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Scenarier for et 100% utslippsfritt kraftsystem

1. Sammendrag
De ﬂeste europeiske land er i dag avhengig av utslippsfritt kraftsystem:
fossil kraftproduksjon for å møte kraftetterspørselen. Samtidig har EU vedtatt den såkalte europeisk 1. Det oppstår et behov for nye former for ﬂeksigrønn giv (European Green Deal), som skal sørge
bilitet eller energilagring som kan:
for at EU oppnår et netto-nullutslippsmål for 2050.
ta i bruk overskuddsenergien når fornybarDette betyr at vi står overfor en drastisk omlegging
produksjonen er høy, og
av kraftsystemet over de neste 30 årene, og vi
må ta i bruk en rekke fornybare teknologier. Hvilke
dekke energiforbruket i timer med lav forteknologier som tas i bruk vil både avhenge av de
nybarproduksjon.
naturgitte ressursene i ulike områder, samt andre
2. Det oppstår et transportbehov når eksisterende
fysiske og regulatoriske begrensninger.
og planlagt infrastruktur ikke kan håndtere beVi forventer at solkraft vil spille en viktig rolhovet for å transportere energi fra produksjonsle i omleggingen av kraftsystemet. Solkraft krever
stedet til forbrukspunktet.
imidlertid store arealer, samt at vi er avhengig av å
ﬂytte produksjonen fra de timene der sola skinner
Våre analyser viser at et vippepunkt oppstår
sterkest til timene der forbruket er høyest. Dette
vil sette begrensninger på utbredelsen. Landbasert når havvind overstiger 100 GW. Når det bygges
vindkraft vil også fortsette å vokse i årene fremover, havvindkapasitet vil annen kraftproduksjon fortrenmen vil i økende grad møte utfordringer knyttet til ges. Gasskraft vil være den viktigste kortsiktige
arealkonﬂikter, politisk motstand og regulatoriske svingprodusenten i det europeiske kraftmarkedet
de neste årene. Økende havvindproduksjon bidrar
begrensninger.
derfor til mindre gasskraftproduksjon, og dermed
Kostnaden for havvind har falt betydelig over
også lavere karbonutslipp. Når havvindkapasiteten
de siste årene. Teknologien er relativt umoden og
nærmer seg 100 GW faller utslippsvirkningene av
vi forventer et fortsatt betydelig kostnadsfall fremny havvindkapasitet dramatisk.
over. Det er færre arealkonﬂikter knyttet til havDe to viktigste årsakene til at utslippsvirkningevind, sammenlignet med landbasert vindkraft, og
ne av ny havvindkapasitet faller er at:
dermed er ikke den lokale mostanden like stor.
Vindforholdene til havs er også bedre og jevnere
når havvindkapasiteten når vippepunktet må en
enn på land. Vi ser det som helt nødvendig med
større andel av produksjonen kobles ut, og
store investeringer i havvind for å møte EUs mål om
gasskraftproduksjonen forblir relativt uendret.
en utslippsfri kraftsektor.
En drastisk omlegging av kraftsystemet som vi
nå er i gang med, vil sette kraftsystemet og kraftmarkedet på prøve. Vi vil stå overfor ulike utfordringer og oppleve vippepunkter. Blant annet har ikke
Europa som helhet tilgang på tilstrekkelig utslippsfri ﬂeksibilitet i kraftsystemet i dag. Vi forventer
derfor spesielt to vippepunkter i overgangen til et
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Etter hvert som havvindkapasiteten i Europa
øker blir kraftsystemet mer og mer presset i perioder med mye vind, slik at fornybarproduskjon må
stenges ned fordi kraftproduksjonen er høyere enn
etterspørselen.
Samtidig som mer fornybarproduksjon må kobles ut i perioder med mye vind er det behov for
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1. Sammendrag

annen produksjon i perioder med lite vind. Gasskraft må i stor grad fylle gapet mellom forbruk og
fornybarproduksjon.
Videre ser vi at når havvindproduksjonen i Europa øker blir behovet for å frakte energi over lengre
avstander også større. Havvindproduksjonen er av
natur lokalisert utenfor kysten, og i mange tilfeller
langt unna dagens kraftforbruk.
Prisforskjellen mellom ulke områder stiger
med økende havvindkapasitet i Europa. Igjen ser
vi et vippepunkt rundt 100 GW. Når havvindkapasiteten overstiger dette punktet blir prisforskjellene
store, og beveger seg mot 50 EUR/MWh mellom
kystområder og innlandsområder.
Både THEMAs analyser og Wind Europe’s1
450 GW-scenario viser at havvindkapasiteten når
100 GW rundt 2030. Med bakgrunn i disse scenarioene anser vi det derfor som relativt sannsynlig
at vippepunktet vil inntreffe rundt 2030.
Når vippepunktet oppstår det et behov for nye
former for ﬂeksibilitet. I et kraftsystem hvor uregulerbar fornybarproduksjon utgjør majoriteten må
forbruket i større grad tilpasses til variasjonene i
produksjon. Flere kilder til ﬂeksibilitet kan bidra til
dette. Spesielt kan hydrogenteknologi utgjøre en
viktig kilde til ﬂeksibilitet i kraftsektoren.
I et kraftsystem der sol- og vindkraft utgjør
majoriteten av kraftproduksjonen oppstår særlig et
behov for å håndtere ukes- og månedesvariasjoner.
Det ﬁnnes i dag relativt få teknologier for denne
typen ﬂeksibilitet. I Norge og enkelte andre land
kan vannkraft med store magasiner tilby slik ﬂeksibilitet, men potensialet er begrenset i de ﬂeste
land. Andre lagringsteknologier, slik som batterier
kan også bidra med noe mer ﬂeksibilitet, men slike
teknologier er ikke egnet for å lagre store mengder
energi over lengre tid. Batterier kan derimot bidra til
for eksempel å lagre overskuddsenergi fra solkraft
på dagtid til forbruk senere på dagen.
Hydrogen har mange mulige anvendelsesområder også utenom kraftproduksjon innen
transport-, varme- og industrisektorene. I industrisektoren kan hydrogen blant annet konverteres til
1

ammoniakk, som kan brukes i produksjonsprosesser. Hydrogen kan også erstatte konvensjonelle
termiske brensler som en energibærer i industriprosesser. I Sverige jobbes det for eksempel med
å erstatte kull med hydrogen i produksjon av stål.
Ettersom hydrogen i stor grad kan benyttes også
utenfor kraftsektoren, forventer vi at det produseres mye større mengder hydrogen ved hjelp av
elektrolyse, sammenlignet med hydrogenvolumet
som benyttes til kraftproduksjon.
I et velfungerende hydrogenmarked kan hydrogen produseres i områder med gode fornybarressurser, og transporteres til områder der energibehovet er større enn energiproduksjonen. Deler av
elektrolysekapasiteten kan komme offshore, i nærheten av havvindparker.
Hydrogen kan bli en viktig viktig faktor i den
kortsiktige prisdannelsen i kraftmarkedet når kullog gasskraft fases ut, ved at den produseres basert
på fornybar energi når kraftproduksjonen er høyere
enn etterspørselen fra tradisjonelle aktører og at
man kan produsere kraft basert på hydrogen i perioder der kraftproduksjonen fra fornybare kilder ikke
er stor nok til å dekke etterspørselen.
Hydrogen kan også bidra til å dekke behovet
for transport av energi. En del av infrastrukturen
for transmisjon av naturgass kan konverteres til
hydrogen. I tillegg kan hydrogen fraktes med skip
og på vei.
I et nullutsplissscenario med et velfungerende
hydrogen marked vil verdien av norsk kraftproduksjon øke. Dette skyldes hovedsaklig tre faktorer:
Økt kraftproduksjon som følge av økt etterspørsel
Noe høyere kraftpriser
Høyere verdi av ﬂeksibiliteten i norsk vannkraft

