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Forord 
NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en studie av hvilke 
konsekvenser elektrifisering av transportsektoren, sokkelen og landbasert industri vil ha for 
kraftsystemet. Dette er den fjerde rapporten som er publisert i 2020 om elektrifisering. De 
tre tidligere rapportene pekte på elektrifiseringstiltak som kan bidra til å redusere 
klimagassutslipp i Norge. 

I denne rapporten har vi sett på summen av et utvalg elektrifiseringstiltak fra de tre andre 
rapportene: Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel og Elektrifisering av landbaserte 
industrianlegg i Norge. Vi har analysert hvordan denne elektrifiseringen vil påvirke det 
norske kraftsystemet i 2030 og 2040. Økt elektrifisering vil gi et økt kraftforbruk, som vil 
kunne utløse store investeringer i kraftnettet og ha betydning for kraftbalanse, kraftpriser, 
handel med kraft med andre land og nettleien.  Vi har gjennomført analyser med 
utgangspunkt i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2020 og utredninger fra Statnett og 
andre nettselskaper.  

Vi håper rapporten gir innsikt i hvilke muligheter vi i Norge har til å gjennomføre en større 
elektrifisering og konsekvensene dette vil ha for det norske kraftsystemet. Rapporten er 
ingen prognose for elektrifisering i Norge, og er ikke egnet til å fatte beslutninger om 
konkrete elektrifiseringsprosjekter.  

Oslo, oktober 2020.  

Anne Vera Skrivarhaug Ane Torvanger Brunvoll  

Direktør Seksjonssjef 

Energiavdelingen  Seksjon for energibruk og teknologier 
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Sammendrag 

VI STUDERER ELEKTRIFISERINGSTILTAK SOM ØKER KRAFTFORBRUKET I 
NORGE MED OM LAG 23 TWH MOT 2040 

Denne rapporten viser hvilke konsekvenser en stor elektrifisering av Norge kan få for det 
norske kraftsystemet. Tiltakene vi har vurdert er hovedsakelig elektrifisering av transport, 
sokkelen og landbasert industri. Hvis alle tiltakene gjennomføres, vil de øke det årlige norske 
kraftforbruket med om lag 23 TWh utover annen forbruksvekst. Vi vurderer konsekvensene 
av denne forbruksøkningen i et 2040-perspektiv. 

Elektrisitet dekker i dag om lag 50 prosent av sluttbruket av energi her i landet, noe som er 
høyt i europeisk sammenheng. En vesentlig andel av Norges klimagassutslipp kommer fra 
bruk av fossil energi i transportsektoren, på sokkelen og i industrien på land. Elektrifisering, 
det vil si å erstatte fossil energi med direkte bruk av elektrisitet, vil redusere utslippene av 
klimagasser i Norge.  

Det er allerede gjennomført flere elektrifiseringstiltak i Norge. Innen petroleumsindustrien 
er det i dag flere felt på norsk sokkel som får kraft fra land, eller som har vedtatt å ta det i 
bruk. Industrien på land har gjennomført elektrifiserings- og energieffektiviseringstiltak, og 
Norge er blant landene som har kommet lengst i å elektrifisere transportsektoren.  

I løpet av 2020 er det blitt publisert tre rapporter som kartlegger nye elektrifiseringstiltak; 
Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg 
i Norge. Disse tre rapportene viser elektrifiseringstiltak som kan kutte klimagassutslipp i 
Norge, hovedsakelig innenfor transport, på sokkelen og i industrien på land. I denne 
rapporten har vi vurdert hva konsekvensene for kraftsystemet vil være dersom et utvalg av 
elektrifiseringstiltakene fra de tre rapportene, samlet sett skal gjennomføres.  

ELEKTRIFISERING KREVER UTBYGGING AV KRAFTNETTET 

Elektrifiseringstiltakene vi har sett på i denne rapporten, vil kreve investeringer i kraftnettet. 
Nytt kraftnett tar lang tid å få på plass, noe som kan forsinke gjennomføringen av 
elektrifiseringstiltak. I enkelte deler av landet vil elektrifiseringstiltakene som beskrives i 
rapporten kreve omfattende tiltak i nettet. Særlig gjelder det i Bergensområdet, på 
Haugalandet og i Finnmark.  

Nettinvesteringene som må være på plass før elektrifiseringstiltakene i rapporten skal kunne 
gjennomføres, er anslått til mellom 9 og 16 milliarder kroner. Noen av disse nettiltakene er 
allerede identifisert i nettutredninger som Statnett har gjennomført. Det laveste 
kostnadsanslaget omfatter nettiltak som kan være tilstrekkelige for å gjennomføre 
elektrifiseringstiltakene vi studerer i denne rapporten. I det høyeste kostnadsanslaget har vi 
tatt høyde for at annet planlagt forbruk også kan bli etablert. Dette anslaget omfatter 
nettiltak som legger til rette for både elektrifiseringstiltakene og annet forbruk. Spennet i 
kostnadsanslaget er også gitt av hvor god forsyningssikkerhet vi legger til grunn.  

Vi har anslått at de identifiserte nettinvesteringene kan bidra til å øke nettleia med opp mot 
0,6 øre/kWh for kunder i distribusjonsnettet og 0,2 øre/kWh for kraftkrevende industri. 
Våre anslag viser også at 30 prosent av nettinvesteringene finansieres av aktørene som 
eventuelt gjennomfører elektrifiseringstiltakene, gjennom anleggsbidrag.  

KRAFTBALANSE OG KRAFTPRISER BLIR PÅVIRKET 

I vurderingen av konsekvensene for kraftbalanser og kraftpriser har vi tatt utgangspunkt i en 
utviklingsbane for kraftsystemet mot 2040. Denne utviklingsbanen (UNET – Uten nye 
elektrifiseringstiltak) inneholder ingen nye elektrifiseringstiltak utover de som allerede er 
investeringsbesluttet. I denne utviklingsbanen øker kraftoverskuddet betydelig fram mot 
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2040. En alternativ utviklingsbane med en annen utvikling i produksjon og forbruk ville gitt 
andre resultater enn det vi fanger opp i denne analysen. 

Når kraftforbruket i et område øker, uten at produksjons- eller nettkapasiteten samtidig 
endrer seg, vil den økte etterspørselen etter kraft gjøre at kraftprisen i området blir høyere. 
Vi har kun sett på de direkte, isolerte virkningene av elektrifiseringstiltakene. Høyere 
kraftpriser kan føre til at flere investeringer i ny kraftproduksjon blir lønnsomme eller legge 
en demper på forbruksveksten innenfor industrien. Dette fanger vi ikke opp i analysen som 
er gjort her. 

Elektrifiseringstiltakene gir isolert sett høyere kraftpriser i Norge. I vår analyse blir 
gjennomsnittlig kraftpris i 2030 og 2040 henholdsvis ca. 7 og 10 øre/kWh høyere med 
elektrifiseringstiltakene enn uten elektrifiseringstiltakene.  

Kraftprisene med elektrifiseringstiltakene er i et år med gjennomsnittlige værforhold anslått 
til 43 øre/kWh i 2030 og 45 øre/kWh i 2040. Siden 2007 har gjennomsnittlig årlig kraftpris i 
Norge variert mellom 18 øre/kWh og 44 øre/kWh. Prisene varierer fra år til år, blant annet 
på grunn av variasjon i vær.   

 

Prisøkningen av elektrifiseringstiltakene varierer mellom de ulike prisområdene i Norge. 
Den er størst i Nord-Norge, men denne regionen vil fortsette å ha de laveste prisene i 
landet. Imidlertid vil elektrifiseringstiltakene redusere prisforskjellene mellom Nord- og Sør-
Norge. 

Elektrifiseringstiltakene vil isolert sett føre til at Norge eksporterer mindre kraft og 
importerer mer. I vår analyse blir handelsvolumet på forbindelsene mellom Norge og 
utlandet totalt sett mindre.  

Analysen vår viser at med de nettinvesteringene vi har identifisert, og med forutsetningene 
vi har lagt til grunn om utviklingen av kraftsystemet, er det mulig å gjennomføre 
elektrifiseringstiltakene vi har vurdert uten at det oppstår lange perioder med knapphet og 
svært høye priser. 
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Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent og opp mot 55 
prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. For å nå dette målet vil det være 
nødvendig å gjennomføre en lang rekke tiltak på tvers av alle samfunnsområder.  

En vesentlig andel av Norges utslipp kommer fra bruk av fossile brensler til energiformål, 
både i transportsektoren, i industrien på land og i petroleumsindustrien. Elektrifisering, det 
vil si å erstatte fossil energi med direkte bruk av elektrisitet, av disse tre sektorene vil kunne 
bidra til store utslippsreduksjoner i Norge.  

Mye er allerede gjort innen elektrifisering i Norge. Norsk industri og næringsliv er bygget på 
norsk, fornybar vannkraft. I tillegg er det gjennom flere tiår gjort betydelige tiltak for å 
effektivisere energibruken og kutte utslipp. Innen petroleumsindustrien har 16 felt på norsk 
sokkel tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk kraft fra det norske strømnettet. Norge er blant 
landene som har kommet lengst i å elektrifisere transportsektoren. 

Ytterligere elektrifisering av transportsektoren, petroleumsindustrien på 
kontinentalsokkelen og landbasert industri vil medføre et betydelig økt kraftforbruk i Norge. 
Før elektrifiseringstiltak kan gjennomføres, må det være tilgang på nok kraft både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. I områder med lite nettkapasitet kan større forbruksøkninger kreve 
investeringer i nettet, noe som både kan være kostbart og ta lang tid. I tillegg vil økt forbruk 
ha betydning for kraftpriser, nettleie og krafthandelen med landene rundt oss.  

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert konsekvensene for 
kraftsystemet av ulike tiltak for å elektrifisere transport, sokkelen og landbasert industri. 
Vurderingene er gjort på et overordnet nivå, og er ikke egnet til å fatte beslutninger om 
konkrete elektrifiseringsprosjekter. Vi ser her kun på direkte elektrifiseringstiltak og ikke 
andre tiltak som hydrogen- eller CO2-håndteringsprosjekter i industrien.  

Studien bygger på de tre rapportene Klimakur 20301, Kraft fra land til norsk sokkel2 og 
Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge3, som alle er publisert i løpet av 2020. NVE 
har vært ansvarlig for sistnevnte rapport og deltatt i arbeidet med de to førstnevnte. Samlet 
kartlegger disse tre studiene store deler av det totale potensialet for utslippsreduksjoner 
gjennom elektrifisering, i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.  

Denne rapporten består av tre hoveddeler:  

1. Kraftforbruk til mulige elektrifiseringstiltak 

Kapittel 1 beskriver de konkrete elektrifiseringstiltakene i transportsektoren, på 
sokkelen og i landbasert industri vi vurderer konsekvensene av, sammen med anslag 
på hvor mye kraftforbruket vil øke som følge av disse tiltakene.   

2. Konsekvenser for kraftnettet 

I kapittel 2 beskriver vi nettinvesteringene som vil kreves før 
elektrifiseringstiltakene kan gjennomføres. I kapittel 3 anslår vi hvor mye av 
nettinvesteringene som vil bli finansiert med anleggsbidrag og hvor mye netttariffen 
vil øke. 

3. Konsekvenser for kraftbalanser, kraftpriser og utveksling 

I kapittel 4 beskriver vi konsekvensene av elektrifiseringstiltakene på kraftpriser, 
kraftbalanse i Norge og regionalt, og handel med andre land.  

 

 

1 Miljødirektoratet, m.fl. (2020). Klimakur 2030. https://www.miljodirektoratet.no/klimakur  
2 Oljedirektoratet, m.fl. (2020). Kraft fra land til norsk sokkel, Rapport 2020, 
https://www.npd.no/fakta/publikasjoner/rapporter/rapportarkiv/kraft-fra-land-til-norsk-sokkel/ 
3 NVE. (2020). Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge. En kartlegging av teknisk potensial og 
konsekvensene for kraftnettet. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_18.pdf  

https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
https://www.npd.no/fakta/publikasjoner/rapporter/rapportarkiv/kraft-fra-land-til-norsk-sokkel/
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_18.pdf
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1 Mulige elektrifiseringstiltak innen transport, 
på sokkelen og i landbasert industri 

I dette kapittelet beskriver vi kort 
elektrifiseringstiltakene som er 
kartlagt i de tre rapportene 
Klimakur 2030, Kraft fra land til 
norsk sokkel og Elektrifisering av 
landbaserte industrianlegg i Norge.  

Disse tre rapportene omfatter til 
sammen både kvotepliktig og ikke-
kvotepliktig sektor. Rapportene 
beskriver de ulike 
elektrifiseringstiltakene og anslår 
hvor mye kraft som trengs og 
hvilke behov dette vil gi for 
investeringer i nettet. 

Elektrifiseringstiltakene vi har sett 
på i denne rapporten er oppsummert i Tabell 1 i kapittel 1.4, sammen med anslag på 
kraftbehov. Vi har ikke vurdert sannsynligheten for at tiltakene gjennomføres.   

1.1 Klimakur 2030 – elektrifisering av 
transportsektoren 

KLIMAKUR 2030 UTREDER TILTAK FOR Å KUTTE UTSLIPP I IKKE-
KVOTEPLIKTIG SEKTOR 

Klimakur 2030 er en utredning av mulige tiltak som kan redusere ikke-kvotepliktige utslipp 
med minst 50 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. I tillegg er kostnadene ved de ulike 
tiltakene og mulige hindre for gjennomføring vurdert. Klimakur ble ledet av 
Miljødirektoratet i samarbeid med en rekke direktorater innenfor sine fagfelt.  

TRANSPORTSEKTOREN STÅR FOR 60 PROSENT AV KLIMAGASSUTSLIPPENE I 
IKKE-KVOTEPLIKTIG SEKTOR 

Selv om ikke-kvotepliktig sektor består av mange næringer og sektorer, er det 
transportsektoren som står for de største klimagassutslippene. Transportsektoren omfatter 
i denne sammenheng veitransport, sjøtransport, bane og ikke-veigående maskiner. I 2018 var 
de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge 25,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av dette kom 
9,1 millioner tonn fra bruk av fossilt drivstoff i veitransport og 3,2 millioner tonn fra 
sjøtransport. I tillegg ble det sluppet ut 3,2 millioner tonn klimagasser fra bruk av 
anleggsdiesel i ikke-veigående maskiner, som først og fremst brukes innen industri, forsvaret, 
landbruk, bygg og anlegg. Utslipp fra luftfart er i hovedsak kvotepliktig og derfor ikke 
omfattet av Klimakur 2030.   

Elektrifisering av transportsektoren er et sentralt tiltak for å nå målene om reduksjon av 
klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor, og er det tiltaket i Klimakur som krever mest 
strøm.  

