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Hvorfor og hvordan

• Nødvendig å forstå og tallfeste langsiktig utvikling

• Se nye behov og muligheter tidlig nok

• Ta riktige investeringsbeslutninger – estimere verdien av nye anlegg

• Mye usikkerhet - repetitive analyser og utredningsprosesser

• KVU`er

• Områdestudier

• Ny langsiktig markedsanalyse hvert andre år

• KSU/NUP prosessen

• Nå– marked og mulige konsekvenser for nettutbygging etter 2025



Forutsetninger Europa



Forventningsscenario 2016-40

• Fornybarandelen øker 

• Fra 27 % til over 60 % i 2040

• Andel sol og vind går fra 12 til 50 %

• Halvering av CO2-utslippene til 2040

• Strammere marked fra 2025

• Moderat vekst i prisene på kull, gass og CO2



• Elektrifisering veier mer enn effektivisering

• Elbil konkurrerer uten subsidier fra 2025

25 % vekst i forbruket til 2040

2016 2040

Ca. 40 % av nybil salget i 2040

Ca. 450 TWh forbruk i 2040



Scenarioer for høy og lav kraftpris

• Laget for å vise vedvarende høy og lav gjennomsnittspris

• Fokus på sentrale usikkerhetsmomenter

• Men lik hovedretning – store utslippskutt og høy fornybarvekst

2016 2020 2025 2030 2040

• Brenselsprisene øker tidligere til et høyere likevektsnivå

• CO2-prisen øker mye – EU ETS blir sentralt virkemiddel

• Større forbruksvekst – mer elektrifisering

• Mer fornybarutbygging og litt større fornybarandel

• Mer fleksibilitet og lagring

→Utslippskutt og fornybarvekst er mer markedsbasert

Høy

• Brenselsprisene øker seinere til et lavere likevektsnivå

• CO2-prisen forblir lav – andre virkemidler gir utslippskutt

• Lavere forbruksvekst 

• Mindre fornybarutbygging, men større fornybarandel

• Mindre fleksibilitet og lagring

→ Mer regulering og subsidier 

Lav

Basis



Forutsetninger Norden



Vi forventer forbruksvekst i Norden

• Samlet nordisk forbruksvekst på 50 TWh fra i dag til 2040

• Elbiler – 25 TWh i basis 2040

• Industri, petroleumsrelatert virksomhet og datalagring

• El i varmesektoren

• Energieffektivisering i bygg og industri ikke nok for å utligne vekst
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TWh Energibalanse i Norden

Fornybarutbyggingen fortsetter

• EU skal bygge ut over 1000 TWh – press om at alle bidrar

• Energisikkerhet – unngå underskudd på kraftbalansen

• Kraftpriser over 35-40 €/MWh kan gi utbygging uten støtte

Økt forbruk 

og mindre 

termisk/ 

kjernekraft

Basisscenario

Økt fornybar



Stor andel uregulert produksjon gjør at…

• Kortvarige ubalanser og svingninger betyr mer

• Kraftoverskudd over året får mindre betydning

• Økt behov for utveksling internt og ut av Norden



Kraftpriser



Forventet kraftpris – Europa og Norge

• Økende snittpriser til 2030

• Økte brensels- og CO2-priser 

• Gasskraft blir prissettende i flere timer

• Stabile priser videre mot 2040 

– til tross for prispress fra fornybar

• Forbruksvekst fra elektrifisering

• Forbruksfleksibilitet begrenser nullpriser

• Flere pristopper utligner lavpristimer

Data fra 2017 er markedets fremtidspris.

Deretter simulerte priser.



Utfallsrom kraftpris – Europa og Norge

• Lavt scenario 

• Brensels- og CO2-pris stagnerer

• Høy fornybarandel presser ned 

prisene mot 2040

• Høyt scenario 

• Gass og CO2-prisene øker til et 

høyere nivå

• Mer lagring og forbruksfleksibilitet 

gir færre lave priser



Økende prisvolatilitet på kontinentet

2020 2030 2040

Simulerte tyske priser



..selv om vi får inn mye mer fleksibilitet

• Forventer mer av alt – lastflytting, batterier, elbil og storskala

• Nødvendig for å utnytte økende volumer sol og vindkraft

• Mer lønnsomt som følge av større prisvolatilitet 

• Gir isolert mindre volatilitet men hindrer ikke økning fra i dag



Gradvis mer volatile priser i Norden også

2020 2030 2040



Kan fornybar gi pristak i Norden?