Wind Europe (2019), Our energy, our future - How offshore
wind will help Europe go carbon-neutral
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2. Forord
De ﬂeste europeiske land er i dag avhengig av
fossil kraftproduksjon for å møte kraftetterspørselen. På EU-toppmøtet i desember, ble ledere for
blokkens 28 medlemsland enige om et ambisiøst
lovgivningsprogram, en såkalt europeisk grønn giv
(European Green Deal), som skal sørge for at EU
oppnår et netto-nullutslippsmål for 2050.

til og med negativ utslipp.
En slik drastisk omlegging av kraftsystemet
som vi nå er i gang med vil sette kraftsystemet
og kraftmarkedet på prøve. I denne rapporten har
vi sett på hvordan en slik målsetting kan nås og
hvilke utfordringer vi står overfor. Vi belyser noen
vippepunkter i utviklingen mot et utslippsfritt kraftsystem. Vi ser også på hva som skal til for å løse de
Europeisk grønn giv er et veikart for politikkutfordringene vi kommer til å stå overfor og komme
utvikling for de kommende årene. Over de neste
oss over vippepunktene.
par årene skal det introduseres lovendringene som
er nødvendige for å imøtekomme den økte ambisjonen om avkarbonisering, og veikartet skisserer
rundt femti forskjellige tiltak, i form av både lovendringer og overordnede strategier, som må utvikles.
Blant disse er blant annet vedtak av en formell europeisk klimalov som skal skape et rettslig grunnlag
for utslippsmålet for 2050. I løpet av sommeren
forventes en omfattende plan for å stramme inn
utslippsreduksjonsmålet for 2030. Kommisjonens
forslag innebærer å vedta et mål for å redusere
utslippene i 2030 med 50 to 55 % i forhold til 1990nivået (jf. Blokkens nåværende 40 %-mål). I en resolusjon vedtatt av Europaparlamentet i januar har
man bedt om at et 55 % mål vedtas, og at ytterligere 2040-mål skal legges til for å sikre at blokken
holder seg i rute til 2050. Spesiﬁkke lovforslag som
skal realisere denne økt ambisjon, for eksempel
innenfor Kvotemarkedet (EU ETS) vil da bli gjort i
løpet av 2021, og kan omfatte mulige utvidelser av
omfanget slik at sektorer som ikke er med i dag tas
med i systemet.
Samlet sett innebærer europeisk grønn giv en
forestående bølge av strengere europeiske mål,
politikk og regulering som tar sikte på å fremskynde og utdype avkarboniseringen av den europeiske økonomien. Dette vil nødvendiggjøre betydelig
elektriﬁsering av sektorer som i dag er avhengige
av fossile brensler og et press for å oppnå null- eller
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3. Europeisk grønn giv setter rammene for energisystemet fram mot 2050

3. Europeisk grønn giv setter rammene for
energisystemet fram mot 2050
EUs energi- og klimapolitikk danner grunnlaget for
utvikling av det Nordiske og Europeiske kraftmarkedet og avkarboniseringen av Europa. Det er derfor
vanskelig å overdrive betydningen EUs energi- og
klimapolitikk har for den fremtidige utviklingen i
kraftmarkedet. I resten av dette kapitlet vil vi kort
oppsummer de viktigste politiske beslutningene på
EU-nivå så langt og se på de ambisiøse planene
beskrevet i europeisk grønn giv.

3.1. I dag balanseres kraftsystemet ved hjelp av kull- og
gasskraft

Figur 3.1.: Produksjon og forbruk i Tyskland uke 4
2020; kilde: ENTSO-E.

3.2. EU-politikk er avgjørende
for utviklingen i kraftsystemet

De ﬂeste europeiske land er i dag avhengig av fossil kraftproduksjon for å balansere kraftsystemet
fra time til time. I Norge bruker vi i all hovedsak
vannkraft for å balansere systemet, men få land har
3.2.1. EU ETS
tilgang på nok ﬂeksibel vannkraftproduksjon.
Figur 3.1 viser tysk kraftproduksjon og -forbruk
i uke 4 i 2020, en vinteruke med relativt lite vindproduksjon. I denne uken ser man at forbruket varierer
mellom dag og natt, i tillegg er forbruket lavere lørdag og søndag. I ﬁguren kommer det også tydelig
fram at kull- og gasskraftproduksjonen kjøres opp
og ned for å tilpasses variasjonene i forbruk samt
vind- og solproduksjon. Kull- og gasskraftproduksjonen er høy på dagtid, og lavere på nattestid, samt
i helgen. Det ﬁnnes noe ﬂeksibilitet fra vannkraft
(pumpekraft) i Tyskland, men denne ﬂeksibiliteten
er ikke tilstrekkelig for å balansere ut de store variasjonene i forbruk og fornybarproduksjon.

© THEMA Consulting Group (2020)

Den mest synlige komponenten i EUs energi- og
klimapolitikk er antakelig EU ETS, som er EUs system for handel med CO2 -kvoter. Systemet dekker
de ﬂeste kraftverk og store deler av industrien i
EU. EU ETS setter en pris på CO2 -utslipp fra fossile
kraftverk og øker dermed kraftprisen i de områdene
der kraftprisen direkte eller indirekte settes av et
fossilt kraftverk. Ordningen led i mange år av et
stort overskudd av kvoter og dermed svært lave
priser. De siste årene har EU gjennom ﬂere lovendringer løst ubalansen i markedet og bidratt til et
mer velfungerende marked. Endringen har resultert
i at karbonprisen har økt betydelig siden slutten av
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2017, og dermed gitt høyere produksjonskostnader
for fossile kraftverk. Dette har bidratt til et skifte
fra kraftproduksjon basert på kullkraft til gasskraft
og fornybart. EU ønsker også å utvide omfanget
av EU ETS til å dekke maritime utslipp, så vel som
utslipp fra transport og bygninger.

3.2.2. Fornybardirektivet
I tillegg til å innføre en pris på CO2 -utslipp gjennom
EU ETS, har EU også etablert mål for andelen fornybar energi i den europeiske energimiksen.
Det gjeldende direktivet om fornybar energi
setter et 2020-mål på 20 % fornybar energi som
en andel av forbruket for EU som helhet, og understøtter dette med bindende nasjonale mål som
varierer fra land til land. Disse målene har bidratt
til betydelig vekst i fornybar produksjonskapasitet
det siste tiåret, ofte støttet av nasjonale subsidieordninger. Endringene i produksjonssammensetningen har påvirket både kraftpriser og markedsforhold for eksisterende kraftprodusenter. Siden en
stor andel av den nye kapasiteten er uregulerbar har
prisvolatiliteten økt.
Når vi nå har gått inn i 2020 er det målene
frem mot 2030 som er mest relevante. Sommeren
2018 ble et revidert direktiv om fornybar energi for
perioden 2021-2030 vedtatt. Målet er å ha en fornybarandel på 32 % av forbruket i 2030. Direktivet
legger også opp til at ulike milepælmål skal nås
gjennom 2020-tallet for å sikre at de nødvendige
investeringene ikke utsettes til slutten av perioden.
Det ligger også inne en mekanisme for å gjennomgå og eventuelt øke målet innen 2023, dersom det
er nødvendig for å oppfylle internasjonale forpliktelser.
I motsetning til det gjeldende direktivet, er det
ingen bindende nasjonale mål om fornybarandel i
2030. I henhold til gjeldende styringsordninger er
hvert medlemsland ansvarlig for å lage spesiﬁkke
planer for nasjonal energipolitikk og mål over perioden gjennom såkalt nasjonale energi- og klimaplaner (NECPer). Gjennom en pågående prosess med
anbefalinger og revisjoner av NECPene er Europakommisjonen ansvarlig for å sikre at summen av
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de foreslåtte nasjonale målene er tilstrekkelig til å
oppfylle EUs overordnede mål. Det nye direktivet
innfører også strengere regler for hvilke støttemekanismer som kan brukes for å oppfylle nasjonale
mål, og krever at disse mekanismene er markedsbaserte (for eksempel gjennom bruk av auksjoner)
og at støttenivået varierer i tråd med markedsprisutviklingen.

