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Sammendrag:

Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste
året har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og
kraftprisene på lang sikt. EU har besluttet å oppjustere utslippsmålene for 2030
og lagt fram forslag til endringer i regelverk for å få dette til. Dette har allerede
bidratt til å heve CO2-prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i
Norge det siste året.
Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover
enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at
utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker og at vi forventer en
vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Kraftprisene øker mot 2030, men
faller på lenger sikt i takt med at den fornybare produksjonen i Europa øker.
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Forord
Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av
energi. Hvert år lager vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i de fundamentale langsiktige
driverne vi ser i dag, analyserer vi hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg mot 2040. Dette er en
overordnet analyse der vi i hovedsak ser på utvikling i kraftbalanse, kraftpriser og handel med kraft. Vurderinger av
effekttilgang og forsyningssikkerhet i Norge er ikke en del av denne analysen.
Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver. For eksempel bruker vi kraftprisene fra analysen til å vurdere
samfunnsøkonomisk lønnsomhet når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon. Vi bruker også
kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd og til å besvare oppdrag fra Olje- og
energidepartementet, for eksempel i forbindelse med arbeid med stortingsmeldinger.
Rapporten er delt i to. I del 1 går vi gjennom våre framskrivinger av kraftproduksjon, kraftforbruk, og CO2- og
brenselspriser i Europa, Norden og i Norge. I del 2 beskriver vi hvilke konsekvenser dette får for kraftpriser og
handel med kraft.

Oslo, oktober 2021.

Kjetil Lund

Inga Nordberg

Vassdrags- og energidirektør

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen

Framtidige kraft- og brenselspriser i rapporten er i reelle 2021-kroner.
Included content supplied by IHS Markit (IHS, 2021); copyright IHS Markit 2021. All rights reserved.

2

Sammendrag
INNLEDNING
Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste året har det skjedd endringer som
trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. EU har besluttet å oppjustere utslippsmålene
for 2030 og lagt fram forslag til endringer i regelverk for å få dette til. Dette har allerede bidratt til å heve CO2prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i Norge det siste året.
I juni i år la regjeringen fram stortingsmeldingen «Energi til arbeid» om langsiktig verdiskaping fra norske
energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021)). Meldingen inneholder regjeringens strategi for elektrifisering.
Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som blant annet skal vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle
og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Meldingen inneholder også et veikart for hydrogen, og presenterer steg for
å legge til rette for vindkraft til havs. Stortingsmeldingen har ikke blitt behandlet i Stortinget ennå, og vil først
kunne tas til behandling etter at nytt Storting er på plass. I løpet av det siste året har også to nye
mellomlandsforbindelser fra Norge til henholdsvis Tyskland og Storbritannia blitt satt i drift. Økt
utvekslingskapasitet gjør at norske kraftpriser blir mer eksponert for kraftprisene i Europa.
Kraftprisene varierer stadig mer på kort sikt, både gjennom året og fra år til år. 2020 var et år med mye nedbør og
rekordlave kraftpriser. I 2021 har vi sett det motsatte. Lite nedbør og lav magasinfylling, sammen med kraftig økning
i gass- og kullpriser har bidratt til rekordhøye kraftpriser i Sør-Norge gjennom høsten 2021. Raske væromslag,
kombinert med høye kostnader på termisk produksjon, har vist tydelig hvordan prisene kan svinge i et værbasert
system. I starten av oktober varierte den tyske timesprisen fra negativ til over 4 kr/kWh i løpet av noen få dager. I
denne analysen vurderer vi den langsiktige utviklingen, som er drevet av fundamentale endringer. Samtidig ser vi
også på hvordan den kortsiktige variasjonen kommer til å endre seg, som følge av de langsiktige trendene.
Utviklingen i kraftmarkedet i Europa mot 2040 vil i stor grad bli drevet av klimapolitikk og teknologiutvikling. En
sentral del av klimaomstillingen er å erstatte produksjon og bruk av fossile energikilder, med produksjon og bruk
av fornybar kraft. Dette innebærer at energi- og kraftsektoren blir mer integrert. Forhold utenfor kraftmarkedet
får dermed enda større innvirkning på kraftmarkedet. Dette gjør det mer krevende å framskrive utviklingen.
EUs klimamål er ambisiøse, og politikken for omleggingen de neste tiårene er ikke fullt utviklet ennå. Det er derfor
usikkert hvor raskt og i hvilket omfang endringer vil skje, hvilke virkemidler som vil bli tatt i bruk og hvordan dette
samlet sett vil påvirke energi- og kraftmarkedene.
Klimaomstillingen driver utviklingen i retning av høye CO2-priser og vekst i kraftforbruket, også i Norge. Dette vil
isolert sett gi høyere kraftpriser. Utbygging av mer kraftproduksjon vil på den andre siden bidra til reduserte
kraftpriser. Samtidig er utbygging av kraftproduksjon ofte kontroversielt og medfører naturinngrep og andre
samfunnsvirkninger. Politiske avveininger vil få stor betydning for utviklingen fram mot 2040. Ønsket om mer,
rimelig fornybar kraftproduksjon som legger til rette for økt elektrifisering og industri må balanseres opp mot
ønsket om å minimere de negative virkningene av mer utbygging.
Alt dette peker mot at utviklingen de neste tiårene er usikker. Hvilke forutsetninger man legger til grunn om
utviklingen, er avgjørende for analyseresultatene. I vår langsiktige kraftmarkedsanalyse legger vi fram NVEs
forventning om utviklingen i kraftmarkedet mot 2040, gitt de driverne og utfordringene vi ser i dag. Samtidig
forsøker vi å synliggjøre viktige usikkerhetselementer framover.
KLIMAPOLITIKK ER EN DRIVER I UTVIKLINGEN AV KRAFTSYSTEMET
I april i år ble det besluttet å oppjustere målet for utslippsreduksjoner i EU til 55 prosent reduksjon innen 2030,
sammenliknet med 1990-nivå. EU-kommisjonen lanserte i juli i år forslag til revidering av unionens energi- og
klimaregelverk i Fit for 55-pakken. Denne gir føringer for energiomstillingen EU må gjennom for å nå det
oppjusterte utslippsmålet. Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent og opp mot
55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.
Klimapolitikken endrer sammensetningen av kraftproduksjonen. I Europa blir fossil kraftproduksjon erstattet av
solkraft, vindkraft på land og til havs.
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Klimapolitikken endrer også kraftforbruket. På den ene siden er det drivere som trekker i retning av økt
kraftforbruk. Fossil energibruk erstattes av strøm, og dette fører til økt etterspørsel etter kraft. Ikke all fossil
energibruk kan elektrifiseres. Derfor blir også andre utslippsfrie energibærere, som hydrogen, sentrale for å
redusere klimagassutslippene. I flere land er det planer om produksjon av battericeller. Både produksjon av
batterier, hydrogen, og annen kraftkrevende industri vil kreve mye strøm. På den andre siden vil
energieffektivisering, som er et viktig satsningsområde i EU, bidra til å dempe kraftforbruket.
Dersom EU skal nå sitt oppjusterte utslippsmål for 2030 kan det kreve at strømforbruket øker mer enn vi har lagt
til grunn i årets analyse. Det kan for eksempel bli nødvendig med raskere og mer elektrifisering innenfor transport,
bygg og industri. Det kan også bli nødvendig med raskere og mer utbygging av fornybar kraftproduksjon, og et
større omfang av utslippsfrie fleksibilitetsløsninger i kraftsystemet. Virkemiddelspakken som EU-kommisjonen har
lagt fram i forbindelse med det oppjusterte klimamålet, Fit for 55, har som hensikt å legge til rette for dette. Denne
er ikke politisk vedtatt ennå.
Utbygging av fornybar kraftproduksjon i det omfanget det er lagt opp til i Europa vil kreve mye areal, og
interessekonflikter kan bli en utfordring. Det vil i tillegg kreve en rask og omfattende utbygging av kraftnettet i og
mellom europeiske land. Utbygging av kraftnett er også arealkrevende og medfører ofte interessekonflikter.
TEKNOLOGIUTVIKLING ER SENTRALT I ENERGIOMSTILLINGEN
Teknologiutvikling er en annen sentral driver for utviklingen i kraftsystemet. En rask og omfattende
teknologiutvikling er nødvendig, både for å redusere kostnader, og for å håndtere utfordringene knyttet til et
kraftsystem med lave utslipp som i større grad er basert på ikke-regulerbar kraft.
Flere land satser stort på vindkraft til havs. Havvind er imidlertid betydelig dyrere enn vindkraft på land. Bunnfast
havvind er en moden teknologi som vil være lønnsom å bygge ut i mange av landene i Europa. I områder som er
dypere enn 60-70 meter er bunnfast havvind lite egnet. Teknologien for flytende vindkraft er under utvikling, og vi
forventer at kostnadene vil falle i årene framover. Solceller blir stadig billigere og mer effektive. Ny teknologi vil
gjøre at bakkemonterte solkraftverk kan produsere kraft jevnere over døgnet.
Vi forventer at teknologiutviklingen også fortsetter for batterier. Det gjør det mulig med mer stasjonær
energilagring knyttet til nettet, for eksempel i kombinasjon med solkraftverk. Også teknologi for å utnytte batterier
i parkerte biler i kraftforsynligen er i utvikling.
EU-kommisjonen la i 2020 fram to strategier som innebærer en sterk satsing på hydrogen og på
energisystemintegrasjon. Fordi hydrogen både kan produseres med strøm, men også brukes til å lage strøm, kan
hydrogenmarkedet og kraftmarkedet bli tettere integrert de neste tiårene. Vi antar at hydrogenteknologi vil ha en
liknende kostnadsutvikling som andre energiteknologier har hatt, etter hvert som produksjonen skaleres opp.
STØRRE ANDEL FORNYBAR KRAFT I EUROPA KREVER NYE FLEKSIBILITETSLØSNINGER
Gjennom flere tiår har kjernekraft og kullkraft vært sentrale teknologier for kraftproduksjon i Europa. Kjernekraft
er en stabil kilde til kraftproduksjon og kullkraft kan reguleres opp og ned ut fra hvordan kraftforbruket varierer.
Disse teknologiene skal framover erstattes med fornybar, væravhengig kraftproduksjon, først og fremst sol- og
vindkraft. Sol- og vindkraft produserer når værforholdene tilsier det.
Denne omleggingen av kraftsystemet kan bli krevende, særlig med tanke på at den skal skje samtidig med at
kraftforbruket i Europa er forventet å øke. Et mer elektrifisert Europa innebærer også at samfunnet blir enda mer
avhengig av en stabil og sikker kraftforsyning.
Analysen vår viser at det i 2040 oppstår situasjoner i Europa der perioder med lite sol og vind sammenfaller med
høy kraftetterspørsel. Disse situasjonene er spesielt utfordrende når produksjonssvikten er langvarig eller
samvarierer over større områder. For å være i stand til å dekke forbruket under alle værforhold vil det være
behov for et stort omfang av fleksibilitetsløsninger i systemet. Forbrukerfleksibilitet og batterier vil kunne bidra til
å redusere prisforskjellene innad i døgnet, men er foreløpig ikke egnet til å håndtere lengre perioder med lite sol
og vind. For å håndtere de mer langvarige svingningene kreves det andre former for fleksibilitet, som for eksempel
hydrogen. Det er imidlertid teknisk-økonomiske utfordringer med bruk av hydrogen i kraftsystemet. Blant annet
har både hydrogenproduksjon fra strøm og strømproduksjon fra hydrogen store varmetap.
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Med en større andel fornybar kraftproduksjon i Europa, blir det også flere timer med svært lave kraftpriser. Dette
reduserer inntektene for kraftprodusentene og gir mindre insentiver til å investere i ny fornybar kraftproduksjon.
Samtidig gir det insentiver til å utnytte fleksibelt forbruk, som bruker strøm når prisen er lav.
KLIMAHENSYN OG ØKONOMI KAN BLI UTFORDRET AV KRAV TIL FORSYNINGSSIKKERHET
Det er usikkert om, og i så fall når, nye og utslippsfrie fleksibilitetsteknologier vil erstatte de tradisjonelle kildene i
Europa i sin helhet. Dette avhenger både av teknologiutvikling og de politiske rammebetingelsene som blir lagt
framover.
På veien mot et utslippsfritt kraftsystem, er det vanskelig å se for seg at myndighetene i Europa vil planlegge seg
mot en situasjon der deler av forbruket må avkortes i lengre perioder. Hvis løsninger som batterier og
strømproduksjon fra hydrogen ikke kommer på plass i stort nok omfang, kan det være et alternativ å bruke
gasskraft eller andre typer termisk produksjon som strategisk reserve. Kostnaden ved å drive kraftsystemet kan da
bli høy.
ELEKTRIFISERING OG NY INDUSTRI GIR EN MARKANT ØKNING I NORSK KRAFTFORBRUK
Basert på planene som foreligger i dag og gjeldende politikk, forventer vi en omfattende vekst i kraftforbruket i
Norge mot 2040. Dette er økt forbruk til elektrifisering av transport, petroleumsvirksomhet og ny industriaktivitet.
I tillegg kan elektrolysebasert hydrogenproduksjon til transport og industri komme til å kreve mye strøm.
I vårt basisscenario legger vi til grunn at kraftforbruket øker fra 138 TWh i 2021 til 174 TWh i 2040. Veksten i
eksisterende og ny industrivirksomhet i Norge vil avhenge sterkt av den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt.
Hvor mye kraftforbruket øker, vil også avhenge av kraftpriser og nettkapasitet. Hvis enda flere nye prosjekter blir
gjennomført, anslår vi at kraftforbruket kan øke til et nivå rundt 200 TWh i 2040.
NETT, PRODUKSJON OG KRAFTPRISER HAR BETYDNING FOR FORBRUKSUTVIKLINGEN I NORGE
For de fleste store kraftbrukere utgjør strømkostnadene en stor del av kostnadene for virksomheten. Dersom
kraftprisene blir for høye, vil dette begrense forbruksutviklingen. I basisscenarioet i årets analyse anslår vi at årlig
kraftpris i Norge vil være 50 øre/kWh i gjennomsnitt i 2040, noe som er høyere enn det nivået vi har hatt
historisk.
En forenklet modellberegning viser at hvis kraftforbruket øker til 200 TWh 2040, uten at produksjonen øker mer
enn i basisscenarioet, vil dette isolert sett øke kraftprisene med ytterligere 10-13 øre/kWh i 2040 sammenliknet
med basisscenarioet. Hvis det samtidig bygges ut mer kraftproduksjon enn det vi har lagt til grunn i basisscenarioet,
vil ikke kraftprisene øke like mye. Økt utbygging av ny produksjon kan dermed bidra til å tilrettelegge for en større
forbruksvekst.
En høy forbruksvekst i Norge mot 2040 vil også kreve at det bygges ut mye nytt kraftnett, og at det bygges ut i
tide. I flere av områdene hvor det er planlagt ny industri og elektrifiseringstiltak i industrien på land eller på
sokkelen, er det i dag begrenset nettkapasitet.
Rammene for utbygging av både nett og kraftproduksjon er i stor grad gitt av konsesjonssystemet, hvor myndighetene
gjør avveininger mellom nyttevirkningene av tiltakene opp mot samfunnskostnadene. Siden 2019 har det vært en
økning i antallet søknader om nettkonsesjon. Samtidig som Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid ble lagt fram,
oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som blant annet skal foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å
konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
ENERGIEFFEKTIVISERING BIDRAR TIL Å DEMPE VEKSTEN I FORBRUK OG KRAFTPRISER I NORGE
Norge har et stort potensial for energieffektivisering. NVE har anslått at det er et lønnsomt
energieffektiviseringspotensial i dagens bygningsmasse på rundt 13 TWh, gitt en sluttbrukerpris på 1 krone/kWh.
Selv om mange av tiltakene er lønnsomme, vil de ikke nødvendigvis bli gjennomført. Grunner til dette kan være at
energieffektiviseringstiltak kan ha en høy investeringskostnad, forbrukerne kan mangle informasjon, eller de kan ha
andre preferanser for sin ressursbruk.
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Vi anslår i denne rapporten at energieffektiviseringstiltak vil redusere kraftforbruket i bygg med 8 TWh i 2040.
Analysen viser at dette isolert sett demper den gjennomsnittlige norske kraftprisen med 4-5 øre/kWh i 2040.
KRAFTPRODUKSJONEN I NORGE ØKER MEST FRA 2030 TIL 2040
En utvikling med lavere utbyggingskostnader, høyere CO2-pris og økt forbruksvekst, vil gjøre det mer lønnsomt å
bygge ut ny kraftproduksjon i Norge. Vindkraft på land er allerede lønnsomt uten subsidier. Det har imidlertid vært
sterk motstand mot vindkraftutbygging de siste årene. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft ble stanset i april 2019.
Det arbeides nå med å ferdigstille et revidert konsesjonsregime for vindkraft etter Stortingets behandling av
stortingsmeldingen Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019-2020)). Vi har i analysen lagt til grunn at det ikke kommer
ny vindkraft på land i Norge av særlig omfang før 2030.
Flere aktører ønsker å bygge ut vindkraft til havs. Det er åpnet to områder for utbygging av vindkraft til havs i
Norge: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Disse er åpnet for utbygging opp mot 4,5 GW samlet installert effekt.
Dette kan gi om lag 20 TWh kraftproduksjon i et gjennomsnittsår. For øyeblikket er regelverket og rammene for
hvordan man skal søke om konsesjon og hvem som skal få lov til å søke under arbeid. Vi forventer at både
konsesjonsprosessene og utbyggingen av havvind vil ta tid. Vi legger derfor til grunn at det bygges vindkraft til havs i
Norge først etter 2030.
Med våre antakelser om kostnadsreduksjon og prisutviklingen i basisscenarioet, kan det bli lønnsomt å bygge
bunnfast vindkraft til havs uten subsidier før 2040. Flytende havvind er dyrere enn bunnfast, og det er mer usikkert
når det vil bli lønnsomt å bygge ut flytende havvind uten subsidier.
I denne analysen har vi lagt til grunn at det bygges ut 7 TWh vindkraft til havs i Norge, og at dette tilknyttes med
en overføringsforbindelse til det norske kraftsystemet. En slik utbygging kan for eksempel skje i form av flytende
havvind i Utsira Nord.
Det kan være aktuelt å bygge ut Sørlige Nordsjø II som et hybridprosjekt. Dette innebærer at vindkraftverket
tilknyttes flere land, samtidig som man bruker overføringsforbindelsene til å overføre strøm mellom landene. Både
mellomlandsforbindelser og ny kraftproduksjon påvirker kraftpriser og handelsmønster. Hvis vi hadde lagt til grunn
hybridprosjekter i analysen, ville både kraftpris- og handelsresultatene endret seg.
Med våre kostnadsanslag og kraftprisbanen fra basisscenarioet, er utbygging av bakkemontert solkraft lønnsomt
allerede i dag. Vi forventer å ta konsesjonssøknader for slike solkraftverk i Norge til behandling i løpet av året.
Solkraft går trolig raskere å bygge ut enn vann- og vindkraft. Det er derfor mer usikkert hvor mye solkraft som
bygges i perioden fram til 2030, enn for de andre produksjonsteknologiene.
Hvor mye kraftproduksjon som bygges ut er i stor grad gitt av rammene i konsesjonssystemet, der myndighetene
gjør avveininger mellom fordelene og ulempene ved å bygge ut ny kraftproduksjon. Konsesjonsbehandlingen skal
sikre at alle som blir berørt skal få tilstrekkelig mulighet til å bli involvert. Konsesjonsprosessen tar derfor tid, og
innebærer at det er lange ledetider for utbygging av ny kraftproduksjon i Norge.
I vårt basisscenario anslår vi at kraftproduksjonen i Norge øker med 28 TWh, fra 158 TWh til 186 TWh, fram mot
2040.
Norge har i dag et kraftoverskudd på 20 TWh i et år med gjennomsnittlige værforhold. Mot 2030 forventer vi at
kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen, og at overskuddet reduseres til 7 TWh. Videre antar vi at
produksjonen øker mer enn forbruket etter 2030, og at Norge har et kraftoverskudd på 12 TWh i 2040.
Kraftproduksjonen og kraftforbruket vil imidlertid variere mye både mellom år og gjennom året. Dette innebærer
at Norge både eksporterer og importerer kraft gjennom hele analyseperioden.
Tabell 1 Utvikling i kraftproduksjon, -forbruk og -balanse i Norge i vårt basisscenario. Alle tall oppgitt i TWh/år.
2021

2025

2030

2040

Produksjon

158

163

166

186

Forbruk

138

146

159

174

Kraftbalanse

20

17

7

12
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HØYERE PRISNIVÅ I NORGE ENN VI HAR SETT HISTORISK
Analysen vår viser at kraftprisnivået i Norge vil bli høyere framover enn det vi har sett historisk. To viktige
grunner til dette er økt utvekslingskapasitet mellom Norden og Europa og at vi legger til grunn vedvarende høye
CO2-priser. Prisnivået i årets analyse ligger rundt 10 øre/kWh høyere gjennom hele analyseperioden enn det vi
anslo i fjorårets langsiktige kraftmarkedsanalyse. Dette er hovedsakelig fordi utsiktene til CO2-prisen har endret
seg som følge av EUs oppjusterte utslippsmål.
Figuren under viser historiske kraftpriser og utvikling i gjennomsnittlig årlig kraftpris i Norge i vår basisbane fra
2025 til 2040, med et utfallsrom som er gitt av høyere og lavere brensels- og CO2-priser.
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Historiske, årlige gjennomsnittskraftpriser i Norge (grå linje) og vektet gjennomsnittlig norsk kraftpris fra 2025 til 2040 i vårt
basisscenario i årets analyse (LA 21, blå heltrukken linje) og fjorårets analyse (LA 20, blå stiplet linje). Utfallsrommet rundt basisbanen
(blått skravert felt) er gitt av lavere og høyere brensels- og CO2-priser. Alle priser målt i 2021-kroner.

