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AGENDA 
Markeds- og driftsforum 09. mars 2022 

Sted: Møterom Smestad i N33 

SAK NR. SAK ANSVARLIG Tidspunkt 
Lett lunsj i møterom 11:30-12:00 
Åpning av møtet  

a. Referat fra forrige møte
b. Fremtidige saker
c. Gjennomgang av agenda
d. Viktige saker fra MDF til Statnett  

Knut Kroepelien 

Forumets medlemmer 

12:00-12:30 

2022-01-01  Orienteringssaker (ikke sakspapirer) 
a. Orientering om systemdrift og

marked
b. Prisforskjeller og hva Statnett gjør 

for å øke kapasitet mellom nord
og sør

c. Prisvirkninger av Nordlink og
NSL

d. Redusert forbrukstariff for 2022
(ref.nyhetsak på www.statnett.no)

e. Viktige høringssaker (alle)
f. Styrets agenda
g. Andre saker

Gunnar Løvås 

Knut Hundhammer 
Forumets medlemmer 

12:30-13:00 

2022-01-02 Områdeplaner Harris Utne/Anne S R. 
Risnes/Jacob Grønn 

13:00-13:30 

Pause 
2022-01-03 KMA – kortsiktig markedsanalyse 

Selve rapporten 
Anders Kringstad 13:45-14:15 

2020-01-04 Utvikling Hav Idar Gimmestad 14:15-14:45 
2022-01-05 Bransjens omdømme (ikke sakspapirer) Alle 14:45-15:15  

Eventuelt 15:15-15:45 

http://www.statnett.no/
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REFERAT

Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2021-03 
 Møtedato/tid/sted: 
10. september kl. 12:00 – 15:00 / Elektronisk møte på Teams.

Saksbehandler/adm. enhet: 
Christer Gilje/CK 

Medlemmer tilstede: 
Pål Tore Svendsen 
Hildegunn Blindheim 
Knut Lockert 
Ketil Fodstad 
Grethe Høiland 
Knut Kroepelien 
Erling Dalberg 
Inger Lise Blyverket 

Fraværende: 

Liv Cecilie Birkeland 
Bjørg Brestad 

Statnetts administrasjon tilstede: 

Gunnar Løvås  
Bente Haaland 
Håkon Borgen  
Christer Gilje 
Hilde Tonne (delvis) 
Tom Tellefsen (delvis) 
Julie Larsen Gunnerød  (delvis) 
Kristin Munthe (delvis) 
Grethe Westerberg (delvis) 

Dokumentet sendes til: 

Statnett styret 
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SAK NR. 

 

SAK 

Åpning av 
møtet 

Referatet fra forrige møte ble godkjent med innkomne kommentarer.  

 

2021-02-01 

 

Orienteringssaker 

Det ble orientert om følgende saker:  

a. Orientering om systemdrift og marked 
b. Markedsforberedelser NSL  
c. Fremdrift NSL  
d. Viktige høringssaker (alle) 
e. Andre saker  
 

 

Diskusjon Forumet ønsker å få en sak om flaskehalser nord-sør i neste møte, knyttet opp til NUP. 
 
Det ble kommentert på flaskehals mellom Sverige og Norge og hvordan det jobbes opp mot 
Sverige og deres begrensninger. Det ble også spurt om Statnett er trygge på at en kan håndtere 
utfordringer ved å koble til to nye kabler, og dette ble forumet forsikret om at en har. 
 
Forumet oppfordret til at Statnett bidrar til å formidle forhold rundt prisbildet, flaskehalser og 
reduksjon i tariffen som direkte går tilbake til kundene. 

Knut Kroepelien orienterte om en rapport som utarbeides av Thema for Energi Norge angående 
DSO-rollen i regionale distribusjonsnett. Denne kommer i høst og ser bl.a. på nettmessige 
samfunnsøkonomiske gevinster av endringer i organisering av driftskoordinering i 
kraftsystemet. 

2021-02-02 Styrets agenda 

Statnett ga en orientering om de viktigste sakene styret skal behandle framover.  

Innspill til 
Statnett 

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen.  

2021-02-03 

 

Status Statnetts strategi og organisasjonsutvikling  

Hilde Tonne orienterte om Det grønne taktskiftet, Statnetts nye strategi, og de 
organisasjonsendringer som gjennomføres i Statnett nå. 

 

Innspill til 
Statnett 

Forumet støttet at det er viktig å nå ut i det offentlige med budskap om betydningen av 
utvikling i nett og kraftsystem. Her kan Statnett også ta en tydelig rolle i det offentlige når det 
gjelder å fortelle hva elektrifisering og vår rolle i klimaspørsmålet har å si for kostnader til 
forbrukerne. 
Flere spilte inn behovet for å tydeliggjøre hva ny strategi vil bety for kostnader, og at dette 
kunne vært tydeligere behandlet i strategien. Systematisering av saksbehandling for å korte ned 
tiden på denne ble også påpekt, og generelt det at en korter ned tiden for planlegging og 
utvikling som sikrer tilknytning. 
Det ble spilt inn behov for å sikre i dialogen at nettselskapene er samarbeidspartnere i dette, og 
skilles fra kunder og andre interessenter. Det er viktig å ta med i måten en omtaler partnere i 
bransjen for å skape godt samarbeid. Møte med nettselskapene som er nært forestående er et 
godt grep i så måte. 
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Hilde Tonne fortalte til dette at kostnadene skal vokse mindre enn oppgavevolumet, det skal 
løses gjennom mer effektive løsninger. Effektivisering gjennomsyrer strategien, men dette og 
andre innspill kan dels også løses gjennom kommunikasjon av strategien. 
Tilknytningsprosessen skal strømlinjeformes, og slik gjøres forutsigbare og raskere. Hun sa også 
at områdeplaner skal være med på å legge til rette for godt partnerskap mellom TSO og DSO, og 
at det er viktig med kultur for dette.  
Tonne støtter å ta en skikkelig rolle i offentligheten for å forklare spørsmål rundt strømpris etc.  
 

2021-02-05 Dypdykk i LMA 

Statnett ga en kort status rundt strømprisen og gikk deretter gjennom funnene i oppdatert 
langsiktig markedsanalyse.  

Innspill til 
Statnett  

Det ble kommentert at det er en spisset debatt rundt utviklingen og at det er en fordel om 
Statnett sammen med andre i bransjen blir med i den offentlige debatten med gode fakta og 
analyser.  

2021-02-06 Utvikling i kraftmarkedet 

Statnett ga en orientering om dette. 

Innspill til 
Statnett 

Det var ønske om å følge opp spørsmålene rundt dette på annet vis med bedre tid senere, 
gjerne når en sitter sammen fysisk. Viktig å skjønne om Norge ligger foran og vil takle endringer 
enkelt eller på noen områder ikke er klar i dag. 

2021-02-07 NUP 2021 

Det ble redegjort for arbeidet med NUP og presentasjon av denne. 

Innspill til 
Statnett 

Forumet var enige i å prioritere arbeidet med offshore vind og havnett, også som mulige hybride 
mellomlandsforbindelser, samt TEN-E. Forumet stilte spørsmål om man kunne overføre alle 
forhold fra land og ut i havet og Energi Norge mener at man må åpne for å kunne finansiere 
flytende havvind med en andel av flaskehalsinntektene på en hybrid forbindelse i en 
overgangsperiode.  

Forumet oppfordret Statnett til å publisere analyser med perspektiver og konsekvenser ved 
utvikling av et havnett med vindkraft. Dette vil berike den offentlige debatten.  

 

2021-02-08 Havvind 
Statnett fortalte om ny organisering med eget forretningsområde for havvind og hvilket arbeid som skal 
gjøres fremover. Håkon Borgen presiserte at det skal jobbes for robuste løsninger for Norge. 
Grethe Høiland ga en presentasjon der hun presiserte at det er viktig at Statnett tar en rolle som 
systemoperatør og systemarkitekt. Det er også viktig med tett samarbeid med myndigheter og aktører og 
likebehandling når det gjelder informasjon. 

Innspill til 
Statnett 

Det var ønske om at bl.a. tilknytningspunkter blir adressert, og presisert at spørsmålet om 
eierskap til havnett har mange aspekter. 

2021-02-09 Tilknytning med vilkår 

Statnett orienterte og understreket at det er to roller, som nettselskap og som systemansvarlig.  

Innspill til 
Statnett 

Knut Kroepelien påpekte at fremleggelse av utkast til avtaler i det regionale nettet bør ikke føre til 
forsinkelser og det bør vurderes å innføre terskel for fremleggelse og en dynamisk dialog med tidsfrister 
for tilbakemelding og uten formell godkjenning. 



 

 

 
  Side: 4 av 4 

 

Åpen informasjon / Public information 

2021-02-10 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
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M A R K E D S - O G D R I F T S F O R U M 
 

MDF-sak 2022-01-02 
Områdeplaner 
 

Møtedato: 09.03.2022 
 

 

 

Kort sammendrag av saken  
Statnett er i gang med å utarbeide nye områdeplaner for nettutvikling. Vi har delt Norge i 10 områder, 
og planen er å ha første versjon av områdeplanene for alle de 10 områdene klare i løpet av 2022. 
Først ut, og der vi nå er i gang, er området lengst i Nord (Finnmark, Troms og nordre Nordland) og 
BKK/Hordaland. Der planlegger vi å ha de første versjonene klare før sommeren.  
 
Planer for nettutvikling er ikke noe nytt. Statnett har allerede kraftsystemutredning (KSU) og tilhørende 
Nettutviklingsplan (NUP), og regionalt utvikles det regionale kraftsystemutredninger (RKSU). Fra 
Statnetts side har vi et mål om å forbedre våre prosesser for planarbeidet, og også forbedre hvordan 
vi kommuniserer våre planer eksternt og samhandler med ulike interessenter. Dette er tett knyttet til 
målsettingen om å oppnå økt tempo og gjennomføringsevne i nettutbyggingen, slik at kunder med nye 
planer og økt behov for kraft kan få tildelt nettkapasitet raskere. 
 
Med områdeplaner ønsker vi å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar 
nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring. Vi vil bl.a. tilstrebe å i større grad enn tidligere å 
- ha et bredere geografisk perspektiv 
- ha et bredere scope ved å enda bedre koordinere kommende kapasitetsbehov, fornyelser og 

nettnivå  
- være mer i forkant av utviklingen, - nettutvikling har mye lengre ledetider enn nytt forbruk 
- i større grad trekke inn flere virkemidler. Vurdere relevante markeds- og systemvirkemidler samt 

avtaler om tilknytning på vilkår for å kunne tilknytte mer forbruk/produksjon tidligere. 
- forbedre fremstillinger for økt tydelighet og bedre oversikt 
Områdeplanene vil legge grunnlaget for å forbedre neste NUP og KSU i 2023.  
 
I prosessen med utviklingen av områdeplanene ser vi det som svært viktig med et tett og godt 
samarbeid med de regionale nettselskapene knyttet til 

1. Behovene i området, herunder forbruksprognoser, nytt forbruk og produksjon og 
fornyelsesbehov 

2. Problemstillinger i området, analyseresultater og alternative løsninger 
3. Valgte løsninger og plan  

 
Ønsker diskutert/drøftet  
Vi ønsker MDFs innspill til ambisjoner og ekstern involvering i områdeplanarbeidet. Vi håper også å få 
innspill til videre utvikling av konseptet fremover.  

Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
Har ikke tidligere vært behandlet i MDF. 

 
  



Status og innhold områdeplaner
MDF 9.mars 2022



Helhetlig kraftsystemplanlegging 
med bruk av områdeplaner 
Nettutviklingen prioriteres gjennom en helhetlig plan- og porteføljeprosess, 
hvor alle TSOens virkemidler inngår. 

Vi må samarbeide godt fra konsept til idriftsatt løsning, og være en tydelig 
premissgiver for utviklingen av kraftsystemet som helhet. 

Områdeplaner beskriver konkrete trinn frem mot et målnett  
• System-, markeds- og anleggstiltak som skal gjennomføres innenfor et geografisk område  
• Tar utgangspunkt i fornyelsesbehovet og kombinerer dette med kapasitets- og 

vedlikeholdsbehov, driftsituasjonen og mulighetene for utkobling
• Legger til rette for økt tempo og effektivitet i gjennomføringen

En transparent, tydelig og strategisk rettet planfunksjon
• Lede kunder mot sterke punkter i nettet og kommunisere hvilke muligheter våre planer 

legger til rette for
• Ekstern dialog som sikrer godt samarbeid med kunder, nettselskaper, myndigheter og 

andre interessenter, basert på et solid faglig grunnlag og forutsigbare planer
• Digitale planer (Nettutviklingsplan, områdeplaner) og tilgjengeliggjøring av data

Områdeplaner inngår i en helhet

Fra Statnetts strategi



Det grønne taktskiftet

Nord
kapasiteten reservert, behov for økt 
overføringskapasitet internt og inn til området

Vi har delt inn 
landet i 10 
områdeplaner

Nordland
I dag produksjonsoverskudd, men store 
industriplaner gir behov for nett nord-sør og mot 
Sverige

Midt
overføring nord-sør, forbruksvekst Møre og Stor-
Trondheim

Innlandet
overføring nord-sør, spenningsoppgradering

Oslo og Østfold
storby og utveksling med Sverige

Hallingdal og Ringerike
overføring vest-øst, forbruksplaner i Ringerike, fornyelser 
og restrukturering

Telemark og Vestfold
restrukturering/spenningsoppgradering og økt forbruk

Sør-Rogaland og Agder
forbruk på kysten, utenlandsforbindelser, havvind

Bergensområdet og Haugalandet
spenningsoppgradering, økt forbruk på kysten, havvind

Sogn og Sunnmøre
produksjon, overføring nord-sør

Tiltak som øker overføringskapasitet mellom områder 
(transportkanaler) inkluderes i områdeplanene slik at helheten 
dekkes.



Det grønne taktskiftet

Interne ønskede effekter

OMRÅDEPLANER ER LØSNINGEN

Helhetlige- og 
langsiktige løsninger

Utnytte samspill 
mellom nettutvikling, 

systemdrift og 
markedsløsninger

Risikobasert og 
kostnadseffektiv 

balanse – nybygg og 
vedl./fornyelse

Godt samarbeid og 
arbeidsdeling med 
underliggende nett

Grunnlag for effektiv 
prosjektgjennomføring

Tydelig og god 
kommunikasjon med 
kunder, interessenter 

og myndigheterPrioritere riktige tiltak 
til rett tid

Få oversikt, utnytte 
dagens nett bedre

Verktøy for å 
prioritere riktig 
tiltak til rett tid

Økt tempo, 
effektivitet i 

gjennomføring 

Eksterne ønskede effekter

Tydelig og god 
kommunikasjon mot 

eksterne

Integrert 
samhandling 

underliggende 
nett

Redusert 
tidsbruk 

myndighets-
prosesser

HVA VIL VI OPPNÅ (fra strategien)

Trenger justeringer i 
prosjektmodell og 
vilje hos myndigheter

Områdeplaner viktig del av Statnetts strategi
Hva kan områdeplaner svare ut



Det grønne taktskiftet

Målnett og trinn. 
Kapasitet for tilknytning 
- Samle informasjon og bedre 
fremstilling
- Forenkle beslutningsprosesser 
internt

- Bygge videre på fora og 
eksisterende kontakt eksternt

- Sette i gang digitalisering 
-underlag for å vise helhet eksternt 
og i konsesjonsprosess

Risikovurdering og 
kapasitetskart

Integreres med digital 
KSU? (krever 
lovregulering)

Samhandling med 
kommune/fylker om 
planprosesser?
Miljø og arealvirkninger? 
Erstatte dagens 
dokumentasjonskrav for 
konsesjonssøknader?

Ambisjonene for områdeplanene 
vil realiseres trinnvis

• Vi starter i 2022 – med "versjon 0.9"
• Ambisjonsnivået heves i videre iterasjoner ved 

forbedringer/digitalisering og at vi inkluderer flere prosesser/tema
• Vi begynner med det vi kan gjøre selv og har dialog med 

myndighetene på tema som krever endret regulering 



Det grønne taktskiftet

Behov Analyse Plan

Pakke, 
beslutte og 

gjennomføre 
tiltak

Fokus på effektiv prosjektgjennomføringFokus på å finne gode løsninger

Hva er 
nytt? 

Forbedret 
fremstilling og 

oversikt

Bredere 
geografisk 
perspektiv

Samhandling og 
avklaringer med 

eksterne

Alternativer: flere 
muligheter innen 

fleksibilitet og 
teknologi

Større scope: 
reinvestering, 

fornyelse, 
nettnivå  

Være mer i 
forkant

Områdeplanene bygger på prosesser og dialog vi har 



Det grønne taktskiftet

Skisse over hvordan områdeplanene 
samspiller med andre produkter og prosesser

BEHOV
Reinvestering/vedlikehold, 
Utfordringer anleggsdrift
Utfordringer systemdrift
Tilknytning
Funksjonalitet
Forsyningssikkerhet
Analyse av transportkanaler 
(ATK)
Langsiktig markedsanalyse 
(LMA)
Regionale KSUer
…

Grunnlagsanalyser / prosesser for å 
understøtte områdeplan
Første versjon vil basere seg på 
analyser gjort eller allerede igangsatt.
Nye analyser prioriteres mtp neste 
versjoner.

OMRÅDEPLANER
(10)

NETTUTVIKLINGSPLAN / 
PORTEFØLJESTYRING

(prioritering av prosjekter 
og utredningsbehov)

Prosjekter 
(BP0)

Ekstern KVU 
om pålagt 

iht. regelverk

NUP + vedlegg 
utgjør KSU

Pålagte 
produkter



Det grønne taktskiftet

Område Jan 2022 Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember

Sør-Rogaland og Agder

Telemark og Vestfold

Hallingdal og Ringerike

Bergensområdet og 
Haugalandet

Sogn og Sunnmøre

Oslo og Østfold

Innlandet

Midt

Nordland

Nord

Vi er godt i gang, fire planer er startet



Det grønne taktskiftet

Dialog og forankring står sentralt i områdeplanene
 TSO/DSO fremstår samlet, godt koordinert og med felles budskap
 God forståelse av behov og omforente løsninger / planer bidrar til aksept og raskere tempo

Samarbeid med 
RKSU-ansvarlige 

Samarbeid med 
regionalnettselskaper

Bredere deltakelse i 
dialogmøter

Bruke eksisterende prosesser og fora –
RKSU og KSU

Arbeidsmøter med RKSU ansvarlige og 
andre relevante nettselskap

Et større dialogmøte med 
fylkeskommuner, kommuner, 
næringsinteresser 

Dialog i bransje-organisasjoners 
arrangementer



 

Åpen informasjon / Public information 

M A R K E D S - O G D R I F T S F O R U M 
 

MDF-sak 2022-01-03 
Kortsiktig Markedsanalyse (KMA) 
 

Møtedato: 09.03.2022 
 

 

 

Kort sammendrag av saken  
Rapporten oppsummer utviklingen i sentrale forutsetninger som forbruk, produksjon og nett den 
kommende femårsperioden, samt drøfter utviklingens virkning på kraftpris, prisvariasjon og 
effektbalanse. Hovedtrekkene er kort oppsummert under:  
  
Høy vekst i nordisk forbruk og produksjon 

• 42 TWh vindkraft gir en dobling av nordisk vindkraftproduksjon, spesielt drevet av høy vekst i 
Nord-Sverige og i Finland. 

• 44 TWh mer forbruk, der mye kommer i Norge. 
• Norden har stabilt overskudd på energibalansen - Sverige øker overskuddet fra 25 til nærmere 

40 TWh. 
I Norge øker forbruket mer enn produksjonen 

• Vindkraftutbyggingen stopper med det som nå er under bygging 
• Norsk kraftforbruk øker med rundt 20 TWh - men en del av forbruket kan komme noe senere 

enn det vi har lagt til grunn her 
• Energibalansen reduseres fra et overskudd på rundt 15 TWh i dag, til rundt null i et normalår i 

2025-26  
Kraftprisene går ned fra dagens høye nivå, men holdes oppe av høy CO2-pris 

• I Europa faller kraftprisene, men holder seg relativt høyt på ca. 60€/MWh også utover i tid som 
følge av høyere CO2-pris 

• Mye mer vind og solkraft øker andelen timer med meget lave priser - særlig i Storbritannia. Dette 
gir færre timer med eksport på NSL. 

• I Norge går den gjennomsnittlige kraftprisen ned fra dagens nivå til ca. 45€/MWh i snitt i 2026, 
og holder seg under nivået på kontinentet i snitt 

• Det blir lavere, men fortsatt betydelig prisforskjell nord-sør i Norge og Sverige drevet av økt 
overskudd i nord og redusert kapasitet i det svenske nettet 

Strammere effektbalanse og mer volatile kraftpriser både i Norge og Europa 
• I Norden og Norge blir effektbalansen strammere. Den underliggende trenden mot mer volatile 

priser fortsetter. Prisene varierer mest i perioden oktober – mars. 
• I Europa gir utfasing av kull- og kjernekraft mer knapphet på vinteren og flere høye pristopper – 

og dette smitter inn i Norge og Norden 
 
Ønsker diskutert/drøftet  

• Hvordan Russlands krig mot Ukraina kommer til å påvirke europeisk gass- og kraftmarked på 
kort og lang sikt.  

• Hvordan løser Europa eventuelt bortfall av import av russisk gass. 

 

Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
Langsiktig markedsanalyse (LMA) ble behandlet i 2020. 

 
 



Kortsiktig Markedsanalyse 2021-26
Desember 2021



Forord

Det grønne skiftet fortsetter og gir store endringer i både det 
kontinentale og det nordiske kraftsystemet på få år.

Statnetts Kortsiktig Markedsanalyse (KMA) gir en systematisk oversikt 
over kraftsystemet og kraftmarkedet sånn det er nå og hvordan det 
vil utvikle seg år for år, de kommende 5 årene, med fokus på Norge 
og Norden. 

