Skævheder i den
grønne infrastruktur
Udfordring
Når centrale dele af den grønne infrastruktur går uden om Nordjylland, risikerer vi at gå glip af
store erhvervs- og udviklingsmæssige potentialer. Særligt hastig elektrificering af samfundet
præsenterer to betydelige nordjyske udfordringer: Udbygning af elnettet og elektrificering af
jernbanen.

Fakta - udbygning af elnettet
Ifølge politiske ambitioner skal produktion fra sol og landvind firedobles frem mod 2030 (Kilde: ”Klimaaftale
om grøn strøm og varme”, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 2022). I kontrast hertil kan processer for
tilkobling til transmissionsnettet tage op til otte år – altså den tid det går, før et dokumenteret elbehov kan
dækkes (Kilde: Energinet, fra dialog med kommuner 2021).
En screening foretaget for Business Region North Denmark (BRN) konkluderer, at ”kapaciteten i transmissionsnettet ikke står mål med kommunerne og virksomhedernes planer frem mod 2030”. Og at ”så snart
der er tale om el-intensive processer, såsom Power to X, så opstår der problemer i transmissionsnettet”
(Kilde:” Screening af kapacitet i Nordjyllands transmissionsnet”, Aalborg Universitet, 2022).
Har det nordjyske net ikke kapacitet til el-intensive virksomheder, skævvrides potentialerne for at understøtte virksomhedernes grønne omstilling og at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser.
Og uden tilstrækkelig kapacitet kan vi ikke udnytte vores unikke styrkepositioner og gunstige forhold såsom
et universitet med 400 energiforskere, store arealer til virksomheder og produktion af grøn strøm, mulighed
for modning og skalering af teknologier inden for Power to X og CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (Kilde:
BRN, september 2022).

Kilde: BRN - Screening af kapacitet i Nordjyllands transmissionsnet 2022

Fakta - elektrificering af jernbanen
Der har ikke kørt godstog til og fra Hirtshals og Skagen via den statslige jernbane Aalborg-Frederikshavn
siden 2018 (Kilde: Transportministeren, 2022). Godstog fra Norge kører i stedet via Sjælland og Sverige.
Dog er der i Norge opbakning fra både politikere og Bane NOR til at udnytte korridoren gennem Nordjylland
til godstransport (Kilde: Terje Riis Johansen m.fl., 2021).
Eneste danske
TENT-T-strækning, der
ikke elektrificeres med
køreledninger

Kilde: European Commission - Mobility and Transport, TENtec Interactive Map Viewer
Samtlige Danmarks ruter på Trans-European Transport Network (TEN-T) elektrificeres – bortset fra strækningen i Nordjylland til Hirtshals og Frederikshavn. Dette til trods for at hele strækningen fra den dansk-tyske
grænse til Hirtshals og Frederikshavn er en del af TEN-T-hovednettet og derfor skal leve op til kravene til
den europæiske infrastruktur, herunder fuld elektrificering (Kilde: ”Scandinavian-Mediterranean – Fourth
Work Plan of the European Coordinator”, september 2020).
Infrastrukturaftalen fra 2021 lægger op til batteridrevne togstrækninger nord for Aalborg. Det umuliggør
eﬀektiv godstransport på bane grundet fordyrende omlæsninger, udfordrer den sammenhængende fjerntogsdrift og harmonerer hverken med tidligere udmeldinger om elektrificering eller EU’s TEN-T-ambitioner
(Kilde: BRN, september 2022).
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