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Klar sammenheng mellom økt forbruk og 
produksjon i Norge
• En betydelig del av den ventede forbruksveksten er kraftkrevende industri som 

er sensitiv for kraftprisen. Dette gjelder blant annet hydrogen-
produksjon, batterifabrikker og datasentre. 

• Økt industriforbruk uten tilsvarende mengde ny produksjon vil gi høyere 
kraftpriser i Norge. 

• Dette kan igjen føre til at forbruksveksten innen industri som er sensitiv 
for kraftpris stopper opp. 

• Motstanden mot vindkraftutbygging på land og begrenset potensial for vann-
og solkraft, gjør at havvind nå framstår som den mest realistiske kilden til økt 
kraftproduksjon lengre ut i tid.

• Som følge av dagens begrensninger på vindkraft på land og lengre ledetider for 
utbygging av havvind, anser vi vårt høye scenario for forbruksutvikling som noe 
mindre sannsynlig på kort sikt, mot 2030. 

• Mot 2050, er det høye scenarioet for norsk forbruksutvikling fullt mulig, men 
avhengig av utbyggingen av ny kraftproduksjon. 

Lav:

Færre petroleumsinstallasjoner elektrifiseres, 

utfasing av petroleum etter 2040 og kraftig 

energieffektivisering i alminnelig forbruk 

Høy:

Kraftig vekst innen samtlig forbruk, 

alminnelig forbruk på samme nivå

220TWh

190TWh

160TWh

Basisprognose for kraftproduksjon Scenario for norsk forbruksutvikling

* figuren er rundt av til nærmeste 5'er



Effektsituasjonen vil variere – store svigninger i 
systemet

• Vind, sol og småkraft over 60 % av 
produksjonskapasiteten i 2040

• Nedgang i kjerne- og termisk kapasitet

• Uregulerbar produksjon dominerer

• I timer med lav uregulerbar produksjon -
Norden avhengig av import

• Flere timer er uregulerbar produksjon 
overstiger forbruket alene – stort 
eksportbehov

Effektbalanse i Norden (foreløpige 
tall

2020

Forbruk

ProduksjonGW



Store forskjeller i prisbildet i Norge mellom 
sesongene

SommerVinter

Langt høyere prisvariasjon om 
vinteren 

Prisen veksler mellom å bli 
satt av forbruk og av 

vindkraft
Mindre variasjon i pris om 

sommeren 
Magasinkraft og batterier 
jevner ut variasjonene fra 

solkraft 



Vi forventer at en del forbruk kobler ut på pris 
• Prisene vil i større grad følge fornybarproduksjonen 

• Når det er lite fornybar og knapphet, setter forbruk prisen

Varighetskurve for norske kraftpriser (NO1)
Historiske vinteren 2021 og simulerte priser i 2030

Faktiske kraftpriser i 2020
to stramme uker i desember

Simulerte kraftpriser i 2030
to stramme uker i desember



Vi hensyntar fjernvarme i våre analyser

• Modellerer fjernvarmeanlegg i våre kraftsystemmodeller (elkjeler)
• Innkopling med lave kraftpriser

• Utkopling ved høye kraftpriser

• Økt lønnsomhet av fleksibel produksjon (lagre, utnytte overskudd) –
lønnsomt for systemet og aktørene

• Alt lagret varme er et batteri- viktig tilrettelegge for bruk i markedet

• Stor lokal/regional betydning

• I BID/Europa er dette veldig viktig kilde til lavprisfleksibilitet 