CO2-prisen har økt betydelig det siste året, og har de siste månedene ligget på rekordhøye nivåer. Etter at vi
fastsatte forutsetningene i denne analysen, har CO2-prisen fortsatt å øke. Kortsiktige prisdrivere i
brenselsmarkedene har trolig bidratt til at både gass-, kull- og CO2-prisene har økt siden årsskiftet. Det er
vanskelig å skille mellom virkningen av kortsiktige og langsiktige prisdrivere. Usikkerheten om den langsiktige
utviklingen i CO2-prisen er derfor stor.
HØYERE FORNYBARANDEL I EUROPA REDUSERER GJENNOMSNITTSPRISENE PÅ LANG SIKT
Forutsetningene om økende gass- og CO2-priser er viktige årsaker til at den årlige gjennomsnittsprisen i Norge
øker mot 2030 i denne analysen. Prisøkningen forsterkes av at det norske kraftforbruket vokser mer enn
kraftproduksjonen.
Mellom 2030 og 2040 anslår vi imidlertid at de årlige gjennomsnittlige kraftprisene i Norge faller, særlig i SørNorge. Dette henger sammen med at fornybarandelen i landene rundt oss øker, samtidig som vi forventer at
utbyggingen av sol- og vindkraft i Norge tar seg opp fra 2030.
En større andel fornybar kraftproduksjon i Europa gjør at termisk kraftproduksjon vil bli prissettende i en mindre
andel av tiden. Derfor får CO2-, kull- og gassprisene mindre innvirkning på kraftprisene i Europa og i Norge jo
nærmere 2040 vi kommer.
TEKNOLOGIVALG I EUROPA VIL FÅ STOR BETYDNING FOR KRAFTPRISENE
Rundt 2040 kan løsninger som hydrogen, batterier og forbrukerfleksibilitet få stor innvirkning på kraftprisene i
Europa. Dette vil i så fall også påvirke norske kraftpriser.
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I årets analyse har vi forutsatt en betydelig mengde elektrolysekapasitet i det europeiske kraftsystemet i 2040, og
at elektrolysørene produserer hydrogen når kraftprisene er lave. Dette trekker kraftprisene i Europa opp i de
timene kraftprisene ellers ville vært lave. I analysen blir kraftforbruk til hydrogenproduksjon prissettende i Europa i
en betydelig andel av tiden i 2040.
Vi har forutsatt at gasskraft, batterier og forbrukerfleksibilitet vil være viktige kilder til fleksibilitet i kraftsystemet i
Europa i 2040. I tillegg har vi antatt at hydrogenkraftverk vil bidra noe til å dekke forbruket i perioder med lite
vind- og solkraft.
Bruk av batterier og hydrogen i kraftsystemet er lite utbredt i dag, og det er usikkert om det kommer på plass i et
slikt omfang som vi har forutsatt. Dette avhenger blant annet av teknologiutvikling, kraftpriser og regulatoriske
rammevilkår. Det er derfor vanskelig å vurdere hvilke tekniske egenskaper og kostnader en skal legge til grunn for
framtiden. Fordi vi ser at de nye teknologiene blir prissettende i en relativt stor andel av året er det viktig å
vurdere resultatene i lys av denne usikkerheten. Hydrogenprisene vi legger til grunn er på samme måte som CO2prisene er en sentral usikkerhetsfaktor i analysen.
Dersom utviklingen ikke blir slik vi har forutsatt, og hvis gass- eller kullkraft i stedet blir opprettholdt som reserve,
vil i stedet disse bli prissettende i situasjoner med lite vind og sol. Kostnadene ved dette er også usikre.
Marginalkostnadene for kraftverk som produserer svært sjeldent, vil være høye.
NORGE IMPORTERER OFTERE KRAFT FRA EUROPA I FRAMTIDEN
Prisforholdet mellom Norge og Europa gjør at Norge i dag har netto eksport på forbindelsene til Tyskland og
Nederland i et gjennomsnittsår. Vi forventer at nettoeksporten vil være enda høyere på mellomlandsforbindelsen
til Storbritannia, som ble satt i drift i oktober i år.
Omstillingen i det europeiske kraftsystemet bidrar imidlertid til at Norge vil få et mer balansert handelsmønster
mot Europa i framtiden. I vår analyse ser vi at Norge eksporterer mindre og importerer mer på forbindelsene til
Tyskland, Nederland og Storbritannia i 2040 enn i dag. En økende fornybarandel i utlandet gjør at Norge ikke bare
importerer i situasjoner der energisituasjonen hjemme er knapp, men også i perioder der landene rundt oss kan
tilby rimelig kraft fra sol og vind.
NORSK KRAFTPRIS BLIR PÅVIRKET AV UTVIKLING I NORSK OG SVENSK KRAFTBALANSE
Utvikling i kraftbalansen betyr mye for kraftprisene i Norge. En høyere forbruksutvikling enn vi har antatt, vil gi
høyere kraftpriser. Motsatt vil mer kraftproduksjon gjøre at prisene blir lavere. Svensk kraftbalanse påvirker også
kraftprisene i Norge mye, ettersom vi har stor utvekslingskapasitet til Sverige. I basisscenarioet antar vi et
kraftoverskudd i Sverige på i overkant av 20 TWh i 2040. Bruk av hydrogen til å kutte utslipp i jern- og
stålindustrien i Nord-Sverige og nedleggelse av svensk kjernekraft kan endre kraftbalansen rundt 2040. Analysen
vår viser at dersom kraftbalansen i Sverige blir rundt null i 2040, vil kraftprisene i Norge isolert sett øke med 3-5
øre/kWh sammenliknet med basisscenarioet.
MINDRE PRISFORSKJELLER MELLOM NORD OG SØR I NORGE MOT 2040
I løpet av 2021 har vi opplevd relativt store prisforskjeller mellom nord og sør i Norge. Mellomlandsforbindelsen
fra Norge til Tyskland, som ble satt i drift i fjor, og høye CO2- og brenselspriser har bidratt til å trekke opp
prisnivået i sør. Begrenset nettkapasitet fra nord til sør i Norge og Sverige gjør at kraftprisene nord i Norge ikke
påvirkes like mye av kraftprisene i Europa.
Analysen vår viser at det vil være prisforskjeller mellom nord og sør også i årene som kommer. Med våre
forutsetninger blir imidlertid prisforskjellene mindre mot 2040. Dette skyldes blant annet at det er planlagt
investeringer i nettet mellom nord og sør i Sverige. I tillegg har vi lagt til grunn at det bygges ut mye ny produksjon
sør i Norge og Sverige, mens ny industri og elektrifisering av transportsektoren bidrar til økt kraftforbruk i nord.
Økt fornybar kraftproduksjon i Europa bidrar også til å trekke ned prisnivået i Sør-Norge.
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MER SOL- OG VINDKRAFT I EUROPA FØRER TIL STØRRE PRISVARIASJON I NORGE
Historisk har kraftprisene i Norge variert mye fra år til år. Dette kommer blant annet av at kraftproduksjonen i
Norge i hovedsak består av vannkraft, og tilsiget til vannkraftverkene varierer fra år til år.
Analysen vår viser at kraftprisene i Norge vil variere enda mer i framtiden. Kraftprisene vil variere mer både fra
dag til dag, fra sesong til sesong og fra år til år. Dette skyldes forventningen om at det blir bygget ut mer vind- og
solkraft i Europa, noe som gjør at det i framtiden vil bli flere timer med svært lave kraftpriser. Samtidig vil høyere
CO2- og brenselspriser bidra til å forsterke prisvariasjonen. I perioder med lite vind og sol, når gasskraft er
prissettende, vil høyere marginalkostnader gjøre at kraftprisene blir høyere i disse periodene.

9

DEL 1 - UTVIKLING I KRAFTSYSTEMET
FRAM TIL 2040
Bilde: NVE
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1 Europa
EUs klimapolitikk har stor betydning for utviklingen av det europeiske kraftsystemet, som
igjen har stor påvirkning på nordiske kraftpriser. I april i år besluttet EU å oppjustere målet
for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, til 55 prosent fra 1990-nivå. EU-kommisjonen
lanserte i juli i år forslag til revidering av unionens energi- og klimaregelverk i Fit for 55pakken. Denne gir føringer for energiomstillingen EU må gjennom for å nå det nye
utslippsmålet.
Reduksjon av klimagassutslipp vil innebære at store deler av den europeiske energibruken
som i dag er fossil, enten må erstattes med fornybar kraft eller andre fornybare brensler, som
hydrogen.
Våre analyser av
kraftsystemet i
Europa omfatter 19
land. Se liste i
vedlegg.

Vi legger til grunn at kraftforbruket i landene som er omfattet av vår analyse vil vokse betydelig
fra i dag til 2040. En viktig grunn til dette er elektrifisering av transportsektoren.
Forutsetningene våre om hydrogenproduksjon, batterifabrikker, datasentre og utfasing av fossil
energi i eksisterende industri, boliger og yrkesbygg, bidrar også til økt kraftforbruk.
Vi anslår at også kraftproduksjonen i Europa vil vokse mot 2040. Vi forventer at
produksjonen fra kull- og gasskraft blir lavere. Dette skyldes både beslutninger om å legge
ned kullkraftverk og en kraftig vekst i vind- og solkraft.
Dersom EU skal nå sitt oppjusterte mål om 55 prosent klimagassreduksjon innen 2030 kan
det kreve at strømforbruket øker mer enn det som er lagt til grunn i denne analysen. Det
kan for eksempel bli nødvendig med raskere og mer elektrifisering i transportsektoren, bygg
og industri, raskere og mer utbygging av fornybar kraftproduksjon, og et større omfang av
utslippsfrie fleksibilitetsløsninger i kraftsystemet. Virkemiddelspakken som EU-kommisjonen
har lagt fram i forbindelse med det oppjusterte klimamålet, Fit for 55, har til hensikt å legge
til rette for dette. Pakken er ikke politisk vedtatt ennå.
Fordi det er svært usikkert i hvor stor grad ulike utslippsreduserende tiltak og utslippsfrie
teknologier kan bidra til å redusere utslipp fra bygg, transport og industri, er det vanskelig å
si hvor mye elektrifisering som vil være nødvendig for at EU skal nå sitt utslippsmål.
Eksempler på slike teknologier er CCS, blått hydrogen, jordvarme og bioenergi. I tillegg kan
energieffektivisering dempe behovet for kraft. Dermed er det også vanskelig å anslå hvor
mye fornybarproduksjon som er nødvendig for at EU skal nå sitt klimamål.

1.1 Forbruk
Nøkkeltall for
produksjon,
forbruk og
kraftbalanser finnes
i vedlegg.

Bruken av fossil energi er fortsatt høy i Europa. I boliger og yrkesbygg bruker man
fyringsolje og gass til oppvarming, mens industrien bruker olje, gass og kull til varme og i
prosesser. I transportsektoren er det fossilt drivstoff som dominerer. Overgang til strøm vil
være viktig for å redusere bruken av fossil energi, etter hvert som strømproduksjonen blir
mer fornybar.
Koronapandemien har gitt noe lavere aktivitet i europeisk økonomi det siste halvannet året.
På bakgrunn av dette har vi anslått noe lavere kraftforbruk i Europa i 2021 enn i fjorårets
analyse, men vi forventer at forbruket vil være tilbake på nivået før pandemien i løpet av få
år.
Vi anslår at kraftforbruket i Europa vil vokse med 643 TWh fram til 2040.
Dette tilsvarer en økning i kraftforbruket på 22 prosent fra 2021 til 2040. Elektrifisering av
transportsektoren bidrar mest til økningen, med en vekst i kraftforbruk på over 300 TWh.
Det tilsvarer nesten en femdobling av dagens kraftforbruk til transport. Industri, datasentre
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og hydrogenproduksjon, er andre grupper som kan få betydelig vekst i kraftforbruket mot
2040.
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Figur 1-1 Framskriving av kraftforbruk i Europa.

GJENNOMBRUDD FOR ELBILER I EUROPA
Fram til og med 2018 utgjorde elbiler en svært liten andel av nybilsalget i Europa. I 2019 ble
imidlertid nybilsalget mangedoblet fra året før. I 2020 ble nybilsalget doblet på nytt og endte
på over 1 million nye elbiler. Dette utgjorde 10 prosent av alle nye biler i 2020. En viktig
grunn til økningen i antallet elbiler er EU-krav om reduserte klimagassutslipp fra nye biler. I
tillegg har teknologiutvikling av batterier økt kjørelengden for elbiler betraktelig. Med
bakgrunn i markedsutviklingen for elbiler, har vi i årets analyse oppjustert anslaget for strøm
til transport i 2040.
NY INDUSTRI OG UTFASING AV FOSSIL ENERGI I EKSISTERENDE INDUSTRI
Veksten i elektriske kjøretøy kan gi grunnlag for ny industri i Europa. I flere land er det
planer om produksjon av battericeller. I tillegg vil økt CO2-pris og økte kostnader ved
utslipp gi insentiver til overgang fra fossile brensler for den mest utslippsintensive industrien.
Vi legger til grunn at etablering av ny industri og utfasing av fossil energi i eksisterende
industri vil øke kraftforbruket.
HYDROGEN KAN BLI EN DEL AV LØSNINGEN
Både i transport og i industri er hydrogen en energibærer som kan brukes der
elektrifisering ikke er praktisk mulig. Satsing på hydrogen som energibærer og som
fleksibilitetsløsning i Europas energisystem er viktige områder i EU-kommisjonens
hydrogenstrategi og i strategien om energisystemintegrasjon fra 2020.
En høy andel fornybar kraftproduksjon fører til at det blir perioder med svært lave
kraftpriser i Europa. Dette gir insentiver til å investere i elektrolysekapasitet, siden
kraftforbruket til produksjon av hydrogen kan tilpasses timer med lave priser. På grunn av
dette, og den store satsingen vi ser på grønt hydrogen i EU, legger vi til grunn at det vil
installeres mye elektrolysekapasitet i Europa fram mot 2040. I basisbanen har vi lagt til grunn
en installert kapasitet på 24 GW i våre modellerte land i 2030. Det er noe lavere enn målet
i EU-kommisjonens hydrogenstrategi på 40 GW. Vi legger til grunn en større vekst etter
2030, med en forutsetning om at installert elektrolysekapasitet når 100 GW i 2040.
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Hvordan dette utvikler seg er fremdeles veldig usikkert, og avhenger blant annet av
kostnadsutvikling og politiske rammebetingelser. I vår analyse har vi lagt til grunn at mye av
elektrolysekapasiteten tilknyttes nettet. Det vil ikke nødvendigvis være tilfellet. Det pågår nå
en diskusjon i Europa om hva som skal være kriteriene for å kalle hydrogen fornybart.
Utfallet av dette vil kunne påvirke graden av nettilknytning. Om hydrogenproduksjon knyttes
til resten av kraftsystemet eller ikke, har mye å si for hvordan framveksten av et
hydrogenmarked påvirker kraftmarkedet og kraftprisene.
ENERGIEFFEKTIVISERING DEMPER VEKSTEN I ENERGIBRUK
I den nye Fit for 55-pakken har energieffektivisering fått en enda mer sentral rolle i europeisk
energipolitikk. «Energy efficiency first» settes som førende prinsipp og skal være regelen for
alle virkemidler og investeringsbeslutninger, og dermed bidra til en mer effektiv ressursbruk.
Dette innebærer også et forslag om å oppjustere bindende mål for energieffektivisering i EU
mot 2030. I vår analyse forutsetter vi energieffektivisering i alle sektorer.
Energieffektivisering i EU innebærer blant annet å legge om fra bruk av fossil energi til
elektrisitet innen husholdninger, transport og industri. Dette reduserer energibruken, men
øker kraftforbruket. Energieffektivisering innebærer også å redusere energibehovet, og dette
reduserer både energi- og kraftforbruket. Energibehovet i boliger og yrkesbygg vil bli lavere
med nye og mer energieffektive bygg. I tillegg vil rehabilitering av eksisterende bygg, mer
energieffektive elektriske apparater, LED-belysning og effektiv oppvarming som
varmepumper bidra til lavere energibruk og mer effektiv kraftbruk. I industrien vil mer
energieffektive produksjonsmetoder og bedre utnyttelse av spillvarme gi lavere energibruk
per produserte enhet.
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HVA ER EGENTLIG HYDROGEN?
Hydrogen er verdens enkleste grunnstoff og er atomnummer 1 i periodesystemet. Men når vi snakker
om hydrogen i energisektoren, mener vi som regel hydrogengass. Det er en brennbar gass bestående av
to hydrogenatomer, med det kjemiske symbolet H2.
Hydrogen har blitt en aktuell og mye omtalt energibærer fordi gassen, til forskjell fra andre, ikke
inneholder karbon. Dermed får man heller ingen CO2 utslipp når man bruker hydrogen.
Selv om hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, finnes det ikke i sin rene form på jorden. Det
vil si at man må framstille hydrogengass fra andre molekyler som inneholder hydrogenatomer. Dette
krever energi, derfor kaller vi hydrogen en energibærer og ikke en energikilde.

DET ER ULIKE MÅTER Å FRAMSTILLE HYDROGEN PÅ

BLÅTT OG GRÅTT HYDROGEN
Ved framstilling av hydrogen fra naturgass reagerer karbonet med oksygen og danner CO2. Mesteparten av dette kan
KARBONFANGST
fanges med karbonfangst. Ved denne produksjonsmetoden
referer man til hydrogenet som blått hydrogen. I dag framstilles
tilnærmet alt hydrogen i verden fra naturgass uten karbonfangst, noe som fører med seg store utslipp av klimagasser i
produksjonsfasen. Dette kaller vi grått hydrogen.

GRØNT OG BRUNT HYDROGEN
Produksjon av hydrogen fra vann gjøres med en prosess som kalles elektrolyse, hvor vannmolekylet deles opp i hydrogenog oksygengass ved hjelp av strøm. Hydrogen produsert med elektrolyse drevet av fornybar strøm kalles grønt hydrogen.
Produseres strømmen fra fossile kilder kalles det gjerne brunt hydrogen.
Elektrolyseprosessen er viktig for denne analysen fordi den kobler sammen de to energibærerene elektrisitet og hydrogen.
Man kan også snu prosessen, slik at man produserer strøm fra hydrogen. For eksempel ved å reagere hydrogen og oksygen
i det som kalles en brenselcelle. Ut kommer da strøm og vann.
Både når man produserer hydrogen med strøm, og strøm fra hydrogen, har man varmetap. Det vil si at en del av energien
som går inn i prosessen kommer ut som varme. Dette regnes ofte som rene tap, men kan også utnyttes til varmeformål.
HVA BRUKES HYDROGEN TIL?
Hydrogen har flere ulike anvendelsesområder. Det kan brukes som drivstoff i transport, som brensel eller innsatsfaktor i industri,
eller til å produsere strøm.
I transport kan hydrogen enten brukes direkte, eller man kan binde energien i andre molekyler. Dette kan for eksempel være
amoniakk.Ved å bruke amoniakk i stedet for hydrogen kan man lagre mer energi per liter. Dette kan for eksempel være aktuelt
for utslippsfrie skip. Når man bruker hydrogen direkte vil det typisk være en brenselcelle som lager strøm, som igjen driver en
elektrisk motor.
Hydrogen kan også brukes på mange ulike vis i industri. Det er typisk i industriprosesser som ikke lett lar seg elektrifisere. Man
kan brenne det dersom man trenger varme. Man kan også bruke hydrogen i reduksjonsprosesser der man tradisjonelt har brukt
kull. Hydrogen kan også erstatte gass som råstoff i flere ulike industriprosesser.

INDUSTRI

TUNGTRANSPORT

TUNGTRANSPORT

1.2 Produksjon
Vi legger til grunn at kraftproduksjonen i Europa vil vokse med 811 TWh fram
til 2040.
Kullkraft og gasskraft har vært helt sentrale teknologier for kraftproduksjon i Europa, med
god mulighet til å tilpasse produksjonen etter som behovet for kraft varierer. Kjernekraft
har vært en kilde til stabil grunnlast, og har også vært brukt til å levere fleksibilitet.
Våre analyser av
kraftsystemet i
Europa omfatter
19 land. Se liste i
vedlegg.

Politiske beslutninger i flere europeiske land om å stenge ned de eksisterende
kullkraftverkene er den viktigste grunnen til at vi forutsetter at kullkraft nesten fases ut av
det europeiske kraftsystemet innen 2040. Med forutsetningene våre om utbygging av
fornybar kraftproduksjon og fleksibilitet fra batterier og hydrogen, synker
gasskraftproduksjonen med 17 prosent mellom 2025 og 2040.

Nøkkeltall for
produksjon,
forbruk og
kraftbalanser finnes
i vedlegg.
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Figur 1-2 Statistikk fra Eurostat og NVEs forutsetninger om kraftproduksjon i Europa fra 2020 til 2040
I kapittel 4.2 ser vi
nærmere på
konsekvensene av økt
andel uregulerbar
kraftproduksjon for
kraftsystemet.

Antakelsene om relativt høye CO2-priser og synkende produksjonskostnader bidrar til at
det i vår analyse blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar kraftproduksjon. Vi har antatt at solog vindkraftproduksjonen i Europa vil øke med om lag 1200 TWh fram mot 2040. Utbygging
av fornybar kraftproduksjon i et slikt omfang vil kreve mye areal, og interessekonflikter kan
bli en betydelig utfordring. Det vil i tillegg kreve en rask og omfattende utbygging av
kraftnettet, noe som også er arealkrevende.
Med våre antakelser vil andelen sol- og vindkraftproduksjon i den europeiske kraftmiksen
øke fra om lag 20 prosent i dag til over 30 prosent i 2040. Dette vil gjøre at europeisk
kraftproduksjon blir mer væravhengig. Det blir da behov for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i
resten av systemet. Det at bidraget fra de fornybare teknologiene vil variere mye fra år til år
innebærer imidlertid en risiko for inntjeningen til resten av produksjonsapparatet, og at det
vil bli nødvendig å sikre nok fleksibilitet i kraftsystemet. Hvilke fleksibilitetsløsninger som
kommer på plass vil trolig avhenge av politiske avveiinger mellom klimahensyn, krav til
lønnsomhet og forsyningssikkerhet.
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Figur 1-3 Klimagassutslipp og andel sol- og vindkraftproduksjon i de 19 modellerte landene.