3.2.3. Markedsdesigninitiativet
I desember 2018 ble det oppnådd enighet om markedsdesignpakken for elektrisitetsmarkedet. Samlet sett har den nye lovgivningen som mål å tilpasse
seg dagens kraftmarkedsdesign for å kunne møte
en økende andel av uregulerbar fornybar kraftproduksjon og legge til rette for fremveksten av nye
typer aktører, inkludert aggregatorer, prosumenter
og batteri- og ladeinfrastrukturoperatører. Initiativet er også ment å fremme mer aktiv deltakelse fra
sluttbrukere.
Det mest kontroversielle og umiddelbart relevante forslaget i pakken dreier seg om utfasing
av støtte gjennom nasjonale kapasitetsmarkeder
for kraftverk med en utslippsintensitet på over
550 gCO2 /kWh. Denne utslippsterskelen diskvaliﬁserer kullkraftverk fra deltakelse og er ment å trekke
ut støpselet for utslippsintensive kraftverk. I den
endelige avtalen er nye kullkraftverk effektivt ekskludert fra kapasitetsmarkedsstøtte og støtte til
eldre anlegg må avsluttes i 2025 med mindre de
fungerer som en strategisk reserve.

3.3. EU har ambisjoner om
netto-nullutslipp innen 2050
På EU-oppmøtet i desember ble ledere for blokkens 28 medlemsland enige om et ambisiøst lovgivningsprogram, en såkalt europeisk grønn giv
(European Green Deal), som skal sørge for at EU
oppnår et netto-nullutslippsmål for 2050. Avtalen
inkluder betydelige fritak for Polen, hvis statsminister ikke var villig til å gå med på målet. Forhandlinger pågår for å se om den forestående ’Just
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Transition Mechanism’, en omfordelingsﬁnansieringsmekanisme, er tilstrekkelig til å få Polen til å
forplikte seg til blokkens bredere ambisjoner.
Europeisk grønn giv gir et veikart for politikkutvikling i løpet av de neste par årene som skal
introdusere lovendringene som er nødvendige for
å imøtekomme denne økte ambisjonen om avkarbonisering. Rundt femti forskjellige tiltak skisseres,
i form av både lovendringer og overordnede strategier, som må utvikles videre. Blant disse er vedtak
av en formell europeisk klimalov som skal skape et rettslig grunnlag for utslippsmålet for 2050,
med en foreslått lovtekst som forventes allerede
i mars. I løpet av sommeren forventes en omfattende plan for å stramme inn utslippsreduksjonsmålet for 2030. Kommisjonens forslag innebærer
å vedta et mål for å redusere utslippene i 2030
med 50 to 55 % i forhold til 1990-nivået (jf. Blokkens
nåværende 40 %-mål). I en resolusjon vedtatt av
Europaparlamentet i januar har man bedt om at et
55 % mål vedtas, og at ytterligere 2040-mål skal
legges til for å sikre at blokken holder seg i rute
til 2050. Spesiﬁkke lovforslag som skal realisere
denne økt ambisjon, for eksempel innenfor EU ETS
vil da bli gjort i løpet av 2021, og kan omfatte mulige
utvidelser av omfanget slik at sektorer som ikke er
med i dag tas med i systemet.
Samlet sett innebærer europeisk grønn giv en
forestående bølge av strengere europeiske mål,
politikk og regulering som tar sikte på å fremskynde og utdype avkarboniseringen av den europeiske økonomien. Dette vil nødvendiggjøre betydelig
elektriﬁsering av sektorer som i dag er avhengige
av fossilt brensel og et press for å oppnå null- eller
til og med negativ utslipp.

3.4. Havvind vil spille en viktig
rolle for å nå klimamålene

fysiske og regulatoriske begrensninger.
Solkraft vil spille en viktig rolle spesielt i de
sørlige delene av Europa, men det vil også komme
tildels betydelige volumer med solkraft i de sentrale
og nordlige landene. Vi forventer et fortsatt fall i
kostnaden for solkraft som gjør den stadig mer attraktiv. Solkraften vil til dels komme i form av større
anlegg og til dels i form av desentral produksjon.
Vi ser imidlertid at det er begrensinger både med
hensyn til areal og ved at man er avhengig av å
ﬂytte produksjonen fra de timene der sola skinner
sterkest til timene der forbruket er høyest, spesielt
om man har solceller montert på huset og bruker
kraften selv.
Også landbasert vindkraft vil fortsette og å
vokse i årene fremover. Landbasert vindkraft har
utviklet seg til å bli en relativt moden teknologi og
vi forventer derfor heller ikke et like sterkt kostnadsfall som for solkraft i tiden fremover. Vi ser
imidlertid i dag at landbasert vindkraft er lønnsomt
uten subsidier i stadig ﬂere Europeiske markededer. Landbasert vindkraft har allerede og vil i økende grad i årene fremover møte ulike begrensninger.
Disse faller i stor grad inn under tre kategorier:
1. Arealutfordringer:
De Nordiske landene, med unntak av Danmark står i en særestilling med store områder
som kan benyttes til vindkraft på land gjennom
at de har gode ressuer spredt over landet og
relativt lavt antall innbyggere sett i forhold til
landarealet. I mange land på kontinentet er det
begrenset med landområder som kan benyttes
til vinkraft og disse ligge i større grad i eller nær
tett befolkede områder.
2. Politisk motstand
Vi har sett en økende mostand mot landbasert vindkraft, spesielt i Norge, men også i
andre europeiske land. Mostanden har i stor
grad bakgrunn i de lokale naturinngrepene den
landbaserte vindkraften innebærer.

