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Sammendrag 

Vinteren 2002/2003 var det en svært anstrengt kraftsituasjon. Som en reaksjon kom St.meld. nr. 18 
(2003-2004) "Om forsyningssikkerheten for strøm mv. (forsyningssikkerhetsmeldingen)". Denne 
meldingen la premissene for den ansvarsdelingen for energisikkerhet som sektoren fortsatt opererer 
etter. Energisikkerheten i kraftsystemet skal i hovedsak sikres ved at de ulike aktørene i kraftmarkedet 
sørger for at det er tilstrekkelig kapasitet til å dekke etterspørselen. Ansvar for rasjonering ligger hos 
NVE. Meldingen slo fast at det ikke er samfunnsmessig rasjonelt å eliminere risiko for rasjonering.  

Statnett fikk, etter endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) i 2004, ansvar for å 
utvikle virkemidler for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS). Statnett skal vurdere virke-
midlene for SAKS opp mot andre virkemidler vi kan bruke for å bedre forsyningssikkerheten, herunder 
idriftsettelse av nye nettanlegg. Formålet med SAKS-tiltakene er å redusere risikoen for rasjonerings-
inngrep fra myndighetene. Alle SAKS-tiltak, inkludert iverksettelse, må godkjennes av NVE. Per i dag 
har NVE godkjent Reservekraftverk (RKV) på Nyhamna og Tjeldbergodden som SAKS-tiltak. I tillegg 
søker vi hvert år om å videreføre ordningen med å kjøpe Energiopsjoner i forbruk (ENOP). 

Statnett har ikke gjort en ny helhetlig analyse av sannsynligheten for SAKS og mulig nytte av SAKS-
tiltak etter rapporten som ble utarbeidet i 20061, og varslet derfor i evaluering av ENOP våren 2013 at 
vi i løpet av vinteren 2015 ville gjennomføre en større gjennomgang. NVE fattet våren 2014 vedtak om 
at Statnett skal levere en vurdering av fremtidig behov for SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som 
eventuelt vil være mest effektive, herunder en vurdering av mulige SAKS-tiltak utover de som er i dag.  

Energisikkerhet – svært lav sannsynlighet for rasjonering 

Behovet for SAKS-tiltak er tett koblet opp mot sannsynligheten for rasjonering. Det er derfor gjennom-
ført en større analyse for å anslå sannsynligheten for rasjonering i løpet av de nærmeste 10 årene. 
Analysen fokuserer på rasjonering som følge av energiknapphet for større områder – at det ikke er 
nok lagret vann i magasinene. I flere mindre geografiske områder kan det oppstå effektknapphet. 
Denne problemstillingen nevnes også kort i rapporten hvor vi støtter oss til brev fra NVE i vår 
oppsummering av systemansvarliges ansvar i slike situasjoner.  

Fram mot 2020 og videre mot 2030 vil det skje store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet. 
Flere av disse endringene påvirker sannsynligheten for rasjonering.  

 Kraftoverskuddet i både Norge og Norden blir større 

 Vi bygger mer overføringskapasitet internt i Norge og nye mellomlandsforbindelser 

 Trenden med et stadig våtere og varmere klima fortsetter 

For å kunne analysere konsekvensene av disse endringene har vi valgt å ta utgangspunkt i kraft-
systemet slik vi forventer at det vil være i henholdsvis 2016 og 2022. Analysen er basert på modell-
simuleringer med Samlast, en nett- og kraftmarkedsmodell for Norden med detaljert modellering av 
vannkraften. 

En utfordring i analysearbeidet har vært at det per i dag ikke er noen klar konsensus om hva som er 
definisjonen på rasjonering. En streng tolkning er at vi ikke har rasjonering før vi er i en situasjon der 
vi ikke har nok energi på lager til å dekke prisuavhengig forbruk. I motsatt ende av skalaen er det mulig 
å argumentere for at det i praksis er rasjonering når kraftintensivindustri kobler ut på pris. En strengere 
definisjon av rasjonering, som eksempelvis at deler av forbruk tilknyttet distribusjonsnett kobler ut, 
utelukker i praksis muligheten for rasjonering, og fjerner samtidig behovet for SAKS-tiltak. Samtidig vil 
mange oppfatte at vi har rasjonering lenge før vi kommer så langt. 

                                                                 

1 2004-2006 gjennomførte Statnett et stort tverrfaglig prosjekt for å vurdere SAKS-tiltak. Prosjektet involverte 

også bransjen og konklusjonene var bakgrunnen for søknader om ENOP og RKV i 2006. 
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For å kunne gjøre en vurdering av SAKS er vi avhengig av en klar referanse for rasjonering. Vi har i 
denne rapporten valgt å definere rasjonering som en situasjon der industriforbruk stenger ned i en 
periode på minst en uke, og på kraftpriser langt over nivået for de dyreste kraftverkene på kontinentet. 

Også med vår definisjon får vi svært lav sannsynlighet for rasjonering det neste tiåret, både for 
regioner og Norge som helhet. For at det skal kunne oppstå rasjonering i form av at industrilast går ut 
på pris, må vi både ha en tørr og kald vinter med lav fyllingsgrad i utgangspunktet, og samtidig få et 
større bortfall av produksjons- og overføringskapasitet. Typisk må mye av svensk kjernekraft få en 
langvarig stans i produksjonen gjennom vinteren, parallelt med at en eller flere mellomlands-
forbindelser blir liggende ute i samme periode. I tillegg er det en forutsetning at disse hendelsene skjer 
brått og uventet slik at vannkraftprodusentene ikke kan tilpasse seg på forhånd ved å spare mer vann 
enn normalt på høsten.  

Det er mulig at vi kan få en situasjon der både kjernekraft og mellomlandsforbindelser får langvarige 
feil i en allerede anstrengt hydrologisk situasjon. Vi vet også at forenklinger i vår markedsmodellering 
bidrar til at rasjoneringsrisikoen blir noe undervurdert. Og selv om vi bruker en relativt lang tidsperiode 
for å få fram et representativt utfallsrom for tilsig, temperatur og vindkraftproduksjon, er den trolig 
for kort til å fange de verst tenkelige kombinasjonene som kan oppstå. I sum gjør dette at vi ikke kan 
utelukke muligheten for å få rasjonering. Samtidig mener vi at svakhetene i modell og dataunderlag 
har en begrenset betydning. Og sannsynligheten er utvilsomt svært lav for at det både skal være tørt, 
kaldt og langvarige feil i produksjon og overføringskapasitet, siden dette er sjeldne og statistisk 
uavhengige hendelser.  

Vi har hverken et tilstrekkelig dataunderlag eller gode nok modeller for å kunne beregne noen eksakt 
sannsynlighet for rasjonering. Vi kan imidlertid slå fast at sannsynligheten for rasjonering i en eller 
flere regioner er svært lav, anslagsvis et sted mellom 0,1 og 1 %. Samtidig vet vi at det kan oppstå 
driftsmessige utfordringer når fyllingsgraden blir svært lav. Trolig oppstår det lokale driftsutfordringer 
ved lavere enn 10 % magasinfylling. Sannsynligheten for at vi kan få fyllingsgrad under historisk laveste 
nivå i de ulike regionene er mellom 1 og 10 % etter vår vurdering. 

Selv om rasjoneringsrisikoen er veldig lav er det noen regioner som er noe mer utsatte. Generelt er 
det slik at årsaken til rasjonering typisk er felles problemer i Norden, men normalt oppleves 
konsekvensen – rasjonering – først i en mindre region. 

Midt-Norge har litt høyere sannsynlighet for rasjonering på grunn av sin importavhengighet på 
vinteren. Hendelser som reduserer importkapasiteten til Midt-Norge mye kan føre til situasjoner med 
energiknapphet i de tørreste årene. Og om fyllingsgraden i Norge faller til historisk lave verdier, kan 
Midt-Norge være den første regionen som får rasjonering. Sannsynligheten for rasjonering i Midt-
Norge er derfor høyere enn ellers i Norge. Etter at ledningen Ørskog-Sogndal er ferdig reduseres 
sannsynligheten for rasjonering i Midt-Norge, og det er ikke vesentlig større sannsynlighet for 
rasjonering der enn i resten av landet.  

I Sør-Norge, det vil si sør for Trøndelag/Møre og Romsdal, er man mer eksponert for overraskende 
utfall av mellomlandsforbindelser. Sannsynligheten er likevel lav siden alle kabelforbindelser til 
kontinentet, altså to forbindelser i 2016 og fire i 2022, må falle ut i et veldig tørt år for å komme i en 
rasjoneringssituasjon. Det betyr bortfall av henholdsvis 2300 MW eller 5300 MW overføringskapasitet. 
Nord-Norge skiller seg ut med lavere sannsynlighet for rasjonering enn resten av Norge.  

Kabler mot Storbritannia og Tyskland reduserer sannsynlighet for rasjonering 

Utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker mye frem til 2022, og alt annet likt reduserer 
dette rasjoneringsrisikoen. Samtidig indikerer våre simuleringsresultater at de nye kablene kan gi noe 
lavere fyllingsgrad både i tørrår og i år med normalt tilsig. Dette skyldes for det første at vi får lavere 
priser i knapphetsperioder når importkapasiteten blir større. Dermed får produsentene et svakere 
insentiv til å spare vann til disse periodene, og hensynet til å ha mer plass i magasinene før vårflommen 
veier tyngre. For det andre kan produsentene sikte på en lavere fyllingsgrad ved inngangen til vinteren 
og slik redusere sannsynligheten for å tape vann hvis det skulle bli mye regn i stedet for snø når 
magasinfyllingen er på sitt høyeste. Begge disse mekanismene bidrar til å utligne noe av gevinsten 
mellomlandsforbindelsene gir i forhold til redusert rasjoneringsrisiko. Det betyr imidlertid ikke at 
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samlet rasjoneringsrisiko øker. Lavere sannsynlighet for rasjonering med økt utvekslingskapasitet er 
et premiss for at produsentene trolig vil justere på vanndisponeringen. Uten redusert rasjonerings-
risiko er det heller ikke noe grunnlag for å endre vanndisponeringen. 

Når vi ser på helheten i simuleringsresultatene, utover magasinfyllingsgraden, er det tydelig at økt 
utvekslingskapasitet gir bedre marginer og lavere sannsynlighet for rasjonering. Blant annet går 
maksimal kraftpris ned og det er fortsatt mulig å øke importen fra Storbritannia, selv i de verste 
værårene. Og som gjennomgått i rapporten blir systemet mer robust for uventede, store og langvarige 
bortfall i produksjons- og overføringskapasitet. Vi har studert kraftsituasjonen i vinteren 2010/2011 
som et eksempel. Ved årsskiftet var magasinfyllingen svært lav, og importkapasiteten til Norge var 
redusert. I 3 av våre 51 tilsigsscenario fører dette utgangspunktet til rasjonering i Sør-Norge. Med de 
nye forbindelsene planlagt til 2020 (SK4, Nordlink og NSN) oppstår det likevel ikke rasjonering i noen 
av disse tilsigsscenarioene. 

SAKS-tiltak griper inn i markedet og er kostbare 

Prinsipielt vil alle SAKS-tiltak ha karakter av å gripe inn i markedet. Inngripen kan skje på mange måter, 
men vil kunne påvirke priser, vanndisponering og forbruksadferd. Markedets forventning om at SAKS-
tiltak vil bli implementert, vil derfor medføre kostnader og en fortrengningseffekt i form at hele den 
antatte effekten av tiltaket ikke er tilgjengelig. I visse tilfeller vil SAKS-tiltak kunne øke risiko for at SAKS 
inntreffer, eksempelvis fordi vannkraftaktørene tapper mer vann tidligere enn de ellers ville gjort. 

NVE stiller i forarbeidene til fos flere krav til SAKS-tiltak. Blant annet skal risiko for rasjoneringsinngrep 
reduseres og tiltakene skal ikke endre markedets investeringsbeslutninger eller produksjonsprofil. Vår 
gjennomgang av aktuelle tiltak i produksjon eller forbruk viser at det er mulig å redusere risiko for 
rasjoneringsinngrep regionalt.  

SAKS-tiltak skal heller ikke bryte med annen norsk eller europeisk lovgivning. Europeisk lovgivning er 
spesielt utfordrende for å sikre effekten av eventuelle SAKS-tiltak. For å få en god effekt av SAKS-tiltak 
må importkapasiteten utnyttes maksimalt både før og etter at tiltaket er iverksatt. Det er ikke mulig å 
låse importkapasiteten i en SAKS situasjon for å sikre dette. 

Det er vanskelig å utvikle SAKS-tiltak som er spesielt egnet for å håndtere en nasjonal og nordisk 
situasjon. Slike situasjoner vil kreve større energimengder for å kunne være et reelt tiltak for et så stort 
område. Et nordisk energiproblem kan ikke løses i et land. Kraftprisen er i en slik situasjon tilnærmet 
lik i hele Norden. Hvis Norge gjennomfører tiltak alene for å bøte på energiknappheten, vil dette bare 
føre til høyere eksport til/redusert import fra de andre landene. Eksisterende virkemidler er i første 
omgang plassert og utformet for å kunne bidra i en regional knapphetssituasjon. Fra 2016 vil 
sannsynligheten for en nasjonal SAKS og behov for tiltak reduseres sammenlignet med dagens 
situasjon.  

Reservekraftverkene (RKV) som er plassert i Midt-Norge er på 150 MW hver og er forutsatt å kunne 
produsere ca. 1000 GWh energi over 5 mnd. periode fra nyttår og ut mai. Denne energimengden kan 
ha en effekt på knapphet i Midt-Norge, men vil lite trolig være et treffsikkert virkemiddel hvis 
knappheten berører flere områder. Ny reserverkraft som energireserve anser vi som mindre aktuelt i 
lys av bl.a. lav sannsynlighet for SAKS og høye kostnader. 

Forbruksfleksibilitet er en viktig forutsetning for et velfungerende kraftmarked 

Industrien har historisk hatt begrenset fleksibilitet for energireduksjon grunnet leveringsforpliktelser 
og kontraktsmessige forhold. Prisspikere sesongen 2009/2010 hvor prisene kom opp i rundt 10 kr/kWh 
for enkelttimer, samt deltagelse i RKOM og ENOP har gjort at flere aktører nå byr prisfleksibelt i spot 
eller har faste rutiner for å by prisfleksibelt i perioder hvor prisene økes over normalnivå. Dette vil 
virke positivt i effektsituasjoner ved å redusere potensielle pristopper.  

Tilsvarende forventer vi at AMS vil legge til rette for at et større volum forbruksfleksibilitet synliggjøres 
gjennom bud i spotmarkedet. Økt energieffektivisering og en varig reduksjon i forbruket vil bedre 
kraftbalansen og i utgangspunktet redusere sannsynligheten for SAKS. Dette vil imidlertid også bety at 
mye av den potensielle fleksibiliteten blant forbrukerne er tatt ut før en anstrengt situasjon oppstår, 
og bidraget i en anstrengt situasjon vil kunne bli mindre. Effektivisering og energisparing vil også kunne 
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inkluderes i disponeringen av vannmagasinene. Våre analyser viser at økt priselastisitet hos alminnelig 
forbruk reduserer sannsynligheten for og omfanget av rasjonering, selv om svært mye av forbruks-
reduksjonen fra priselastisitet forsvinner som økt eksport/redusert import. 

Kraftmarkedet er vårt viktigste SAKS-tiltak 

Kraftmarkedet er det viktigste virkemiddelet for å få en god fordeling av kraftproduksjonen. Det er 
normalt god informasjon i markedet om energisituasjonen, og sannsynligheten for rasjonering 
reduseres ved at aktørene i kraftmarkedet konkurrerer og tilpasser seg denne informasjonen. 
Rasjonering innebærer høy pris for kraft, og aktørene vil ikke ønske å selge potensielt verdifullt vann 
billig dersom de ser at en slik situasjon er sannsynlig. Produsentene beregner alltid sin vannverdi (pris) 
slik at den reflekterer sannsynligheten for høy pris og lav pris i fremtiden. Om sannsynligheten for 
rasjonering øker setter de prisen høyere, og mer kraft blir importert som i tur reduserer 
sannsynligheten for rasjonering. 

Åpenhet og transparens i markedet om den aktuelle situasjonen vil derfor være et meget billig og 
effektivt virkemiddel. Tidlig informasjon gjør det enklere å tilpasse seg den vanskelige situasjonen, og 
dermed redusere sannsynligheten for rasjonering. Utfordringen er produsentenes insentiv til å ta 
høyde for spesielle og mindre sannsynlige hendelser, for eksempel sen snøsmelting eller utfall av 
overføringsforbindelser. Dette kan etter våre vurderinger vanskelig gjøres gjennom mulige SAKS-tiltak, 
men kan evt. håndteres gjennom å innføre minimumsrestriksjoner i magasiner. 

Innspill til OED og NVE – minimumsrestriksjoner i magasiner 

Minimumsmagasin er et tiltak for å heve magasinfyllingen ved inngangen til vinteren. Alle magasiner 
får et krav til minste magasinfylling frem til en uke på vinteren som gjør at den samlede magasin-
fyllingen på det tidspunktet er tilstrekkelig for å unngå rasjonering. Vi mener at dette vil fungere, men 
det er ikke et SAKS-tiltak, siden det må planlegges og iverksettes lenge før en SAKS oppstår. 

Kostnaden for minimumsmagasin ser ut til å være relativt høy gitt den sannsynligheten for rasjonering 
som vi har estimert. Tiltaket fungerer som en forsikring, altså en kostnad i år uten rasjonering og en 
gevinst i år hvor rasjonering ville oppstått uten tiltaket. Dersom kraftmarkedet undervurderer 
sannsynligheten for rasjonering, eller man har en risikoavers tilnærming, kan dette være et aktuelt 
tiltak.  
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1 Innledning 

Norsk kraftproduksjon består i all hovedsak av vannkraft. I utgangspunktet gjør dette kraftforsyningen 
sårbar for svingninger i tilsig og temperatur. I år med lite tilsig og lave temperaturer kan vi oppleve å 
gå tom for vann før vårløsningen og dermed få en situasjon der forbruket må reduseres, i første rekke 
gjennom høye priser, men også eventuelt ved myndighetsbestemt rasjonering. Risikoen for tomgang 
er imidlertid kraftig redusert som følge av at vi over tid har bygget ut store magasiner og en betydelig 
utvekslingskapasitet mot våre naboland. I tillegg bidrar produsentene til å redusere risikoen gjennom 
sin kontinuerlige produksjonsplanlegging. 

Selv om vi til nå ikke har opplevd rasjonering, har det i løpet av de siste 25 årene flere ganger vært 
"kritisk". Og i etterkant av krisevinteren 2002/2003 fikk Statnett ansvar for å utvikle virkemidler for å 
håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS). Per i dag har NVE godkjent reservekraftverk (RKV) 
på Nyhamna og Tjeldbergodden som SAKS-tiltak. I tillegg søker vi hvert år om å videreføre ordningen 
med å kjøpe energiopsjoner i forbruk (ENOP). 

I denne rapporten vil vi belyse følgende problemstillinger. 

 Hva er sannsynligheten for å få rasjonering og å havne i en SAKS-situasjon? 

 Hvilke tiltak kan bidra til å redusere risikoen for rasjonering, og hva er konsekvensene og 
mulige kostnader ved disse tiltakene? 

Det er i prinsippet to mulige årsaker til at vi kan få rasjonering av kraft, enten direkte gjennom feil i 
nettet eller ved at vi har for lav magasinfylling. I denne rapporten fokuserer vi på sistnevnte. Vi 
vurderer imidlertid også konsekvensene av langvarige feil i nettet, men da i forhold til hvordan dette 
påvirker sannsynligheten for tomgang i magasinene. 

Fram mot 2020 og videre mot 2030 vil det skje store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet. 
Flere av disse endringene påvirker sannsynligheten for rasjonering:  

 Kraftoverskuddet i både Norge og Norden blir større 

 Vi bygger mer overføringskapasitet internt i Norge og vi får nye mellomlandsforbindelser 

 Trenden med et stadig våtere og varmere klima fortsetter 

For å kunne analysere konsekvensene av disse endringene har vi valgt å ta utgangspunkt i kraft-
systemet slik vi forventer at det vil være i hhv 2016 og 2022. I tillegg drøfter vi kort konsekvensene av 
utviklingen innen produksjon, forbruk og overføringskapasitet de siste ti årene. 

I tillegg til en gjennomgang av aktuelle SAKS-tiltak har vi også vurdert tiltak som ligger utenfor Statnetts 
ansvar. Tiltakene har imidlertid en innvirkning på rasjoneringsrisikoen og er derfor aktuelle, selv om 
en eventuell innføring av disse ligger utenfor Statnetts ansvarsområde. 
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2 Statnetts SAKS-ansvar 

Vinteren 2002-2003 ble strømprisene svært høye og det var en stund stor sannsynlighet for at 
magasinsituasjonen ville bli kritisk i enkelte områder. Med bakgrunn i denne erfaringen la regjeringen 
frem St.meld. nr. 18 (2003-2004) "Om forsyningssikkerheten for strøm mv (Forsyningssikkerhets-
meldingen)". Det var et ønske om å supplere markedet med ekstra sikkerhet i svært anstrengte 
situasjoner og redusere risikoen for rasjoneringsinngrep. Det understrekes imidlertid i meldingen at 
det ikke vil være samfunnsmessig rasjonelt å sikre seg fullstendig mot rasjonering, og at eventuelle 
tiltak som etableres skal være samfunnsmessig rasjonelle.  

Myndighetens ønske om å være bedre rustet til å mestre svært anstrengte kraftsituasjoner og 
minimere risikoen for rasjoneringsinngrep må sees i sammenheng med de store konsekvensene slike 
hendelser kan medføre. Rasjonering kan bare vedtas dersom ekstraordinære forhold tilsier det og det 
er OED som har myndighet til å fatte en slik beslutning. Hvorvidt det foreligger slike ekstraordinære 
forhold, er avhengig av en konkret vurdering fra OEDs side basert på faglige innspill fra NVE og 
Statnett. 

Statnett, som systemansvarlig, fikk med bakgrunn i Forsyningssikkerhetsmeldingen en ytterligere 
konkretisering av sitt ansvar for å ivareta den momentane balansen til "enhver tid" ved at det ble 
inkludert en egen bestemmelse om Svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) i forskrift om 
systemansvaret (fos) § 22a. Fos § 22a gir Statnett ansvar for å utrede og iverksette tiltak som kan 
redusere risikoen for rasjonering. Forslag til tiltak skal forelegges NVE, og tiltak kan ikke iverksettes 
uten godkjenning fra NVE. NVE la i forarbeidene til bestemmelsen vekt på at den langsiktige energi- 
og effektbalansen fortsatt skal sikres gjennom investeringer i kraftmarkedet.  