Kvotepliktig sektor er bransjer som er omfattet 
av EUs kvotehandelssystem, EU ETS. 
Klimakvotesystemet dekker størstedelen av 
utslippene i både petroleumsvirksomhet og 
landbasert industri. Følgende bransjer i Norge har 
kvotepliktige utslipp: treforedling, fjernvarme, 
gasskraftverk, gassterminaler, offshorefelt, raffinerier, 
mineralsk produksjon, stålproduksjon, aluminium, 
ferrolegering, kjemisk industri, luftfart og noe annen 
industri.  

Ikke-kvotepliktig sektor omfatter veitransport, 
sjøtransport, bane, husholdninger, tjenesteytende 
næringer, landbruk, bygg og anlegg og mindre deler 
av utslippene fra industri og petroleumsnæringen.  

 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN  ELEKTRIFISERING ØKER KRAFTFORBRUKET 9 

VI VURDERER KONSEKVENSENE AV MÅLENE FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY 

For elektrifiseringstiltakene innen transport tar Klimakur utgangspunkt i målformuleringene 
fra Nasjonal transportplan (NTP 2018-29)4. Selv om disse legger til grunn 
nullutslippskjøretøy, er kostnadsberegningene i Klimakur basert på batterielektriske kjøretøy. 
Følgende tiltak er utredet:   

• 100 prosent av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 
• 100 prosent av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025 
• 100 prosent av nye bybusser er elektriske innen 2025 
• 100 prosent av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030 
• 75 prosent av nye langdistansebusser er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030 
• 50 prosent av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030 

I tillegg utredet man muligheten for at 70 prosent av nye ikke-veigående kjøretøy er 
elektriske i 2030. For sjøfart ble det utredet tiltak innen elektrifisering av ferger og skip, 
landstrøm og bruk av mer strøm til havbruk. 

NVE og Miljødirektoratet anslo at tiltakene i Klimakur kunne øke kraftforbruket i Norge 
med 5,8 TWh i 2030, utover en utvikling uten Klimakur. Det er dette forbruket vi vurderer 
konsekvensene av i denne rapporten. Av totalforbruket på 5,8 TWh kommer 5,2 TWh fra 
økt elektrifisering av transport. Resten av kraftforbruket kom fra konvertering fra fossil 
energi til strøm innen ikke-kvotepliktig industri.   

1.2 Kraft fra land til norsk sokkel 

I 2025 VIL KRAFTFORBRUK PÅ SOKKELEN UTGJØRE 5 PROSENT AV DET 
NORSKE FORBRUKET 

Ifølge Kraft fra land til norsk sokkel er det i dag 16 olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel 
som får kraftforsyning fra land, eller som har vedtatt å ta i bruk kraft fra land-løsninger, i 
stedet for å bruke gassturbiner på plattformene. Vi forventer at alle feltene med vedtatte 
planer5 vil ha kraft fra land på plass i 2023. Med kraft fra land til disse 16 feltene vil CO2-
utslippene i Norge være 3,2 millioner tonn lavere enn de ellers ville ha vært. Virkningen på 
de globale utslippene kan imidlertid bli forskjellig fra virkningen på norske utslipp. Dette har 
vi ikke vurdert nærmere i denne rapporten.    

Figur 1 viser utviklingen i kraftforbruk på sokkelen og på Nyhamna landanlegg, fra 1996 til 
2019. De vedtatte planene om kraft fra land vil føre til en ytterligere økning i kraftforbruket 
på 3 TWh fram mot midten av 2020-tallet. Med dette vil kraftforbruket på sokkelen være 
omtrent 7,5 TWh i 2025. Det vil da utgjøre rundt 5 prosent av det norske kraftforbruket.  

 

 

4 Samferdseldepartementet (2017). Nasjonal transportplan 2018-2029. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/ 
5 Martin Linge, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Solveig, Hanz, Duva og Nova 
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Figur 1Kraftforbruk på sokkelen og på Nyhamna landanlegg fra 1996 til 2019 

FLERE FELT KAN FÅ KRAFT FRA LAND I FRAMTIDEN 

Hvor mange felt som vil ha kraftforsyning fra land i framtiden er usikkert. Til tross for at 
teknologiutviklingen de siste årene har redusert kostnadene for kraft fra land-løsninger, er 
dette fortsatt kostbare og teknisk krevende løsninger å ta i bruk på eksisterende felt. Dette 
skyldes blant annet at kraft fra land ofte krever installasjon av mye nytt utstyr, noe som 
medfører store ombygginger på innretningene. Avstand fra land til plattformene er vesentlig 
for kostnaden ved løsningen. Den forventede gjenværende levetiden til feltene påvirker også 
i stor grad lønnsomheten ved kraft fra land-løsninger.   

Kraft fra land til norsk sokkel viser at 
rettighetshaverne på flere felt i drift utreder 
kraft fra land-prosjekter. Fire av disse er ansett 
som modne, og en investeringsbeslutning kan 
være nært forestående. Disse fire prosjektene 
er på Melkøya landanlegg, Troll B og C, 
Oseberg Sør og Oseberg feltsenter og 
Sleipner Øst6. Hvis disse prosjektene 
gjennomføres, vil de ha et samlet kraftforbruk 
på opp mot 4 TWh per år. 

I tillegg finnes det kraft fra land-prosjekter som er i en tidlig utredningsfase. Dette gjelder 
felt i Haltenområdet i Norskehavet. Her har rettighetshaverne gjort overordnede studier av 
kraft fra land-løsninger, men det er behov for grundigere utredninger før eventuell 
investeringsbeslutning. Kraft fra land til disse feltene kan kreve i overkant av 1 TWh per år. 
Kraft fra land-løsninger har også blitt vurdert for en rekke andre eksisterende felt, men 
rettighetshaverne har på nåværende tidspunkt valgt å legge bort disse planene.  

Nye utbygginger av olje- og gassfelt på norsk sokkel kan også komme til å ta i bruk kraft fra 
land. Vurderinger av muligheter for elektrifisering av nye felt var ikke med i Kraft fra land til 
norsk sokkel. Energiforsyningsløsningen til en petroleumsinstallasjon blir behandlet i 
forbindelse med myndighetenes godkjenning av utbyggingen. I plan for utbygging og drift av 

 

 

6 Etter at Kraft fra land til norsk sokkel ble publisert, er det tatt investeringsbeslutning for dette 
prosjektet. 

Effekt er energien som overføres, 
brukes eller produseres momentant. 
Effekt måles i watt (W). 1 megawatt 
(MW) er 1000 W.  

Energi er lik produktet av effekt og tid. 
Større mengder elektrisk energi måles 
gjerne i gigawattimer (GWh) eller 
terrawattimer (TWh). 
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nye olje- og gassfelt, samt ved større ombygginger av eksisterende felt, skal kraft fra land 
som energiløsning vurderes. Det er i dag flere nye feltutbygginger i en tidlig planleggingsfase 
som vurderer kraftforsyning fra land7. 

VI VURDERER KONSEKVENSENE AV OPP MOT 6,5 TWH NYE KRAFT FRA LAND-
PROSJEKTER 

I de videre analysene våre av hvilke konsekvenser elektrifisering har for kraftsystemet, tar vi 
med de fire modne kraft fra land-prosjektene og kraft fra land til Haltenområdet. I tillegg har 
vi lagt til grunn en viss ytterligere økning i kraftforbruk til sokkelen i nordlige og sørlige del 
av Nordsjøen. På grunn av stor usikkerhet, knytter vi ikke dette til konkrete felt eller 
prosjekter. Denne økningen representerer kraft fra land-prosjekter på både eksisterende og 
nye felt. Hensikten med å ta med et uspesifisert utvalg av felt i nordlige og sørlige Nordsjø, 
er å synliggjøre konsekvensene av eventuell elektrifisering her. Vi har ikke informasjon som 
tilsier at det er sannsynlig at kraft fra land her blir aktuelt.   

I vurderingene av konsekvenser for kraftsystemet legger vi til grunn at de fleste 
innretningene vi studerer vil få kraft fra land før 2030, mens resten vil bli gjennomført innen 
2040. Disse kraft fra land-prosjektene øker det årlige kraftforbruket på sokkelen og Melkøya 
landanlegg med totalt 6,5 TWh i 2030 og 5,5 TWh 2040. Våre anslag kan ikke ses på som 
prognoser. Både flere og færre kraft fra land-prosjekter enn dette kan bli aktuelt.   

1.3 Elektrifisering av landbasert industri 

DET ER TEKNISK MULIG Å GJØRE ELEKTRIFISERINGSTILTAK I INDUSTRIEN 

Rapporten Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge kartlegger energibruk og 
klimagassutslipp for landbasert industri i Norge. Store deler av norsk industri er bygget på 
utnyttelse av vannkraft, og mange tiltak for å redusere bruken av fossile brensler er allerede 
gjennomført, blant annet ved å erstatte fyringsolje med strøm, fjernvarme og bioenergi. 
Rapporten viser likevel at det fremdeles brukes mye fossil energi, og at landbaserte 
industrianlegg står for en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Kartleggingen viser at det er 
teknisk mulig å benytte direkte elektrifisering for å redusere klimagassutslipp i noen av 
industrianleggene. Rapporten trekker fram syv tiltak, i syv anlegg, der elektrisitet kan 
erstatte dagens bruk av naturgass og andre fossile brensler.  

Det er nødvendig å understreke at elektrifiseringstiltakene fra Elektrifisering av landbaserte 
industrianlegg i Norge er anslag på det tekniske potensialet. Det er ikke beregnet kostnader 
for tiltakene, og vi har ikke vurdert den økonomiske realismen i tiltakene.  

VI VURDERER KONSEKVENSENE AV 12 TWH ØKT KRAFTFORBRUK I 
LANDBASERT INDUSTRI 

De syv elektrifiseringstiltakene i rapporten er anslått å redusere utslippene i Norge med 2,3 
millioner tonn CO2. Dette utgjør om lag fem prosent av Norges totale utslipp. Tiltakene vil 
samtidig øke kraftforbruket med 12 TWh. Av de syv tiltakene er det to som dominerer og 
som alene kan kutte 1,75 millioner tonn CO2 i Norge. Dette er fullelektrifisering av 
gassprosseseringsanlegget på Kårstø og en omlegging fra gassbasert til grønn ammoniakk 
ved Yaras fabrikk på Herøya. Disse to vil utgjøre store punktuttak i strømnettet, og samlet 
stå for nesten 9 TWh i økt kraftbehov.  

 

 

7 Kraft fra land vurderes som energiløsning til utbyggingen av en rekke olje- og gassfunn i området 
mellom feltene Alvheim og Oseberg i Nordsjøen (NOAKA). 
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I de videre vurderingene av konsekvenser for kraftsystemet ser vi på seks av de syv 
kartlagte tiltakene. Vi har valgt å ikke ta med elektrifiseringstiltaket på Mongstad, fordi 
Equinor her anser andre typer utslippsreduserende tiltak som mer aktuelle enn direkte 
elektrifiseringstiltak. 

To av de resterende seks tiltakene forutsetter større grad av teknologiutvikling. Vi har derfor 
sett på virkningene av disse tiltakene i et 2040-perspektiv. De øvrige fire tiltakene har vi 
vurdert som teknisk gjennomførbare innen 2030. Vi vurderer dermed et økt kraftforbruk 
innen landbasert industri på 10 TWh i 2030 og 12 TWh i 2040. 

1.4 Elektrifiseringstiltakene vi studerer krever 23 TWh i 
2040 

UTEN NYE ELEKTRIFISERINGSTILTAK ANSLÅR VI EN FORBRUKSVEKST PÅ  
17 TWH MOT 2040 

I 2020 er kraftforbruket i Norge anslått å ende på rundt 137 TWh. Vi forventer vekst i 
kraftforbruket i alle sektorer, bortsett fra i boliger og yrkesbygg. I NVEs langsiktige 
kraftmarkedsanalyse 20208 legger vi til grunn at dersom det ikke gjennomføres nye 
elektrifiseringstiltak, vil kraftforbruket i Norge vokse til 147 TWh i 2030 og 154 TWh i 2040.  
Banen for antatt forbruksvekst uten nye elektrifiseringstiltak er vist i Figur 2, og kalles her 
UNET (Uten nye elektrifiseringstiltak).  

VI ANALYSERER KONSEKVENSENE AV 23 TWH ØKT KRAFTFORBRUK 

De ulike elektrifiseringstiltakene vi har studert i Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel 
og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge vil øke det årlige kraftforbruket i Norge 
ytterligere. I tabellen nedenfor har vi oppsummert anslag for kraftforbruket til de ulike 
tiltakene vi studerer videre i denne rapporten. Dette utgjør til sammen om lag 22 TWh i 
2030 og 23 TWh i 2040. Inkludert forventet vekst i kraftforbruket utover tiltakene, gir dette 
et samlet kraftforbruk i Norge på 177 TWh i 2040. I figuren under viser vi 
Elektrifiseringsbanen, som tilsvarer forbruksutviklingen i UNET-banen pluss 
elektrifiseringstiltakene vi studerer i denne rapporten.  

Tallene som er oppgitt for de ulike kraft fra land-prosjektene og elektrifiseringstiltakene i 
landbasert industri er det kraftforbruket som vil være nødvendig på hvert enkelt anlegg for å 
erstatte dagens bruk av fossil energi direkte. «Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig 
industri» omfatter elektrifiseringstiltakene som ble identifisert i Klimakur 20309.  

I denne rapporten ser vi kun på direkte elektrifiseringstiltak, og ikke andre tiltak som 
hydrogen- eller CO2-håndteringsprosjekter i industrien. Slike tiltak vil også kreve mye strøm. 
I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2020 viser vi en høy forbruksbane som tar innover 
seg en større vekst i kraftkrevende industri, hydrogen og CO2-håndteringsprosjekter. 

 

 

8 NVE (2020). Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020. 
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/  
9 Forbrukstallene oppgitt for «Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri» viser det økte 
behovet for kraft utover den antatte utviklingen i kraftforbruk uten nye virkemidler. Det betyr at det 
anslåtte kraftforbruket kun inkluderer den økningen i kraftforbruket som er antatt å komme dersom 
det blir innført nye virkemidler eller tiltak som foreslått i Klimakur 2030. 

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/
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Figur 2 Antatt utvikling i kraftforbruket mot 2040. NVEs basisbane fra Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020, 
fratrukket nye elektrifiseringstiltak, (UNET) og elektrifiseringsbanen, hvor elektrifiseringstiltakene vi studerer i 
denne rapporten også er med. 

