanskeliggør	desuden	vur-
deringen	for	den	enkelte	M/R-station.

7.2 Særlige forsyningssikker-
hedsmæssige forhold i de 
enkelte distributionsområder

7.2.1 Naturgas Fyn 
Distribution
De	M/R-stationer,	der	forsyner	Naturgas	
Fyn	Distribution	A/S,	vurderes	at	have	til-
strækkelig	kapacitet	på	kort	såvel	som	
på	lang	sigt.	Naturgas	Fyn	vurderer,	at	
gasforbruget	vil	være	faldende	i	de	kom-
mende	år.

7.2.2 DONG Gas Distribution 
Generelt	set	vurderes	Energinet.dk’s	
M/R-stationer	at	have	tilstrækkelig	kapa-
citet	til	forsyning	af	DONG	Energy’s	be-
hov	for	den	kommende	vinter	2010-2011.
For	stationerne	Egtved,	Frøslev,	Terkels-
bøl	og	Stenlille	er	forholdet	mellem	ka-
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pacitetsgrænse	og	makstimeforventning	
dog	af	en	sådan	karakter,	at	der	må	plan-
lægges	kapacitetsøgning.	En	sådan	øg-
ning	aktualiseres	yderligere	ved	den	for-
ventede	introduktion	af	gas	med	lavere	
brændværdi.

7.2.3 HNG Distribution og 
Naturgas Midt-Nord 
Distribution
I	2009	er	gasforsyningen	opretholdt	
til	alle	forbrugere	i	HNG’s	og	Naturgas	
Midt-Nords	bevillingsområder,	når	der	
ses	bort	fra	lokale	ledningsovergravnin-
ger	og	forbrugere,	der	har	indgået	afbry-
delighedsaftaler	med	Energinet.dk.

Transmissionssystemets	M/R-stationer	
og	distributionssystemerne	i	HNG’s	og	
Naturgas	Midt-Nords	bevillingsområder	
vurderes	at	have	tilstrækkelig	kapacitet	i	
den	kommende	vinter	2010-2011.

For	at	vurdere,	om	de	eksisterende	for-
syningsanlæg	har	tilstrækkelig	kapaci-
tet	i	de	efterfølgende	10	år,	har	HNG	og	
Naturgas	Midt-Nord	igangsat	analyser	
af	udviklingen	i	gasforbruget	og	konse-
kvenserne	af	ændringer	i	gaskvaliteten.

7.2.4 Københavns 
gasforsyning

Københavns	Energi	har	i	forbindelse	
med	deres	omstilling	af	produktionen	
fra	bygas	til	naturgas/luft	i	november	
2007	undersøgt	mulighederne	for	at	dis-
ponere	over	linepack	i	Energinet.dk’s	80	
bar-net	i	tilfælde	af	forsyningssvigt	ind	
mod	København.	

Københavns	Energi’s	bygasnet	er	et	ring-
forbundet	net,	der	skal	holdes	tryksat,	da	
luftindtrængning	kan	nedlægge	gasfor-
syningen	i	København.	Det	er	derfor	af	
afgørende	vigtighed,	at	gasråstoftilførs-
len	opretholdes	med	et	tryk	på	mindst	
15	bar	ved	Strandvængets	og	Kløvermar-
kens	gasværker.

Manglende	gasforsyning	til	Københavns	
Energi’s	bygasnet	kan	have	væsentlige		
samfundsøkonomiske	konsekvenser,	og	
Energinet.dk	vurderer	derfor,	at	forsy-
ningssikkerheden	ind	mod	København	
skal	øges.

Ud	over	at	reservere	linepack	i	80	bar-
nettet	er	der	i	år	2010	blevet	etableret	
et	manuelt	bypass	ved	station	Mørkhøj	
37/19	bar	i	HNG’s	net,	således	at	der	hur-

tigt	kan	forsynes	med	gas	fra	Stenlille	til	
Strandvænget	Gasværk.	Energinet.dk	har	
endvidere	etableret	en	ny	fjernbetjent	
ventil	ved	M/R-Torslunde,	således	at	gas	
fra	Stenlille	kan	sendes	direkte	til	Lynge-
ledningen	i	tilfælde	af	et	brud	på	hoved-
transmissionsledningen.
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