STORE AMBISJONER FOR HAVVINDUTBYGGING I EUROPA
I EUs havenergistrategi, som ble lagt fram i november 2020, anslår EU-kommisjonen at det
er gjennomførbart å bygge ut 60 GW vindkraft til havs innen 2030, med sikte på 300 GW
innen 2050 1. Mye av havvindpotensialet, særlig for bunnfast havvind i EU, finnes i Nordsjøen.
Både Storbritannia og de fleste EU-landene rundt Nordsjøen har satt seg nasjonale
målsetninger for havvindutbygging som til sammen er på nivå med EUs ambisjoner. I de 19
landene vi har modellert, som også inkluderer Norge og Storbritannia, har vi lagt til grunn
om lag 80 GW vindkraft til havs i 2030 og 150 GW i 2040.
Å bygge ut vindkraft til havs i en slik størrelsesorden vil kreve en sterk satsing på havvind de
de kommende tiårene. Det vil også kreve mye areal, og det kan oppstå interessekonflikter i
de havområdene som blir berørt. Potensialet for havvind er stort både i Nordsjøen og
andre havområder i EU. Havenergistrategien påpeker at målene er ambisiøse, og at en så
omfattende utbygging vil kreve at havenergisektoren oppskaleres raskere enn man har sett
for noen energiteknologi hittil. Dette vil kreve tettere samarbeid mellom landene om videre
utvikling av politikk og regelverk knyttet til blant annet nettutvikling, markedsløsninger og
felles tekniske standarder for overføringsforbindelser mellom land. Det kan også bli
nødvendig med ulike insentiv- og støtteordninger, særlig for å fremme flytende havvind. I
havenergistrategien blir det understreket at også utbygging av vindkraft til havs må
gjennomføres innenfor rammene av EUs miljølovgiving og havpolitikk og i tråd med andre
strategier, som strategien for biodiversitet.
KJERNEKRAFT SKAL FASES UT, MEN VIL FORTSATT VÆRE EN VIKTIG
GRUNNLAST I FLERE LAND
I Tyskland og Belgia har myndighetene besluttet å fase ut hele kjernekraftkapasiteten innen
henholdsvis 2022 og 2025, og vi har lagt dette til grunn i vår analyse. I Frankrike og
Storbritannia vil kjernekraftverkene trolig fortsatt utgjøre en betydelig del av kraftsystemet.
Selv om det finnes planer i Frankrike om at kjernekraften skal utgjøre en mindre andel av

1

Europakommisjonen 19.11.2020: An EU strategy to harness the potential of offshore renewable
energy for a climate neutral future
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produksjonsmiksen på sikt, er det likevel sannsynlig at landet fremdeles er den største
kjernekraftprodusenten i Europa i 2040. I Storbritannia er det politisk vedtatt at kjernekraft
skal være en viktig del av kraftsystemet i framtiden, og vi har lagt til grunn at
kjernekraftproduksjonen i Storbritannia vil øke mellom 2030 og 2040.

1.3 Brensels- og CO2-priser
I kapittel 5.2 beskriver
vi hvordan brensels- og
CO2-prisene påvirker
norske kraftpriser. I
vedlegget viser vi
prisene og beskriver
bakgrunnen for
antakelsene våre.

Nivået på brensels- og CO2-prisene er viktige forutsetninger i kraftmarkedsanalysen. I
arbeidet med å anslå langsiktig prisutvikling for kull, gass og CO2 har vi i stor grad basert
oss på vurderinger gjort av andre analysebyråer og institusjoner, i tillegg til egne vurderinger.
VI LEGGER TIL GRUNN EN ØKENDE GASSPRIS OG EN FALLENDE KULLPRIS
FRA 2025 TIL 2040
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Figur 1-4 Historiske årspriser for gass og kull til og med 2020 (grå linje). NVEs antagelser fra 2025 til 2040 i vårt
basisscenario i årets analyse (blå heltrukken linje) og fjorårets analyse (blå stiplet linje). Utfallsrom rundt basisbane (blått
skravert felt) er gitt av lav og høy bane. Den grå prikken viser den gjennomsnittlige gass- og kullprisen t.o.m. uke 40 i år.

LNG står for
«Liquified Natural
Gas», og er naturgass i
flytende form som kan
transporteres over
lengre avstander.

I løpet av de siste månedene har gass- og kullprisene økt kraftig. Den kraftige økningen i
gassprisen skyldes i hovedsak forhold som har skapt kortsiktig knapphet på gass i det
europeiske markedet. Fordi gass i dag kan transporteres som LNG og selges globalt der det
tilbys høyest pris, vil tilbuds- og etterspørselsforhold på det globale markedet i større grad
enn før påvirke gassprisen i Europa. I tillegg dekker Europa en stor andel av sin
gassetterspørsel med import via rør fra Russland og Norge. Forhold som påvirker tilbudet
av gass fra disse landene til Europa, har også betydning for den europeiske gassprisen.
Terminkontraktene for 2025 for europeisk kull og gass ligger betydelig lavere enn
kontraktene for 2021, noe som tyder på at markedet forventer at det høye prisnivået er
kortvarig.
I vår analyse legger vi til grunn at gassprisen øker fra 2025 til 2040 som følge av økt
etterspørsel fra store, voksende økonomier i Asia. Vi antar at kullprisen faller mot 2040 som
følge av klimapolitikk i vestlige industrialiserte land, der kull fases ut.
Usikkerhet om global klimapolitikk, økonomisk vekst og framtidig energibehov gjør at det er
stor usikkerhet om utviklingen i gass- og kullprisene mot 2040. En ambisiøs klimapolitikk i
mange land kan trekke i retning av raskere utfasing av fossil energi og dermed lavere
etterspørsel etter kull og gass på det globale markedet.
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HVA ER RAMMENE FOR EUS FELLES KVOTEMARKED?
EUs felles marked for utslippskvoter dekker i dag EUs kraftproduksjon, deler av EUs industri og
luftfart innenfor EUs grenser. Norske aktører er underlagt EUs kvotemarked i kraft av EØSavtalen.
Kvotepliktige aktører må hvert år skaffe kvoter tilsvarende deres CO2-utslipp året før. Antallet
kvoter som skal utstedes hvert år blir bestemt gjennom politiske prosesser i EU. Dette gjelder
både gratis kvoter og kvoter som skal auksjoneres bort. I tillegg kan både kvotepliktige og andre
aktører som ønsker å kjøpe eller selge kvoter gjøre det på sekundære markeder, som børser. I
løpet av de siste årene har man observert økende interesse fra aktører som ønsker å investere i
kvoter.
Markedsstabiliseringsreserven (MSR) skal sørge for at antallet kvoter i markedet ikke blir for stor
eller for knapp. Hvis beholdningen blir for stor, vil kvoter bli overført til en reserve i stedet for å
gis ut til markedet. Dersom beholdingen blir tilstrekkelig liten, vil kvoter slippes ut av reserven.
Hvis MSR blir større enn totalt antall kvoter auksjonert bort året før, slettes et bestemt antall
kvoter fra reserven fra og med 2023. Slik skal reserven bidra til å stabilisere CO2-prisen.

HVA SKJER MED DET BRITISKE KVOTEMARKEDET?
Som følge av Brexit deltar ikke lenger UK i EUs kvotemarked. Storbritannia har likevel beholdt
sitt eget kvotemarked, som fungerer på lignende måte. Foreløpig er det uavklart hvordan
forbindelsen blir mellom de to markedene, men det er rimelig å anta at CO2-prisen i EUs
kvotemarked vil være et referansepunkt for den britiske CO2-prisen.
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Figur 1-5 Historiske, gjennomsnittlige årspriser for CO2-kvoter til og med 2020 (grå linje), og NVEs antagelser
fra 2025 til 2040 i basisscenarioet i årets analyse (blå heltrukken linje) og i fjorårets analyse (blå stiplet linje).
Utfallsrommet rundt basisbanen (blått skravert felt) er gitt av lav og høy bane. Den grå prikken viser den
gjennomsnittlige CO2-prisen t.o.m. uke 40 i 2021.

CO2-prisen har steget betydelig i løpet av de siste månedene, og gjennomsnittsprisen til og
med uke 40 i år ligger nærmere 25 EUR/tonn over gjennomsnittsprisen for 2020. CO2prisøkningen det siste året er trolig drevet av både kortsiktige og langsiktige faktorer.
Den kraftige økningen i gassprisen i løpet av de siste månedene har bidratt til å øke CO2prisen. En høyere gasspris innebærer at det har blitt relativt sett billigere å produsere
kullkraft framfor gasskraft. På kort sikt innebærer dette en forventing om økte
klimagassutslipp og større etterspørsel etter kvoter i markedet, og dermed en økning i
CO2-prisen. I vår analyse antar vi at gassprisen kommer til å falle igjen fram mot 2025.
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Oppjusteringen av EUs utslippsmål for 2030 til minst 55 prosent utslippsreduksjon er en
annen viktig grunn til at CO2-prisen har økt betydelig siden sommeren 2020. Høyere
utslippsmål bidrar til å øke CO2-prisforventningene mot 2040, fordi målet vil kreve større
utslippskutt gjennom kvotemarkedet. For å følge opp de nye utslippsmålene har EUkommisjonen lagt fram forslag om regulatoriske endringer i kvotemarkedet i forbindelse
med Fit for 55-pakken, som foreslår å stramme inn kvotesystemet mot 2040.
I årets analyse har vi oppjustert våre forutsetninger om CO2-prisen betraktelig i alle
analyseår, sammenliknet med vår langsiktige kraftmarkedsanalyse fra 2020. Dette har vi gjort
på bakgrunn av de oppjusterte utslippsmålene i EU, i tillegg til at vi har lagt vekt på eksterne
analysers anslag. CO2-prisen har stor betydning for kraftprisen. Basisbanen for CO2-prisen i
fjorårets analyse ligger under utfallsrommet vi har spent opp for CO2-prisen i årets analyse.
STOR USIKKERHET OM FRAMTIDIG CO 2 -PRIS
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Figur 1-6 Daglige CO2-priser t.o.m. uke 40 i 2021.

Forutsetningene i
analysen ble fastsatt
i mai 2021.

CO2-prisen har økt betydelig siden vi fastsatte forutsetningene i denne analysen, og dagens
pris ligger høyere enn CO2-prisene i vår basisbane. Det europeiske kraftmarkedet har
imidlertid vært preget av en kraftig prisøkning på gass og kull i samme periode. Det er
vanskelig å skille ut effektene av kortsiktige og langsiktige forhold.
Den langsiktige utviklingen i CO2-prisen mot 2040 avhenger i stor grad av hvordan det
europeiske energi- og klimaregelverket vil se ut i framtiden. I løpet av de siste månedene har
EU lagt fram en rekke initiativ som skal støtte opp om det økte utslippsmålet i 2030. I
kjølvannet av dette lanserer flere EU-land offensiv klima- og energipolitikk. Initiativene til EU
går direkte på utformingen av kvotemarkedet, men også på virkemidler som bidrar til å
redusere utslipp i form av målsetninger og andre insentivordninger. Mange av de sentrale
elementene er ennå ikke politisk ferdigbehandlet. Den regulatoriske usikkerheten knyttet til
CO2 -prisen er derfor stor.
Samtidig som et strammere CO2-marked kan bidra til høyere priser, er det andre
utviklingstrekk som kan gi lavere CO2-priser. Tiltak for å redusere klimagassutslipp utenfor
kvotemarkedet, som støtte til fornybar energi og til energiomstilling i industrien, kan
motvirke økningen i CO2-prisen mot 2040. Teknologiutvikling er også en usikkerhetsfaktor.
Jo raskere ny teknologi kan tilby rimelige løsninger for å redusere utslipp, som CCS og
utslippsfritt hydrogen, desto mindre utslipp kan vi forvente. Da vil også etterspørselen etter
kvoter falle.
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HVA SKJER HVIS CO2-PRISEN BLIR VELDIG HØY?
Den isolerte, kortsiktige virkningen av høyere CO2-priser for kraftsystemet er at
kraftprisene øker. Virkningen i Norge blir større jo mer ledig overføringskapasitet vi har
til kontinentet, mindre jo større kraftoverskuddet i Norge er, og jo mer fornybar
kraftproduksjon det er i Europa. En vedvarende høy CO2-pris vil imidlertid ha
dynamiske effekter ut over den isolerte, kortsiktige effekten.
Høye CO2-priser over lengre tid vil innebære raskere omstilling av det europeiske
kraftsystemet. En høy CO2-pris gjør at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybar
kraftproduksjon. Dette vil igjen bidra til lavere kraftpriser. På den andre siden vil en høy
CO2-pris kunne føre til at kraftforbruket øker, som følge av at flere utslippsreduserende
tiltak i industri- og transportsektoren blir gjennomført. Dette vil bidra til høyere
kraftpriser. Disse dynamiske effektene fanges ikke opp av utfallsrommet vårt, fordi resten
av forutsetningene i kraftsystemet holdes likt når vi endrer CO2- og brenselsprisene.
Markedsstabiliseringsmekanismen i kvotemarkedet skal fungere slik at hvis det blir stor
knapphet på kvoter eller CO2-prisen øker raskt over en kort periode, kan kvoter
frigjøres og settes inn igjen i markedet. På denne måten kan
markedsstabiliseringsmekanismen bidra til å dempe raske økninger i CO2-prisen.
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2 Norden

Norden omfatter her
Norge, Sverige,
Danmark og Finland.

Vi antar i årets analyse at kraftforbruket i Norden samlet sett kommer til å øke
med 118 TWh fra 2021 til 2040. Samtidig antar vi at kraftproduksjonen øker noe
mindre enn forbruket, med en oppgang på 100 TWh fra 2021 til 2040.
Dette betyr at kraftoverskuddet i Norden minker noe mot 2040, men produksjonen er
fortsatt høyere enn forbruket i hele analyseperioden. Det er imidlertid store variasjoner
mellom landene. Vi legger til grunn at Sverige har et betydelig kraftoverskudd i hele perioden,
mens for Finland øker underskuddet på kraft mot 2040.
Sverige er spesielt viktig for det norske kraftsystemet, fordi det er dette landet Norge har
mest overføringskapasitet til.
Figur 2-1 viser forventet utvikling i kraftbalanse for de nordiske landene og for Norden totalt
fra 2021 til 2040.
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Figur 2-1 Kraftbalanse i de nordiske landene og for Norden totalt gjennom analyseperioden

Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i forbruk framover. I Sverige er det for eksempel
store planer om fossilfri stålproduksjon, og i Norge er det mange planer om kraftintensive
batterifabrikker. Om disse planene realiseres kan forbruksveksten bli mye høyere enn vi har
lagt til grunn i vår analyse.
På den andre siden er det også næringer som kan komme til å bruke mindre strøm
framover. Det har over lang tid vært nedgang i etterspørselen etter papir og flere
papirfabrikker har blitt lagt ned, eller har varslet om ytterligere nedstenging. Dette gjelder
både i Norge, Sverige og Finland. I Sverige og Finland er papirindustrien store næringer. En
nedgang i disse næringene kan gi en betydelig nedgang i kraftforbruket, noe som igjen kan
bidra til en høyere kraftbalanse.
Utfasing av kjernekraft i Sverige på 2040-tallet vil kunne redusere produksjonen og
kraftbalansen i Sverige betydelig. I tillegg er det usikkert hvor mye vindkraft som vil bli
bygget i Norden.
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2.1 Sverige
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Figur 2-2 Produksjon og forbruk i Sverige. 2021-2040.

STORE PLANER KAN ØKE FORBRUKET MYE I SVENSK INDUSTRI
Hybrit er et prosjekt
som skal teste ut å
erstatte kull og koks med
hydrogen som
reduksjonsmiddel ved
produksjon av jern og
stål. Det vil fjerne det
meste av utslippene fra
produksjonen.
Hvis hele jern- og
stålindustrien i Sverige
skal bruke denne
teknologien, vil det kreve
store mengder strøm.
Industrien har selv anslått
at det kan gå med opp til
55 TWh strøm.

Totalt har vi lagt til grunn at kraftforbruket i svensk industri kan øke fra 54 TWh i 2021 til
68 TWh i 2040. Dette bygger på at Sverige har som mål å fase ut fossil energi i industrien og
etablere ny industri. Ny industri omfatter blant annet batterifabrikker.
I Nord-Sverige er det et initiativ om å erstatte kull og koks med hydrogen i jern- og
stålindustrien. Vi har i årets framskriving bare tatt med en liten andel av dette kraftforbruket,
da prosjektet foreløpig er umodent. I tillegg til dette er det planer om elektrifisering av både
gruveindustrien og sementindustrien i Sverige. Dette er også prosjekter som kan kreve
store mengder strøm. Utfasing av fossil energi i industrien kan derfor bidra til en større
oppgang i kraftforbruket i Sverige enn det vi har lagt til grunn.
Vi forutsetter i år en raskere overgang til batterielektriske kjøretøy i Sverige enn vi gjorde i
fjorårets analyse. En viktig grunn til dette er EUs stadig strengere utslippskrav for nye
kjøretøy. I tillegg gjør stadig bedre elektriske kjøretøy og større utvalg av modeller, at
utfasing av bensin- og dieselkjøretøy blir enklere. For tyngre kjøretøy og skipsfart, antar vi at
hydrogen vil få en sentral rolle i å gjøre transportsektoren fossilfri. Det er en viktig grunn til
at vi i år har lagt inn mer strøm til produksjon av hydrogen i Sverige.
STOR ØKNING I SVENSK VINDKRAFTPRODUKSJON
Potensialet for vindkraft i Sverige er stort. Men det er usikkert hvor mye vindkraft som vil
bli bygget ut, og hvordan det vil fordele seg geografisk. Sverige har gode forutsetninger for
utbygging av lønnsom vindkraft. Mange av arealene som er best egnet for vindkraftutbygging
ligger i de to nordligste prisområdene. Her er det allerede mye vindkraft under bygging,
samtidig som det er overskudd av kraftproduksjon i disse områdene. 2 Det er gode
vindressurser også i Sør-Sverige, men her er det større arealbegrensninger enn i nord.
Basert på kartleggingene i den nasjonale strategien for bærekraftig vindkraft 3 har
länsstyrelsen i hvert län (fylke) fått i oppdrag å utarbeide regionale planleggingsgrunnlag, som
til sammen vil gi en bedre oversikt over forutsetningene for en stor utbygging av vindkraft i
Sverige fram mot 2040.

2
3

Energimyndigheten 2021: Scenarier över Sveriges energisystem 2020
Energimyndigheten 2021: Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad
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Mesteparten av kraftforbruket skjer i det folkerike Sør-Sverige. Alle kjernekraftreaktorene
ligger også her. Kjernekraft utgjør en betydelig andel av produksjonskapasiteten i Sverige, og
er en viktig grunnlast i det nordiske kraftsystemet. I likhet med scenariene i den svenske
Energimyndighetens Scenarier över Svergies energisystem 2020, legger vi til grunn at alle de
eksisterende kjernekraftreaktorene i Sverige fortsatt er i drift i 2040. I alle scenariene til
Energimyndigheten fases tre av kjernekraftreaktorene ut mellom 2040 og 2045, mens
levetiden til de tre øvrige blir forlenget. Utfasing av kjernekraft i Sverige på 2040-tallet vil
kunne redusere produksjonen og kraftbalansen i Sverige betydelig.
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Figur 2-3: Kraftproduksjon i Sverige 2021-2040, fordelt på produksjonsteknologier.
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Figur 2-4 Produksjon og forbruk i Danmark. 2021-2040.

DET KAN BLI HØY VEKST I KRAFTFORBRUKET I DANMARK
Danske myndigheter har store planer for mer bruk av fornybar kraft. Blant annet ønsker de
å gjøre transportsektoren og produksjon av fjernvarme fossilfri. I tillegg har de en
omfattende satsing på datasentre og på hydrogenproduksjon fra strøm.
Transportsektoren i Danmark er i dag dominert av fossilt drivstoff. Framover er planen til
danske myndigheter en gradvis overgang til batterielektriske kjøretøy. Dette medfører at
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kraft til transport vil mangedobles mot 2040. For noen transportmidler, som tungtransport
og skipsfart, kan hydrogen være det best egnede drivstoffet. Vi har derfor lagt til grunn
økende forbruk av strøm til produksjon av hydrogen i Danmark.
Danske myndigheter har en aktiv politikk for å få store internasjonale IT-selskap til å
etablere datasentre i landet. Facebook, Apple og Google er allerede etablert. De har en
gunstig geografisk plassering for datasentre, med kort avstand til store folkerike områder i
Tyskland og god tilgang på fornybar kraft. Vi forventer derfor en betydelig vekst i forbruk til
datasentre.
Danske bygg bruker i dag mye fjernvarme til oppvarming. Mye av denne fjernvarmen blir i
dag produsert fra fossil energi. Framover ønsker Danmark at den fossile energien skal skiftes
ut med store varmepumper som blir drevet av fornybar strøm.
DANSKE MYNDIGHETER LEGGER TIL RETTE FOR UTBYGGING AV HAVVIND
Danmark vil kunne få en stor økning i kraftproduksjon dersom myndighetenes ambisjoner
for utbygging av vindkraftverk til havs blir nådd. Våre forutsetninger vil gi 21 TWh
havvindproduksjon i 2030 og 40 TWh i 2040.
I Energiavtalen 4 som ble vedtatt i Folketinget i 2018 ble det blant annet besluttet å bygge tre
havvindparker innen 2030. Med de planene som foreligger nå, kommer disse til å utgjøre
2,9 GW. 5 I 2020 ble det i tillegg inngått en ny energiavtale, som innebærer å bygge to
energiøyer – en i Nordsjøen og en i Østersjøen. Disse kunstige øyene skal i første omgang
fungere som knutepunkter for 5 GW havvind, og danske myndigheter har ambisjoner om at
den første energiøyen kan realiseres innen 2033. 6 Det er også mulig å søke om å bygge
vindkraft til havs utenom de områdene som myndighetene har utlyst.
Basert på de forundersøkelsene som er i gang per nå, antar Energistyrelsen at det kan bli
bygget 0,6 GW havvind under denne ordningen. Vi antar i våre analyser at dette realiseres
innen 2030, i tillegg til de tre besluttede havvindparkene.
En rekke bakkemonterte solcelleanlegg er under bygging i Danmark, og flere er under
planlegging. Energistyrelsen antar at denne type anlegg vil utgjøre det meste av veksten i
solkraftproduksjon fremover. I vår analyse bidrar dette til 9 TWh solkraftproduksjon i 2040 7.
Mesteparten av den termiske kraftproduksjonen i Danmark foregår i varmekraftverk i
fjernvarmeforsyningen. Energistyrelsen forventer redusert bruk av gass og utfasing av kull,
økt bruk av biomasse og mer varmepumper og solvarmeanlegg. Det vil føre til at den
termiske kraftproduksjonen synker. 8
Figur 9 viser våre antagelser for kraftproduksjon i Danmark mot 2040 fordelt på
produksjonsteknologier.