Analysen og de tilhørende datasettene er sentrale som et 
utgangspunkt for våre mer spesifikke analyser av ulike markeds- og 
driftsproblemstillinger i den kommende femårsperioden. I tillegg er 
en grundig beskrivelse av nåsituasjonen og hovedtrendene de 
nærmeste årene et viktig fundament for våre langsiktige analyser og 
vurderinger. 

KMA gjøres offentlig som et ledd i at vi ønsker åpenhet rundt våre 
analyseforutsetninger og –resultater. Analysen og rapporten er laget 
av Dalibor Vagner, Julie Gunnerød, Anders Kringstad, Ivar Døskeland, 
Eirik Bøhnsdalen og Lars Martin Hytten, med bidrag fra flere.

Gunnar Løvås 
Konserndirektør, Kraftsystem og Marked

10. desember 2021



Sammendrag 

Markedsutviklingen det siste halvåret har vært spesiell med historisk høye kraftpriser i sør og store

interne prisforskjeller med mye lavere priser i nord. Markedsutviklingen i perioden 2021-2026

preges av en normalisering og den underliggende trenden mot mer elektrifisering og

fornybarutbygging:

• På nordisk nivå utvikler kraftproduksjonen seg i takt med forbruket – volumet øker med 40 TWh

• Norsk kraftoverskudd går nesten til null – og synliggjør behovet for mer kraftproduksjon i Norge

• Kraftprisene faller fra dagens høye nivå – men prisene blir høyere enn snittet de siste ti årene

• Prisforskjellene nord-sør i Norge reduseres – men blir fremdeles på et betydelig nivå

• Prisene vil variere mer gjennom uka og døgnet – både på kontinentet og i Norge

Av de nordiske landene ligger forbruksveksten an til å bli høyest i Norge, med en vekst på 19 TWh

innen utgangen av 2026. Elektrifisering av petroleumsvirksomhet, kraftkrevende industri, transport

og datasentre står for det meste av veksten. Det er usikkerhet knyttet til forbruksveksten i Norge,

den kan både bli høyere og lavere innen 2026 enn det vi anslår her. Det er imidlertid sannsynlig at

det i løpet av de neste fem årene ikke kommer inn ny norsk vindkraftproduksjon utover det som nå

er under bygging. I vår analyse blir dermed dagens kraftoverskudd i Norge på rundt 15 TWh

redusert til rundt 3 TWh i 2026. Siden forbruksveksten er høyest i sør, får Sør-Norge et

kraftunderskudd i 2026 i vår analyse.

I Sør-Norge har kraftprisene vært ca. 100 EUR/MWh i snitt fra september til nå. I Midt og Nord-

Norge har prisene vært relativt lave med et snitt på under 40 EUR/MWh. Vår analyse viser at

kraftprisene faller betydelig neste år, og synker gradvis til rundt 55 og 25 €/MWh i hhv Sør- og

Nord-Norge i 2026. De første årene i perioden vil prisene være noe høyere enn dette. Utviklingen

mot lavere kraftpriser skyldes primært at prisene på gass og kull er ventet å falle tilbake til mer

normalt prisnivå, som direkte reduserer kraftprisene i Europa og i Norge. Prisene vil imidlertid

stabilisere seg på et prisnivå som er noe høyere enn hva som har vært snittprisen de siste ti årene.

Dette skyldes at CO2-prisen er ventet å fortsatt øke og bidrar til å holde kraftprisen høyere enn

tidligere.

Prisforskjellene mellom nord-sør i Norge vil falle fra dagens ekstreme nivå, men vil

vedvare på et betydelig nivå mot 2026. Det er flere årsaker til den relativt store

prisforskjellen. For det første bidrar økt overskudd i Nord-Sverige, høy markedsandel av

for vindkraft og kapasitetsbegrensninger over Snitt 2, til lave svenske priser generelt og

særlig i Nord-Sverige. Nettkapasiteten mellom nord og sør i Norden er en sentral

usikkerhet i analysen. Dette bidrar til å holde kraftprisene nede også i Midt og Nord-

Norge. Samtidig holdes kraftprisene i Sør-Norge oppe av relativt høye CO2-priser, at

det tar noen år før gassprisen faller helt ned til det normale nivået, lav kapasitet fra

Sverige til Norge over Hasle og økt forbruk uten merkbar vekst i produksjonen.

På kontinentet og i Storbritannia viser vår analyse, i likhet med framtidsmarkedet, at

kraftprisene etter all sannsynlighet vil reduseres fra dagens ekstraordinært høye nivå

utover våren 2022, som følge av normalisering av gass- og kullprisene. Våre analyse gir

en årlig snittpris på rundt 60 og 55 €/MWh i 2026 i hhv Tyskland og UK.

Snittprisene stabiliserer seg på et lavere nivå, og samtidig øker variasjonen i prisene.

Dette skyldes at utfasing av kull og kjernekraft gjør at det i løpet av få år blir betydelig

mindre margin mellom forbruket og den tilgjengelige produksjonen i timer med lav

fornybarproduksjon. Vi har allerede i vinter sett eksempler på timer med stram

effektbalanse og effektprising hvor kraftprisen trolig settes av utkobling av forbruk til

priser langt over 1000€/MWh i Tyskland og Storbritannia. Denne utviklingen smitter inn i

Norden og Norge og bidrar sammen med økt andel uregulerbar produksjon, til å gi

mer variasjon i kraftprisene gjennom døgnet og uken.
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Introduksjon

Kortsiktig markedsanalyse (KMA) er basert på detaljerte data 

om utviklingen i forbruk, produksjon og nett, 

markedsantagelser for prisen på kull, gass og CO2 – og 

simuleringsresultater fra våre markedsmodeller. 

Analysen er ment å gi et bilde på den mer sikre delen av 

utviklingen vi har foran oss. På så kort sikt er det relativt sett 

mye mindre usikkerhet i utviklingen av produksjon og forbruk. 

Vi understreker samtidig at KMA ikke er ment å gi noen eksakt 

prognose på midlertidige svingninger i kraftprisene drevet av 

været eller mulige variasjoner i prisene på kull og gass. Målet 

for analysen er å få frem de underliggende trendene. 

Analyserapporten dokumenterer sentrale utviklingstrekk innen 

forbruk, produksjon og nett og presenterer analyseresultatene 

på kraftbalanse, kraftpris og prisforskjeller. Vi vil oppdatere den 

kortsiktige markedsanalysen hvert år. 



Metode og avgrensninger 

Vi tar utgangspunkt i dagens kraftsystem og konkrete planer 

Vi starter arbeidsprosessen med å oppdatere databeskrivelsen av dagens kraftsystem, 

både i Norge og i de delene av Europa som dekkes av våre markedsmodeller*. I neste 

trinn legger vi inn endringer kommende år basert på det vi regner som rimelig sikre 

planer, vedtak og politiske mål og virkemidler. Eksempler på dette er pågående 

utbyggingsprosjekter, eller prosjekter med endelig investeringsbeslutning innen 

produksjon, forbruk og nett. 

For å fylle ut bildet videre til 2026 bruker vi i tillegg informasjon fra ulike eksterne 

prognoser, analyser og nasjonale planer slik at vi i sum får opp et mest mulig realistisk 

bilde av utviklingen. Over tid har vi bygget opp en lang rekke informasjonskilder som i 

sum dekker helheten i utviklingen, og gir oss et solid sammenligningsgrunnlag. Mye er 

hentet fra åpne rapporter, men vi kjøper også inn oppdaterte data og analyser fra 

kommersielle analyseselskaper. I tillegg utveksler vi mye informasjon og data med andre 

TSO-er, både gjennom det nordiske samarbeidet og gjennom ENTSO-E.

Når det gjelder forutsetningene på brenselspriser og den europeiske CO2 prisen legger 

vi til grunn forwardprisene slik de er i markedet for de første årene. For senere år 

baserer vi oss på prognoser og mer fundamentale analyser fra ulike analysebyråer. I 

årene mellom legger vi inn en interpolering. For startåret 2021 bruker vi prisene som 

representerer forventet gjennomsnitt for dette året. Dette gjennomsnittet er en blanding 

av historiske priser og forward priser. 

I det første analyseåret, 2021, er en profil basert på planlagte revisjoner på vannkraft, 

kjernekraft og termiske kraftverk inkludert. I de påfølgende årene bruker vi 

revisjonsprofiler basert på historikk.

For å best mulig fange opp variasjon i utvekslingskapasitet som følge av feil og 

revisjoner, bruker vi en profil for markedskapasiteter mellom prisområder basert på 

historikk. Dette i form av en årlig profil med ukentlig tidsoppløsning. Endringer i 

markedskapasitet legges på "toppen" av denne profilen. Perioder som er ansett som lite 

representative er tatt ut fra datagrunnlaget.

Modeller som gjengir fundamentale forhold er grunnmuren i analysen

Kraftsystemet er simulert ved hjelp av våre to system- og markedsmodeller Samnett og 

BID3. Samnett dekker det nordiske og baltiske kraftsystemet, og har sin styrke i en 

detaljert modellering av vannkraftsystemet og transmisjonsnettet. BID3 er vår europeiske 

markedsmodell med timesoppløsning, realistisk beskrivelse av egenskapene ved 

termiske kraftverk, vind og solkraft, og ulike former for fleksibilitet som batterier og 

forbruksfleksibilitet. 

Det nordiske kraftsystemet er simulert i kraftsystemmodellen Samnett. I denne analysen 

benytter vi et sammenhengende datasett for hele analyseperioden 2021-2026. 

Kraftproduksjon og kraftforbruk påvirkes i stor grad av været. Vannkraft-produksjonen 

er spesielt påvirket av nedbørsmengde og snøsmelting, mens vind selvsagt er viktig for 

vindkraftproduksjonen. Temperatur påvirker også kraftforbruket. For å fange variasjonen 

i vær er datasettet simulert over 29 værscenario. Hvert værscenario for analyseperioden 

er sammensatt av en kronologisk sekvens av værår i perioden 1988-2016. Snittet av disse 

29 værscenarioene gir en normalsituasjon. 

Avgrensninger 

Dette datasettet gir et godt overblikk over utviklingen i den kommende femårsperioden, 

og er et godt underlag for videre analyser. Mer spesifikke analyser vil imidlertid kreve en 

videre utvikling av datasettet

In
tr

o
d

u
k
sj

o
n

*Våre modeller dekker Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Sveits, Italia, 

Frankrike, Belgia, Nederland og Storbritannia.



Produksjon, forbruk og 

nettkapasitet 2021-26

I denne delen presenterer vi fundamentale utviklingstrekk for 

kraftproduksjon, -forbruk og -nett. Fokuset er på utviklingen i 

Norden, men vi ser også på hovedtrekkene i utviklingen i det 

europeiske kraftsystemet. 

I Norden samlet øker kraftforbruket og den fornybare 

kraftproduksjonen nesten like mye gjennom analyseperioden, 

og sørger for et stabilt nordisk kraftoverskudd. I Norge ser vi at 

kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen, slik at 

kraftoverskuddet blir nesten null i 2026. 



