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Langsiktig markeds/systemutvikling er sentralt for Statnett

• Forstå utviklingen

• Se utfordringer i forkant

• Bygge ut riktige tiltak i nettet til rett tid

• Opprettholde effektive markeder og systemdrift

→ Vi har forutsatt det grønne skiftet i ti år!



Det grønne skiftet – hva snakker vi om?
Konsekvenser for europeisk og norsk kraftsektor



Europa endrer hele energisystemet – vi har bare sett starten

• Ser et skifte i mer radikal retning – mot null utslipp i energisystemet i 2050

• Politikk, teknologi, økonomi og klimakrise drar i samme retning

• Sterk snøballeffekt – stadig flere "er på saken"

• Dette er mye større enn å gjøre dagens kraftsystem utslippsfritt

• Forutsetter massiv elektrifisering, direkte og indirekte

• Og krever flere tusen TWh fornybar kraftproduksjon - ekstra

• Storskala utbygging av havvind i Nordsjøen er sannsynlig

• Nett, lagring og P2X er avgjørende

• Samspill med verden for øvrig er sentral usikkerhet



Green deal konkretiserer 2050 og jekker opp 2030

• Netto null utslipp i 2050 – øker målet om utslippskutt til 2030 fra 40 til 50-55 %

• Skal skje med total omstilling av økonomien – rettferdig og konkurransedyktig

• Mindre import av energi

• Flere jobber

• Bedre luftkvalitet

• Klima

• CO2-pris er sentralt – innfører grenseskatt 

for å hindre karbonlekkasje



Nullutslipp tilsier enorme volumer vind og solkraft

• Elektrifisering fremstår som vinnertiltak

• Direkte gjennom batteri og varmepumper

• Indirekte via P2X

• Må i hovedsak dekkes av vind og solkraft

• Gir enorme volumer



Får trolig storskala utbygging av havvind i Nordsjøen

• Kostnadene er raskt fallende og mangel 

på landarealer gjør havvind mer attraktivt 

• Behov for 450 GW for nå 

karbonnøytralitet i 2050 (EC, 2018) 

• 65 % kan havne i Nord- og Østersjøen i 

følge WindEurope

• Nasjonale planer for havvind i landene 

rundt Nordsjøen utgjør ca 80 GW i 2030

IEA – Mål for EU samlet, mye av dette vil komme i Nord- og Østersjøen

North Sea Hub – Bransjeinitiativ for havvindhub i Nordsjøen

Nasjonale planer – for UK, Irland, Belgia, Tyskland, Danmark, Nederland, Polen  



LMA 2018: Forventningsscenario Europa til 2040

• Fornybarandelen øker 27 % i dag til over 60 % 

• Andel sol og vind går fra 12 % til over 50 %

• Europeisk kraftforbruk øker med 25 % 

• Strammere marked og mindre overkapasitet fra 2025

Produksjonsmiks EU11

EU11:  Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Storbritannia, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Sveits og Italia

Revideres opp i vår 2020 analyse



Økt kraftforbruk

Redusert energiforbruk

Norge – elektrifisering er høyaktuelt klimatiltak

• "Omfattende" direkte elektrifisering vil gi ca 30-50 TWh forbruk

• Fullelektrisk med hydrogen gir ytterligere 30-40 TWh



Sannsynlig med høy vekst i både forbruk og produksjon

• Elektrifisering, industrivekst og 

datasentre trekker opp forbruket

• Stor usikkerhet i volum, tempo og 

lokasjon

• Mye produksjon under bygging –

mer vil komme

Stor oppside



Vi får et nytt kraftsystem i Norden

• Uregulert produksjon dominerer i 2040

• Løpende effektbalanse langt viktigere enn kraftbalanse over året



Gir i sum mye mer volatile priser

Simulerte kraftpriser i tilfeldig vintermåned 2018 og 2040 Simulerte kraftpriser i tilfeldig sommermåned 2018 og 2040

Sør-Norge



Og vi får økte prisforskjeller både internt og ut av landet



Har vi nok kapasitet i nettet?