• Kan få utbygging av fornybar uten subsidier i Norden mot 2030

• Utbygging av vind demper oppsiden - gir trolig ikke "fast" pristak 

• Blir lønnsomt med flere kabler – eventuelt mer forbruk

• Restriksjoner på utbygging av miljøhensyn



Konsekvenser for nettutbygging etter "2025"



I "2025" har vi et mer robust system

• Større fysisk nettkapasitet

• Bedre utnyttelse av nettet gjennom 

• Flytbasert flaskehalshåndtering

• Ulike forbedringer i driften

• Gir plass til mye ny produksjon og 

forbruk 

• Reduserer behovet for nye 

utbyggingsprosjekter

• Mer forbruksfleksibilitet demper 

behovet for nettutbygging ytterligere



Basis 2030 – lite flaskehalser internt

• Undervurderer trolig de reelle flaskehalsene

• Indikerer at det skal betydelige endringer til for å utløse utbygging



Ny fornybar kan gi nye nettinvesteringer

• Behov for å forsterke avhenger av:

• Volum

• Geografisk plassering

• Endringer i forbruk og øvrig produksjon

• Er plass til ca. 20 TWh vekst i Norge

• Med dagens nettplan 

• Og fornuftig plassering

• Mindre trolig med store ledningsprosjekter

mellom regioner kun pga. fornybar før 2030

• Men vil være tilfeller der det blir nødvendig 

med lokale tiltak



Kan få flaskehals ut av Nord-Norge

• Mer fornybar uten tilsvarende forbruksvekst gir økende flaskehals

• "Fri flyt" krever to 420 kV til Trøndelag og økt kapasitet til Sverige

• Skal store volumer til for å forsvare en slik utbygging alene



Nye store enheter kan gi regionale tiltak

• Ny industri og petroleumsvirksomhet – SKL og Finnmark

• Effektutvidelser og pumpekraft i vannkraftanlegg



Økt flyt inn mot Sør-Sverige

• Utfasing av kjernekraft 

→ Effektunderskudd mot 2040

• Lokale tiltak og markedstilpasninger

• Likevel større import inn til området

Økning i maksimport 

på litt over 4000 MW



Er det lønnsomt å bygge?

Høyere kraftprisnivå gir større prisforskjell for lik flyt

• Investeringskostnader

• Nytte i form av reduserte prisforskjeller og tap

• Reinvesteringsbehov og forsyningssikkerhet

→ Kan ha vesentlige flaskehalser uten at det er lønnsomt å forsterke nettet



Mellomlandsforbindelser ut av Norden

• Avtagende marginalnytte av nye forbindelser

• Vi forventer samtidig en markedsutvikling som gir økt nytte mot 2030/40

• Lave nordiske sommerpriser

• Stor prisvolatilitet på kontinentet om vinteren

• Likevel betydelig usikkerhet og stort utfallsrom knyttet til lønnsomhet



Oppsummert - stort utfallsrom for videre nettutvikling 

• Kan bli behov for flere store nettinvesteringer 

• Fornybar i stor skala, uten "styrt" geografisk plassering

• Industri og petroleumsforbruk i Finnmark…

• …og andre steder der nettet fortsatt har lav kapasitet

• Nye mellomlandsforbindelser

• Effektutvidelser og pumper i vannkraftsystemet

• Men kan også få en utvikling med lavere aktivitet

• Reinvesteringer og forsyningssikkerhet i Oslo og Stavanger

• Mindre investeringer i forbindelse med tilknytning til sentralnettet

• Få nye store ledningsprosjekter mellom regioner



Takk for oppmerksomheten!