VI HAR IKKE VURDERT REALISMEN I ELEKTRIFISERINGSTILTAKENE 

Analysen i denne rapporten er en vurdering av hvor mye kraftforbruket vil øke dersom ulike 
aktører velger å gjennomføre elektrifiseringstiltakene vi har sett på. Hvorvidt tiltakene 
faktisk blir gjennomført avhenger av den teknologiske utviklingen, prisen på utslipp innenfor 
det europeiske kvotesystemet og CO2-avgiften og andre virkemidler i Norge. Vi har ikke 
vurdert sannsynligheten for at tiltakene vil bli gjennomført, utover vurderingene som er 
gjort i de ovennevnte rapportene. Dette er derfor ikke en prognose for utviklingen av 
elektrifisering i Norge.  

I de neste kapitlene vurderer vi hvilke konsekvenser elektrifiseringstiltakene vil ha for 
kraftnettet, kraftbalanse og kraftpriser i Norge.   
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Tabell 1 Økt kraftforbruk som følge av elektrifisering, fordelt på prisområder og på de enkelte 
elektrifingstiltakene, TWh.   

Kategori Elektrifiseringstiltak 
Økt kraftforbruk 

(TWh) 
2030 2040 

NO4 (Nord-Norge) 3,1 2,8 

Kraft fra land Melkøya landanlegg10 2,6 2,3 

Klimakur Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri 0,5 0,5 

NO3 (Midt-Norge og Nordvestlandet 2,8 2,8 

Kraft fra land Haltenområdet 2,0 0,5 

Landbasert industri Tjeldbergodden metanolfabrikk 0,0 1,5 

Klimakur Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri 0,8 0,8 

NO5 (Vest-Norge) 2,7 2,7 

Kraft fra land Troll B og C 0,6 0,8 

Kraft fra land Oseberg feltsenter og Oseberg Sør 0,5 0,4 

Landbasert industri Kollsnes gassprosesseringsanlegg 0,4 0,4 

Kraft fra land Andre felt i nordlige del Nordsjøen 0,5 0,5 

Klimakur Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri 0,6 0,6 

NO2 (Sør- og sørvest-Norge) 10,7 12,1 

Kraft fra land Sleipner Øst 0,3 0,0 

Landbasert industri Kårstø (delelektrifisering) 1,4 1,4 

Landbasert industri Kårstø (fullelektrifisering) 2,6 2,6 

Kraft fra land Andre petroleumsfelt i sørlige del av Nordsjøen   1,0 

Landbasert industri Yara Herøya 5,0 5,0 

Landbasert industri INEOS Rafnes 0,0 0,7 

Klimakur Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri 1,4 1,4 

NO1 (Østlandet) 2,7 2,7 

Landbasert industri Borregaard 0,3 0,3 

Klimakur Transport, maskiner og ikke-kvotepliktig industri 2,4 2,4 

Sum Norge 22,0 23,2 
 

 

 

10 Melkøya landanlegg inngikk i Kraft fra land til norsk sokkel og er derfor her lagt i kategorien Kraft fra 
land, selv om det er et industrianlegg på land. 
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Figur 3 Kartet viser hvor i landet de ulike studerte elektrifiseringstiltakene er plassert, og hvor mye forbruket 
øker som følge av elektrifiseringstiltakene. 
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ELEKTRIFISERING KREVER 
UTBYGGING AV KRAFTNETTET 
Bilde: NVE 

  

Sett pekeren her, og legg inn et bilde. Dra i bildet til det fyller hele ramma, og justér utsnittet med Beskjær-funksjonen på Bildeformat-fanen. 
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2 Elektrifisering krever utbygging av 
kraftnettet 

Tilknytning av nytt eller økt kraftforbruk krever at det er nok kapasitet i det eksisterende 
kraftnettet, og at tilknytningen ikke går utover forsyningssikkerheten til eksisterende kunder. 
For å sikre dette vil elektrifiseringstiltak i mange tilfeller kreve utbygging og forsterkning av 
kraftnettet. Utbygging av kraftnett tar lang tid, og enkelte tiltak har høye 
investeringskostnader. Kraftnettet er derfor en faktor som har stor betydning for om og når 
elektrifiseringstiltak kan bli realisert.  

I dette kapittelet beskriver vi hvilke nettinvesteringer som vil være nødvendige å få på plass 
før elektrifiseringstiltakene vi studerer kan gjennomføres. 

Kapittel 2.1 oppsummerer det totale investeringsomfanget vi har kommet fram til. I kapittel 
2.2 forklarer vi tidsforløpet for planlegging og utbygging av nytt kraftnett. I 2.3 og 2.4 
beskriver vi mer inngående hvilke nettiltak som kreves på ulike nettnivå og i ulike områder.    

Vurderingene våre er i hovedsak basert på informasjon i Statnett og andre nettselskapers 
kraftsystemutredninger og andre nettutredninger.   

2.1 Elektrifiseringstiltakene vil utløse betydelige 
nettinvesteringer 

Nettinvesteringene som kan bli nødvendige å få på plass før det er mulig å gjennomføre 
elektrifiseringstiltakene vi vurderer i denne rapporten er vist i Tabell 3. Nettinvesteringene 
utgjør totalt mellom 9 og 16 milliarder kroner. Flere av disse investeringene er allerede 
identifisert i nettselskapenes utredninger. 

Tabell 2 Forskjell mellom lavt og høyt kostnadsanslag i vår analyse. 

 Lavt kostnadsanslag Høyt kostnadsanslag 

Nettløsning Nettiltak som kan være 
tilstrekkelige for å 
gjennomføre selve 
elektrifiseringstiltakene. 

Nettiltak som er nødvendige 
hvis også en del annet 
planlagt forbruk skal 
tilknyttes i de samme 
områdene. 

Forsyningssikkerhet N-0 for de fleste anleggene. N-1 for de fleste anleggene. 

 

Tabell 2 viser forskjellen på høyt og lavt kostnadsanslag. Det laveste kostnadsanslaget  
(9 milliarder kroner) omfatter nettiltak som kan være tilstrekkelige for å gjennomføre de 
elektrifiseringstiltakene som vi studerer i denne rapporten. I det høyeste kostnadsanslaget 
(16 milliarder kroner) har vi tatt høyde for at annet planlagt forbruk også kan bli etablert, og 
at man da vil velge nettiltak som legger til rette for 
både elektrifiseringstiltakene og annet forbruk.  

Spennet i kostnadsanslaget er også gitt av om det 
er behov for N-1-forsyning til industrianleggene og 
sokkelen eller ikke. I høyeste kostnadsanslag legger 
vi til grunn N-1-forsyning til de fleste industrianlegg 
og til sokkelen. I laveste anslag legger vi til grunn 
N-0-forsyning til de fleste anleggene.  

 

N-1-forsyning i kraftsystemet 
innebærer at kraftsystemet 
håndterer utfall av én komponent 
(for eksempel ledning eller 
transformator) uten at det fører til 
utkobling av forbruk.  
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Tabell 3 Kostnader for nettinvesteringer som er nødvendige for å gjennomføre elektrifiseringstiltakene, i reelle 
2020-kroner. Lavt og høyt anslag er gitt av om det er behov for N-1-forsyning eller ikke, og om annet nytt 
forbruk som skal tilknyttes i de samme områdene. Det er også usikkerhet knyttet til hva hvert enkelt 
nettanlegg vil koste. I denne tabellen er det lagt til grunn forventningsverdier for de enkelte nettanleggene. 

Område Elektrifiseringstiltak Lavt 
kostnadsanslag 
[mill. 2020-kr] 

Høyt 
kostnadsanslag 
[mill. 2020-kr] 

Finnmark Melkøya landanlegg 1 900 1 900 

Midt-Norge Kraft fra land til Haltenområdet 0 0 

Midt-Norge Tjeldbergodden 250 600 

Bergens-
området 

Troll B og C, Oseberg Feltsenter, 
Oseberg Sør, kraft fra land til felt i 
nordlige del av Nordsjøen, 
elektrifisering av Kollsnes 

1400 3800 

Haugalandet Sleipner Øst 0 0 

Haugalandet Del- og fullelektrifisering av Kårstø, 
Kraft fra land til flere felt i Nordsjøen 

1 200 2 700 

Vestfold Yara Herøya 400 650 

Vestfold INEOS Rafnes 100 200 

Østlandet Borregaard 80 150 

Sørlandet Kraft fra land til sørlige del av 
Nordsjøen 

50 500 

Hele Norge Elektrifisering av ferger 1 100 1 500 

Hele Norge Elektrifisering av veitransport 2 600 3 600 

 Totalt 9 080 15 600 

 

Av investeringsomfanget på 9 til 16 milliarder kroner, utgjør investeringer i 
transmisjonsnettet fra om lag 5 til i overkant av 10 milliarder kroner. Tiltakene i 
transmisjonsnettet er hovedsakelig nødvendige for elektrifiseringstiltakene i landbasert 
industri og på sokkelen. De fleste nettiltakene i transmisjonsnettet er allerede identifisert i 
nettutredninger utarbeidet av Statnett.  

Statnett forventer i sin nettutviklingsplan for 2019 å investere om lag 40 til 60 milliarder 
kroner i transmisjonsnettet de neste ti årene.11 Prosjektene i Statnetts investeringsplan har 
ulik grad av modenhet. Selv om et tiltak er omtalt i investeringsplanen er det ikke 
nødvendigvis besluttet å gjennomføre og søke om konsesjon til tiltaket.  

Det lave kostnadsanslaget vårt omfatter investeringer i transmisjonsnettet på i overkant av 5 
milliarder kroner.  Av dette er om lag 90 prosent allerede er med i Statnetts 
investeringsplan. De ytterligere investeringene i transmisjonsnett på om lag 6 milliarder 
kroner som ligger inne i vårt høye kostnadsanslag, er ikke med i Statnetts investeringsplan. 
Dette gjelder blant annet ny 420 kV fra Modalen/Samnanger til Kollsnes og 

 

 

11 Statnett. (2020). Brev til NVE om oppdatert investeringsplan 2020.  
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/nup-og-ksu/brev-
til-nve-om-oppdatert-investeringsplan-2020.pdf 

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/nup-og-ksu/brev-til-nve-om-oppdatert-investeringsplan-2020.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/nup-og-ksu/brev-til-nve-om-oppdatert-investeringsplan-2020.pdf
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spenningsoppgradering på Haugalandet. Begge disse tiltakene er imidlertid tiltak Statnett har 
signalisert at er aktuelle å gjennomføre dersom forbruksveksten i Bergen og omland og på 
Haugalandet tilsier det.12 

Vi anslår at investeringer i regional- og distribusjonsnettet utgjør om lag 4 til 5 milliarder 
kroner til sammen. Disse investeringene er nødvendige for elektrifisering av transport. En 
del av disse er framskyndede reinvesteringer. Det vil si investeringer som uansett bør 
gjennomføres, for eksempel på grunn av alder eller teknisk tilstand, men på et senere 
tidspunkt.  

2.2 Det tar tid å få på plass nettinvesteringer 
Tiden det tar å forsterke kraftnettet, 
og hvor store investeringer som må 
gjøres, varierer mye mellom de tre 
nettnivåene. I transmisjonsnettet går 
det gjerne to til ti år fra 
planleggingen begynner til en ny, 
større kraftledning er på plass. I 
regionalnettet kan det gå ett til fem 
år. Vanligvis vil nye kraftledninger ta 
lengst tid å få på plass, mens 
endringer i eksisterende 
transformatorstasjoner tar relativt 
kort tid. Både i transmisjons- og regionalnett må nettselskapet søke om konsesjon for hvert 
enkelt nettiltak, noe som bidrar til å forlenge tidsforløpet. Det er omfattende prosesser for 
planlegging av regional- og transmisjonsnett. Grunnen til dette er blant annet at tiltak på 
disse nettnivåene har høye investeringskostnader, som i hovedsak finansieres gjennom 
nettleia, mange berørte parter, og at de kan medføre vesentlige naturinngrep. Store 
kraftledningssaker må også gjennom en prosess med konseptvalgutredning (KVU)13 før 
nettselskapene kan melde og konsesjonssøke anlegget. 

I distribusjonsnettet har nettselskapene områdekonsesjon, og tiltakene er som regel mindre 
omfattende. For mindre nettiltak i distribusjonsnettet kan det være snakk om måneder fra 
et behov meldes inn, til tiltaket er gjennomført. 

De fleste vanlige forbrukere er tilkoblet distribusjonsnettet, mens mange industrikunder er 
koblet direkte til regionalnettet siden de bruker mer strøm og effekt. Store 
elektrifiseringstiltak vil typisk utløse investeringer i transmisjonsnettet, særlig hvis det i 
utgangspunktet er begrenset tilgjengelig kapasitet. Siden regional- og transmisjonsnett ofte 
tar lang tid å få på plass, kan nettbegrensninger på høyere nettnivå være en faktor som 
utsetter eller gjør det vanskelig å gjennomføre elektrifiseringstiltak. 

 

 

 

12 https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/tilknytning-av-
nytt-forbruk-i-bergensregionen/ 
13 Nettselskaper som planlegger nye, store kraftledningssaker, det vil si anlegg med spenning over 300 
kV og lengde mer enn 20 km, skal utarbeide en konseptvalgutredning som redegjør for behov og 
alternative konsepter. Olje- og energidepartementet (OED) vil etter å ha mottatt nettselskapets KVU 
og en ekstern kvalitetssikring av utredningen, gjennomføre en høring før de gir en uttalelse. Store 
kraftledningsanlegg kan ikke meldes og konsesjonssøkes før OED har gitt klarsignal i sin uttalelse. 

Kraftnettet i Norge har tre nivåer: 
Transmisjonsnett (300 og 420 kV), regionalnett 
(66-132 kV) og distribusjonsnett (33 kV og lavere). 
Transmisjonsnettet overfører mye strøm over 
lange avstander mens regionalnettet fordeler 
strømmen videre ut til distribusjonsnettet. 
Spenningsnivå (kV) og størrelse på anlegg, som 
lengde (km ledning), kapasitet (MW) og arealbehov 
(km2), er faktorer som driver kostnadene og 
ledetidene for nettanlegg.  
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2.3 Kraft fra land og elektrifisering av landbasert 
industri krever investeringer i transmisjonsnettet 

Elektrifiseringstiltakene vi har sett på i landbasert industri og på norsk sokkel er større 
elektrifiseringsprosjekter med effektbehov på 45 MW og oppover. Tiltakene innebærer 
derfor de fleste steder en betydelig forbruksvekst, som kan ha store konsekvenser for 
kraftnettet i området.  

Kartet i Figur 4 viser hvor vi antar at de ulike landbaserte industrianleggene og 
petroleumsfeltene blir tilknyttet nettet. Effektbehovet som er oppgitt per område er anslått 
økt effektbehov per tilknytningspunkt dersom dagens bruk av fossil energi skal erstattes 
direkte med elektrisitet. I de 
videre avsnittene beskriver vi 
hvilke konsekvenser disse 
elektrifiseringstiltakene vil ha for 
kraftnettet. Vi vurderer også hvilke 
nettinvesteringer tiltakene vil 
kreve, enten alene eller i 
kombinasjon med annen 
forbruksvekst.  

