
Mot et utslippsfritt kraftsystem: 

hvilke implikasjoner for nettet? 

Runa Haug Khoury

Seniorrådgiver Energi og Industri

Nasjonalt Kraftsystemmøte 31.august 2016



1. Når blir kraftsystemet utslippsfritt?

2. Hva blir implikasjonene for nettet? 





Vi lever i en global fornybarrevolusjon

Kilde: Bloomberg New Energy Finance (2013)

Prognose for globale 
energiinvesteringer frem mot 2030:

- kull, gass og olje står i dag for 40% 
av investeringene i ny 
produksjonskapasitet
➢ 10-12% i 2030

- 2030: 73% av alle nye 
energiinvesteringer globalt vil gå 
inn i fornybar!



Disruptiv endring i kraftsektorens 
tradisjonelle strukturer

▪ Energisystemet blir renere, mer distribuert 
og smartere

▪ Drivere mot et utslippsfritt kraftsystem :
▪ Markedstrender
▪ Teknologiske nyvinninger i 

kraftsektoren
▪ Politiske utslippsreguleringer

▪ Nå er markedet selv, fremfor klimapolitikk 
og reguleringer, sterkeste driver for vekst i 
fornybar energi og energiomlegging



“Fremtiden er elektrisk”:
sol, vind, lagring – og elektrifisering

Markedet for energilagring: $ 250 milliarder innen 2040  

Elbiler: 25% av global bilflåte innen 2040 - 8 % av verdens strømforbruk

Installasjonskost for solkraft vil falle med 60% mot 2040

Installasjonskost for landbasert vindkraft vil falle med 41% mot 2040

Fra i dag frem mot 2040 vil $11.4 trillioner investeres i ny
kraftproduksjon: $7,8 trillioner av disse vil investeres i fornybar energi!

Kilde: Bloomberg New Energy Finance  /  New Energy Outlook  2016 



Det grønne skiftet i kraftsektoren globalt: 
installert kapasitet per teknologi mot 2040
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Kilde: Bloomberg New Energy Outlook 2016



Ren kraft og elektrifisering: 
implikasjoner for «annerledeslandet» Norge

▪ Allerede fornybare – omstilling mot ren 
kraftproduksjon ikke nødvendig

▪ Utslippskutt gjennom elektrifisering: 

▪ Realistisk potensiale mot 2035: 10 MtCO2 (Statkrafts 
Lavutslippsscenario 2016)

▪ Transport: 7 MtCO2

▪ Industri: 3MtCO2

▪ Bygg: 1MtCO2

▪ Ny grønn næringsutvikling gjennom elektrifisering

▪ Vannkraft og mellomlandsforbindelser som fleksibel 
kapasitet: en næringsmulighet



Det norske kraftsystemet ikke immunt 
mot brukerdrevet innovasjon!

Illustrasjon: Bellona



Disruptiv endring i kraftsektoren:
implikasjoner for nettet

Illustrasjon: Statkraft

«The electric grid is changing from a system of
centralized power plants where power flows in 
one direction through transmission and 
distribution lines to consumers to a more 
complex system where information and 
electricity flow back and forth from the grid to 
consumers, guided by «smart» technologies, 
powerful «big data» analytical tools, and 
device-to-device communications (‘the Internet
of things’)»

Resources (No. 192, 2016) 



Implikasjoner for nettet
▪ Effektkurven over døgnet endrer seg pga. økt og 

endret elektrisitetsbruk i husholdninger og 
næringsliv relativt til store industrielle kunder

▪ Styre og prise tilbudet for endret etterspørsel: 
▪ Stimulere forbrukerfleksibilitet / smarte løsninger 
▪ Grid scale og lokal energilagring
▪ Flere mellomlandsforbindelser for stabil 

reservekraft
▪ Mer avanserte kontrollsystemer / e.g. Statkraft’s

Virtual Power Plant



Er norsk nettinfrastruktur 
rustet for lavutslippsamfunnet?

Det investeres stort i oppgradering av sentralnettet. Men hva med distribusjonsnett og 
tentaklene ut mot sluttbrukere: 

▪ Er det eksisterende nettet sterkt nok til at alle nye biler som selges etter 2025 er 
nullutslippsbiler? 

▪ Er eksisterende infrastruktur sterk nok til at alle gamle oljefyringsanlegg kan skiftes ut innen 
2020? 

▪ Kan det eksisterende nettet ta imot egenprodusert strøm fra et økende antall husholdninger?

▪ Kan smart styring og økt skjæring mot IKT tilrettelegges mot eksisterende nettinfrastruktur?

➢ Krever overgangen til lavutslippssamfunnet investeringer i nytt nett med mer fremtidsrettet 
teknologi – og nye tariffmodeller for å dele kostnader og inntekter?



THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE 
IS TO INVENT IT  - Alan Kay