Forsyningssikkerhetsmeldingen presiserer at Statnett ikke har det overordnede ansvaret for at 
kraftmarkedet fungerer effektivt. Dette ansvaret ligger hos myndighetene. Det er heller ikke Statnetts 
oppgave å forhindre at prisen blir "uakseptabelt" høy. Statnett skal derimot fokusere på å sikre 
balansen til enhver tid, inkludert gjennom tappesesongen. 

Statnett gjennomførte i 2005 et større prosjekt for å utrede hvilke SAKS-tiltak som kunne være 
aktuelle. På bakgrunn av denne rapporten søkte Statnett om å etablere informasjonstiltak, 
Energiopsjoner i forbruk (ENOP) og reservekraftverk (RKV) i sin SAKS-portefølje. Statnett fikk avslag på 
å benytte informasjonstiltak, men både ENOP og RKV ble godkjent av NVE.  

I rapporten fra 2005 påpekte Statnett at økt nettkapasitet mellom regioner og til utlandet ville være 
gode tiltak for å redusere sannsynligheten for og konsekvensen av rasjonering.  
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3 Analysemetode 

3.1 Hva er rasjonering og SAKS? 

Definisjonen på rasjonering varierer mellom ulike aktører 

En utfordring i analysearbeidet har vært at det er per i dag ikke er noen klar konsensus om hva som er 
definisjonen på rasjonering. En streng tolkning er at vi ikke har rasjonering før vi er i en situasjon der 
vi ikke har nok energi på lager til å dekke prisuavhengig forbruk for eksempel at alt forbruk i regional- 
og sentralnett pluss 50 % av forbruk i distribusjonsnett er koblet ut.  

I motsatt ende av skalaen er det mulig å argumentere for at det vil oppleves som rasjonering når 
industri kobler ut på pris. Utkobling av kraftintensivt forbruk vil nemlig skje når kraftprisene er høye 
nok. Hvorvidt en slik situasjon skal tolkes som frivillig utkobling av forbruk gjennom markedet eller en 
form for tvunget utkobling er ikke åpenbar. Vår vurdering er imidlertid at allmenheten i stor grad vil 
oppfatte dette som en rasjoneringssituasjon. Og uavhengig av om dette er definert som rasjonering 
eller ikke er det liten tvil om at utkobling av industri er et klart tegn på at situasjonen er anstrengt. Det 
er derfor interessant å bruke dette som utgangspunkt for vår analyse. 

Tidsaspektet har noe å si når vi skal beskrive hva som er rasjonering. Kort fortalt må avkortningen av 
forbruk vedvare over en viss tid før vi kan si at vi har en rasjoneringssituasjon som følge av energi-
mangel. Reduksjoner i forbruket som følge av kortvarig effektknapphet faller dermed utenfor. 
Samtidig er overgangen fra effekt- til energiknapphet glidende. Dersom mange små magasin tømmes 
blir tilgjengelig effekt lavere. Og får vi mange timer der forbruk går ut på grunn av dette er vi i realiteten 
på god vei mot energibasert rasjonering, selv om den direkte årsaken er effektknapphet. 

Vår definisjon av rasjonering 

Det å fastsette en definisjon på rasjonering ligger utenfor mandatet for vår analyse. Spørsmålet har 
imidlertid stor betydning for hva vi kommer fram til, siden Norge har et betydelig prisavhengig industri-
forbruk. Tar vi utgangspunkt i den strenge varianten utelukker vi i praksis muligheten for rasjonering, 
og fjerner samtidig behovet for SAKS-tiltak. Samtidig vil mange oppfatte at vi har rasjonering lenge før 
vi kommer så langt og det er som nevnt interessant å vite sannsynligheten for at industriforbruk må 
koble ut. Vi har derfor valgt å definere rasjonering som en situasjon der industriforbruk går ut, men da 
på kraftpriser langt over nivået for de dyreste kraftverkene på kontinentet og i en periode på minst en 
uke. Varigheten på utkoblingen som vi har satt, gjenspeiler at rasjonering skal skyldes energiknapphet 
og ikke manglende effekt i noen topplasttimer.  

Definisjon av SAKS 

SAKS er en svært anstrengt kraftsituasjon der sannsynlighet er større enn 50 % for at rasjonering vil 
oppstå før vårflommen setter inn. Sannsynligheten baseres av modellberegninger med tilsigshistorikk 
for ca. 50 år.  
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3.2 Årsaker til rasjonering og bruk av statistikk 

En rasjoneringssituasjon kan oppstår på grunn av flere årsaker. Mulige forklaringer er: 

 Lav magasinfylling før vinteren 

 Lite tilsig gjennom vinteren 

 Stort forbruk i løpet av vinteren 

 Sen vårflom 

 Flaskehalser og redusert importkapasitet 

 Langvarig bortfall av større produksjonsenheter, for eksempel svensk kjernekraft 

 Stor eksport gjennom vinteren som følge av problemer andre steder 

Flere faktorer påvirker energiregnskapet gjennom vinteren, vintertilsiget er viktigst 

Den norske energibalansen, og da spesielt fra høsten til vårflommen, er veldig avhengig av variasjoner 
i været. I våre analyser ser vi på ukene 45 til 17 som representerer perioden hvor tilsig til magasinene 
er lavere fordi nedbøren kommer som snø, helt frem til vårflommen kommer. I gjennomsnitt starter 
snøsmeltingen ordentlig i uke 17. 

Vi har mye historisk data, både direkte, og gjennom simuleringer med historiske serier sammen med 
dagens kraftsystem. Tabell 1 viser noen av de viktigste verdiene. Tabellen viser både gjennomsnitts-
verdier og de laveste verdiene som har forekommet i løpet av de årene vi har statistikk for. 

De historiske observasjonene viser at startmagasin og vintertilsig kan avvike med 15 TWh hver fra 
gjennomsnittet. Dersom alle uheldige faktorer i energiregnskapet slås sammen kan vi få inntil 35 TWh 
energiunderskudd sammenlignet med et gjennomsnittsår, og minst 13 TWh må importeres for å unngå 
rasjonering. Norge har en teoretisk importkapasitet på minst 17 TWh som kan brukes, men marginene 
vil være små siden det forutsetter mye import tidlig på vinteren. 

Tabell 1: Noen historiske observasjoner som er viktige for den norske energibalansen i uke 45 til 17 

  Gjennomsnitt Tørreste / kaldeste år Differanse  

Uke  
2016 datasett 

(1962–2008) 
Historikk 

(1993-2013) 
2016 datasett 

(1962-2008) 
Historikk 

(1993-2013) 
2016 datasett 

(1962–2008) 

44 Startmagasin  70,0 TWh 68,9 TWh 54,8 TWh 52,7 TWh -15,2 TWh 

45-17 Tilsig 24,2 TWh  9,4 TWh  -14,8 TWh 

45-17 Vindkraft 1,4 TWh  1,2 TWh  -1,2 TWh 

45-17 Forbruk - 73,6 TWh  - 78,7 TWh  -5,1 TWh 

17 Balanse 22,0 TWh  -13,3 TWh  -35,3 TWh 

       

45-17 Importkapasitet  20,0 TWh 19,1 TWh 18,6 TWh 17,2 TWh  

 

En slik kombinasjon av alle uheldige værfaktorer, altså et veldig tørt forløp til vinteren som gir lav 
fyllingsgrad i utgangspunktet, for deretter å få en kald og tørr vinter, ligger utenfor de historiske 
observasjonene. Men datasettet vårt viser at det er en svakt korrelasjon mellom fyllingsgrad i uke 45 
og tilsig på vinteren. I tillegg er tørre vintre også ofte kalde og har dermed høyere forbruk. Disse 
sammenhengene er oppsummert i figur 1 og illustrerer værgrunnlaget som inngår i våre simuleringer. 
Vi ser her ved sammenhengen mellom fyllingsgrad før vinteren, tilsig og forbruk gjennom vinteren, på 
laveste observert fyllingsgrad etter vinteren. 

Figur 1 viser at en kombinasjon av lav fyllingsgrad i uke 45 og lavt tilsig forekommer flere ganger i 
datasettet og fører alltid til veldig lave fyllingsgrader gjennom vinteren. Forbruk er også direkte 
korrelert til tilsig om vinteren siden kalde vintre ofte er også tørre. En interessant observasjon er også 
at lavt tilsig om vinteren fører oftere til lav fyllingsgrad enn lavt tilsig før vinteren. 
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Figur 1: Værgrunnlag for datasett representert ved fyllingsgrad før vinteren (uke 45), tilsig og forbruk 
på vinteren (uke 45–17) med konsekvens på laveste fyllingsgrad. Blå representerer gjennomsnittet. 

Klimaendringer påvirker energiregnskapet og reduserer sannsynligheten for rasjonering 

Statnett har vurdert virkningen av klimaendringene i en rapport fra 2012 (Statnett SF 2012). Klimaet 
er i endring, og det er flere virkninger som er viktige for sannsynligheten for rasjonering. Det inkluderer 
vintertilsig (mengde og hvorvidt det snør eller regner), vintertemperatur, starttid for snøsmeltingen, 
vindstyrke og frekvensen av ekstremstormer og andre værhendelser som kan gi langvarige feil i nettet. 

Endringer i tilsig, temperatur og snøsmelting har etter vår vurdering størst innvirkning på risikoen for 
rasjonering, og så langt ser klimaendringene ut til å trekke i positiv retning. Tilsiget på vinteren har økt, 
høyere temperatur har redusert forbruket, og snøen smelter tidligere. 

 

Figur 2: Tilsig i uke 45 til 17 fra vinteren 
1962/1963 til vinteren 2007/2008. Det er en 
tydelig trend mot høyere tilsig. 

Figur 2 viser det simulerte tilsiget for de 46 vintrene vi simulerer i modellen. Virkningen av klima-
endringene er veldig tydelige i denne figuren. Trenden (lineær regresjon) for veksten i tilsig er på mer 
enn 1/3 TWh per år. Det vi vet om klimaendringene så langt er at vi forventer både høyere tilsig, og 
større utfallsrom. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan kommer like tørre og kalde vintre i 
fremtiden som vi har sett historisk. De blir derimot mer sjeldne enn de har vært. 

Fordi vi bruker historiske temperatur- og tilsigsserier kan det hende at våre modellsimuleringer over-
driver sannsynligheten for kalde og tørre vintre slik vi ser i figur 1. Utfallsrommet er 9-52 TWh/år i vår 
historikk, og dette skal kanskje være mindre. Samtidig vet vi også at modellen mangler mange 
restriksjoner og inneholder forenklinger i forhold til det reelle kraftsystemet. Dette trekker i motsatt 
retning. 
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3.3 Hvordan vi vurderer sannsynligheten for rasjonering 

For å kunne gi et mest mulig helhetlig og robust bilde av rasjoneringsrisikoen ser vi på flere modell-
resultater i sammenheng. Og for å gjøre det mulig å sammenligne situasjonen i de ulike scenarioene 
vi har analysert, har vi satt opp et sett med faste indikatorer: 

 Kraftpris over grensen hvor industriforbruket kobler ut 

 Margin under to uker (hvor ofte det er under to uker produksjon igjen) 

 Fyllingsgraden er under 10 % eller historisk lavest nivå 

Indikatorene vil vise i hvor mange prosent av alle simulerte værår disse situasjonene oppstår. I tillegg 
tar vi ut de laveste verdiene per region2 i hver enkelt simulering. 

 

Figur 3: Eksempel på 
figur som viser 
indikatorer vi bruker 
til å vurdere 
sannsynligheten for 
rasjonering. 

Kraftpris er en indikator som gir oss direkte informasjon om og hvor ofte forbruk måtte koble ut. 
Grensen for når industri begynne å koble ut i modellen er litt tilfeldig valgt da vi ikke kjenner den 
eksakte utkoblingsprisen til de ulike industrienhetene, men det trenges i hvert fall kraftpriser langt 
over nivået for de dyreste kraftverkene i Norden og på kontinentet. Dette innebærer at vi ikke får 
rasjonering før vi har full import fra kontinentet til Norden. I detalj vil kraftprisindikatoren telle et 
tilsigsår som et rasjoneringsår når kraftpriser er over 300 €/MWh som er utkoblingsprisen vi har satt i 
modellen. Rasjoneringssituasjonen må vare minst 1 uke for å unngå rasjonering på grunn av effekt-
knapphet i topplasttimer og opptre i minst en region i Norge. 

Det vi kaller "margin" er en indikator som skal si noe om hvor mye kraftsystemet har å gå på i en kritisk 
situasjon. Marginen beskriver hvor mange uker en region kan klare seg hvis vi framskriver den aktuelle 
kraftsituasjon noen uker framover i tid. Kraftsituasjon omfatter da vannkraftproduksjon, annen kraft-
produksjon forbruk og import. Marginen viser dermed hvor mange uker det vil ta å tømme magasinene 
når vi antar at vannkraftproduksjonen vil holde seg konstant de neste ukene. Tilnærmingen med å 
framskrive faste verdier er konservativ, da marginene alltid er lave tidlig på året rett før vårflommen 
setter inn, og forbruket normalt er fallende og ikke konstant. For denne indikatoren anser vi 
magasinene som tomme når fyllingsgraden i en region er på 5 % siden magasinene kan ikke kjøres helt 
ned i virkeligheten. Marginindikatoren må være under 2 uker i minst en region et tilsigsår for at året 
kommer med på indikatoren.  

Fyllingsgrad er også en viktig indikator siden det er enkelt å relatere til historiske verdier. Vi ser på 
laveste fyllingsgrad fra modellen i en region og sammenligner med historisk lavest fyllingsgrad. Siden 
vi bare har historikk for årene 1993 til 2013, mens modellen bruker tilsigshistorikk fra 1962 til 2008, 
kan lave fyllingsgrader i våre simuleringsresultater også skyldes at det var flere tørre år før enn etter 
1993. Vi velger derfor å bruke 10 % som laveste grense for fyllingsgrad i en region om historikken ikke 
viser enda lavere verdier, som for eksempel på Østlandet. Indikatoren teller dermed årene når laveste 
fyllingsgrad er under 10 % eller historisk lavest fyllingsgrad avhengig av hvilken som er minst. 

Disse tre indikatorene gir etter vår vurdering en tilstrekkelig og helhetlig beskrivelse av rasjonerings-
risikoen. Dette gjelder spesielt når det gjelder usikkerheten rundt praktisk mulig minimumsfyllings-
grad. Indikatorene skal dekke denne usikkerheten ved at kraftprisindikatoren er basert på at 
magasinene i en region kan tømmes fullstendig, mens marginen er basert på en minimumsmagasin på 
5 % i en region og fyllingsgradindikatoren stort sett bruker 10 % som grense. 

                                                                 

2 Regionene er lik elspotområdene (NO1–NO5). 
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3.4 Våre verktøy: Modell, historikk og analyse 

Vi kan utnytte flere kilder i våre analyser. Først har vi et godt fundament i våre modeller og datasett 
som det er lagt ned mye arbeid i å gjøre så gode som mulig. Modellene gjør det mulig for oss å se på 
data og scenario som ikke har forekommet i virkeligheten ved å etterligne hvordan hver enkelt del av 
kraftsystemet fungerer fundamentalt. 

Vi har også god oversikt over historikk. Det inkluderer flyt og utveksling, magasinfylling, priser, forbruk 
og lignende. Det gir oss både en måte å verifisere modellene og forteller oss noe om utfallsrommet 
for blant annet tilsiget til vannkraftverkene. 

Verken modell eller historikk gir svar alene. Vi jobber med å sette sammen og analysere dataene slik 
at vi kan svare på problemstillingen. Både modellene våre og historikken har styrker og svakheter som 
vi kjenner og kan ta hensyn til når vi vurderer resultatene. Vi forklarer noen av modellkonseptene og 
utfordringene under. 

Modellen vi bruker heter Samlast og er en kombinert nett- og markedsmodell. Alle kraftverk og alt 
forbruk i Norden er detaljert modellert, og gjennom en kobling mot en av våre andre markeds-
modeller, BID, er også det meste av Europa fundamentalt modellert. 

I Samlast er det lagt inn omkring 50 år med historiske værdata (nedbør, vind, sol og temperatur) som 
vi kan simulere sammen med dagens kraftsystem. Disse kan enten simuleres i sekvens (en simulering 
med 50 år) eller hver for seg (50 simuleringer med 1 år). Resultatet blir ganske forskjellig ettersom alle 
simuleringene vil få samme startmagasin om vi simulerer 50 enkeltår, mens startmagasinet avhenger 
av forrige år dersom vi simulerer dem etter hverandre. Begge simuleringstyper er nyttige, og benyttes 
i vår analyse. 

Det er noen svakheter med modellen som gjør at vi bruker resultatene som grunnlag for vår analyse 
og ikke som fasit. Den begrensede historikken er en av disse. Selv om 50 år lang historikk er ganske 
lenge, er det likevel sannsynlig at noen år vil ligge utenfor utfallsrommet i historikken. Det er ca. 10% 
sannsynlighet for å få minst et år utenfor statistikken i løpet av de neste fem årene. Derfor vurderer vi 
også scenario med lavere tilsig og høyere forbruk enn det som normalt ligger i modellen. 

En annen svakhet er disponeringen av magasinene og vannkraften. For at modellen skal kunne 
simulere datasettene våre uten alt for stor tidsbruk gjør den noen forenklinger. Vannkraftproduksjon 
blir derfor bare optimalisert innenfor større områder, mens produksjonen på enkeltkraftverk beregnes 
ut fra faste regler. Det kan føre til ulike magasin tømmes annerledes enn de ville dersom hver av dem 
ble optimalisert hver for seg, og små magasin kan gå tomme tidlig. 

Magasindisponeringen i hvert område justeres i modellen gjennom en prosess vi kaller kalibrering. 
Magasindisponeringen vurderes opp mot historiske fyllingsgrader sammen med blant annet priser og 
vannverdier. Vi gjør dette ved hjelp av noen kalibreringsfaktorer. De velges slik at modellen gir et logisk 
bilde som ikke bryter med hvordan med hvordan vannkraften brukes i dag. 

Tilslutt kan det nevnes at selv om modellen har vannkraften modellert i stor detalj, så er det ikke alle 
begrensninger vi kjenner. Det er sjelden vi opplever situasjoner med lav magasinfylling, og i praksis 
kan flere hensyn bli gjeldende i en slik situasjon. Ved tapping blir blant annet grus sugd inn i vann-
veiene, og det fører til slitasje på kraftverket som produsentene vil ønske å unngå. Det kan enten føre 
til at mindre produksjon bys inn, eller ikke noe produksjon i hele tatt. Andre begrensninger kan gjelde 
høyde på inntaksrør, som begrenser hvor mye et kraftverk kan produsere. 
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4 Sannsynlighet for rasjonering 

Våre analyser viser svært lav sannsynlighet for at vi kan få rasjonering i Norge de neste årene. For at 
det skal oppstå rasjonering i form av at industrilast går ut på pris, må vi starte med lav fyllingsgrad og 
ha en tørr og kald vinter, og samtidig få et større bortfall av produksjons- og overføringskapasitet. 
Typisk må mye av svensk kjernekraft ha langvarig stans i produksjonen gjennom vinteren, parallelt 
med at en eller flere mellomlandsforbindelser er ute i samme periode. Til slutt er det også en 
forutsetning at disse hendelsene skjer brått og uventet slik at vannkraftprodusentene ikke kan tilpasse 
seg på forhånd ved å spare mer vann enn normalt på høsten. 

Det er fullt mulig at vi kan få en situasjon der både kjernekraft og mellomlandsforbindelser får lang-
varige feil i en allerede anstrengt hydrologisk situasjon. Samtidig vet vi at forenklinger i vår markeds-
modellering bidrar til at sannsynligheten for rasjonering blir undervurdert i våre modellsimuleringer. 
Og selv om vi bruker historiske data for omkring 50 år for å få fram et representativt utfallsrom for 
tilsig, temperatur og vindkraftproduksjon, er perioden trolig for kort til å fange de verst tenkelige 
kombinasjonene som kan oppstå. I sum gjør dette at vi ikke kan utelukke muligheten for å få 
rasjonering. Svakhetene i modell og dataunderlag har imidlertid begrenset betydning slik vi vurderer 
det. Videre er sannsynligheten svært lav for at det både skal være tørt, kaldt og langvarige feil i 
produksjon og overføringskapasitet, siden dette er sjeldne og statistisk uavhengige hendelser. 

Vi har verken et tilstrekkelig dataunderlag eller gode nok modeller for å kunne beregne noen eksakt 
sannsynlighet for rasjonering. Vi kan imidlertid slå fast at sannsynligheten er svært lav, anslagsvis et 
sted mellom 1 % og 0,1 %. 

4.1 Endringer i kraftsystemet fra 2005 til 2022 bidrar til lavere rasjoneringsrisiko 

I den forrige SAKS-rapporten (Statnett SF 2005) var analysen sentrert på de to framtidsårene 2010 og 
2020. Siden den gang har kraftsystemet utviklet seg, 2010 er historie, og vi har et annet syn på 2020 i 
dag enn hva som var tilfellet den gangen.  

I denne analysen ser vi på årene 2016 og 2022. 2016 er valgt fordi vi vil se litt lengre enn kommende 
vinter, men fremdeles ligne dagens system. 2022 er valgt fordi vi forventer at Statnett da er ferdige 
med mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia, samt flere viktige forsterkninger innen-
lands, og vi mener det er et datasett som kan representere kraftsystemet over en lengre periode. 

Flere av endringer i kraftsystemet siden 2005 er vesentlige for rasjoneringssannsynligheten. Det 
inkluderer ikke minst nye forbindelser til utlandet: 

 NorNed (2008), + 700 MW utvekslingskapasitet mot Nederland (ca. 120 GWh/uke) 

 SK4 (2014), + 600 MW utvekslingskapasitet mot Danmark (ca. 100 GWh/uke) 

 Nea-Järpstrømmen (2009), + 500 MW utvekslingskapasitet mot Sverige (ca. 80 GWh/uke) 

Overføringskapasiteten inn til Norge vil altså ved utgangen av 2016 ha økt med nesten 2000 MW fra 
2005. I tillegg bygger Statnett to nye mellomlandsforbindelser på 1400 MW hver til henholdsvis 
Tyskland og Storbritannia til omkring 2020. Fra 2016 til 2022 er altså importkapasiteten til Norge økt 
med 2800 MW. Denne økningen innebærer mulighet til å importere 470 GWh ekstra hver uke i 2022 
sammenlignet med 2016, men det vil forutsette svært høye priser gjennom hele døgnet for å holde en 
slik høy import. 

I tillegg til økt kapasitet mot våre naboland har overføringskapasiteten internt i Norge økt siden 2005 
og fram mot 2022 vil flere forsterkningstiltak bli ferdigstilt. Her har ferdigstillelsen av Ørskog-Sogndal 
spesielt stor betydning siden denne øker overføringskapasiteten inn til Møre og Midt-Norge. 