I disse vurderingene anslår vi 
nødvendige nettinvesteringer med 
og uten en forutsetning om N-1-
forsyning. På flere av anleggene vi 
vurderer i denne rapporten, vil N-
0-tilknytning som en varig løsning 
kreve endringer i dagens regelverk 
om tilknytning med vilkår om 
utkobling i anstrengte 
driftssituasjoner. En slik regelverksendring er nå på høring.   

N-1-forsyning fører til høyere nettinvesteringer, mens kostnadene knyttet til avbrudd i 
strømforsyningen blir lavere. Om mange kunder er tilknyttet med vilkår om utkobling, kan 
det bli komplisert å drifte nettet, slik at risikoen for avbrudd i strømforsyningen øker. 
Hvorvidt et anlegg skal ha N-1-tilknytning eller ikke, er derfor en avveining mellom 
merkostnader og nyttevirkninger ved N-1-tilknytning, sammenliknet med N-0-tilknytning. 

Tilknytning av forbruk med vilkår om utkobling 
som alternativ til nettinvesteringer 

I områder med begrenset nettkapasitet er det mulig 
å tilknytte nye uttakskunder med et vilkår om at 
kunden kan kobles ut i anstrengte driftssituasjoner. I 
dag er dette kun tillatt som en midlertidig løsning, 
fram til nettet er forsterket.  

OED har nå foreslått en regelverksendring som 
innebærer at tilknytninger med vilkår om utkobling 
eller redusert strømforsyning blir tillatt som en varig 
løsning. Dette vil fungere som et alternativ til å 
investere i nettet. For at en kunde skal kunne 
tilknyttes på slike vilkår, må både nettselskap og 
kunde være enig i løsningen.  

Forslaget er på høring fram til 2. desember 2020. 
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Figur 4: Antatte tilknytningspunkter i nettet for elektrifiseringstiltakene på landbaserte industrianlegg og på 
sokkelen, og økt effektbehov i hvert punkt som følge av elektrifiseringstiltakene. Kartet viser transmisjonsnettet 
i Norge, inkludert enkelte konsesjonssøkte og konsesjonsgitte nettiltak som ikke er bygget enda. Røde linjer er 
420 kV, blå er 300 kV, mens svarte er 132 kV. Kilde for nettkartet: Statnett. 

FINNMARK 

 

Studerte tiltak: Elektrifisering av Melkøya landanlegg (300 MW).  

Equinors anlegg på Melkøya, i nærheten av Hammerfest, er prosesseringsanlegg for gass fra 
Snøhvitfeltet i Barentshavet. Landanlegget drives i dag med fem gassturbiner med 
varmegjenvinning, som dekker et kraftbehov på 200 MW og et varmebehov på 140 MW. 
Anlegget er tilknyttet kraftnettet med en kabel som kan levere inntil 100 MW. Normalt 
henter Melkøya i dag rundt 50 MW fra nettet.  

Hvis hele det nåværende kraft- og varmebehovet på Melkøya skal forsynes fra kraftnettet vil 
det tilsvare et uttak på om lag 300 MW, i tillegg til dagens 50 MW fra nettet. I framtiden vil 
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det også bli nødvendig å installere undervannskompresjon for å opprettholde produksjonen 
fra Snøhvitfeltet. Dette vil øke kraftbehovet til landanlegget med ytterligere 70 MW.  

Inn til og innad i Finnmark er det begrenset nettkapasitet til nytt forbruk. En full 
elektrifisering av Melkøya vil gjøre det nødvendig å bygge en ny 420 kV-transmisjonsnettlinje 
fra Skaidi til Hammerfest. Det må også etableres nye transformatorstasjoner i Skaidi14 og 
Hammerfest. Statnett har søkt om konsesjon for disse tiltakene, og søknaden er under 
behandling15.  

Hvis Melkøya skal ha N-1-forsyning vil det være behov for ytterligere nettinvesteringer, 
eksempelvis en ny transmisjonsnettlinje fra Balsfjord til Skaidi. Ettersom dette er et svært 
omfattende tiltak, har vi i både lavt og høyt kostnadsanslag lagt til grunn at Melkøya har N-0-
forsyning. Det innebærer at Melkøya kan bli koblet ut dersom det skjer en feil i 
transmisjonsnettet. I kombinasjon med andre planer om økt forbruk i Finnmark, kan det 
imidlertid bli aktuelt å gjøre ytterligere nettiltak som forbedrer forsyningssikkerheten til 
Melkøya. 

En fullstendig elektrifisering av Melkøya landanlegg (uten N-1-forsyning) vil kreve 
investeringer i nettet i størrelsesorden 1,8-2,1 milliarder kroner 

MIDT-NORGE 

 

Studerte tiltak: Kraft fra land til Haltenområdet (275 MW) og elektrifisering av 
Tjeldbergodden (180 MW). 

Haltenområdet er et område i Norskehavet som blant annet omfatter feltene Heidrun og 
Åsgard. Vi forutsetter i analysen at en eventuell kraft fra land-løsning vil bli tilknyttet via en 
industriradial til transmisjonsnettet i Hofstad transmisjonsnettstasjon, som har god kapasitet 
til nytt forbruk. Det er mye kraftproduksjon i området, og økt forbruk vil derfor være 
gunstig nettmessig. Det vil ikke være N-1-forsyning før den konsesjonsgitte 
Trondheimsfjordforbindelsen mellom Åfjord og Snilldal er på plass. Statnett planlegger å 
sette den i drift i 2028. Vi forutsetter at denne gjennomføres uavhengig av eventuelle kraft 
fra land-prosjekter, og at kraft fra land til Haltenområdet i seg selv ikke krever 
nettinvesteringer.   

Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden er tilknyttet regionalnettet (132 kV) under 
transmisjonsnettstasjonene Viklandet, Orkdal og Snilldal og har i dag et effektuttak på 
omtrent 30 MW. Området har ikke N-1-forsyning i dag, men ved avbrudd vil en dampturbin 
ved fabrikken kunne dekke noe av forbruket. Det er ikke kapasitet i eksisterende 132 kV-

 

 

14 Det er allerede etablert 132 kV i nye Skaidi stasjon. 
15 Tiltaket ble tildelt konsesjon i 2012, men deretter påklagd til OED. Konsesjonen ligger fortsatt til 
klagebehandling hos OED, men Statnett har nå levert en tilleggsutredning og bedt OED gjenoppta 
saken. 
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nett til å gjennomføre elektrifiseringstiltak ved Tjeldbergodden. Det er også andre planer om 
forbruksvekst i nærheten av fabrikken på Tjeldbergodden. Det er heller ikke nok kapasitet i 
eksisterende nett til å håndtere disse planene.   

Statnett og regionalnettselskapene i området utreder tiltak som vil legge til rette for den 
forventede forbruksveksten. Statnett planlegger å utvide Surna koblingsstasjon med 420/132 
kV transformering. Det vil i tillegg være behov for en ny regionalnettsledning til 
Tjeldbergodden. Total investeringskostnad for ny transformator i Surna og ny ledning til 
Tjeldbergodden er estimert til mellom 250 og 300 millioner kroner. Ved behov for N-1-
forsyning vil det være nødvendig å installere to nye transformatorer i Surna stasjon og gjøre 
ytterligere tiltak i regionalnettet. Dette kan øke kostnaden til opp mot 600 millioner kroner.  

BERGENSOMRÅDET 

 

Studerte tiltak: Kraft fra land til Troll B og C (116 MW), Oseberg feltsenter og Oseberg 
Sør (105 MW), ytterligere elektrifisering av nordlige del av Nordsjøen (60 MW), 
elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Kollsnes (50 MW). 

Det foreligger en rekke planer om forbruksvekst i Bergen og omland, som ifølge Statnett, 
kan føre til en dobling av kraftforbruket i området. Det er svært lite ledig kapasitet i 
transmisjonsnettet til nytt forbruk, og ifølge Statnett er det ikke driftsmessig forsvarlig å 
tilknytte nytt, stort kraftforbruk i dagens nett. Statnett gjennomfører derfor nå en 
konseptvalgutredning (KVU) for Bergensområdet, som kartlegger hvilke tiltak som bør 
gjennomføres i nettet. 

Kraft fra land til Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg feltsenter er planlagt tilknyttet 
Kollsnes i Øygarden vest for Bergen. På grunn av lite kapasitet i nettet, er det planlagt å 
tilknytte feltene med et vilkår om at dette forbruket skal kunne kobles ut i anstrengte 
driftssituasjoner16. Feltene vil dermed ikke ha N-1-forsyning fra nettet på land fram til det 
eventuelt gjøres tiltak som øker kapasiteten. Equinor vil sikre egen reserveforsyning for 
store deler av forbruket ved å beholde gassturbiner på plattformene.  

Statnett har signalisert at det ikke vil være driftsmessig forsvarlig å beholde dette som en 
varig løsning, og at det derfor er nødvendig å gjøre investeringer i nettet17. Enkelte mindre 
tiltak vil øke kapasiteten i nettet noe. Statnett har skissert at dette omfatter å spenningsheve 
transmisjonsnettledningen Modalen-Kollsnes fra 300 til 420 kV, og å bygge en ekstra kabel 
mellom Lille Sotra og Kollsnes. Disse tiltakene kan trolig bli gjennomført i løpet av fem til 

 

 

16 Equinor har søkt om konsesjon for kabler inn til Kollsnes. Søknaden er til behandling i Olje- og 
energidepartementet, og NVE har gitt en innstilling til saken. I innstillingen vurderte NVE at Troll B og 
C, Oseberg sør og Oseberg feltsenter kan tilknyttes det eksisterende nettet, forutsatt at forbruket 
kan kobles ut i anstrengte driftssituasjoner. 
17 I Statnetts høringsuttalelse til NVEs innstilling til Equinors søknad om kraft fra land til Troll B og C, 
Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter  
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seks år, og vil trolig være tilstrekkelig for å dekke effektbehovet på Troll B og C, Oseberg 
feltsenter og Oseberg Sør med N-1-forsyning. Investeringskostnadene for disse tiltakene er 
av Statnett estimert til mellom 1 og 1,9 milliarder kroner, og i forventningsverdi 1,4 
milliarder kroner. Større forbruksøkninger utover dette vil kreve ytterligere tiltak i nettet, 
eller at nytt forbruk blir tilknyttet med vilkår om utkobling i anstrengte driftssituasjoner. 

Statnett har i forbindelse med den pågående KVUen signalisert at dersom det kommer 
store forbruksøkninger, vil det være aktuelt å bygge en ny 420 kV-ledning til Kollsnes fra 
Samnanger eller Modalen. Dette vil trolig legge til rette for effektbehovet fra alle 
elektrifiseringstiltakene i Bergensområdet som er inkludert i vår analyse, i tillegg til annen 
forbruksvekst. Statnett har estimert investeringskostnaden for dette tiltaket til mellom 1,3 
og 3,8 milliarder kroner, og i forventningsverdi omtrent 2,4 milliarder kroner. Det vil ta 
omtrent ti år fra konseptvalg til ledningen er i drift.  

Vi legger til grunn at elektrifiseringstiltakene i Bergensområdet samlet sett minimum vil 
kreve spenningsheving av Modalen-Kollsnes og en ny kabel Lille Sotra-Kollsnes. Med kun 
disse nettiltakene, vil ikke alle anleggene vi studerer ha N-1-forsyning. 

Hvis alle elektrifiseringstiltakene skal gjennomføres og ha N-1-kraftforsyning vil det bli 
behov for ytterligere nettforsterkninger. Vi legger vi til grunn at det da vil være nødvendig å 
bygge en ny 420 kV-ledning til Kollsnes.  

Ut fra dette blir anslåtte nettinvesteringer som følge av elektrifiseringstiltakene i 
Bergensområdet mellom 1,4 og 3,8 milliarder kroner i forventningsverdi. 

HAUGALANDET 

 

Studerte tiltak: Kraft fra land til Sleipner Øst (45 MW), delelektrifisering av 
gassprosesseringsanlegget på Kårstø (160 MW), fullelektrifisering av Kårstø (300 MW). 

Haugalandet i Rogaland er et område med lite kraftproduksjon og stort kraftforbruk, hvorav 
industriforbruket utgjør en betydelig andel. Dette gjør Haugalandet til et lokalt 
underskuddsområde, som må importere kraft fra områdene rundt. Det foreligger mange 
planer om økt forbruk, både på sokkelen og i kraftintensiv industri i regionen. Det er 
imidlertid svært lite tilgjengelig kapasitet i transmisjonsnettet på Haugalandet. 

Sleipner Øst er planlagt tilknyttet Kårstø, i forbindelse med områdeløsningen for 
Utsirahøyden. Statnett har gitt Equinor aksept for å tilknytte kraftforbruket på Utsirahøyden 
uten nye nettinvesteringer på land. Sleipner Øst inngår i dette forbruket. 

Økt forbruk utover kraft fra land til Utsirahøyden vil kreve tiltak i transmisjonsnettet. 
Delelektrifisering av Gasscos prosesseringsanlegg på Kårstø er blant forbruksplanene i 
området, sammen med blant annet ny utvikling i Haugaland næringspark. På grunn av disse 
planene har Statnett søkt om konsesjon for en ny 420 kV (inntil videre med drift på 300 kV) 
ledning fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær og en ny transformatorstasjon i 
Gismarvik. Ledningen vil være 85-95 km lang. De totale kostnadene er i konsesjonssøknaden 
for tiltakene estimert til mellom 1,2 og 1,4 milliarder kroner. Tiltakene vil øke N-1-
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kapasiteten i transmisjonsnettet med rundt 500 MW og legge til rette for tilsvarende 
mengde økt forbruk, inkludert delelektrifisering av Kårstø. Vi anslår at det vil ta omtrent 
seks år før ledningen kan være i drift.  

Dersom fullelektrifisering av Kårstø og flere andre forbruksplaner skal tilknyttes med N-1-
forsyning, vil det bli behov for ytterligere nettforsterkninger. Ifølge Statnett vil neste trinn i 
nettutviklingen være å oppgradere noen av dagens 300 kV ledninger- og stasjoner på 
Haugalandet til 420 kV18. Vi anslår kostnaden ved dette til rundt 1,5 milliarder kroner, og 
legger til grunn at det vil ta minimum fem år fra planlegging starter til anleggene kan være i 
drift. Disse tiltakene vil sannsynligvis være framskyndede reinvesteringer som uansett må 
gjennomføres på et tidspunkt.  

