
Langsiktig markedsanalyse 2018-40



Faste rammer og fokus denne gangen

• Hvorfor LMA?

• Forstå og tallfeste langsiktig utvikling

• Se utfordringer og muligheter tidlig – gi bedre beslutninger

• Gi underlag til NUP, KSU og analyser om drift og investering

• Bidra til åpenhet og diskusjon rundt forutsetninger

• Hovedanalyse – forventet utvikling og utfallsrom i kraftmarkedet

• Prognose og analyse – ikke posisjon 

• Basis innenfor konsensus – konservativ for Norge

• Faste scenarioer som oppdateres – Basis, Høy og Lav

• Delanalyse Norge og Norden

• Konsekvenser av lønnsom vindkraft

• Prisforskjeller nord-sør

• Strammere effektmargin 



Vårt hovedscenario er ytterligere styrket siden 2016

• Vind- og solkraft vokser og blir billigere

• Enda mer sikkert at kullkraft blir faset ut

• Tydelig at transport blir elektrifisert

• Klart behov for mer fleksibilitet på sikt

• Prisene på kull, gass og CO2 har økt – gjør vår langsiktige prisprognose mer sannsynlig

→ Fortsatt mye usikkerhet, men hovedretningen er mer sikker



Trender og forutsetninger
Globalt, Europa og NordenEuropa



Oppgang i energimarkedene siden 2016

• Trendbrudd etter flere år med nedgang

• Gir økt optimisme i energimarkedene

• Høyere termiske marginalkostnader har gitt høyere kraftpriser

Tysk kraftpris
€/MWhKullpris (API2)$/tonn Gasspris (TTF)€/MWh



Lite endring i kull- og gasspriser på lang sikt

• Gass – samme nivå som LMA 2016

• Fulle kostnader med LNG-leveranser er viktig for prisen

• Kan fortsatt få periode med lave priser på 2020-tallet

• Kull – justerer opp prisene i alle våre scenario

• Eksterne prognoser tilsier 60-80 $/tonn

• Basert på prisoppgangen siden 2016 har vi nå valgt å legge oss midt i intervallet



CO2-prisen har steget mye, mer moderat vekst på sikt

• Voldsom prisoppgang siste året selv med stort kvoteoverskudd

• Mer tillit til systemet – reform endelig vedtatt

• Finansielle aktører

• Kortsiktighet

• Mer sannsynlig med høyere pris på sikt, men fortsatt mye usikkerhet

50 €/t

35 €/t

15 €/t



Vindkraft, solkraft og batterier blir stadig billigere

LCOE for vindkraft på land 

Kilde: BNEF

Investeringskostnad batteriLCOE solkraft i Tyskland



Elektrifiseringen fortsetter og kraftforbruket øker

Totalt forbruk i EU11
2040: 300 ganger så mange elbiler som i dagTWh



Grønn revolusjon i kraftsystemet mot 2040

Produksjonsmiks EU11GW GW

Kapasitetsmiks EU11
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Lavere snittpriser mot 2040, betydelig utfallsrom

• Stabile priser neste 10 år, fornybar presser ned prisene mot 2040 

• Utfallsrom fra 30 til 60 €/MWh – fornybar demper oppsiden til 2040

• Gass- og CO2-pris viktigste usikkerhetsfaktorer for snittpris

Gjennomsnittspriser i forventning Utfallsrom Tyskland Utfallsrom Storbritannia



Lavere priser på sikt nå enn i LMA 2016

• Høyere kull-, gass- og kvotepriser gir høyere priser til 2025

• Fornybar presser prisene ned mer etter 2025

Sammenligning av tyske priser Varighetskurver for tyskpris i LMA 2018 og LMA 2016