Vi forventer at årlig forbruk i Norge øker med ca. 5 TWh fra 2016 til 2022, og 12 TWh i resten av 
Norden. Samtidig blir det bygget mye ny fornybar kraftproduksjon, og særs vindkraft, i Norge og 
Sverige til 2020. Det forbedrer norsk energibalanse på vinteren siden vindkraftproduksjon er høyest i 
vintermånedene. 
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Figur 4: Forbruk i Norge i 2016 og 2022 

 

Figur 5: Norsk produksjon fra vind i 2016 og 2022 

I dag har Norge, Sverige og Finland til sammen et svakt overskudd på kraftbalansen i normalåret. Frem 
til 2022 vokser overskuddet, først og fremst på grunn av utbyggingen av fornybar kraft i Norge og de 
andre nordiske landene og ny kjernekraft i Finland. Det vil føre til en overskudd på norsk kraftbalanse 
på ca. 10 TWh og i Norden i overkant av 30 TWh i 2020. 

 

Figur 6: Norsk og nordisk balanse i 
2016 og 2022. 

4.2 Normalsituasjon uten utfall av produksjons- og overføringskapasitet 

Våre resultater indikerer at det er svært lav sannsynlighet for rasjonering i Norge i en normalsituasjon 
både i 2016 og i 2022. En normalsituasjon dekker her også år med veldig lavt tilsig og fyllingsgrad, og 
må ikke forveksles med et normalår. 

Situasjonen i 2016 

Vi vurderer rasjoneringssannsynligheten som svært liten i 2016 og at det er ikke noe forskjeller på 
sannsynligheten mellom regionene i en normalsituasjon uten utfall av produksjons- og overførings-
kapasitet eller tilsig lavere enn historisk observert i de siste 50 årene. 

 

Figur 7: Indikatorer for rasjoneringssannsynlighet i 2016.  

Våre indikatorer som er basert på resultater fra modellsimuleringer viser at kraftprisen er alltid lavere 
enn 300 €/MWh som er grensen for rasjonering som vi har satt. I tillegg er laveste margin i en region 
på 2 uker. Det eneste som antyder at det er en mulighet for rasjonering er at fyllingsgraden i 2 % av 
værårene er lavere enn 10 %. Den laveste fyllingsgraden vi observerer oppstår i et år med kombinasjon 
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av lav fyllingsgrad før vinteren og lite tilsig på vinteren (se Figur 7) og er på 6 % i Nord-Norge i uke 18. 
Den laveste margin er ned til 2 uker for Nord-Norge på samme tidspunkt. Dette viser at det er fortsatt 
nok energi i magasinene. I alle andre regioner har vårflommen allerede begynt på dette tidspunktet 
og norsk fyllingsgrad er 11 %. En lavere fyllingsgrad i simuleringen enn historisk må ikke betyr at vi er 
i en rasjoneringssituasjon, men heller at vi er på en fyllingsgrad hvor vi ikke har praktisk erfaring 
hvordan og om kraftsystemet vil klare seg.  

Norge er ikke avhengig av import i vanlige vinter. Energiregnskapet viser at situasjoner med lav fyllings-
grad i hovedsak oppstår i år med lav magasinfylling før og lite tilsig gjennom vinteren. Energiregn-
skapet for Norge for normale år og de 5 tørreste årene er oppsummert i tabell 2. 

Tabell 2: Energiregnskap for vinterukene i 2016. 

Energiregnskap (TWh) Tørrår Normalår Differanse 

Magasin uke 44 62,7 71,6 -8,9 

– Forbruk 76,0 73,3 2,7 

+ Import 9,5 -0,3 9,8 

+ Tilsig 13,5 25,5 -12,0 

+ Annen produksjon 3,5 3,5 0,1 

= Magasin uke 17 13,3 27,0 -13,7 

 

Energiunderskuddet i de tørre årene kommer som en følge av et underskudd på ca. 9 TWh før vinteren, 
12 TWh mindre tilsig om vinteren og ca. 3 TWh høyere forbruk. Norge går dermed inn i vårflommen 
med ca. 14 TWh mindre energi siden import fra utlandet kompenserer bare for ca. 40 % av energi-
underskuddet. Det betyr ikke at importkapasiteten er for lav til Norge, men heller at dette er det 
optimale nivået for å unngå rasjonering i en slik situasjon. I et typisk år med lav fyllingsgrad vil ikke 
Norge begynne å importere store volum før nyttår. Følgende figurer viser forløpet som fører til lav 
magasinfylling i 2016 og hvordan importen forholder seg. 

 

 

Figur 8: Gjennomsnittlig forløp på fyllingsgrad (%) og import til Norge i normale og tørre år. 
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Situasjonen i 2022 

Tilsvarende som for 2016 vurderer vi også sannsynligheten for rasjonering i 2022 som svært liten i en 
normalsituasjon, det vil si uten negative hendelser som utfall av produksjon og overføringskapasitet. 

 

Figur 9: Indikatorer for rasjoneringssannsynlighet i 2022. 

Laveste fyllingsgrad oppstår igjen i et værår som kjennetegnes ved lav fyllingsgrad i uke 45 og lite tilsig 
gjennom vinteren. Laveste fyllingsgrad er 6 % i Nord-Norge, og 11% i Norge. Dette er omtrent det 
samme nivået som i 2016. Den laveste marginen er litt mindre i 2022 enn i 2016, ned til 1 uke. I tillegg 
viser våre simuleringer at fyllingsgraden er under 10 % i flere værår. Dette kan virke som et paradoks 
i og med at økt forsyningssikkerhet er en del av argumentasjonen for å bygge forbindelsene. Som vi 
kommer tilbake til i neste avsnitt er imidlertid bildet mer nyansert og sannsynligheten for rasjonering 
blir utvilsomt lavere med flere mellomlandsforbindelser. En indikator for dette er at høyest observerte 
kraftpris er mye lavere i 2022 enn i 2016, 86 mot 103 €/MWh.  

Tabell 3. Energiregnskap for vinterukene i 2022. 

Energiregnskap (TWh) Tørrår Normalår Differanse 

Magasin uke 44 61,4 70,7 -9,3 

– Forbruk 77,5 75,3 2,1 

+ Import 8,2 -2,1 10,3 

+ Tilsig 13,4 27,4 -14,1 

+ Annen produksjon 5,0 5,1 -0,1 

= Magasin uke 17 10,5 25,8 -15,3 

    

Energiregnskapet i 2022 er stort sett likt regnskapet for 2016. Forbruket er 2 TWh større i 2022, men 
dette kompenseres gjennom høyere kraftproduksjon fra blant annet vindkraft. Fyllingsgraden før og 
etter vinteren er noe lavere i 2022 på grunn av markedstilpasningen til høyere importkapasitet 
(drøftes i neste avsnitt). Men selv om Norge har høyere importkapasitet, kompenserer import fortsatt 
bare for 40 % av energiunderskudd i tørre år. Dette viser også tydelig at import i tørre år ikke er 
begrenset av importkapasiteten. Forløpet på import er ganske likt 2016 og importen tar seg først opp 
rundt nyttår i tørre år slik Figur 10 viser. 

 

Figur 10: Gjennomsnittlig forløp på fyllingsgrad (%) og import til Norge i normale og tørre år. 
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Mellomlandsforbindelsene reduserer sannsynlighet for rasjonering 

Utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker mye frem til 2022. Dette gjelder spesielt fra 
Sør-Norge og gir muligheter for vesentlig høyere import i anstrengte perioder vinterstid. Bedre 
forsyningssikkerhet har derfor vært en viktig del av argumentasjonen for å bygge de nye mellomlands-
forbindelsene til Danmark, Tyskland og Storbritannia. Samtidig indikerer våre simuleringsresultater at 
de nye kablene kan gi noe lavere fyllingsgrad både i tørrår og i år med normalt tilsig. Dette er illustrert 
i Figur 11 og kan i første omgang virke som en motsigelse. I realiteten er imidlertid dette bare et uttrykk 
for hvordan vannkraftprodusentene veier faren for flom og faren for rasjonering mot hverandre i sin 
produksjonsoptimalisering. 

 

 

Figur 11: 
Magasinfylling i Norge (maksimum, 
median og minimum) med og uten 
(stiplet og hel) forbindelsene til 
Tyskland og Storbritannia 

 

Hovedforklaringen på at fyllingsgraden går noe ned i Norge når vi simulerer med økt utvekslings-
kapasitet er at en slik strategi trolig er mer lønnsom for produsentene. Dette skyldes for det første at 
vi får lavere priser i knapphetsperioder når importkapasiteten blir større. Dermed får produsentene et 
svakere insentiv til å spare vann til disse periodene, og hensynet til å ha mer plass i magasinene for 
vårflommen veier tyngre. Dette gir noe lavere fyllingsgrad i vårknipa. For det andre kan produsentene 
sikte på en lavere fyllingsgrad ved inngangen til vinteren og slik redusere sannsynligheten for å tape 
vann hvis det skulle bli mye regn i stedet for snø når magasinfyllingen er på sitt høyeste. Begge disse 
mekanismene bidrar til å utligne noe av gevinsten mellomlandsforbindelsene gir i forhold til redusert 
rasjoneringsrisiko. Det betyr imidlertid ikke at samlet rasjoneringsrisiko øker. Lavere sannsynlighet for 
rasjonering med økt utvekslingskapasitet er et premiss for at produsentene trolig vil justere på vann-
disponeringen. Uten redusert rasjoneringsrisiko er det heller ikke noe grunnlag for å endre vann-
disponeringen. 

Det å se på fyllingsgraden alene gir en indikasjon, men er samtidig for endimensjonalt for å vurdere 
faren for rasjonering. Det er for eksempel mulig å få nesten lik laveste fyllingsgrad i et scenario der 
mye av svensk kjernekraft ligger ute gjennom vinteren, som i et scenario der dette ikke skjer. Samtidig 
kan faren for rasjonering være mye høyere i førstnevnte. Dette illustrerer behovet for å se på 
kraftpriser, utkobling av industriforbruk og fyllingsgrad i sammenheng.  

Når vi ser på helheten i simuleringsresultatene, utover magasinfyllingsgraden, er det tydelig at økt 
utvekslingskapasitet gir bedre marginer og lavere sannsynlighet for rasjonering. Blant annet går 
maksimal kraftpris ned og det er fortsatt mulig å øke importen fra Storbritannia, selv i de verste 
værårene. Og som vi skal gå nærmere inn på i de neste delkapitlene blir systemet mer robust for 
uventede, store og langvarige bortfall i produksjons- og overføringskapasitet.  

Et viktig poeng med mellomlandsforbindelsene er at de øker handlingsrommet når vi først er i en 
situasjon med lave fyllingsgrader og vedvarende høyt forbruk. Bare med forbindelsene til Tyskland og 
Storbritannia blir det teknisk mulig å øke importen med ca. 0,5 TWh kraft per uke. Dette gjør det mulig 
for produsentene å i større grad tilpasse produksjonen og hente inn et hydrologisk underskudd 
gjennom vinteren. Det blir dermed mulig å i større grad vente med å gjøre endringer til de vet mer om 
hvordan vinteren faktisk vil forløpe. Dette åpner også for at produsentene, der og da kan ta et større 
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samfunnsansvar ved å vektlegge faren for rasjonering tyngre enn hva som er bedriftsøkonomisk 
optimalt. Dette er en endring fra i dag der endringer i vanndisponeringen mot lavere risiko i langt 
større grad må gjøres i forkant av vinteren for å ha effekt. 

Vår konklusjon er at mellomlandsforbindelsene samlet sett øker den norske energisikkerheten, selv 
om fyllingsgraden kanskje går noe ned. Denne konklusjonen mener vi er robust for store endringer i 
våre forutsetninger om framtidig markedsutvikling og kjente svakheter ved vår modellering av det 
nordiske kraftsystemet. Samtidig må vi understreke at det er en viss usikkert rundt hva som blir de 
eksakte konsekvensene for fyllingsgrader og vanndisponering. Simuleringsresultatene bør derfor først 
og fremst tolkes som en indikasjon mer enn en eksakt fasit på konsekvensene av økt overførings-
kapasitet.  

4.3 Tilsigskombinasjoner utenfor historisk tilsig de siste 50 årene 

Vi simulerer kraftsystemet med omkring 50 historiske værår. Dette gir i utgangspunktet et godt bilde 
av rasjoneringssannsynligheten. Samtidig er det helt klart mulig at vi kan oppleve værkombinasjoner 
som ikke er representert i modellens værhistorikk. For eksempel kan tilsiget på vinteren bli lavere og 
vårløsningen komme seinere enn det vi har i statistikken. 

Lavere fyllingsgrad ved inngangen til vinteren enn simulert 

Vi har derfor også testet hvor lav fyllingsgraden faktisk må være i uke 45 og i uke 1 for at vi skal kunne 
være i en SAKS-situasjon i en ellers normal situasjon uten overraskende hendelser utover variasjoner 
i tilsig og temperatur. Resultatene fra simuleringene er forskjellige for Midt-Norge og resten av Norge 
ved at Midt-Norge er mer utsatt.  

I 2016 må fyllingsgraden i uke 45 være rundt 55 % eller lavere i Norge for at vi skal være i en SAKS-
situasjon den uken. Ser vi bort fra rasjonering i Midt-Norge må fyllingsgraden være 40 %. Historiske 
data for perioden 1993–2013 og værseriene vi bruker i simuleringene for perioden 1962–2008 har 
laveste fyllingsgrad på rundt 65 %, altså har vi historisk hatt god margin til SAKS ved inngangen til 
vinteren. 

I 2022 er kraftsystemet enda mer robust, og norsk fyllingsgrad må være ytterligere 10 prosentpoeng 
lavere for å være i en SAKS-situasjon. Ellers er situasjonen ganske lik i uke 1 som for uke 45. Vi har 
historisk også hatt god margin til SAKS i uke 1. Alle resultatene er oppsummert i Figur 12 og Figur 13.  

 

Figur 12: Norsk fyllingsgrad i uke 45 for å være i en SAKS-situasjon i 2016 (venstre) og 2022 (høyre) 
med statistikk for forekomst av fyllingsgrad i uke 45. 
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Figur 13: Norsk fyllingsgrad i uke 1 for å være i en SAKS-situasjon i 2016 (venstre) og 2022 (høyre) med 
statistikk for forekomst av fyllingsgrad i uke 1. 

Simulert hendelsesforløp ved forsinket vårløsning vinteren 2010/2011 

Siden vinteren 2002/03 har det mange perioder med opplevde kraftsituasjoner. Spesielt krevende var 
sesongen 2010/2011, men også 2009/2010 og forvinteren 2006/07 opplevdes som stram.  

Vinteren 2010/2011 var Statnett og andre bekymret for at det skulle oppstå rasjonering i Norge. En 
lang periode med lite tilsig fra høsten 2010 vedvarte inn i 2011 og lav kjernekraftproduksjon i Sverige 
– som var forventet å komme tilbake hver uke gjennom høsten – førte til at norske magasiner ble 
tømt. Ved inngangen til 2011 var derfor magasinene allerede lave, selv om svensk kjernekraft endelig 
var begynt å produsere nær full kapasitet igjen. Importkapasiteten på Hasle var også lav utover 
vinteren. Situasjonen så derfor bekymringsfull ut når de siste ukene før vårflommen nærmet seg. 

Situasjonen i 2011 ble aldri helt kritisk, for vårflommen startet spesielt tidlig det året. I 2011 startet 
vårflommen allerede i uke 14, mot normalt omkring uke 16-18. Altså 2-4 uker før normalt. 

Vi er interessert i å se hva som kunne ha skjedd dersom vårflommen hadde kommet senere, og hva 
som er sannsynligheten for rasjonering. Datasettet er endret til å ha samme kjernekraftproduksjon i 
Sverige og kapasitet på alle forbindelser mellom og ut av land i Norden som det var 2011. Start-
magasinet er også det samme som for starten av 2011, og i tillegg er klimakorrigeringen av tilsiget tatt 
bort, slik at tilsiget for de historiske årene stemmer overens med hva tilsiget i de historiske årene ville 
vært med samme kraftsystem som i dag. 

I simuleringene fører tre av tilsigsårene til rasjonering i Sør-Norge. Tilsiget i 2011 er ikke et av disse – 
og i virkeligheten oppsto det jo heller ikke rasjonering i 2011. Vi har også sett nærmere på to andre 

 

Figur 14: Simulert og 
historisk magasinfylling 
for 2011-datasettet, med 
og uten nye mellomlands-
forbindelser. Tre tilsigsår 
er tatt med; 1965, 1970 og 
2011. 
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tilsigsår, 1965 og 1970. Tilsigsåret 1965 ligner på 2011 frem til uke 14, når vårflommen startet i 2011. 
I 1965 fortsatte vinteren tre uker til, og magasinfyllingen gikk derfor noe mer ned, men det oppstår 
ikke rasjonering i vårt datasett. 1970 er mye tørrere enn 2011 gjennom hele vinteren, og vårflommen 
starter først i uke 18. Dette er et av de tre årene hvor det blir rasjonering i vår simulering. 

Den økte utvekslingskapasiteten vi bygger til 2020 vil også påvirke magasindisponeringen i 2011, og vi 
har sett på samme datasett med SK4, Nord Link og NSN bygget – til sammen 3400 MW økt kapasitet. 
Figur 14 viser magasinfyllingen i begge datasett for de tre tilsigsårene vi har sett på. Magasinfyllingen 
går ned i tilsigsårene 2011 og 1965, når vi ikke har rasjonering, mens den går opp for 1970 i den kritiske 
perioden, og med kablene er det heller ikke rasjonering i dette året. Faktisk er det ikke rasjonering i 
Sør-Norge i noen av de tre tilsigsårene med de nye mellomlandsforbindelsene. 

4.4 Ekstraordinære situasjoner ved utfall av produksjons- og overføringskapasitet 

Hittil har vi bare sett på situasjoner uten uventede eksterne hendelser i kraftsystemet. Vi har derfor 
sett nærmere på forskjellige hendelser som kan påvirke energiregnskapet om vinteren og dermed 
sannsynligheten for rasjonering. Enkelthendelser som bortfall av mellomlandsforbindelser eller svensk 
kjernekraft vil typisk ikke gi rasjonering, selv om marginene i kraftsystemet blir betydelig redusert. 
Først når vi kombinerer flere hendelser kommer vi i en situasjon der det oppstår rasjonering i de 
tørreste årene. Resultatene viser også at kraftsystemet er mer robust i 2022 og at mye mer må til få å 
komme i en rasjoneringssituasjon da enn i 2016. 

Sannsynlighet for hendelsene 

Vi har sett på historikk fra 2002 til 2013 for å si noe om sannsynligheten for hendelser som redusert 
kapasitet på svensk kjernekraft eller på mellomlandsforbindelsene. Historisk er forbindelsene ut av 
Norden og svensk kjernekraft i gjennomsnitt tilgjengelig med ca. 80 % av sin kapasitet. Det inkluderer 
både revisjoner og feil. Vi har sett nærmere på sannsynligheten for at kapasiteten er redusert på 
vinteren og spesielt de 10 ukene som er verst i forhold til muligheten for rasjonering, altså de første 
ukene i et år. Tabellen under oppsummerer våre funn. 

Tabell 4: Sannsynlighet for redusert kapasitet på kabel Norge-Danmark og svensk kjernekraft basert 
på historisk tilgjengelighet fra 2002 til 2013. 

 
Kabel Norge- 

Danmark 
Svensk kjernekraft 

 
40-80 % 

kapasitet 
0-40 % 

kapasitet 
40-80 % 

kapasitet 
0-40 % 

kapasitet 

Sannsynlighet for redusert kapasitet på vinteren 76 % 27 % 75 % 0 % 

Sannsynlighet for redusert kapasitet i verste 10 vinteruker 43 % 12 % 42 % 0 % 

     

Sannsynlighet for at redusert kapasitet varer minst 8 uker 22 % 0 % 35 % 0 % 

Sannsynlighet for at redusert kapasitet varer minst 16 uker 17 % 0 % 18 % 0 % 

     

Kombinert sannsynlighet for utfall på uheldig tidspunkt og 
varighet lenger enn 8 uker 

13 % 0 % 15 % 0 % 

Kombinert sannsynlighet for utfall på uheldig tidspunkt og 
varighet lenger enn 16 uker 

9 % 0 % 7 % 0 % 

 

Basert på historiske data for kablene til Danmark bruker vi 10 % sannsynlighet for at en mellomlands-
forbindelse har 50 % redusert kapasitet og 1 % sannsynlighet for 0 % kapasitet over en lengre periode. 
Disse verdiene er ganske konservative siden kablene til Danmark hadde store problemer i perioden vi 
bruker som statistisk underlag. Vi forventer egentlig at andre og nyere kabler har høyere 
tilgjengelighet, men legger oss på den sikre siden.  
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For svensk kjernekraft er sannsynlighetene i samme størrelsesorden som for kablene, selv om et utfall 
av all kjernekraft ikke forekommer i historikken. Vi bruker likevel en sannsynlighet på 1 % som da 
representerer hendelser som ennå ikke har skjedd og slik dekker restrisikoen. Generelt sett er alle 
estimatene relativt konservative siden vi bruker tall som representerer en reduksjon mellom 80 og 
40 % for en reduksjon til 50 %. Det samme gjelder for verdiene for redusert kapasitet til 0 %, hvor vi 
bruker tall som egentlig dekker spennet mellom 0 og 40 %. Uansett må alle sannsynligheter forstås 
som grove estimater som vi bruker for å illustrere den kombinerte sannsynligheten for rasjonering når 
flere hendelser må inntreffe. 

Utfall av svensk kjernekraft 

I vinterukene importerer Norge en god del elektrisitet fra Sverige. Dette gjelder spesielt for ukene etter 
nyttår og fram til vårflommen. Importen fra Sverige skjer stort sett over forbindelsene til Midt-Norge 
og Østlandet. Tabellen under viser hvor avhengig disse regionene og Norge er av svensk kraft-
produksjon i en anstrengt vinter. Siden Norge har flere mellomlandsforbindelser til kontinentet vil også 
en god del av svensk import brukes for eksport til utlandet med høyere priser enn Sverige.  

Hvis vi ser på prisnivå og prisstruktur i de landene Norge har forbindelser til, er det Sverige som har 
lavest prisnivå og prisvolatilitet. Dette betyr at Norge først vil øke importen fra Sverige, gjerne mens 
det fortsatt er eksport til de andre landene. Kabelen til Storbritannia vil bli tatt i bruk som siste 
mulighet for import siden de britiske prisene er høyere enn hos de andre handelspartnerne. Bare i 
veldig knappe energisituasjoner og etter alt annen importkapasitet er utnyttet vil denne kabelen bli 
brukt til kontinuerlig import. 

Tabell 5: Import fra Sverige i vinterukene i tørrår i våre datasett. 