Mange faktorer påvirker "har vi nok" kapasitet

• Kapasitet i dagens nett

• Tiltak i marked og systemdrift for mer optimal utnyttelse av eksisterende nett

• Volum, plassering og profil for nytt forbruk og ny produksjon

• Tempo i omstillingen

• Samspill forbruk og produksjon

• Samfunnsøkonomisk nytte vs kostnad

• +++



• Siden 2009 har vi gjennomført et stort 

nettløft som gir gjennomgående bedre 

tilstand og kapasitet i hele landet
• Over 2000 kilometer med nybygget og oppgradert 

ledning

• Vi er det nettselskapet som har investert mest i 

Norden de siste årene

• Gjør det mulig med en relativt balansert 

nettutvikling å håndtere de store endringene 

i energisystemet fremover

• Kan knytte til mye ny produksjon og nytt 

forbruk uten nye tiltak

Et sterkt transmisjonsnett 

muliggjør en balansert utvikling



• Økning i nytt forbruk og ny produksjon 

som ønsker nettilknytning
• 13500 MW totalt volum forbruk og 

produksjon med henvendelse om 

nettilknytning mellom 1.1.2018 og 1.6.2019

• Hovedvekt av tilknytningssaker langs kysten 

og i områdene rundt de store byene

• Mye kan knyttes til dagens nett

• Likevel behov for å styrke forsyningen 

til regionene og inn til de store byene

Fremtiden er elektrisk

Nytt forbruk og produksjon gir 

behov for å styrke regionene



Gammelt nett må vedlikeholdes og fornyes

• Statnetts anlegg består av 158 stasjoner og 10824 kilometer ledning (per januar 

2019)

• En stor andel av anleggene nærmer seg forventet teknisk levetid

• En avveining mellom levetidsforlengende tiltak og fornyelser – krever god oversikt 

og kontroll på anleggenes tilstand

Fremtiden er elektrisk



Vi skal legge til rette for en 

sikker strømforsyning

• Vi har i dag et høyt nivå på 

forsyningssikkerheten i transmisjonsnettet, 

og det er sjelden store og langvarige 

strømavbrudd

• Vi trenger investeringer for å opprettholde 

forsyningssikkerheten når anleggene blir 

eldre og behovet for kapasitet øker

• Vi planlegger for et akseptabelt nivå på 

forsyningssikkerhet

Fremtiden er elektrisk



Fremover skal vi investere for 4-6 mrd NOK årlig

Fremtiden er elektrisk

Det innenlandske 
investeringsnivået 
videreføres, og vil 
være tilstrekkelig til 
å legge til rette for 
den elektriske 
fremtiden gjennom 
å gradvis forsterke 
og fornye dagens 
transmisjonsnett



NUP 2019 legger til rette for 

det helelektriske samfunnet

• Vi investerer for 4-6 milliarder kroner i året 

for å tilrettelegge for økt elektrifisering

• En sterk eksisterende nettstruktur 

muliggjør en balansert nettutvikling 

fremover

• Vi styrker forsyningen til flere regioner og 

inn mot de store byene

• For å løse samfunnsoppdraget i en 

verden i stor endring må vi jobbe grønt og 

effektiv, og digitalisere kraftsystemet 

sammen med bransjen

Fremtiden er elektrisk



Eksempel Bergen: Detaljert prognose for alminnelig forbruk

• Energiforbruket øker med 15 % til 2040 – Bergensområdet

• Elektrifisering av transport viktigste driver

• SSB sine befolkningsscenario bidrar til utfallsrom

• Mer energieffektiv bygningsmasse demper veksten

• Effektforbruket vokser med 15 – 20 % i samme periode



Økt energiforbruk gir ikke alltid lik økning i maksimallast

• Lading av elbiler skjer hovedsakelig om natten –

også mot 2040

• Begrenset virkning av elbilveksten hittil

• Mye av transportforbruket i 2040 påvirker i liten 

grad maksimallasten

• Transportkjøretøy med daglading påvirker mer

• Elbusser (pantografer)

• Elferger

• Mindre lastebiler

• Elfly (kortbanenettet)

• Oppvarmingsbehov på kalde vinterdager er 

desidert viktigste faktor for maksimallasten

Ladeprofiler



Forbrukerfleksibilitet  – hvor mye??