Stor volumvekst i Norden på få år

Vekst i vindkraft – elektrifisering – mer utvekslingskapasitet, er nøkkelordene for den kommende femårsperioden

Året 2021 er spesielt begivenhetsrikt for Norge med NordLink (kom på drift helt i slutten av 2020) og NSL som nå også er i prøvedrift (full drift ventes 

fra nyttår 2022). I tillegg er det mye vindkraft som knyttes til nettet og fremdeles noe vindkraft på land som ventes de nærmeste årene. Forbruket er 

ventet å øke betydelig frem mot 2026. Aktørene søker om store volumer i rekordfart. De andre nordiske landene preges i likhet av Norge av betydelig 

vindkraftutbygging og elektrifisering.  

I 2026 forventer vi at det nordiske kraftsystemet vil være rundt 40 TWh større i volum enn i 2021, drevet av en nokså balansert utvikling av 

kraftproduksjon og forbruk. Andelen kraftproduksjon som varierer med været vil da være betydelig større enn i 2021. I tillegg er Norden i enda større 

grad knyttet til kontinentet og dermed mer påvirket av det europeiske kraftmarkedet. 
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2022 20232021 2024 2025 2026

----------
Til 2022
NSL (full drift)
Sydlenken
Olkiluoto 3 – juni 22

------------------------
2021
NSL (prøvedrift)
NordLink
Ringhals 1 

80 TWh
410 TWh

Eksportkapasitet ut av Norden
8000 MW

----------
Til 2024
VikingLink

------------------------
2026
Hansa Power bridge

130 TWh
450 TWh

Eksportkapasitet ut av Norden
13 000 MW

Flowbased



Industri og elektrifisering driver forbruksveksten i Norden 

Det samlede nordiske forbruket øker med ca. 40 TWh til 2026, i vår basisprognose. Veksten er primært drevet av økt industriforbruk, 

elektrifisering av transport og datasentre. I denne femårsperioden er forbruksveksten i TWh høyest i Norge. Store elektrifiseringsprosjekter 

(som HYBRIT) i Sverige er planlagt etter 2026. Svenska Kraftnet forventer betydelig økning i industriforbruket på lang sikt. 

I Norge legger vi til grunn at forbruket øker til 158 TWh, opp fra 139 TWh* i dag. Forbruksveksten er drevet av elektrifisering av transport, 

kraftintensiv industri, elektrifisering av petroleumsinstallasjoner som bla. Sverdrup- og Utsira-feltene, og datasentre. Frem til 2026 har vi lagt 

til grunn prosjekt som vi anser som svært sikre. Det innebærer at forbruksveksten også kan bli høyere enn det vi har i Basis. Samtidig er det 

også usikkerhet knyttet til om alle prosjektene vi har lagt til grunn blir realisert innen 2026, eller om de blir noe forsinket. Dette gjelder 

særlig industriforbruk.

Noe av forbruket som kommer mot 2026 ventes å være fleksibelt, f.eks. hydrogenproduksjon og noe av kraftforbruket til transport. I et 

lengre perspektiv, mot 2030 og 2040, venter vi mer fleksibilitet i kraftforbruket, drevet av mer variasjon i kraftprisen.
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Alminnelig forbruk og tap Transport
Datasentre Kraftintensiv industri
Petroleumsindustri* I Normalåret 2021 i NUP2021 la vi til grunn et kraftforbruk i Norge på 141 TWh. Ny 

informasjon om forsinkede prosjekt har gjort at vi nå har nedjustert dette til 139 TWh. 

Utvikling i kraftforbruk i Norden Forbruksvekst i Norge – relativ endring fra året før



Nordisk vindkraftproduksjon øker med 40 TWh

I Norge forventer vi økningen i ny vindkraftproduksjon stopper rundt 

2024, når prosjektene som har konsesjon er ferdig utbygget. Det er 

per nå full stopp i den videre konsesjonsbehandlingen. Samlet gir 

prosjektene som er tilknyttet nettet eller har konsesjon en samlet 

installert effekt på omtrent 5 GW, som tilsvarer om lag 18 TWh per år.

I de andre nordiske landene er situasjonen annerledes. Her forventer 

vi en videre vekst i vindkraft i form av både landvind og havvind. 

Finland skal tredoble vindkraftproduksjonen sin i de neste 5 årene til 

20 TWh. I samme periode forventes det at Sverige bygger ut 

vindkapasitet som er større enn den samlede vindkapasitet en i Norge 

i dag, rundt 4 GW. I Danmark øker vindkraftproduksjon med 50%. Til 

sammen gir dette en vekst i nordisk vindkraftproduksjon på ca. 40 

TWh, som er omtrent tilsvarende økningen i det samlede nordiske 

kraftforbruket.
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Installert vindkapasitet i Norden (GW)

Vindkraftproduksjon i Norden (TWh)



Nordisk solkraft og batterikapasitet vokser fort

Vi forventer at installert effekt solkraft i Norden øker fra ca. 2 GW i dag til 8 GW i 2026 (tilsvarer vekst på 4 TWh). Solkraftproduksjonen i 

Norden er høyest om sommeren, når forbruket er relativt lavt og den uregulerte produksjonen fra elvekraft og småkraft er høy. Solkraft 

øker derfor eksportbehovet ut av Norden. Videre er bidraget fra solkraftproduksjonen på effektbalansen om vinteren relativt lavt, men om 

våren kan den bidra en del (figur nederst til høyre)

Andelen rene elbiler i nybilsalget i Norge har nesten doblet seg på to år (2018-2020) og i september 2021 var andelen nysolgte

nullutslippsbiler 77,5%. Antall registrerte elbiler passerte 400 000 i midten av 2021 og utgjør nå om lag 15% av bilparken i Norge. Økende 

kapasitet sammen med smart ladning betyr økende potensial for forbruksfleksibilitet.
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Solkraftproduksjon i Sverige, 2020, over året

1.1 TWh

0.7 TWh

2.2 TWh

1.8 TWh

Uke 1-53

Årlig andel elbiler av nybilsalget i Norge
(*foreløpige tall for 2021) 

Installert effekt solkraft (GW)



Kraftbalanse i Norden

Kraftoverskuddet i Norge går nesten til null – stabilt i Norden

P
ro

d
u

k
sj

o
n

, 
fo

rb
ru

k
 o

g
 n

e
tt

k
a
p

a
si

te
t

Norsk kraftbalanse i 2021, sorter etter værår

I Norge er det mye nytt forbruk som knytter seg til på kort tid, mens mengden nye kraftverk flater 

ut etter 2024. Dette fører til at kraftoverskuddet blir redusert fra rundt 15 TWh i normalåret 2021, til 

rundt 3 TWh i 2026 i vår basisprognose. Høyere forbruksvekst kan gjøre at kraftoverskuddet 

reduseres ytterligere, mens forsinkelse i når nytt forbruk kommer på nett trekker i motsatt retning. 

Etter 2026 er det ventet ytterligere forbruksvekst knyttet til videre elektrifisering og ny industri. Dette 

vil gi et kraftunderskudd i Norge dersom ikke ny produksjon knytter seg til og balanserer 

forbruksveksten mot 2030 og videre.

I Sverige er situasjonen en litt annen med kraftig vekst i vindkraftproduksjonen på kort tid mens 

forbruksveksten ligger an til å komme etter 2025. Det gir et stort kraftoverskudd på rundt 40 TWh

rundt 2025, opp fra ca. 25 TWh i dag.

I Finland er kjernekraftverket Olkiluoto 3 (1600 MW) ventet i kommersiell drift i 2022, samtidig som 

en del fossil, termisk kapasitet er i ferd med å bli faset ut. Samtidig øker vindkraftproduksjonen 

betydelig de kommende fem årene. I sum forbedrer dette energibalansen selv om forbruket også 

øker.

I Danmark er utviklingen i forbruk og produksjon balansert og kraftbalansen holder seg svakt 

negativ de kommende fem årene.

Den regionale kraftbalansen nord i Norden vil fortsette å øke den kommende femårsperioden, slik 

som trenden har vært de siste 5-10 årene. Dette er drevet av vindkraftutbyggingen nord i Sverige, 

Finland og til dels i Norge, samt forbedret kraftbalanse i Finland
*Den samlede nordiske kraftbalansen varierer mindre på tvers 

av værår siden andelen termiske kraftverk og sol- og vindkraft 

er høyere og har mindre år til år variasjon. 



Strammere effektbalanse i Norge og Norden 
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Den nordiske balansen mellom tilgjengelig, styrbar produksjon og forbruk som ikke kobler ut på pris, har blitt svekket i løpet av de siste 5-6 

årene. Den videre forbruksveksten, som primært dekkes opp av økt vindkraftproduksjon, fører til at effektbalansen i Norden blir ytterligere 

svekket mot 2030. Mest tydelig er dette i Sverige som har en produksjonsmiks med en høy andel variabel produksjon fra vind- og solkraft, som 

gir et stort kraft- og effektoverskudd i de fleste av årets timer, men som har effektunderskudd når det er kaldt og høyt forbruk, og lite vind. 

Værhistorikken vi baserer oss på i modellsimuleringene viser at høytrykksvær om vinteren kan gi vindstille og veldig kalde perioder som rammer 

både Norden og resten av Nordvest-Europa samtidig. Fleksibelt industriforbruk, batterier og smart ladning blir sentralt for å kunne møte 

utfordringene. Etter 2030 blir i tillegg trolig nye kraftverk som bruker hydrogen eller biogass som brensel nødvendig for å balansere tilbud og 

etterspørsel i mange timer. Vi har i våre datasett lagt disse til kontinentet, men det kan også bli bygd ut i Norden. Utviklingen kan også gjøre det 

lønnsomt med investeringer i økt effekt i norske vannkraftverk. 



Kapasiteten mellom Norden og omverdenen øker

Fra 2022 kommer NSL-kabelen til Storbritannia i full drift, og vi har 

til sammen om lag 9000 MW utvekslingskapasitet ut og inn til 

Norge. Tilgjengeligheten på forbindelsene varierer, men den største 

usikkerheten de neste årene er knyttet til kapasiteten på Nordlink

og kapasiteten mellom SE3 og NO1, samt på Snitt 2 i Sverige (se 

også neste slide). 

Vi forventer at kapasiteten ut fra Norden øker ytterligere i 

analyseperioden når kablene VikingLink (1 400 MW fra Danmark til 

UK, 2023) og Hansa Power Bridge (700 MW fra Sverige til Tyskland, 

2025/2026) kommer i drift. Det er usikkert hvor mye flaskehalser 

nord i Tyskland vil begrense tilgjengeligheten på forbindelsene fra 

Norden.  
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Nettkapasiteten mellom nord og sør i Norden er usikker

Overføringsbehovet nord-sør i det norsk-svenske nettet er stort og økende. Nettkapasiteten her er derfor en viktig faktor. 

I løpet av 2021 ble kapasiteten i det svenske nettet betydelig redusert. Det skyldes nye nettbegrensninger etter at flere 

kjernekraftreaktorer stengte og flytmønsteret i Norden ble vridd mot mer flyt fra øst til vest. Kapasiteten er vesentlig 

redusert på Snitt 2 (SE2 til SE3), som er det viktigste snittet for nord-sør flyt i Norden. SvK gir også lav kapasitet på spesielt 

SE3-NO1 og Finland til SE3. 