For å nå et utslippsfritt kraftsystem vil vi i ulik
grad ta i bruk en rekke fornybare teknologier. Hvilke 3. Regulatoriske begrensninger
teknologier som tas i bruk vil både avhenge av de
Regulatoriske begrensninger tar ulike fornaturgitte ressursene i ulike områder, samt andre
mer i ulike land, men eksempler er både en
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regel om minsteavstand fra befolkede områder infrastrukturinvesteringer.
i Tyskland og revisjoner og instramminger av
konsesjonsregelverket i Norge.
Havvind er en sterkt voksende teknologi i Europa. Kostnaden har falt betydelig over de siste årene.
Teknologien er relativt umoden og vi forventer et
fortsatt betydelig kostnadsfall fremover. Havvind
er attraktivt av ﬂere ulike grunner. For det første
har man ikke samme arealproblematikk som for
landbasert vindkraft og dermed heller ikke like stor
lokal motstand mot utbygging. Vindforholdene til
havs er også bedre og jevnere enn de er på land, noe
som gir høyere og jevnere produksjon. En storstilt
utbygging av havvind i Europa vil imidlertid kreve en
stor grad av koordinering rundt de ulike prosjektene
og en felles havvindstrategi.
I følge EU-kommisjonens ”A Clean Planet for
All” fra 2018 trenger Europa mellom 230 og 450 GW
havvind innen 2050 for å nå målsettingen om en
utslippsfri kraftsektor. Dette signaliserer at EU forventer at havvind vil være en avgjørende pilar i
kraftforsyningen i fremtiden.
I dag ﬁnnes det kun omlag 20 GW installert havvindkapasitet i Europa. En oppskalering fra 20 GW
i dag til 450 GW innen 2050 vil kreve tilrettelegging og koordinering av politikken rundt havvind i
Europa. Wind Europe har i sin rapport ”Our energy,
our future - How offshore wind will help Europe go
carbon-neutral” beskrevet et scenario med 450 GW
havvind i 2050 og hvordan vi skal nå denne målsettingen.
Wind Europe forventer i et slikt scenario at 85 %
av kapasiteten frem mot 2050 vil bli bygget i ”Nordlige havområder”, dvs. Atlanterhavet utenfor Frankrike, Irland og Storbritannia, Nordsjøen, Irskesjøen
og Østersjøen). Dette skyldes en kombinasjon av
gode vindressurser og nærhet til etterspørsel. Kapasiteten i dette området vil da utgjøre rundt 380
av de 450 GW som vil bygges. De resterende 70 GW
ville ligge i sør-europeiske farvann.
I dag installeres det rundt 3 GW havvind per
år i Europa. Dette må øke betydelig og det vil vil
måtte investeres i hele verdikjeden forsyningskjeden, samt at de må legges til rette med betydelige
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4. Vippepunkter på veien mot et utslippsfritt
kraftsystem
Avkarboniseringen vil innebære en betydelig omleg- 4.2. Et vippepunkt oppstår når
ging av den europeiske kraftsektoren når EU sikter
havvind overstiger 100 GW
mot netto nullutslipp, med vestlige land i spissen.
På veien mot et utslippsfritt kraftsystem forventer
Som vi diskuterte i Kapittel 3.4 forventes havvind
vi noen vippepunkter som medfører et behov for
å spille en viktig rolle i det europeiske kraftsystenye typer ﬂeksibilitet og nye former for transport av
met i framtiden. Siden havvind både er uregulerbar
energi.
og produksjonen skjer til havs, relativt langt unna
kraftforbruket, forventer vi at utviklingen i havvindkapasitet vil kunne utløse vippepunktene beskrevet
4.1. Behovet for energilagring
i forrige avsnitt.
For å analysere når vippepunktene vil inntreffe
og transport av energi kan
har vi benyttet kraftmarkedsmodellen TheMA. Vi
utløse vippepunkter
har økt Europeisk havvindkapasitet gradvis fra null
til 450 GW, og analysert virkningene for kraftsysteFor å realisere et utslippsfritt kraftsystem vil anmet. I analysen antar vi ingen nye former for ﬂekdelen uregulerbar fornybarproduksjon i Europa øke
sibilitet enn de som er planlagt eller tilgjengelige
betydelig. I Norge har vi allerede et ﬂeksibelt og
i dag. Det vil si at ﬂeksibilitet i hovedsak kommer
tilnærmet utslippsfritt kraftsystem på grunn av den
fra eksisterende vannkraft og kull- og gasskraft, og
høye andelen vannkraft. Som diskutert i Kapittel 3
vi antar planlagt nettutbygging frem til 2030. En
har ikke Europa som helhet tilgang på tilstrekkebeskrivelse av metodikken er gitt i Appendix A.
lig utslippsfri ﬂeksibilitet i kraftsystemet i dag. Vi
forventer derfor to vippepunkter i overgangen til et
utslippsfritt kraftsystem:
4.2.1. Med økende havvindkapasitet
1. Det oppstår et behov for nye former for ﬂeksibilitet eller energilagring som kan:
ta i bruk overskuddsenergien når fornybarproduksjonen er høy, og
dekke energiforbruket i timer med lav fornybarproduksjon.
2. Det oppstår et transportbehov når eksisterende
og planlagt infrastruktur ikke kan håndtere behovet for å transportere energi fra produksjonsstedet til forbrukspunktet.
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avtar påvirkningen på karbonutslipp
Når det bygges havvindkapasitet vil annen kraftproduksjon fortrenges. Gasskraft vil være den viktigste kortsiktige svingprodusenten i det europeiske
kraftmarkedet de neste årene. Økende havvindproduksjon bidrar derfor til mindre gasskraftproduksjon, og dermed også lavere karbonutslipp.
Figur 4.1 viser karbonutslipp i kraftsektoren i
Europa1 med varierende havvindkapasitet. Når hav1

I analysen inngår følgende områder: Norden, Baltikum,
Tyskland, Benelux, Storbritannia, Polen, Tsjekkia, Øster-
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Figur 4.1.: Marginal reduksjon i karbonutslipp ved en
økning i europeisk havvindkapasitet på 1 GW (uten nye
former for ﬂeksibilitet).

Figur 4.2.: Marginal prosentvis utkobling av ny havvindproduksjon (uten nye former for ﬂeksibilitet).

havvind. Dersom kraftforbruket er relativt lavt, for
eksempel om natten, kan det hende at produksjonen er større enn behovet for kraft, til tross for at
termiske kraftverk kjøres ned til et minimum. I så
fall må fornybare kilder kobles ut.
Figur 4.2 viser marginal prosentvis utkobling
av ny havvindproduksjon med varierende havvindkapasitet. Det vil si, dersom det bygges én gigawatt ny havvindkapasitet, hvor stol andel av denne
produksjonen må kobles ut fordi det ikke er plass
til produksjonen i nettet på det tidspunktet den
produseres. Med en lav havvindkapasitet i Europa er nødvendig utkobling av havvind nesten null.
Når havvindkapasiteten passerer 100 GW begynner derimot utkoblingsprosenten å øke betydelig.
når havvindkapasiteten når vippepunktet må en I det mest ekstreme tilfelle med 450 GW havvind
må mer enn halvparten av produksjonen fra en ny
større andel av produksjonen kobles ut, og
havvindpark kobles ut, uten noen nye former for
gasskraftproduksjonen forblir relativt uendret.
ﬂeksibilitet.

vindkapasiteten er svært lav faller de årlige karbonutslippene med i overkant av 1,2 millioner tonn
CO2 -ekvivalenter per gigawatt havvindkapasitet. I
dette området erstatter havvind mer eller mindre
utelukkende gasskraftproduksjon.
Når havvindkapasiteten nærmer seg 100 GW
faller utslippsvirkningene av ny havvindkapasitet
dramatisk. Med 150 GW europeisk havvind faller
effekten på karbonutslipp til under 0,5 millioner
tonn CO2 -ekvivalenter per gigawatt havvindkapasitet. Med andre ord er utslippsbesparelsen redusert
til nesten en tredel. Vi har identiﬁsert et vippepunkt.
De to viktigste årsakene til at utslippsvirkningene av ny havvindkapasitet faller er at:

Når havvindkapasiteten når vippepunktet må en
større andel av produksjonen kobles ut

Etter at vippepunktet nås forblir gasskraftproduksjonen relativt uendret

Etter hvert som mer havvindkapasiteten i Europa
øker blir kraftsystemet mer og mer presset i peri- Samtidig som mer fornybarproduksjon må kobles
oder med mye vind. I disse periodene er kraftpro- ut i perioder med mye vind er det behov for annen
duksjonen høy fra både landbasert vindkraft og produksjon i perioder med lite vind. Vi forventer at
rike, Sveits, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, Slovenia, gasskraft vil være den viktigste kortsiktige svingSlovakia, Ungarn og Kroatia.
produsenten i Europa fremover, dersom det ikke
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Figur 4.3.: Gasskraftproduksjon i Europa med varierende havvindkapasitet (uten nye former for ﬂeksibilitet).

med økende havvindkapasitet i Europa. Danmark
har et stort potensial for havvind, mens Østerrike
ikke har noen kystlinje. Forskjellen mellom kraftprisnivå mellom disse to områdene gir derfor et
godt bilde av behovet for å transportere energien
fra produksjonsstedet til forbrukspunktet. Prisforskjellen mellom de to områdene stiger med økende
havvindkapasitet i Europa. Igjen ser vi et knekkpunkt rundt 100 GW. Når havvindkapasiteten overstiger dette punktet blir prisforskjellene betydelig
større, og beveger seg mot 50 EUR/MWh.
Figur 4.4b viser et kart over årlige gjennomsnittspriser i Europa dersom havvindkapasiteten er
300 GW, og uten noen nye former for ﬂeksibilitet.
Dette kartet viser at områder med kystlinje og gode
havvindressurser har lave kraftpriser, mens områder uten kystlinje har høye kraftpriser. Norge kommer spesielt lavt ut, siden vi har et stort potensial
for havvindkapasitet, men begrenset kapasitet på
mellomlandsforbindelser. Uten nye former for ﬂeksibilitet eller ny infrastruktur for transport av energi
får vi mye innestengt kraft i Norge, som resulterer i
lave kraftpriser.

