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Baltic Pipe – en offentlig gasinfrastrukturinvestering på 6,3 mia. – 
potentielt i strid med EU’s klimamål og Parisaftalen 

 

Baltic Pipe er et initiativ fra Energinet, der vil etablere en gasrørledning, som skal gå på tværs af 

Danmark og Østersøen for at forbinde gasfelter i den norske Nordsø med Polen. 

 

 
 

Politiske betydning for Polen overdrives  

Polens nuværende aftale om gasleverancer fra Rusland skal 

genforhandles i 2022, hvorfor Energinet fremhæver Polens geopolitiske 

problemer med Putin, som et vægtigt argument for at bygge Baltic Pipe. 

Polen vil dog allerede kunne modtage den selvsamme norske fossil-gas 

via Tyskland. Hvis Baltic Pipe bygges vil den tage gas fra EuroPipe II, 

som hidtil via Tyskland har forsynet Europa med norsk gas.   

 

Baltic Pipe dimensioneres til 10 mia m3 gas per år. Europipe II har en 

kapacitet på 24 mia m3 gas per år. Den gasmængde, der sendes med 

Baltic Pipe tages således fra den gasmængde, der nu kan ankomme i 

Tyskland gennem Europipe II. Baltic Pipe forbedrer således ikke 

forsyningssikkerheden i Tyskland og Polen, samlet set. Den politiske 

betydning for Polen ved at Baltic Pipe bygges synes alene at være at 

styrke Polens position overfor Merkel/EU, ikke overfor Putin. 

 

Økonomisk gevinst til PGNIG (og Norge) i mens Danmark tager risikoen 

Økonomisk gavner projektet særligt PGNIG, Polens statskontrollerede olie og gas selskab. Udover 

deres hovedaktiviteter med at levere olie og gas i Polen ejer PGNIG otte aktive gasfelter i Norge og 

elleve licenser1. Ved at den danske stat bygger Baltic Pipe opnår PGNIG den store fordel, at PGNIGs 

gasfelter i Norge forbindes med PGNIGs gaskunder i Polen.  

                                                      
1  http://norway.pgnig.pl/licences 
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For den danske stat er investeringen økonomisk set meget tvivlsom. Energinet håber at tjene gebyr 

(tariffer) fra polakkerne for den gas, der transitter i den nye gasledning. Det er forholdsvist små 

indtægter for en så stor investering på 6,3 mia. Selv Energinets business case (Offentlig version 15. 

marts 2018), som er baseret på urealistisk optimistiske forventninger om støt stigning i Polens 

fremtidige gasimport, beregnes det, at investeringen (hvis alt går godt) kun lige opfylder 

finansministeriets minimumskrav til offentlige investeringer. 

»Business casen viser en forrentning af de investerede penge på 4,32 procent, hvilket kun er ganske 
lidt over de krævede 4 pct. Så lille en margen ville jeg ikke acceptere i et projekt, hvor man efter min 
vurdering bruger samfundets penge på noget, som ikke gavner danskerne,« udtalte professor i 
offentlig økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet, til ingeniøren2.  Per Nikolaj Bukh 
tilføjer, at modsat en bro eller en vej, så kan forbrugerne ikke bruge de nye store gasrør til noget som 
helst, hvis projektet af én eller anden grund fejler økonomisk, og den danske stat bliver nødt til at gå 
ind at dække underskuddet. 

Hvis projektet giver overskud vil indtægterne fra polakkerne bidrage til at dække omkostningerne til 

vedligeholdelse af det danske gasnet, som ellers, i takt med at Danmarks energiforbrug bliver 

fossilfrit, vil have færre gaskunder tilbage til at betale for vedligeholdelse af gasnettet.  

Hvis projektet modsat giver underskud, vil det i første omgang betyde endnu højere tariffer for de 

tilbageværende brugere af det danske gasnet, men det vil i sidste ende være skatteyderne, der 

hæfter, da Energinet er en offentlig virksomhed.    

 

Kilde: Energinets analyseforudsætninger 2017 Danmarks gasforbrug 2017-2040 

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Energinet ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. Da det er et statsejet selskab måles 

rentabiliteten af et projekt i samfundsøkonomisk velfærd.3  

 

Energinet vurderer, at der efter 35 år vil være en samfundsøkonomisk nettogevinst i form af 

tarifbesparelse for de danske gasforbrugere svarende til et afkast på investeringen på 4,32%. 