Import i tørrår 2016   2022   

Uke 45-17 Norge Østlandet Midt-Norge Norge Østlandet Midt-Norge 

Nettoimport totalt  9,5 TWh 18,5 TWh 6,4 TWh 8,2 TWh 17,9 TWh 6,9 TWh 

Nettoimport fra Sverige 9,3 TWh 6,2 TWh 3,1 TWh 10,4 TWh 7,3 TWh 3,1 TWh 

Andel av import fra Sverige 98 % 34 % 48 % 127 % 41 % 45 % 

       

Uke 1-17 Norge Østlandet Midt-Norge Norge Østlandet Midt-Norge 

Nettoimport totalt  8,0 TWh 12,8 TWh 4,6 TWh 7,8 TWh 12,3 TWh 5,0 TWh 

Nettoimport fra Sverige 7,1 TWh 4,8 TWh 2,3 TWh 7,4 TWh 5,1 TWh 2,3 TWh 

Andel av import fra Sverige 89 % 38 % 50 % 95 % 41 % 46 % 

 

Svensk kjernekraftproduksjon er grunnlast i det svenske kraftsystemet, men har av ulike årsaker 
produsert mindre enn forventet de siste årene. Det er derfor naturlig å se på et scenario hvor svensk 
kjernekraft faller bort og hvordan det påvirker situasjonen i Norge. Vi har undersøkt konsekvensene 
for rasjoneringssannsynligheten når svensk kjernekraft faller ut i uke 1-20. Antakelsen er at kjerne-
kraften må stenges ned uten forvarsel. Vannkraftprodusentene har altså ikke mulighet til å spare 
ekstra vann i magasinene for å møte denne situasjonen. Vi har to scenarioer. I scenario 1 stenges 
halvparten av svensk kjernekraft, mens det er nødvendig å stenge ned all kjernekraften i scenario 2. 
Det betyr at ca. 4500 eller 9000 MW produksjon faller bort i det nordiske kraftmarkedet, som tilsvarer 
ca. 15 TWh eller 30 TWh i denne perioden. 

Vi vurderer basert på simuleringene at det fortsatt er usannsynlig med rasjonering selv når halvparten 
av svensk kjernekraft faller bort. I scenarioet der hele kjernekraftproduksjonen går ut er det en viss 
sannsynlighet for rasjonering i 2016. I 2022 unngår vi imidlertid fremdeles rasjonering tross denne 
ekstreme hendelsen. 
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Figur 15: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sanssynlighet i Norge 
ved 50 % utfall av 
svensk kjernekraft i 
2016 (venstre) og 
2022 (høyre). 

  

Figur 16: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sanssynlighet i Norge 
ved 100 % utfall av 
svensk kjernekraft i 
2016 (venstre) og 
2022 (høyre). 

 

Våre indikatorer (se figur 15 og figur 16) viser at selv om vi får svært høye priser i topplasttimer, så 
oppstår det ikke rasjoneringspriser når halvparten av svensk kjernekraft svikter. Fyllingsgraden blir 
imidlertid veldig lav i de verste årene med ca. 4 % i Nord-Norge og samtidig 6 % i hele Norge. Om 
kraftsystemet kan klare seg i en slik situasjon i virkeligheten er usikkert. Ved utfall av all kjernekraft 
oppstår det perioder i 2016 hvor norsk industri må koble ut, mens det ikke er rasjonering i 2022. 
Sannsynligheten for rasjonering er altså mye lavere i 2022 enn i 2016. Dette skyldes framfor alt høyere 
importkapasitet fra nye mellomlandsforbindelser. Som vi ser i energiregnskapet rasjoneres ca. 8 TWh 
i 2016 i det verste året, mens importen er 8 TWh høyere i 2022 som gjør at ingen rasjonering oppstår. 

Tabell 6: Energiregnskap ved 100 % utfall av kjernekraft i tørrår 1969/70 i datasett 2016 og 2022. 

Energiregnskap (TWh) 2016 2022 Differanse 

Magasin uke 44 49,9 50,1 0,2 

– Forbruk 75,1 77,3 2,2 

+ Import 8,3 16,3 8,0 

+ Tilsig 9,2 10,1 0,9 

+ Annen produksjon 3,7 5,3 1,6 

+ Rasjonering 7,9 0 -7,9 

= Magasin uke 17 3,9 4,6 0,7 

 

En annen interessant observasjon er at utfallet må være overraskende for at det skal oppstå 
rasjonering. Hvis det er varslet at kjernekraften faller bort vil det faktisk ikke oppstå rasjoneringspriser 
i våre simuleringer. Dette gjelder også i år 2016 med 100 % utfall. Årsaken til at det blir slik er at 
vannkraftprodusentene kan tilpasse seg situasjonen ved å spare mer vann på forhånd, hvis de vet at 
det blir lavere kjernekraftproduksjon gjennom vinteren. Samtidig vet vi at dette trolig ikke er noe som 
blir varslet og at det normalt er usikkert når kjernekraften kommer inn igjen når en slik situasjon først 
har oppstått.  
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Figur 17: Fyllingsrad og import til Norge ved overraskkende og varslet utfall av svensk kjermekraft. 

Et så stort utfall av kjernekraft er et nordisk problem og gir rasjonering i store deler av Norden. Kraft-
prisene vil også være høye og tilnærmet like hele Norden. Det betyr at tiltak mot rasjonering må skje 
på nordisk og ikke nasjonalt nivå. Siden prisene i en slik situasjon er like i Norden vil en forbedring i en 
region medføre høyere eksport til alle andre regioner. Norske tiltak alene må dermed kunne gi et 
betydelig volum for å kunne hjelpe på hele den nordiske situasjonen. 

 

Figur 18: Kraftprisene i Norden i tørrår 1969/1970 i uke 15 ved bortfall av 100 % svensk kjernekraft i 
2016 (venstre) og 2022 (høyre). 

Utfall av mellomlandsforbindelser 

Norge øker sin utvekslingskapasitet med utlandet fra 2016 til 2022 med 2800 MW. Vi fokuserer her 
mellomlandsforbindelsene til kontinentet og Danmark siden utvekslingskapasitet til Sverige allerede 
er adressert gjennom scenarioet med utfall i svensk kjernekraft. Mellomlandsforbindelsene har 
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normalt eksport i mye av tiden på grunn av det nordiske kraftoverskuddet, men i tørre år og på 
vinteren bidrar de med mange timer import. Vi har derfor sett på hva slags konsekvenser et 
overraskende utfall i utvekslingskapasitet har for energisituasjonen i Norge og dermed for 
rasjoneringssannsynligheten. 

Tabell 7: Overføringskapasitet på mellomlandsforbindelsene og import i vinterukene i tørre år 

 2016  2022  

 Tørrår 1969/70 Tørrår 1969/70 

Teoretisk kapasitet på kablene om 
vinteren 

2,3 GW 
9,7 TWh 

2,3 GW 
9,7 TWh 

5,1 GW 
21,4 TWh 

5,1 GW 
21,4 TWh 

     

Nettoimport totalt til Norge om vinteren 9,5 TWh 15,7 GWh 8,2 TWh 16,3 TWh 

Nettoimport over kablene om vinteren 0,6 TWh 4,0 TWh - 1,9 TWh 3,8 TWh 

Andel kablene til import om vinteren 6 % 25 % - 23 % 23 % 

     

Nettoimport totalt til Norge i uke 1-17 8,0 TWh 11,7 TWh 7,8 TWh 13,4 TWh 

Nettoimport over kablene i uke 1-17 1,3 TWh 3,5 TWh 0,4 TWh 4,6 TWh 

Andel kablene til total import i uke 1-17 16 % 30 % 5 % 34 % 

 

I et tørrår vil import fra utlandet vanligvis ta seg opp rundt nyttåret. Spesielt i det tørreste året som vi 
har i datasettet, 1969/70, vil kablene bidra til import. Vi skal derfor se nærmere på ukene etter nyttår 
og hvordan kablene bidrar til import hver for seg. 

 

 

Figur 19: Import til Norge på noen mellomlandsforbindelser i uke 1 til 17 i datasett 2016 og 2022. 

I 2016 importerer Norge ca. 3,4 TWh fra Danmark i uke 1-17 i det tørreste året (1969/70). Kabelen til 
Nederland bidrar bare i det tørreste året til energisituasjonen i Norge. I 2022 er utvekslingskapasiteten 
til kontinentet styrket gjennom kablene til Tyskland og Storbritannia. Forskjellen er at Tysklands-
kabelen brukes til import i de tørreste årene. Kabelen til Storbritannia har derimot fortsatt mer eksport 
enn import i sum for uke 1-17, selv i de tørreste årene. Kabelen til Nederland gir en liten nettoimport 
mens forbindelsen til Danmark fortsatt er den som brukes til import først. Det at vi først importerer 
fra Danmark skyldes både at prisnivået er lavere enn i Nederland og Storbritannia, og at landet har en 
prisstruktur som ligner mer på den norske. 
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I tillegg til utfall på kablene til Danmark har vi også analysert effekten av utfall på de andre 
forbindelsene. Vi ser at det i 2016 ikke oppstår rasjonering hvis kabelen til Danmark faller ut. Først når 
kabelen til Nederland også går ut får vi rasjoneringspriser i det tørreste året. Det norske kraftsystemet 
er mer robust i 2022 siden forbindelsene til Tyskland og Storbritannia er bygget. Et utfall av kablene til 
Danmark og Nederland har derfor mindre konsekvenser og høyeste kraftpris vil ligge rundt 90 €/MWh. 
Dette er langt under grensen vi har satt for rasjoneringen. Som i 2016 må alle kablene falle ut i 2022 
før vi ser rasjoneringspriser. 

2016 - DK, NL ned 2022 - DK, NL ned  

  

Figur 20: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sanssynlighet i 
Norge ved bortfall 
av mellomlands-
forbindelse til 
Danmark og 
Nederland i 2016 
og 2022. 

2022 - DK, NL, DE, UK ned 2022 - DK, NL, DE ned  

  

Figur 21: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sanssynlighet i 
Norge ved bortfall 
av forskjellige 
mellomlands-
forbindelser i 
2022. 

 

Vi har også sett på tidspunktet for når kablene faller ut. Desto senere kablene faller ut desto mindre 
tid er det igjen for å tilpasse seg situasjonen og det er mindre vann i magasinene for å håndtere 
situasjonen. Samtidig går det mindre energi tapt siden perioden med redusert kapasitet er kortere. 
For å vurdere hva som veier tyngst har vi testet hva som skjer når kablene faller ut i uke 10 istedenfor 
uke 1. Resultatene indikerer at de to effektene kompenserer for hverandre. Rasjoneringssannsynlighet 
er dermed omtrent like stor om kablene faller ut i uke 1 eller 10. 

Oppsummert vurderer vi at sannsynligheten for rasjonering er svært lav, selv når vi tar i betraktning 
at mellomlandsforbindelser kan få redusert kapasitet. For det første er sannsynligheten veldig lav for 
at kablene faller ut i det verst tenkelig tidsperiode som er vinterukene. I utgangspunktet er 
sannsynligheten for at en kabel faller helt ut rundt 1 % og 10 % for halv kapasitet (se avsnitt 
Sannsynlighet for hendelsene). Samtidig må flere kabler falle ut før vi får rasjoneringspriser. 
Sannsynligheten for dette skjer akkurat når vi har et tørt og kaldt år er svært lav. Med våre estimater 
blir dermed sannsynligheten for at to kabler faller ut 0,1 %. I tillegg vil det bare oppstå rasjonering i de 
tørreste årene, altså i 5 % av værårene vi simulerer over. Dette gir en kombinert sannsynlighet på 
0,005 %. Selv om dette er unøyaktige tall gir regnestykket en god illustrasjon på hvor lav 
sannsynligheten er for at flere uavhengige og sjeldne hendelser skal inntreffe samtidig.  

Alle kablene er knyttet til sørvestlige delen av Norge. Når rasjonering oppstår i Norge er derfor ikke 
alle regioner berørt like sterk av energiknappheten. Midt-Norge og Nord-Norge vil klare seg, mens 
resten av Norge vil oppleve rasjonering (se figur under). 
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Figur 22: Kraftprisene i Norden i tørrår 1969/1970 i uke 15 ved bortfall av alle mellomlands-
forbindelsene i 2016 (venstre) og 2022 (høyre). 

Samtidig utfall av svensk kjernekraft og mellomlandsforbindelser 

I de foregående avsnittene har vi sett på sannsynligheten for rasjonering i Norge når en bestemt 
hendelse inntreffer som for eksempel utfall av kjernekraft eller utfall av mellomlandsforbindelser. Her 
skal vi se nærmere på konsekvensene når kjernekraft og mellomlandsforbindelser svikter samtidig. Vi 
tar utgangspunkt i de to hendelsene som er beskrevet i avsnittene ovenfor, med 50 % utfall i svensk 
kjernekraft og i tillegg redusert utvekslingskapasitet med utlandet. Hver for seg har disse hendelsene 
lav sannsynlighet. I kombinasjon er sannsynligheten enda lavere, i størrelsesorden 0,1 %. 

Indikatorene våre viser at det kan oppstå rasjonering i de tørreste årene i 2016 hvis en kabel faller ut 
i tillegg til kjernekraften, mens det i 2022 trenges en utfall på tre kabler for å komme i en situasjon 
med rasjonering. Selv om fyllingsgraden i noen regioner vil være under 10 % fyllingsgrad i mange værår 
vurderer vi sannsynligheten for rasjonering som lav. Den kombinerte sannsynligheten, altså 
kombinasjon av sannsynlighet for at hendelsene inntreffer og sannsynlighet for rasjonering når 
hendelsene har inntruffet, er derfor neglisjerbar. 
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2016 - DK ned 2016 - DK, NL ned  

  

Figur 23: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sannsynlighet i 
Norge ved samtid 
bortfall av 
mellomlands-
forbindelser og 
50 % svensk 
kjernekraft i 2016. 

2022 - DK, NL, DE ned 2022 - DK, NL ned  

  

Figur 24: 
Indikatorer for 
rasjonerings-
sannsynlighet i 
Norge ved samtid 
bortfall av 
mellomlands-
forbindelser og 
50 % svensk 
kjernekraft i 2022. 

 

Energiregnskapet viser tydelig at det er ikke store volumer som rasjoneres. I det verste året rasjoneres 
ca. 1 TWh over en periode på cirka 4 uker. Dette tilsvarer omtrent 1500 MW. Det er tydelig at 
rasjoneringssannsynligheten er lavere i 2022. Selv når tre kabler faller ut i 2022, så er rasjonerings-
volumet fortsatt mindre enn i 2016.  

Tabell 8: Energiregnskap ved samtidig utfall av kjernekraft og mellomlandsforbindelser i tørrår 
1969/70 i datasett 2016 (DK ned) og 2022 (DK, NL, DE ned). 

Energiregnskap (TWh) 2016 2022 Differanse 

Magasin uke 44 52,3 50,3 -2,0 

– Forbruk 75,0 76,9 1,9 

+ Import 12,5 15,4 2,9 

+ Tilsig 9,3 10,1 0,8 

+ Annen produksjon 3,7 5,0 1,3 

+ Rasjonering 1,3 0,6 -0,7 

= Magasin uke 17 4,0 4,5 0,5 

 

Selv om utfall av svensk kjernekraft og kablene er et nordisk problem vil konsekvensene merkes mest 
i Norge, siden Norge er avhengig av import fra Sverige og over mellomlandsforbindelsene i de 
knappeste ukene. I 2016 vil hele Norden oppleve høye priser i ukene med knapp energi, men det 
oppstår bare rasjonering i Norge. I 2022 er problemet begrenset til Norge sør for Midt-Norge. Figuren 
under illustrerer dette ved å vise gjennomsnittlig kraftpris i uken når det oppstår rasjonering i Norge.  
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Figur 25: Kraftprisene i Norden i uke 17 i tørrår 1970 ved utfall av 50 % svensk kjernekraft og kabel til 
Danmark i 2016 (venstre) henholdsvis utfall av kabel til Danmark, Nederland og Tyskland i 2022 
(høyre). 

Flere hendelser i Norden – NordBer-scenario 

Vi har også sett på en ekstremcase hvor mange forskjellige hendelser inntreffer i Norden fra uke 10, 
og fyllingsgraden allerede er historisk lav. Dette scenarioet beskriver en situasjon med nordisk energi-
knapphet. Blant hendelsene er at kabelen til Nederland ikke er i drift, at det er bare 30 % kapasitet 
mellom Tyskland og Danmark og at flere kjernekraftverk i Sverige og Finland må stoppes. I Norge blir 
fyllingsgraden svært lav og marginen faller ofte under to uker i dette scenarioet. Likevel viser 
simuleringene bare høye priser og ikke rasjoneringspriser i både 2016 og 2022. 

  

Figur 26: Indikatorer for rasjoneringssannsynlighet i Norge for 2016 (venstre) og 2022 (høyre). 

En interessant og logisk observasjon er at et nordisk energiproblem ikke kan løses i et land. Kraftprisen 
er i en slik situasjon tilnærmet lik i hele Norden. Hvis Norge gjennomfører tiltak alene for å bøte på 
energiknappheten, vil dette bare føre til høyere eksport til de andre landene. Eventuelle tiltak må 
derfor være koordinert på nordisk nivå. Figuren under viser også tydelig at det nordiske systemet er 
mer robust i 2022, og at kraftprisene vil være lavere enn i 2016.  
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Figur 27: Kraftpriser i Norden i uke 17 i værår 1970 i 2016 (venstre) og 2022 (høyre) 

4.5 Vår vurdering: Svært lav sannsynlighet for rasjonering de neste 10 årene i Norge 

Vi vurderer samlet sett sannsynligheten for rasjonering i Norge som svært lav det neste tiåret, både 
for enkeltregioner og landet som helhet. For at det skal kunne oppstå rasjonering i form av at industri-
last går ut på pris, må vi både ha en tørr og kald vinter med lav fyllingsgrad i utgangspunktet, og 
samtidig få et større bortfall av produksjons- og overføringskapasitet.  

Vi vet også at forenklinger i vår markedsmodellering bidrar til at rasjoneringsrisikoen blir noe 
undervurdert i våre modellsimuleringer. Modellen optimaliserer vannkraftproduksjonen og handel 
mellom regionene bedre enn det vi ser i virkeligheten og vår kalibrering av modellen kan føre til at 
vannkraftprodusentene oppfører seg mer risikoavers i modellen enn i virkeligheten. I tillegg, selv om 
vi bruker en relativt lang tidsperiode for å få fram et representativt utfallsrom for tilsig, temperatur og 
vindkraftproduksjon, er den trolig for kort til å fange de verst tenkelige kombinasjonene som kan 
oppstå. I sum gjør dette at vi ikke kan utelukke muligheten for å få rasjonering. Samtidig mener vi at 
dette ikke påvirker vår hovedkonklusjon.  

Sannsynligheten for hendelsene som kan føre til rasjonering er i seg selv svært lav. For å få rasjonering 
må typisk mye av svensk kjernekraft få en langvarig stans i produksjonen gjennom vinteren, parallelt 
med at en eller flere mellomlandsforbindelser blir liggende ute i samme periode. I tillegg er det en 
forutsetning at disse hendelsene skjer brått og uventet slik at vannkraftprodusentene ikke kan tilpasse 
seg på forhånd, og vi må ha et veldig tørt år. Det er fullt mulig at vi kan få en situasjon der både kjerne-
kraft og mellomlandsforbindelser får langvarige feil i en allerede anstrengt hydrologisk situasjon. Men 
sannsynligheten er utvilsomt svært lav for at det både skal være tørt, kaldt og langvarige feil i 
produksjon og overføringskapasitet, siden dette er sjeldne og statistisk uavhengige hendelser.  

Vi har hverken et tilstrekkelig dataunderlag eller gode nok modeller for å kunne beregne noen eksakt 
sannsynlighet for rasjonering. Vi kan imidlertid slå fast at sannsynligheten for rasjonering i en eller 
flere regioner er svært lav, anslagsvis et sted mellom 1 og 0,1 %. Det skyldes framfor alt at vi trenger 
flere hendelser for å komme i en rasjoneringssituasjon. Hvis sannsynligheten for hver hendelse er 10 % 
så er sannsynligheten for at to uavhengige hendelser inntreffer samtidig bare 1 %. Siden rasjonering 
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kun oppstår i de tørreste årene, må vi også ta hensyn til sannsynligheten for å være i et tørrår. Den 
totale sannsynligheten blir da svært lav, for eksempel 0,1 % når vi får rasjonering i 10 % av værårene. 

Flere mellomlandsforbindelser gir oss mulighet til å importere mer, og alt annet likt reduserer dette 
rasjoneringsrisikoen. Samtidig åpner forbindelsene for at produsentene kan endre sin magasin-
disponering på en måte som øker risikoen. Våre modellsimuleringer indikerer blant annet at det vil bli 
noe lavere magasinfylling ved inngangen til vinteren, siden dette reduserer faren for overløp hvis det 
skulle bli mye regn i stedet for snø akkurat når fyllingsgraden er på sitt høyeste. Allikevel viser våre 
analyse at mellomlandsforbindelsene samlet sett øker den norske energisikkerheten. Med kablene 
trenger vi tørrere år for å få rasjonering. I casen med utfall av kjernekraft får vi for eksempel 
rasjonering uten kablene, mens Norge kan berge seg med. Også i casen hvor vi har sett på utfall av 
nettopp kablene, er rasjoneringssannsynligheten redusert siden flere mellomlandsforbindelser må 
falle ut for å komme i en kritisk situasjon.  

Selv om rasjoneringsrisikoen er svært lav er det noen regioner som er noe mer utsatt. Midt-Norge 
peker seg ut på grunn av sin avhengighet av import om vinteren. Hendelser som vesentlig reduserer 
importkapasiteten til Midt-Norge kan føre til situasjoner med energiknapphet i de tørreste årene. Hvis 
fyllingsgraden i Norge faller til historisk lave verdier, vil Midt-Norge være den første region som kan 
oppleve rasjonering. Når det gjelder de sørlige delene av Norge, det vil si sør for Midt-Norge er disse 
mer eksponert for overraskende utfall av mellomlandsforbindelser. Sannsynligheten er likevel lav, 
siden minst to forbindelser må falle ut i et veldig tørt år få å komme i en rasjoneringssituasjon. Nord-
Norge skiller seg ut med lavere sannsynlighet for rasjonering enn resten av Norge på grunn av den lave 
eksportkapasiteten sin i forhold til produksjonskapasiteten i de tørreste årene. 