kommer noen nye kilder til ﬂeksibilitet. Gasskraft
må derfor i stor grad fylle gapet mellom forbruk og
fornybarproduksjon.
Figur 4.3 viser europeisk gasskraftproduksjon
med varierende havvindkapasitet. Gasskraftproduksjonen faller nærmest lineært med økende fornybarproduksjon opp til omtrent 100 GW. Opp til
dette punktet kan havvind erstatte gasskraft omtrent en-til-en. Etter dette punktet avtar fallet i gasskraftproduksjon betydelig. Med mer enn 100 GW 4.3. Vippepunktet kan inntreffe
havvindkapasitet vil ikke ny havvindkapasitet errundt 2030
statte gasskraft til samme grad, ettersom det er
behov for gasskraftproduksjon i perioder med lite Vi har etablert et vippepunkt når havvindkapasivind.
teten i Europa overstiger 100 GW. Det er derfor
nærliggende å spørre når Europa vil nå denne kapasiteten.
4.2.2. Økende andel havvind skaper
Figur 5.8 viser utvikling i europeisk havvindkaøkte prisforskjeller og et større
pasitet i THEMAs tre prisprognosescenarioer, samt
behov for transport av energi
i 450 GW-scenarioet til Wind Europe2 . I alle scenaNår havvindproduksjonen i Europa øker blir beho- rioene når havvindkapasiteten 100 GW rundt 2030.
vet for å frakte energi over lengre avstander også Utviklingen frem til 2030 i THEMA-scenarioene
større. Havvindproduksjonen er av natur lokalisert Best Guess og Technotopia er omtrent identisk med
utenfor kysten, og i mange tilfeller langt unna da- Wind Europe-scenarioet, ettersom planene for havvindutbygging fram til 2030 er godt kjent. I alle
gens kraftforbruk.
Prisforskjeller mellom ulike områder i Europa er tre scenarioene nås 100 GW rundt 2030. I THEMAén indikator for behovet for transport av energi. Fi- scenarioet Emissions Eliminated antas en enda
gur 4.4a viser hvordan årlig prisforskjellen mellom
Jylland (DK1) i Danmark og Østerrike utvikler seg

© THEMA Consulting Group (2020)

2

Wind Europe (2019), Our energy, our future - How offshore
wind will help Europe go carbon-neutral
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(a) Prisforskjell mellom Østerrike og Jylland med varierende havvindkapasitet i Europa.

(b) Europeiske kraftpriser med 300 GW havvind i Europa.

Figur 4.4.: Prisforskjeller i Europa (uten nye former for ﬂeksibilitet).

Figur 4.5.: Utvikling i europeisk havvindkapasitet i ulike
scenarioer.

kraftigere satsing på utslippsreduksjoner, og derfor noe raskere vekst i havvindkapasiteten. I dette
scenarioet nås 100 GW i 2028. Med bakgrunn i
disse scenarioene anser vi det derfor som relativt
sannsynlig at vippepunktet vil inntreffe rundt 2030.
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5. Nye former for ﬂeksibilitet vil være nødvendig i et utslippsfritt kraftsystem
Når vippepunktet oppstår er det et behov for nye
former for ﬂeksibilitet. I et kraftsystem hvor uregulerbar fornybarproduksjon utgjør majoriteten må
forbruket i større grad tilpasse seg variasjonene i
produksjon. Flere kilder til ﬂeksibilitet kan bidra til
å støtte opp under veksten i fornybarproduksjonen.
Spesielt kan hydrogenteknologi utgjøre en viktig
kilde til ﬂeksibilitet i kraftsektoren.
I et utslippsfritt kraftsystem vil innslaget av
uregulerbar fornybarproduksjon være høyt. I dette
kapittelet tegner vi et mulig bilde av kraftsystemet
i 2050 dersom målene i European Green Deal oppnås. Vi har benyttet kraftmarkedsmodellen TheMA i
analysen, som ﬁnner den optimale sammensetningen av ulike typer kraftproduksjon og ﬂeksibilitetsløsninger. Modellantagelsene er basert på THEMAs prisprognosescenario Emissions Eliminated,
der all fossil kraftproduksjon er faset ut innen 2050.
En beskrivelse av metodikk og forutsetninger er gitt
i Appendix A.

5.1. Hydrogen kan bidra med
nødvendig ﬂeksibilitet
I et kraftsystem der sol- og vindkraft utgjør majoriteten blir variasjonen i produksjon mellom uker og
måneder betydelig større enn i dag. Produksjonen
fra solceller har naturlige sesongvariasjoner, med
mye produksjon om sommeren og lite om vinteren.
Vindkraftproduksjonen er i gjennomsnitt høyere om
vinteren enn om sommeren. Likevel varierer vindkraftproduksjonen mye fra uke til uke, også om
vinteren.
Det oppstår derfor særlig et behov for å håndtere ukes- og månedesvariasjoner i produksjon.

© THEMA Consulting Group (2020)

Det ﬁnnes i dag relativt få teknologier for denne
typen ﬂeksibilitet. I Norge og enkelte andre land
kan vannkraft med store magasiner tilby slik ﬂeksibilitet, men potensialet er begrenset i de ﬂeste
land. Andre lagringsteknologier, slik som batterier
kan også bidra med noe mer ﬂeksibilitet, men slike
teknologier er ikke egnet for å lagre store mengder
energi over lengre tid. Batterier kan derimot bidra til
for eksempel å lagre overskuddsenergi fra solkraft
på dagtid til forbruk senere på dagen. Batterier
kan også brukes for eksempel til svært kortsiktig
ﬂeksibilitet, slik som frekvensregulering, som det
også vil være behov for.
For å illustrere variasjonene i produksjon, samt
behovet for ny ﬂeksibilitet, viser vi en eksempelperiode for kraftsystemet i Tyskland vinteren 2050 i
Figur 5.1, med en antagelse om at all fossil kraftproduksjon er nedstengt.
Sammensetningen av kraftproduksjon vises i
Figur 5.1a. Solproduksjonen er beskjeden siden vi
ser på en vinterperiode, og tysk kraftproduksjon
domineres derfor av vindkraft. Figuren viser et typisk mønster for vindkraft; vindkraftproduksjonen
varierer på ukesbasis. I første halvdel av perioden
er det lite vindkraftproduksjon, og hydrogen benyttes til kraftproduksjon, enten i brenselsceller eller
gassturbiner. I andre halvdel av perioden er derimot
vindkraftproduksjonen høy. Kraftforbruket (linjen i
ﬁguren) øker betydelig i perioden med mye vind.
Figur 5.1b viser sammensetningen av kraftforbruket i den samme perioden. I første halvdel er
kraftforbruket relativt lavt, ettersom lite vindkraftproduksjon er tilgjengelig. Når vindkraftproduksjonen tar seg opp i andre halvdel av perioden tas kraft
i bruk for å produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse. Disponeringen av hydrogen er derfor svært
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(a) Kraftproduksjon.

(b) Kraftforbruk.