De reduserte kapasitetene forsterker forskjellen mellom kraftpriser i nord og sør i Norge og Sverige. I vårt basisscenario i 

denne analysen har vi lagt inn kapasiteter basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 3. desember for kapasiteten på 

Snitt 2, SE3-NO1, og NO1-SE3. Samtidig har SvK annonsert at kapasitetsøkningen som skulle komme i 2024 i Snitt 2 er 

utsatt til 2028. Fordi dette er en ny situasjon, og ikke alle faktorer er kjent, er kapasiteten fremover usikker. Vi viser derfor 

også priseffekten av å ha høyere kapasitet på disse snittene i en sensitivitet.

I 2023 innfører Norden Flytbasert Markedskobling (FB). Med FB blir informasjon om fysiske nettbegrensninger tatt direkte 

hensyn til i beregningen av flyt og pris. De faktiske flaskehalsene kan derfor håndteres i markedsklareringen i stedet for at

TSO-ene estimerer hvilken kapasitet på grensen som gir sikker flyt i resten av nettet. I praksis vil FB gjøre det lettere å 

utnytte kapasiteten i nettet, og vil i mange tilfeller føre til at mer kapasitet er tilgjengelig der det er størst behov for den. 

For å ta hensyn til FB vi i basisscenario antatt en viss økning i kapasiteten i Snitt 2 slik at vi fra 2023 havner i øvre sjikt av 

intervallet som SvK har angitt, 5500-7300 MW på Snitt 2. 

Forbindelsene mellom Midt-Norge og Sør-Norge går i parallell med Snitt 2. Det er lav kapasitet i markedet på disse 

forbindelsene, selv om ledningene tåler mer. Årsaken er blant annet at de er i parallell med Snitt 2. Med FB tror vi at 

denne kapasiteten kan øke noe. Det er vanskelig å tallfeste denne virkningen, men i basisdatasettet vi bruker her har vi 

lagt inn at kapasiteten mellom Midt-Norge og Sør-Norge øker med ca. 200 MW i snitt som følge av endringen i 

markedssystem.

Det er en viss usikkerhet i hvordan den reelle nettkapasiteten og handelskapasiteten nord-sør i Norden utvikler seg. 

Prisforskjellene mellom nord og sør i Norden og mellom Sør-Norge og Sør-Sverige er samtidig sensitive for disse 

kapasitetene. Dette drøfter vi nærmere på side 28 og 32. 
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Nord til sør i Norden (Snitt 2 + NO3-NO1 + NO3-NO5)

historisk kapasitet og forutsetninger i modell 

Hasle-snittet (SE3->NO1) 
historisk kapasitet og forutsetninger i modell

Analysen er utført av avdeling Markedsanalyse som jobber utenfor Drift, uten tilgang på eventuell Ikke-publisert informasjon om markedskapasiteten



Kapasiteten på NordLink er usikker

Erfaringer fra NordLink viser at kapasiteten til Tyskland er veldig 

avhengig av været og vindkraftproduksjonen. Figuren til høyre viser 

at kapasiteten nedjusteres i takt med produksjonen fra vindkraft i 

Nord-Tyskland med korrelasjon på nesten -0.8. Ifølge 70%-regelen 

skal kapasiteten på mellomlandsforbindelser gitt til markedet gradvis 

trappes opp. Det har vi tatt hensyn til i tilgjengelighetsprofilen vi har 

lagt inn for NordLink i modellen. 

NSL er nylig satt i prøvedrift, men vi forventer ikke lignende 

begrensninger som i Tyskland. Tilgjengelighetsprofilen på NSL er 

derfor basert på historikk på kabelen til Nederland. 

Historisk kapasitet på NordLink og vindkraftproduksjon i Tyskland

januar-mars 2021
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Europa samlet – forbruksvekst og vridning mot havvind og sol 

Vi følger utviklingen i andre europeiske land tett og oppdaterer 

kontinuerlig datasett basert på nasjonale mål og prognoser fra 

eksterne analyseselskap. I 2020 gjorde vi en full LMA, og i 2021 har 

vi gjort en mindre oppdatering av denne.

Generelt ser vi at flere land har utfordringer med å møte sine mål 

på landbasert vind. Dette er forårsaket av arealrestriksjoner og lokal 

motstand. 

Dette forsterker dreiningen mot havvind. Kostnadene for bunnfast 

havvind har falt mye på få år og aktører tror på fortsatt fall 

fremover. Sammen med økende karbonpris og høyere ambisjoner 

for utslippskutt betyr dette at havvindsprosjekter kan bli stadig 

oftere lønnsomme uten subsidier.

Anslagene på utviklingen i solkraft ble også justert opp i mange 

land, som følge av fall i teknologikostnadene. Solkraft er allerede 

den billigste teknologien i enkelte av de sørligeste landene i Europa. 

I tillegg er utbygging av solkraft i mindre grad forbundet med lokal 

motstand og lønnsomt uten subsidier.
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Forutsetninger for installert kapasitet i EU11



Tyskland - termisk går ut raskere, vind stagnerer og sol vokser

Utfasing av termisk kapasitet i Tyskland ble konkretisert når loven Coal Phase-Out Act ble vedtatt 
i juni 2020. Denne loven beskriver nøyaktig hvor mye kapasitet som skal fases ut hvert år, i tillegg til 

den allerede kjente planen for utfasing av kjernekraft. Sammen med en liten reduksjon i 

gasskraftkapasiteten og andre marginale fossile kraftverk, samt nullvekst i biokraftverkene, gir dette 

samlet reduksjon på 22 GW termisk kapasitet mellom årene 2021 og 2026. 

De siste årene har utbyggingen av vindkraft på land i Tyskland falt kraftig. Dette skjer hovedsakelig 

på grunn av strengere reguleringer som for eksempel krav om avstand til bebodd område og 

økende motstand i befolkningen. I 2020 ble det også installert kun 220 MW havvind i Tyskland. 

Satsingen må skjerpes de kommende årene hvis målet om 20 GW i 2030 skal nås. Veksten i solkraft

har imidlertid tatt seg opp igjen etter å ha falt fra de enorme volumene vi så tidlig på 2010-tallet. I 

2020 ble det installert nesten 5 GW ny solkraft, som er mer enn det som ble installert i 2019 (4 GW) 

og i 2018 (3 GW). I toppåret 2011 ble det installert ca. 8 GW.

Tross utfordringene med utbygging av vindkraft har den kommende tyske regjeringen blitt enig om 

enda høyere ambisjoner i 2030. Det nye 2030 forslaget setter mål om 150 GW solkraft(opp fra 100 

GW i dagens plan) og 95 GW landvind (opp fra 70 GW i dagens plan). Det er også lagt opp til 

utfasing av kullkraft innen 2030, fremfor det opprinnelige målet i 2038. Den kommende regjeringen 

vil ta i bruk kraftige tiltak som for eksempel obligatorisk installasjon av solcellepaneler på alle nye 

næringsbygg. 

Raskere utfasing av termisk kapasitet og større satsning på sol vil føre til enda mer stramhet og 

høyere variasjon i kraftprisene. Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om kraftpris. 
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Kraftpris 2021-26

I denne delen viser vi hvordan det fysiske kraftsystemet spiller 

sammen i våre modellsimuleringer. Vi presenterer kraftpriser 

og prisforskjeller. Dette bidrar til å forstå de markedsmessige 

sammenhengene. Videre er priser og prisforskjeller er en viktig 

indikator på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av nett.

Analysen viser at kraftprisene vil falle fra dagens høye nivå, 

etter hvert som prisene på gass og kull synker tilbake et mer 

normalt, historisk nivå. Kraftprisene vil likevel holdes oppe av 

en fortsatt økende CO2-pris. Prisvariasjonen gjennom døgnet 

og uken vil øke mot 2026, drevet av høy CO2-pris, strammere 

effektmargin og mer sol- og vindkraft. 



Ekstraordinær økning i marginalkostnadene til fossile kraftverk

Marginalkostnaden for både kull- og gasskraft har økt ekstremt det siste året etter et mindre fall i starten av pandemien. Økningen har vært 
spesielt stor etter sommeren 2021. Figurene under viser hvordan marginalkostnadene for kull- og gasskraftverk har skutt i været som følge av høy 
vekst i CO2-og brenselsprisen. 

Gjenåpning av verdensøkonomien etter korona-krisen skapte stor etterspørsel etter gass på det globale LNG markedet, som igjen presset 
europeiske gasspriser opp. Kullprisene ble også blitt drevet opp, som følge av at kullkraft ble billigere enn gasskraft. Dette ga høyere utslipp av 
CO2 per MWh, som igjen skapte høyere etterspørsel etter CO2-kvoter og vekst i CO2-prisen. Denne dynamikken har gjort at marginalkostnadene 
til kullkraft og gasskraft i stor grad følger hverandre. I høst har fremdeles høy etterspørsel etter gass og kull, og ikke tilstrekkelig tilbud gjennom 
forsyningskjedene, ført til ytterligere økning i prisene på gass, kull og CO2. 

I vår basis legger vi til grunn forwardpriser på kull, gass og CO2. For 2021 bruker vi både historikk og forwardpriser. Vi legger til grunn et betydelig 
utfallsrom for kull og gassprisen, og i begynnelsen av femårsperioden er utfallsrommet særlig stort. Dette da vi forventer at svingningene i gass-
og kullprisen vil kunne fortsette hvertfall ut 2022 og kanskje lenger. Kull- og gassprisene er ventet å normalisere seg på nivå nært det historiske 
prisnivået, og mot 2024/25 nærmer prisene seg dette. De siste ukene har imidlertid forwardprisene økt noe igjen, som tyder på at vi kan bevege 
oss i retning av det høye scenarioet, hvertfall på kort sikt. 
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CO2-prisen har økt kraftig og forventes å øke videre

CO2-prisen har mer enn doblet seg det siste året, fra 30 €/t til nå opp mot 80€/t. Veksten var i begynnelsen av året primært drevet av 

ytterligere innstramminger i EUs utslippsmål og deretter også av økt etterspørsel etter CO2-kvoter, som følge av mer drift av kullkraftverk pga. 

veldig høye gasspriser. Før 2020 opplevde CO2-prisen også en periode med betydelig prisvekst, da drevet av reformen av kvotemarkedet og 

markedsstabiliseringsmekanismen, MSR. 