Klima, Energi- og Forsyningsministeriet 2018: Energiaftale af 29. juni 2018
Energistyrelsen 2020: Analyseforudsætninger til Energinet 2020 – Vindmøller på havet
6 Tillæg til klimaaftale om energi og industri af 22. juni 2020 vedr. Ejerskab og konstruktion af
energiøer mv.
7 Energistyrelsen 2020: Analyseforudsætninger til Energinet 2020
8 Energistyrelsen 2020: Analyseforudsætninger til Energinet 2020 – Termisk kapacitet, store
varmepumper mm.
4
5

24

80
70

TWh

60
50

Termisk

40

Vindkraft på land

30

Havvind

20

Solkraft

10
0
2021

2025

2030

2040

Figur 2-5 Kraftproduksjon i Danmark 2021-2040, fordelt på produksjonsteknologier.

2.3 Finland
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Figur 2-6 Produksjon og forbruk i Finland 2021-2040.

LAVERE VEKST I KRAFTFORBRUKET I FINLAND ENN I RESTEN AV NORDEN
Treindustrien er dominerende i Finland og her brukes det mye bioenergi. Bioenergi dekker
også en høy andel av oppvarmingen i husholdninger og yrkesbygg, ofte i form av fjernvarme.
Vi antar at dette forbruket fortsatt vil dekkes av bioenergi. I tillegg forventer finske
myndigheter en betydelig energieffektivisering i disse sektorene, i følge sin nasjonale energiog klimaplan. Vi har lagt til grunn en flat utvikling i kraftforbruket i industri, og en liten
nedgang i kraftforbruket i bygg mot 2040.
Sektorene med potensial for økt kraftforbruk er transport, datasentre og
hydrogenproduksjon. Selv om Finland ønsker å satse på biodrivstoff i transportsektoren, vil
det også komme en betydelig andel batterielektriske kjøretøy. Hydrogen kan også få en
rolle innen transport. Vi har derfor lagt til grunn produksjon av hydrogen fra strøm mot
2040. Datasentre er også en næring der kraftforbruket kan øke mye. Vi har foreløpig lagt inn
en forsiktig vekst i strøm til datasentre, men usikkerheten i dette anslaget er stort.
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UTFASING AV KULLKRAFT OG MINDRE KJERNEKRAFT MOT 2040
Finland har som mål å bli karbonnøytralt innen 2035. For å nå dette målet er det nødvendig
med flere virkemidler enn det som er vedtatt til nå. 9 Det er allerede besluttet å fase ut
bruken av kull til kraftproduksjon innen 2029. Finske myndigheter forventer også at bruken
av torv til kraftproduksjon vil halveres innen 2030. 10
I Finland vil kjernekraftverkene fortsatt spille en viktig rolle i overgangen til et kraftsystem
med økt variabel kraftproduksjon. Vi har forutsatt at de eksisterende reaktorene fases ut
etter forventet levetid. Det gjør at kapasiteten nesten halveres mellom 2030 og 2040. Figur
2-7 viser våre forutsetninger om når kjernekraftreaktorer settes i drift og fases ut.

Figur 2-7 Forutsetninger om når kjernekraftreaktorene i Finland settes i drift og fases ut.

Kjernekraftreaktoren Olkilouoto 3 skal settes i drift i løpet av 2022. Hanhikivi, nord i landet,
skal settes i drift innen 2029. Finland har også fire kjernekraftreaktorer sør i landet. I våre
framskrivinger antar vi at en av disse legges ned når lisensen utløper. Det er usikkert om det
er lønnsomt å drifte kjernekraftreaktorene videre, og om de i så fall får fornyet tillatelse.
Vi har antatt 25 TWh vindkraftproduksjon i Finland i 2040. Dette er i tråd med landets
nasjonale energi- og klimaplan. Det er stor interesse for vindkraftutbygging i Finland, og
ifølge Finnish Wind Power Association utgjør alle prosjektene som er under utvikling 21
GW. Med våre forutsetninger ville dette gitt over 70 TWh vindkraftproduksjon i året. Finnish
Wind Power Association påpeker at mye av dette ikke har fått konsesjon, og at det ikke er
sannsynlig at alt dette blir realisert. Samtidig tyder det store potensialet på at det kan bli
bygget ut mer vindkraft i Finland enn det vi har lagt til grunn i analysen vår.

9

Miljöministeriet 2021: Klimatårsberättelse 2021 - En uppföljning av utsläppen i Finland 2021
Arbets- og Näringsminiteriet 2019: Finland’s Integrated Energy and Climate Plan
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2.4 Utvekslingskapasitet
Utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa har økt mye de siste årene. I 2020 ble
forbindelsen mellom Norge og Tyskland (NordLink) satt i drift, mens forbindelsen mellom
Norge og Storbritannia (North Sea Link) ble idriftsatt høsten 2021.
UTVEKSLINGSKAPASITETEN FRA NORDEN TIL EUROPA ØKER MOT 2040
I analysen legger vi til grunn at planlagte mellomlandsforbindelser som har kommet langt i
planleggingsprosessen, blir gjennomført. Dette innebærer at vi ikke har forutsatt noen nye
forbindelser mellom Norge og andre land fram til 2040.
I analysen vår forutsetter vi at utvekslingskapasiteten ut av Norden øker fra om lag 10 000
MW ved utgangen av 2021 til rundt 14 000 MW i 2040. Økningen skyldes to nye planlagte
forbindelser mellom henholdsvis Sverige og Tyskland, og Danmark og Storbritannia. Vi har
også lagt inn planlagte forsterkninger som øker kapasiteten mellom Vest-Danmark og
Tyskland. I tillegg har vi lagt til grunn at den tilgjengelige kapasiteten på forbindelsene mellom
Danmark og Tyskland, og Norge og Tyskland, vil være noe redusert de første årene som
følge av interne nettbegrensninger på tysk side. Figur 2-8 viser eksisterende forbindelser ut
av Norden i dag og de forbindelsene vi har forutsatt i basisscenarioet i 2040.

Figur 2-8 Eksisterende forbindelser ut av Norden (grønn) og våre antagelser om ny utvekslingskapasitet ut av
Norden til 2040 (rød). Kapasiteten mellom Danmark (DK1) og Tyskland er på 2500 MW i dag og øker til
3500 MW mot 2030.

PLANLAGTE NETTFORSTERKNINGER REDUSERER FLASKEHALSENE I NORDEN
I kapittel 5.3 kan du
lese om hvordan
prisforskjellene i
Norge og Sverige
endrer seg mot 2040 i
analysen vår.

Det er også planlagt tiltak som øker nettkapasiteten internt i Norden. Vi forutsetter at en
planlagt forbindelse mellom Nord-Sverige og Finland blir gjennomført, og at planlagte
nettforsterkninger mellom Nord-Sverige (SE2) og Sør-Sverige (SE3) kommer til å øke
kapasiteten stegvis mot 2040. Ledningene mellom Nord- og Sør-Sverige utgjør i dag en
sentral flaskehals i det nordiske kraftsystemet. Det er også ventet noe høyere kapasitet
mellom de to sørligste prisområdene i Sverige (SE3 og SE4).
Vi har lagt til grunn at transmisjonsnettprosjekter i Norge som har kommet langt i
planleggingsprosessen blir gjennomført. Disse prosjektene øker i liten grad kapasiteten
mellom de norske prisområdene.
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3 Norge
Nøkkeltall for
produksjon,
forbruk og
kraftbalanser finnes
i vedlegg.

Norge har i dag et stort overskudd av kraft i et år med gjennomsnittlige værforhold. Det
har blitt bygget ut mye kraftproduksjon de senere årene, uten at forbruket har økt
tilsvarende. Nå er vi i en situasjon hvor det er mange aktører som ønsker å ta i bruk strøm,
enten for å erstatte eksisterende fossil energibruk, eller for å etablere ny industri.
Figur 3-1 viser utvikling i produksjon og forbruk i Norge, sammenlignet med fjorårets
analyse. Fra i dag til 2030 forventer vi at kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen.
Dette er fordi det er lange planleggings- og konsesjonsbehandlingsprosesser for ny
kraftproduksjon. Fra 2030 til og 2040 forventer vi en større vekst i kraftproduksjonen enn i
forbruket. Med forutsetningene i vårt basisscenario faller dagens kraftoverskudd på 20 TWh
til 12 TWh i 2040.
Kraftsystemet sin evne til å
håndtere forbruksvekst avhenger
også av om produksjonssystemet,
mellomlandsforbindelser og nettet
internt i Norge kan levere nok
strøm der forbruket er plassert til
enhver tid, altså om det er tilgang
på nok effekt. I denne analysen har
vi ikke vurdert dette, men i
forbindelse med Meld. St. 36
(2020-2021) Energi til arbeid har
NVE og Statnett har fått et
oppdrag fra Olje- og
energidepartementet om å se
nærmere på dette.

Utviklingen i kraftproduksjon og -forbruk fram mot
2040 er usikker, og analyseresultatene er drevet av
forutsetningene vi har lagt til grunn. Utviklingen i
kraftforbruket avhenger blant annet av nasjonal og
global økonomisk utvikling og kraftpriser,
nettkapasitet og produksjonsutbygging i Norge.
Hvor mye kraftproduksjon og nett som blir bygget
ut er i stor grad gitt av rammene i
konsesjonsprosessen, der myndighetene gjør
avveininger mellom fordelene og ulempene av
utbyggingen. Utviklingen i produksjon og forbruk
framover vil dermed i stor grad avhenge av landets
egne politiske veivalg.

Figur 3-1 Antatt utvikling i produksjon og forbruk i Norge 2021-2040 i årets analyse og i fjorårets analyse.
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3.1 Forbruk
Om lag 50 prosent av den samlede energibruken i Norge dekkes av elektrisitet, og retningen
går mot ytterligere elektrifisering av samfunnet. Rundt 50 prosent av strømmen vi bruker i
dag går til bygg, det vil si boliger, næringsbygg og hytter. Store kraftbrukere som olje- og
gassinstallasjoner på sokkelen og landbasert industri, bruker rundt 40 prosent. I dag går en
liten andel av strømforbruket til transport, men dette er en sektor som er i rask endring.
ELEKTRIFISERING OG NY INDUSTRI GIR EN MARKANT ØKNING I NORSK
KRAFTFORBRUK
Vi forventer at forbruksveksten i Norge mot 2040 i hovedsak blir drevet av planer om
elektrifisering av transport, petroleumsvirksomhet og ny industri. Den antatte
forbruksveksten de neste 20 årene er dobbelt så høy som den har vært de siste 20 årene.
Vi har lagt til grunn at kraftforbruket i Norge vil vokse med 36 TWh fram mot
2040, fra 138 TWh i dag til 174 TWh.
Forbruksøkningen vi har antatt er likevel ikke uten sidestykke i et historisk perspektiv. Fram
til år 2000 var det også sterk vekst i kraftforbruket i Norge. Dette var drevet av økt
strømforbruk i boliger og næringsbygg, og vekst i kraftintensiv industri. På 2000-tallet avtok
veksten, blant annet fordi utbygging av fjernvarme og varmepumper dekket opp mer av
oppvarmingsbehovet i bygg. I tillegg startet en nedgang i forbruket i papir- og
metallindustrien. Petroleumssektoren vokste fram som en ny kraftintensiv næring fra slutten
av 2000-tallet og har vært en viktig årsak til at kraftforbruket igjen har økt de siste årene.
Figur 3-2 viser hvordan strømforbruket i Norge har utviklet seg fra 1960 til i dag, og
hvordan vi framskriver dette i basisbanen i årets analyse. Vi forutsetter at det blir gjort
energieffektiviseringstiltak, noe som gjør at forbruksveksten mot 2040 blir lavere enn den
ellers ville ha vært.
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Figur 3-2 Historisk utvikling og forventet utvikling av strømforbruk i Norge mot 2040.

NETT, PRODUKSJON OG KRAFTPRISER HAR BETYDNING FOR
FORBRUKSUTVIKLINGEN
Det foreligger i dag svært mange planer om økt kraftforbruk. Hvis flere enn de som vi har
lagt til grunn i basisscenarioet gjennomføres, kan kraftforbruket øke til et nivå rundt
200 TWh i 2040. Dette er om lag 25 TWh høyere enn i basisscenarioet. Hvor mye av dette
som blir realisert, vil avhenge av blant annet utbyggingen av nett og ny kraftproduksjon og av
kraftprisene.
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For de fleste store kraftbrukere utgjør strømkostnadene en stor del av kostnadene for
virksomheten. Dersom kraftprisene blir for høye, vil dette begrense forbruksutviklingen. I
basisscenarioet i årets analyse anslår vi at årlig gjennomsnittlig kraftpris i Norge vil være
50 øre/kWh i 2040, noe som er et høyere nivå enn vi har hatt historisk. En forenklet
modellsimulering viser at hvis kraftforbruket øker til 200 TWh i 2040, uten at produksjonen
øker mer enn i basisscenarioet, vil dette isolert sett øke kraftprisene med ytterligere
10-13 øre/kWh i 2040 sammenliknet med basisscenarioet. Hvis det bygges ut mer
kraftproduksjon enn det vi har lagt til grunn i basisscenarioet, vil kraftprisene bli lavere. Økt
kraftutbygging kan slik bidra til å tilrettelegge for en sterkere forbruksvekst.
En høy forbruksvekst i Norge mot 2040 vil også kreve at det bygges ut mye nytt kraftnett,
og at det bygges ut i tide. I flere av områdene hvor det er planlagt ny industri og
elektrifiseringstiltak i industrien på land eller på sokkelen, er det i dag begrenset
nettkapasitet. NVE ga i 2020 ut en rapport 11 hvor vi viste hvilke konsekvenser
elektrifiseringstiltak i Norge kan få for det norske kraftsystemet.
Rammene for utbygging av både nett og kraftproduksjon blir i stor grad bestemt av
myndighetene. Samtidig som Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid ble lagt fram, oppnevnte
regjeringen et offentlig utvalg som blant annet skal foreslå tiltak som kan redusere tiden det
tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
NY KRAFTINTENSIV NÆRING PÅ LAND ØKER KRAFTFORBRUKET MEST
En del av det nye forbruket i Norge vil trolig komme fra næringer som vi forventer vil vokse
i forbindelse med energiomstillingen som skjer i mange land. Omstillingen øker for eksempel
behovet for batterier, som kan resultere i etablering av batterifabrikker. Vi har kartlagt kjente
prosjekter for etablering av nytt, større forbruk. Siden det er usikkert hvor mange av disse
planene som vil bli realisert, har vi foretatt en sannsynlighetsjustering av dette forbruket. Det
vil si at vi modellerer inn at en del av forbruket kommer, men ikke alt. I tillegg er det rimelig
å forvente at noe eksisterende industri kan bli lagt ned, og dempe den totale
forbruksveksten fra store kraftforbrukere.
Vi har lagt til grunn et økt forbruk på 16 TWh fra landbasert industri og
datasentre fra i dag til 2040.
Denne veksten omfatter hovedsakelig batterifabrikker og økt strømforbruk fra datasentre.
UTSLIPPSKUTT FRA OLJE- OG GASSUTVINNING VIL KREVE MYE STRØM OG
NYTT STRØMNETT
Vi framskriver en stor økning i kraftforbruket til petroleumsnæringen på over
7 TWh fram til 2035. Etter 2035 forventer vi en reduksjon i dette kraftforbruket.
Driverne for elektrifiseringen av sokkelen er blant annet prising av utslipp gjennom
kvotemarkedet og CO2-avgiften. Olje- og gassutvinning står for i underkant av 30 prosent av
norske klimagassutslipp, og mesteparten av utslippene er knyttet til gassturbiner på
oljeplattformer. Kraft fra land til norsk sokkel er omdiskutert og framskrivingene våre er

11

NVE rapport nr. 36/2020 – Elektrifiseringstiltak i Norge
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usikre. Hvor mange kraft fra land-prosjekter som selskapene beslutter i årene som kommer,
vil ha stor betydning for strømbruket i denne sektoren.
Planlagte elektrifiseringstiltak i petroleumssektoren krever utbygging av nett
Kraft fra land-prosjektene som er planlagt i dag, krever utbygging av nettet. Nettutbygging
er ofte kostbart, og tar lang tid å gjennomføre.
Elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Finnmark og Wisting-feltet i
Barentshavet vil kreve at det bygges en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hammerfest.
For å delelektrifisere gassprosesseringsanlegget på Kårstø, er det nødvendig å bygge en
ny 420 kV-ledning fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær og en ny
transformatorstasjon. Fullelektrifisering av Kårstø kan kreve at oppgradering av dagens
300 kV-nett i området blir framskyndet.
Elektrifisering av de planlagte oljefeltene NOA og Krafla er planlagt med nettilknytning i
Samnanger. Statnett har signalisert at N-1-tilknytning, altså strømforsyning også i
situasjoner med feil i nettet, vil kreve at dagens ledning mellom Sogndal og Modalen blir
oppgradert fra 300 kV til 420 kV. Dette tiltaket kan bli aktuelt å gjøre av andre grunner
også.
Plattformene Draugen og Njord i Haltenområdet er planlagt tilknyttet nettet på Fosen.
Etter at Statnett har satt i drift den planlagte 420 kV-forbindelsen mellom Åfjord og
Snilldal, vil det være god nettkapasitet i området. Elektrifisering av disse feltene vil dermed
ikke kreve større nye investeringer utover dette.
Elektrifisering av Troll B og C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør er i første omgang
planlagt tilknyttet med vilkår om å bli koblet ut i situasjoner med anstrengt drift. Dersom
feltene skal ha N-1-forsyning, må Statnett gjøre ytterligere tiltak i transmisjonsnettet.

En av grunnene til at vi har oppjustert våre anslag siden fjorårets kraftmarkedsanalyse er at
det i forbindelse med Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 ble varslet at den
samlede CO2-prisen på kvotepliktige utslipp fra olje- og gassutvinning vil øke. Det ble varslet
at dette skal skje i takt med økningen i avgiften på ikke-kvotepliktige utslipp slik at den samlede
prisen i 2030 er om lag 2000 kroner per tonn målt i faste 2020-kroner. Høye utslippskostnader
vil gi selskapene som opererer på norsk sokkel sterk egeninteresse av å redusere utslipp av
klimagasser. En økning av utslippskostnaden vil derfor trolig bidra til at det vil bli gjennomført
tiltak med en vesentlig høyere tiltakskostnad enn i dag.
TRANSPORTSEKTOREN ELEKTRIFISERES
Transportsektoren bruker i dag hovedsakelig fossil energi, og er en av sektorene i Norge
med lavest elektrifiseringsgrad. Kun tre prosent av energibruken innenfor innenriks
transport er elektrisk. En av de sikreste trendene er at transportsektoren vil bruke mye mer
strøm de neste 10 og 20 årene.
Vi har lagt til grunn at strømforbruket i transportsektoren øker med over
13 TWh til 2040.
I 2020 var 54 prosent av nye personbiler solgt i Norge elektriske. Vi regner med at
elektrifiseringen av transportsektoren fortsetter, i hovedsak drevet av fallende kostnader for
elektrisk transport. For tyngre transportmidler er teknologien mindre utviklet, men vi legger
likevel til grunn en økt elektrifisering av tyngre veitransport, skipsfart og luftfart før 2040. I
framskrivingene i basisbanen baserer vi oss på en antakelse om teknologiutvikling og
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kostnadsreduksjoner. En økning i CO2-avgiften som drøftet i Klimaplan for 2021-2030, vil
påvirke hvor raskt overgangen fra fossilt til utslippsfritt går.
Hydrogen er også et alternativ til batterielektriske kjøretøy og fartøy. Spesielt for tyngre
transportsegmenter kan hydrogen eller derivater av hydrogen være et aktuelt drivstoff.
Hvordan kostnadene for hydrogenteknologi utvikler seg har stor betydning for
transportframskrivingene. Ettersom hydrogen både kan produseres fra gass og fra strøm og
vann gjennom elektrolyse, er det flere faktorer som avgjør hvordan utslippsfri transport
påvirker kraftforbruket.
PRODUKSJON AV HYDROGEN FRA ELEKTRISITET ER EN JOKER
Vi forventer en betydelig etterspørsel etter hydrogen utover i analyseperioden. Dette vil
først og fremst være til transport- og industriformål. Både tyngre transport på vei, maritim
transport og luftfart kan være aktuelt for hydrogendrift. I tillegg forutsetter vi at hydrogen
kan bli aktuelt i industrien der direkte bruk av strøm ikke er et alternativ. Et av spørsmålene
blir da om hydrogenet framstilles fra naturgass eller elektrolyse.
Vi har lagt til grunn et kraftforbruk på 7 TWh til produksjon av hydrogen i 2040.
Eksempler er Yaras
satsing på grønn
amoniakk på Herøya,
TiZirs mål om å
bruke hydrogen som
reduksjonsmiddel i
produksjon av titan i
Tyssedal og Celsas
mål om å erstatte
gass med hydrogen
når de skal forme stål
i Mo i Rana.