Figur 5.1.: Illustrasjon av ﬁre uker i januar 2050 i Tyskland.

prosesser. I Sverige jobbes det for eksempel med
å erstatte kull med hydrogen i produksjon av stål.
Ettersom hydrogen i stor grad kan benyttes også
utenfor kraftsektoren, forventer vi at det produseres mye større mengder hydrogen ved hjelp av
elektrolyse, sammenlignet med hydrogenvolumet
som benyttes til kraftproduksjon.
Figur 5.1b viser også at andre former for ﬂeksibilitet kan bidra til å utjevne svingningene i fornybarproduksjonen, men disse ﬂeksibilitetskildene
er ikke like betydningsfulle som hydrogen. Det røde
område i ﬁguren viser kraftforbruket som går til
pumping i pumpekraftverk og lading av batterier. I
Figur 5.2.: Disponeringen av hydrogen versus sol- og
tillegg kan ﬂeksibilitet i det konvensjonelle kraftforvindkraftproduksjon i Tyskland i 2050.
bruket bidra til å utjevne svingninger i fornybarproduksjonen. Disse formene for ﬂeksibilitet brukes
hovedsakelig innad i døgnet, og ikke til å lagre
avhengig av produksjonen fra fornybare kilder, som energi mellom uker.
igjen er drevet av værforhold. Figur 5.2 viser sammenhengen mellom sol- og vindkraftproduksjonen
og hydrogendisponeringen i Tyskland i 2050.
5.2. Den kortsiktige prisdannelHydrogen har mange mulige anvendelsessen endres i et utslippsfritt
områder også utenom kraftproduksjon innen
kraftsystem
transport-, varme- og industrisektorene. I industrisektoren kan hydrogen blant annet konverteres til
ammoniakk, som kan brukes i produksjonsproses- I et utslippsfritt kraftsystem fungerer ikke lenger
ser. Hydrogen kan også erstatte konvensjonelle kull- og gasskraft som kortsiktige svingprodusentermiske brensler som en energibærer i industri- ter og setter derfor ikke lenger kraftprisen. Hydro-
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(a) Disponering av hydrogen.

(b) Kraftpris.

Figur 5.3.: Illustrasjon av kraftpris og hydrogendisponering i ﬁre uker i januar 2050 i Tyskland.

gen kan derimot bli en viktig faktor i den kortsiktige
prisdannelsen i kraftmarkedet.
Figur 5.3 viser hydrogendisponering og simulerte kraftpriser i Tyskland i den samme perioden
som i Figur 5.1. I den første halvdelen er det lite
vindkraftproduksjon, og hydrogen benyttes til å produsere kraft ved hjelp av brenselsceller. I vår analyse estimerer vi en verdi av hydrogen som ligger i overkant av 50 EUR/MWh. Dette innebærer at
den kortsiktige marginalkostnaden for å produsere
kraft i en brenselscelle med en virkningsgrad på
50 % er omtrent 100 EUR/MWh.1 I enkelte timer
kjøres brenselscellene fullt, og i disse timene er
systemet avhengig av å aktivere dyrere former for
etterspørselsﬂeksibilitet. Derfor er også kraftprisen
enda høyere, og i disse timene tjener brenselscellene inn sine kapitalkostnader.
I andre halvdel av perioden er vindkraftproduksjonen høy, og hydrogen produseres ved hjelp av
elektrolyse. I de ﬂeste timer ligger derfor kraftprisen i området 30 til 40 EUR/MWh, som utgjør den
marginale verdien av hydrogen når man tar hensyn
til et tapsledd på omtrent 25 % i elektrolysøren. I
enkelte timer er elektrolysekapasiteten fullt utnyt-

Figur 5.4.: Varighetskurver for kraftprisen i Tyskland i
2019 (observert) og 2050 (simulert).

tet, og i disse timene blir kraftprisen null, ettersom
fornybarproduksjon må kobles ut.

Figur 5.4 viser varighetskurver for kraftprisen
i Tyskland i hhv. 2019 og 2050. Varighetskurven
for 2050 viser relativt mange priser på et nivå
like over 100 EUR/MWh, som settes av brenselsceller, samt mange priser på et nivå mellom 30 og
1
I analysen antar vi en el-spesiﬁkk virkningsgrad på 50 % 40 EUR/MWh, som settes av elektrolysører.
i brenselscellene. Dersom brenselscellen har varmegjenI modellanalysen dekkes hydrogenetterspørsevinning vil totalvirkningsgraden være høyere, og marginallen
først og fremst av grønt hydrogen, det vil si
kostnaden være noe lavere enn det vi antar, avhengig av
verdien av varmeproduksjonen.
hydrogen produsert ved hjelp av elektrolyse. Blått
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(a) Kapasitetsfaktor for elektrolyse og brenselsceller i Tyskland med varierende kraftpris.

(b) Årlig kapasitetsfaktor elektrolyse.

Figur 5.5.: Kapasitetsfaktorer for elektrolyse og brenselsceller i 2050.

dekkes av blått hydrogen, kan vi se ﬂere timer
med nullpriser i kraftmarkedet.
2. Noe lavere priser i perioder med lite fornybarproduksjon: I våre simuleringer setter kraftproduksjon ved hjelp av hydrogen prisen i endel timer med lite fornybarproduksjon. Dersom produksjonen av blått hydrogen blir betydelig kan
det påvirke prisen på hydrogen. En lavere hydrogenpris kan igjen slå inn på lavere kraftpriser i
perioder med lite fornybarproduksjon.
Blått hydrogen kan bare bidra med ﬂeksibilitet
i kraftsektoren i perioder med lite fornybarprodukFigur 5.6.: Gjennomsnittlig årlig kraftpris og oppnådd
sjon. Produksjon av blått hydrogen bidrar ikke til
kraftpris for elektrolysører i 2050.
å ta i bruk overskuddsenergi i perioder med mye
fornybarproduksjon. Grønt hydrogen kan derimot
hydrogen er hydrogen produsert av naturgass med bidra til å løse begge disse utfordringene i kraftsyskarbonfangst og lagring. En eventuell større andel temet.
I tillegg kan blått hydrogen i mindre grad bidra
blått hydrogen i 2050 kan ha to virkninger på pristil å løse transportbehovet i kraftsystemet. Dersom
dannelsen i kraftmarkedet:
andelen blått hydrogen blir større vil også behovet
1. Det kan bli ﬂere nullpriser: siden elektrolysører for fornybar kraftproduksjon reduseres noe, som
kjøres for fullt i perioder med mye fornybarpro- igjen vil gi et mindre behov for transport av energi i
duksjon opprettholdes en viss kraftpris, til tross form av kraft. Likevel forventer vi at avstand melfor mye sol- og vindproduksjon. Dersom deler lom produksjon og forbruk av kraft øker selv i et
av elektrolysekapasiteten faller bort som følge scenario med mer blått hydrogen, ettersom all kullav at større deler av hydrogenetterspørselen og gasskraft må erstattes av sol- og vindkraft, som
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(a) Elektrolysekapasitet.

(b) Brenselscellekapasitet.

Figur 5.7.: Kapasitet i elektrolyse og brenselsceller i forhold til topplast i konvensjonelt kraftforbruk i 2050.

i mange tilfeller ligger langt fra forbrukssentrene.