I tråd med prognosene til de eksterne analyseselskapene vi bruker, legger vi til grunn en videre vekst i CO2-prisen. Veksten er drevet av målene 

for utslippskutt i 2030 og 2050 og de tilhørende utslippsbudsjettene. Vi legger også til grunn et betydelig utfallsrom for CO2-prisen, men 

forventer ingen nedgang i CO2-prisen i noen av scenarioene, annet enn helt kortsiktige svingninger. Det er forventet at CO2-prisen kunne få et 

kortsiktig fall når gassprisen normaliserer seg, men det er ventet at et slikt eventuelt fall vil være kortvarig og at prisveksten vil fortsette mot 

2030. Den siste tidens utvikling med en CO2-pris nærmere 80 €/t kan tyde på at utviklingen går i retning av det høye scenarioet og at EU ETS 

blir et enda mer sentralt virkemiddel for å nå utslippsmålene. 
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korona

Kvoteoverskudd

Diskusjoner 

fase IV 

rammeverket

I påvente av 

MRS-start

Start av MSR

Green Deal

Covid 19-utbrudd

Økning i 

gassprisen

Historisk CO2-pris og forutsetninger om CO2-prisen i Basis, Høy og Lav



CO2-markedet i UK vil trolig gi samme insentiv som EU ETS

Det britiske markedet for utslippskvoter (UK ETS) trådte i kraft 1. januar 2021. Det britiske kvotemarkedet er hittil langt på vei en kopi av det europeiske kvotemarkedet, men 

britiske myndigheter har satt i gang flere initiativer for å endre dette. Blant annet pågår det arbeid for å senke utslippstaket i takt.

Storbritannia og EU har blitt enige om å vurdere å koble UK ETS og EU ETS, men det finnes ingen konkrete planer foreløpig. Bloomberg har pekt på at en slik kobling i så 

fall bør skje ganske snart, mens utformingen av de to markedene er relativt like. Jo flere endringer som gjøres i de respektive markedene, desto vanskeligere vil det være å 

koble de to. Storbritannia og EU ser uansett ut til å dele flere av de samme ambisjonene når det gjelder endring av kvotemarkedet.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i kvoteprisen i UK ETS. I forkant av opprettelsen advarte flere om at det opprinnelige utslippstaket var satt for høyt og at 

dette kunne føre til priskollaps. Andre advarte om at kvoteprisen kan bli svært høy etter hvert som myndighetene strammer inn utslippstaket, slik de har kommunisert. 

Bloomberg har pekt på at mye av brenselsskiftet fra kull til gass allerede er unnagjort i det britiske kraftsystemet, og at det finnes få billige utslippskutt igjen. En kobling mot 

EU ETS kan derfor være nødvendig for å unngå svært høye priser i UK ETS ifølge Bloomberg. Flere har også pekt på at det er usikkerhet knyttet til likviditeten i det britiske 

kvotemarkedet. Størrelsen på UK ETS er bare ca. 10 % av EU ETS, og det er usikkert hvor interessant dette markedet vil være for finansielle aktører.

K
ra

ft
p

ri
s

Fra oppstarten av UK ETS i mai og til midten av september lå den britiske kvoteprisen for det meste i nærheten av den 

europeiske kvoteprisen. Deretter gjorde den britiske kvoteprisen et kjempehopp til 90 EUR/tonn (se figur), i forbindelse med 

at britiske kullkraftverk startet opp igjen som følge av skyhøye gass- og kraftpriser. Den britiske kvoteprisen har senere 

korrigert kraftig, men er fortsatt drøyt 10 EUR/tonn over den europeiske kvoteprisen. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan kvoteprisen i det britiske kvotemarkedet vil utvikle seg på på sikt. Markedet er 

nytt  og det er varslet større endringer blant annet som følge av nylig skjerpede utslippsmål både i Storbritannia og EU. Det

som imidlertid er ganske sikkert er at karbonprising og kvotehandel vil spille en viktig rolle i overgangen til et utslippsfritt

energisystem både i Storbritannia og EU. Karbonprising har ved gjentatte anledninger blitt trukket frem som et av 

hovedvirkemidlene for å avkarbonisere den britiske økonomien. På lengre sikt antar derfor vi at det vil bli gjennomført 

nødvendige justeringer slik at markedet oppfyller denne funksjonen. 

I KMA forutsetter vi at prisen i UK ETS følger prisen i EU ETS i den kommende femårsperioden. Storbritannia har en egen 

karbonskatt som kommer i tillegg til prisen i UK ETS. Følgelig forutsetter vi at den samlede kostnaden for utslipp av CO2 i 

Storbritannia er 20€/t høyere enn i EU, i hele perioden 2021-2026. 
Kvotepris i UK ETS (hvitt) og EU ETS (blått) representert ved 

desember 21-futurekontrakter

(Kilde: Bloomberg)



Tyske og britiske priser faller noe fra dagens høye nivå 
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Den ventede normaliseringen av brenselsprisene vil gi et betydelig fall i kraftprisene i Tyskland og Storbritannia, ned fra dagens svært høye nivå. I vår 

Basis faller tysk og britisk kraftpris til et nivå på hhv rundt 60 og 55€/MWh i 2026. Det er et betydelig utfallsrom for kraftpris som vist i figuren under. 

Prisnivået i Basis i 2026 er et prisnivå som er høyere enn det historiske i perioden 2010-2020. Dette skyldes forventning om at CO2-priser forblir på 

dagens høyere nivå og forsetter å øke mot 2030. Videre vil de gjennomsnittlige prisene i tiden fremover preges av flere pristopper etter hvert som 

kjernekraft og kullkraft, inkludert brunkull, fases ut. 

Så lenge fossile kraftverk setter kraftprisen i en høy andel av tiden har CO2-prisen mye å si for kraftprisen. Etter hvert som andelen sol og vind øker vil 

imidlertid den direkte virkningen av EU ETS avta gradvis. I våre analyser ser vi at den direkte sammenhengen mellom CO2-prisen og kraftprisen er 

betydelig svakere i 2030, sammenlignet med i dag.

Historisk har britisk kraftpris vært høyere enn tysk, i årlig snittpris. Høy utbygging av fornybarkraftproduksjon i Storbritannia vil i løpet av 

analyseperioden presse den britiske kraftprisen ned under tysk årlig snittpris. 

Simulert tysk snittprisEuropeisk kraftpris – historikk og simulert snittpris Varighetskurve for simulert tysk kraftpris i 2022



Høyere CO2 og brenselspris har stor effekt på lønnsomheten til fornybar kraftproduksjon. Med våre modellsimuleringer og forutsetninger om LCOE (gjennomsnittlige 

utbyggingskostnader over levetiden), er det nå lønnsomt å bygge ut havvind både i UK og Tyskland basert på kraftprisen alene. 

Vår analyse viser at oppnådd kraftpris for havvind overstiger utbyggingskostnadene i hele den kommende femårsperioden. Dette selv om kraftprisene og den oppnådde 

kraftprisen er ventet å falle noe i årene fremover etter hvert som gass- og kullprisene normaliserer seg. Utover i tid vil også kannibalisieringseffekten bli tydeligere og presse 

oppnådd kraftpris ned, samtidig som CO2-prisen i mindre grad vil sørge for økt inntjening til den fornybare kraftproduksjonen, etter hvert som det blir færre fossile kraftverk i 

produksjonsmiksen. 

Tallene på LCOE for landvind, havvind og solkraft er basert på tall fra Bloombergs LCOE oppdatering (1H 2021 LCOE Update), samt dialog med Bloomberg for å nedjustere 

disse i henhold til et nullutslippsscenario i 2050, som ikke er lagt til grunn i Bloomberg siste rapport. Bloomberg baserer sin prognose for LCOE på fundamentale faktorer 

som påvirker kostnadene fremover og de gjennomsnittlige kostnadene for faktiske prosjekter i de aktuelle områdene. Tallene er oppgitt uten nettilknytningskostnader. LCOE 

vil variere basert på mange faktorer som havbunn, dybden på vannet, størrelsen på turbiner, avstand fra land, størrelsen på vindpark, vindforhold, konkurranse blant 

leverandørene. Variasjon i disse faktorene forklarer også forskjellen i gjennomsnittlig LCOE i UK og Tyskland. 

Betydelig økt inntjening for fornybar kraftproduksjon 

K
ra

ft
p

ri
s

Oppnådd kraftpris vs LCOE for bunnfast havvind Oppnådd kraftpris for landvind i NordenOppnådd kraftpris for havvind, landvind og solkraft i Europa



Kraftprisene på kontinentet varierer stadig mer

Det har i 2021 vært ekstremt høy prisvariasjon over uken og døgnet, som følge av de ekstremt høye marginalkostnadene i fossile kraftverk. 

Prisen har da vekslet mellom priser nær null i perioder med mye sol og vind og svært høye priser når prisen blir satt av fossile kraftverk. 

Denne ekstreme prisvariasjonen vil trolig ikke oppstå igjen, da CO2- og brenselsprisene blir stadig mindre relevante for kraftprisen, når 

produksjonsmiksen får en stadig mindre andel av fossil kraftproduksjon. Vi forventer at prisvariasjonen blir mindre etter hvert som 

brenselsprisene normaliserer seg. 

Prisvariasjonen mot 2026 vil imidlertid blir langt høyere enn hva vi har sett historisk. Figurene under viser hvordan de simulerte prisene i 

2026 varierer betydelig enn de simulerte prisene for 2020. Prisvariasjonen øker som følge av mer produksjon fra sol og vindkraft, høyere 

CO2-pris og strammere effektbalanse som gir hyppigere pristopper hvor forbruk setter kraftprisen. Antall timer med nullpriser øker med 200 

% i Tyskland og 400 % i Storbritannia mellom 2020 og 2026. 

Mer prisvariasjon på kontinentet vil også føre til mer prisvariasjon over uken og døgnet i Norden og Norge.   
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Tysk kraftpris gjennom en vinteruke i 2020 og 2026

(værår 2010, uke 47)

Varighetskurve for tysk og britisk kraftpris i 2020 og 2026

2020 Tyskland

2026 Tyskland 2026 Tyskland

2026 UK

2020 Tyskland

2020 UK
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Forsinket nett i Tyskland kan gi enda mer prisvariasjon

Antatt økning i 

NTC til 

Tyskland 

(MW)  *TYNDP

Maks 

utveksling

skapasitet 

(GW)

2020 3400 14

2021 3600 17

2022 5900 21

2023 1750 27

Historikk

Modell

Tyskland har utfordringer med interne flaskehalser mellom Nord-Tyskland, som får stadig mer 
uregulerbar vind- og solkraftkapasitet, og Sør-Tyskland, som har høyt industrielt forbruk og hvor de 
tradisjonelle termiske kraftverkene fases ut. Det fører til at overføringskapasiteten på 
mellomlandsforbindelser ofte må bli begrenset.

BID3 modellen vi bruker til å simulere det europeiske kraftmarkedet har ikke detaljert nett og derfor 
kan vi ikke modellere interne flaskehalser i Tyskland. I stedet bruker vi historiske data om flyt inn og ut 
av Tyskland som underlag for å sette mer realistiske nettkapasiteter. Sammenligning med Tysklands 
mellomlandskapasitet under bygging (tabell) tyder på at modellert flyt kan være realistisk. Her er det 
imidlertid mye usikkerhet.

Vi har testet hvor robuste resultatene er mot redusert mellomlandskapasitet ved å kjøre datasett med 
-15% og -30% reduksjon av tysk import- og eksportkapasitet. Figurer til høyre viser at en slik 
reduksjon har effekt på volatilitet og gjennomsnittlig pris, men at effekten ikke er veldig stor.