 2016  2022 

 

Figur 28: Importregioner målt som import i prosent av forbruk om vinteren (uke 45 til 17) i tørrår. 
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5 Forløp og varslingstid 

I dette kapittelet går vi gjennom typiske forløp som kan føre til rasjonering. Vi gjør dette for å kunne 
synliggjøre mulighetene for tiltak og tiden Statnett fra tidspunktet en SAKS-situasjon er tilstede til 
rasjonering er en faktum. Siden vi ikke får rasjonering under normale forhold, har vi valgt å bruke 
situasjonen med kombinert utfall av svensk kjernekraft og mellomlandsforbindelser som eksempel.  

5.1 Forløp før en SAKS-/rasjoneringssituasjon 

Forutsetningen for at rasjonering oppstår er lavt tilsig før og gjennom vinteren i kombinasjon med 
uventede hendelser. Fyllingsgraden i Norge ved inngangen til vinteren er derfor nødvendigvis lav og 
forblir under normalen gjennom vinteren som vist i figur 29. Vannkraftprodusentene ser hele tiden en 
høy sannsynlighet for at tilsiget kommer tilbake til normalen og blir i en veldig tørr vinter på en måte 
overrasket hver uke over at tilsiget holder seg under normalen. Kraftprodusentene setter da sin 
vannverdi i henhold til magasinfyllingen og sin forventning. Når tilsiget uteblir øker etter hvert det 
hydrologiske underskuddet, fyllingsgraden synker og vannverdiene stiger. Dette gir en økende 
kraftpriser inntil industriforbruk begynner å gå ut. Med vår definisjon har vi da en rasjoneringssituasjon 
inntil det kommer tilstrekkelig tilsig, typisk ved at snøen begynner å smelte i vårløsningen. 

Samtidig viser våre analyser at selv de tørreste årene i vår værhistorikk ikke er nok til å gi rasjonering 
alene. En vesentlig årsak til dette er at vi kompenserer med økt import. Som figur 31 viser, 
kompenserer dette for mye av energiunderskuddet. Dette er nesten alltid nok for å unngå kritiske 
situasjoner. Det er først når vi konstruerer et case hvor også importkapasiteten blir begrenset at vi får 
en viss rasjonering i de aller tørreste årene. Her har vi brukt som eksempel et scenario hvor svensk 
kjernekraft og kapasiteten på mellomlandsforbindelsene svikter overraskende fra uke 1 og utover. I et 
slik tilfelle vil nettoimport til Norge synke de første ukene siden problemene er større i Sverige. Norge 
hjelper dermed til ved å importere mindre og ved å bruke mer egen vannproduksjon. Men etter noen 
uker øker importen til Norge som konsekvens av at fyllingsgraden i norske magasiner gravis kommer 
lenger under normalnivået for årstiden. Dette fører til en høyere prising av de resterende vann-
reservene og dermed høyere kraftpriser. Når norske priser kommer over nivået for de høyeste pris-
toppene på kontinentet og i Storbritannia får vi full og kontinuerlig import, gitt den reduserte import-
kapasiteten. Når alle importkapasiteter er utnyttet stiger kraftprisen jevnt helt til sannsynligheten for 
tomgang i magasinene passerer 50-70 %. Da er prisnivået i våre simuleringer på et nivå der industri-
forbruket kobler ut.  



Forløp og varslingstid 
2014 

27 

 

Figur 29: 
Fyllingsgrad i Norge i 
et gjennomnsittsår, i 
tørrår 1969/70 og i 
samme år med 
hendelser som fører 
til rasjonering. 

 

Figur 30: 
Kraftpris i Norge-Øst i 
et gjennomnsittsår, i 
tørrår 1969/70 og i 
samme år med 
hendelser som fører 
til rasjonering. 

 

Figur 31: 
Import til Norge i 
tørrår 1969/70 og i 
gjennomsnitt. 
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5.2 Flyt og nordisk marked 

Norge er en del av det nordiske markedet og hendelser som fører til rasjonering i Norge vil også ha 
konsekvenser for resten av Norden. Vårt eksempel med utfall av svensk kjernekraft er uansett en 
nordisk problemstilling. Rett etter utfallet har inntruffet vil alle mellomlandsforbindelser til Norden 
være fult utnyttet for å kompensere for produksjonsbortfallet som vist i Figur 32. Vi er da altså i en 
situasjon hvor mulighetene for å håndtere dette gjennom mer import til Norden allerede er ganske 
begrenset. 

 

Figur 32: Utnyttelsen av mellomlandsforbindelsene til Norge og Sverige i et rasjoneringsår.  

Våre simuleringer indikerer at kraftprisene i Norden vil være på nesten det samme nivået de første 
ukene. Deretter kan det gradvis bli mer ulike priser mellom land og spotområder. Danmark er tett 
knyttet til kontinentet og vil derfor ha lave priser enn i resten av Norden. Sør-Sverige får på samme 
måte lavere priser som følge av flere forbindelser til andre land og Danmark, men begrenset 
overføringskapasitet til resten av Sverige. Kraftprisen er på rasjoneringsnivået i Norge bortsett fra 
Nord-Norge, mens Nord-Norge, Sverige og Finland har omtrent samme kraftpris. Dette skyldes 
begrenset importkapasitet til denne delen av Norge. I vårt eksempel oppstår denne delingen av de 
nordiske kraftprisene rundt uke 10. Samtidig er det mye import fra kontinentet og Danmark til resten 
av Norden i hele denne perioden.  

En rasjoneringssituasjon i Norge er derfor tett knyttet opp mot en anstrengt situasjon på nordisk nivå. 
Dette er en utfordring når vi skal finne mulige SAKS-tiltak, i og med at tiltak i Norge delvis kan bli 
utlignet av mindre import fra resten av Norden.  
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Figur 33: Kraftpris (€/MWh) og utnyttelse av overføringskapasitet mellom landene (% av maks-
kapasitet) i uke 15 i tørrår 1969/70 i vår case.  
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5.3 Varslingstid - Hvor mye tid har Statnett på å reagere før rasjonering? 

Vi har undersøkt hvor mange uker i forveien vi er i en SAKS før rasjonering oppstår. Statnett har i 
realiteten bare tiden mellom SAKS og rasjonering til å håndtere situasjonen. I det hendelsesforløpet vi 
ser på, altså overraskende utfall av 50 % svensk kjernekraft og kabel mot Danmark fra uke 1, oppstår 
det rasjonering fra uke 14 og utover. Rasjoneringssannsynlighet går da over 50 %, som er grensen for 
SAKS, når hendelsene inntreffer i uke 1. Tidspunkt når vi er i SAKS er altså direkte avhengig av tidspunkt 
for hendelsene. Varslingstid kan dermed også være kortere når hendelsene inntreffer senere. På den 
andre siden, har hendelser som oppstår senere mindre betydning for energisituasjonen i Norge og vil 
derfor kreve mindre tiltak. Disse to faktorene opphever hverandre og vi forventer at tiltakene målt i 
energi per uke må være omtrent likt uansett tidspunkt for hendelsene. I vår case er tiden mellom SAKS 
og rasjonering ca. 3 måneder og det må dekkes en energiunderskudd på ca. 1 TWh. I en slik tilfelle vil 
en SAKS-tiltak som for eksempel reservekraft fra Kårstø kunne dekke ca. 0,8 TWh. 

 

Figur 34: Rasjoneringssannsynlighet i 1969/70 ved overraskende utfall av svensk kjernekraft og 
mellomlandsforbindelse til Danmark i uke 1. Rasjonering oppstår fra uke 14. 

Vår case er basert på overraskende hendelser. Når rasjonering oppstår på grunn av mer forutsigelige 
hendelser – som lite tilsig før vinteren – vil rasjoneringssannsynligheten være høy allerede fra 
begynnelsen av vinteren, altså mye tidligere enn ved overraskende hendelser. I vår eksempel er vi da 
allerede i SAKS i uke 47, mens rasjoneringen oppstår først fra uke 13. I dette tilfelle har Statnett altså 
mer tid å reagere for å unngå rasjoneringen.  
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Figur 35: Rasjoneringssannsynlighet i værår 1969/70 når fyllingsgraden i uke 45 er spesielt lav. 
Rasjonering oppstår bare i case med 55 % fyllingsgrad fra uke 13. 

Vår siste case hvor vi ser på varslingstiden mellom SAKS og rasjonering tar utgangspunkt i situasjonen 
vinter 2010/11. Denne vinteren var magasinene veldig lave ved inngang til 2011 på grunn av lite tilsig 
gjennom høsten og lav kjernekraftproduksjon. Forløpet er altså en blanding mellom en overraskende 
hendelse og det å vite på forhånd at man har problemer. Her utvikler seg ting etter hvert. I følge vår 
definisjon av SAKS har vi ikke vært i en SAKS vinteren 2010/11. Når vi kombinerer forløpet med vinter-
tilsiget fra året 1970 som var mye lavere vil vi oppleve rasjoneringspriser fra rundt uke 13. I denne 
situasjonen har vi høy sannsynligheter for rasjonering gjennom hele vinteren, men er så vidt i SAKS 
først i samme uke som rasjonering oppstår. Varslingstiden er derfor nær null og Statnett har ingen 
mulighet for å gjennomføre SAKS-tiltak og dekke underskuddet som er på ca. 1 TWh. 

 

Figur 36: Rasjoneringssannsynlighet i værår 1970 og 2011 når fyllingsgraden i uke 1 er likt situasjonen 
2011. Rasjonering oppstår bare med tilsig fra 1970 og da fra fra uke 13. 

SAKS-tiltak er derfor framfor alt egnet for overraskende hendelser og situasjoner med for lite tilsig før 
vinteren. I situasjoner hvor fyllingsgraden synker langt under normalen på grunn av for lite tilsig utover 
vinteren og en allerede lav fyllingsgrad før vinteren vil SAKS inntreffe for sent for kunne ha virkning. 
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6 Statnetts håndtering av anstrengte 
kraftsituasjoner 

6.1 Statnetts formidler kraftsituasjonen med fargekoder 

Statnett er gitt et særlig ansvar for å håndtere SAKS gjennom fos § 22a. En viktig del av dette er å gjøre 
vurderinger av kraftsituasjonen og formidle til omverden hvordan vi vurderer situasjonen. For å kunne 
være tydelig i denne kommunikasjonen har vi utviklet et trafikklys-system som formidler hvordan vi 
vurderer kraftsituasjonen og sannsynlighet for rasjonering. Vi varsler om kraftsituasjoner per elspot-
område. 

 

Figur 37: Presentasjon av kraftsituasjonen fra www.statnett.no  

Grønn farge betyr at kraftsituasjonen er god. Sannsynligheten for at kraftsituasjonen i løpet av 
vinteren skulle by på store problemer, estimeres til å være liten, med en sannsynlighet for rasjonering 
på mindre enn fem prosent. Det vil si at historiske tilsigsdata viser problemer i svært få år, gitt normal 
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kapasitet på ledningene inn til området. Det må ekstraordinære hendelser (for eksempel store og lang-
varige feil) til før det kan bli problemer med strømforsyningen. Statnett vurderer og anvender 
ordinære virkemidler i driften. 

Gul farge betyr at kraftsituasjonen er stram. Sannsynligheten for rasjonering vurderes til å være under 
20 prosent, før virkningen av eventuelle ekstraordinære tiltak er tatt med i vurderingen. Gul farge 
innebærer dermed at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere lite tilsig eller 
langvarige feil er begrenset. Statnett følger situasjonen nøye for utsatte regioner. Statnett vurderer 
og anvender ordinære virkemidler i driften. 

Oransje farge betyr at kraftsituasjonen vurderes å være anstrengt. Sannsynligheten for rasjonering 
vurderes til å være mellom 20 og 50 prosent før virkningen av eventuelle ekstraordinære tiltak er tatt 
med i vurderingen. Virkningen av disse vil variere fra område til område. Strømforsyningen i en slik 
situasjon er svært sårbar ved lavere tilsig enn normalt eller langvarige feil i overføringsnett eller kraft-
produksjon Statnett bruker kun ordinære virkemidler dersom situasjonen ikke forverrer seg 
ytterligere, men forbereder søknad til NVE om bruk av SAKS-tiltakene. 

Rød farge brukes om en svært anstrengt kraftsituasjon. Dette er en definisjon som innebærer at 
sannsynligheten for rasjonering vurderes til å være over 50 prosent før eventuelle SAKS-tiltak blir tatt 
i bruk.  

6.2 Tiltak som vi kan iverksette i en stram eller anstrengt kraftsituasjon  

Statnett har en liste over tiltak som kan benyttes i kraftsituasjoner som vurderes til å være stramme 
eller mer alvorlige. Det er Statnett som i hvert enkelt tilfelle beslutter iverksettelse av disse tiltakene 
ut fra en samlet vurdering. Generelt blir bruken styrt av fos. Under gir vi en kort gjennomgang av disse 
tiltakene. Selv om tiltakene ikke er SAKS-tiltak gir de en viktig forståelse av tilgjengelige og relevante 
tiltak innenfor dagens systemansvar. 

Opprette elspotområder ved forventet energiknapphet 

Statnett kan som systemansvarlig opprette eller fjerne elspotområder. Elspotområder skal opprettes 
når en har store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet, og det kan opprettes separate 
elspotområder ved forventet energiknapphet i et avgrenset geografisk område. Målsetningen med 
nye elspotområder i en situasjon med energiknapphet, er å legge til rette for at prissignaler til aktørene 
kan sørge for tilstrekkelig import til det berørte området. Produksjonen i området med lite 
vann/energi vil sannsynligvis få høyere vannverdier en produksjonen i omkringliggende områder. Det 
utsatte området vil bli et høyprisområde og kraft vil flyte inn mot dette området. I en situasjon med 
økende sannsynlighet for rasjonering vil det ofte være lokale/små regionale områder som først havner 
i krevende kraftsituasjoner. For slike områder vil det som regel ikke være aktuelt å opprette nye elspot-
områder (se bl.a. punkt 2 under).  

Følgende kriterier legges til grunn ved opprettelse av elspotområde ved energiknapphet i et avgrenset 
geografisk område: 

1. Elspotområde skal i størst mulig grad gjenspeile et naturlig avgrenset nettområde og flaske-
halsene i forbindelse med dette området. 

2. Elspotområde skal inneholde både produksjon og forbruk samt ha størrelse/utstrekning som 
ivaretar konkurranseforholdet i området. 

3. Det skal være mulig å sette kapasitetsgrenser i forhold til den reelle kraftflyt. 
4. Informasjon om endring i inndeling av elspotområder skal gis så tidlig som mulig. Dersom et 

elspotområde opprettes eller fjernes er varslingstiden minimum 4 uker. Ved mindre 
justeringer av områdeinndelingen kan varslingstiden være kortere. 

Innhente detaljert informasjon fra aktørene 

Systemansvarlig kan innhente detaljert informasjon fra aktører i markedet, produsenter, forbrukere 
og nettselskaper. For at systemansvarlig skal ha en god oversikt over utviklingen i energisituasjonen, 
er det viktig at relevant og oppdatert informasjon er tilgjengelig. Informasjon innhentet fra aktørene i 
kraftmarkedet vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag når tiltak skal vurderes. Tidligere måtte 
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Statnett søke NVE om tiltalelse for å innhente slik informasjon, men fra november 2013 har NVE gjort 
tillatelsen permanent.  

Gi mer informasjon til aktørene (markedsinformasjon) 

Systemansvarlig gir informasjon til markedsaktørene slik at de skal ha best mulig beslutningsunderlag 
i en anstrengt situasjon. Informasjonen kan være magasininformasjon utenom det som blir gitt i en 
normalsituasjon, eller informasjon om fremtidig importkapasitet til området dersom denne skal endre 
seg. Informasjon om spesielle situasjoner som krever at kraftverkene produserer kan opplyses om, og 
eventuelle synspunkter systemansvarlig har knyttet til alvorligheten av situasjonen. Informasjon av 
denne typen legges ut på Statnett, NVE og Nord Pools hjemmesider.  

Avlyse revisjoner 

I en knapphetssituasjon kan systemansvarlig avlyse revisjoner på kort varsel. Dette gjelder revisjoner 
på både nettanlegg og produksjonsanlegg. Ved å avlyse revisjoner på nettanlegg vil mer import-
kapasitet være tilgjengelig, mens avlyste revisjoner på produksjonsanlegg fører til at en unngår 
redusert produksjonskapasitet i en krevende kraftsituasjon.  

Informasjonskampanje mot allmennheten 

Hensikten med informasjonstiltak er å endre forbrukernes atferd slik at elektrisitetsforbruket går ned, 
enten ved omlegging til andre energikilder eller gjennom reduksjon i elektrisitetsforbruket. I en slik 
situasjon er det snakk om både redaksjonell omtale i media (rundt en sak eller et prosjekt) og målrettet 
reklame. Slike kampanjer skal koordineres og utføres i samråd med NVE.  

Systemvern og/eller reservekomponenter for å øke importkapasiteten til området 

Systemvern kan benyttes for å øke importkapasiteten til områder som opplever en krevende kraft-
situasjon. Importkapasiteten økes ved at forbruk ved gitte linjeutfall eller overlaster kobles ut 
(belastningsfrakobling, BFK). Systemvern benyttes daglig av systemansvarlig og er med på å redusere 
flaskehalser i nettet 

Ved feil i nettet vil det være aktuelt å benytte reservekomponenter, som reservetransformatorer. 
Tiltaket krever at det finnes en reservetransformator i området som har riktig omsetningsforhold og 
kapasitet. Statnett lager hvert år en rapport som kartlegger alle Statnetts transformatorer som er 
tilgjengelige som reserve. Det undersøkes også om nye transformatorer er nødvendig for å 
opprettholde ønsket nivå for reserver.  

Utkobling av kjeler som ikke allerede er koblet ut 

Utkobling av fleksibelt forbruk (kjeler) skal som hovedregel skje som følge av kapasitetsbegrensninger 
i nettet. Statnett kan beordre utkobling dersom relevante nettforhold skaper akutt eller forventet 
knapphet på overføringskapasitet. Utkoblbart forbruk kan kobles ut som en følge av antatt fremtidig 
energiunderskudd i et geografisk avgrenset område. Ved forventet langvarig utkobling av utkoblbart 
forbruk, bør det tilstrebes å gi en forlenget varslingstid, om mulig inntil en uke. Vanlig varslingstid ved 
kapasitetsbegrensninger i netter er fra 15 min til 12 timer. 

Driftskobling med redusert driftssikkerhet 

Systemansvarlig kan i visse situasjoner velge å drifte deler av systemet med redusert driftssikkerhet 
såkalt radiell drift. Redusert driftssikkerhet, i form av "N-0"- eller "N-1/2"-drift, sørger for at mer energi 
blir tilgjengelig inn til et underskuddsområde eller ut av et overskuddsområde. Tiltaket benyttes for å 
øke overføringskapasiteten til eller fra et område. På denne måten hindrer vi at et utfall fører til kritisk 
overlast på andre komponenter. Dette øker risikoen for strømstans i områdene som ligger radielt, men 
minsker risikoen for strømstans i større områder. Justering av overføringskapasiteten vil ha 
konsekvens for hvordan vannkraftprodusentene verdsetter sin energi. Det er derfor viktig at det ikke 
er et virkemiddel som tas i bruk for ofte. Økt overføringskapasitet kan i så fall bli forventningen til 
produsentene, og føre til at magasinene tømmes for tidlig på vinteren. 
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7 Kraftmarkedet er viktigste SAKS-tiltak 

7.1 Kraftmarkedet og vannkraften 

Kraftmarkedet er det sentrale virkemiddelet for å få en god fordeling av kraftproduksjonen. Det er 
normalt god informasjon i markedet om energisituasjonen, og sannsynligheten for rasjonering 
reduseres ved at aktørene i kraftmarkedet tilpasser seg denne informasjonen. Rasjonering innebærer 
høy pris for kraft, og aktørene vil ikke ønske å selge potensielt verdifullt vann billig dersom de ser at 
en slik situasjon er sannsynlig. Produsentene beregner alltid sin vannverdi (pris) slik at den reflekterer 
sannsynligheten for høy pris og lav pris i fremtiden. Om sannsynligheten for rasjonering øker setter de 
prisen høyere, og mer kraft blir importert som i tur reduserer sannsynligheten for rasjonering. Figur 
38 viser hvordan import til Norge historisk har tilpasset seg den gjeldende energisituasjonen. Lavere 
hydrologisk balanse innebærer større sannsynlighet for rasjonering, men det fører også til økt import 
siden denne sannsynligheten er med i aktørene sin prissetting. 

 

Figur 38: Import til Norge i GWh per uke 
fra år 2000 til og med 2012 og hydro-
logisk balanse (avvik fra normal 
mengde magasinfylling, snømagasin og 
grunn-/markvann) i Norge i TWh. Den 
røde linjen viser den lineære trenden. 

 

Ulike aktører har også ulik informasjon og ulik tilnærming til risiko. Statnett har systemansvaret i det 
norske nettet, og har trolig større risikoaversjon enn mange andre aktører. Det betyr at Statnett er 
villig til å betale mer enn andre for å redusere risikoen for rasjonering. Små aktører kan mangle gode 
prognoser som gjør at de ikke ser sannsynligheten for høy og lav magasinfylling like godt som større 
aktører. 

7.2 Prisfleksibilitet i industrien 

Norsk kraftintensiv industri står for om lag 25 % av det norske forbruket. I vår analyse har vi definert 
det som en rasjoneringssituasjon når denne industrien må koble ut mer enn en uke på grunn av svært 
høye priser. Samtidig vet vi at all industri er fleksibel på kortere eller lengre sikt. Høye priser over lang 
tid kan føre til at industrien legger helt ned, men noen bedrifter kan også stenge ned for enkelttimer 
– eller dager og uker – ved høy pris og anstrengt situasjon. 

Industrien bruker om lag 4000 MW kraft hele tiden, altså ca. 0,7 TWh/uke. Rundt halvparten av dette 
forbruket kommer fra aluminiumsproduksjon, og denne industrien er lite fleksibel og har behov for 
forberedelse for å kunne redusere deler av forbruket i mer enn 2-3 timer. Fleksibiliteten i annen 
industri er varierende, men gitt tilstrekkelig høy kraftpris vil sannsynligvis mange av dem velge å koble 
ut i en periode. Noen bedrifter har liten lønnsomhetsmargin, og vil velge å koble ut for ganske små 
økninger i kraftpris. Andre har svært lønnsom produksjon og kontraktsforpliktelser det er dyrt å bryte, 
og disse vil kanskje ikke koble ut før prisen er svært høy. 
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Figur 39 viser et eksempel på tilbuds- og etterspørselskurven på 
Nord Pool fra en enkelt time. Kurvene er basert på bud fra hele 
Nord Pool området, altså Norden og Baltikum. Den blå tilbuds-
kurven er nesten flat i intervallet som vises i figuren, og er altså 
svært fleksibel. Den røde etterspørselskurven er mindre 
fleksibel. Fra priskrysset på i overkant av 30 €/MWh og opp til 
1000 €/MWh er det i underkant av 2000 MW forbruk som vil 
koble ut. Trolig er det en del industribedrifter – deriblant i Norge 
– som legger inn disse fleksible budene. 