nomsnittsprisen over året, som illustrert i Figur 5.6.
Norge er et unntak, ettersom vi har en stor
andel regulerbar vannkraft, og ikke det samme beElektrolysørene betaler en lavere kraftpris enn
hovet for ny ﬂeksibilitet som andre land. I Norge
gjennomsnittsprisen
kan elektrolyse derimot bidra til at for eksempel
I dimensjoneringen av hydrogensystemet vil det gode fornybarressurser i områder med svakt kraftgjøres en avveining mellom investeringskostnaden nett kan bygges ut, ved at det produseres hydrogen
og energikostnaden. Energikostnaden, det vil si istedenfor å mate kraftproduksjonen på nettet.
kjøp av kraft, vil utgjøre en stor andel av totalkostnaden for elektrolyse. Energikostnaden er avhengig
av kapasitetsfaktoren, det vil si hvor stor den fak- 5.3. Hydrogen kan også bidra til
tiske hydrogenproduksjonen er sammenlignet med
å dekke behovet for transproduksjonen ved full kapasitet. Dersom elektrolyport av energi
søren kjøres med 100 % kapasitetsfaktor betales
en kraftpris tilsvarende gjennomsnittsprisen over
Som vi har illustrert i Kapittel 4 oppstår det også et
året.
Vi ﬁnner at den optimale kapasitetsfaktoren behov for å transportere store mengder energi fra
er langt lavere, som ligger rundt 30 til 40 % i de produksjonsstedet til forbrukspunktet. Hydrogen
ﬂeste Europeiske land, se Figur 5.5b. Årsaken til kan også være en energibærer som bidrar til å dekden relativt lave kapasitetsfaktoren er at elektroly- ke dette behovet. I analysen antar vi at det utvikles
sørene bare kjøres i perioder med mye uregulerbar et velfungerende marked for hydrogen, tilsvarende
fornybarproduksjon, og i disse periodene er kraft- dagens marked for naturgass. Vi antar at en del av
prisen lav. Figur 5.5a viser at kapasitetsfaktoren infrastrukturen for transmisjon av naturgass konavtar fra 100 % til 0 når kraftprisen går fra 30 til verteres til hydrogen. I tillegg kan hydrogen fraktes
50 EUR/MWh. Tilsvarende kjøres brenselscellene med skip og på vei.
I et velfungerende hydrogenmarked kan hydrokun i timer med kraftpriser over 100 EUR/MWh. På
grunn av den relativt lave kapasitetsfaktoren opp- gen produseres i områder med gode fornybarresnår elektrolysører en mye lavere kraftpris enn gjen- surser, og transporteres til områder der energibe-
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hovet er større enn energiproduksjonen. Figur 5.7
viser den optimale elektrolyse- og brenselscellekapasiteten i 2050, som en andel av topplast i konvensjonelt kraftforbruk. Figuren viser høy elektrolysekapasitet i land med gode vind- og solressurser. Nederland har for eksempel gode havvindressurser,
mens Portugal har gode solforhold. Deler av elektrolysekapasiteten kan komme offshore, i nærheten
av havvindparker.
Brenselscellekapasiteten kommer derimot i
større grad i områder med et underskudd av kraftproduksjon. I Belgia er for eksempel potensialet for
fornybare kilder begrenset, siden befolkningstettheten er høy, og landet har en liten kystlinje. På
denne måten kan energi fraktes fra for eksempel
Nederland til Belgia i form av hydrogen.

5.4. Den langsiktige prisdannelsen kan fortsatt reﬂektere
kostnaden av ny produksjon
I et utslippsfritt kraftsystem med et høyt innslag av
hydrogen kan det tilsynelatende være vanskelig å
se sammenhengen mellom prisdannelsen og kostnaden for ny kraftproduksjon. Fornybare kilder har
en kortsiktig marginalkostnad nær null, og vil i liten
grad sette kraftprisen på timesnivå, med unntak av
perioder med overskudd av energi.
Til tross for at den kortsiktige prisdannelsen i
liten grad reﬂekterer den kortsiktige marginalkostnaden for kraftproduksjon forventer vi at det vil
etableres en likevekt mellom timespriser og den
langsiktige kostnaden for ny fornybarproduksjon.
Den langsiktige kraftprisutviklingen vil reﬂektere
kostnaden av ny fornybarproduksjon, samt kostanden av den nødvendige ﬂeksibiliteten i perioder
hvor fornybarproduksjonen ikke er tilstrekkelig til å
møte etterspørselen.
Vi forventer at den årlige gjennomsnittsprisen
går noe opp i de ﬂeste land fram mot 2050, ettersom kraftprisen blir høyere i perioder med lav fornybarproduksjon. Samtidig forventer vi at gapet
mellom årlig gjennomsnittspris og oppnådd pris
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Figur 5.8.: Utvikling i gjennomsnittspris og oppnådd
kraftpris for havvind i Nederland i THEMAs Best Guess
scenario.

for uregulerbar fornybarproduksjon blir større. Figur 5.8 viser utviklingen i hhv. årlig gjennomsnittspris og oppnådd kraftpris for havvind i Nederland.
Siden Nederland har gode havvindressurser forventer vi at den oppnådde kraftprisen for havvind
vil utvikle seg omtrent i tråd med den langsiktige
marginalkostnaden for havvind på lang sikt. Siden
kraftprisen i hovedsak er relativt lav i perioder med
mye vind og høy i perioder med lite vind blir den
oppnådde kraftprisen for havvind betydelig lavere
enn gjennomsnittsprisen over alle timer i året.

5.5. Verdien av norsk kraftproduksjon øker i et nullutslippscenario
Våre analyser viser at verdien av norsk kraftproduksjon øker i et nullutslippsscenario. Figur 5.9a viser
verdien av norsk kraftproduksjon i hhv. 2019 (observert), 2021 (simulert normalår) og et utslippsfritt scenario for 2050 som inneholder hydrogen
som beskrevet i dette kapittelet. Figuren viser kun
inntekt fra spotmarkedet, kostnader og andre inntektskilder er ikke hensyntatt. Det er tre hovedårsaker til at verdien av norsk kraftproduksjon blir
høyere:
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(a) Utvikling i inntekt per kraftverkstype i Norge i 2019
(observert), 2021 (simulert normalår) og et utslippsfritt
scenario for 2050 (normalår).

(b) Utvikling i norsk kraftproduksjon i et scenario for nettonullutslipp innen 2050, samt forbruk (inkludert hydrogenproduksjon).

Figur 5.9.: Utvikling i norsk kraftproduksjon.

Økt kraftproduksjon som følge av økt etterspør- 2050.
sel
Kraftoverskuddet i Norge i scenarioet for 2050
er noe høyere enn i dag. Overskuddet i 2050 er rundt
Noe høyere kraftpriser
30 TWh i et normalår, noe som omtrent tilsvarer
Høyere verdi av ﬂeksibiliteten i norsk vannkraft havvindproduksjonen. Flere mellomlandsforbindelser mellom Norge og resten av Europa gjør det
mulig å ha et relativt stort produksjonsoverskudd.
Et utslippsfritt kraftsystem øker etterspørselen
I tillegg til mellomsforbindelsene under bygging (til
etter fornybar kraftproduksjon
Tyskland og Storbritannia), antar vi at det bygges
Figur 5.9b viser norsk kraftproduksjon i et scenario nye forbindelser til Nederland, Tyskland og Storfor netto-nullutslipp innen 2050. Kraftproduksjonen britannia innen 2050. Det er selvfølgelig stor usiki Norge øker betydelig i dette scenarioet, særlig kerhet rundt overføringskapasiteten ut av Norge i
øker havvindproduksjonen etter 2030. Frem til 2030 2050, og dersom det bygges færre mellomlandsforforventer vi noe begrenset vekst i produksjonen, bindelser enn det vi antar vil også veksten i norsk
ettersom det er relativt stor politisk motstand mot kraftproduksjon være mindre.
landbasert vindkraft, og fordi vi har nok produksjon
til å dekke forbruket. Potensialet for ny vannkraft er
I et utslippsfritt scenario forventer vi noe høyere
også begrenset. Alle investeringene som gjøres ankraftpriser
tas å være uten subsidier, derfor kommer først havvindproduksjonen etter 2030, når kostnaden har Når verdien av utslippsfri kraftproduksjon blir høyfalt til et konkurransedyktig nivå.
ere forventer vi noe høyere kraftpriser i Norge og
Forbruket vokser relativt mye i perioden, som Norden enn dagens nivåer. I simuleringene antar vi
følge av elektriﬁsering av transport, petroleum og ingen subsidier til kraftproduksjon, slik at alle invesnoe ny industri. I 2050 utgjør også kraftforbruk teringer gjøres på kommersielle vilkår. For å fase
fra hydrogenproduksjon en betydelig andel av det inn tilstrekkelige mengder fornybarproduksjon øker
totale kraftforbruket. I dette scenarioet benyttes gjennomsnittsprisen i markedet noe, til tross for at
rundt 25 TWh til produksjon av hydrogen i Norge i oppnådd kraftpris for enkelte fornybarteknologier
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Figur 5.10.: Utvikling i nordisk systempris i et utslippsfritt scenario for 2050.