20402030



Mer volatile kraftpriser i hele Europa

Varighetskurve for tyske priser i Basis Volatilitet over året i Tyskland



Enorme variasjoner i produksjon fra sol- og vindkraft



Store mengder sol- og vindkraft krever mye ny fleksibilitet 

• Mer forbrukerfleksibilitet og lagring er helt sentralt mot 2040

• Vanskelig å se for seg over 50 % andel sol- og vindkraft uten

• Erstatter termiske kraftverk

• Langt mer effektiv integrasjon av sol- og vindkraft

Tysk pris med og uten ny fleksibilitetFleksibilitet EU11



Eksempel på bidrag fra fleksibilitet

Gjennomsnitt sommer De høyeste pristoppene

Et mangfold av typer: lastflytting, lastreduksjon, batterier, elbil og storskala lagring



Kan bli mer markedsdrevet utbygging av sol- og vindkraft

Begrenset behov for subsidier i vårt forventningsscenario



Overblikk Norge og Norden



Nordisk forbruksvekst på 20 % til 2040

• Nordisk forbruk vokser fra 390 TWh i dag til 460 TWh i 2040

• Noe mer vekst enn i LMA 2016, også i Norge

• Kan bli mer – stort potensial innen industri og datasenter

Norge Norden



Massiv vekst i vindkraft

• Nordisk vindkraft øker med 145 TWh til 2040

• Snart 14 TWh i Norge – lønnsomt å bygge mer uten subsidier

• Sverige bygger mest vindkraft for å erstatte kjernekraft



Svensk kjernekraft faser ut, mens Finland bygger nytt

• Forutsetter at Sverige faser ut all kjernekraft til 2040

• Finland opprettholder sin kapasitet

• Samlet nordisk kjernekraft ned med 60 TWh



Variabel kraftproduksjon blir dominerende i Norden

• Maksproduksjon fra elvekraft, vindkraft og solkraft kan overstige forbruket alene

• Andre timer der maksforbruket er langt høyere enn all tilgjengelig produksjon



Store svingninger i nordisk uregulert produksjon til 2040

Termisk

Magasinkraft

Vind og sol
Elvekraft

Forbruk14 GW eksport 

16 GW spill

11 GW import 

2 GW utkobling



Større utveksling med resten av Europa

• Kapasiteten ut av Norden øker mye frem til 2025

• Kan bli mer i fortsettelsen - få nye forbindelser i Basis utover de som er planlagt



Økende overskudd på energibalansen i Norge

• Vindkraft vokser raskere enn forbruk

• Ny vindkraft etter 2025 kommer i Basis i stor grad i Sør-Norge

• Mer forbruk og økt nettkapasitet kan gi annen utvikling

Netto energibalanse over året Vindkraftproduksjon per år



Analyse Norge
Mye vindkraft, økt forbruk, prisforskjell nord-sør, prisområde 



Mer fornybar hjemme og ute presser ned prisene på sikt

• Prisene i Sør-Norge stiger mot 2025 før mer vindkraft presser de ned

• Flaskehals ut av Nord-Norge gir lavere priser 

• Midt-Norge (NO3) blir trolig liggende mellom

• Større prisforskjeller internt i Sverige 

Norske priser i forventning Nordiske priser i forventning



Oppsiden trolig begrenset av vindkraft

Utfallsrom norske priser

SørMidtNord



Først mer stabile priser mellom sesong så mer variabelt

• Forbindelsene ut av Sør-Norge demper hydrologi sin påvirkning på prisene

• Utviklingen videre gjør at vi havner tilbake der vi er i dag, med enda mer variasjon

Prisen per kvartal over alle simulerte tilsigsår i 2018, 2025 og 2040

1988 2016 1988 2016



Mindre markedsandel for vannkraft – mer volatilitet

• Regulerbar vannkraft mister markedsandel

• Fornybar, prisen i Europa og forbruksutkobling stadig viktigere for nordisk pris

• Større forskjell i verdien av vannet i ulike magasin gir brattere norsk tilbudskurve

Simulerte kraftpriser i tilfeldig vintermåned 2018 og 2040 Simulerte kraftpriser i tilfeldig sommermåned 2018 og 2040