Gjennomsnittlig tysk kraftpris med redusert import- og 

eksportkapasitet, alt annet likt

Varighetskurve for tysk kraftpris i 2026 med redusert

import- og eksportkapasitet, alt annet likt
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Termisk utfasing bør gå i takt med nett- og fornybarutbygging

Tysk snittpris i en sensitivitet uten termisk kapasitet, alt annet likt Varighetskurve for tysk kraftpris i en sensitivitet uten termisk kapasitet, alt annet likt

Da det tar tid å utvikle alternativene kan den raske utfasingen av kjerne- og kullkraft gi for lite effekt i perioder med lite bidrag fra sol og vind. 
For å illustrere poenget har vi gjort sensitiviteter der vi trinnvis har fjernet alle kull, brunkull og gasskraftverk i Tyskland, i tillegg til kjernekraften. 
Det samme bildet vil naturlig nok gjelde i varierende grad for de fleste europeisk land.

Resultatene viser at en brå utfasing av store deler av kullkraftverkene er krevende når det skjer samtidig som alle kjernekraften snart er faset ut. 
Dette vil kunne gi betydelig høyere snittpriser i Tyskland, drevet av ekstremt høye pristopper i timer med stram effektbalanse. Utfasingen av kull 
og lignitt bør derfor skje gradvis etter hvert som mengden fornybar, kapasiteten på mellomlandsforbindelsene og fleksibilitetsløsningene tillater 
det. Storskala fleksibilitet i form av batteri og hydrogen bør på plass før det er mulig å legge ned mye av gasskraftverkene. I Tyskland er 
utfasingen styrt av utfasingsplanen, som vi legger til grunn i vår basis. 
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Norge 2021 – høye priser i sør, lave i midt og nord
Mye tilsig og eksportbegrensninger ga historisk lav kraftpris i Sør-Norge i 2020 på under 10€/MWh. I 2021 er situasjonen helt snudd på hodet 
med snittpriser på rundt 65 €/MWh så langt i år, og over 100 €/MWh i snitt de siste tre månedene. 

Gjennom våren 2021 førte sterk vekst i CO2-prisen og deretter sterk vekst i prisene på gass og kull, til å heve kraftprisen til et betydelig høyere 
nivå, både i Europa og i Norge. I tillegg har tørt vær i Sør-Norge gitt en magasinfylling godt under normalen. Dette har gitt vedvarende høye 
priser rundt 100 €/MWh. Samtidig så vi frem til slutten av november vesentlig lavere priser i Midt og Nord med priser rundt 15-20 €/MWh. Denne 
prisforskjellen mellom nord og syd skyldes flere forhold: (1) Mer vind i Nord-Sverige – og nord for Dovre, nedleggelse av kjernekraft i Sverige, (2) 
Flaskehalser nord-sør i Norden, lav importkapasitet fra Sverige, (3) Handelen med Nord-Europa trekker opp prisene mer i sør og (4) Til nå større 
forbruksvekst i sør. 

Trenden mot større prisforskjeller mellom nord og sør har vi sett i lengre tid i våre analyser. Årets ekstremt høye europeiske kraftpriser har 
forsterket og fremskyndet dette prisbildet. Lav kapasitet internt i Sverige og mot Norge i sør er sentral usikkerhet i den videre utviklingen. På sikt 
dempes forskjellen i prisnivå etter hvert som forbruket tar igjen produksjonen. I tillegg kommer det en del nettforsterkning både i Norge og 
Sverige

I slutten av november førte kaldt vær i nord, lite vindkraftproduksjon og betydelig høyere kraftforbruk, til en endring i prisbildet som hadde 
vedvart i store deler av 2021. Kraftprisene i Nord-Norge og –Sverige kom på nivå med prisene i Sør-Norge. Dette er et relativt vanlig prisbilde 
om vinteren når det blir knapt med effekt i de nordlige prisområdene. Prisen blir da satt av vannkraftverk med lav brukstid og høyere 
marginalkostnad, eller av termisk kapasitet i andre prisområder. Prisene er imidlertid på et langt høyre nivå enn normalt på grunn av den 
spesielle markedssituasjonen. 

Historisk utvikling i norsk og tysk kraftpris Magasinfylling i Sør-Norge. Kilde: NVE
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Norsk snittpris i nord og sør faller til hhv. 25 og 55 €/MWh

K
ra

ft
p

ri
s

Dagens høye brenselspriser er ventet å normalisere seg fra neste år og mot 2024/25. Det vil gi et fall i kraftprisene på kontinentet og i Storbritannia som også vil 
redusere de nordiske og norske kraftprisene. I vår Basis i Norge faller kraftprisene til hhv. 25 og 55 €/MWh i 2026, i Nord- og Sør-Norge. Vi har også et betydelig 
utfallsrom for kraftpris, for ulik markedsutvikling, som vist på neste side, side 29. 

Den sørnorske kraftprisen ligger i 2026 rundt 5€/MWh lavere enn den årlige snittprisen i Tyskland, og på nivå med snittprisen i Storbritannia. Høy forbruksvekst i 
Sør-Norge, en sørnorsk kraftbalanse nær null og lav kapasitet på Hasle-snittet, bidrar til å trekke sørnorsk kraftpris nærmere det kontinentale prisnivået. Til tross 
for at snittprisen i Sør-Norge er relativt lik den tyske, gir høy kortsiktig prisvariasjon på tysk side en betydelig prisforskjell time for time, selv om den blir noe 
lavere enn i dagens ekstreme situasjon. Se også side 32. 

I Nord- og Midt-Norge ligger kraftprisen på nivå med kraftprisen i Nord-Sverige. Høy vindkraftutbygging og enormt kraftoverskudd i SE1 og SE2 gir kraftpriser 
ned mot null i en høy andel av tiden. Dette, kombinert med begrenset kapasitet og utsatt nettutbygging på Snitt 2, gir lave priser i Sverige generelt. Dette bidrar 
til å holde kraftprisene nede også Midt- og Nord-Norge. 

Prisforskjellen mellom nord og sør i Norden reduseres noe mot 2026, men holdes fremdeles på et betydelig nivå. I Basis har vi i 2023 lagt til en økning i 
tilgjengelig kapasitet på Snitt 2 i Sverige, mellom Midt- og Sør-Norge og over Hasle-snittet, som følge av innføringen av flytbasert markedskobling, se også side 
14. Dette, kombinert med normaliseringen av brenselsprisene, bidrar til å redusere prisforskjellene mot 2026. Videre mot 2030 vil økt forbruksvekst i Nord-
Sverige dempe kraftoverskuddet der og bidra til å jevne ut prisforskjellene. Forventning om fortsatt vekst i CO2-prisen vil imidlertid virke i motsatt retning ved å 
trekke opp de sørnorske kraftprisene. Endring i kapasiteten nord-sør og på Hasle-snittet har også betydning for hvor store forskjellene blir i gjennomsnittlig 
kraftpris nord-sør. For å belyse dette har vi kjørt en sensitivitet med mer kapasitet enn i Basis på Snitt 2 i Sverige, mellom Midt- og Sør-Norge og over Hasle-
snittet. Figuren lengst til høyre viser hvordan dette reduserer og hever kraftprisen i hhv Sør-Norge og Nord-Norge, og dermed demper prisforskjellene nord-sør. 

Norge - Årlig, simulert snittprisÅrlig, simulert snittpris Sverige - Årlig, simulert snittpris
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Betydelig utfallsrom for gjennomsnittlig norsk kraftpris
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Simulert norsk kraftpris, årlig snitt

Utfallsrommet for norsk kraftpris i våre scenario Høy og Lav er illustrert i figuren til høyre. 
Høy og Lav er scenario for markedsutviklingen, hvor vi justerer en rekke faktorer som hhv. 
trekker kraftprisen opp og ned i snitt, eksempelvis priser på CO2 og brensel, installert 
kapasitet på ulike typer kraftverk, størrelse på ulike typer forbruk og nett. 

I et væravhengig kraftsystem er imidlertid utfallsrommet for kraftprisen knyttet til været, 
enda større enn utfallsrommet som er gitt av våre scenario, Høy og Lav, som vist i figuren 
nederst. For å forstå de fundamentale sammenhengene i markedsutviklingen analyserer vi i 
hovedsak kraftprisene med fokus på kraftprisen som gjennomsnitt av alle simulerte værår. 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at været i enkeltår alene gir et stort 
utfallsrom for kraftprisen. Ulikt tilsig, sol- og vindkraftproduksjon og temperatur påvirker 
kraftprisen i ett konkret år. Hadde vi kombinert usikkerheten i markedsutviklingen i Høy og 
Lav, med utfallsrommet knyttet til vær ville utfallsrommet for kraftpris blitt betydelig større.  

Simulert norsk kraftpris, ukesnittSimulert norsk kraftpris, ukesnitt med variasjon over 29 værår
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Noe økende kortsiktig prisvariasjon i Norge og Norden
Prisvariasjonen på kontinentet og i Storbritannia vil falle fra dagens ekstremt høye nivå, men vil øke mot 2026, sammenlignet med hva 
prisvariasjonen har vært historisk, som beskrevet på side 24. Denne utviklingen vil også gjelde for Norden og Norge. Denne utviklingen vil både 
være drevet av mer prisvariasjon på kontinentet og i Storbritannia, samt en utvikling mot større andel uregulerbar produksjon i Norden. 
Figurene under viser hvordan variasjonen i simulert kraftpris øker mellom 2020 og 2026 i vår Basis. 

Mer kortsiktig prisvariasjonen vil på lengre sikt kunne gi grunnlag til å realisere mer regulerbar produksjonskapasitet i Norden, som eksempelvis 
kraftverk på hydrogen eller biogass eller pumpekraftverk, og gi lønnsomhet til å utvide effekten av eksisterende vannkraft.

Mot 2026 vil sesongvariasjonene i pris også minke. Dette som følge av høyere andel sol og vindkraft som har mindre år-til-år variasjon enn 
vannkraftproduksjon. 
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Norsk kraftpris gjennom året i 2020 og 2026 

(29 værår, dagssnit)

Norsk kraftpris over seks vinteruker i 2020 og 2026 

(værår 1993)
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Varighetskurve for norsk kraftpris
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Gj.snittlig, årlig kraftpris – historikk og modellresultaterGj.snittlig, absolutt prisforskjell time for time – historikk og modellresultater

Historisk har den gjennomsnittlige absolutte prisforskjellen time for time mot UK vært høyere enn forskjellen mot Tyskland. Dette 

som følge av høyere marginalkostnader i de prissettende kraftverkene i UK, enn i de tyske. 

I utgangspunktet reduserer idriftsettelsen av NordLink og NSL den absolutte prisforskjellen mellom Norge og hhv Tyskland og 

Storbritannia. Markedsutviklingen peker imidlertid mot økende prisvariasjon på kontinentet og i UK, se også side 24. Utviklingen

mot høyere andel sol og vindkraft, samt utfasing av fossile kraftverk på kontinentet og i Storbritannina, gir større prisvariasjon 

som gir høyere time for time prisforskjell i Norge. 