• Effekttariffer 

• Batteripakker i husholdninger

• Solceller og batteri

• Tibber

• Nabostrøm

• Smarthusteknologi

• Elmotor til nettet

• Smart charger

• Varmtvannsoppvarming

• Energieffektivisering

• +++++++
• Få timer i året hvor 

effektforbruket er på sitt høyeste

• Mange studier viser 
husholdninger er villige til å 
redusere forbruket uten 
komfortreduksjon



Forbrukerfleksibilitet er mest sannsynlig innenfor døgnet

• Vi estimerer at flytting innenfor døgnet i vårt eksempel fra 

Bergen reduserer makslast mellom 10 – 15 % i 2040

• Annen reduksjon kan medføre redusert komfort og ulemper

• Vedfyring (alternativ oppvarmingskilder)

• Redusert innetemperatur 

• Skru av ikke nødvendig oppvarming (oppkjørsel, pool, etc.)

• Utsette elbillading til helgen eller perioder med høyere 

temperatur når makslasten er lavere 

• Generelt vanskelig redusere forbruket over flere dager

• Teknologiutvikling og markedssystemer kan sammen bidra 

til mer langvarige og bedre fleksibilitetsløsninger



I Bergen og omegn dominerer vekst innen industriforbruk

• Elektrifisering av sokkelen, datasentre, tradisjonelt 

industriforbruk, næringsparker, hydrogenproduksjon

• Har sagt ja til tilknytning 300 MW

• Ytterligere 500 MW ønsker tilknytning

• Kan komme enda mer

• I dag er maksimalt effektforbruk rundt 1650 MW i 

Bergensområdet



Analyse av transportkanaler - oppsummert

• Større flaskehalser og prisforskjeller, særlig nord-sør

• Moderat samfunnsøkonomisk markedsnytte av å 

bygge ned flaskehalser – og teknisk krevende

• Å investere for langtransport av større mengder 

vindkraft er trolig ikke lønnsomt

• Oppgradering av delstrekninger kan være lønnsomt 

– sammen med andre nyttefaktorer

• Markedet har en viktig rolle gjennom å gi 

investeringssignal til forbruk og produksjon



Økende prisforskjeller internt i Norge

• Fornybar og kabler gir mer flyt og flere timer med flaskehals internt i Norge

• Markeds- og prisutviklingen i Norden og Europa forsterker prisforskjellene i Norge

Prisforskjeller i Basis fra LMA 2018



Moderat markedsnytte av økt nettkapasitet nord-sør

Akkumulert nytte av tiltak steg for steg fra basis 2030

420 kV Nedre Røssåga–Namsos

Sanerer dagens 300 kV Tunnsjødal–Verdal 

420 kV Storheia–Snilldal og Surna–

Viklandet

Ny ledning over Trondheimsfjorden

Erstatter dagens 300 kV Surna–Viklandet

420 kV Aura/Viklandet–Fåberg

Erstatter dagens 300 kV Aura–Vågåmo–

Øvre Vinstra–Fåberg

420 kV Fåberg–Ulven/Røykås

Sanerer dagens 300 kV Fåberg–Vardal–

Roa–Ulven og 300 kV Fåberg–Røykås

Betydelig 

usikkerhet om de 

konkrete tallene, 

men tydelig 

hovedtrend



Rasjonelt å oppgradere "dagens" nettstruktur – over tid

• Overføringen av kraft og flaskehalsene øker 

• Økt kapasitet gir en viss markedsnytte

• Andre nyttegevinster bidrar

• Forsyningssikkerhet

• Nettilknytning

• Må uansett reinvestere etterhvert