 

                                                      
2  https://ing.dk/artikel/milliarddyr-gasledning-graver-hele-danmark-polakkernes-skyld-

212589 

 
3 https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Business-cases/Om-Business-Cases 
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Omvendt polluter pays: Overskuddet – hvis der er et – vil tilfalde de tilbageværende fossile gaskunder 

i Danmark, som slipper med lavere tariffer end ellers. Risikoen og et eventuelt underskud bæres 

derimod af staten og dermed også af alle de borgere og virksomheder, der har omlagt fra fossil til 

vedvarende energi.      

 

 Den endelige investeringsbeslutning forventes at blive truffet inden udgangen af 20184. 

Investeringsbeslutningen kræver godkendelse fra den ansvarlige minister. Folketinget bliver ikke 

automatisk inddraget i beslutningen 

. 

Investeringer i EU-gasinfrastruktur tager generelt ikke højde for EU's klima og energimål 

Beslutningsgrundlaget for investeringer i ny gasinfrastruktur tager ikke højde for EU's skærpede 

klimamål5. Investeringsbeslutningerne, hviler således på forventninger til en høj/stigende gasimport, 

som ikke vil forekomme.  

En ny gasinfrastrukturinvestering såsom Baltic Pipe risikerer således dels at ”strande” – det vil sige, at 

infrastrukturen bliver overflødig før Baltic Pipe investeringen i 2053-2063 er tilbagebetalt.- Eller endnu 

værre, at den fossile infrastruktur netop bliver brugt (når nu den er bygget) så Europa på den måde 

fastholdes i et stort fossil-forbrug (det man på engelsk kalder lock-in).    

 

I energiaftalen fra juni 2018 udtrykte folketingets partier enighed om at arbejde for at EU senest i 2050 

skal nå netto-nuludledning. En politik, der er uforenelig med få måneder senere at investere offentlige 

midler i en fossil-gasledning hvis rentabilitet afhænger af, at Baltic Pipe er i brug ind i næste halvdel af 

århundredet.    

Den grønne omstilling trækker både på energisektoren og klimapolitikken. I den 

forbindelse er parterne enige om, at Danmark vil arbejde mod netto-nuludledning i 

overensstemmelse med Parisaftalen og for et mål om netto-nuludledning i EU og 

Danmark senest i 2050.  (Energiaftalen 29/6/2018)  

 

Fossile investeringer bør stress testes med Paris kompatible scenarier 

Som opfølgning på Parisaftalen nedsatte Financial Stability Board under G20 en privat sektor 

taskforce, TCFD, der i 2017 fremlagde sine anbefalinger vedrørende, hvordan investorer bør 

håndtere klimarisici. En central anbefaling fra TCFD er at investeringsbeslutninger, navnlig fossile 

investeringer, bør ”testes” ved brug af Paris kompatible scenarier.  

Ved en flertalsberetning i folketinget i april 2018 besluttede folketinget, at der fremover skal 

fremlægges Pariskompatible scenarieanalyse forud for offentlige investeringer6.  

Energinet har i sin business case ikke lavet en sådan scenarieanalyse eller på nogen anden måde 

forholdt sig til Parisaftalen. Energinets ”risikojusterede scenarie” består simpelthen af, at Energinets 

egne ansatte internt har afholdt risiko-workshops, hvor de har vurderet almindelige anlægsparametre 

(såsom risikoen for forsinkelser, fordyrelser af anlæg og vedligehold, stigende renter, udsving i 

transporterede gasmængder). Men business casen har på ingen måde indregnet ”risikoen” for at 

Parisaftalen gennemføres, hvilket relativt hurtigt vil gøre en fossil rørgasledning ubrugelig.   

Scenarietest er særligt vigtigt for investeringer, der har så lang tilbagebetalingstid som Baltic Pipe. 

Parisaftalens ambitionsmekanisme betyder, at alle lande strammer deres klimatiltag hvert femte år. 

For Baltic Pipe, som ifølge Energinet først vil være afskrevet i 2053, betyder det at EUs klimapolitik vil 

være blevet strammet mindst syv gange inden investeringen er betalt hjem.  