Samlet sett anslår vi at nettiltakene som må være på plass før elektrifiseringstiltakene på 
Haugalandet kan gjennomføres, vil koste mellom 1,2 og 2,7 milliarder kroner. 
Kostnadsspennet er gitt på grunn av usikkerheten knyttet til hvilke andre forbruksøkninger 
som vil komme, og dermed om det vil bli behov for spenningsoppgradering av deler av 
nettet på Haugalandet. 

VESTFOLD 

 

Studerte tiltak: Yara Herøya (600 MW) og INEOS Rafnes (80 MW).  

Yara Herøya er forsynt via transmisjonsnettet fra Porsgrunn til Herøya. Ved fullstendig 
elektrifisering av Yara er det sannsynligvis behov for å bygge en ny forbindelse parallelt med 
eksisterende nett fra Porsgrunn til Herøya. Dette innebærer etablering av ett eller to nye 
420 kV-felt i enten Grenland eller Porsgrunn stasjon, i tillegg til at Yara selv etablerer én eller 
to 420 kV forbindelser ut til en ny stasjon på Herøya. Omfanget av tiltaket avhenger av om 
det skal være N-1-forsyning. Den totale nettkostnaden for tiltaket inkludert ny stasjon vil 
trolig være i størrelsesorden 400 millioner kroner for løsning uten N-1 og 650 millioner 
kroner for N-1-forsyning.  

INEOS Rafnes etylenfabrikk er tilknyttet regionalnettet under Porsgrunn og Grenland 
transmisjonsnettstasjoner. Ved elektrifisering er et sannsynlig tiltak etablering av 
transmisjonsnettransformering i Bamble stasjon. Det vil da bli etablert en 300 MVA-
transformator, noe som trolig også vil gi kapasitet til annen forbruksøkning i området. 
Tiltaket er estimert til å koste 100-150 millioner kroner. Hvis INEOS skal ha N-1-forsyning 
vil det være behov for to 300 MVA-transformatorer. Dette vil øke kostnaden til 200-250 
millioner kroner. 

Det er planer om utbygging av datasentre og industriutvikling i området, som sammen med 
elektrifisering av Yara Herøya og INEOS Rafnes kan utløse oppgraderingene i transmisjons-

 

 

18 KVU Haugalandet 2015 og samfunnsøkonomisk analyse Blåfalli-Gismarvik (vedlagt 
konsesjonssøknad). 
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nettet nevnt i avsnittene over. Det er i tillegg behov for å reinvestere i flere linjer i området, 
på grunn av tilstand og alder. Økt forbruk kan føre til at disse reinvesteringene må 
framskyndes. Siden det trolig vil være summen av flere tiltak som utløser oppgradering av 
transmisjonsnettledningene i området, er det utfordrende å fastsette en kostnad for dette 
som er direkte knyttet til eventuell elektrifisering av Yara og INEOS.  

SARPSBORG  

 

Studerte tiltak: Borregaard (70 MW). 

Borregaard i Sarpsborg er tilknyttet 50 kV-nett koblet til Hasle transformatorstasjon. 
Transformeringskapasitet utgjør den største nettbegrensningen for nye store 
forbruksenheter i dette området. Konkrete forbruksplaner og generell forbruksvekst kan 
komme til å kreve økt transformeringskapasitet i stasjonene i området.  

Elektrifisering av Borregaard vil derfor kunne kreve tiltak i transmisjonsnettstasjoner. Vi 
anslår kostnaden ved nødvendige nettiltak til 80-150 millioner kroner, avhengig av om 
Borregaard skal ha N-1-forsyning eller ikke. 

Noe av forbruket ved Borregaard er fleksibelt, da de har mulighet for å gå over til 
alternative brensler. Det kan derfor tenkes at bedriften ønsker tilknytning med vilkår om 
utkobling i anstrengte driftssituasjoner. 

SØRLANDET 

 

Studerte tiltak: Kraft fra land til sørlige del av Nordsjøen (120 MW). 

De mest aktuelle tilknytningspunktene for kraft fra land-løsninger til sørlige del av 
Nordsjøen er transformatorstasjonene Lista eller Kvinesdal. Det er lite ledig kapasitet i 
transmisjonsnettet ut mot Lista, og det finnes konkrete planer om andre forbruksøkninger 
tilknyttet Lista transformatorstasjon. Statnett vurderer å utføre mindre tiltak på de 
eksisterende ledningene inn til Lista. Dette vil øke kapasiteten til noe nytt forbruk. 

Hvis alle kjente planer om økt uttak under Lista transformatorstasjon realiseres, vil 120 
MW i sørlige del av Nordsjøen sannsynligvis utløse større investeringer i nettet. Alternativt 
kan nytt forbruk få tilknytning med vilkår om utkobling i anstrengte driftssituasjoner. 
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Et aktuelt nettiltak kan være en ny 420 kV-ledning fra Kvinesdal til Lista. Vi anslår at dette vil 
koste rundt 200 millioner kroner. Dersom det er nødvendig å bygge ny 
transformatorstasjon i tillegg, vil dette øke nettkostnadene til rundt 500 millioner kroner.   

Alternativt kan nye kraft fra land-prosjekter i sørlige del av Nordsjøen tilknyttes Kvinesdal. 
Her kan feltene få tilknytning med N-1-forsyning, ved kun å gjøre mindre tiltak i den 
eksisterende stasjonen. Dette vil imidlertid innebære en lengre kabel fra feltene og til 
tilknytningspunktet på land, enn ved tilknytning til Lista.   

Vi legger til grunn at elektrifiseringsprosjektene vi studerer i sørlige del av Nordsjøen vil 
kreve 50-500 millioner kroner i nettinvesteringer. Kostnadsspennet følger av usikkerhet 
knyttet til andre forbruksplaner, hvorvidt feltene skal ha N-1-forsyning og hvor i nettet de 
tilknyttes. 

2.4 Elektrifisering av veitransport og ferger krever 
investeringer i distribusjons- og regionalnettet 

I Klimakur 2030 anslo vi at nye utslippsreduserende tiltak19 som innebærer elektrifisering av 
veitransport og ferger vil kreve i underkant av 5 milliarder kroner i nettinvesteringer. 
Veitransport og ferger vil i hovedsak gi behov for investeringer i distribusjonsnettet, men 
også noen investeringer i regionalnett. I områder med begrenset kapasitet i 
transmisjonsnettet, for eksempel i Bergensområdet og på Haugalandet, kan elektrifisering av 
transport også bidra til å utløse investeringer i transmisjonsnettet. 

I Klimakur skrev vi at landstrøm, elektriske hurtigbåter og anleggsmaskiner til landbruket og 
veisektoren, også vil kreve nettinvesteringer. På grunn av utilstrekkelig datagrunnlag anslo vi 
ikke nettkostnadene for disse sektorene. Vi har ikke anslått disse kostnadene i denne 
rapporten heller. 

ELEKTRISKE FERGER 

Elektrifisering av ferger krever nesten alltid nettutbygging, og nettkostnadene kan variere 
mye. Dette skyldes at effektbehovet er relativt høyt, kaiene gjerne er plassert i områder 
med svakt nett og ladingen må skje når ferga ligger til kai. Det er altså ikke mulig å redusere 
effektbehovet eller flytte effektbehovet hverken i tid eller til et annet sted, noe som gjør 
ladingen lite fleksibel. Avstand fra fergekai til eksisterende nett, og hvor mye kapasitet det er 
i det eksisterende nettet, betyr mye for størrelsen på anleggsbidraget, mens effektbehovet 
har mindre betydning. Batterier kan i noen tilfeller redusere nettkostnadene til fergelading. 

I Klimakur ble det antatt at 46 av fergesambandene vil bli elektrifisert uten nye tiltak og 
virkemidler. Elektrifisering av ytterligere 76 fergesamband er anslått å kreve investeringer i 
distribusjonsnettet på om lag 1 milliard kroner, og i regionalnettet på litt under 0,4 milliarder 
kroner. 

ELEKTRISKE BILER, VAREBILER, BUSSER OG LASTEBILER 

I Klimakur ligger det også inne ambisiøse tiltak for elektrisk veitransport. Blant annet 
innebærer tiltakene at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være elektriske 
fra 2025. I tillegg skal tyngre varebiler, langdistansebusser og lastebiler elektrifiseres i 
betydelig omfang.  

 

 

19 Det vil si elektrifisering av transport utover antatt elektrifisering uten nye myndighetstiltak/ 
virkemidler. 
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Lading av elektriske biler og varebiler er 
betydelig mer fleksibelt enn lading av ferger. 
Det er mulig å gjennomføre ladingen over 
lengre tid og gjerne om natten, når 
strømnettet er lavt belastet. I tillegg vil 
forbruket fordele seg på et stort antall 
punkter i strømnettet. I områder med både 
mange elbiler og svakt strømnett, for 
eksempel i hytteområder, kan imidlertid vekst 
i antall elbiler føre til nettinvesteringer. Ved å 
etablere løsninger for fleksibel lading kan det 
likevel i noen slike tilfeller være mulig å unngå 
store nettinvesteringer.  

Lading av elektriske busser og lastebiler 
krever høyere effekt på enkeltpunkter og er 
ikke like fleksibelt. Nettkostnadene fram til 
ladedepot er ofte betydelige, men betales i sin 
helhet over anleggsbidrag.  

Med våre anslag vil tiltakene som er kartlagt i 
Klimakur 2030 knyttet til elektrifisering av biler, varebiler, busser og lastebiler medføre 
investeringer i distribusjonsnettet på nesten 2,5 milliarder kroner, mens investeringsbehovet 
i regionalnettet vil være litt under 1 milliard kroner.  

Behovet for nettutbygging som en følge av elektrisk veitransport er uansett usikkert. Mer 
energieffektive bygg og varmere klima fører til lavere forbruk. Dette vil frigi nettkapasitet til 
for eksempel lading av elbiler. Summen av behovet for nytt nett kan derfor være mindre enn 
vi har anslått.  

NØDVENDIGE NETTINVESTERINGER AVHENGER BLANT ANNET AV 
LADEMØNSTER 

Vi anslo i Klimakur 2030 at elektrifisering av veitransport og ferger gi behov for i underkant 
av 5 milliarder kroner i nettinvesteringer20. Dette estimatet er usikkert av mange grunner. 
For det første er det krevende å estimere nettinvesteringene for mange mindre punktuttak 
spredt over hele landet. I tillegg vil nettinvesteringene være avhengig av hvor stor andel av 
ladingen som skjer i perioder med god kapasitet i nettet. Prissignaler som gir insentiver til 
dette, kan gjøre at behovet for nettinvesteringer blir mindre. Mangel på virkemidler som gir 
slike insentiver vil på den annen side kunne medføre at kostnaden for nettinvesteringer blir 
høyere.  

I Klimakur opererte vi ikke med et kostnadsspenn, selv om det er store usikkerheter i 
anslagene. For å ta hensyn til disse usikkerhetene, og for at det skal bli mer sammenlignbart 
med resten av denne studien, har vi valgt å legge et spenn på kostnadene. Vi vurderer det 
som mer sannsynlig at kostnadsanslaget fra Klimakur er for høyt enn at det er for lavt, blant 
annet fordi vi i Klimakur tok lite hensyn til fleksible mekanismer som kan redusere 
nettinvesteringene. I tillegg vil mange av investeringene i praksis være framskyndede 
reinvesteringer. Vi har derfor valgt å legge til et usikkerhetsspenn på -20 prosent og +10 

 

 

20 Nettkostnadene i Klimakur ble anslått til rundt 4,7 milliarder kroner. Dette ble rundet opp til 5 
milliarder kroner. 

Elektrifisering av busser For å kjøre 
elektriske busser i Oslo er det bygget et 
ladedepot med pantograflading på Alnabru. 
Hver buss kan lades med inntil 300 kW. I 
Klimakur 2030 beregnet vi at hver buss i 
snitt trenger ladeinfrastruktur til 800 000 
kroner og nettinvesteringer til 150 000 
kroner. 
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prosent på de beregnede investeringskostnadene fra Klimakur. Kostnadsspennet er vist i 
Tabell 3 i kapittel 2.1. 

3 Virkninger på nettleia 
Elektrifiseringstiltakene vi studerer i denne rapporten vil kreve investeringer og tiltak i 
strømnettet. Disse vil delvis finansieres gjennom anleggsbidrag fra de aktørene som utløser 
investeringene, og delvis av nettselskapets kunder gjennom økt nettleie. 

DE SOM GJENNOMFØRER ELEKTRIFISERINGSTILTAKENE DEKKER OM LAG 30 
PROSENT AV NETTINVESTERINGENE  

Nettkunder som utløser tiltak i nettet må, etter bestemte regler21, finansiere sin andel av 
investeringene gjennom anleggsbidrag. Resten av investeringen finansieres av nettselskapet, 
og vil over tid dekkes gjennom nettleien alle brukerne av nettet betaler. På denne måten blir 
kostnadene for investeringen fordelt mellom de kundene som utløser den og de øvrige 
kundene til nettselskapet. Dermed er det kun en andel av nettinvesteringene som vil føre til 
økt nettleie.  

I kapittel 2 anslår vi at nettinvesteringene som må være på plass før alle 
elektrifiseringstiltakene kan gjennomføres, vil kunne bli mellom 9 og 16 milliarder kroner. 
Om lag 30 prosent av dette er anslått å bli finansiert gjennom anleggsbidrag fra aktørene 
som trenger mer kapasitet til sine elektrifiseringstiltak. Av transmisjonsnettinvesteringene 
har vi anslått at om lag 20 prosent blir finansiert med anleggsbidrag fra disse aktørene.  

Som vi skrev i kapittel 2.3, vil noen av nettiltakene i det høye kostnadsanslaget også bli utløst 
av annet forbruk enn elektrifiseringstiltakene. Vi har tatt hensyn til dette i nettleieanslagene. 
Basert på konkrete planer om forbruk i de ulike områdene, har vi skjønnsmessig anslått at 
andre kunder enn de kartlagte elektrifiseringstiltakene vil betale om lag 1 milliard kroner i 
anleggsbidrag av det høyeste kostnadsanslaget for nettinvesteringene som utløses.  

Vi forventer at store deler av nettkostnadene i regional- og distribusjonsnettet, som kreves 
på grunn av elektrifisering av transport, vil betales med anleggsbidrag. Andelen som betales 
med anleggsbidrag vil variere mellom de ulike transportsegmentene og nettnivåene. Vi antar 
at nettkostnader i distribusjonsnettet utløst av fergelading stort sett vil bli dekket gjennom 
anleggsbidrag, mens hjemmelading av elbil så godt som aldri vil utløse anleggsbidrag.  