I kapittel 5.1 har vi
sett nærmere på
hvordan
energieffektivisering
påvirker de norske
kraftprisene.

Framskrivingen baserer seg på noen enkeltprosjekter i industrien, som vi har
sannsynlighetsjustert på lik linje som vi har gjort med forbruket fra store kraftbrukere. Det
finnes flere initiativer som har kommet et godt stykke på vei, også i Norge, der man har
planer om å produsere og bruke elektrolysebasert hydrogen i industrien.
I tillegg til disse planene har vi lagt til grunn at noe av hydrogenet som skal dekke
transportformål vil bli produsert med elektrolyse. Også her finnes det eksempler på
prosjektplaner for eksempel på Mongstad og i Berlevåg.
ENERGIEFFEKTIVISERING OG VARMERE KLIMA GIR LAVERE FORBRUK I BYGG
Befolkningsvekst gjør at bygningsmassen i Norge vokser. Samtidig blir det mer vanlig med
færre mennesker per bolig. Strenge energikrav i nye byggetekniske standarder,
energieffektivisering i eksisterende bygg og økodesign og energimerking av produkter, gir
lavere strømforbruk per kvadratmeter bygningsmasse. I tillegg får vi et varmere klima i
Norge, som reduserer oppvarmingsbehovet. Samlet forventer vi at byggene våre vil bruke
mindre strøm enn de gjør i dag, selv om bygningsmassen vokser.
Vi forventer en nedgang i strømforbruk i bygg fra 66 TWh i dag til 60 TWh i
2040.
I årets analyse har vi antatt at energieffektiviseringstiltak reduserer strømforbruket i norske
bygg med omtrent 8 TWh i 2040, sammenliknet med hva strømforbruket ville vært uten
disse tiltakene. Dette innebærer hovedsakelig tiltak som reduserer energibehovet for
romoppvarming og belysning.
HVA ER POTENSIALET FOR ENERGIEFFEKTIVISERING I NORSK
BYGNINGSMASSE?
Potensialet for energieffektivisering er imidlertid større enn det som ligger inne i vår
basisbane. NVE har anslått at det er et lønnsomt energieffektiviseringspotensial i dagens
bygningsmasse på rundt 13 TWh, gitt en sluttbrukerpris på 1 krone/kWh 12.
I basisbanen legger vi imidlertid ikke til grunn at alle tiltak vi vurderer som lønnsomme, blir
gjennomført. Dette skyldes at det er andre barrierer for gjennomføring av

12

Mye å spare med energieffektivisering i bygg (NVE)
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energieffektivisering som i stor grad er knyttet til adferd. Selv om tiltaket kan betale seg
tilbake over levetiden, kan energieffektivisering være forbundet med en høy
investeringskostnad, etterfulgt av en innsparing over lengre tid. Forbrukerne kan også mangle
informasjon, eller ha andre preferanser for sin ressursbruk.
Det er flere usikkerheter i forutsetningene våre om energieffektivisering. Vi tar ikke hensyn
til såkalte rebound-effekter. Dette er for eksempel at flere velger å ha det varmere hjemme
når de får lavere kostnader knyttet til oppvarming, eller at noe av energibesparelsen ved en
overgang til LED-pærer som ikke avgir varme, vil reduseres ved et økt forbruk til
oppvarming.

3.2 Produksjon
Det er bygget ut mye ny vannkraft og vindkraft det siste tiåret. Fram mot 2040 forventer vi
at kostnadene for både vindkraft til havs, landbasert vindkraft og solkraft kommer til å falle
videre 13.
I tillegg vil forbruksvekst og økning i CO2-prisen bidra til å heve kraftprisene i Norge, noe
som vil øke lønnsomheten av ny kraftproduksjon. Vi antar at det vil være grunnlag for en
god del ny kraftproduksjon i Norge basert på markedsmessige vilkår. Hvor mye ny
kraftproduksjon det åpnes for, er i stor grad bestemt av myndighetene. Arealbegrensninger,
nettkapasitet og framtidige avveininger mellom verdien av ny kraftproduksjon og andre
interesser, vil ha betydning for hvor mye ny kraftproduksjon som bygges på land. Hvor raskt
kostnadene synker vil også ha betydning for utbyggingen av vindkraft til havs.
Vi har lagt til grunn at kraftproduksjonen vil vokse med 28 TWh i Norge fram
mot 2040.
Det aller meste av ny kraftproduksjon må gjennom omfattende konsesjonsprosesser før den
kan bli bygget og satt i drift. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land ble stanset i april
2019. Det arbeides nå med å ferdigstille et revidert konsesjonsregime for vindkraft på land
etter Stortingets behandling av stortingsmeldingen Vindkraft på land (Meld. St. 28 (20192020)). Konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk til havs har ennå ikke startet. Derfor
forventer vi en relativt liten økning i årlig kraftproduksjon fram mot 2030, og at
mesteparten av denne økningen vil komme i form av vann- og noe solkraft.
Vi har lagt til grunn at en betydelig del av utbyggingen av ny kraftproduksjon i Norge mellom
2030 og 2040 vil bestå av vind- og solkraft. I tillegg forventer vi at vannkraftproduksjonen vil
øke. Dette er vist i Figur 3-3.
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Figur 3-3 Økning i kraftproduksjon i Norge 2021-2040.

STORT POTENSIAL FOR HAVVINDUTBYGGING MELLOM 2030 OG 2040
Vi har lagt til grunn at det bygges ut nærmere 7 TWh vindkraft til havs, direkte
tilknyttet det norske kraftsystemet.
To områder er åpnet for utbygging av vindkraft til havs i Norge: Sørlige Nordsjø II og Utsira
Nord. Her er det åpnet for utbygging av opp mot 4,5 GW havvind til sammen. Dette kan gi
om lag 20 TWh kraftproduksjon. Sørlige Nordsjø II er egnet for bunnfast havvind. Utsira
Nord er dypere, og derfor kun egnet for flytende havvind.
I Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid er det foreslått at det skal legges til rette for at
vindkraft til havs i første omgang kan utvikles enten med sikte på at kraften skal eksporteres
til utlandet, eller tas til land i Norge. I tillegg er det foreslått at ulike virkninger og juridiske
sider ved hybridprosjekter skal utredes.
I denne analysen har vi lagt til grunn at det bygges ut 7 TWh vindkraft til havs i Norge
mellom 2030 og 2040, og at dette tilknyttes med en overføringsforbindelse til det norske
kraftsystemet. En slik utbygging kan for eksempel skje i form av flytende havvind i Utsira
Nord.
Det kan være aktuelt å bygge ut Sørlige Nordsjø II som et hybridprosjekt, for eksempel ved
at vindkraftproduksjonen tilknyttes både Norge og Storbritannia, eller både Norge og
Danmark. Både mellomlandsforbindelser og ny kraftproduksjon påvirker kraftpriser og
handelsmønstre. Hvis vi hadde lagt til grunn hybridprosjekter i analysen, ville både kraftprisog handelsresultatene endret seg.
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HYBRIDPROSJEKTER TIL HAVS
Et vindkraftverk til havs kan tilknyttes kraftsystemet på land på to ulike måter. Det kan
tilknyttes med en direkte forbindelse til kun ett land, en såkalt radiell forbindelse, eller
så kan det etableres som et hybridprosjekt. Et hybridprosjekt innebærer at
vindkraftverket knyttes til flere land, samtidig som man bruker overføringsforbindelsene
til å overføre strøm mellom landene. De kan også kobles til andre installasjoner som en
energiøy eller en petroleumsinstallasjon.
Ettersom et hybridprosjekt muliggjør handel av kraft mellom land, vil det gi andre
virkninger for kraftpriser og kraftflyt enn et havvindprosjekt som tilknyttes med en
radiell forbindelse til ett land. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten vil være ulik for
de to tilknytningsalternativene, siden en mellomlandsforbindelse i et hybridprosjekt
muliggjør handel mellom land. En mellomlandsforbindelse påvirker produsent- og
konsumentoverskuddet på en annen måte enn et vindkraftverk med radiell tilknytning. I
tillegg gir en mellomlandsforbindelse flaskehalsinntekter. I forbindelse med Meld. St. 36
(2020-2021) Energi til arbeid gjennomførte NVE eksempelberegninger av prissatte
samfunnsøkonomiske effekter av vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II med ulike
tilknytninger. I disse beregningene var det samfunnsøkonomiske overskuddet i Norge
høyere for et hybridprosjekt med tilknytning til Sør-Norge og Storbritannia enn for et
havvindprosjekt med radiell tilknytning til Sør-Norge. Hybridalternativet ga samtidig økte
kraftpriser i Norge som medfører tap for norske konsumenter, men økt verdi av
eksisterende norsk kraftproduksjon.
I Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid er det foreslått at det skal legges til rette for
at vindkraft til havs i første omgang kan utvikles enten med sikte på at kraften skal
eksporteres til utlandet eller tas til land i Norge. I tillegg er det foreslått at ulike
virkninger og juridiske sider ved hybridprosjekter skal utredes.
Det kan særlig være aktuelt å bygge ut Sørlige Nordsjø II som et hybridprosjekt. Dette
området ligger nært både Storbritannia og Danmark. Danmark har en tverrpolitisk
fastsatt plan om å bygge en energiøy på vestsiden av landet, nær det åpnede området.
I 2020 lanserte EU en felles europeisk strategi for havenergi, som legger opp til at EUland skal samarbeide på tvers for å bygge ut havvind. I tillegg er det foreslått økt
samarbeid om havområdene i Europa i Fit for 55-pakken som ble lansert i sommer. I sum
tilsier dette at det i løpet av de neste årene vil komme politiske føringer og regelverk
som kan påvirke hvordan kraften fra havvindprosjekter vil føres til land og hvilket land
den vil føres til.

For øyeblikket er regelverket og rammene for hvordan man skal søke om konsesjon og
hvem som skal få lov til å søke under arbeid. I Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid er
det foreslått å utlyse delområder via auksjon for Sørlige Nordsjø II. For Utsira Nord er det
foreslått en kvalitativ utvelgelse av aktører. Vi antar at prosessene for konsesjoner og
tildeling av områder kommer til å bli omfattende og grundige. I tillegg kommer tiden det tar
å realisere havvindprosjekter. Derfor forventer vi at det blir bygd ut havvind i Norge først
mellom 2030 og 2040.
Kostnadene for både flytende og bunnfast havvind ligger foreløpig godt over kostnadene for
solkraft, vannkraft og vindkraft på land. Vi forventer at kostnadene for havvind kommer til å
falle. I forbindelse med Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid, vurderte NVE at det ikke
ville bli lønnsomt å bygge bunnfast havvind uten subsidier før 2030. I denne beregningen la vi
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til grunn vesentlig lavere kraftpriser fra kraftmarkedsanalysen fra 2020. Med kraftprisene fra
årets kraftmarkedsanalyse kan det bli lønnsomt å bygge bunnfast havvind uten subsidier før
2040. Flytende havvind er dyrere enn bunnfast og teknologien er under utvikling. Det er mer
usikkert når det vil bli lønnsomt å bygge ut flytende havvind. I nevnte stortingsmelding er
teknologistøtte pekt på som det mest egnede virkemiddelet for å utvikle flytende havvind i
Norge, og Enova kan gi slik støtte.
I stortingsmeldingen er det også foreslått å igangsette et arbeid med å identifisere og
konsekvensutrede nye områder med sikte på å åpne flere områder for fornybar
energiproduksjon til havs. Det kan derfor bli bygd ut mer vindkraft til havs i Norge enn det
det allerede er åpnet for i dag. Åpning for havvindutbygging i nye områder, eller at det tillates
mer utbygging i de områdene som allerede er åpnet, vil gi et potensial for havvindutbygging i
Norge som er betydelig større enn 20 TWh.

Figur 3-4 Potensial for vindkraft til havs i Utsira Nord og Sørlige Nordjsø II og forutsetningene for havvind i
årets analyse. I årets kraftmarkedsanalsye er 7 TWh havvind knyttet direkte til Norge.

LITE NY VINDKRAFT PÅ LAND FØR 2030
Det teknisk-økonomiske potensialet for landbasert vindkraft i Norge er stort. De siste fem
årene er det bygget 11 TWh ny vindkraft i Norge, og det er fortsatt 4 TWh under bygging.
Konsesjonsbehandlingen av vindkraft har vært stanset siden april 2019. Per nå er det få
vindkraftprosjekter som har konsesjon, som ikke har startet bygging. Det kan være mulig å
planlegge, konsesjonsbehandle og bygge vindkraftverk før 2030, men det er lite sannsynlig at
man vil rekke å bygge store volumer. Fram til 2030 legger vi derfor ikke til grunn noe ny
kapasitet, utover de vindkraftprosjektene som er under bygging.
Mellom 2030 og 2040 har vi antatt ca. 3 TWh økning i vindkraftproduksjonen på land. Men
omfanget av ny vindkraft etter 2030 er svært usikkert, og vil være avhengig av både lokale og
nasjonale politiske føringer. Noe av dette kan komme fra prosjekter som allerede er
konsesjonssøkt, eller under planlegging, men mye må sannsynligvis dekkes av helt nye
prosjekter, og det betyr at anslaget vårt er usikkert. Frem mot 2040 kan det også bli
nødvendig å gjøre reinvesteringer i omtrent en tredjedel av den eksisterende
vindkraftkapasiteten, kun for å oppretteholde den vindkraftproduksjonen vi har i dag.
Reinvesteringer vil kreve at det blir gitt nye tillatelser. Vi legger til grunn at det blir
gjennomført nok reinvesteringer til at den samlede vindkraftproduksjonen fra de
vindkraftverkene som allerede er bygget ikke synker nevneverdig.
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DET VIL TROLIG BLI LØNNSOMT Å BYGGE SOLKRAFT I NORGE
I 2020 ble det installert 40 MW solkraft i Norge. Men potensialet for solkraft er stort, både
på bygninger og for bakkemonterte anlegg. I 2040 forventer vi at solkraft gi et vesentlig
bidrag til kraftproduksjonen i Norge.
Vi regner med at kostnadene for solcelleanlegg kommer til å fortsette å falle. Etter hvert kan
kostnaden for en kWh med solkraft bli lavere enn kostnaden for både vann- og vindkraft,
også i Norge. Det er imidlertid ikke kostnadene alene som avgjør forholdet mellom disse
teknologiene. Solkraftmarkedet er dominert av andre aktører enn tradisjonelle
kraftutbyggere, som for eksempel huseiere, eiere av større næringsbygg og utleiere av
solcelleanlegg. Disse kan ha andre avkastningskrav og motivasjon for å investere.
Omfattende utbygging av distribuerte solcelleanlegg kan kreve investeringer i
distribusjonsnettet. Det kan bidra til å begrense hvor mye solkraft som blir bygget frem mot
2040.
Bakkemonterte solkraftverk er også under planlegging i Norge. I likhet med annen storskala
kraftproduksjon er disse plasskrevende, og kan komme i konflikt med alternative måter å
utnytte arealene på. Slike anlegg kan også bygges i kombinasjon med annen bruk av arealene,
for eksempel ved å kombinere kraftproduksjon og beite. NVE skal sannsynligvis behandle
flere søknader om konsesjon til å bygge bakkemonterte solkraftverk fremover.
Utfallsrommet for solkraftproduksjon i Norge er stort. I basisframskrivingen har vi lagt til
grunn at solkraft i Norge produserer 7 TWh i 2040. Solkraftverk kan også bygges raskere
enn vindkraft og vannkraft, noe som gjør utfallsrommet for solkraft til 2030 større enn for
vannkraft og landbasert vindkraft.
FORTSATT POTENSIAL FOR ØKT VANNKRAFTPRODUKSJON I NORGE
De siste 20 årene er det bygget 13 TWh ny vannkraftproduksjon i Norge. I tillegg har de
eksisterende vannkraftverkene fått økt produksjon på grunn av at tilsiget har økt 14.
Vi har lagt til grunn at vannkraftproduksjonen vil øke med om lag 11 TWh fram
mot 2040.
Av dette er 5 TWh basert på de vannkraftprosjektene som NVE
5 TWh
kjenner til gjennom konsesjonsbehandlingen og tidligere kartlegginger.
Utvidelser og
Disse inkluderer både nye kraftverk og større utvidelsesprosjekter. Vi
nye
har gjort overordnede vurderinger av kostnader og nettforhold, og har
vannkraftverk
også tatt høyde for at en viss andel av potensialet enten ikke vil bli
omsøkt, eller ikke ville fått konsesjon. I behandlingen av statsbudsjettet
for 2021 ble det gjort endringer i grunnrentebeskatningen for nye vannkraftprosjekter 15.
Endringene vil gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer i eldre kraftverk for å øke
kraftproduksjonen. Effekten av denne skatteendringen er ikke vurdert i denne analysen,
men flere kraftselskaper har varslet at dette øker sannsynligheten for at flere av deres
opprustings- og utvidelsesprosjekter blir lønnsomme.

14
15

NVE rapport nr. 50/19: Vannkraftverkene i Norge får mer tilsig
Meld. St. 1 (2020-2021)
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En del av potensialet for opprusting og utvidelse av norske
vannkraftverk ligger i å øke virkningsgraden til turbinene. Dette vil gi
mer kraftproduksjon fra det samme vannet. Fram mot 2040 forventer vi
at turbinene i mange norske vannkraftverk skal skiftes ut på grunn av
slitasje. Nye vannkraftturbiner har høyere virkningsgrad 16, og
turbinoppgraderinger kan samlet bidra med 3 TWh mer
vannkraftproduksjon fram mot 2040.
Tilsiget til norske vannkraftverk varierer mye fra år til år, men de siste
tiårene har trenden vært at tilsiget har økt. 17 Vi har lagt til grunn at økt
tilsig kan gi 4 TWh mer vannkraftproduksjon i 2040 enn i 2021.

3 TWh
Turbinopprustinger

4 TWh
Økt tilsig

De kommende årene vil flere eldre vannkraftreguleringer få nye konsesjonsvilkår 18.
Formålet med dette er blant annet å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag, men også å
modernisere konsesjonsvilkårene og oppheve vilkår som har vist seg å
være unødvendige. For noen kraftverk vil de nye vilkårene kunne føre
-1TWh
til redusert kraftproduksjon, eller legge begrensninger på driften som
Revisjon av
igjen kan føre til redusert evne til å levere fleksibilitet. Anslaget på 1
konsesjonsTWh krafttap som følge av vilkårsrevisjoner er basert på vurderingene i
vilkår
den nasjonale gjennomgangen av vassdragskonsesjoner som kan tas opp
19
til revisjon innen 2022 .

16 NVE faktaark nr. 3/2020 - Turbinopprustinger kan øke produksjonen i norske vannkraftverk med fire
terrawattimer
17 NVE rapport nr. 50/19: Vannkraftverkene i Norge får mer tilsig
18 Revisjon av konsesjonsvilkår (NVE)
19

NVE rapport 72/13 – Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.
38

DEL 2 - VIRKNINGER PÅ
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Bilde: NVE
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4 Kraftpriser i Europa
4.1 Prisnivå
HØYE CO 2 -PRISER GIR HØYERE PRISNIVÅ
Analysen vår viser at prisnivået i Europa vil være høyere de kommende 20 årene,
sammenliknet med hvordan kraftprisene i gjennomsnitt har vært det siste tiåret. Mye av
grunnen til det økte prisnivået er forventningen om vedvarende høye CO2-priser. En høyere
CO2-pris gjør fossil kraftproduksjon dyrere. Dette bidrar til økte kraftpriser også i land uten
fossil kraftproduksjon, gjennom handelsforbindelser.
Figur 4-1 viser hvordan de historiske prisene i Storbritannia, Tyskland, Nederland og Norden
har utviklet seg og simulerte gjennomsnittspriser i analysen vår.
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Figur 4-1 Gjennomsnittlige kraftpriser i utvalgte europeiske land sammen med et vektet gjennomsnitt av de
nordiske kraftprisene. Stiplede linjer viser historiske årspriser (reelle 2021-tall) og heltrukne linjer viser
modellerte kraftpriser (reelle 2021-tall). Prikkene viser gjennomsnittlig kraftpris t.o.m. uke 35 i 2021.