                                                      
4 https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/BalticPipe#Milepaele 
5 http://www.caneurope.org/docman/fossil-fuel-subsidies-1/3034-eu-gas-infrastructure-and-efsi-time-for-change/file  og 

 https://www.e3g.org/docs/E3G_Trends_EU_Gas_Demand_June2015_Final_110615.pdf 
6 https://www.ft.dk/samling/20171/beslutningsforslag/B26/bilag/2/1879752/index.htm 
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Baltic Pipe i strid med Danmarks målsætning for EU  

Det forventes, at EU vil sætte et mål om netto-nuludledning senest i 2050. Det er det mål Danmark 

arbejder på (jvf. den nye energiaftale). Som en offentlig virksomhed, der investerer offentlige penge 

på vegne af et land, der i høj grad bakker op om Parisaftalen, bør det være et minimumskrav at 

Energinet fremlægger en business case, der er baseret på Danmarks vedtagne politik om at arbejde 

på, at EU når netto-nuludledning senest i 2050.  

 
Energinets urealistisk høje forventninger til egen markedsandel  
Energinet antager (Business Casen s21), at der også i perioden efter ”Open Season” (dvs fra 1. 
oktober 2037 til 30. september 2052) vil være samme kapacitetssalg og transportmængder, som i 
perioden under Open Season. Energinet antager 90 % udnyttelse i open season perioden (2022-
2037) og antager således 90 % udnyttelse i hele perioden 2022-2052. Baltic Pipe vil få en kapacitet 
på 10 mia m3 pr år. Antagelsen om 90 % udnyttelsesgrad svarer til at Baltic Pipe alle år frem til 2052 
transporterer 9 mia m3 til Polen. Til illustration af realismen i Energinets antagelser er Polens 
samlede gasimport i dag ca 12 mia m3 om året. På det niveau betyder antagelsen om 90% 
udnyttelse, at Baltic Pipe forventer at overtage 75% af Polens gasimport. Medregnet Polens 
nybyggede LNG terminal har Polens eksisterende gasforbindelser kapacitet til at levere 43,2 mia m3 
om året.  

 

Energinet og ENTSOGs overoptimistiske scenarier for fremtidig gasefterspørgsel 
Det fremgår af Business Casen for Baltic Pipe, bilag A 8.1.3, at Energinet har benyttet de to ENTSOG 
scenarier – ”European Green Revolution” og ”Blue Transition - til at fremskrive det polske gasforbrug7.  

ENTSOG (The European Network of Gas System Operators) leverer regelmæssigt såkaldte Ten-Year 

Network Development Plans” (TYNDP). ENTSOG er etableret af EU. Det består af 45 medlemmer, 

hvoraf de fleste er internationale spillere i energisektoren med en økonomisk interesse i øget 

efterspørgsel og hvoraf nogen repræsenterer store olie- og gasvirksomheder. Historisk har ENTSOG 

overestimeret forventninger til EU’s gasforbrug.8 Ingen af ENTSOG’s scenarier efterlever et 30% 

energieffektivitetsmål for EU i 2030, (se figur 1). EU vedtog 14. juni 2018 et EE-mål på 32,5%  
 

ENTSOG’s scenarier stemmer ikke med målet for 30% EE i 2030 

Kilde: E3G, 20179 

 

                                                      
7 https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Business-cases/Business-case-Baltic-Pipe (side 36-37) 
8 https://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/entso-g_fossil_free_europe_report_vfinal.pdf 
9 https://www.e3g.org/docs/E3G_PR__ENTSO-G_TYNDP2017__20171220.pdf 
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Energinet har valgt ENTSOG scenarierne Blue Transition og Green Revolution 10 som basis for deres 

beregning af at Baltic Pipe vil give samfundsøkonomiske gevinst.  
 
Scenariet ”Blue Transition” forudsiger et meget højt gasforbrug11 og beskrives af tænketanken E3G 
som ”completely out of touch with the direction the European energy system is taking – a gas 
company’s Christmas wish”12 

ENTSOG Scenariet “European Green Revolution” er noget bedre, men til trods for at det i navnet 

både kaldes ”grønt” og ”revolutionerende” er det et scenarie, der på EU-plan forudsiger et gasforbrug, 

der er knap 1000 Tw/år højere end der er brug for med EU's nye bindende mål om at opnå 32,5% 

energieffektivisering i 2030.  
 

Figur 2: Energinets forventninger til polsk gasefterspørgsel 

Kilde: Energinet, 201813 
 

De to grafer herover er fra Energinets Business Case. Det fremgår, at Energinet på baggrund af de to 

ENTSOG scenarier forventer stigende polsk gasimport.  