NETTINVESTERINGENE SOM KREVES FOR ELEKTRIFISERING BIDRAR TIL Å 
ØKE NETTLEIA 

Nettinvesteringene som ikke blir finansiert gjennom anleggsbidrag, vil bli finansiert av 
nettselskapene gjennom nettleia. Vi har estimert hvordan de kartlagte nettinvesteringene vil 
kunne påvirke nettleia for kunder i distribusjonsnettet, kunder i regionalnettet og for 
kraftkrevende industri.22 Resultatene er presentert i Tabell 4, og viser endring i nettleie i 
øre/kWh for et intervall tilsvarende ulike investeringsscenarioer.  

Vi påpeker at de oppgitte estimatene er uttrykk for endring i gjennomsnittlig nettleie på 
landsbasis. For alminnelige nettkunder tilknyttet distribusjonsnettet, herunder husholdninger, 
vil endringen i nettleie avhenge av om og hvordan det lokale nettselskapet blir påvirket av de 
kartlagte investeringene. 

 

 

21 Se vedlegg for detaljert beskrivelse av regelverket om anleggsbidrag 
22 Se vedlegg for detaljer. 
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Tabell 4: Anslått endring i nettleie som følge av nettinvesteringene som kreves for elektrifiseringstiltakene vi 
studerer i denne rapporten, for kunder i distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett, øre/kWh. 

Endring i øre/kWh, i reelle 2020-kroner 2030 2040 

Kunder tilknyttet distribusjonsnett (lavt-høyt) 0,4-0,6 0,3-0,5 

Kunder tilknyttet regionalnett (lavt-høyt) 0,3-0.5 0,3-0,5 

Kraftkrevende industri (lavt-høyt) 0,1-0,2 0,1-0,2 

 

Som sammenligning til Tabell 4, har gjennomsnittlig nettkostnad vært 25,97 øre/kWh for 
kunder tilknyttet distribusjonsnett, 8,24 øre/kWh for kunder tilknyttet regionalnett og 0,95 
øre/kWh for industrikunder tilknyttet transmisjonsnett23.  

Generelt vil nettinvesteringer først få 
innvirkning på nettleia når de er gjennomført 
og anleggene er satt i drift. I estimatene i 
Tabell 4 har vi lagt til grunn at de fleste 
nettinvesteringer knyttet til 
elektrifiseringstiltakene vil bli gjennomført i 
2030. Det medfører at den største økningen i 
nettleie også kommer i 2030. Generelt vil 
økningen i nettleie som følge av investeringer 
avta over tid etter hvert som investeringene 
avskrives.    

Flaskehalsinntekter som i dag tilfaller netteier, 
bidrar til å redusere nettleia som kundene 
betaler. I kapittel 4.3 anslår vi at framtidige 
handelsinntekter fra utenlandsforbindelsene 
vil bli lavere med elektrifiseringstiltakene, enn 
uten elektrifiseringstiltakene. Vi har ikke tatt 
hensyn til endringer i flaskehalsinntekter når 
vi har estimert endring i nettleie for 2030 og 
2040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Nettkostnaden er basert på nettselskapenes økonomiske og tekniske rapportering i eRapp for 
årene 2016-2018.  

Nettleie og estimert nettkostnad 

Reguleringsmyndigheten for energi 
(RME) beregner hvert år en tillatt 
inntekt for hvert enkelt nettselskap, som 
begrenser hvor store inntekter de kan 
ha det året. På bakgrunn av dette 
fastsetter nettselskapene nettleiesatser 
for ulike nettnivå og ulike kundegrupper.   

Det er vanskelig å gjenskape 
vurderingene hvert nettselskap gjør når 
de fastsetter sine nettleiesatser.  

Som en forenkling kan vi beregne en 
nettkostnad som et estimat på nettleie 
basert på nettselskapenes totale inntekt 
fra en kundegruppe, delt på totalt 
energiforbruk som er registrert for den 
samme kundegruppen. Dette gir oss et 
gjennomsnittlig beløp per kWh.  
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4 Virkning på kraftpriser og kraftbalanse 
Elektrifiseringstiltakene vi analyserer i denne rapporten øker kraftforbruket i Norge med  
22 TWh i 2030 og 23 TWh i 2040. Dette fører til et redusert kraftoverskudd, men Norge vil 
fortsatt være nettoeksportør av kraft i et normalår.  

Elektrifiseringstiltakene øker kraftprisene. I gjennomsnitt for Norge anslår vi at kraftprisen i 
2040 blir 10 øre/kWh høyere med de studerte elektrifiseringstiltakene, enn uten. Anslått 
kraftpris i 2040 med elektrifiseringstiltakene er 45 øre/kWh i et år med gjennomsnittlige 
værforhold. 

Prisøkningen som følge av elektrifiseringstiltakene varierer mellom de ulike prisområdene i 
Norge. Kraftprisen øker mest i Nord-Norge, men denne regionen vil fortsatt ha de laveste 
prisene i landet. Prisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge blir imidlertid mindre enn i 
dag. 

Samtidig viser analysen at med de forutsetningene vi legger til grunn, vil ikke 
elektrifiseringstiltakene føre til lange perioder med knapphet og svært høye priser. 

4.1 Metodikk for analysen 
Når kraftforbruket i et område øker, uten at 
produksjons- eller nettkapasiteten samtidig 
endrer seg, vil den økte etterspørselen gjøre 
at kraftprisen i området blir høyere. I 
realiteten vil en stor forbruksøkning, slik vi ser 
på her, over tid kunne føre til tilpasninger på 
forbruks- og produksjonssiden. Høyere 
kraftpris kan gjøre at mindre annet forbruk 
velger å etablere seg, eller at økt lønnsomhet 
gjør at det bygges ut ny kraftproduksjon. Slike 
tilpasninger vil dempe virkningene 
elektrifisering har på kraftbalanse og kraftpris. 
Dette fanger vi imidlertid ikke opp i analysen 
som er gjort her. Resultatene viser derfor kun 
isolerte virkninger24 av hvordan 
elektrifiseringstiltakene påvirker kraftpris og 
kraftbalanse og utveksling av kraft med 
landene vi har overføringsforbindelser til.  

Kraftsystemet utvikler seg over tid. Vi forventer en utvikling både i kraftproduksjon, -forbruk 
og -nett, og i kostnader for fossile brensler.  Alle våre anslag på endring i kraftpris og 
kraftbalanse som følge av elektrifiseringstiltakene er sett i forhold til en antatt utviklingsbane 
for kraftsystemet mot 2040 og ikke til dagens kraftpris og kraftbalanse. 

Vi har tatt utgangspunkt i basisbanen fra NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020. Denne 
basisbanen inkluderer enkelte av elektrifiseringstiltakene vi har studert. For å isolere 
virkningene av elektrifiseringstiltakene er dette forbruket trukket ut. Vi kaller denne 
utviklingsbanen «Uten nye elektrifiseringstiltak» (UNET). Denne banen inkluderer allerede 
besluttede prosjekter innen petroleum, samt en trendframskrevet forbruksutvikling innen 
industri. Med forutsetningene i UNET øker kraftoverskuddet i Norge betydelig fram mot 

 

 

24 Det vil si de direkte effektene av tiltakene (førsteordenseffekter). 

Kraftbalanse er et mål på hvor mye 
kraftproduksjon som er tilgjengelig, 
sett opp mot hvor mye kraft som 
brukes, i løpet av ett år og innenfor et 
avgrenset geografisk område. 
Kraftunderskudd i et område betyr 
at området har netto import av kraft. 
Kraftoverskudd betyr at området 
har netto eksport av kraft.  

I kraftbalansen er det korrigert for 
årlige hydrologiske variasjoner som 
påvirker mengden vann som er 
tilgjengelig for produksjon, og 
temperaturvariasjoner som påvirker 
kraftbehov til oppvarming. 

 



 

 

 

TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN  KRAFTBALANSE OG KRAFTPRISER 33 

2040. Dersom vi hadde lagt en annen utviklingsbane til grunn for analysen, ville virkningene 
av elektrifiseringstiltakene sett annerledes ut. 

4.2 Utviklingsbanen uten nye elektrifiseringstiltak 
(UNET)  

Nedenfor, i Figur 5, er kraftbalanse og kraftpriser i UNET illustrert. Norge har hatt en 
varierende kraftbalanse de siste 20 årene, men har hovedsakelig hatt høyere produksjon enn 
forbruk. Den gjennomsnittlige norske kraftbalansen var i perioden 2000-2019 på 4,4 TWh. I 
UNET-banen øker kraftforbruket fra 137 TWh i 2020 til 154 TWh i 2040. I samme periode 
legger vi til grunn at kraftproduksjonen øker fra 156 TWh til 183 TWh. Med disse 
forutsetningene har Norge et overskudd av kraft på 24 TWh i 2030 og 29 TWh i 2040. Det 
store kraftoverskuddet gir et moderat prisnivå i Norge, og i 2040 vil gjennomsnittlig 
kraftpris være 34 øre/kWh.  

 

 

Figur 5 Norsk kraftbalanse historisk og framover med UNET-banen, TWh  

På samme måte som i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyser de siste årene, forventer vi i 
UNET-banen lavere kraftpriser i Nord-Norge enn i de øvrige prisområdene. En av 
forklaringene på den lave prisen i Nord-Norge er at området har et stort kraftoverskudd, 
og det er ikke tilstrekkelig nettkapasitet til å frakte overskuddskraft ut av området. Det 
oppstår perioder der kraftproduksjon går tapt, både i form av flomtap i magasinene og i 
form av at det ikke er etterspørsel etter kraft. I slike perioder blir kraftprisen nær null. 

 

Figur 6 Kraftpriser i ulike norske områder i UNET-banen, øre/kWh 
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4.3 Endring i kraftbalanse og utveksling mot utlandet 
Vi legger til grunn at elektrifiseringstiltakene øker det norske kraftforbruket med om lag 22 
TWh i 2030 og 23 TWh i 2040, sammenlignet med UNET-banen. Dette reduserer 
kraftoverskuddet i Norge. Etter at tiltakene er gjennomført vil kraftbalansen for Norge være 
3 TWh i 2030 og 7 TWh i 2040.25 

ENDRING I REGIONALE KRAFTBALANSER 

Fordelingen av forbruksøkningen på de ulike prisområdene i Norge er vist i Figur 7. Den 
største økningen kommer i NO2, hvor tiltakene utgjør 12 TWh i 2040. I de øvrige 
prisområdene er forbruksøkningen om lag 3 TWh.  

 

 

25 At endringen i kraftbalanse blir litt mindre enn endringen i forbruket skyldes at kraftproduksjonen i 
Norge utnyttes mer effektivt når forbruket øker.  Det vil si at omfanget av flomtap og nullpriser, som vi 
ser i analyser av UNET-banen, blir mindre med høyere forbruk. I tillegg gir endringer i nettap noe 
utslag i kraftbalansen. 

Norge er delt inn i 
fem prisområder for kraft. 
Prisområdene følger av 
flaskehalser i kraftnettet som 
begrenser den fysiske flyten av 
kraft mellom ulike regioner i 
landet. Ulik tilgang på kraft i 
regionene gjenspeiles i ulik 
kraftpris. Flaskehalser i 
nettet oppstår når nettet ikke 
har nok kapasitet til å 
overføre ønsket mengde 
effekt. 
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Figur 7 Forbruksøkning i de ulike prisområdene i Norge som følge av de studerte elektrifiseringstiltakene, TWh. 

 

Den geografiske fordelingen av elektrifiseringstiltakene gir utslag i de regionale 
kraftbalansene. Dette er vist Figur 8, hvor «Elektrifiseringsbanen» viser kraftbalansen etter 
at tiltakene er gjennomført.  

NO1 er et underskuddsområde i dag, og vi forventer at dette også vil være tilfelle i 
framtiden. Stor utvekslingskapasitet mot andre deler av landet og til Sverige, sikrer 
forsyningssikkerheten til landsdelen.  

NO2 har historisk vært et overskuddsområde for kraft. Den store forbruksøkningen i NO2, 
gjør at kraftbalansen i et gjennomsnittlig værår nærmer seg 0 i begge analyseårene. Området 
har god overføringskapasitet til andre områder i Sør-Norge, samt mot Danmark og 
Nederland, og i framtiden også mot Tyskland og Storbritannia.  

I Midt-Norge, NO3, blir kraftbalansen svakt negativ dersom de foreslåtte 
elektrifiseringstiltakene gjennomføres. Området utveksler kraft mot Nord-Norge og 
Vestlandet, i tillegg til å ha en overføringsforbindelse til Sverige.  

Det vil fortsatt være en sterkt positiv kraftbalanse i Nord-Norge (NO4) og på Vestlandet 
(NO5). 

 

Figur 8 Nasjonal og regionale kraftbalanser i UNET- banen og i Elektrifiseringsbanen (med 
elektrifiseringstiltakene) i 2030 (venstre) og 2040 (høyre), TWh 
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EKSPORTEN REDUSERES, MENS IMPORTEN ØKER 

Norge har utenlandsforbindelser til Sverige, Danmark, Nederland og Finland. Etter planen 
skal to nye forbindelser til Tyskland og Storbritannia settes i drift henholdsvis i år og til 
neste år.  

Utenlandsforbindelsene brukes både til eksport og import av kraft. I UNET-banen har vi et 
overskudd av kraft, det vil si at vi eksporterer mer enn vi importerer i et gjennomsnittlig 
værår. Med elektrifiseringstiltakene øker kraftforbruket i Norge, slik at netto eksport mot 
utlandet blir lavere. Samtidig øker importen. Dette er oppsummert i Tabell 5. Tabellen viser 
også at i et år med gjennomsnittlige værforhold øker importen av kraft mindre enn 
eksporten reduseres. Utenlandsforbindelsene brukes altså mindre.  

Tabell 5: Årlig import og eksport (gjennomsnitt over 30 historiske værscenarioer) i UNET og i 
elektrifiseringsbanen, samt endring i størrelser fra UNET til elektrifiseringsbanen, TWh 

  

  

UNET Elektrifiseringsbanen Endring 

Eksport Import Eksport Import Eksport Import 

2030 41 17 29 26 -12 9 

2040 47 18 33 26 -14 8 

 

Det norske kraftsystemet er væravhengig, ettersom forbruk og produksjon avhenger av 
temperatur, tilsig og vindforhold. Kraftbalanse, kraftpriser og krafthandel varierer derfor fra 
år til år. I analysen fanger vi opp virkninger av dette ved å simulere kraftsystemet med et 
utfallsrom på 30 ulike værscenarioer («værår»), fra 1981 til 2010. 