Til tross for at vi forventer mye utbygging av fornybar kraftproduksjon står gasskraft fortsatt
for rundt 15 prosent av produksjonen i Europa i 2040 i vår analyse. Det innebærer at CO2prisen fortsatt vil ha en betydning for kraftprisen i slutten av analyseperioden.
Selv med økende CO2- og gasspris gjennom analyseperioden faller gjennomsnittsprisen på
kraft i flere europeiske land mellom 2025 og 2030. Økt fornybarkapasitet i Europa fører til
at det blir flere timer med lave kraftpriser, og til at CO2- og gassprisene etter hvert får
mindre betydning for kraftprisene. I Storbritannia har vi antatt at CO2-prisgulvet ikke
videreføres fra og med 2030. Dette bidrar til at kraftprisen faller mellom 2025 og 2030, før
den øker igjen til 2040.
Dersom det bygges ut mer fornybar kraftproduksjon enn vi har antatt, vil CO2- og
gassprisen få enda mindre betydning for kraftprisene, og kraftprisene vil bli lavere. Mer
fornybar kraftproduksjon gjør at termisk kraftproduksjon blir prissettende i en mindre andel
av tiden.
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TEKNOLOGIKOSTNADER PÅVIRKER PRISUTVIKLINGEN
I vår analyse øker prisnivået i Storbritannia og Nederland mellom 2030 og 2040, mens
prisen i Tyskland forsetter å falle. Prisutviklingen reflekterer både ulike antakelser om
hvordan kraftbalansen i landene utvikler seg, men også hvilke teknologier som spiller
sammen med det fornybare produksjonsapparatet.
I Tyskland har vi antatt at kraftbalansen øker kraftig fra 2030 til 2040, hovedsakelig i form av
fornybar produksjonskapasitet. Vi har lagt til grunn at det vil bli produsert hydrogen gjennom
elektrolyse, og at mye av hydrogenproduksjonen legges til timer med lave kraftpriser. Dette
løfter kraftprisene, fordi hydrogen blir prissettende i en relativt stor andel av året. I tillegg
har vi forutsatt at batterier og hydrogenkraftverk vil bidra med fleksibilitet i kraftsystemet i
perioder med lite vind- og solkraft. Dette påvirker også prisdannelsen.
Bruk av batterier og hydrogen i kraftsystemet er lite utbredt i dag. Dette gjør det ekstra
vanskelig å vurdere hvilke tekniske egenskaper og kostnader en skal legge til grunn for
framtiden. Fordi vi ser at elektrolyse og batterier blir prissettende i en relativt stor andel av
året, med de forutsetningene vi har lagt til grunn, er det viktig å vurdere resultatene i lys av
denne usikkerheten. For eksempel ville analysen vår vist høyere gjennomsnittspris i Tyskland
i 2040 dersom vi hadde lagt til grunn høyere kostnader for hydrogen.
I Storbritannia reduseres derimot kraftbalansen, blant annet fordi en høyere gasspris gjør at
det er billigere å importere enn å produsere hjemme. Vi har antatt at gasskraft fortsatt
utgjør en betydelig del av den britiske produksjonsmiksen i 2040.Våre antakelser om økende
CO2- og gasspriser bidrar til å trekke opp prisen i Storbritannia.

4.2 Fleksibilitet
Omstillingen fra et fossilt til et fornybart system innebærer at pålitelig, regulerbar
produksjonskapasitet erstattes med fornybar produksjonskapasitet som produserer når
vinden blåser og solen skinner. Som en konsekvens kan det oppstå perioder der tilbudet av
kraft ikke samsvarer med etterspørselen.
Analysen vår peker mot at det i 2040 oppstår situasjoner i Europa der perioder med lite sol
og vind sammenfaller med høy kraftetterspørsel. Disse situasjonene er spesielt utfordrende
når produksjonssvikten er langvarig eller samvarierer over større områder. For å være i
stand til å dekke forbruket i alle værscenarioer vil det være behov for et stort omfang av
fleksibilitetsløsninger i systemet.
Analysen vår viser også at det oftere vil oppstå perioder med priser ned mot null i
framtiden. Fleksible forbrukere som har mulighet til å tilpasse forbruket til disse periodene
vil sikre seg tilgang på rimelig kraft, samtidig som de er med på å heve verdien av
produksjonen når ressurstilgangen er god.
I et slikt system vil verdien av fleksibilitet øke fordi prisene kan bli veldig lave i perioder med
gode produksjonsforhold og lavt forbruk, og veldig høye når produksjonen fra sol- og vind
ikke er nok til å dekke etterspørselen.
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UTFASING AV FOSSIL PRODUKSJON SVEKKER MARGINENE I KRAFTSYSTEMET
Figur 4-2 viser utviklingen vi har lagt til
grunn for installert kapasitet i de
regulerbare og uregulerbare
produksjonsteknologiene i Tyskland i
2021 og 2040, sammen med antatt
topplast.
Topplasttimen er
den timen i året med
høyest forbruk.
Forbruk til
hydrogenproduksjon
er ikke inkludert i
topplasttimen, da dette
er forbruk som kobles
ut når det er høye
kraftpriser.

I starten av analyseperioden er den
regulerbare kapasiteten høy nok til å
dekke etterspørselen når forbruket er
på sitt høyeste. I 2040 ser vi imidlertid at
det oppstår et avvik mellom topplasten
og den regulerbare kapasiteten fordi
forbruket har økt, samtidig som
kjernekraft og kullkraft har blitt faset ut.
Selv om fornybarkapasiteten i systemet
har vokst i samme periode, blir det i
noen værscenarioer i analysen ikke nok
produksjon til å dekke forbrukstoppene
fordi tilgjengeligheten på sol- og
vindkraft er svært lav.

Figur 4-2: Installert produksjonskapasitet og forbruk i
topplasttimen i våre datasett for 2021 og 2040 i Tyskland.
I tillegg viser figuren hvor lav vind- og solkraftproduksjonen
kan være når forbruket er på det høyeste

I de aller fleste tilfeller vil en kunne importere fra landene rundt seg i perioder med dårlige
produksjonsforhold lokalt. Etter hvert som kraftsystemene i Europa blir likere, vil det likevel
oppstå situasjoner der sammenfallende produksjonssvikt gjør at mulighetene for å
importere er begrenset. Analysen vår tyder på at det kan bli utfordrende å fase ut fossil
kraftproduksjon og kjernekraft i Europa uten at det kommer på plass nye typer fleksibilitet i
kraftsystemet.
KLIMAHENSYN OG ØKONOMI KAN BLI UTFORDRET AV KRAV TIL
FORSYNINGSSIKKERHET
Et mer elektrifisert Europa innebærer at samfunnet blir enda mer avhengig av en stabil og
sikker kraftforsyning.
I et kraftsystem med lave klimagassutslipp, slik EU har som mål, vil man trenge et stort
omfang av utslippsfrie fleksibilitetsløsninger, som batterier, hydrogen og forbrukerfleksibilitet.
Det er usikkert om nye og utslippsfrie teknologier vil kunne erstatte de tradisjonelle
teknologiene i sin helhet. Dette avhenger både av teknologiutvikling og de politiske
rammebetingelsene som blir lagt framover. Et europeisk kraftsystem med lave
klimagassutslipp vil også kreve en vesentlig styrking av kraftnettet i mange europeiske land.
Det er dyrt, tidkrevende og ofte kontroversielt å bygge kraftnett.
Brukstiden til et
kraftverk er definert
som årlig
energiproduksjon
dividert med
installert effekt.
Brukstiden
reflekterer hvor høy
utnyttelsen av
kraftverket er i løpet
av et år.

På veien mot et utslippsfritt kraftsystem, er det vanskelig å se for seg at myndighetene i
Europa vil planlegge seg mot en situasjon der deler av forbruket må avkortes i lengre
perioder. Hvis løsninger som batterier og strømproduksjon fra hydrogen ikke kommer på
plass tidsnok, og i stort nok omfang, kan det være et alternativ for flere land å bruke mer
kjernekraft, mer gasskraft eller andre typer termisk produksjon som strategisk reserve.
Kostnadene ved å drive kraftsystemet vil da kunne bli høye.
Vår analyse viser at brukstiden og inntjeningen til gasskraftverkene faller i takt med at den
fornybare produksjonskapasiteten i Europa øker mot 2040. Vi ser også at brukstiden
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varierer mer mellom ulike værscenarioer i fremtiden, noe som innebærer at inntektene vil
kunne variere mye fra år til år.
I analysen vår har vi lagt til grunn at gasskraft, batterier og forbrukerfleksibilitet vil være
viktige kilder til fleksibilitet i Europa i 2040. I tillegg har vi lagt til grunn at hydrogenkraftverk
vil bidra noe. Antakelsene om kapasitetsmengde av de ulike teknologiene, og hvilke
kostnader disse vil ha, er usikre. Disse antakelsene påvirker kraftprisene i analysen.
Framtidige politiske beslutninger vil ha stor betydning for hvordan utviklingen blir. I de neste
avsnittene beskriver vi noen tekniske egenskaper ved batterier og hydrogen i kraftsystemet,
og hvilke konsekvenser det gir for analyseresultatene.
BATTERIER KAN BLI EN VIKTIG KILDE TIL KORTISIKTIG FLEKSIBILITET
Batterier er allerede er i bruk i kraftsystemet, og kan bli en viktig kilde til fleksibilitet
framover. Batterier leverer fleksibilitet ved å lade i timer med lavt forbruk og levere strøm
tilbake til markedet når etterspørselen er høy. Batterier bidrar derfor til både å redusere de
kortsiktige prisvariasjonene og til å gi forbrukerne strøm på de tidspunktene der behovet er
størst. Batterier kan skreddersys med forskjellige egenskaper for å tilby ulike typer tjenester
i kraftnettet og -markedet.
Basert på hvordan teknologien ser ut nå antar vi at batterier i hovedsak vil bli brukt til å
flytte energi innenfor kortere perioder og at energimengdene som flyttes vil være relativt
små hver for seg. Grunnen til dette er at lagringskapasitet er en viktig kostnadsdriver i
batteriproduksjonen.
De største batteriene i Norge i dag har lagringskapasitet nok til å produsere maksimal effekt
i omtrent en time av gangen. Husholdningsbatterier på markedet, som Teslas Powerwall, kan
produsere på maksimal effekt i omtrent tre timer. Det er vanskelig å spå hvilke muligheter
som ligger i framtidens batteriteknologi, både teknisk og kommersielt. I vår analyse har vi
lagt til grunn at det i 2040 vil være batterier i systemet som har lagringskapasitet nok til å
produsere maksimal effekt i åtte timer sammenhengende. Vår analyse viser at dette ikke er
nok til å løse utfordringene med langvarig og sammenfallende produksjonssvikt fra sol- og
vindkraft. Til dette må en ha andre typer lagringsteknologier.
Som vist i Figur 4-3 blir prisvariasjonen mellom dager og timer mindre i 2040 når det er
batterier i systemet, sammenliknet med et kraftsystem uten batterier. Den grønne linjen
viser timesprisene en uke i Tyskland i 2040 i vårt basisscenario. Den blå linjen viser hvordan
timesprisene ville vært i samme uke uten batterier i systemet. Batterier vil kunne heve
kraftprisen betraktelig i timer hvor det ellers ville vært lave priser. Samtidig ser vil
batteriene også gir lavere kraftpriser i timer hvor prisen er relativt høy.
Vi har lagt til grunn at bilprodusenter vil tilgjengeliggjøre batterikapasiteten i elbilene i
Europa ved å legge til rette for kjøretøy-til-nett i bilene de produserer. Vi har antatt at det vil
komme om lag 150 GW batterikapasitet i Europa i 2040, hvorav 90 GW er batterikapasitet i
elbiler.
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Figur 4-3 Timespriser i Tyskland gjennom en uke i 2040, med og uten batterier i systemet.
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HYDROGEN KAN BLI EN VIKTIG KILDE TIL LANGSIKTIG FLEKSIBILITET
Hydrogen kan brukes til å kutte utslipp i transport og industri. I tillegg kan det bidra med
fleksibilitet i kraftsystemet fordi hydrogen er en energibærer som både kan produseres med
strøm, men også brukes til å produsere strøm. Det er teknisk-økonomiske utfordringer med
bruk av hydrogen i kraftsystemet. Blant annet har både hydrogenproduksjon fra strøm og
strømproduksjon fra hydrogen store varmetap.
Vi har lagt til grunn at det vil være etterspørsel etter hydrogen til transport- og
industriformål og at mye av strømforbruket knyttet til hydrogenproduksjonen er fleksibelt.
Det slår dermed inn i timer med lav kraftpris. Kraftproduksjon som ellers ville gått tapt vil
på den måten bli brukt til å produsere hydrogen. Dette gjør at kraftforbruk til
hydrogenproduksjon får en stor innvirkning på kraftprisene.
I tillegg har vi lagt til grunn at hydrogenkraftverk, altså kraftverk som bruker hydrogen til å
produsere strøm, bidrar til å dekke forbruket i perioder med lite vind- og solkraft og høyt
forbruk, der fornybar kraftproduksjon, gasskraft, batterier og forbrukerfleksibilitet ikke er
tilstrekkelig. Dette er usikkert, og det kan være at hydrogen utkonkurreres av andre
alternativer som kan være mer effektive og lønnsomme.
Nullpriser oppstår når
forbruket er lavere enn
den uregulerbare
kraftproduksjonen i
systemet. I vår modell
er marginalkostnaden til
vind og solkraft 0
øre/kWh og kraftprisen
i disse timene blir
derfor null.

Marginalkostnad
er det det koster for
et kraftverk å
produsere en ekstra
enhet.

Fakta om hydrogen
finner du på side 14.

Figur 4-4 viser simulerte kraftpriser i Tyskland gjennom 30 værscenarioer i modellårene
2025, 2030 og 2040, sortert fra høyest til lavest pris langs x-aksen. Figuren viser at det mot
2040 blir flere timer med priser nær null. I 2040 er kraftprisene null i rundt 5 prosent av
tiden.
Vi har lagt til grunn at hydrogenprodusentene vil være villige til å produsere hydrogen til
kraftpriser mellom 0 og 35 €/MWh. Disse anslagene er usikre, fordi det er vanskelig å
forutse hvordan kostnadsutviklingen for hydrogenproduksjon vil bli. Pilene i Figur 4-4 viser
at de ovennevnte prisene setter kraftprisen i en relativt stor andel av timene i Tyskland i
2040.

Figur 4-4: Simulerte kraftpriser i Tyskland gjennom 30 værscenarioer, sortert fra høyest til lavest langs x-aksen.

I analysen har vi lagt inn noen hydrogenkraftverk med marginalkostnader mellom 70 og
90 €/MWh. Som en kan se i figuren blir hydrogenkraftverkene prissettende i en del timer i
løpet av året. Det er usikkert om hydrogenkraftverk vil bli tatt i bruk i et slikt omfang, og til
hvilke marginalkostnader de eventuelt vil produsere. Hvis man legger til grunn andre
kostnadsanslag, vil også kraftprisene endre seg i de timene hydrogenkraftverkene er
prissettende.
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I Figur 4-5 viser vi hvordan timesprisene i Tyskland hadde fordelt seg gjennom 30
værscenarioer i 2040 dersom vi ikke hadde hatt noe hydrogen i datasettet. Da får vi både
flere timer med svært høye kraftpriser hvor det ikke er nok produksjon til å dekke
forbruket, men også en større andel nullpristimer. Tyskland er blant landene med mest
forbruk til hydrogen i vårt basiscenario for 2040. Vi ser et lignende prisbilde i flere
europeiske land, når vi fjerner hydrogen fra kraftsystemet.

Figur 4-5: Timespriser i Tyskland i 2040 sortert fra høyest til lavest i basis (grå) og uten hydrogen (blå)
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5 Kraftpriser i Norden og Norge
5.1 Prisnivå
Utviklingen vi har sett i brensels- og CO2 -priser har bidratt til at europeiske og norske
kraftpriser har ligget høyt i 2021. Det er grunn til å tro at det høye prisnivået vi ser i dagens
marked kan forklares som en kombinasjon av både kortsiktige og langsiktige forhold. Når vi i
det videre omtaler utviklingen i kraftprisene mot 2040, er det utviklingen i de langsiktige
forholdene som ligger til grunn.

Hvorfor har kraftprisene i Sør-Norge vært høye i 2021?
•
•

•

•

•

•

En langvarig kuldeperiode vinteren 2020/2021 bidro til høyt
energiforbruk både i Norge og Europa.
Økende brensels- og CO2-priser har bidratt til et stadig høyere
prisnivå på kontinentet gjennom året. Økningen har blant annet
sammenheng med lave gasslagre og begrenset gasstilførsel til Europa.
En tørr værtype har bidratt til at den hydrologiske balansen i Norge
har blitt svekket gjennom andre og tredje kvartal. Det er spesielt i
de sørlige områdene det har vært lite nedbør.
Forbindelsen mellom Norge og Tyskland (NordLink) ble satt i drift i
desember 2020. Dette har bidratt til at prisene i Sør-Norge har blitt
mer eksponert mot prisnivået på kontinenet.
Forbindelsen mellom Norge og Storbritannaia (North Sea Link) ble
satt i drift i oktober 2021. Forventninger om økt
overføringskapasitet kan ha bidratt til å heve kraftprisene i forkant
av idriftsettelsen.
Begrensninger i overføringskapasiteten mellom nord og sør, såkalte
flaskehalser i nettet, har bidratt til tidvis store prisforskjeller internt i
Norden. I perioder med høy produksjon i Nord-Norge og NordSverige klarer en ikke å frakte nok kraft sørover til å utligne de
regionale forskjellene.

Deler av prisoppgangen i 2021 kan tilskrives kortsiktige forhold:
•

•

Prisen på framtidskontraktene for kull og gass tyder på at aktørene
forventer at prisøkningen vi har sett det siste året er midlertidig.
Terminkontraktene for kull og gass med levering i henholdsvis
desember 2021 og 2025 tyder på at prisene vil falle mot nivået vi
hadde ved inngangen av 2021.
Værforholdene så langt i 2021 har gitt begrensninger på
tilgangssiden, i form av mindre nedbør og vind enn normalt. Samtidig
bidro kuldeperioden i vinter til at behovet for kraft var høyt.

46

HØYERE PRISNIVÅ FRAMOVER ENN DET VI HAR SETT HISTORISK
Her omtaler vi årlige
gjennomsnittspriser. I
kapittel 5.4 kan du
lese om at
kraftprisene vil variere
mer i framtiden på
grunn av mer fornybar
kraftproduksjon i
Europa.

Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi
har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden
og Europa øker og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Begge
forhold har allerede gitt utslag i norske kraftpriser i 2021, spesielt sør i Norge.
Figur 5-1 viser simulerte norske kraftpriser for perioden 2025-2040 i lav, basis og høy bane.
I lav og høy bane er brensels- og CO2-prisene henholdsvis lavere og høyere enn i basis.
Figuren viser også historiske kraftpriser, og kraftprisene fra fjorårets langsiktige
kraftmarkedsanalyse.
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I kapittel 1.3 kan du
lese om hvilke
forutsetninger vi har
lagt til grunn om
brensels- og CO2priser.
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Figur 5-1: Historiske, årlige gjennomsnittskraftpriser i Norge (grå linje) og vektet gjennomsnittlig norsk
kraftpris fra 2025 til 2040 i vårt basisscenario i årets analyse (LA 21, blå heltrukken linje) og fjorårets analyse
(LA 20, blå stiplet linje). Utfallsrommet rundt basisbanen (blått skravert felt) er gitt av lavere og høyere
brensels- og CO2-priser. Alle priser målt i 2021-kroner.

Årets prisbane ligger rundt 10 øre/kWh høyere enn fjorårets bane. Den viktigste
forklaringen på dette er at vi har lagt til grunn høyere CO2-priser gjennom hele
analyseperioden enn det som lå til grunn i fjor. Prisene for 2025-2040 er beregnet som et
gjennomsnitt av 30 simulerte værscenarioer. Som historikken reflekterer, kan prisene variere
prisene mye fra år til år.
KRAFTPRISENE ØKER MOT 2030, MEN FALLER PÅ LENGRE SIKT
Analysen vår resulterer i en svak økning i den norske kraftprisen fra 2025 til 2030. Økende
gass- og CO2-priser, sammen med økt utvekslingskapasitet mellom kontinentet og de andre
nordiske landene bidrar til dette. I tillegg bidrar antakelsen om at det norske
kraftoverskuddet kommer til å synke gradvis i denne perioden.
I analysen faller den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge noe mellom 2030 og 2040, til tross
for at gass- og CO2-prisene fortsetter å øke. Kraftprisen faller mest i Sør-Norge. En viktig
grunn til dette er at vi har forutsatt en betydelig høyere fornybarandel i Europa mot 2040.
Med en slik utvikling vil Norge i framtiden importere rimelig kraft fra disse landene. Vår
antakelse om at utbyggingen av vind- og solkraft i Norge tar seg opp etter 2030 bidrar også
til at gjennomsnittsprisen faller noe mot 2040.
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I kapittel 2.1 beskriver
vi våre forutsetninger
om utvikling i
produksjon og
forbruk i Sverige, og
viktige
usikkerhetselementer.

NORSK KRAFTPRIS AVHENGER AV UTVIKLING I NORSK OG SVENSK
KRAFTBALANSE
Utviklingen i kraftbalansen i Norge har betydning for kraftprisene. En høyere
forbruksutvikling enn vi har antatt, vil gjøre at kraftprisene blir høyere. Motsatt vil mer
produksjon gjøre at kraftprisene blir lavere.
Svensk kraftbalanse har også en stor innvirkning på kraftprisene i Norge, ettersom vi har
høy utvekslingskapasitet til Sverige.
Vi har gjort to modellsimuleringer for å synliggjøre hva de isolerte konsekvensene for
norske kraftpriser vil være dersom det blir gjort tiltak i stålindustrien i Nord-Sverige som
krever mye strøm, eller hvis noe av kjernekraften i Sverige blir lagt ned. I begge
simuleringene legger vi til grunn at kraftbalansen i Sverige blir omtrent null i 2040, i stedet
for 23 TWh, som den er i basisscenarioet.

Beskrivelse av
tiltakene finnes i
kapittel 3.1.

