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Flere grunner til at vi investerer i nett
• Forsyningssikkerhet
• Reinvesteringer av gammelt nett
• Legge til rette for ny produksjon eller nytt stort punktforbruk
• Bygge bort flaskehalser som har kostnader i form av prisforskjeller/spesialregulering

• Målet er en fornuftig utbygging av kraftsystemet som balanserer flere hensyn

Prisene i 
spotmarkedet time 
7-8 10 januar 2019



Overordnet beskrivelse ATK 2040
• Analyse av "transportkanalene" – utvidet KSU "del1 og del 2", endelige resultater 

publiseres i rapport i forbindelse med Nettutviklingsplanen 1.oktober
• Bruker LMA 2018 som utgangspunkt med en mengde sensitiviteter
• Illustrere endringer i flyt, potensielle strukturelle flaskehalser og prisforskjeller
• Indikerer grovt markedsnytte av å bygge ned disse, ikke en komplett 

samfunnsøkonomisk analyse



Mer nord-sør transport i Norge og Norden

Flyt nord-sør i Norge

Flyt nord-sør i Sverige

Flyt ut av Nord-Norge



Vi forventer økende prisforskjeller internt og ut av Norge
• Ser trend mot økte prisforskjeller i "alle" scenario de neste 20 åre
• Høyere CO2, gass og kullpriser vil øke prisforskjellene enda mer enn i forventning
• Et scenario med lave brensels- og kvotepriser øker forskjellene, men mer dempet
• Andre forutsetninger på produksjon og forbruk kan både dempe og øke forskjellene 

– vi belyser dette gjennom sensitiviteter

Simulerte flaskehalsinntekter i basisdatasettene  
Ikke estimat på 
fremtidige 
flaskehalsinntekter! 

Utfallsrom i 2030 med høye og lave europeiske priser



Teori: markedsnytte av å bygge bort interne flaskehalser
• Utnytte eksisterende produksjonspark mer effektivt
• Prisforskjell sier noe om potensialet for realøkonomisk gevinst
• I Norge er gevinsten nesten utelukkende knyttet til mer effektiv handel mot utlandet
• Samlet verdien av utenlandshandelen øker når vi bygger ned interne flaskehalser
• Ser at nytten av å bygge bort interne flaskehalser er ganske moderat 

Årlig verdi i av norsk krafthandel med utlandet, snittet 2010-2018
Millioner nok

Norsk flaskehalsinntekt mot utlandet 800
Salg av kraft til utlandet 5800
Kjøp av kraft fra utlandet -2700
Verdi utenlandshandel 3900



• Oslo-Lillehammer
• Lillehammer-Sunndalsøra
• Sunndalsøra-Namsos over Trondheimsfjorden
• Namsos-Røssåga

• I tillegg 420 kV fra Sogndal-Sauda

• Betyr at vi har to 420 kV i parallell fra Røssåga 
til det sterke nettet i Sør-Norge

• Ser på konsekvensene av hvert tiltak for seg og 
alt samlet 

Vi har sett på nytten av å oppgradere fra 300 til 420 kV



Relativt høy markedsnytte av nytt nett i Trøndelag
• Vi ser begynnende flaskehals nord-sør gjennom Trøndelag mot Møre
• Oppdatert analyse av datasett fra LMA 2018 indikerer markedsnytte på 5-15 millioner € årlig 
• Nok til å dekke vesentlig del av investeringskostnadene, men ikke alt
• Flere andre nyttevirkninger – utredes videre

Eksempel fra basisdatasettet i 2030

Økende flaskehals

Mer flyt og flaskehals gjennom Midt-Norge Simulert norsk kraftmarkedsnytte av å bygge over 
Trondheimsfjorden og oppgradere fra Surna til Sunndalsøra



Begrenset markedsmessig plass til produksjon i Midt
• Tiltakene øker bare kapasiteten lokalt
• Nord- og Midt-Norge har til sammen overskudd på over 5 TWh
• Mer produksjon i Midt-Norge gir økte flaskehalser lenger sør og mot Sverige
• Prisene i Midt-Norge synker med ca. 1 øre/kWh per TWh produksjonen som bygges
• Samme som vi signaliserte i vår delrapport til "Nasjonal ramme for vindkraft"

Flyt ut av Midt-Norge mot sør og øst

Eksempel fra basis 2030, 
og i en variant med 1000 
MW mer vind i Nord-
Trøndelag

Mer vindkraft gir flaskehalser mot sør og øst

Økende 
flaskehalser ut 
av Midt-Norge 
med mer 
produksjon 



Vi forventer økende flaskehals internt i NO1
• Tre 300 kV-ledninger med lav kapasitet, spesielt om sommeren
• I dag liten flaskehals, men simuleringene tyder på at denne øker mye de neste årene
• Ny 300 kV fjerner flaskehalsen og legger til rette for flere TWh ny vindkraft nord i NO1

MW
€/MWh

Oslo

Dalene

NorgeØst

Rendalen

Midt-Norge



Lavere priser i Nord- enn Midt- og Sør-Norge mot 2025
• Forventer økt flaskehals ut av Nord-Norge
• I tillegg bidrar forhold på nordisk nivå til lavere priser nord enn i sør
• Prisene lokalt faller raskt ved større utbygging 
• Lavere priser gir insentiv til nytt forbruk – kan bli dynamikk forbruk og vindkraft?