EU's nye EE-mål blev vedtaget i juni 2018 og indeholder en bestemmelse om, at målet skærpes igen i 

2023. Jævnlige stramninger af klimakrav er indskrevet både i Paris og i EU's lovgivning, men det er 

fuldstændig fraværende i Energinets forventninger til fremtidig efterspørgsel af fossil gas. En 

                                                      
10 https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/TYNDP/2017/entsog_tyndp_2017_main_170428_web_xs.pdf (læs 

mere om scenarierne side 64) 

 
12  https://www.e3g.org/docs/E3G_PR__ENTSO-G_TYNDP2017__20171220.pdf 
13 https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Business-cases/Business-case-Baltic-Pipe (side 36-37) 
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investeringshorisont helt frem til 2053 er urealistisk. Energinet bør beregne deres business case på, 

at efterspørgsel på fossil gas går i nul i ca 2040.   

 
Hvis man følger de to ENTSOG’s scenarier frem til 2030, vil det betyde, at EU efterfølgende skal 
foretage reduktioner i gasefterspørgsel på mellem 26% og 39% for at komme tilbage på sporet ift. at 
efterleve målene i Parisaftalen, jf. figur 514. Faktisk vil det kræve endnu større reduktioner, da 450 
scenariet (eller Sustainble development scenariet, som det hedder i dag) kun er en tilnærmelse mod 
Parisaftalen. 
 
ENTSOG gas efterspørgsel sammenlignet med et scenarie med sandsynlighed for at nå 2C 

 

Kilde: Friends of the Earth Europe, 201715 

 

Energinets forventninger til fremtidig gasefterspørgsel er altså baseret på nogle scenarier, der ikke 

indregner EU's 2030-mål og som ligger langt fra en gasefterspørgsel, der er kompatibel med 

Parismålet på 1,5-2C. 

 

Beskrivelse af alternative scenarier 
 

EU's EUCO 2030-scenarier: 

Som en del af EU Kommissionens arbejde med Impact Assessment i 2016, blev policy-scenariet 

EUCO30 samt EUCO+ scenarierne udviklet på baggrund af den såkaldte PRIMES model16.  

 
EUCO-scenarie Beskrivelse ift. EU2030 mål 
EUCO30  Mindst 40% drivhusgasreduktion ift 

1990;  
 Mindst 27% andel af vedvarende energi 
 Øget energieffektivitet med 30% 

reduktion i energiforbrug   

                                                      
14 https://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2017/entso-g_fossil_free_europe_report_vfinal.pdf 
15 http://www.foeeurope.org/hiding-plain-sight-gas-lobby-energy-policy-110517 
16 https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling og https://www.altinget.dk/eu/artikel/eu-haever-maalet-for-
vedvarende-energi og https://www.euractiv.com/section/energy/news/meps-vote-for-stronger-eu-efficiency-and-renewable-
energy-targets/ 
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EUCO+33  Ligesom EUCO30, men med øget 
energieffektivitet, der svarer til 33 % 
reduktion i energiforbrug 

EUCO+40  Ligesom EUCO30, men med øget 
energieffektivitet, der svarer til 40 % 
reduktion i energiforbrug 

EUCO3030  Ligesom EUCO30, men med 30% andel 
af vedvarende energi 

Kilde: European Commission, 201617 

 

 

Figur 6: Forventninger til Polens gasimport i de ovennævnte scenarier: 

 
Årlig %-
forandring i net 
import af 
naturgas 

2000-2010 2010-2020 2020-2030 

EUCO30 3 2,7 -0,1 
EUCO+33 3 2,7 -1,2 
EUCO+40 3 2,6 -4,0 
EUCO3030 3 2,7 -1,0 

Kilde: European Commission, 201618 

 

Figur 6 viser, at der i alle EU-kommissionens scenarier forventes et fald i Polens import af naturgas 

mellem 2020-2030. I modsætning til EU-kommissionens EUCO-beregninger er Energinets 

businessplan baseret på en forventning om stigende Polsk gasimport (jf. ENTSOG-scenarierne i figur 

2), hvilket formentligt er en medvirkende faktor til, at Energinets business case lykkedes med lige at 

nå op over de minimale 4 %. 

 

EUCO-scenarierne er modelleret over EU's ”gamle” 2030 klima- og energimål. EU's 2030-mål for 

drivhusgasreduktion var 40% reduktion ift. 1990. EU forventer nu at kunne reducere med mindst 45% 

ift. 199019. EU's mål for andel af vedvarende energi i 2030 er skærpet fra 27% til 32%. Målet for 

energieffektivitet blev øget til 32,5%. Både VE og EE målene skærpes yderligere i 2023.  