Analysen vår viser at dersom kraftforbruket i Sverige øker med litt mer enn 20 TWh i 2040
som følge av økt forbruk i Nord-Sverige, vil de gjennomsnittlige kraftprisene i Norge øke
med 3-5 øre/kWh i 2040, sammenliknet med basisscenarioet. Omtrent samme virkning ser
vi hvis kjernekraftproduksjonen i Sør-Sverige reduseres like mye. Effekten er noe sterkere i
tilfellet med redusert kjernekraftproduksjon. En forklaring på det siste er at det
eksisterende flytmønsteret nord-sør i Sverige forsterkes når kraftunderskuddet i sør blir
høyere.
I begge sensitiviteter øker kraftflyten fra Norge til Sverige, mens norsk nettoeksport til
Europa går ned.
ENERGIEFFEKTIVISERING BIDRAR TIL Å DEMPE NORKSE KRAFTPRISER
I vårt basisscenario har vi antatt at energieffektiviseringstiltak som innebærer å redusere
energibruk til oppvarming og belysning, til sammen bidrar til å dempe det årlige
kraftforbruket i Norge med om lag 8 TWh i 2040.
Vår analyse tyder på at de energieffektiviseringstiltakene vi har lagt inn bidrar til å dempe
den gjennomsnittlige norske kraftprisen med 4-5 øre/kWh i 2040. Effekten er sterkest i de
befolkningstette områdene med stram kraftbalanse. Som det kommer fram av Figur 5-2 er
priseffekten sterkest på vinterstid og i de aller knappeste årene, fordi tiltakene bidrar til å
redusere kraftbehovet på kalde dager.
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Figur 5-2: Gjennomsnittlig norsk ukepris gjennom året i 2040 med (grønn) og uten (grå)
energieffektiviseringstiltak. Stiplede linjer viser maksimal og minimal ukesverdi av de 30 simulerte
værscenarioene.

NORGE VIL TROLIG IMPORTERE MER KRAFT FRA EUROPA I FRAMTIDEN
I 2025 ligger den gjennomsnittlige norske kraftprisen rundt 10 øre/kWh under det
europeiske prisnivået. Dette innebærer at Norge er nettoeksportør av kraft mot både
Nederland, Tyskland og Storbritannia i de aller fleste værscenarioene. Det at prisene i Norge
og Europa nærmer seg hverandre mot 2030 bidrar til at handelsmønsteret på
utenlandsforbindelsene endrer seg.
Vår analyse viser at Norge eksporterer mindre og importerer mer på alle sine forbindelser
til Europa i 2030 og 2040. Dette skyldes blant annet innfasingen av fornybar kraftproduksjon
i Europa som gjør at prisene i disse landene oftere er lavere enn de norske. En økende
fornybarandel i utlandet gjør at Norge ikke bare importerer i situasjoner der
energisituasjonen hjemme er knapp, men også i perioder der landene rundt oss kan tilby
rimelig kraft fra sol og vind. Vi ser allerede konturene av et slikt handelsmønster i dag, og
forventer at omfanget kommer til å øke de neste årene.
Prisutjevningen mellom Norge og Europa er størst i 2030, både i gjennomsnitt og time for
time. Som en konsekvens blir utenlandsforbindelsene mindre brukt fordi prisen i Norge er
tilnærmet lik prisen i utlandet.
Selv om gjennomsnittsprisen i Norge og Tyskland er nokså lik i 2040, øker prisforskjellene
time for time mellom 2030 og 2040, blant annet fordi en høy fornybarandel i Tyskland gjør
at den tyske prisen oftere faller under den norske. Utnyttelsen av NordLink øker dermed
mot 2040 fordi Norge importerer mer.
Prisforskjellene mot Europa øker også i timene der Norge er i en eksportsituasjon.
Grunnen til dette er at høyere gass- og CO2-priser bidrar til at høypristimene i Europa
heves. I tillegg bidrar et økende kraftoverskudd i Norge til at det oftere oppstår lave priser
hjemme. Som et resultat øker utnyttelsen av North Sea Link igjen mellom 2030 og 2040
fordi Norge eksporterer mer til Storbritannia.
Figur 5-3 illustrerer hvordan handelsmønsteret på forbindelsene til Tyskland og Storbritannia
utvikler seg fra 2025 til 2040. En høyere importandel gjør at Norge får et mer balansert
handelsmønster mot Europa enn det vi har i dag.
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Figur 5-3 Andel av tiden med eksport, import og ingen flyt på henholdsvis NordLink (t.v) og North Sea Link
(t.h) i 2025, 2030 og 2040 beregnet for 30 ulike værscenarioer.

5.2 Virkning av brensels-, CO2- og hydrogenpriser
I vår analyse vil gjennomsnittlig norsk kraftpris øke med 0,5 øre/kWh i 2021 og med
0,2 øre/kWh i 2040, hvis CO2-prisen øker med 1 €/tonn. På grunn av flaskehalser i nettet vil
virkningen av en endring i CO2-prisen være mindre i Nord-Norge enn i Sør-Norge.
Virkningen av endret CO2-pris på norsk kraftpris vil variere mellom ulike værscenarioer.
BRENSELS- OG CO 2 -PRISENE BLIR MINDRE VIKTIGE FOR KRAFTPRISEN PÅ
LANG SIKT
I vår analyse øker utfallsrommet for norske kraftpriser, altså avstanden mellom lav og høy
bane, mot 2030. Dette er fordi vi har lagt til grunn et økende utfallsrom i
brenselskostnadene for termiske kraftverk mot 2030, og at gasskraft fortsatt er prissettende
relativt ofte i Europa i 2030.
Etter hvert som det blir mindre termisk kraftproduksjon i Europa, vil termiske kraftverk
sjeldnere sette prisen. Da vil også brensels- og CO2-prisene få mindre betydning for
kraftprisene, både i Europa og i Norge. Dette bidrar til at utfallsrommet gitt av lav, basis og
høy bane blir mindre i 2040 enn i 2030, til tross for at utfallsrommet i brenselskostnader blir
større.
På samme måte som at mengden fornybar produksjonskapasitet påvirker hvor stor
betydning CO2-prisen vil ha i fremtiden, vil også omfanget av nye utslippsfrie
fleksibilitetsløsninger og kostnadene for disse, ha betydning. Dersom det kommer
hydrogenkraftverk og fleksibelt forbruk, med kostnader som er konkurransedyktige med
gasskraft, vil gass- og CO2-prisene få mindre å si for kraftprisene i framtiden.
Vi har lagt til grunn at det kommer nye, utslippsfrie fleksibilitetsløsninger i 2040. I vår analyse
representerer blant annet hydrogenkraftverk denne fleksibilitetsløsingen. Endringer i CO2prisen vil endre konkurranseforholdet mellom gass- og hydrogenkraftverk. En høyere CO2pris vil gjøre at hydrogenkraftverkene blir mer lønnsomme relativt til gasskraft, og motsatt.
Det er stor usikkerhet rundt kostnadsutviklingen for nye fleksibilitetsløsninger. En høyere
marginalkostnad på hydrogenkraftverkene enn det vi har lagt til grunn, vil gjøre at en økning
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i CO2-pris slår mer ut i kraftprisene. I et slikt tilfelle ville den høye kraftprisbanen blitt
høyere.
VIRKNINGEN AV BRENSELS- OG CO 2 -PRISER AVHENGER AV VÆR OG
KRAFTBALANSE I NORGE
Virkningen av endrede CO2- og brenselspriser er størst i år med lite tilsig og lite vind,
og/eller i år med høyt forbruk i Norge i 2040. Dette er fordi CO2- og brenselsprisene
påvirker tilbudsprisen for vannkraft mer i år med knapphet på kraft, enn i år med god tilgang
på kraft. Hvorfor det er slik er forklart nærmere i faktaboksen på side 52.
Figur 5-4 viser årlige gjennomsnittspriser i Sør-Norge i 2040 i de 30 simulerte
værscenarioene i lav, basis og høy bane. Forskjellen mellom de ulike banene varierer mye fra
værscenario til værscenario. Med været i 1990, som var et år med høyt tilsig i Norge, er
prisforskjellen mellom høy og lav liten. Med været i 2010, som var et kaldt og tørt år, er
derimot prisforskjellen mellom høy og lav bane stor.
En implikasjon av dette er at antakelsen om kraftbalanse i Norge og Norden har stor
betydning for hvordan CO2- og brenselspriser påvirker norske kraftpriser. Hvis
kraftbalansen blir høyere enn vi har lagt til grunn i basisscenarioet, vil en endring i CO2-pris
isolert sett påvirke kraftprisene mindre.

Figur 5-4: Årlige gjennomsnittspriser i Sør-Norge i modellåret 2040 i de 30 simulerte værscenarioene, i lav,
basis og høy bane.
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Hvorfor påvirker brensels- og CO2-prisene framtidige norske kraftpriser
mest i tørrår?
Hvordan brensels- og CO2-prisene påvirker kraftprisene i Norge, avhenger av hvordan
kraftsystemet i Norden og Europa ser ut. Forutsetningene om kraftbalanse i Norge og
Sverige, sammensetning av produksjonsteknologier i Europa og omfang av fleksibelt
forbruk i Europa har avgjørende betydning. Hvordan brensels- og CO2-prisene påvirker
norske kraftpriser vil imidlertid variere fra år til år på grunn av vær.
I 2040-datasettet vårt har gass- og CO2-prisene en innvirkning på norske kraftpriser
både i år med gjennomsnittlige værforhold, i tørrår og i våtår. Innvirkningen er størst i
tørrår når magasinfyllingen er lav, og minst i våtår når magasinfyllingen er høy. Figur 5-4
og Figur 5 illustrerer dette. For å forstå hvorfor det er slik, må man forstå prisdannelsen
i Norge. Ettersom vannkraft utgjør en stor del av produksjonssystemet, er verdsettelsen
av vannet viktig for prisdannelsen.
Vannet som renner inn i vannmagasinene og -kraftverkene er gratis. Likevel er det en
alternativkostnad forbundet med å produsere en kilowattime strøm fra vannkraftverk
med magasin. Dette er fordi vannkraftprodusentene i stedet for å produsere i dag kan
lagre vannet til framtiden. Prisen som vannkraftprodusentene forventer å få i framtiden
er vannverdien. Vannkraftprodusentene produserer i dag hvis kraftprisen er større eller
lik vannverdien. Vannverdien varierer over tid, ut fra forventninger om framtidige
kraftpriser og ut fra magasinfyllingen.
Vannverdiene avhenger av forventningen om hva kraftprisen i området vannkraftverket
ligger i kommer til å bli i framtiden. De framtidige kraftprisene blir påvirket av
kraftprisene i landene vi har overføringsforbindelser til. Når overføringskapasiteten
mellom to områder, for eksempel Sør-Norge og Tyskland, ikke blir utnyttet fullt ut, blir
kraftprisene i de to områdene like. I Tyskland settes kraftprisene blant annet av
marginalkostnadene for kull og gass.
Vannverdiene avhenger også i stor grad av magasinfyllingen. I år med lite tilsig er verdien
av vannet høy. Dette er fordi kraftprodusentene har mulighet til å spare vannet til et
tidspunkt i framtiden hvor kraftprisene blir høyere. En høy kraftpris oppstår typisk når
kraftprisen i landene vi handler med er satt av marginalkostnaden for gass- eller kullkraft,
og kraftprisen i Norge blir lik som denne. Dermed vil brensels- og CO2-prisene få stor
innvirkning på vannverdiene i tørrår.
I år med høy magasinfylling er verdien av vannet lavere, fordi risikoen for at magasinene
renner over og at vannet går tapt er større. Kraftprodusentene vil ikke forvente at de
kan spare vannet til et tidspunkt hvor kraftprisen blir satt av kull- eller gasskraft og er
høy. Vannverdien blir dermed lavere enn marginalkostnaden for kull- og gasskraft, og
brensels- og CO2-prisene får liten innvirkning på vannverdiene. Hva kraftprisene i et
område, for eksempel Sør-Norge, blir i en gitt time avhenger til slutt av tilbuds- og
etterspørselskurven for strøm og import og eksport. Vannverdiene er en viktig del av
tilbudskurven for strøm i Norge. Når vi har full import eller full eksport av strøm mot
Europa, blir kraftprisene i Norge ofte satt av vannverdiene i tilbudskurven.
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KOSTNADEN FOR NYE TEKNOLOGIER VIL FÅ STOR BETYDNING FOR
KRAFTPRISENE PÅ LANG SIKT
Med våre forutsetninger om utvikling i kraftsystemet vil kraftprisene i Norge i 2040 bli
sterkt påvirket av prisene hydrogenprodusentene er villige til å kjøpe strøm for. Dette
gjelder særlig i år med mye tilsig og vindkraftproduksjon.

Figur 5-5 Varighetskurver for kraftpriser i Sør-Norge i 2025 og 2040 i basisscenarioet i et gjennomsnittsår,
(svart), våtår (lys blå) og tørrår (mørk blå). Det grå skraverte feltet viser marginalkostnadene for gasskraft,
mens det grønne feltet viser prisene på kraftforbruk til produksjon av hydrogen.
Varighetskurver for
kraftpriser viser
kraftprisen for hver time,
sortert fra høyeste til
laveste kraftpris. En
varighetskurve viser blant
annet hvor stor andel av
tiden ulike teknologier er
prissettende.

Dette er illustrert i Figur 5-5. Figurene viser varighetskurver for kraftpriser i Sør-Norge i
2025 og i 2040 i basisscenarioet, i et gjennomsnittsår, i et våtår og i et tørrår. Det grå
skraverte feltet viser marginalkostnadene for gasskraft, mens det grønne feltet viser prisene
på kraftforbruk til produksjon av hydrogen.
I 2025 er kraftprisene innenfor spennet for marginalkostnader for gasskraft mesteparten av
tiden. Dette gjelder både i tørrår og i et gjennomsnittår. I 2040 er kraftprisene derimot
lavere enn marginalkostnadene for gass mesteparten av tiden, både i et gjennomsnittsår,
tørrår og våtår. Kraftprisene i 2040 blir påvirket av prisen på produksjon av hydrogen i
Europa. Dette gir et nytt innslag i kraftprisene, gitt de forutsetningene vi har valgt.
Høyere priser på hydrogen enn vi har antatt, vil løfte kraftprisene i 2040. En lavere
kraftbalanse i Norden enn vi har antatt, vil gjøre at 2040-prisene ligger nærmere
marginalkostnadene for gasskraft i en større andel av tiden.
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5.3 Regionale prisforskjeller
I løpet av 2021 har vi opplevd relativt store prisforskjeller innad i Norge. En god
ressurssituasjon og redusert overføringskapasitet ut av Nord-Norge har bidratt til å trekke
ned prisene i nord. Samtidig har den nye overføringsforbindelsen til Tyskland, som ble satt i
drift i slutten av 2020, bidratt til at prisene i Sør-Norge har blitt mer eksponert for
prisnivået på kontinentet. Fordi prisnivået på kontinentet har ligget historisk høyt har dette
forsterket prisforskjellene internt i Norge.
PRISFORSKJELLEN MELLOM NORD OG SØR BLIR MINDRE MOT 2040
Vår analyse tyder på at det fortsatt vil være prisforskjeller mellom nord og sør i årene som
kommer. I motsetning til tidligere års analyser ser vi at prisforskjellen er størst i starten av
perioden, og at den blir gradvis mindre framover mot 2040.
I kartet i Figur 5-6 ser vi hvordan prisene i alle de nordiske prisområdene utvikler seg fra
2025 til 2040.

Figur 5-6 Utvikling i kraftprisene i de nordiske prisområdene fra 2025 til 2040

Nord-Norge skiller seg ut som et lavprisområde i Norden, særlig i starten av
analyseperioden. Vi har antatt at kraftbalansen i Nord-Norge gradvis blir svekket fram mot
2040 som følge av nytt industriforbruk og elektrifisering av transportsektoren. Dette gjør at
prisene i Nord-Norge beveger seg opp mot prisnivået i resten av Norden.
Flaskehals brukes som
en betegnelse på
begrensninger i
kraftnettet som gjør at
det blir prisforskjeller
mellom to områder.

En annen viktig faktor er planene om økt overføringskapasitet nord-sør i Sverige. I dag
utgjør forbindelsene mellom prisområdene SE2 og SE3 en sentral flaskehals i det nordiske
kraftsystemet. I perioder med høy kraftproduksjon faller ofte prisene i nord fordi nettet
begrenser hvor mye kraft som kan sendes mot de store forbrukspunktene i sør. Planlagte
nettforsterkninger i Sverige bidrar å jevne ut prisene mellom nord og sør i både Sverige og
Norge.
Vi har lagt til grunn at mye av fornybarkapasiteten som blir bygget ut i Norge og Sverige
etter 2030 blir lokalisert i de sørlige områdene. Reduserte nettbegrensninger og styrket
kraftbalanse bidrar dermed til at kraftprisene i sør faller en del mellom 2030 og 2040. En
høyere fornybarandel hos våre europeiske handelspartnere er også med på å trekke ned
prisene i sør. Som figur 5-6 viser blir gjennomsnittsprisen i Vest- og Sørvest-Norge lavere i
2040 enn i 2025.
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HØYERE PRISNIVÅ I EUROPA GIR STØRRE PRISFORSKJELLER I NORGE
Hvis prisnivået på kontinentet og Storbritannia øker blir prisforskjellene mellom nord og
sør i Norge større.
Figur 5-7 viser gjennomsnittlige kraftpriser i Sør-Norge (NO2) og Nord-Norge (NO4) i
våre tre baner for brensels- og CO2-priser. Prisene i Sør-Norge blir trukket opp av prisene
på kontinentet og i Storbritannia. På grunn av begrensninger i overføringskapasitet mellom
nord og sør, blir ikke prisene i Nord-Norge like mye påvirket.

Figur 5-7: Kraftpriser i Sør-Norge (NO2) og Nord-Norge (NO4), i våre tre baner for brensels- og CO2-priser,
høy, basis og lav.
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5.4 Prisvariasjon
KRAFTSYSTEMET BLIR MER VÆRAVHENGIG OG PRISENE VIL VARIERE MER
Historisk har kraftprisene i Norge variert mye fra år til år. Dette kommer blant annet av at
kraftproduksjonen i Norge i hovedsak består av vannkraft, og tilsiget til vannkraftverkene
varierer fra år til år.
Analysen vår viser at kraftprisene i Norge vil variere enda mer i framtiden. Kraftprisene vil
variere mer både fra dag til dag, fra sesong til sesong og fra år til år. Dette skyldes
forventningen om at det blir bygget ut mer vind- og solkraft i Europa, noe som gjør at det i
framtiden vil bli flere timer med svært lave kraftpriser. Samtidig vil høyere CO2- og
brenselspriser bidra til å forsterke prisvariasjonen. I perioder med lite vind og sol, når
gasskraft er prissettende, vil høyere marginalkostnader gjøre at kraftprisene blir høyere i
disse periodene.
Den økte prisvariasjonen er illusterert i Figur 5-8 og Figur 5-9. De heltrukne linjene i Figur
5-8 er ukentlige kraftpriser. Utfallsrommet rundt linjen illustrerer variasjonen innad i uken.
Vi ser her at variasjonen blir større både mellom sesonger og innad i uken.

Figur 5-8: Prisvariasjon gjennom året og innad i uka i Sør-Norge (NO2) i 2025 (venstre) og i 2040 (høyre).

Figur 5-9 viser at spredningen i årlige
gjennomsnittspriser mellom
værscenarioer blir større fra 2025 til
2040.
En sentral usikkerhetsfaktor når vi ser
på variasjon i kraftpriser, er hvordan
været påvirker kraftproduksjon
og -forbruk. Ettersom vær får enda
større betydning for kraftsystemet og
-prisene i framtiden, har vi satt i gang et
arbeid med å forbedre modellering av
vær og produksjonsprofiler i våre
Figur 5-9 Årlige gjennomsnittspriser i Sør-Norge (NO2) i 30 ulike
kraftsystemanalyser. 20
værscenarioer i de to modellårene 2025 og 2040.
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REGULERBAR PRODUKSJON OPPNÅR HØYERE KRAFTPRIS ENN
UREGULERBAR

Oppnådd kraftpris
for en
produksjonsteknologi
er det
produksjonsvektede
gjennomsnittet av
kraftprisen.

I analysen vår oppnår regulerbar vannkraft i Norge i gjennomsnitt høyere kraftpriser i løpet
av et år enn andre i aktører markedet. Dette tyder på at den regulerbare vannkraften klarer
å tilpasse produksjonen til tidspunktene hvor kraftprisene er høye. Til tross for at
gjennomsnittlig kraftpris i Sør-Norge faller fra 2030 til 2040, opprettholder den regulerbare
vannkraften en relativt høy oppnådd kraftpris.
Uregulerbare produksjonsteknologier derimot, oppnår kraftpriser som er lavere enn
gjennomsnittsprisen. Utover i analyseperioden, mot 2040, faller oppnådd kraftpris for
solkraft og vindkraft, relativt til gjennomsnittsprisen.
Figur 5-10 viser oppnådd kraftpris i Sør-Norge for regulerbar vannkraft, solkraft, vindkraft på
land og havvind, sammen med gjennomsnittlig kraftpris i Sør-Norge mot 2040. Vi forventer
at havvind blir bygget ut etter 2030, og vi har derfor kun beregnet oppnådd kraftpris for
havvind i 2040.

Figur 5-10 Oppnådd kraftpris i Sør-Norge for regulerbar vannkraft, landbasert vindkraft, solkraft og havvind,
sammen med årlig gjennomsnittspris i Sør-Norge.
Kannibaliseringseffekt
er et begrep som blir
brukt for å forklare
hvordan innførselen av
en teknologi kan «spise
opp» sitt eget eller andre
teknologiers
inntektspotensiale.
I kraftsystemet skjer
dette typisk når det
bygges mange nye
kraftverk med lik
produksjonsprofil.