Med et lavere kraftoverskudd, slik elektrifiseringstiltakene fører til, vil vi i år med lite tilsig bli 
mer avhengig av import for å dekke forbruket. Ser vi på de 5 årene med lavest tilsig i 
perioden 1981-2010, vil det i gjennomsnitt bli et netto importbehov på 13 TWh i 2030 og 
10 TWh i 2040. Det vil fortsatt være flest år med netto eksport selv med 
elektrifiseringstiltakene. I de 5 årene med størst tilsig vil Norge ha en netto eksport på 18 
og 22 TWh i henholdsvis 2030 og 2040. 

 

Figur 9 Norsk kraftbalanse i ulike værår i elektrifiseringsbanen, TWh 

Dersom Norge må importere kraft i flere av årets timer vil kraftprisene i landene rundt oss 
smitte over i norske priser en større andel av tiden. Figur 10 viser prisene i NO2 i UNET og 
i elektrifiseringsbanen, sammen med anslåtte kraftpriser i Tyskland og i Storbritannia i de 
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samme årene26. I elektrifiseringsbanen vil prisen i NO2 ligge nærmere de tyske og britiske 
prisene enn i UNET-banen, og i 2040 viser vår analyse at prisen sør i Norge i snitt ligger litt 
over de tyske prisene.  

 

 

Figur 10 Gjennomsnittspris i NO2, Tyskland og Storbritannia i UNET og elektrifiseringsbanen, øre/kWh 

 

Dette vil påvirke bruken av mellomlandsforbindelsene. Prisøkning i Norge vil øke andelen av 
tiden vi importerer kraft fra Tyskland. Vi observerer også at antall timer med tilnærmet 0 i 
prisforskjell mellom Norge og Tyskland øker i elektrifiseringsbanen sammenlignet med 
UNET. 

 

 

Figur 11 Varighetskurve for kraftflyt mellom Norge (NO2) og Tyskland i UNET og elektrifiseringsbanen, MW 

 

 

26 Land utenfor Norden er modellert eksogent, som vil si at kraftprisene ikke påvirkes av 
forbruksøkningen vi har lagt til grunn i elektrifiseringsbanen. Det er rimelig å anta at kraftprisene 
utenfor Norden påvirkes lite av forbruksøkningen vi analyserer her. 
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4.4 Elektrifiseringstiltakene vil isolert sett øke 
kraftprisen 

Det økte kraftforbruket fra elektrifiseringstiltakene vil isolert sett øke kraftprisene. Hvor 
mye kraftprisen øker, varierer mellom prisområder og mellom ulike værår.  

KRAFTPRISENE BLIR OPP MOT 10 ØRE/KWH HØYERE MED 
ELEKTRIFISERINGSTILTAKENE ENN UTEN  

I vår analyse blir gjennomsnittlig kraftpris i Norge ca. 7 og 10 øre/kWh høyere med 
elektrifiseringstiltakene enn uten, henholdsvis i 2030 og 2040. Siden 2007 har gjennomsnittlig 
kraftpris i Norge variert mellom 18 øre/kWh og 44 øre/kWh (se Figur 12). De historiske 
prisene varierer fra år til år, delvis på grunn av variasjon i vær. Anslåtte kraftpriser for 2030 
og 2040 er et gjennomsnitt av 30 simulerte værår. 

 

Figur 12 Historiske gjennomsnittlige kraftpriser i Norge 2007-2019 og anslåtte kraftpriser i UNET og 
elektrifiseringsbanen. Anslåtte kraftpriser er et gjennomsnitt for Norge over 30 simulerte værår, øre/kWh 

KRAFTPRISENE ØKER MEST I LAVPRISOMRÅDENE 

Figur 13 viser gjennomsnittlige kraftpriser i UNET-banen i de ulike prisområdene i Norge, 
sammen med anslått gjennomsnittlig økning i kraftpris på grunn av de studerte 
elektrifiseringstiltakene. I tillegg viser figuren historiske årlige kraftpriser 2017-2019 per 
prisområde.  Prisvirkningen av elektrifiseringstiltakene er ulik i de ulike prisområdene. 
Kraftprisen øker mest i Nord-Norge, som i utgangspunktet har lavere priser enn resten av 
Norge. 
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Figur 13 Historiske årlige priser (nominelle), anslåtte gjennomsnittlige kraftpriser (reelle 2020-kr) i UNET-
banen og anslått gjennomsnittlig prisøkning (reelle 2020-kr) som følge av elektrifiseringstiltakene. Alle priser 
oppgitt per prisområde i Norge, øre/kWh   

Vi forventer at kraftprisene i Nord-Norge (NO4) i framtiden vil være lavere enn i resten av 
landet. Sammenliknet med UNET-banen, øker kraftprisene i gjennomsnitt med rundt 10 og 
14 øre/kWh i henholdsvis 2030 og 2040. Likevel er kraftprisene i Nord-Norge fortsatt 
lavere enn i resten av landet etter at elektrifiseringstiltakene er gjennomført. 

Lignende virkning ser vi i Midt-Norge (NO3), hvor kraftprisen i UNET-banen er lavere enn i 
Sør-Norge. Prisøkningen er i gjennomsnitt rundt 8 og 9 øre/kWh i elektrifiseringsbanen i 
2030 og 2040. Kraftprisen i Midt-Norge er fortsatt lavere enn i Sør-Norge etter 
elektrifiseringstiltakene. 

I Sør-Norge er det tre prisområder: NO1 (Østlandet), NO2 (Sør- og Sørvestlandet) og 
NO5 (Vestlandet inkludert Bergensområdet og deler av Hallingdal). Disse tre områdene har 
i UNET-banen gjennomsnittlige kraftpriser på 38-40 øre/kWh i 2030 og 2040. Anslått 
prisøkning i forhold til UNET-banen er i de tre områdene i gjennomsnitt rundt 6 øre/kWh i 
2030, og rundt 9-10 øre/kWh i 2040. 

PRISVIRKNINGEN AV ELEKTRIFISERING AVHENGER AV ANTATT 
KRAFTBALANSE  

Hvor mye elektrifiseringstiltakene påvirker kraftprisen avhenger av kraftsituasjonen i et 
område. I analysen vår ser vi at dette særlig er tilfellet i Nord-Norge (NO4).  

Figur 14 viser anslått prisøkning som følge av elektrifiseringstiltakene vi studerer, gitt tre 
ulike utgangspunkt for kraftbalanse i NO4 i 2030 og 2040. Det ene utgangspunktet er 
UNET-banen, mens i de to andre er kraftbalansen i NO4 henholdsvis 1 og 2 TWh lavere. 

Vi ser her at kraftprisen i NO4 er svært følsom for endringer i kraftbalansen. Kraftprisene 
blir i 2030 og 2040 henholdsvis 3,7 og 4,6 øre/kWh høyere dersom kraftbalansen er 2 TWh 
lavere enn i UNET-banen. Videre ser vi at prisøkningen som følge av elektrifiseringstiltakene 
blir mindre når utgangspunktet er en noe lavere kraftbalanse. I UNET-banen øker kraftprisen 
med 13,6 øre/kWh i 2040 som følge av elektrifiseringstiltakene. De samme 
elektrifiseringstiltakene gir en prisøkning på 11,2 øre/kWh når kraftbalansen i NO4 er 2 
TWh lavere.    
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Figur 14 Gjennomsnittlig årlig kraftpris i NO4 og endring som følge av elektrifiseringstiltakene i UNET-banen, 
og fra to andre baner der kraftoverskuddet i NO4 er henholdsvis 1 og 2 TWh lavere, i øre/kWh 

Figuren viser gjennomsnittlig endring i kraftpris som følge av elektrifiseringstiltakene, med de 
tre ulike antakelsene om kraftbalanse i NO4. Grunnen til at prisene i NO4 er svært 
sensitive for endringer i kraftbalansen, er at det i UNET-banen er flere perioder med 
kraftpriser nær null. I disse periodene er det betydelige flaskehalser i nettet, og vann som 
kunne blitt brukt til kraftproduksjon går tapt. I slike perioder vil en liten forbruksøkning gi 
stor prisvirkning, da den øker fra nær null til et mer moderat prisnivå. 

Når det gjennomsnittlige prisnivået i NO4 blir liggende betydelig lavere enn de andre 
områdene i Norge, er det naturlig å anta at det vil skje tilpasninger på forbruks- eller 
produksjonssiden. Vi vurderer prisendringene i de to banene med 1 og 2 TWh lavere 
kraftoverskudd i NO4, som minst like sannsynlige som prisendringene i UNET-banen. 

PRISVARIASJON MELLOM VÆRÅR 

Kraftprisen i Norge avhenger, som nevnt, av været, og kan derfor variere mye fra år til år. I et 
år med mye tilsig, vind og høye temperaturer vil kraftprisen være lavere enn i et år med 
motsatte værforhold. Dette er vist i Figur 15, der de grå stolpene viser gjennomsnittlig 
årspris i Sør-Norge (NO2) i UNET-banen i 2040, gitt ulike historiske værscenarioer fra 
1981til 2010. Prisene er sortert fra høyest til lavest. Det betyr at væråret 2003 er den 
kombinasjon av tilsig, vind og temperaturer som gir høyest pris i vårt datasett. Stiplet grå 
linje viser gjennomsnittspris over alle værscenarioene i UNET-banen. 

Analysen vår viser at prisøkningen som følge av elektrifiseringstiltakene også i stor grad 
avhenger av været fra år til år. Prisen tenderer mot å øke mest i årene der overskuddet av 
kraft er stort (mye tilsig og vind, lavt forbruk) og kraftprisene er lave i utgangspunktet. I 
figuren nedenfor er prisøkningen vist med de blå stolpene. Blå, stiplet linje er gjennomsnittlig 
prisendring over alle de 30 værscenarioene. 
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Figur 15: Kraftpriser i UNET og prisendring (øre/kWh) på grunn av elektrifiseringstiltakene, i NO2.  
Gjennomsnittlig årlig kraftpris per værår i UNET er vist med grå stolper. Gjennomsnittlig kraftpris over alle 
værår i UNET er vist med stiplet grå linje. Prisendring per værår og gjennomsnittlig prisendring er vist med 
henholdsvis blå stolpe og blå, stiplet linje. 

4.5 Konsekvenser av økt kraftpris 
I denne analysen er det nytt forbruk som følge av elektrifiseringstiltak som er årsaken til at 
kraftprisen øker. Vi har ikke vurdert hvorvidt det er lønnsomt å gjennomføre 
elektrifiseringstiltakene.  

Prisøkningen som følger av elektrifiseringstiltakene vil imidlertid gi omfordelingsvirkninger 
mellom de eksisterende forbrukerne, det vil si forbrukerne som er i markedet før 
elektrifiseringstiltakene, produsentene og netteier. De eksisterende forbrukerne får høyere 
kostnader og taper dermed på økte priser. Produsentene får høyere inntekter og tjener 
derfor på økte kraftpriser.  

Netteier får inntekter, såkalte flaskehalsinntekter, når kraft overføres mellom to områder 
med ulik pris. Hvor store inntektene er, avhenger av hvor mye kraft som overføres og hvor 
stor prisforskjellen er. Virkningen av en prisøkning på netteiers overskudd er ikke entydig. 
Økt kraftpris i Norge vil gjøre at forskjellen på norske og utenlandske kraftpriser i typiske 
eksportsituasjoner bli mindre, mens prisforskjellen ved import kan bli høyere. Selv om 
netteiers inntekter i en eksportsituasjon blir mindre, kan dette mer enn oppveies av økte 
importinntekter. Handelsvolumet går ned, vi får økt import, men økningen er ikke stor nok til 
å oppveie reduksjonen i eksport. Det nye forbruket fortrenger dermed noe handel. I vår 
analyse er økningen i importinntektene for lav til å kompensere for reduksjon i 
eksportinntektene.  

Økt forbruk kan bidra til bedre ressursutnyttelse i noen regioner. I situasjoner med flomtap, 
der kraftprisen er null, kan en forbruksøkning innebære at man kan utnytte vann som før 
ville gått til spille. Kraftprisen øker relativt mye i slike situasjoner. Samtidig er dette isolert 
sett en gevinst for Norge. I analysen ser vi at slike situasjoner kan oppstå i Nord-Norge. 
Med UNET-banen som utgangspunkt, kan derfor en forbruksøkning i Nord-Norge føre til 
mer effektiv ressursutnyttelse.  

Økt forbruk kan gi utfordringer for forsyningssikkerheten. I situasjoner der tilgangen på 
kraft i et område er lav, kan en stor forbruksøkning potensielt føre til at det ikke er 
tilstrekkelig med kraft til å dekke alt forbruket, og at forbruk må kobles ut for at driften av 
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kraftsystemet skal kunne opprettholdes. En slik situasjon vil innebære at kraftprisen øker til 
et svært høyt nivå. Samtidig vil det oppstå et tap for Norge i form av udekket forbruk. Det 
kan da være behov for å bygge ut ny produksjons- eller nettkapasitet. Slike situasjoner er 
omtrent fraværende i denne analysen. Det er usikkerhet rundt dette resultatet, både på 
grunn av svakheter i modellverktøyet og rundt forutsetningene i analysen. Beslutninger om 
store forbruksøkninger vil kreve grundigere analyser. 
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VEDLEGG 
Bilde: NVE 

  

Sett pekeren her, og legg inn et bilde. Dra i bildet til det fyller hele ramma, og justér utsnittet med Beskjær-funksjonen på Bildeformat-fanen. 
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5 Vedlegg 

5.1 Anleggsbidrag 

HVA ER ANLEGGSBIDRAG? 

Nettselskapene skal kreve inn anleggsbidrag fra kunder som ønsker tilknytning eller økt 
kapasitet for å dekke hele eller deler av kostnadene ved nødvendige nettforsterkninger.  

I nettanlegg som forsyner flere kunder, skal anleggsbidraget hovedsakelig dekke kundens 
forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget for nettinvesteringen. Det vil si at kunden kun 
skal betale for sin kapasitetsøkning, og ikke annen eventuell kapasitetsøkning i nettet.  

Andelen av investeringen som kunden ikke betaler for, dekkes av nettselskapet og vil over 
tid føre til økt nettleie for alle brukerne av strømnettet. Kunder som utløser 
nettinvesteringer, får et prissignal som reflekterer deres etterspurte kapasitetsøkning. Ved at 
de betaler anleggsbidrag reduseres kostnadene som dekkes av nettselskapet og som veltes 
over i økt nettleie. 

På en slik måte kan anleggsbidrag bidra til at nettselskapene ikke bygger ut mer 
nettkapasitet enn nødvendig, og en riktigere fordeling av kostnadene for nettet som blir 
bygget.  

HVORDAN ER ANLEGGSBIDRAGENE BEREGNET? 