Disse forbedringer af EU's EE- og VE-mål er bindende og vil også øge faldet i Polens gasimport. For 

perioden 2020-23 bør Energinets business case frem til 2023 tage udgangspunkt i at Polens 

gasimport vil falde med ca -1,2% om året (EU's EUCO+33 scenarie). EU vil i 2023 yderligere skærpe 

de EE og VE mål som landene skal nå i 2030. For perioden 2023-30 bør business casen derfor tage 

udgangspunkt i, at Polens gasimport vil falde med 4% om året (EU's EUCO+40 scenarie).    

 

IEA-scenarier 

IEA er formentlig verdens mest indflydelsesrige kilde til energiinformation. IEA udarbejder en årlig 

”world energy outlook ” rapport og forskellige scenarier for udviklingen i verdens energisystem. 
IEA-scenarier Kort beskrivelse 
New Policies Scenario (NPS) Scenariet er baseret på de indmeldinger 

(NDC’er) landene meddelte forud for COP-

                                                      
17 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20170125_-

_technical_report_on_euco_scenarios_primes_corrected.pdf 
18 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20170125_-

_technical_report_on_euco_scenarios_primes_corrected.pdf 
19 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4236_en.htm 
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mødet i Paris 2015. Hvis scenariet realiseres vil 
det lede til en øget opvarmning på op mod 4°C.  

The Sustainable Develeopment Scenario (SDS) Scenariet erstatter det tidligere 450 scenarie. 
SDS har samme profil som 450 scenariet, der 
gav 50% sandsynlighed for at begrænse 
opvarmningen til 2°C. 50% er en lav 
sandsynlighed. Dertil kommer, at scenariet 
ignorerer Parismålet om at komme så tæt på 
1,5°C som muligt. Med andre ord er scenariet 
ikke kompatibelt med Parisaftalen. Oil Change 
International vurderer, at 70-94% af de olie- og 
gasinvesteringer SDS anbefaler vil være 
overflødige i et Paris-kompatibelt scenarie. 

The Faster Transition Scenario (FTS) Scenariet giver 66% sandsynlighed for at 
begrænse opvarmningen til 2°C. Scenariet er 
altså tættere på Parisaftalen end SDS, men 
ignorerer ligeledes Parismålet om, at komme så 
tæt på 1,5°C som muligt. Desuden hviler 
scenariet på antagelsen om øget tilgængelighed 
af usikre teknologier som Carbon Capture and 
Storage (CCS) og negative emissioner. 

The Beyond the 2 Degrees Scenario (B2DS) Scenariet giver 66% sandsynlighed for at 
begrænse opvarmningen til 2°C. Scenariet er 
altså tættere på Parisaftalen end SDS, men 
ignorerer ligeledes Parismålet om, at komme så 
tæt på 1,5°C som muligt. Desuden hviler 
scenariet på meget optimistiske antagelser om 
usikre teknologier – helt bevidst da scenariet 
skal vise, hvad nye teknologier potentielt kan 
opnå. 

Kilde: Oil Change International, 201820  

 

Overvejelser og anbefalinger:  
 Hvorvidt investeringen i Baltic Pipe giver samfundsøkonomisk gevinst eller tab lader til at 

afhænge af, hvilke scenarier, der benyttes til beregning af business casen.  

 Energinets beregning, som konkluderer, at investeringen øger samfundsøkonomisk velfærd, 

er baseret på en forventning om et urealistisk højt fremtidigt gasforbrug i Polen, som ikke er 

in-line med Parisaftalen eller med den klimapolitik EU har for nuværende eller må forventes at 

gennemføre indenfor investeringens økonomiske levetid.  

For at give klimaministeren et mere retvisende beslutningsgrundlag bør business casen genberegnes 

ved brug af disse scenarier  

a. EUCO+33 (der kommer tættest på EU's nye EE-mål for 2030) 

b. EUCO+40 (det mest ambitiøse EUCO scenarie, der ligger sig op af Parlamentets tidligere 

målsætning for Energi Effektivitet. Relevant fordi EU planlægger mulighed for en 

ambitionsøgning inden 2023) 

c. IEA SDS  

d. IEA FTS 

                                                      
20 http://priceofoil.org/2018/04/04/off-track-the-iea-and-climate-change/ 


