TEMA: GASSENS ROLLE I ENERGISYSTEMET

Fremtidens gassystem
under LUP
En langsigtet udviklingsplan for gassystemet – også forkortet til LUP – er sat i
gang. Energinet arbejder med en langsigtet udviklingsplan for både el og gas.
Fremadrettet skal Energinet udarbejde en LUP hvert andet år, så det er vigtigt for
Energinet at kende behovet i gassystemet på både kortere og længere sigt. For at
kende behovet er Energinet afhængig af tilbagemeldinger fra omverdenen.
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Grunden til, at det er vigtigt at udarbejde denne LUP, er, at hvis Energinet skal have godkendt et anlægsprojekt, skal projektet være belyst i
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INDLEDNING

www.energinet.dk/udviklingsbehov2020. Se desuden ordforklaringer på side 14.

Forudsat VE- og
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frem mod 2040
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for kommende år

De langsigtede udviklingsbehov for gassystemet præsenteret i denne rapport, er del af Energinets samlede planlægningsproces. På baggrund af de langsigtede analyser igangsættes specifikke projekter, hvori den
endelige løsning til at håndtere behovene fastlægges. I det arbejde undersøges både ny infrastruktur og alternative løsningsmuligheder.
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Det er vigtigt at planlægge, så investeringer støtter den grønne omstilling. Foto: Energinet

der bliver naturligvis baseret på de
identificerede behov.
Som en del af planlægningsarbejdet vil Energinet afholde en intern
workshop i starten af juni, hvor
formålet er at få identificeret nogle
af løsningsmulighederne.
Produktet fra workshoppen skal
også bruges til det brede interessentsamarbejde efter offentliggørel-

se af budskabsrapporten og bruttolisten med løsningsmuligheder,
forventeligt i starten af september.
I løbet af efteråret samler Energinet de forskellige elementer og
input fra interessenter til det, der
bliver den endelige plan, som så skal
i høring i starten af 2022.
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