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Industrisynspunkter på fremtidens kraftsystem

Agenda:

Hydros virksomhet i Norge og planer framover

Oppdateringen av nettutviklingsplanen – våre forventninger til NUP 2017

Private kabler

Industriens bidrag til kraftsystemet

Oppsummering
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Aluminium – stadig viktigere byggekloss i det moderne samfunn

(3)



Norge har verdens beste utgangspunkt for grønn aluminium

(4)

Lower direct emissions in Hydro

Hydro in leading industry position on CO2 emissions

-70%

Source: CRU, Hydro Analysis, IAI
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Hydros kraft- og aluminiumproduksjon utvikles videre
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Produksjon i TWh Tall i tusen tonn 
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Ambisiøse planer for metallverkene i et krevende marked

2016: 950 000 tonn

• Full drift på Sunndal fra juni 2015

• Halv drift på Husnes

Effektivisering av eksisterende verk i Norge

• Ambisjon: øke produksjonen med 100 000 tonn innen 2025

Teknologipilot på Karmøy planlegges idriftsatt andre 

halvår 2017

• 75 000 tonn

Ny produksjonslinje på Karmøy skal vurderes

• 255 000 tonn

(6)

Hydros teknologipilot på Karmøy: verifisering av verdens 

mest energi- og klimavennlige produksjonslinje for aluminium 



Nettløsning ved mulig fullskalaanlegg på Karmøy

Mulighet for fullskalaanlegg på Karmøy 

• Forutsatt at markedsforhold og -utsikter tillater utvidelse 

• Forutsatt vellykket testperiode for pilotanlegg

• Ca 500 MW inkl. pilotanlegg

• Statnett mener at et fullskalaanlegg gir behov for økt nettkapasitet

Utfordring når myndighetsbehandling og bygging av nett tar 

vesentlig lengre tid enn å bygge en ny produksjonslinje

• Statnett har nylig mottatt OEDs beslutning om konseptvalgutredning for 

nettløsning på Haugalandet

Viktige forhold for nettutviklingen

• Akseptabel forsyningssikkerhet er styrende

• Kostnadseffektive nettløsninger 

• Tidseffektive prosesser – myndighetsbehandling og bygging
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Forventninger til nettutviklingsplanen i 2017

• God involvering av aktørene

• Kostnadseffektiv nettutvikling og jevnere 

investeringstempo

• Mer innsyn i analyser og forutsetninger

• Forsyningssikkerhet viktigst

• Standardisering kun når det er kostnadseffektivt

• Bør gjenta en avventende holdning til nye 

kabler

(8)

Statnetts nettutviklingsplan er blitt et bedre verktøy, men fortsatt mulig å forbedre



Positiv til private kabler, men investor bør ta full prosjektrisiko – private 

kabler bør tarifferes

(9)

• Utgangspunkt: Overskudd fra privat kabel vil tilfalle eier og ikke nettkunder – øvrige kostnader belastes forbrukerne

• Statnett har nedjustert sine estimat for flaskehalsinntekter for de nærmeste årene – svekker lønnsomhet av kabler generelt

• Privat kabel kan gi industrien høyere nettkostnader enn en Statnettkabel

• Tariffering av en kabel bør baseres på kabelens kostnader og nytte for transmisjonsnettet

Positivt at investering baseres på 
bedriftsøkonomiske kriterier

Bedriftsøkonomi kabel – inklusiv tariffering



Positiv til private kabler, men investor bør ta full prosjektrisiko – private 

kabler bør tarifferes

(10)

Men urimelig at industrien skal ta risiko 
for mulig ulønnsom privat kabel !

Bedriftsøkonomi kabel – inklusiv tariffering

• Utgangspunkt: Overskudd fra privat kabel vil tilfalle eier og ikke nettkunder – øvrige kostnader belastes forbrukerne

• Statnett har nedjustert sine estimat for flaskehalsinntekter for de nærmeste årene – svekker lønnsomhet av kabler generelt



Positiv til private kabler, men investor bør ta full prosjektrisiko – private 

kabler bør tarifferes

(11)

Kabel som gir prisøkning 

– svekker industriens 

konkurransekraft
Bedriftsøkonomi kabel – inklusiv tariffering



Industriforbruk bidrar til en effektiv drift av kraftsystemet

(12)

Tariffmodell og markedsdesign viktig for å utløse potensialet i industrien 

Markeder

Spot

Regulerkraft

RKOM  Sesong&Uke

Energiopsjoner

Frekvens

Tariff

Fastledd – stabilitet

Energiledd – tap i nettet

Forutsigbart,

stabilt forbruk

hele året



Oppsummering

• Hydro ønsker å videreutvikle både kraft og aluminiumproduksjonen i Norge  

• En kostnadseffektiv og forutsigbar nettutvikling avgjørende

Positiv til private kabler, men investor bør ta full risiko av prosjektet – private kabler bør 

tarifferes av transmisjonsnettet

Industriforbruk bidrar til et effektivt kraftsystem
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