2000 MW i Norden og Baltikum er en beskjeden mengde 
fleksibilitet fra et energisynspunkt, selv om det er med på å 
dempe pristopper ved høy effektetterspørsel. Industri-
forbrukerne vil sannsynligvis tilpasse sin budgivning til 
situasjonen, og flere bedrifter har etablert rutiner for å legge inn 
fleksible bud i perioder med priser som ligger over det som anses 
som normalt. Kraftsituasjonen i timen som er vist i figur 39 er 
god, og dermed kan noen forbrukere ha latt være å legge inn 
egne bud siden de vet høye priser ikke er sannsynlig. 

Det er ønskelig at så mange industribedrifter som mulig legger inn 
fleksible bud på Nord Pool for å tydeliggjøre hvilken fleksibilitet 
som er tilgjengelig. 

Figur 39: Eksempel på tilbuds- (blå) og 
etterspørselskurve (rød) fra Nord Pool, 
torsdag 27. november 2014, klokken 9-10. 
Kurven er for systemprisen. 
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8 Forbruksfleksibilitet i alminnelig forbruk 

I SAKS-rapporten fra 2005 ble forbruksfleksibilitet presentert som et mulig tiltak for å unngå en svært 
anstrengt kraftsituasjon. Forbruksfleksibilitet ble ikke foreslått som et tiltak i seg selv, men det ble 
foreslått flere tiltak som ble antatt å kunne påvirke forbruksfleksibiliteten i en positiv retning. I dette 
kapittelet ser vi på hvordan alminnelig forbruk kan reagere i en anstrengt kraftsituasjon. 

8.1 Tradisjonelt har forbruksfleksibiliteten i Norge vært lav 

I 2012 sto norske husholdninger for et forbruk på i overkant av 38 TWh. Dette utgjør ca. 34 % av alt 
elektrisk forbruk i Norge dette året. Januar er historisk en av månedene i året med høyest elektrisitets-
forbruk i Norge, med et forbruk på 12,7 TWh i 2014. Av dette utgjorde alminnelig forbruk 9,1 TWh, 
72 % av totalforbruket. Dersom norske husholdninger har et potensiale for å kunne spare 10 % vil 
dette utgjøre 0,9 TWh som er 7 % av totalforbruk i Norge. 

I 2004 gjorde ECON en analyse (ECON 2004) som konkluderte med at priselastisiteten i Norge var 
mellom -0,022 % (kortsiktig) og -0,057 % (langsiktig). Priselastisiteten er forbruksendring som følge av 
prisendring. I vår modell har vi -0,03 % priselastisitet, altså blir forbruket redusert med 0,03 % dersom 
prisen øker med 1 %.  

Det er flere årsaker til at forbruksfleksibiliteten historisk har vært lav. De viktigste er: 

 Relativt flat prisstruktur som gir liten gevinst av å være fleksibel 

 Kontraktstruktur i sluttbrukermarkedet 

 Stort oppvarmingsbehov 

 Mangel på informasjon 

 Forholdsvis lavt gjennomsnittlig prisnivå 

8.2 Hva mener vi med forbruksfleksibilitet i alminnelig forsyning?  

I denne rapporten velger vi å definere forbruksfleksibilitet som "forbrukernes evne og vilje til å bytte 
energibærer eller endre sitt forbruk". Forbruksfleksibilitet kan omfatte flere tidsdimensjoner og ulike 
innvirkninger på energibruk. Figuren under illustrerer dette. 

 

Figur 40: Forklaring av begreper knyttet til forbruksfleksibilitet (Xrgia AS, EC Group AS 2012) 

Effektivisering, laststyring og lastreduksjon er alle former for fleksibilitet som har ulik betydning for 
rasjoneringsrisiko og virkning ved SAKS. Effektivisering og omlegging av varig karakter (til venstre i figur 
40) vil ofte kreve investeringer eller omlegginger som tar tid. Det kan for eksempel være langsiktige 
tiltak som etterisolering eller ombygging til plusshusstandard. Slike varige endringer reduserer 
forbruket og sannsynligheten for SAKS. Noen endringer kan også gjennomføres raskere, som for 
eksempel i en høyprisperiode som SAKS. Det vil selvsagt være til stor hjelp i den oppståtte situasjonen. 
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Laststyring og lastreduksjon henger sammen med priselastisiteten for alminnelig forbruk. Det er viktig 
å presisere at laststyring innenfor døgnet (midten i figur 40) ikke gir nedgang i energibruk om forbruket 
flyttes til andre deler av døgnet/uka. Midlertidige endringer i form av lastreduksjon (høyre i figur 40), 
for eksempel at husholdninger reduserer innetemperaturen en tid, er typiske fleksibilitetsløsninger 
som bidrar positivt i kraftsituasjonen. Virkningen av elastisitet er nærmere beskrevet i kapittel 8.4.  

8.3 Vi forventer større fleksibilitet i alminnelig forbruk  

Innen 1. januar 2019 skal alle norske strømkunder ha tatt i bruk AMS (Avanserte Måle- og Styrings-
systemer). Dette innebærer at forbrukerne vil få bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer 
nøyaktige avregninger og mulighet for automatisk styring av forbruket (http://www.nve.no/ams). 
Målerne skal registrere strømforbruket på timesbasis og sende denne informasjonen til nettselskapet 
via Elhub3. Dette gir mer nøyaktig informasjon om strømforbruket og et bedre grunnlag for fakturaen.  

Med innføringen av AMS vil også ulike hjelpemidler for overvåkning av og kontroll med forbruket bli 
lansert. Apper og andre display-løsninger med oversikt over forbruket og informasjon om fakturaen 
vil bli tilgjengelig for forbrukerne. Slike løsninger vil gjøre det enklere for strømkundene å få et bevisst 
forhold til sitt forbruk og sine utgifter til strøm, og på den måten potensielt bli mer energieffektive og 
redusere sitt forbruk. 

Timesmålinger og –avregning gir muligheter 

AMS vil gi muligheten for timesmålinger, med påfølgende timesavregninger, hos selv de minste slutt-
brukerkundene. Det er usikkert hvor store endringer dette vil gi for forbruket i enkelthusholdninger. 
Fordi norske kunder har vært store brukere av spotpriskontrakter antas det at denne typen kontrakter 
også vil være foretrukket etter innføring av AMS. 

Feedback-løsninger gir økt bevissthet 

En av de viktigste følgende av innføringen av AMS og timesmålinger blir mulighetene for informasjon 
om kostnader og forbruk ved bruk av feedback-løsninger.  

I 2014 publiserte NVE en rapport4, om smarte målere (AMS) og feedback. Rapportens resultater 
baserer seg på 91 feedback-prosjekter verden over. Rapporten beskriver feedback-løsninger fra de 
ulike prosjektene, hva som har fungert med disse, og hvilke funksjonaliteter som kan være viktige å 
benytte seg av for å oppnå et best mulig resultat. Rapporten anslår et sparepotensial på 11 % for en 
gjennomsnittlig norsk husholdningskunde. Dette tilsvarer omtrent 7 TWh for alle norske hus-
holdninger. Rapporten ser på en normalsituasjon og ikke virkningen av unormalt høye priser. Basert 
på dette antas det fra Statnetts side at dersom effektene av informasjon om pris og forbruk, slik 
beskrevet i rapporten, gis til alle forbrukere, vil sparepotensialet kunne være høyere ved unormalt 
høye priser som under SAKS.  

Det antas at disse funksjonene vil kunne gjøre nordmenn mer bevisste på sitt elektrisitetsforbruk. Det 
er likevel vanskelig å anslå noe klart om hvilken betydning dette vil kunne ha i en anstrengt situasjon. 
Det antas allikevel sannsynlig at innføringen av AMS vil gi større potensiale for energisparing i en 
anstrengt kraftsituasjon enn dagens system. 

Andelen husholdninger uten ikke-elektrisk oppvarmingsalternativ øker 

I Norge baserer vi oppvarmingen av boliger på elektrisitet. Dette medfører at oppvarmingsløsninger 
har en stor betydning når en skal se på hvilket potensial for lastreduksjon.  

I forbindelsen med kartlegningen av norske kraftforbrukeres betalingsvilje for å ikke miste strømmen, 
i 2002 (SINTEF Energi AS 2003) og 2010 (Pöyry AS 2012), ble norske husholdninger spurt om sin 
primærkilde for oppvarming og om de hadde et annet alternativ. Svarene er gjengitt i tabell 9. 

                                                                 

3 Elhub er navnet for den norske datasenteret for målerverdier fra kraftmarkedet. Elhub skal være den 
offisielle kilden til målerverdiene som skal danne grunnlaget for fakturering av sluttkunder. (elhub.no) 
4 Skrevet av det internasjonale rådgivingsselskapet VaasaETT (www.nve.no) 

http://www.nve.no/ams
http://www.elhub.no/
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Tabell 9: Oppvarmingskilder i norske husholdninger 

 2002 2010 

Elektrisitet som primær oppvarmingskilde 67,0 % 70,0 % 

Kun elektrisk oppvarming 17,4 % 22,4 % 

Ikke-elektrisk oppvarmingsalternativ 49,6 % 46,9 % 

Ikke elektrisk oppvarming 33,0 % 30,0 % 

 

Tabellen viser at andel husholdninger som kun har elektrisk oppvarming har gått opp. Denne gruppa 
har ingen mulighet til å velge andre oppvarmingsmuligheter, og er mindre fleksible når det kommer til 
energisparing dersom sparingen ikke skal gå på bekostning av komfort. Gruppa har allikevel 
muligheten til å spare dersom de f.eks. reduserer komfort ved å sette ned innetemperaturen.  

Den gruppen som i denne sammenheng antas å være minst fleksible når det kommer til strømsparing 
er gruppa som benytter andre kilder til oppvarming enn elektrisitet. De har ikke muligheten til å justere 
temperaturen for å oppnå sparing, og må eventuelt spare ved å kutte i annet elektrisk forbruk.  

Andelen husholdninger som har et ikke-elektrisk alternativ til oppvarmingen, og derfor størst 
fleksibilitetspotensial, er fortsatt i flertall. Dette indikerer at det er gode muligheter for å redusere 
strømforbruket i perioder med høyt oppvarmingsbehov.  

Norske sluttbrukere velger spotprisavtaler 

I det norske sluttbrukermarkedet finnes det flere ulike kontraktstyper for elektrisitet til hus-
holdningene. De tre vanligste i Norge er: 

 Spotpris:  Kunden betaler innkjøpspris for strømmen, pluss et fast påslag som dekker 
leverandørens administrative utgifter og inntjening 

 Standard variabel:  Prisen følger markedet med en avdempet priskurve. Kundene blir varslet 14 
dager før en prisendring. 

 Fastpris:  Fast pris i hele avtaleperioden, ofte 1, 2 eller 3 år av gangen. 

Figur 41 viser fordelingen av kontraktene i sluttbrukermarkedet for husholdninger fra 1998 til 2014. 

 

Figur 41: Fordelingen av strømavtaler i norske husholdninger 1998-2014 (SSB - Seksjon for energi- og 
miljøstatistikk 2014) 
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Selv om majoriteten i 2014 har spotprisavtaler utsettes forbrukere med årlig forbruk under 100 000 
kWh ikke for prisvariasjoner per time/dag/uke slik dagens målinger og kontrakter er. Fordi norske 
husholdninger ikke har timesmålinger regnes prisen som en snittverdi av spotprisen som har vært i 
faktureringsperioden. Dette gir likevel en "riktigere" pris enn mer langsiktige priskontrakter.  

Økning i leverandør- og avtaleskifter i det norske sluttbrukermarkedet har tidligere vært knyttet til 
perioder med høyere priser på kraft. Men de siste årene har antall leverandør- og avtaleskifter holdt 
seg høyt tross i at spotprisene har vært lavere (NVEs leverandørskifteundersøkelse).  

8.4 Virkning av et mer priselastisk alminnelig forbruk 

Vi har sett på virkningen av priselastisitet til det alminnelige forbruket i Norge. I denne analysen har vi 
testet høyere priselastisitet på -0,05%, -0,1% og -0,2%. Det er også mulig at den reelle priselastisiteten 
i Norge er lavere enn det vi modellerer i dag. Vi har valgt å kun se på mer priselastisitet for å si noe om 
potensialet for og virkningen av fleksibilitet i forbruk når nye teknologier bygges ut i kjølvannet av 
blant annet innføringen av AMS og nye byggeforskrifter. 

Simuleringene med høyere priselastisitet i datasett med anstrengt kraftsituasjon viser at økt elastisitet 
reduserer de høye prisene vesentlig. Det kommer av at det alminnelig forbruket også reduseres mye i 
de anstrengte periodene, akkurat slik forbrukselastisitet skal gjøre. Forbruket er henholdsvis 500, 1500 
og 3000 GWh/år lavere i gjennomsnitt i simuleringene med 0,05, 0,10 og 0,20 % priselastisitet, 
sammenlignet med simuleringen med 0,03 %. 

Tabell 10: Resultater fra simuleringer med økt priselastisitet i det norsk alminnelig forbruk. 

Priselastisitet 0,03 0,05 0,10 0,20 

Utkoblet priselastisk forbruk [TWh/år] 823 1285 2342 3827 

Rasjonert industriforbruk [GWh/år] 409 377 244 131 

Antall år med industrirasjonering 19 16 13 7 

 

Økt priselastisitet i alminnelig forbruket fører også til at mindre industriforbruk rasjoneres. Energi-
mengden vi unngår å rasjonere er riktignok vesentlig mindre enn forbruket som er redusert ved større 
elastisitet. Vi rasjonerer 30, 160 og 280 GWh/år mindre i gjennomsnitt i de samme simuleringene. Det 
er altså slik at 10 GWh alminnelig forbruk kobler ut for hver GWh med industriforbruk som beholdes. 
I prosent ser virkningen bedre ut, og antall år hvor det oppstår rasjonering reduseres også vesentlig. 

Noe av årsaken til den noe begrensede virkningen ligger i at priselastisiteten slik vi har modellert den 
begynner å virke allerede ved en pris på 50 €/MWh, og øker deretter gradvis etter hvert som prisen 
stiger. Det fører til at forbruket reduseres noe i de aller fleste år, også de årene hvor det ikke oppstår 
rasjonering i industrien i noen av våre simuleringer. I stedet for ekstra sparing av vann forsvinner 
derfor overskuddet ut av landet. 

Økt priselastisitet reduserer sannsynligheten for og omfanget av rasjonering, men svært mye av 
forbruksreduksjonen fra priselastisitet forsvinner som økt eksport/redusert import. Det betyr at mye 
av fleksibiliteten allerede kan være tatt ut før SAKS, og den resterende mengden energi som kan 
reduseres er mindre. Resultatet forutsetter den typen priselastisitet som vi har modellert. Større 
reduksjon ved høyere priser ville for eksempel føre til mindre lekkasje. Det kan også være at 
fleksibiliteten i alminnelig forbruk i større grad omfatter flytting av forbruk innenfor en eller noen få 
dager. I så fall ville virkningen vært mindre enn den vi ser i vår modell, siden prisen i årene med 
rasjonering er så høy at all importkapasitet benyttes, og det er nødvendig med redusert energiforbruk 
– ikke flytting – for å unngå rasjonering. 
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9 SAKS-tiltak 

Statnett er gjennom systemansvarsforskriften (§ 22a) gitt ansvar for å bidra til å redusere faren for og 
omfanget av rasjoneringsinngrep. Vårt viktigste tiltak er nye nettinvesteringer, men vi må også vurdere 
om det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt med andre tiltak. Slike tiltak vil enten søke å øke 
produksjonsreservene eller redusere forbruket i Norge i en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS).  

Alle SAKS-tiltak må sees på som en forsikringsordning. Sannsynligheten for at rasjonering og SAKS 
inntreffer er lav, mens de samfunnsøkonomiske kostnadene er høye dersom rasjonering inntreffer. 
Kraftmarkedet, sammen med nødvendige nettinvesteringer, er som nevnt i forrige kapittel det 
primære virkemiddelet som skal sikre forsyningssikkerheten. Normalt vil vi se betydelige prisøkninger 
i anstrengte kraftsituasjoner som skal gi insentiver til å bygge ny nett- eller produksjonskapasitet 
samtidig som forbrukerne får prissignaler som stimulerer til å velge alternative energiløsninger. 

SAKS-tiltak må som minimum være treffsikre og ha rask signifikant virkning i en svært anstrengt 
kraftsituasjon samtidig som ulempene blir minimert. Vi vil her først kort beskrive dagens løsning for 
forbruk før vi ser på potensielle tiltak på produksjonssiden. Til slutt gir vi en overordnet vurderer om 
tiltakene er i henhold til kriteriene for SAKS-tiltak. Effektutvidelser og økning i magasin anses å være 
uaktuelle som SAKS-tiltak som iverksettes av Statnett. 

9.1 Eneste aktuelle tiltak innen forbruk er ENOP 

Hensikten med energiopsjonsordningen er å redusere sannsynligheten for rasjonering ved å redusere 
forbruket i SAKS. Ordningen innebærer at Statnett ber om bud og kjøper opsjoner i forbruk hos 
forbrukere, som i vintersesongen kan brukes til nedregulering av den mengden energiopsjonen 
omfatter. Ordningen har eksistert siden sesongen 2006/2007.  

Aktørene som blir valgt til å delta i ordningen garanterer systemansvarlig et gitt volum for 
nedregulering. For dette volumet får de et fast beløp, opsjonspremie, samt en variabel inntekt, 
innløsningspris, som tilfaller dersom opsjonen innløses i løpet av vinteren. Opsjonene kan kun innløses 
fra uke 1-20 og forutsetter at Statnett har fått tillatelse av NVE. 

Slik ordningen er i dag har aktørene mulighet til å by på et såkalt standardprodukt. For dette produktet 
gjelder en varslingstid på én uke og en varighet av nedreguleringen på minst to uker. Aktørene 
spesifiserer selv varighet (2-20 uker). Ordningen er utformet slik at det er mulig å utforme og by inn 
gjensidig ekskluderende bud. Fra sesongen 2011/2012 har det kun vært mulig å gi bud i standard-
produktet. Tilleggsproduktet, med varslingstid på to uker og med varighet på nedregulering på åtte 
uker, ble altså fjernet fra 2010/2011.  

Ordningen er en forsikringsordning der fokuset er å redusere sannsynligheten for rasjonering for 
større regioner eller landet som helhet, og er ikke ment å benyttes på lokale problemer. Kriteriene for 
utvelgelse av bud er i standardvilkårene fastsatt å skulle skje som en samlet vurdering av den system-
messige nytten av energiopsjonene. Følgende kriterier er særlig viktige:  

 Geografisk plassering av forbruksenhet 

 Nedreguleringsvolum 

 Fleksibilitet i budene 

 Opsjonspremie og innløsningspris.  

Basert på disse kriteriene har Statnett kjøpt energiopsjoner fra tilbydere over hele landet. 

Opsjonsavtalene skal inngås i forkant av det hydrologiske året, og gjennomføres, slik ordningen er i 
dag, før utgangen av juni. Dette er tenkt for å unngå at budrunden og behovsvurderingene skal bli 
påvirket av den aktuelle kraftsituasjonen. 
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Det er Statnetts intensjon at opsjonspremien skal beregnes slik at den dekker de årlige kostnadene 
som budgiver har knyttet til å delta i ordningen, mens innløsningsbeløpet dekker de kostnadene som 
budgiver har dersom opsjonen brukes av Statnett og en nedregulering av forbruk finner sted. 

Det er i utgangspunktet ikke satt noen nedre grense på størrelsen til forbrukerne som tas med i 
betraktningen, men forbrukeren må ha timesmåling, og det er av praktiske årsaker sannsynlig at det 
er de største forbrukerne som vil få tilslag på sine bud. 

Behov og fordeling av ENOP tar utgangspunkt i sannsynlighet for rasjonering  

Som utgangspunkt for utforming og omfang av ordningen er det foretatt analyser som avdekker behov 
for fleksibilitet i en svært anstrengt kraftsituasjon. Behovsvurderingen har vært foretatt med utgangs-
punkt i produksjonskapasitet, eksisterende forbruk, importkapasitet og sårbarhet for langvarige feil i 
hvert område. Behovsvurderinger for innkjøp fra 2015 vil derfor baseres på de analyser og vurderinger 
som vi har gjort i denne rapporten. 

Kostnader for bud i ENOP ordningen har holdt seg forholdsvis konstant 

Antall budgivere er redusert siden ordningen ble etablert i 2005/2007. Tabell 11 viser nøkkeltall for 

ordningen fra 2006/2007 og frem til i dag. I 2013/2014 ble det mottatt bud fra 8 budgivere (konsern), 

som dekker 17 industrianlegg. Noen konsern/selskap bød inn flere forbruksenheter, som igjen kunne 

gi flere bud (det vil si flere nedreguleringstrinn).  

 

Tabell 11: Oversikt over tilbudte bud i ordning med energiopsjoner i forbruk 

 
2013/ 
2014 

2012/ 
2013 

2011/ 
2012 

2010/ 
2011 

2009/ 
2010 

2008/ 
2009 

2007/ 
2008 

2006/ 
2007 

Antall budgivere (konsern) 8 9 9 8 11 9 12 20 

Bud i standardproduktet 305 336 337 23 27 27 25  37 

Bud i tilleggsproduktet NA NA NA 11 8 10 12 12 

Tilbudt volum – totalt i TWh 1,06 1,15 1,16 2,0 1,9 1,8 2,0 2,7 

Tilbudt volum – totalt i MW 8834 8398 8384 943 964 906 1.035 1.321 

Høyeste bud opsjonspremie (kr/MWh) 6-298 0-400 3-333 3-588 3-417 4-366 3-300 0-4462 

Laveste innløsningspris (kr/MWh) 825 825 6259 310 100 410 300 250 

Høyeste innløsningspris (kr/MWh) 4000 4000 2800 2800 7500 7500 9000 25000 

 

Budene dekker ulik type industri som treforedling, kjemisk, aluminium, ferro og annen metallindustri. 
Petroleumsindustri deltar ikke i ordningen. Innløsningsprisene som er angitt av budgiverne 
representerer bedriftenes rasjoneringspriser for de volum de byr inn. Innløsningsprisene er svært 
spredt, fra prisnivå under de dyreste kraftverkene på kontinentet og til flere titall ganger dette. Hvis vi 
sammenligner disse prisene med de konseptuelle prisene som ligger til grunn for våre analyser av 
rasjonering så ligger valgt utkoblingspris for industri i våre analyser i intervallet hvor vi finner budene 
i ENOP. 