Dagens ekstraordinært høye priser på gass og kull gir høy prisforskjell de første årene i analyseperioden, men denne effekten

avtar etter hvert som brenselsprisene normaliserer seg og andelen fossile kraftverk i produksjonsmiksen blir mindre. 

* 2021-tallene er t.o.m. 02.12.21. 
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Lav kapasitet over Hasle og Snitt 2 gir prisforskjell nord-sør
Den tilgjengelige kapasiteten på Hasle-snittet mot Norge (SE3 til NO1) ble redusert i uke 11 2021 og det er usikkert når kapasiteten kommer tilbake. Over-
gang til flytbasert markedskobling, trolig fra 2023, vil gjøre at kapasiteten vil bli håndtert på en annen og mer effektiv måte enn i dag, som beskrevet på 
side 14. 

For å illustrere virkningen på norske kraftpriser av ulik kapasitet på Hasle-snittet, har vi gjort en enkel delanalyse med fire forskjellige kapasiteter fra SE3 til 
NO1. Lavere kapasitet fører til høyere pris i Sør-Norge og lavere pris i Nord-Norge. Både makspris og gjennomsnittspris over året øker i sør.

Simuleringene viser også at den gjennomsnittlige, absolutte prisforskjellen time for time mellom prisområder i Norge øker med redusert kapasitet på Hasle-
snittet. Prisforskjellen mot Tyskland og Storbritannia er mindre påvirket. 

Kapasiteten på Snitt 2 har også stor betydning. Høyere kapasitet på Snitt 2 reduserer prisforskjellen nord-sør i Norden. Både Hasle og Snitt 2 er begrenset 
av noen av de samme flaskehalsene, og dersom disse løses vil kapasiteten kunne øke på begge snittene og gi større virkning. Se beskrivelse av våre 
basisforutsetninger og årlige snittpriser i basis på hhv side 14 og 28.   
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Gjennomsnittlig, absolutt prisforskjell i normalåret 2022Historisk Elspot-kapasitet og modellert kapasitet på SE3-NO1 
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M A R K E D S - O G D R I F T S F O R U M 
 

MDF-sak 2022-01-04 
Utvikling hav 
 

Møtedato: 09.03.2022 
 

 

Kort sammendrag av saken  
Norge har et stort behov for ny kraftproduksjon for å kunne legge til rette for etablering av ny grønn 
industri og elektrifisering, og havvind er en produksjonsform med stort potensiale for Norge. 
Regjeringen har lovet en storstilt satsing på vindkraft til havs, og mange aktører posisjonerer seg nå 
for å bygge ut vindkraftproduksjon i de to områdene som regjeringen har åpnet. 
  
Det grønne skiftet skjer nå, og i Nordsjøen planlegger flere EU land nå konkret for etablering av 
energiøyer, hybride forbindelser og økt utveksling mellom landene. Målet er å etablere et masket 
likestrømsnett med totalt 100 GW installert vindkraft i 2030 og 300-400 GW mot 2050. 
 
Regjeringen kunngjorde i pressekonferanse 9. februar at første fase av utbyggingen i Sørlige Nordsjø 
II (1500 MW) skal være radielt tilknyttet, og at målet er at den skal være i drift i løpet av 2020-tallet. 
Hvordan de resterende 1500 MW skal tilknyttes, skal bestemmes senere. NVE har fått et oppdrag 
rundt dette, og Statnett skal bidra inn i dette arbeidet. 
 
Det er ikke bestemt hvilke roller Statnett skal ha i første fase av utbyggingen. Vi forbereder oss på de 
rollene vi kan bli tildelt. Vårt primære standpunkt er at dagens krevende kraftsituasjon ikke må være 
referanseramme for å vurdere behovet for og nytten av havvind. Det sentrale spørsmålet er hvordan 
havvind passer inn i det norske kraftsystemet og markedet i tiårene etter 2030. 
  
Statnett ønsker å bidra til framtidsrettede løsninger som kan utvikles mot et masket nett i Nordsjøen 
på sikt, og ta høyde for en betydelig utbygging av havvind nær forbruksområder langs kysten, som ved 
Utsira. 
 
 
Ønsker diskutert/drøftet  
Statnetts oppgaver og roller i forbindelse med fase 1 i Sørlige Nordsjø II (radial tilkobling 1500 MW) 

 

Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
Offshore vind og kabler 10.september 2021 

Offshore nett Grid i Nordsjøen, status og utvikling 10.mars 2021 

 
 
 



Utvikling Hav
Markeds- og driftsforum



Det grønne taktskiftet

Hav og land – langsiktig og helhetlig utvikling

• Stort behov for ny kraftproduksjon for å kunne tilknytte ny grønn 
industri og elektrifisering – mot 220 TWh i 2050

• Ny havvind bør sees i sammenheng med hvor det er behov for ny kraft 
– både langs kysten, offshore forbruk og hydrogenproduksjon

• Behov for nett på land må sees i sammenheng med landingspunkter
• Sørlige Nordsjø II – vurderer landingspunkter både i Rogaland, Sørlandet og 

Grenland

• Utsira Nord – ser på koordinert løsning og ny stasjon på Utsira øy

• Behov for langsiktighet og fleksible løsninger som tilrettelegger for 
stegvis utvikling mot et masket havnett

• Statnetts fagrapport om havvind viser virkninger av ulike 
tilknytningsløsninger

• Behov for teknologiutvikling og interoperabilitet for å bygge masket 
havnett

Mulige fremtidige 
havvindfelter??



Det grønne taktskiftet

Statnett vil bidra til en koordinert utbygging til Utsira øy

Eks. på hver vindutvikler for seg: Eks. på 420 kV-løsning til Utsira øy:

3

• Statnett har pekt på nye Gismarvik stasjon som et egnet 
tilknytningspunkt for havvind fra Utsira Nord.

• Flere aktører ønsker at Statnett bidrar til en koordinert utbygging og 
etablering av en stasjon på Utsira øy, som ligger innenfor grunnlinjen.

• Statnett vil derfor bidra til å se på dette, men det betyr ikke at vi 

nødvendigvis vil bygge og eie denne selv. 
• En produksjonsradial vil normalt ikke inngå i transmisjonsnettet. 
• En slik løsning kan være et robust alternativ hvis det skal bygges ut mer 

havvind i fremtiden, eller hvis elektrifisering kan knyttes til. 
• Løsningen kan også ha viktige fordeler i et bærekraftsperspektiv.



Det grønne taktskiftet

Radial – Landingspunkt må sees i porteføljeperspektiv
- Utveksling, forbruk og havvind driver flyt og nettbehov

• Kraftflyten i Sør-Norge er i stor grad påvirket av utveksling 
med kontinentet – Vi forventer særlig økning mellom 
Sørlandet og Grenland/Østlandet

• Mange, store og konkrete planer om økt industriforbruk i 
Sør-Norge – Spesielt i Grenland

• Tilknytning av havvind i sør forsterker den nordgående flyten 
ved import, både som radial og hybrid

• Tilknytning via hybrid øker også flyten sørover ved eksport

• Gunstig lokalisering av forbruk og havvind kan dempe 
nettbehovet

• Må se nytt forbruk, havvind og reinvestering i SK-
forbindelsene samlet
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Noen konseptuelle alternativer 
vi ser på – Ikke nødvendigvis 
tilknytningspunkter



Det grønne taktskiftet

Vi har dialog med europeiske TSOer
• Vi skal være forberedt på mange mulige roller og stort utfallsrom for nettløsninger 

både på land og til havs
• Vi skal tenke langsiktig og helhetlig, men samtidig rykke raskt frem mot konkrete 

løsninger

• Utvikle konsepter
• Langsiktig, helhetlig og stegvis

• Markedsdesign
• Rammebetingelser
• Leverandørmarked
• Sektorkobling
• Teknologiutvikling
• Bærekraftperspektiv
• Etablere fremrykningsplan

• Samordne med TSOer og aktører

• Akselerasjonsmuligheter

• EuropeiskeTSOer
• Nordsjø-TSOer

• Andre TSOer

• ENTSOE

• Havvindaktører 

• Myndigheter

• Andre interessenter

Dialog, koordinering og lederskap
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Det grønne taktskiftet

Fagrapport om havvind
Analysene i rapporten gir en indikasjon på lønnsomhet, prisvirkninger og sentrale fundamentale sammenhenger. Det er ikke en komplett
investeringsanalyse og at vi vil arbeide videre med tekniske konsepter og analyser av lønnsomhet, prisvirkninger og nettbehov på land.

Rapporten er mer enn analyser. Den drøfter også sentrale utviklingstrekk i Europa, forklarer overordnet de tekniske løsningene, gir en kort
gjennomgang av ENTSO-E sine posisjonspapir på havvind, og forklarer hvorfor kraftsystemet må utvikles helhetlig, der produksjon, forbruk og nett blir
sett i sammenheng.

Hovedkonklusjoner

• Nullutslipp krever mye mer produksjon, og havvind blir viktig også i Norge

• Det vil være lønnsomt å bygge ut havvind i Norge og Europa

• I Norge vil koordinert utvikling av havvind, industriforbruk og nett på land være viktig

• Samlet norsk priseffekt av økt forbruk og mer havvind er moderat 

• Måten vi tilkobler havvind på gir ulik påvirkning på ulike aktører 

• Hybrid gir bedre ressursutnyttelse gjennom kraftutveksling, og bedre samfunnsøkonomi – men det er viktig å understreke at samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ikke er eneste beslutningskriterium og at andre forhold kan være avgjørende for hvilket konsept som velges.
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Det grønne taktskiftet

Norsk havvind – det er markedet fra 2030 som betyr noe

• Dagens markedssituasjon er spesiell – høye priser og stor prisforskjell nord-sør i Norge
• Ekstremt lønnsomt med kraftutveksling, utbygging av havvind, m.m. 
• Dersom det kom ny produksjon i Sør-Norge akkurat nå, ville det redusert prisen kraftig.

• Til 2030 vil mye være endret – farten i Europas energitransformasjon øker 
• Fortsatt relativt høye priser og høy lønnsomhet av kraftutveksling og havvind – men mer dempet enn dagens 

ekstreme situasjon
• Lavere priseffekt av ny produksjon eller nytt forbruk i Sør-Norge

• Denne utviklingen fortsetter videre til 2040

 Viktig å se forbi dagens situasjon og vektlegge fundamentale endringer når vi vurderer havvind i Norge
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Det grønne taktskiftet

Moderat endring i kraftprisene ved balansert vekst i havvind og 
industriforbruk
Vi mener at det er relevant å se prisvirkningen av havvind i lys av en tilsvarende forbruksvekst.
Forutsatt en fremtidig normalårsbalanse rundt null gir våre beregninger følgende hovedfunn:

• Lik vekst i havvind på radial og forbruk gir uendret snittpris i Sør-Norge

• Havvind på hybrid uten økt forbruk gir en svak nedgang i den sørnorske snittprisen

• Havvind på hybrid og tilsvarende økt forbruk øker prisen noe i 2030 og lite i 2040

• En hybrid tilkobling gir noe mer kortsiktig prisvolatilitet i Norge

Med normalårsbalanse mener vi balansen mellom samlet kraftproduksjon og forbruk i et år med
normalt vær.
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