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Pressemeddelelse 

2 70-PROCENTS REDUKTION: DANSK OLIE- OG GASINDUSTRI: EN 

VIGTIG BRIK I AT NÅ MÅLET 

3 ENERGIEFFEKTIVISERING, DELVIS ELEKTRIFICERING AF 

PRODUKTIONEN, EKSPORT AF OVERSKUDSGAS TIL EU OG STORT 

CARBON STORAGE POTENTIALE: DE DANSKE AKTØRER I 

NORDSØEN ER KLAR TIL AT HJÆLPE DANMARK I MÅL MED DE 

AMBITIØSE KLIMAMÅL. 

Som medlem af klimapartnerskabet Energi og Forsyning sætter den danske olie- og 

gasbranche ambitiøse klimamål for at kunne indfri det politisk fastsatte mål om at 

reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og CO2-neutralitet i 2050. 

”Alle fremskrivninger – også de scenarier der indfrier Paris-aftalens mål - viser, at vi 

både i Danmark og globalt har brug for olie og gas de kommende årtier. Olie og gas 

vil være en del af energimixet i mange år frem parallelt med, at vi gradvist overgår 

til grøn energi. Nordsø-produktionen har allerede et af verdens laveste CO2 aftryk, 

og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre gennem effektiviseringer og ny 

teknologi”, siger Martin Næsby, direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark.  

Energieffektivisering, elektrificering og øget eksport af naturgas  

Nordsøens installationer drives i dag af gasturbiner, og samlet udleder produktionen 

omkring 1,6 mio. tons CO2 årligt. Industrien har allerede effektiviseret forbruget med 

30 procent de seneste 15 år, og gennem yderligere energieffektivisering og delvis 

elektrificering af Nordsøens installationer, vil det være teknisk muligt at reducere 

Nordsøudledningerne med mere end 1 mio. ton CO2 mod 2030. Reduktionen udgøres 

af cirka 0.5 mio. ton fra effektivisering og rationalisering af driften og et teknisk 

potentiale op til 0.6 mio. ton fra elektrificering i 2030.  

”Hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, er vi nødt til at se klimaproblematikken i et 

globalt perspektiv. Det kan ikke opnås alene gennem vindenergi. For eksempel kan 

den naturgas der spares ved at elektrificere i stedet eksporteres til Europa, hvor den 

kan erstatte og fortrænge kul, som har et langt højere CO2 aftryk,” siger Martin 

Næsby.  

Lagring af op til 5 mio. ton CO2 i Nordsøen  

Nordsøens geologiske formationer er særdeles velegnede til potential lagring af CO2 i 

de udtjente olie/gasfelter. Olie- og gasbranchen vurderer det samlede potentiale til at 

være 5 mio. tons CO2 i 2030, hvilket svarer til cirka en tiendedel af Danmarks 
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nuværende årlige CO2 udledning (2019).  

Omkostningerne til CO2 fangst og lagring er fortsat meget høje, men forventes at 

ville falde i takt med den teknologiske udvikling.  

”CO2 lagring kan afhjælpe udledning fra de største udledere, som f.eks. 

affaldsforbrænding eller cementproducenter og er, som også Klimarådet peger på, 

helt afgørende for at nå Parisaftalens mål. Flere olieselskaber er i fuld gang med at 

kigge på teknologien og lagringsmulighederne. Det vil kræve politisk opbakning at gå 

den vej, fordi det er dyrt at udvikle og skalere, og det vil kræve et tæt samarbejde 

mellem både myndigheder og industrielle sektorer. Vi er alle en del af løsningen,” 

slutter Martin Næsby. 

På nuværende tidspunkt bør alle kræfter rettes mod Covid-19 og de afledte konsekvenser 

heraf. Olie Gas Danmark giver derfor ikke interviews, men vi ser frem til debatten, når tiden 

er til det. 

 

Fakta: Olie Gas Danmarks bidrag til at nå målet om 70 procents co2 

reduktion i 2030 Klimapartnerskabsrapport 

• Energieffektvisering og optimering af Nordsø-produktionen (naturgas) 

reducere årligt CO2 med 0,5 mio. ton CO2 

• Delvis elektrificering af Nordsø-produktionen kan årligt reducere CO2 med 

0,6 mio. ton CO2 

• CO2-fangst og lagring af emissioner fra affald og biomasse kan årligt 

reducere CO2 i energi- og forsyningssektoren med 1,3 mio. ton CO2. 

Olieindustriens virksomheder peger dog på et potentiale på 5 mio. ton CO2 i 

2030, hvilket betyder, at man også kan lagre opfanget CO2 fra andre 

sektorer.  

Kilde: www.klimapartnerskab.dk  

 

Fakta om dansk olie- og gasindustri 

• Danmark er blandt de lande i verden, der sætter det laveste CO2-aftryk i sin 

olieproduktion  

• Nordsøgas kan i den grønne omstilling sikre en rentabel gasinfrastruktur, 

som også kan bruges til at transporterer biogas 

• I et Pariskompatibelt scenarie kan Nordsøen indbringe 88 mia. kr. i 

skatteindtægter frem mod 2050.  

• Den danske olie- og gasindustri har 26.000 i direkte og indirekte 

beskæftigelse. 

Kilde: http://www.oilgasdenmark.dk/dk/infrastruktur-services/groen-omstilling-

vores-faelles-ansvar/ 

http://www.klimapartnerskab.dk/
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Klimarådet anbefalinger vedr. dansk olie- og gasproduktion  

Klimarådet har i sin netop offentliggjorte rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 

procents reduktion” peget på såvel energieffektivisering, elektrificering og CCS som 

mulige veje til at nå målet. Der siges blandt andet: 

”Klimarådet anbefaler, at der udarbejdes en CCS-strategi for Danmark, hvor alle 

relevante punktkilder vurderes, og hvor der identificeres mulige steder på land og på 

havet, hvor CO2 kan injiceres i undergrunden”. (s.124) 

”CCS er særligt relevant for Danmark. GEUS estimerer, at den danske undergrund 

har potentiale til at lagre over 22 mia. ton CO2 svarende til ca. 500 år med de 

nuværende danske udledninger”. (s.124) 

”Ved at etablere havvind i forbindelse med platformene kan vindkraft dække 

gasforbruget, når vinden blæser. Det skønnes groft, at cirka halvdelen af 

energiforbruget kan dækkes med dedikerede havvindmøller med en kapacitet på ca. 

300 MW, der på grund af variationer i vinden i gennemsnit producerer 50 pct. af det 

maksimale. Det vil sige, at det samlede reduktionspotentiale estimeres til 0,5 mio. 

ton CO2e i 2030”. (s.134) 

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-

reduktion 

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
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