                                                                 

5 Justert for de som er gjensidig utelukkende; - det ble gitt totalt 34 ulike bud. 
6 Justert for de som er gjensidig utelukkende; - det ble gitt totalt 43 ulike bud. 
7 Justert for de som er gjensidig utelukkende; - det ble gitt totalt 38 ulike bud. 
8 Gjensidig utelukkende bud er ekskludert.  
9 Gjeldende for de to første ukene – for noen bud var det avtakende innløsningspris over lengre 
perioder.  



SAKS-tiltak 
2014 

43 

Opsjon med høy effekt og kortere varighet foretrukket 

Når ENOP ordningen først ble etablert var Statnetts vurdering at lange opsjoner vil kunne være nyttig 
i nasjonal tørrårssituasjon hvor krisen vokser langsomt fram mens at korte opsjoner med høy effekt 
vil være nyttige for mindre regionale områder hvor en svært anstrengt kraftsituasjon kan oppstå raskt. 
Som vurderingene i kapittel 5 illustrerer er det størst sannsynlighet for å havne i en SAKS-situasjon ved 
plutselige hendelser sent på vinteren. Magasinfyllingene kan være lave og man har begrenset tid på å 
hente seg inn. Analysene viser at det er svært liten sannsynlighet for at vi havner i en SAKS-situasjon 
som følge av tilsigssvikt alene. 

Kraftforbruket innenfor alminnelig forsyning vil være lavere i april sammenlignet med februar/mars. 
Fordi forbruket til større forbrukere med høy brukstid vil være forholdsvis konstant gjennom vinteren, 
vil dette være dette forbruket som setter premissene for den videre utviklingen i en SAKS.  

Kostnader og forventet virkning ved innløsning av ENOP  

Nytteverdien til ENOP er redusert sannsynlighet for eller omfang av rasjonering og de kostnader en 
slik situasjon vil påføre samfunnet. Totalkostnaden for ENOP er opsjonspremiene som betales 
(forsikringspremie) og kostnadene forbundet med en eventuell innløsning av opsjonene.  

For innløsning av innkjøpt ENOP i 2 uker vil vi måtte betale ca. 220 €/MWh (totalt 234 MNOK). Våre 
analyser viser at vi i en SAKS situasjon gjennomsnittlig observerer priser på 100 og 200 €/MWh, 
avhengig av hvor sent i vinteren SAKS inntreffer. Desto senere desto høyere pris. Relevant her at disse 
prisene ligger under innløsningspris i ENOP. Hvis vi betaler en pris som ligger over markedsprisen for 
å koble ut forbruk oppstår et samfunnsøkonomisk tap.  

Vår inngripen i markedet ved å koble ut forbruk før prisen har nådd reell utkoblingspris medfører at 
det blir andre bud som blir prissettende enn det som ellers ville vært tilfelle. Reduksjon i etterspørselen 
vil redusere prisen i området. En slik prisreduksjon vil, hvis områdene rundt også er i en knapphets-
situasjon, kunne redusere importen og dermed effekten av tiltaket. Dette er spesielt relevant for bruk 
av ENOP i en nasjonal situasjon fordi, som vist i våre analyser, Sverige også vil være i en tilsvarende 
situasjon. Vi vurderer lekkasje som mindre sannsynlig ved bruk av ENOP i Midt Norge, fordi området 
kan oppleve knapphet uten tilsvarende situasjon i omkringliggende områder. 

9.2 SAKS-tiltak for produksjon 

Prinsipielt vil alle SAKS-tiltak ha karakter av å gripe inn i markedet. Inngripen kan skje på mange måter, 
men vil kunne påvirke priser, vanndisponering og forbruksadferd. Tiltak for å øke produksjons-
reservene må øke tilgjengelig kraftproduksjon i SAKS uten at det øker sannsynligheten for at SAKS 
oppstår. 

I en svært anstrengt kraftsituasjon vil kraftprisene være høye. Aktivering av produksjonsreserver vil 
imidlertid trekke i retning av reduserte kraftpriser og samtidig påvirke aktørenes vurderinger av den 
aktuelle kraftsituasjonen. Reduserte kraftpriser vil igjen ha uheldige konsekvenser for insentivene til å 
gjennomføre investeringer på kommersielt grunnlag og på kortere sikt verdien av å spare vann. 
Markedets forventning om at SAKS-tiltak vil bli implementert, vil derfor kunne ha uheldige virkninger 
og gi en fortrengningseffekt i form at hele den antatte effekten av tiltaket ikke er tilgjengelig når det 
trengs. Produksjonstiltak kan være utfordrende å bruke, siden produksjonen er svært tilpasningsdyktig 
og fleksibel. Forbruk er mindre fleksibelt og derfor bedre å ha tiltak for, men produsentene vil etter 
hvert også tilpasse seg tiltak på forbrukersiden slik at det blir en viss lekkasje. 

Fortrengningseffekten er størst når den aktuelle situasjonen blir kjent i god tid, og minst når den 
oppstår brått. Produksjonsreserver gir imidlertid et sikkert bidrag så lenge de er i driftssikker tilstand, 
men de vil svært sjelden være i bruk.  

Reservekraftanlegg vil ha lav brukstid og ikke være kommersielt lønnsomt som produksjonsanlegg. 
Det vil derfor trolig ikke bli etablert tiltak på kommersielt grunnlag og Statnett som systemansvarlig er 
en av få aktuelle eiere av rene reserveanlegg. Statnetts eierskap i, og drift av, produksjonsanlegg kan 
være utfordrende i forhold til hensynet til nøytralitet og skillet mellom nett og produksjon. 
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Reservekraftverk (RKV) 

Statnett eier to mobile reservekraftverk som er lokalisert på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og 
Romsdal. Disse har siden 2009 vært en del av Statnetts beredskap for å unngå rasjonering i Midt-Norge 

Kraftverkene er plassert i Midt-Norge fordi det er denne regionen i Norge som har størst problemer 
med å forsyne seg selv med elektrisk kraft. I et normalår10, har regionen et kraftunderskudd på 
8-9 TWh. Dermed er regionen avhengig av import av kraft fra andre landsdeler og Sverige.  

I følge konsesjonsvilkårene for reservekraftverkene kan de kun startes opp i en svært anstrengt kraft-
situasjon og oppstarten må godkjennes av NVE. OED har imidlertid gitt Statnett en dispensasjon fra 
konsesjonsvilkårene for å håndtere eventuelle anstrengte driftsituasjoner: 

"Energisituasjonen i Midt-Norge er krevende, og linjenettet er hardt belastet, noe som gir 
større sannsynlighet for feil. På bakgrunn av denne situasjonen har Statnett søkt og fått 
dispensasjon fra konsesjonsvilkårene, og kan derfor selv ta avgjørelsen om å starte opp 
reservekraftverkene i løpet av noen timer for å forhindre at en feil fører til at store områder 
mister strømmen. Dispensasjonen gjelder fra uke 1-20 i tiden fremt il Ørskog-Sogndal er satt 
i drift."  

Statnett har også søkt og fått dispensasjon til å benytte reservekraftverket i Nyhamna for å forsyne 
gassanlegget Ormen Lange med strøm dersom Viklandet-Fræna skulle få en langvarig feil. 
Dispensasjonen gjelder til Ørskog-Sogndal er satt i drift. 

Bruk av nødaggregater for å håndtere SAKS 

Det er en rekke nødaggregater rundt omkring i Norge, særlig da på steder med et særskilt behov for 
sikker strømtilgang. I tillegg har større skip i nærheten av kysten ofte aggregater, men kan være 
utfordrende å leie inn når det trengs. Det er et tiltak som vil bidra med ekstra energi, men som også 
kan gi noen fortrengningseffekter i den grad kraftmarkedet forventer at de blir tatt i bruk. Nød-
aggregater kan prinsipielt være en betydelig ressurs i knapphetssituasjoner. Statnett er ikke kjent med 
potensialet for bruk av nødaggregater i en svært anstrengt kraftsituasjon og hva som må til for å 
realisere potensialet. Vi har imidlertid ikke sett behovet for å kartlegge dette nærmere nå fordi 
sannsynligheten for rasjonering er vurdert til å være lav utover Midt-Norge hvor det allerede er 
tilgjengelig ekstra produksjonskapasitet gjennom RKV.  

Avtaler (opsjoner) med eksisterende produksjonsanlegg  

For eksisterende produksjonsanlegg kan man inngå bilaterale avtaler med eiere av eksisterende kraft-
produksjon om å gjøre tilgjengelig kraftproduksjonen på et tidspunkt de eller ikke ville vært det. Dette 
kan minne om en bilateral avtale mellom Statnett og en kraftprodusent om opsjon på kjøp av en 
forhåndsavtalt mengde fysisk strøm over en gitt periode, og kan i prinsippet omfatte både termisk og 
vannkraftbasert produksjon. For at opsjoner fra vannkraftverk skal ha en effekt må den dekke en 
energimengde fra og med kjøpstidspunktet og frem til den aktuelle knapphetsperioden er slutt. Hvis 
opsjonen medfører andre kraftverk øker sin produksjon i stedet, eller at den erstattes av import, har 
tiltaket ingen verdi. For å få full effekt bør opsjonen gjelde alle relevante kraftverk. I praksis vil en slik 
ordning bety at vi vil gå inn i vintersesongen med høyere fyllingsgrad enn ellers. Det betyr igjen at 
Statnett foretar et omfattende inngrep i markedet som påvirker vanndisponering og prisdannelsen. 
Det er også lite sannsynlig at kostnadene med en slik ordning ikke vil stå i forhold til nytten gitt lav 
sannsynlighet for rasjonering. 

Det kan også være mulig å inngå en avtale med eierne av gasskraftverk om alternative disponeringer 
av kraften. Landbaserte petroleumsanlegg i Norge er normalt store forbrukere, men de kan også til en 
viss grad produserer kraft selv. Denne kapasiteten bør kunne bli vurdert i en svært anstrengt kraft-
situasjon. I dag driftes gasskraftverk på Mongstad i Hordaland og Melkøya LNG i Finnmark. 

                                                                 

10 Et år med normal nedbørsmengde og forbruk. 
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9.3 Nærmere vurdering av gasskraftverk som SAKS-tiltak 

Kårstø som SAKS-tiltak kan potensielt redusere effekten av en rasjonering 

Naturkraft har et gasskraftverk på Kårstø. Kraftverket har en installert kapasitet på 420 MW og en 
relativt høy virkningsgrad (60 prosent). Kraftverket har vært lite brukt de siste årene og ble i 2014 lagt 
i bero. Det betyr i praksis at driften er avviklet. Det tar om lag 1 – 1,5 år å starte anlegget igjen. 

Kraftverket er altså utilgjengelig dersom en anstrengt situasjon skulle oppstå i løpet av vinteren. Slik 
kraftverket har vært driftet til nå har det hatt noen ukers oppstartstid, og kunne altså være tilgjengelig 
for en anstrengt situasjon. Produksjonskapasiteten til kraftverket er 420 MW, som tilsvarer 
ca. 70 GWh/uke. Det er en vesentlig mengde i en rasjoneringssituasjon. 

Vi har simulert en anstrengt kraftsituasjon i Samlast med og uten Kårstø. Kraftverket vil normalt ikke 
være lønnsomt på grunn av sin høye marginalkostnad, men det starter når kraftprisen går over 
55 €/MWh i vårt datasett. Bruk av Kårstø reduserer konsekvensen av rasjonering noe. I de årene hvor 
det oppstår rasjonering, rasjoneres det i gjennomsnitt 1,1 TWh uten Kårstø og 0,9 TWh med Kårstø. 
Det reduserer ikke antall år med rasjonering. I gjennomsnitt produserer Kårstø 1 TWh i året i dette 
datasettet, og mer i årene hvor det oppstår rasjonering. 

Noe av virkningen ved å ha Kårstø i reserve forsvinner trolig ved at vannkraften velger en litt annen 
magasindisponering, og dermed reduseres importen til eller øker eksporten fra Norge. Dersom Kårstø 
ble holdt tilbake som en reserve for SAKS – og bare startet på svært høye priser – ville trolig effekten 
vært bedre enn det som fremkommer i våre analyser. 

Det er noe usikkert hvordan det påvirker driftskostnadene om kraftverket på Kårstø kun skal brukes 
som reservekraftverk. I 2013 var for eksempel andre driftskostnader og lønnskostnader nærmere 100 
millioner kroner11. En del av disse kostnadene kan sannsynligvis reduseres noe, for eksempel lønns-
kostnader. Det kan også være andre kostnader som i liten grad påvirkes av antall timer kraftverket blir 
kjørt. 

Statnetts reservekraftverk driftes med vedlikeholds- og beredskapsavtaler, hvor det ikke er personell 
permanent stasjonert på kraftverkene. Det blir imidlertid gjennomført vedlikehold og testkjøringer, 
samtidig som personell blir kaldt ut til kraftverket ved behov. Vi antar her at tilsvarende ordning kan 
være mulig på Kårstø, selv om anleggets størrelse og kompleksitet er større. Det er svært vanskelig å 
vurdere kostnadene knyttet til en slik løsning, men vi har antatt 40 millioner kroner. Dette er om lag 
det dobbelte av kostnadene på hvert av Statnetts reservekraftverk og om lag halvparten av Kårstøs 
lønns- og andre driftskostnader i 2013.  

Energiverk Mongstad 

Energiverk Mongstad ble satt i kommersiell drift i 2010. Dette er et kraftvarmeverk nord for Bergen, 
med en samlet installert elektrisk kapasitet på 280 MW. På grunn av varmebehovet på raffineriet på 
Mongstad, produserer anlegget imidlertid normalt om lag 130 MW. Vi antar at kostnadene knyttet til 
å redusere raffineriproduksjonen er høye og at dette derfor ikke er aktuelt. Produksjonen kan 
potensielt økes om lag 150 MW i en svært anstrengt kraftsituasjon. Gassturbinene har relativt stort 
vedlikeholdsbehov, men vi antar det er fleksibilitet til å produsere kraft i en periode på noen uker.  

Vi antar at vedlikeholdsbehovet eller risiko for feil på en av turbinene medfører at turbinene bør være 
klare for drift til enhver tid, og at de faste ekstrakostnadene knyttet til bruk av turbinen som SAKS-
tiltak er neglisjerbare. Kostnadene for bruk av turbinen er derfor begrenset til produksjonskostnadene. 
Vi antar at virkningsgraden på turbinen er om lag 50 prosent, siden en sannsynligvis ikke får utnyttet 
all varmen fra produksjonen når begge gassturbinene produserer maksimalt.  

Melkøya 

LNG-produksjonen på Melkøya drives av et gasskraftverk med fem gassturbiner. Gassturbinene har en 
kapasitet på om lag 50 MW. Fire av gassturbinene (cirka 200 MW) er nødvendige for opprettholde 

                                                                 

11 Kilde: Naturkrafts årsregnskap fra 2013 
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LNG-produksjonen på vinteren (når rasjoneringssituasjoner er ventet å oppstå). En av gassturbinene 
er ofte ute for vedlikehold, slik at turbinen ikke nødvendigvis er tilgjengelig for å levere kraft til nettet.  

Vi antar at vedlikehold potensielt kan utsettes i kortere perioder12. Vi antar derfor at Melkøya kan 
levere inntil 50 MW (en turbin) til nettet i to uker. Dette gjør at potensiell ekstra energiproduksjon er 
relativt liten på Melkøya. I likhet med raffineriproduksjonen på Mongstad antar vi at redusert LNG-
produksjon er svært kostbart og at dette derfor ikke er et aktuelt virkemiddel.  

Selv om Melkøya har bidratt med leveranse til nettet i vanskelige effektsituasjoner er det liten tvil om 
at en avtale om bidrag fra disse anleggene over tid ville være vanskelig å forene med konsesjonsvilkår 
og utslippstillatelser.  

Antatte produksjonskostnader for aktuell reservekraft  

Nedenfor viser vi forventede kostnader per MWh dersom ulike tiltak er nødvendig i to uker hvert 
femtiende år13. De samlede kostnadene per MWh er relativt høye for både reservekraftverk og energi-
opsjoner, spesielt fordi de faste kostnadene knyttet til beredskap blir relativt høye. Siden Energiverk 
Mongstad og Melkøya LNG er i drift er de faste kostnadene små på disse anleggene.  

 

Figur 42: Indikative produksjonskostnader ved SAKS-situasjon i to uker hvert femtiende år (2 % 
sannsynlighet hvert år). Kostnader ved innkjøp og innløsning av ENOP er også inkludert for  

Vi ser at kostnadene for Statnetts reservekraftverk er skissert til omtrent 2450 €/MWh og Kårstø til 
1800 €/MWh. Anleggene på Mongstad og Melkøya kan kanskje produsere til under 100 €/MWh 
(dersom petroleumsproduksjonen ikke blir nevneverdig påvirket). 

                                                                 

12 Ved langvarige perioder oppstår det et vedlikeholdsetterslep og langvarig utsatt vedlikehold er 
derfor problematisk. Utsatt vedlikehold medfører økt risiko for feil på turbinene, som kan medføre 
store kostnader.  
13 ENOP er basert på innkjøpskostnader per 2013/14 for volum på to uker. Det er benyttet en eurokurs 
på 8 kr per euro i beregningene, siden denne kursen ligger til grunn for termiske kostnader i 
kraftmarkedssimuleringene. For Statnetts reservekraftverk har vi antatt at dagens faste drifts- og 
vedlikeholdskostnader holder seg på et stabilt nivå fremover. For Kårstø er disse kostnadene antatt til 
40 millioner kroner per år. Vi har sett bort fra reinvesteringskostnader da vi antar at de faste drifts- og 
vedlikeholdskostnadene dekker løpende vedlikehold og oppgraderinger.  
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Kostnader for nye termiske kraftverk vil være betydelig høyere. Både Statnetts reservekraftverk og 
Naturkrafts gasskraftverk hadde for eksempel investeringskostnader på om lag to milliarder kroner. 
Disse er ikke kommersielt lønnsomme med dagens priser og vil kreve alternative finansierings-
løsninger. Nye kraftverk er derfor ikke vurdert nærmere. 

Den økte produksjonskapasiteten som blir gjort tilgjengelig med disse virkemidlene er videre relativt 
lav, spesielt på enhetene med de laveste kostnadene. Det gjør disse tiltakene muligens vil kunne 
håndtere regionale situasjoner.  

Statnetts planlagte mellomlandsforbindelser til Danmark, Tyskland og England, kan med maksimal 
import bidra med om lag fire ganger så mye energi som kraftverkene vi har vurdert her. Beregningene 
viste at de over 2 uker kan levere om lag 300 GWh samlet. Til sammenlikning kan Statnetts planlagte 
mellomlandsforbindelser potensielt importere nærmere 1000 GWh over samme tidsperiode.  

Vi må understreke at det er stor usikkerhet knyttet til de skisserte kostnadene. Usikkerheten kan 
trekke kostnadene i både positiv og negativ retning. Flere kostnader er ikke inkludert. Dette gjelder 
større revisjoner og reinvesteringer på reservekraftverkene og Kårstø, samt risiko for produksjons-
stans på raffineriet på Mongstad og LNG-anlegget på Melkøya. Samtidig kan økt produksjon medføre 
lavere kraftpriser, som stimulerer til mer forbruk eller redusert import. Dette vil være situasjons-
avhengig, og kunne helt eller delvis motvirke ekstra energiproduksjon. Videre har hyppigheten og 
varigheten av SAKS/rasjonering stor betydning for produksjonskostnadene på enhetene med høye 
faste kostnader.  

Videre har vi sammenlignet de skisserte kostnadene ved avsavnverdier basert på KILE med indikative 
kostnader for mulige SAKS tiltak fra Figur 42.  

 

Figur 43 Indikative produksjonskostnader for SAKS tiltak sett sammen med avsavnsverdier for forbruk 

Avsavnverdiene for handel og private tjenester, på 146 kr/kWh eller 18 250 €/MWh, er ikke inkludert 
i figuren. Avsavnsverdiene for industri overstiger de skisserte produksjonskostnadene. Øvrige kunde-
grupper har avsavnverdier på nivå med, eller lavere, enn tiltakskostnadene som vi har forutsatt. 
Vurdert mot avsavnsverdiene er det uklart om vi bør betale forsikringskostnaden ved de vurderte 
SAKS-tiltakene. 
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Definisjonen av rasjonering har betydning for valgt brukstid i denne sammenhengen. En streng 
definisjon av rasjonering ville medført en sannsynlighet for at det inntreffer nært null. Da øker 
kostnadene per MWh signifikant og muligens til et nivå over avsavnsverdiene for handel og tjenester.  

9.4 Oppsummering av SAKS-tiltak 

SAKS-tiltak er som vist i kapittel 5.3 framfor alt egnet for overraskende hendelser og situasjoner med 
for lite tilsig før vinteren. I situasjoner hvor fyllingsgraden synker langt under normalen på grunn av 
for lite tilsig utover vinteren og en allerede lav fyllingsgrad før vinteren vil SAKS inntreffe for sent for 
kunne ha virkning. 

Hvis vi skal vurdere nye SAKS-tiltak, utover ENOP, så fremstår bruk av eksisterende gasskraftverk som 
mest aktuelt. Tiltakene vil også innebære en inngripen i markedet som kan påvirke disponering og 
investeringsbeslutninger i markedet, men sammenlignet med andre tiltak innen forbruk og produksjon 
anses det som mer treffsikkert når det gjelder å redusere konsekvensen av en mulig rasjonering.  

Både nye og avtalemessige løsninger knyttet til eksisterende gasskraftverk er kostbare. Hvor ofte SAKS 
oppstår og hvor lenge de varer har derfor stor betydning for i hvilken grad tiltak er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. I situasjoner hvor de økonomiske konsekvensene er omfattende i kombinasjon med 
svært lav sannsynlighet, er det vanskelig å benytte seg av forventningsverdier alene som underlag. 
Sannsynlighetsvurderingen i slike situasjoner er beheftet med vesentlig utsikkerhet og selv små 
endringer gir stort utslag i den forventede gevinsten samtidig som konsekvensen kan være 
uakseptabel dersom hendelsen inntreffer. Samfunnets holdning til risikonøytralitet eller risikoaversjon 
vil derfor være avgjørende for hvordan tiltakene skal evalueres.  

NVE stiller i forarbeidene til fos flere krav til SAKS-tiltak. 

 Risikoen for rasjoneringsinngrep skal reduseres 

 De skal i størst mulig grad baseres på markedsmessige prinsipper 

 De skal i minst mulig grad endre markedets investeringsbeslutninger og produksjonsprofil 

 Systemansvarligs nøytralitet og uavhengighet 

Vår gjennomgang av aktuelle tiltak i produksjon eller forbruk viser at det er mulig å redusere risiko for 
rasjoneringsinngrep regionalt. For SAKS i større deler av landet viser våre analyser at disse 
situasjonene vil ramme større dele av Norden og bidrar til å gjøre det vanskeligere å utvikle tiltak som 
kan håndtere dette. Tiltak som iverksettes i slike situasjoner vil mest sannsynlig medføre redusert 
import til Norge.  