Fram mot 2040 faller oppnådd kraftpris for vindkraft på land noe, relativt til
gjennomsnittprisen. Dette tyder på at det vil være en kannibaliseringseffekt av vindkraften. Jo
mer vindkraft som produserer samtidig, jo mer vil kraftprisen som vindkraftverkene oppnår
i kraftmarkedet falle. I perioder blåser det mye i Sør-Norge og i Europa samtidig, slik at
kraftprisen i Sør-Norge faller i de timene vindkraften i dette området produserer.
Kannibaliseringseffekten er større for sol, og oppnådd kraftpris for solkraft i Norge faller
betydelig mot 2040. Solkraft produserer typisk mye om dagen og om sommeren, og dette er
felles for hele Europa. Mye utbygging av solkraft i Europa mot 2040, vil gjøre at kraftprisene i
Norge faller betydelig i de periodene solkraft produserer mye.
Vi ser også at havvind oppnår en høyere kraftpris enn det vindkraftverk på land oppnår.
Dette kommer av at produksjonsprofilen for havvind er jevnere enn produksjonsprofilen for
landbasert vind. Havvind produserer både på tidspunkt med mye solkraft- og
vindkraftproduksjon på land, der kraftprisen er relativt lav, og på tidspunkt med lite solkraft
og vindkraft på land, der kraftprisen er høyere.
Hvilke profiler man bruker i disse beregningene for solkraft, vindkraft, tilsig og forbruk, har
stor betydning for resultatene. Arbeidet vi har satt i gang med å forbedre disse profilene, vil
gjøre at vi framover kan gjøre bedre vurderinger av framtidige oppnådde kraftpriser for
ulike produksjonsteknologier.
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I.

Hovedtall fra analysen

KRAFTPRISER
Gjennomsnittlige kraftpriser i utvalgte europeiske land og i de nordiske prisområdene.
Kraftprisene er gjennomsnitt av 30 værscnarioer. B henviser til basisbanen. H og L henviser
til henholdsvis høy og lav bane for brensels- og CO2-priser.
B2025

B2030

B2040

L2025

L2030

L2040

H2025

H2030

H2040

Norge

50

52

50

41

40

38

60

67

63

Sverige

49

50

48

41

39

36

60

64

60

Finland

48

47

49

40

36

37

57

59

60

Danmark

55

55

53

46

43

40

67

70

68

Tyskland

57

56

54

47

44

40

70

73

70

Nederland

55

53

55

45

41

41

66

68

71

Storbritannia

60

56

62

50

44

45

72

72

82

NO1

53

55

53

44

43

40

64

71

67

NO2

53

54

51

44

42

38

64

70

65

NO3

49

49

50

40

39

38

58

63

63

NO4

39

44

43

31

34

33

46

57

54

NO5

53

54

52

43

42

39

64

69

65

SE1

47

47

46

39

36

35

56

59

57

SE2

47

48

47

39

37

35

57

61

58

SE3

51

52

49

42

41

37

61

67

61

SE4

51

52

48

42

40

36

61

66

60

DK1

55

55

53

46

43

40

67

71

69

DK2

55

54

52

46

42

39

67

69

67

Priser i øre/kWh. Kurs EUR-NOK: 9,9

FORBRUK OG PRODUKSJON I NORGE FORDELT PÅ KATEGORIER
Kategori
Forbruk
(TWh)

Produksjon
(TWh)

B2021

B2025

B2030

B2040

Nettap og annen bruk

11

11

11

10

Husholdninger og tjenesteyting

66

65

62

60

Landbasert industri og datasentre

50

53

59

66

Petroleumsnæringen

9

12

15

15

Transport

2

4

8

15

Hydrogenproduksjon

0

1

4

7

SUM

138

146

159

174

Vannkraft

138

142

145

149

18

18

18

21

Havvind

0

0

0

7

Solkraft

0

1

2

7

Annen Termisk

1

1

1

1

157

162

165

185

Landbasert vindkraft

SUM

59

FORBRUK, PRODUKSJON OG KRAFTBALANSE
B2021
B2025
B2030
Norge
138
146
159
Sverige
144
153
161
Finland
89
92
94
Danmark
37
44
53
Tyskland
552
573
586
Nederland
113
119
124
Frankrike
471
485
497
Storbritannia
310
310
340
Norden
408
434
466
Europa
2935
3048
3190
Produksjon
Norge
158
163
166
(TWh)
Sverige
164
174
181
Finland
89
89
97
Danmark
42
50
56
Tyskland
549
547
572
Nederland
125
154
153
Frankrike
554
601
609
Storbritannia
276
274
343
Norden
453
476
501
Europa
2983
3105
3262
Kraftbalanse
Norge
17
7
(TWh)
Sverige
22
21
Finland
-3
3
Danmark
7
4
Tyskland
-33
-22
Nederland
35
28
Frankrike
111
107
Storbritannia
-39
0
Norden
42
35
Merknader til tabllen
(i)
Produksjon og forbukstall inkluderer ikke lading og utlading av batterier
(ii)
Forbrukstallene inkluderer ikke forbruk til pumping
(iii)
Kraftbalanse er ikke nødvendigvis like Produksjon – Forbruk i tabellen.
(iv)
Europa inkluderer de 19 europeiske landene vi modellerer

B2040

Forbruk (TWh)

174
179
101
72
643
152
564
413
526
3603
186
202
89
76
693
160
674
402
552
3698
12
23
-12
4
38
7
104
-15
27

KULL-, GASS- OG CO 2 -PRISER
Kull [€/MWh]
2025
2030
2040

Lav
7
7
6

Basis
9
9
9

Høy
11
11
11

Gass [€/MWh]
Lav
14
15
17

Basis
17
19
24

EU ETS [€/tonn]

Høy
20
24
31

Lav
35
36
39

Basis
44
48
55

Høy
57
67
83

UK CO2 [€/tonn]
Lav
56
36
39

Basis
65
48
55

Høy
77
67
83

2. Metode
Geografisk avgrensning
Vi modellerer 19 land i Europa: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Storbritannia, Nederland, Spania, Italia, Portugal, Sveits, Belgia, Østerrike, Polen, Tsjekkia,
Estland, Litauen og Latvia.
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Disse utgjør rundt 2/3 av den europeiske kraftforsyningen. I våre analyser av europeisk
kraftproduksjon og kraftforbruk har vi mest fokus på de landene vi har
overføringsforbindelser til: Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Analyseperiode
Vi har brukt tre modellår (2025, 2030 og 2040) til å representere framtidig utvikling i
kraftsystemet gjennom analyseperioden. Utviklingen mellom modellårene er beregnet ved
hjelp av interpolasjon.
Når vi omtaler endringer fra i dag til et år i framtiden, for eksempel forventet økning i
kraftforbruk til 2040, er endringen referert til forventet status ved utgangen av 2021. Det vil
si at planlagte endringer i produksjon, forbruk og nett i løpet av 2021, som for eksempel
overføringsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia, er inkludert.

Modellverktøy
Vi bruker tre ulike optimaliseringsmodeller i analysen: TIMES, TheMA og Samnett.
TIMES er en energisystemmodell, som framskriver bruken av ulike energibærere i det
norske energisystemet. Vi bruker framskrivingen for bruken av elektrisitet videre i
modellene TheMA og Samnett.
Vi bruker modellene TheMA og Samnett til å simulere kraftmarkedet. Begge modellene
er fundamentalmodeller som søker å finne en løsning som maksimerer det
samfunnsøkonomiske overskuddet, gitt tilgjengelig produksjonsapparat,
produksjonskostnader, produksjonsprofiler, tilsig, infrastruktur, årlig forbruk, forbruksprofiler
og priselastisitet for forbruk.
Vi modellerer ikke uforutsette hendelser i kraftsystemet, som feil på kraftstasjoner eller
overføringsnett. Dette trekker i retning av at modellene gir mindre variasjon i priser enn
man kan finne i historiske priser.
TheMA er en deterministisk kraftmarkedsmodell som dekker store deler av Europa. Vi
bruker denne til å simulere kraftprisene utenfor Norden. Disse prisrekkene brukes som
inputvariable i analysene med Samnett.
Vi bruker kraftsystemmodellen Samnett til å simulere det nordiske kraftmarkedet. Samnett
er en stokastisk kraftmarkedsmodell med mer detaljert modellering av vannkraft enn
TheMA-modellen. Den tar også i større grad hensyn til fysiske nettbegrensninger og nett
enn TheMA-modellen. I Samnett benyttes flytbasert markedskobling. I Samnett har vi delt
uken opp i 56 tidsavsnitt. Dette innebærer en grovere tidsoppløsning enn i det virkelige day
ahead-markedet, som i dag har timesoppløsning.
I både TheMA og Samnett simulerer vi hvert modellår gitt 30 værscenarioer tilsvarende
været 1981-2010. I TheMA varierer kun vind- og solkraft mellom scenarioene. I Samnett
varierer i tillegg tilsig og temperaturavhengig forbruk. I virkeligheten varierer gassprisene
også fra år til år med temperaturer, noe som igjen kan føre til at også kull- og CO2-prisene
varierer fra år til år med temperaturer. Dette fanger ikke modellene våre opp. Gass- kull- og
CO2-prisene er derfor like i alle værscenarioene.

Brensels- og CO2-priser
Kull- og gasspriser
Vi har tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av terminprisene for kull og gass for
handelsperioden januar til mai i år for 2025 i årets analyse. For 2040 har vi tatt utgangspunkt
i IEAs priser i World Energy Outlook 2020. Vi har lagt til grunn at kullprisen synker og
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gassprisen øker lineært mellom 2025 og 2040. Sammenliknet med fjorårets analyse har vi
redusert gassprisen med 2 EUR/MWh i 2025 og økt gassprisen med 4 EUR/MWh i 2040. I
tillegg har vi senket kullprisen i alle analyseår, sammenliknet med fjorårets analyse.
CO2-priser
For analyseåret 2025 har vi i basisbanen tatt et gjennomsnitt av terminprisene for CO2kvoter for handelsperioden januar til mai i år, som var da vi låste forutsetningene for denne
analysen. På det tidspunktet var det usikkert hvorvidt CO2-prisen ville fortsette å øke, eller
ikke. Ved ferdigstillelse av denne analysen ser vi at prisen har økt ytterligere. Vi la til grunn at
prisen vokser lineært mellom 2025 og 2040, og for 2040 satte vi CO2-prisen til 55
EUR/tonn. Vi baserte CO2-prisen i 2040 på en sammenlikning mellom ulike eksterne kilder 21.
I disse kildene sprikte CO2-prisen mellom 40 og 100 EUR/tonn i 2040. Årets CO2-prisbane
ligger betydelig høyere i alle analyseår, sammenliknet med fjorårets analyse.
I likhet med fjorårets analyse legger vi til et påslag på 21 €/tonn på CO2-prisen i
Storbritannia 22. Påslaget forutsetter et prisgulv, og vi legger til grunn at dette CO2-prisgulvet
fjernes når kullkraften er nedlagt i sin helhet i perioden mellom 2025 og 2030. Vi har derfor
fjernet CO2-prisgulvet etter 2025 i vår analyse. Dette er en usikker antagelse, og har stor
betydning for den britiske kraftprisen i modellen.

Framskriving av forbruk og produksjon i Norge
Kraftforbruk
Kraftforbruket i norske bygg framskrives i to hovedsteg. I det første steget lager vi en
framskriving av energibehovet, basert på antagelser for utvikling av arealet i den norske
bygningsmassen og ulike bygningstypers energibehov per areal. Deretter bruker vi
energisystemmodellen TIMES til å framskrive kraftforbruket som billigst dekker dette
behovet, basert på en rekke forutsetninger om teknologikostnader og andre beskrankninger.
TIMES-resultatene brukes sammen med skjønnsvurderinger for å gi endelig framskriving i
basisbanen.
For framtidig kraftforbruk til transport bruker vi også TIMES. Igjen dekkes et framskrevet
transportbehov i kjøretøykilometer med ulike transportteknologier, som gir et visst
kraftforbruk. TIMES-resultatene brukes sammen med skjønnsvurderinger for å gi endelig
framskriving i basisbanen.
For store kraftbrukere er framskrivingene i stor grad basert på eksisterende forbruk, og
kjente planer for utvidelser eller ny aktivitet. Ettersom mange av planene og prosjektene er
usikre, har vi sannsynlighetsjustert forbruket. Den samlede forbruksveksten vil da
representere framtidig forbruk, der noen av prosjektene blir etablert, mens andre ikke.
Nettap er framskrevet basert på forbruk i de ulike sektorene. Forbruk til transport og i
bygninger gir et nettap på ti prosent, mens forbruk fra store kraftforbrukere gir et nettap på
tre prosent. Disse prosentene er basert på en kalibrering av statistisk forbruk og nettap.
Solkraft
I utgangspunktet bruker vi TIMES til å framskrive solkraft i Norge. TIMES har en relativt
detaljert representasjon av den norske bygningsmassen, og det største volumet av solkraft i

Carbon Refinitiv, NENA, IHS Planning 2021, Thema Consulting, IEA WEO 2020
House of Commons Briefing Paper (2018). Carbon Price Floor (CPF) and the price support mechanism.
Carbon Price Floor (CPF) and the price support mechanism - House of Commons Library
(parliament.uk)
21
22
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Norge har til nå blitt framskrevet som solkraftverk på tak og fasader av bygninger. Ettersom
kostnadene for solcelleanlegg faller, er også bakkemonterte solkraftverk blitt mer aktuelt i
Norge. Vi antar at det ikke er kostnader eller lønnsomhet som vil begrense utviklingen
gjennom analyseperioden, men også andre interesser som arealbruk. Derfor er vi nødt til å
gjøre skjønnsmessige vurderinger når vi skal framskrive solkraft videre. I Norge har vi
foreløpig lite erfaringer med bakkemontert solkraft, og det er stor usikkerhet i disse
framskrivingene.
Vannkraft
Framskrivingen av ny vannkraftproduksjon er blant annet basert på en forenklet analyse av
et samlet datagrunnlag på rundt 20 TWh potenisell ny vannkraftproduksjon. Dette
potensialet består av kartlagte prosjekter og prosjekter som er kjent gjennom
konsesjonsbehandlingen, Samlet plan for vassdrag og en GIS-basert kartlegging av
vannkraftpotensialet i Norge.
Noe av dette potensialet er allerede under bygging, og vil bli realisert. Av de prosjektene
som har konsesjon med endelig byggefrist i 2022, men som ennå ikke har startet bygging,
antar vi at kun 50 prosent blir realisert. Alle øvrige prosjekter som har konsesjon, antar vi
blir bygget.
Av de prosjektene som ikke har konsesjon, så har vi antatt at
•
•

•

•

Kun 50 prosent av prosjektene vil bli omsøkt.
50 prosent av de som søker ville ha fått tillatelse til å bygge. Dette er på nivå med
hvor stor andel av konsesjonssøkte vannkraftverk som har fått konsesjon de siste
årene.
Kun prosjekter i kommuner som har tilstrekkelig nettkapasitet vil bli bygget.
Oversikten over kommuner med tilstrekkelig nettkapasitet er hentet fra
kraftsystemutredningene.
Kun prosjekter med positiv nettonåverdi vil bli bygget. Nåverdiberegningene er
basert på kraftprisbanene fra analyseresultatene fra TheMA-modellen i årets
kraftmarkedsanalyse og en kalkulasjonsrente på 6 prosent.

I tillegg i disse prosjektene er det antatt at kraftproduksjonen vil øke som følge av økt
virkningsgrad ved turbinopprustinger. Det er vanlig å anslå en teknisk levetid på 50 år for
vannkraftturbiner. Vi har antatt at alle vannkraftturbiner erstattes etter 50 år, og at de
erstattes av turbiner med nyere teknologi og bedre virkningsgrad. Her har vi fulgt den
samme metoden som er beskrevet i NVEs faktaark om dette temaet. 23
Vi har også lagt til grunn at vannkraftproduksjonen øker på grunn av økt tilsig. Dette er
basert på en analyse av kraftproduksjonen fra norske vannkraftverk med klimaframskrevne
tilsigsserier, som er beskrevet nærmere i rapporten Kraftproduksjon i Norden til 2040. 24
Vindkraft på land
Mellom 2021 og 2030 har vi antatt at kun de prosjektene som er under bygging blir
realisert, og at de settes i drift innen fristen for idriftsettelse.

23 NVE faktaark nr. 3/2020 - Turbinopprustinger kan øke produksjonen i norske vannkraftverk med fire
terrawattimer
24 NVE rapport nr. 43/2019 - Kraftproduksjon i Norden til 2040
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Mellom 2030 og 2040 har vi videreført antakelsen fra NVEs kraftmarkedsanalyse i 2020, om
at det kan bli bygget 3 TWh landbasert vindkraft i Norge mellom 2030 og 2040 25.
Vi har antatt at vindkraftverkene har en levetid på 20 år, og at det da må gjøres
reinvesteringer for at kraftverkene skal kunne drives videre. Det gjør at det må reinvesteres
i 32 prosent av vindkraftkapasiteten som utløper innen 2040. Vi har antatt at det blir
reinvestert tilsvarende 80 prosent av kapasiteten til hvert av disse vindkraftverkene, men
siden man tar i bruk nyere vindkraftteknologi vil ikke kraftproduksjonen synke nevneverdig
Vindkraft til havs
Vi har tatt utgangspunkt i potensialet på 4,5 GW, som det er lagt til rette for ved å åpne for
havvindutbygging i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Betraktningene om lønnsomhet er
basert på kostnadsestimater som NVE har utarbeidet i forbindelse med arbeid med
stortingsmeldingen «Energi til arbeid» om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser
(Meld. St. 36 (2020-2021)) og en internasjonal studie av framtidige kostnadsreduksjoner for
vindkraft 26, og kraftprisene i årets langsiktige kraftmarkedsanalyse.

Framskriving av forbruk og produksjon utenfor Norge
For andre land enn Norge har vi i stor grad lent oss på andre analyser av forbruk og
kraftproduksjon. Framskrivinger fra analyseselskapet IHS har vært det sentrale datasettet for
de fleste landene. IHS har laget detaljerte framskrivinger av produksjon og forbruk til 2040.
Disse dataene har blitt supplert med informasjon fra landenes energi- og klimaplaner.
For Sverige, Danmark og Storbritannia har vi derimot basert oss på nasjonale framskrivinger.
Sverige:
Scenarier över Sveriges energisystem 2020
Danmark:
Basisframskriving til 2030
Analyseforutsetninger til Energinet - som går fram til 2040
Storbritannia:
Departement for Business, Energy & Industrial Strategy sine framskrivinger fra 2020
Selv om vi tar utgangspunkt i andre analyser og framskrivinger, gjør vi også egne
skjønnsmessige vurderinger. Dette kan ha bakgrunn i nye utviklingstrekk som ikke er fanget
opp av analysene vi baserer oss på, eller fordi vi gjør egne vurderinger basert på våre
kraftmarkedsanalyser. Eksempler på dette er effektene på kraftmarkedet av Covid-19 og
utvikling i antall elbiler i Europa. Mange av analysene vi baserer oss på, tar utgangspunkt i tall
og vedtatt politikk fra 2019 og har derfor ikke fanget opp nedgangen i energibruk fra
pandemien. Vi har derfor justert ned kraftforbruket de nærmeste årene for å ta hensyn til
effektene fra Covid-19. Vekst i antall elbiler i EU er et annet utviklingstrekk som ikke ser ut
til å være fanget helt opp av alle analysemiljøene. Fra 2018 til 2020 ble antallet elbiler solgt i
EU mangedoblet, og det kan se ut som veksten i antall elbiler går raskere enn mange så for
seg bare for et år siden. Vi har på bakgrunn av dette lagt inn en raskere vekst i antall elbiler
enn mange andre analysemiljø.

NVE 2020: Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020-2040
Wiser et.al 2021: Expert elicitation survey predicts 37 % to 49 % declines in wind energy costs by
2050
25
26
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3. Sentrale begreper
Kraft brukes i denne rapporten som et samlebegrep for elektrisk energi og elektrisk effekt,
og er det samme som strøm.
Effekt er energien som overføres, brukes eller produseres momentant. Effekt måles i watt
(W). 1 megawatt (MW) er 1000 kW. Energi er lik produktet av effekt og tid. Større
mengder elektrisk energi måles gjerne i gigawattimer (GWh) eller terrawattimer (TWh).
Kapasiteten på produksjons- og nettanlegg angir hvor mye effekt produksjons- og
nettanlegget maksimalt kan henholdsvis produsere og overføre.
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. I
kraftbalansen er det korrigert for variasjoner i vær mellom år, altså mengden vann og vind
som er tilgjengelig for produksjon, og temperaturvariasjoner som påvirker kraftbehovet.
Kraftunderskudd i et område betyr at området har netto import av kraft.
Kraftoverskudd betyr at området har netto eksport av kraft.
Uregulerbar kraftproduksjon er kraftproduksjon som ikke kan skrus av eller på etter
ønske, og som produserer når energikilden den tar i bruk er tilgjengelig (vindkraft, solkraft).
Fordi kraftsystemet er væravhengig, simulerer vi hvordan markedet ville ha oppført seg i
ulike værscenarioer, det vil si scenarioer for tilsig, temperaturer, vind og sol. Vi simulerer
hvert av modellårene 2021, 2025, 2030 og 2040, gitt været i årene 1981 til 2010. Når vi
oppgir gjennsomsnittsverdier, bruker vi gjennomsnittet av disse 30 værscenarioene.
Varighetskurver for kraftpriser viser kraftprisen for hver time, sortert fra høyeste til
laveste kraftpris. I denne rapporten viser vi ofte timespriser gjennom 30 simulerte
værscenarioer for et modellår. Dette viser hvordan kraftprisen varierer gjennom de 30
værscenarioene. Det er også nyttig for å se hvor stor andel av tiden ulike teknologier er
prissettende.
Topplasttimen er den timen i året med høyest forbruk.
Marginalkostnad for strøm er kostnaden for en kraftprodusent ved å produsere en
ekstra enhet strøm.
Nullpriser oppstår når forbruket er lavere enn den uregulerbare kraftproduksjonen i
systemet. I vår modell er marginalkostnaden til vind og solkraft 0 øre/kWh og kraftprisen i
disse timene blir derfor null.
Brukstiden til et kraftverk er definert som årlig energiproduksjon dividert med installert
effekt. Brukstiden reflekterer hvor høy utnyttelsen av kraftverket er i løpet av et år.
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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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