Samlet flyt ut av NO4 Snittpris per uke over året 2025



Oppgradering av nettet hele veien fra nord til sør
• Oppgradering av dagens nett til 420 kV gir en del økt kapasitet og flyt i Norge
• Men fortsatt gjenværende flaskehalser i Norge, mot Sverige og i Sverige
• Reduserer prisforskjellen nord-sør fra 10 €/MWh til 6 €/MWh i 2030
• DC-link på 1400 MW fra Svartisen til Telemark reduserer forskjellen til 3 €/MWh

Prisforskjell mellom Nord- og Sør-Norge i 2030

Teoretisk DC-link fra nord til sør



Begrenset nytte av å forsterke hele veien nord-sør 

Norsk markedsnytte av nytt nett nord-sør i 2030

• Nytten av mer nett nord-sør er primært å løfte eksportverdien til Sverige
• Lavere kraftpriser i Sør-Norge som følge av mer kapasitet nordfra gir redusert 

eksportverdi av overskuddet i Sør-Norge
• Men øker flaskehalsinntektene på forbindelsene til utlandet

Millioner euro årlig Basis DC link Endring
Norsk flaskehalsinntekt mot utlandet 290 300 10
Salg av kraft til utlandet 1500 1560 60
Kjøp av kraft fra utlandet -670 -695 -25
Verdi utenlandshandel 1120 1165 45



Bygge nytt nett for langtransport av kraft trolig lite lønnsomt
• Større utbygging av vindkraft i nord reduserer prisene raskt lokalt selv om dagens 

nett nord-sør oppgraderes til 420 kV
• Betydelig økt kapasitet i nettet nord-sør krever trolig nye ledninger
• Dessuten konkurranse fra vindkraft i Sverige og relativ store tap
• På sikt presses prisene nedover også av europeisk vind- og solkraft

Eksempel fra 
2030 med høye 
europeiske priser

Utviklingen i kraftprisen i Sør-Norge i 
høypris scenarioet



Forbruk i BKK både øker og demper flyten på Vestlandet 
• To potensielle flaskehalser på Vestlandet, Sognefjorden og Samnanger-Sauda
• Indikert at det er plass til 5 TWh ny vindkraft før det blir betydelige prisforskjeller
• Mer kraftforbruk i BKK øker flaskehalsen fra Sogndal til Samnanger
• Men demper flaskehalsen fra Samnanger og videre mot Sauda

Økt forbruk i BKK gir mer flaskehals over SognefjordenFlaskehals

Flaskehals



Trolig plass til mye nytt forbruk på Sør- og Østlandet
• Sterkt nett, mye regulerbar vannkraft og nærhet til utenlandsforbindelsene
• Store datasentre på Sør-Norge vil i liten grad øke flyten på hovedkanalene 
• Fordi nytt forbruk møtes av mindre eksport og mer import fra utlandet
• Stort punktforbruk kan få lokale og regionale konsekvenser – må utredes sak til sak

Flesakersnittet (østover) Samlet flyt sørover i Hallingdal 

Nye datasenter er 
hovedsakelig lagt til 
Sørlandet og 
Telemark, men også 
noe på Østlandet



Eksempel på stram markedsbalanse i 2025: 

Vannkraft: 21 000 av 26 000 MW
Vindkraft: 200 av 1 200 MW
Forbruk: 16 000 MW
Import nordfra: 400 MW
Eksport til utlandet: 5600 MW av 7200 MW

Mangler nesten 2000 MW effekt i regulert 
vannkraft for at vannverdi skal sette prisen

Situasjonen i kraftmarkedet i Sør-Norge time 8-9, 10. desember 2025

Kraftpris (€/MWh)

Midt-Norge 250

Sør-Norge 500

Sør-Sverige 600

Tyskland 750



Noen foreløpige konklusjoner
• Flaskehalser og prisforskjeller/spesialregulering øker, spesielt i nord-sør
• Oppgradering av dagens nett til 420 kV demper flaskehalsene
• Men fjerner dem ikke – fortsatt lavere priser i Nord og Midt-Norge
• Markedsnytte av å bygge ned flaskehalser gir et bidrag til å fornye nettet
• Men er sjelden alene en grunn til å bygge nye ledninger 
• Kraftprisene i Nord- og Midt Norge faller relativt mye med ny produksjon selv om vi 

oppgraderer nettet
• For å løfte kapasiteten betydelig nord-sør må vi trolig bygge nye ledninger
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