Sør-Norge kan trolig bygge ut mye lønnsom vindkraft

• Høy lønnsomhet av ny vindkraft tidlig i perioden, men faller mot 2040

• Kraftprisen er relativt lite sensitiv for mer vind

• Stor usikkerhet knyttet til europeiske priser

Oppnådd kraftpris for vindkraft
Prisene i Sør-Norge er relativt robuste mot mer vind



Kan bli dynamikk med vindkraft og forbruk

• Vindkraft og forbruk balanserer hverandre ut i stor grad på grunn av vannkraften

• Gjør at vindkraft opprettholder inntjening selv om andelen blir stor

• Stort kraftoverskudd i vårt 2040 datasett – forbruksvekst vil øke lønnsomheten 



Lavere priser i Nord- enn Midt- og Sør-Norge mot 2025

• Flaskehalsen øker ut av Nord-Norge gitt vindkraft med investeringsbeslutning

• Prisforskjellene øker også som følge av markedsutviklingen generelt

• Raskt økende flaskehals ved ytterligere utbygging

Samlet flyt ut av NO4 Snittpris per uke over året i 2018 Snittpris per uke over året 2025

1 52 1 52



Nord-Norge: Kraftprisen trolig nært kostnad for vindkraft

• Nord-Norge har store vindkraftressurser 

• Forbruk (og nett) kan legge til rette for begrenset utbygging i Nord-Norge

• På sikt presser lavere kraftpriser i Sør-Norge og Nord-Sverige prisene ned uansett

• Prisen på sikt blir trolig nær utbyggingskostnad

Utvikling i kraftpris i Nord-Norge med 

trinnvis utbygging av forbruk og produksjon

Utvikling i snittpris og vindvektet pris i 

forventning i Nord-Norge

Vi har stabil kraftbalanse i Nord-Norge etter 2025



Deling av NO4 gir bedre utnyttelse av nettet

• Enklere å håndtere flaskehalsene og drifte nettet ved å dele NO4 i to

• Mer informasjon om plassering av produksjon og balanse i markedsklareringen

• I utgangspunktet liten prisforskjell mellom områdene etter deling

• Forutsetter mest sannsynlig flytbasert markedsklarering

Flyt ut av Nord-Norge Flyt Ofoten-Ritsem



Sør-Sverige klarer seg, men det koster…

Prisspiker gir 

forbruksreduksjon

Lite regulerbar 

produksjon

Stort underskudd i 

Sør-Sverige i 2040 

– gir prisspiker 

Import dekker 50 % 

av forbruk en normal 

vinteruke i SE3



NO1 mest utsatt for høye priser i Sør-Sverige

Prisen i NO2 lik "lave tyske priser", mens prisen i NO1 er satt av høye svenske priser

Priser i NO1, NO2, SE3 og Tyskland i vinteruke 2040



Økt prisforskjeller både internt og ut av landet

• Prisforskjellene øker internt i Norge 

• Større prisforskjeller mot Danmark enn Sverige

• Kablene reduserer i første omgang prisforskjellene mot kontinentet, før de øker igjen



Prisforskjellene avhenger av utviklingen i europeiske priser

Prisforskjeller i våre alternative kraftprisscenarioer i 2025



Sannsynlig med flere tilpasninger i Norge

• Mer effekt og pumpekraft i vannkraftsystemet

• Mer nett internt i Norge og flere mellomlandsforbindelser

• Forbruk som kan utnytte sesongvariasjoner i kraftprisen

Simulerte timespriser i 4 vinteruker i Sør-Norge Regulert vannkraft øker i verdi, uregulert synker



Lavere priser enn i LMA 2016

• Vekst i kontinentale priser tidligere trekker (har trukket) opp norske priser

• Men på sikt gir mer fornybar ute og hjemme lavere priser 

Regulert vannkraft øker i verdi, uregulert synker