Utover punktene over så skal SAKS-tiltak heller ikke bryte med annen norsk eller europeisk lovgivning. 
Europeisk lovgivning er spesielt utfordrende for å sikre effekten av eventuelle SAKS-tiltak. For å få en 
reell effekt av SAKS-tiltak må importkapasiteten utnyttes maksimalt både før og etter at tiltaket er 
iverksatt. Det er ikke mulig å låse importkapasiteten i en SAKS for å sikre dette. 

SAKS-tiltak fungerer som en forsikring, altså en kostnad i år uten rasjonering og en gevinst i år hvor 
rasjonering ville oppstått uten tiltaket. Som forsikringer flest forventer vi at kostnaden er større enn 
gevinsten, men dersom kraftmarkedet undervurderer sannsynligheten for rasjonering, eller man har 
en risikoavers tilnærming, kan det likevel være hensiktsmessig. Våre analyser viser at flere mellom-
landsforbindelser vil reduseres sannsynligheten for rasjonering samtidig som de er samfunns-
økonomisk lønnsomme.  



Effektsikkerheten i lokale områder 
2014 

49 

10 Effektsikkerheten i lokale områder 

De siste årene har vi i enkelte lokale/regionale områder opplevd perioder med krevende kraft-
forsyning, grunnet reduksjon i tilgjengelig produksjon i området. Tilgjengelig produksjon kan bli 
betydelig redusert i et område av flere årsaker, man kan oppleve lave tilsig som følge av svikt i nedbør 
eller som følge av uvanlig kaldt vær, forbruket i området kan være unormalt høyt eller det kan oppstå 
feil i nettet eller i produksjonsanlegg. Er det unormalt mye energi lagret i et område i form av snø, kan 
man også komme i en situasjon med redusert forsyningssikkerhet. Produsentene i området vil ha et 
ønske om å redusere faren for overløp senere på året, og magasinfyllingen i området kan av denne 
årsak bli kritisk lavt før snøsmeltingen starter. En sen snøsmelting kan i en slik situasjon føre til at det 
blir vanskelig med å opprettholde forsyningen i området. De fleste områdene som opplever en 
svekkelse i leveringssikkerheten som følge av redusert tilgjengelig produksjon, vil ikke havne i en 
vanskelig forsyningssituasjon før det oppstår en feil på et nettanlegg som reduserer importkapasiteten 
til området. Det har også vært observert områder som selv med intakt nett, har hatt fare for 
forsyningssvikt som følge av lave magasinfyllinger lokalt. Dette er typisk mindre områder som i liten 
grad er aktuelt å skille ut som eget elspotområde på grunn av manglende konkurranseforhold. Dermed 
vil ikke prisene gi tilstrekkelige signal om nødvendig tilpasning til aktørene i området.  

Statnett er opptatt av denne problemstillingen og har i sine risikoanalyser gjort en vurdering av slike 
aktuelle områder. I disse analysene vurderer vi sannsynligheten for å komme i en situasjon hvor 
forsyningen ikke kan opprettholdes på ønsket nivå samt hvilken konsekvens dette vil kunne medføre. 
Vi ser samtidig at vi har få tiltak for å håndtere slike situasjoner, noe som også er tatt opp med NVE.  

10.1 Systemansvarlig er ikke alene ansvarlig for å håndtere lokale situasjoner 

Statnett og andre aktører har tidligere hatt en ulik forståelse av hvilket ansvar henholdsvis 
produsenter, netteiere og forbrukere, i tillegg til Statnett har i slike situasjoner. Problemstillingen er 
viktig for forsyningssikkerheten i mindre områder og er derfor brakt inn til NVE for vurdering.  

NVE påpeker i brev datert 8. januar 2014 at alle aktørene i kraftmarkedet må bidra når det gjelder å 
opprettholde forsyningssikkerheten på et forsvarlig nivå. I brevet står det blant annet: 

"Nettkonsesjonærene har etter beredskapsforskriften et selvstendig ansvar for risiko-
vurderinger og tiltak i forhold til alle former for ekstraordinære påkjenninger. Samtidig har 
NVE ved flere tidligere anledninger påpekt at sluttbrukere som ikke kan klare seg uten strøm, 
bør gjennomgå egne krav til sikkerhet og sørge for eventuelle lokale tiltak." 

I brevet gir NVE også en presisering av Statnetts mulighet til å gripe inn ovenfor produsenter i en 
situasjon med energiknapp. 

"NVE vil presisere at det er ikke hjemmel i systemansvarskonsesjonen eller systemansvars-
forskriften for systemansvarlig å pålegge en produsent med magasin å holde igjen vann for å 
unngå energiknapphet." 

NVE mener at regelverket er tydelig når det gjelder ansvarsforhold i slike situasjoner. 

"Etter NVEs vurdering har de ulike aktørene klare ansvarsforhold og insentiver. NVE deler ikke 
Statnett sitt syn om at "… forskrifter og regler som gjelder for forskjellige konsesjonærer (ikke) 
gir klare svar på ansvarsforholdet i perioder med for lite tilgjengelig produksjon."" 

Statnett er av den oppfatning at gjenværende usikkerhet som eksisterer hos aktørene når det gjelder 
ansvar for å sikre tilstrekkelig tilgjengelig produksjon i lokale/regionale områder, vil kunne klargjøres 
ytterligere ved etablering av nytt regelverk for DSO-er. Slikt regelverk vil kunne etablere en klar og 
konsistent rolle- og oppgavefordeling mellom TSO og DSO. DSO-ene må ha høy kompetanse og 
inngående kunnskap om eget regional- og distribusjonsnett, i tillegg til at de må har sterkere insentiver 
for å vurdere utnyttelse og behov for utvikling i eget nett.  
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Ordning med energiopsjoner i forbruk er en forsikringsordning som skal bidra til redusert 
sannsynlighet for rasjonering eller redusert omfang av rasjonering for større regioner/landet som 
helhet. Ordning for energiopsjoner i forbruk vil i mindre grad være anvendbar i lokale situasjoner. Flere 
av områdene har ikke forbruksenheter som deltar i ordning med energiopsjoner.  

Vi vil fortsatt legge stor vekt på å informere aktører og eventuelt koordinere tiltak i berørte områder. 
For å sikre at permanente løsninger, som f.eks. nettinvesteringer, blir vurdert for områder med risiko 
for lokale effektsituasjoner, deltar vi i regionale utredningsprosesser slik som vi er pålagt gjennom 
forskrift om energiutredninger § 10. I tillegg vil Statnett søke å bevisstgjøre andre aktører om sitt 
ansvar, slik at disse ikke overestimerer Statnetts muligheter til å løse alle energi- og effektutfordringer. 
Det er viktig at alle aktører som er usikre på sitt ansvar prøver å klargjøre dette, og tar en aktiv rolle i 
å løse de utfordringene som eksisterer i sitt lokale/regionale område.  
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11 Aktuelle tiltak som kan bedre 
energisikkerheten 

11.1 Effektutvidelser og magasinkapasitet vil virke positivt 

Større generatorer i norske vannkraftverk kan redusere sannsynligheten for rasjonering noe, men ikke 
vesentlig. Generatorene tilfører ikke noe energi i seg selv, men påvirker kraftsystemet positivt på ulike 
måter. For kraftverk med spesielt lang brukstid kan en større generator gjøre mer energi tilgjengelig 
ved at magasinet kan tømmes raskere, og dermed frigjøre vann som ellers ikke ville rukket å bli brukt 
i løpet av vinteren. De fleste kraftverk i Norden er godt dimensjonert, og derfor er det lite potensial 
for denne typen forbedringer. 

En større generator gjør også at kraftverket kan produsere mer i løpet av perioden med vårflom, og 
dermed reduserer sannsynligheten for flom og vanntap. Redusert risiko for vanntap gjør at 
produsentene ikke trenger å tappe ned magasinet like mye før vinteren, og kan dermed gjøre det mulig 
for magasineieren å ha høyere fyllingsgrad før og gjennom vinteren. 

Vi har ikke gått nærmere inn på hvor store disse effektene er, men de er trolig noe begrenset. Selv om 
sannsynligheten for flom reduseres med større generator er likevel den forventede prisen lavere, noe 
som gjør virkningen mindre. Potensialet for ny generatorkapasitet i Norge kan også være ganske 
begrenset, og investeringene i ny kapasitet ligger uansett utenfor Statnetts virkemidler. Det er altså 
ikke et SAKS-tiltak, men mer installert ytelse vil ha en liten effekt på sannsynligheten for rasjonering. 

Utvidelser av magasinkapasiteten vil også være positivt for forsyningssikkerheten, og redusere sann-
synligheten for SAKS og rasjonering. Utvidelse eller utbygging av magasin er store og dyre prosjekter, 
og Statnett har liten påvirkning på investeringene. Det er også begrenset hvor mye mer kapasitet som 
kan bygges ut uten å demme opp vernede vassdrag. Vi har derfor ikke analysert dette videre. 

11.2 Flytbasert markedskobling gir bedre utnyttelse av kraftsystemet 

Flytbasert markedsklarering (FBMK) påvirker kapasiteten mellom områder, og kan være bedre til å 
prioritere kapasitet hvor den trengs mest. Kapasiteten i kraftmarkedet er avhengig av hvordan flyten 
fordeler seg på ulike ledninger. I dagens system for markedsklarering er det ingen nettmodell som gir 
tilbakemelding om flytfordelingen i nettet, men det har FBMK. 

Nettmodellen i markedsklareringen gir algoritmen mulighet til å prioritere kapasitet mellom de 
områdene hvor den gir høyest verdi. I anstrengte situasjoner kan det ha betydning. 

Dersom energisituasjonen er anstrengt i hele Norden samtidig vil FBMK ikke nødvendigvis ha stor 
betydning. Kapasiteten på DC-forbindelsene inn til Norden har stort sett full kapasitet med mindre det 
er feil eller revisjoner. FBMK påvirker derfor flyten på disse lite, og dermed heller ikke sannsynligheten 
eller omfanget av rasjonering. 

For mindre områder i masket nett kan derimot FBMK bety mye for sannsynligheten for rasjonering. 
Dersom et område er i en anstrengt energisituasjon, og prisen i området reflekterer dette, så er 
verdien av ekstra import til området høy. Den fysiske flyten inn til området kan økes ved å justere 
balansen i andre områder i forhold til hvordan de ville vært med dagens markedsløsning, og algoritmen 
til FBMK benytter denne muligheten. Slik justering av balansene har en kostnad, men så lenge denne 
kostnaden er mindre enn verdien av økt import til området med anstrengt energisituasjon, så er det 
en samfunnsøkonomisk lønnsom endring.  

11.3 Krav til minimumsmagasin vil være treffsikkert virkemiddel mot rasjonering 

En mulig løsning for å redusere sannsynligheten for rasjonering er å innføre krav til minimum fyllings-
grad på et bestemt tidspunkt noen uker før vårløsningen normalt inntreffer. Ved å sette en nedre 
grense for magasinene tar vi bort en del av den tilgjengelige energien, og øker sannsynligheten for 
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høye priser i perioden der denne restriksjonen gjelder. Sannsynligheten for høye priser på slutten av 
vinteren gjør vannet litt mer verdt i alle ukene før restriksjonen oppheves, siden det vannet du sparer 
kan gi en større gevinst enn ellers. Altså har produsentene et insentiv til å spare litt mer vann, og både 
prisen og magasinfyllingen blir litt høyere i alle ukene som leder opp til at restriksjonen oppheves. 

Når restriksjonen oppheves noen uker før vårløsningen, betyr det at systemet har mer vann å 
disponere i de mest kritiske ukene. 

 

Figur 44: Parallellsimulering av to år, hvor det i løpet av høsten og vinteren andre år oppstår en 
anstrengt situasjon. Simulert med 0, 5 og 10% som laveste magasingrense 

 

Figur 45: Priser i modellen med magasingrenser i uke 8 

Vi har testet hvordan en absolutt restriksjon på magasin noen uker før vårsmeltingen fungerer under 
ulike forutsetninger. I modellen behandles grensen som om magasinet er tomt når grensen nås. I våre 
undersøkelser har vi sett på hva uken grensen oppheves i har å si, hvordan markedet håndterer ulike 
grenser på ulike magasinnivå, og hvordan restriksjonen fungerer i normale år (uten rasjonering), i 
forhold til år hvor det faktisk oppstår rasjonering. Kostnaden av tiltaket er vanskelig å estimere bare 
med hjelp av våre modeller, men vi ser likevel noen signifikante resultater. 

Konsekvensen av grenser for minimumsmagasin er høyere magasinfylling i Norge, og normalt en 
relativt svak prisøkning i hele Norden. Magasinfyllingen øker spesielt i tørreste årene. Prisøkningen gir 
forbrukere større utgifter og produsenter større inntekter. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av 
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tiltaket avhenger av hvilken grense som settes, og hvordan den settes. Med våre forutsetninger om 
framtidig markedsutvikling anslår vi den direkte kostnaden ved at mindre magasin er tilgjengelig til 
mellom 5 og 50 millioner € per år. Dette er imidlertid svært avhengig av hvilket magasinnivå grensen 
settes på. 

Magasingrensen fungerer som en forsikring mot rasjonering. Det er en kostnad i år uten rasjonering, 
og en inntekt i år med rasjonering – og i sistnevnte kan grensen bidra til å unngå rasjonering eller 
redusere omfanget. Vi forventer at det samlet sett vil være en kostnad for samfunnet å innføre 
grensen, slik som med en forsikring. Inntektene i år med rasjonering er ikke store nok til å dekke 
utgiftene i årene uten. Den eneste muligheten for at tiltaket kan være lønnsomt er om vi mener 
produsentene undervurderer eller feilpriser kostnaden av rasjonering. I så fall kan en magasingrense 
betraktes som en korrigering av markedet. 

Tabell 12: Resultat med ulike absolutte magasingrenser simulert i et datasett med anstrengt 
energisituasjon 

Minimumsmagasin 0% 5% 10% 10% 15%   

Siste uke grensen gjelder NA 15 15 8 8   

Minste magasinfylling  
(endring fra REF) 

6,2% 
(REF) 

7,5% 
(1,3%) 

10,5% 
(4,3%) 

9,2% 
(3,0%) 

12,3% 
(6,1%) 

  

Median magasin før uke 1  
(endring fra REF) 

68,2% 
(REF) 

68,5% 
(0,3%) 

69,9% 
(1,7%) 

69,3% 
(1,1 %) 

70,6% 
(2,4%) 

  

Kostnad REF -41 -576 1043 1190   

 

Tabell 13: Resultat med ulike absolutte magasingrenser simulert i vårt basisdatasett 

Minimumsmagasin 0% 5% 10% 10% 15% 20%  

Siste uke grensen gjelder NA 15 15 8 8 8  

Minste magasinfylling  
(endring fra REF) 

10,7% 
(REF) 

12,7% 
(2,0%) 

16,5% 
(5,8%) 

15,0% 
(4,3%) 

18,1% 
(7,4%) 

21,6% 
(10,9%) 

 

Median magasin før uke 1  
(endring fra REF) 

70,0% 
(REF) 

71,1% 
(1,1%) 

73,0% 
(3,0%) 

72,5% 
(2,5%) 

73,9% 
(3,9%) 

75,4% 
(5,4%) 

 

Norsk kostnad [M€/år] REF 7 23 17 34 56  

 

Resultatene synes å vise at det er en svakt økende kostnad for hver prosent minstemagasinet heves. 
Det er mindre kostnadsforskjell mellom grense i uke 8 eller 15, og ser ikke ut til å være signifikant. 

Grensen kan være absolutt, for eksempel ved at magasinet ikke kan tappes under 10% før uke 15. Det 
kan også gis tillatelse til lavere fyllingsgrad, men mot betaling. Enten fast betaling – for eksempel 
5 millioner for å gå under – eller betaling per enhet – for eksempel 50 €/MWh for kraft produsert med 
vann under magasingrensen.  

Vi kan også gjennomføre en absolutt grense på flere måter i markedet. En variant kan være at NVE 
setter en grense i konsesjonen til hvert magasin ut i fra en optimalisering. En annen variant kan være 
en auksjon, hvor en myndighet kjøper den nødvendige kapasiteten. For begge varianter må reserverte 
kapasiteten være mulig å brukes løpet av noen uker, altså at ikke magasinkapasiteten kan bli innelåst 
bak et lite kraftverk. Reservasjonene kan også godt handles mellom aktører i begge varianter, slik at 
et magasin uten reservert kapasitet kan overta reservasjon fra et annet magasin. Det vil være med å 
sikre at begrensningen ikke får større negativ virkning enn nødvendig. Samtidig må hensynet til 
geografisk fordeling ivaretas. 

Det er viktig at grensen er troverdig for at den skal påvirke produsentene. Dersom det er sannsynlig at 
det vil oppstå rasjonering på grunn av grensen vil den trolig ikke virke troverdig, ettersom 
myndighetene neppe vil tillate at forbruk rasjoneres samtidig som det er tilgjengelig vann som ikke 
kan benyttes på grunn av en administrativ grense. 
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Et annet poeng er at minimumsrestriksjonen må gjelde for et stort antall magasiner. Hvis vi innfører 
en slik restriksjon på et fåtall magasiner, vil gevinsten i stor grad bli utlignet ved at andre magasiner 
kjøres hardere.  

Det er behov for grundigere analyser før minste magasingrense kan vurderes innført. Disse må vurdere 
hva slags type grense som skal settes, hvordan grensen bestemmes for hvert enkelt magasin og 
hvordan produsentene vil tilpasse seg grensen. Vår analyse tyder på at en slik minimumsgrense kan 
fungere etter hensikten, men kostnaden for tiltaket ser ut til å være høy. 

11.4 Økt pristak på Nord Pool Spot/økt rasjoneringspris 

Hvilken pris får produsentene betalt ved rasjonering, altså når produksjonen blir fordelt til de som 
trenger den mest? Vil myndighetene gripe inn med ulike tiltak som begrenser prisen før det skjer? Vi 
vet ikke svaret sikkert, og det gjør heller ikke produsentene. Usikkerheten kan påvirke magasin-
disponeringen før rasjonering. 

Nordisk kraft handles først og fremst på Nord Pool Spot. Produksjon, forbruk og overføring beregnes 
for alle områder i hver time. Aktørene legger inn bud som må ligge mellom den høyeste og laveste 
tillatte pris. Pristaket er for tiden 3000 €/MWh (2700 øre/kWh). Dersom produksjon og import til et 
område er mindre enn forbruket i området selv ved høyeste tillatte pris må noe forbruk avkortes, og 
prisen blir lik maksprisen. Vi kan gjette på at dette også blir prisen ved rasjonering. 

Selv om maksprisen oppstår svært sjelden er gevinsten stor for de som produserer i nettopp disse 
timene. De har derfor insentiver til å spare, slik at de kan produsere dersom en slik situasjon oppstår. 
Desto høyere maksprisen er, desto mer kan produsentene tjene, og bør derfor spare enda mer slik at 
de er sikre på at en slik situasjon ikke oppstår. 

Våre simuleringer tyder på at høyere pris har mye å si på tilpasningen til produsentene, og medvirker 
sterkt til at sannsynligheten for rasjonering reduseres. Det betyr likevel ikke at alle situasjoner kan 
løses i markedet dersom bare Nord Pool Spot hevet grensen for høyeste bud på børsen. 

Prisen på børsen skal alltid reflektere marginalkostnaden eller den marginale betalingsvilligheten til 
hver enkelt produsent. Noen annen prising vil si at det er bruk av markedsmakt. Spotprisen alene vil 
altså bare kunne hjelpe opp til et visst punkt, og det vil ikke lønne seg for produsentene å ta hensyn til 
de mest ekstreme sannsynlighetene selv om prisen er særs høy. 

For at endringen skal ha effekt må produsentene også vurdere prisen ved rasjonering som reell. 
Dersom de forventer at myndighetene gjør tiltak som presser prisene ned i en slik situasjon, vil de 
oppføre seg annerledes. SAKS-tiltak er et eksempel på dette. Det er derfor viktig at SAKS-tiltak og andre 
tiltak ikke påvirker produsentene så mye at gevinsten forsvinner. Vi betaler i så fall en høy kostnad 
uten å redusere rasjoneringssannsynligheten vesentlig. 
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12 Oppsummering og veien videre 

Siden forrige SAKS rapport i 2005 er både kraftbalansen og nettkapasiteten bedre. Kraftsituasjoner de 
siste årene og prisspikre har hatt en opplærende effekt på aktørene. Vanndisponering er forbedret og 
fleksibiliteten til store forbrukere er økt.  

Basert på våre analyser vurderer vi sannsynligheten for rasjonering i analyseårene 2016 og 2022 til å 
være svært lav, fordi flere omfattende ikke-korrelerte negative hendelser må inntreffe samtidig for at 
det skal oppstå rasjonering. Ingen regionale områder skiller seg spesielt ut, men i Midt-Norge er det 
en viss risiko for SAKS inntil Ørskog - Sogndal er på plass.  
 
Analyser av aktuelle forløp før SAKS og rasjonering inntreffer underbygger at SAKS-tiltak framfor alt er 
egnet for overraskende hendelser og situasjoner med for lite tilsig før vinteren. I situasjoner hvor 
fyllingsgraden synker langt under normalen på grunn av for lite tilsig utover vinteren og en allerede 
lav fyllingsgrad før vinteren vil SAKS inntreffe for sent for sent til å iverksette tiltak som kan ha virkning. 

En gjennomgang av mulige SAKS-tiltak viser, som i 2005, at ENOP og termisk kraftproduksjon er mest 
aktuelt. Hvordan disse tiltakene skal vurderes må basere seg på samfunnets holdning til og verdsetting 
av risiko for rasjonering. Dette gjelder også når andre tiltak som kan redusere sannsynligheten for 
rasjonering skal vurderes. I vår rapport har vi trukket frem krav til minimumsmagasiner som et mulig 
tiltak. 
 
Statnett har høsten 2014 lagt ned et betydelig arbeid for å oppdatere sitt faglige grunnlag for vurdering 
av SAKS og rasjonering. Arbeidet er presentert i denne rapporten og vil ha betydning for hvordan 
Statnetts SAKS-portefølje skal utvikles fremover. Definisjonen av rasjonering har vesentlig betydning 
for hvordan sannsynlighet for SAKS og nytten av SAKS tiltak skal evalueres. Det er derfor behov for 
nærmere diskusjon med NVE og OED om hvordan risiko for rasjonering skal vurderes. Det er derfor 
behov for videre dialog med myndighetene om de faglige vurderingene som Statnett har lagt frem i 
denne rapporten.  

Statnett planlegger å sende NVE en oppdatert oversikt og plan for SAKS –porteføljen innen 1. april 
2015. Planen vil sendes samtidig med evaluering av ENOP ordningen for 2014/2015 og eventuelt 
søknad om videreføring.  
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