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Høring af opdatering af Energistyrelsens Alternative Drivmidler 

 

Landbrug & Fødevarer har som høringspart modtaget udkast til opdatering af Energistyrelsens Al-

ternativ Drivmiddel-model og Alternativ Drivmiddel-rapport i høring. 

 

Helt generelt vil vi gerne bakke op om Energistyrelsens arbejde med modelarbejdet. Det er positivt 

med et velkvalificeret datagrundlag, der løbende opdateres. Dette vil alt andet lige være med til at 

øge kvaliteten af den transport- og energipolitiske debat og formentligt også give anledning til, at ef-

terfølgende politiske beslutninger træffes på et mere oplyst grundlag.  

 

Vi er i den forbindelse også glade for, at høringsparter har mulighed for at give deres input til Ener-

gistyrelsens udkast. Vi går ud fra, at de indkomne bemærkninger realitetsbehandles og indføjes i 

model og rapport, hvor dette er relevant. 

 

I forhold til den bagvedliggende model (excel-arket) er der en høj detaljeringsgrad og mange mulig-

heder for brugerne for selv at ændre forudsætninger og antagelser. Det giver store brugermulighe-

der og et ganske omfattende værktøj. Den sammenfattende rapport må nødvendigvis være mere 

enkel og anvende nogle få, centrale forudsætninger.  Vi så dog gerne, at rapporten mere eksplicit 

gjorde det klart, at resultaterne er meget følsom i forhold til antagelserne på en række centrale pa-

rametre. 

 

Anvendelse af 2050-vindscenariet 

AD-modellen er baseret på Energistyrelsens Vindscenarie fra basisanalyserne. Dette er en væsent-

lig antagelse, der bør fremhæves i rapportens sammenfatning. Det kan her tilføjes, at AD-modellen 

ikke er baseret på et frozen policy-scenarie, der ellers anvendes i en række tilsvarende fremskriv-

ninger fra Energistyrelsen. Det kunne også nævnes hvilke implikationer, det ville have, hvis man 

havde anvendt en frozen-policy baseline, eller hvis der var taget udgangspunkt i Energistyrelsens 

øvrige scenarier for 2050. Et forsigtigt bud er, at det ville have stor indvirkning på resultaterne. 

 

Det er uklart for os, om der sker en uhensigtsmæssig cirkelslutning ved, at AD-modellen baserer 

sig på vindscenariet, mens scenarieanalyserne ifølge de offentliggjorte rapporter (blandt andet) ba-

serer sig på AD-modellen. Denne risiko for cirkelslutning bør adresseres i rapporten og ved kom-

mende opdateringer af modellen.  

 

Der ses at være en forskel i antagelsen om elbilens rækkevidde i hhv. dette arbejde og Energisty-

relsens energiscenarieanalyser. 

 

Biogas til tung transport 

Flere kommuner og andre større flådeejere har tanker om en omlægning ak eksempelvist busdrift til 

at være baseret på biogas. Biogas til tung vejtransport (lastbiler) har ligeledes været fremhævet 
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som et særdeles omkostningseffektivt virkemiddel ved tidligere analyser. Det kan på den baggrund 

undre, at biogas ikke optræder som et alternativ ved figurerne på rapportens side 13-14.  

 

Behov for større fokus på kommercialisering / tilgængelighed på marked 

I modellen skeles meget lidt til markedsudviklingen inden for de forskellige drivmidler, herunder ni-

veauet for kommercialisering af en given teknologi.  

 

På eksempelvist markedet for 2G-biobrændstoffer er de seneste år truffet en række markante inve-

steringsbeslutninger rundt om i verden. Der er altså tale om en teknologi, der er meget tæt på at 

være kommercielt tilgængelig i større skala. Tilsvarende er der i vores nabolande allerede et meget 

stort marked for vejtransport og tung transport baseret på naturgas, og personbiler på naturgas kan 

i dag købes seriefremstillet og til en fremstillingspris ikke væsentligt anderledes end fremstillingspri-

sen af en dieselbil. 

 

Hvis modellen anvendes til at anskue verden, som den kan se ud i 2050, er fravalget af fokus på 

aktuel markedsstatus formentligt den rigtige metode. Hvis modellen anvendes som grundlag for at 

træffe som beslutningsgrundlag i forhold til verden inden for en overskuelig årrække, så ville det til 

gengæld være relevant at tage mere fornødent hensyn til, hvad markedet realistisk kan levere.  

 

Infrastrukturomkostninger undervurderes 

Modellen så at sige antager, at infrastrukturen allerede er på plads. Det kan muligvis være en reali-

stisk antagelse på langt sigt (2050), men det undervurderer på kort sigt de nødvendige investerin-

ger ved visse drivmidler på kort sigt (2015, 2020). Hvis der tegnes et realistisk billede, inkl. infra-

struktur-investeringerne, så vil den samfundsøkonomiske omkostninger per kørt km for el, brint og 

til dels gas være højere end forudsat i modellen.  

 

Valg af langtidsmarginalemission for el 

Det virker problematisk at fravige en gennemsnitsemission for elproduktion i beregninger for 2015, 

og vel også for beregninger for 2020.  

 

Datakilder 

Ifølge kildehenvisningerne er en del af datagrundlaget hentet i Energistyrelsens Forudsætninger for 

samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (2011). Til denne findes en række efterfølgende 

delvise opdateringer (en ny opdatering offentliggøres ifølge hjemmesiden ultimo november), som 

det i forhold til råvarepriser sandsynligvis ville være relevant at anvende i forhold til at få et så præ-

cist billede som muligt. 

 

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, er Energistyrelsen meget velkomne til at tage kon-

takt med henblik på uddybning. Landbrug & Fødevarer forholder os ret til at vende tilbage med 

yderligere kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  
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