For å fastsette anleggsbidrag som følger av 
elektrifiseringstiltakene må vi beregne 
kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget. 
Kostnadsgrunnlaget finner vi ved å ta 
utgangspunkt i anleggskostnaden for 
nettinvesteringen, trekke fra 
reinvesteringskostnader og legge til 
framskyndingskostnader. På den måten kan 
nettselskapene ta betalt for merkostnader ved at 
endringer i nettet blir gjort tidligere enn 
nødvendig.  

De fleste av de identifiserte nettinvesteringene i 
transmisjonsnettet dreier seg om investeringer i 
nye nettanlegg. I disse tilfellene kan vi se bort fra reinvesterings- og framskyndingskostnader. 
I tilfellene hvor nye nettinvesteringer erstatter eksisterende nettanlegg, har vi lagt til grunn 
at de nye nettanleggene reinvesteres i år 2030. For å beregne framskyndingskostnadene har 
vi brukt en rente på 4 prosent. 

For å finne anleggsbidraget må vi videre beregne elektrifiseringstiltakets forholdsmessige 
andel av nettinvesteringen. Elektrifiseringstiltakets forholdsmessige andel finner vi ved å ta 
utgangspunkt i tiltakets effektbehov, altså kapasitetsøkningen tiltaket medfører, og deler det 
på den totale kapasitetsøkningen i nettanlegget. 

I regional- og transmisjonsnettet reduseres den forholdsmessige andelen med en 
reduksjonsfaktor lik 0,5. Det vil si at kunder i regional- og transmisjonsnettet hovedsakelig 
betaler en forholdsmessig andel av halvparten av de totale investeringskostnadene for 
nettinvesteringene de utløser. Unntaket er dersom nettinvesteringen er kundespesifikk – 

Reinvesteringskostnader er 
kostnader ved å erstatte 
eksisterende nettanlegg, og er 
kostnader nettselskapet 
uansett må ut med når 
nettanleggets levetid utgår.  

Framskyndingskostnader er 
kostnadene ved at nettanlegg 
erstattes før levetiden er gått 
ut. 
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altså kun ment for å dekke behovet til den eller de som utløser investeringen. I denne 
analysen har vi ikke vurdert om en investering er kundespesifikk eller ikke, men antatt at de 
også dekker et framtidig økt forbruk.  

For å ta høyde for den generelle usikkerheten til hva den enkelte kunde utløser av 
investeringer og hvem som har nytte av investeringene på høyere nettnivå, har vi multiplisert 
anleggsbidraget med den gitte reduksjonsfaktoren.  

Det er naturlig å anta at noe annet forbruk i de samme områdene som 
elektrifiseringstiltakene også vil utløser anleggsbidrag. Dette har vi inkludert i beregningene 
ved å se på det antatt totale kapasitetsbehovet og det totale anleggsbidraget for områdene.  

5.2 Beregning av endring i nettleie 

5.2.1 Estimert endring i tarifferingsgrunnlaget 
Vi har estimert hvordan spesifikke investeringer vil påvirke nettselskapenes framtidige 
tarifferingsgrunnlag. Vi har gjort separate beregninger for transmisjonsnett, regionalnett og 
distribusjonsnett. Investeringsbeløpene inngår ikke i tarifferingsgrunnlaget direkte, men 
gjennom avskrivninger og avkastning, nærmere forklart nedenfor.  

INVESTERINGER 

Vi har estimert endringer i tarifferingsgrunnlaget for nettinvesteringene som er anslått i 
denne rapporten. Endringer i tarifferingsgrunnlaget er anslått for både det laveste og det 
høyeste kostnadsanslaget. 

For distribusjonsnett og regionalnett er investeringsbeløpene og anleggsbidrag oppgitt i 
tabellen nedenfor. Beløpene er oppgitt i 2020-kroner, og gjenspeiler totale investeringer 
fram til 2030. I beregningen av endring i tarifferingsgrunnlaget legger vi til grunn at 
investeringene fordeles likt mellom de ti årene i perioden 2020-2029. 

 

Beløp i mill. 
kroner 

Investering, 
høyt anslag 

Investering, 
lavt anslag 

Anleggsbidrag, 
høyt anslag 

Anleggsbidrag, 
lavt anslag 

Distribusjonsnett 3 800 2 800 2 500 1 800 

Regionalnett 1 300 1 000 400 300 

  

For transmisjonsnett legger vi til grunn investeringsbeløp med og uten N-1-forsyning, 
oppgitt i tabellen nedenfor, hvor alle beløpene er oppgitt i 2020-kroner.  

Transmisjonsnett, 
beløp i mill. 
kroner 

Investering, 
høyt anslag 

Investering, lavt 
anslag 

Anleggsbidrag, 
høyt anslag 

Anleggsbidrag, 
lavt anslag 

2025 1 725 250 616 0 

2030 8 300 4 980 2 304 1 030 

2040 475 125 109 17 

AVSKRIVNINGER 

I denne beregningen har vi lagt til grunn en avskrivningstid på 40 år for alle investeringene. 
For hvert av disse 40 årene, vil avskrivninger tilsvarende 1/40 av investeringsbeløpet inngå i 
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nettselskapenes tarifferingsgrunnlag. Merk at det kun er avskrivninger for nettselskapenes 
egenfinansierte investeringer som blir inkludert i tarifferingsgrunnlaget.  

AVKASTNING 

Nettselskapene får årlig en avkastning på sin investerte kapital. De investeringsbeløpene 
som ikke ennå er avskrevet og inkludert i tarifferingsgrunnlaget, er nettselskapenes bokførte 
verdier. For å finne avkastningen på den investerte kapitalen, tar vi de bokførte verdiene, 
tillagt 1 prosent for arbeidskapital, og multipliserer med den gjeldende referanserenten. 
Referanserenten angir hva som er en rimelig avkastning på nettselskapenes investerte 
kapital, og er en størrelse som RME oppdaterer årlig. I denne analysen har vi for enkelhets 
skyld lagt til grunn en rente på 5,5 prosent for alle årene fram til 2040. Til sammenligning 
ble referanserenten for 2019 fastsatt til 5,69 prosent, og referanserenten for 2020 er 
foreløpig estimert til 5,43 prosent. Merk at det kun er avkastning på nettselskapenes 
egenfinansierte investeringer som blir inkludert i tarifferingsgrunnlaget. 

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

I tillegg til kapitalkostnadene som knytter seg direkte til investeringene, vil nettselskapene 
også få økte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av de nye nettanleggene. Vi antar at 
årlige drifts- og vedlikeholdskostnader som følger av investeringene tilsvarer 1,5 prosent av 
investeringsbeløpet. I denne sammenheng snakker vi om det totale investeringsbeløpet, som 
også inkluderer den delen som er finansiert med anleggsbidrag, siden nettselskapet plikter å 
drifte og vedlikeholde bidragsfinansierte anlegg på lik linje med andre nettanlegg.  

5.2.2 Estimert framtidig kraftforbruk 
Vi har lagt til grunn framskrevet kraftforbruk i elektrifiseringsbanen som er beskrevet i 
denne rapporten. Dette inkluderer kraftforbruket i UNET, som er beskrevet i kapittel 4, 
samt elektrifiseringstiltakene som studeres i denne rapporten. 

ESTIMERT FRAMTIDIG ENERGIBRUK PER NETTNIVÅ 

Som nevnt, har vi estimert endring i tarifferingsgrunnlaget separat for transmisjonsnett, 
regionalnett og distribusjonsnett. Dermed må vi også gjøre noen antagelser rundt hvor mye 
av energien som forbrukes i de ulike nettnivåene. Basert på tall fra eRapp for 2016-2018, 
ser vi at 11 prosent av energien ble forbrukt i transmisjonsnettet, 12 prosent av energien 
ble forbrukt i regionalnettet, og 77 prosent av energien ble forbruket i distribusjonsnettet. 
Vi antar at den samme fordelingen også vil gjelde framover.  

5.2.3 Estimert endring i nettleie for ulike nettkunder 
Vi har estimert framtidig nettleieendring for kunder i distribusjonsnettet, kunder i 
regionalnett og for kraftkrevende industri.  

ESTIMERT ENDRING I NETTLEIE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI 

Vi vet at kostnadsøkninger i transmisjonsnettet vil påvirke nettleia til alle nettkunder, 
uavhengig av hvilket nettnivå de er tilknyttet. Derfor deler vi forventet økning i 
tarifferingsgrunnlag på totalt estimert framtidig forbruk. Dette gir oss en nettleieendring i 
øre/kWh som vi kan si vil gjelde for alt kraftforbruk i Norge.  

Likevel vet vi at noen forbrukere vil ta en større del av kostnadsøkningen enn andre 
forbrukere. Blant annet vet vi at kraftkrevende industri har en rabatt i nettleia i forhold til 
alminnelig forsyning. Vi legger til grunn at fra 2021 vil denne rabatten maksimalt utgjøre 50 
prosent av nettleien for alminnelig forsyning. Basert på denne informasjonen, og informasjon 
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om forventet forbruk i kraftkrevende industri og alminnelig forsyning, kan vi estimere 
separate nettleieendringer for disse to gruppene.   

ESTIMERT ENDRING I NETTLEIEN FOR KUNDER I REGIONALNETT 

Som for transmisjonsnett, regner vi nettleieendring for kunder som er tilknyttet 
regionalnett. Vi vet at kostnadsøkninger i regionalnett vil påvirke nettleien til nettkundene 
som er tilknyttet regionalnett og distribusjonsnett. Derfor deler vi forventet økning i 
tarifferingsgrunnlag for regionalnett på estimert framtidig forbruk i regionalnett og 
distribusjonsnett, altså 89 prosent av totalt forbruk. Dette gir oss en endring i øre/kWh 
som vil gjelde for regionalnett og distribusjonsnett. For å finne den totale nettleieendringen 
for regionalnett, må vi legge til endringen vi fant å gjelde for alminnelig forsyning, som fulgte 
av investeringene i transmisjonsnett.  

ESTIMERT ENDRING I NETTLEIE FOR KUNDER I DISTRIBUSJONSNETT 

For distribusjonsnett vet vi at kostnadsøkningene kun vil påvirke nettleien til nettkundene 
som er tilknyttet lokalt distribusjonsnett. Derfor deler vi forventet økning i 
tarifferingsgrunnlag for distribusjonsnett på estimert framtidig forbruk i distribusjonsnett, 
som er 77 prosent av totalt forbruk. Dette gir oss en endring i øre/kWh som vil gjelde for 
distribusjonsnett. For å finne den totale nettleieendringen for distribusjonsnett, må vi 
inkludere endringene som vi fant å gjelde for alminnelig forsyning, som fulgte av 
investeringene i regionalnett og transmisjonsnett.  

5.3 Beregning av nettkostnader i Klimakur 2030 
For å estimere nettkostnadene i distribusjonsnettet ved ulike elektrifiseringstiltak har vi 
brukt en rekke kilder. For estimering av nettkostnadene til elferger har vi brukt flere 
rapporter fra DNV GL om temaet.  DNV GL har også estimert nettkostnadene for en 
fullelektrifisert bilpark i Norge, og vi har tilpasset anslagene til tiltakene i Klimakur. For 
nettkostnader til hurtigladestasjoner for elbiler har vi benyttet et anslag basert på tall fra 
ladeoperatørene selv.  Varebiler har i stor grad det samme kjøremønsteret som elbiler, så vi 
har benyttet det samme tallgrunnlaget her som for elbiler. Bussoperatørene i de store byene 
i Norge har estimert nettkostnadene for elektrifisering av busser for oss. Når det gjelder 
estimatet for nettkostnader knyttet til elektrifisering av lastebiler er det stor usikkerhet 
knyttet til dette anslaget i fravær av at dette har kommet på plass. Her har vi benyttet et 
estimat basert på det vi vet om nettkostnader for andre kjøretøy. 

For kostnader i regionalnettet har vi antatt en belastning i topplasttimen for de ulike 
transportsegmentene. Klimakur omfatter også beregning av kostnader for å investere, drifte 
og vedlikeholde regionalnettet. I dette prosjektet har vi kun tatt med investeringsandelen av 
disse kostnadene og justert for levetiden til anlegget for å estimere nødvendige 
investeringer i regionalnettet. 

5.4 Detaljer om kraftsystemanalysene 

ANALYSEMETODIKK OG MODELLVERKTØY 

Kraftsystemanalysene som er presentert i kapittel 4 er gjennomført i kraftmarkedsmodellen 
Thema og i kraftsystemmodellen Samnett. Thema er brukt til å generere prisrekker for 
Storbritannia og kontinentet for UNET. Disse prisrekkene er videre brukt inn i Samnett.  

Resultatene i kraftsystemanalysen viser de direkte (førsteordens) effektene av et tiltak i 
systemet. Et nytt tiltak som gir prisendring, kan imidlertid gi ringvirkninger i kraftsystemet. 
Disse ringvirkningene blir ikke hensyntatt i analysen. 
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Det nordiske kraftsystemet er 
modellert og simulert i 
kraftsystemmodellen Samnett. 
Samnett har blant annet en mer 
detaljert modellering av vannkraft 
enn Thema. Den simulerer også 
både markedsflyt og nettflyt, mens 
Thema kun simulerer kun 
markedsflyt.  

I Samnettmodellen er Norge delt 
inn i 15 områder, se Figur 16. Den 
har altså en finere 
områdeinndeling enn 
prisområdeinndelingen som 
benyttes i virkeligheten. De 
resulterende prisforskjellene vi 
ser i modellen representerer 
flaskehalshåndteringen som gjøres 
ved hjelp av både prisområder og 
spesialregulering i den virkelige 
driften. 

FORUTSETNINGER 

UNET-banen, som ligger til grunn 
for analysen, er basert på 
basisscenarioet fra NVEs 
langsiktige kraftmarkedsanalyse. I basisscenarioet er det antatt at noen av 
elektrifiseringstiltakene vi studerer i denne rapporten gjennomføres. Disse utgjør en 
forbruksøkning på til sammen om lag 10 TWh mot 2040, og er elektrifisering av Melkøya 
landanlegg, Troll B og C, Oseberg Feltsenter, Oseberg Sør, Sleipner Øst, delelektrifisering av 
Kårstø og 4 TWh av elektrifiseringstiltakene fra Klimakur. For kunne analysere de isolerte 
virkningene av elektrifiseringstiltakene vi studerer i denne rapporten, er disse tatt ut fra 
basisscenarioet. Basisscenarioet fratrukket elektrifiseringstiltakene, kalles i denne rapporten 
UNET (Uten nye elektrifiseringstiltak). 

Forutsetningene om utvikling i produksjon, nett, brenselspriser og CO2-priser er de samme 
som i basisscenarioet i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse 2020. Mer detaljerte 
beskrivelser av forutsetningene i basisscenarioet finnes i Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020:  
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-
kraftmarkedsanalyse/ 

Figur 16 Områdeinndeling i Norge i NVEs samnettmodell.

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/
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