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IPCC Rapport 2021

• Temperaturen er steget knap 1,1 0C 
indenfor de sidst 170 år

• For nuværende stiger den ca 0,2 0C 
per årti (0,1 - 0,3 0C)

IPCC - 6. rapport
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IPCC Rapport 2021

• Vi når formentligt 1,5 0C 
niveau'et i begyndelsen af 
2030'erne
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Figur: Reduktionseffekt og reduktionspotentiale af regeringens initiativer i forhold 

til fremskrevne udledninger og 70-procentsmålet. 
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PJ Korrigeret

Vi har jo gjort det ganske godt i Danmark!

70% målet opfylder Paris-
aftalen

• Danmark tager en "fair share"
• Lever EU med 55%-målet op til Paris-

aftalen?
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Klimarådets 2021-vurdering 



7. October 20217

Potentialerne for CCS i 
regeringens klimaprogram 
2021

- i alt 3,5-8 mio. tons CO2e i 
2030

- fordelt på ganske mange 
sektorer
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CO2 fangst, transport og lagring (CCS)

Lager

Lager

Fangst

CO2

Kilder til CO2-fangst

• Biogasanlæg

• Affaldsforbrænding

• Industri

• Biomasse kraftvarme

• Direct Air Capture (DAC)

CO2-fangst og lagring (CCS)
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CCU?

Afgørende parametre for CCS

• Intensiteten af CO2
• Benyttelsestiden for anlægget
• Mængden af CO2
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• En række betydelige 
punktkilder - fossile og 
delvist biogene

• Gode danske 
lagringsmuligheder

• Både på land og offshore

• Potentiale på 22 mia. t CO2

• Transport kan udgøre en 
betydelig omkostning

• Lastbiler dyre i drift

• Rørledning er dyr at etablereLageromkostninger 
(Kilde: KEFM)

• På land 50-100 kr/t CO2
• Kystnært 90-220 kr/t CO2
• Offshore 140-500 kr/t CO2
• Norge 260-410 kr/t CO2

Samlede omkostninger med 
fangst på 

affaldsforbrændingsanlæg 
(Kilde: Ramboll)

• Kort sigt 595-1160 kr/t CO2
• Langt sigt 410-935 kr/t CO2
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Barrierer for udbredelse 
af CCS

Økonomi den primære barriere Generel drivhusgasafgift

• En gradvist stigende, ensartet og 
høj afgift på alle danske 
drivhusgasudledninger. 

• Klimarådet anbefaler, at de store 
linjer i en afgiftsreform allerede 
lægges frem nu, fx det forventede 
afgiftsniveau i 2030 og 
indfasningsprofilen i årene 
forinden.

• Ikke nok incitament i den 
nuværende kvotepris

• Nuværende afgifter og 
kvotepriser omfatter ikke 
biogene kilder



Power-to-X
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Elektrolyse

Overskuds
-varme

Brint til 
direkte 
brug

Ammoniak

Methan

Metanol

Jetfuel Baseret på 
Klimaraadet
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Min Prioriteringsliste!
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Elektrificering og udbygning med 
VE

• Grøn strøm er fundamentet for den 
grønne omstilling - mere fart på 
udbygning med vind og sol

CCU - kulstofholdige brændsler

• Skal kun anvendes, hvor andet ikke 
er muligt

• På sigt i konkurrence med negative 
emissioner

P-t-X

• Fokus på brint og andre ikke-
kulstofholdige brændsler

• Skal gå så langt som muligt mht
anvendelse af brint i industri, tung 
transport og lufttransport

CCS
• Kan bidrage hurtigt
• Vigtigt med opbygning af 

kompetencer … også i forhold til det 
lange perspektiv (negative 
emissioner)

• Godt potentiale for business case, 
herunder import af CO2

• Forskning i DAC
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