kan falle, som diskutert i avsnitt 5.4.
Årlig gjennomsnittlig nordisk systempris i vårt
utslippsfrie scenario vises i Figur 3.1. Fra dagens
nivå på rundt 30 EUR/MWh i et normalår forventer
vi at kraftprisen vil ligger over 40 EUR/MWh etter
2030. Dette prisnivået er tilstrekkelig for å utløse
investeringer i havvind. Vi forventer også at havvind
på lang sikt vil bli nødvendig i Norge, særlig fordi
arealkonﬂiktene på land er store. Høyere kraftpriser
driver dermed opp verdien av kraftproduksjonen.
I 2050 forventer vi at kvoteprisen for CO2 utslipp ikke spiller noen stor rolle i kraftsystemet.
Innen 2050 skal kraftsystemet avkarboniseres, og
kull- og gasskraft er ikke lenger relevante i prisdannelsen. Man kan se for seg at kvoteprisen har en
indirekte virkning, dersom kvotemarkedet brukes
som et virkemiddel for å eliminere utslipp. I dette
tilfellet vil kvoteprisen i 2050 være svært høy, noe
som gjør at det vil være ulønnsomt å drifte et kulleller gasskraftverk. Et annet mulig utfall er at fossile brensler ikke lenger tillates i kraftsektoren. Dette
vil være en videreføring av politikken som føres
i mange europeiske land, der kullutfasing styres
gjennom politiske vedtak. Man kan for eksempel se
for seg at mange europeiske land i neste omgang
vil innføre en politikk som enten forbyr gasskraft på
lang sikt, eller sette krav til 100 % fornybarandel i
kraftsystemet.
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Figur 5.11.: Utvikling i ﬂeksibilitetspremium i Norge.

Verdien av ﬂeksibilitet øker i et utslippsfritt
scenario
Den siste årsaken til at verdien av norsk kraftproduksjon øker er en høyere verdi av ﬂeksibel vannkraftproduksjon. Figur 5.11 viser utviklingen i ﬂeksibilitetspremium i Norge, det vil si hvor mange prosent avviker oppnådd kraftpris for en kraftverkstype
med gjennomsnittsprisen over året.
For ﬂeksibel (magasinert) vannkraft er ﬂeksibilitetspremiumet positiv. Et vannkraftverk med et
relativt stort magasin kan i dag derfor oppnå en
kraftpris som er noen prosent høyere enn gjennomsnittsprisen over året. På lang sikt forventer
vi at ﬂeksibilitetspremiumet for magasinert vannkraft øker på grunn av en større andel uregulerbar
fornybarproduksjon. Andelen uregulerbar produksjon øker noe i Norge, men vi blir også påvirket av
at vind- og solproduksjonen øker i våre naboland
gjennom våre mellomlandsforbindelser. Vannkraften kan stenge ned i perioder med mye vind og sol,
da kraftprisen er lav. Samtidig kan vannkraftverk
produsere mest i perioder med høye priser.
Fleksibilitetspremiumet for uregulerbar produksjon forventer vi derimot å falle noe. Dette gjelder både for elvekraft og vindkraft. Denne effekten
er derimot mindre enn merverdien av økt ﬂeksibilitet i magasinert vannkraft, siden andelen uregulerbar produksjon fortatt er relativt liten i Norge i 2050.
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perioder med mye vind. Samtidig tjener nederlandsk havvind noe mer i timer med kraftpriser over
100 EUR/MWh, men i disse timene er vindproduksjonen lav, og denne effekten er derfor relativt liten.
I 2050 faller oppnådd kraftpris for havvind i Nederland til noe over 30 EUR/MWh (se Figur 5.8), og
norsk havvind oppnår omtrent den samme prisen.

Figur 5.12.: Varighetskurver for kraftpris i Norge og
Nederland i et utslippsfritt scenario for 2050.

Fleksibiliteten i norsk vannkraft kan støtter opp
under havvind i Norge
I modellanalysen ﬁnner vi at norsk havvind kan
være konkurransedyktig i 2050, til tross for at prisnivået i Norge er lavere enn i mange andre Europeiske land. Den store ﬂeksibiliteten i norsk vannkraft
bidrar til å utjevne svingningene fra havvindproduksjonen. På denne måten blir ikke prisen like
lav i perioder med mye vind, og tilsvarende høy i
perioder med lite vindproduksjon i Norge.
Figur 5.12 viser varighetskurvene for kraftpris i
Norge og Nederland i 2050. Nederland har også et
stort potensial for havvind, men har ikke ﬂeksibel
vannkraft som i Norge. Figuren viser at kraftprisnivået er relativt likt i store deler av året. Forskjellen er at kraftprisen i Nederland er 0 i ﬂere timer
(perioder med mye vind). I tillegg har Nederland
langt ﬂere timer med svært høye kraftpriser, det
vil si kraftpriser over 100 EUR/MWh, som inntreffer i perioder med lite vind (og sol). Det er særlig
disse timene som drar opp gjennomsnittsprisen i
Nederland, som resulterer i et høyere kraftprisnivå,
sammenlignet med Norge. I Norge står vannkraften
klar til å produsere når det ikke blåser.
Den oppnådde kraftprisen for havvind er derfor
ikke veldig forskjell i Norge og Nederland. Norsk
havvind blir i mindre grad berørt av nullpriser i
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A. Metodikk og forutsetninger
Tabell A.1.: Antagelser om brensels- og CO2 -priser i kapittel 4 (reelle 2020-verdier).
Type

Verdi

Gass
Kull
CO2

29 EUR/MWh
56 USD/t
57 EUR/tCO2

Tabell A.2.: Antagelser om hydrogenteknologi, kostnader
er angitt i reelle 2020-verdier.
Type

Verdi

CAPEX elektrolyse
Virkningsgrad elektrolyse

450 USD/kWe
74%

CAPEX brenselsceller
Virkningsgrad brenselsceller
Levetid brenselsceller

700 USD/kWe
50%
30 år

I analysen i dette prosjektet har vi benyttet den
fundamentale kraftmarkedsmodellen TheMA med
tilhørende investeringsmodul. Modellen har timesoppløsning og dekker majoriteten av Europa. Ba- produksjon er faset ut. Modellen ﬁnner en kostsisantagelsene i analysen er basert på THEMAs nadsoptimal utbygging av ny kapasitet (inkludert
ﬂeksibilitetskilder). Modellen gjør derfor en avveiEmissions Eliminated-scenario.
ning mellom driftskostnadene og investeringskostnader, gitt noen kostnadsantagelser. KostnadsanA.1. Analysen i kapittel 4 - ingen tagelsene for hydrogenteknologi er oppsummert 1i
Tabell A.2. Kostnadsantagelsene er basert på IEA
nye former for ﬂeksibilitet
sålangt det er mulig. Vi benytter et reelt avkastningskrav på 6%.
I kapittel 4 gjør vi en analyse av hvor mye havModellen ﬁnner også den kostnadsoptimale
vind dagens europeiske kraftsystem kan håndtere.
kraftproduksjonssammensetningen for 2050, gitt
Basisantagelsene er hentet fra THEMA-scenarioet
et sett med antagelser. Potensial og kostnad for
Emissions Eliminated i 2030, det vil si at majoriteulike fornybarteknologier varierer for ulike land i
ten av kullkraft i Europa er faset ut, og vi får en krafEuropa, og er basert på THEMAs databaser. Ren
tig økning i CO2 -prisen. Antagelsene om brenselskraftetterspørsel øker med 40 % i Europa til 2050.
og CO2 -priser vises i Tabell A.1.
I tillegg antar vi en etterspørsel etter hydrogen som
I analysen tillater vi ikke investeringer i nye kiltilsvarer omtrent 750 TWh i energimengde utenfor
der til ﬂeksibilitet, slik som hydrogenteknologi. Mokraftsektoren. Dette anslaget er i tråde med 1,5dellen kan derimot tilpasse investeringer i annen
gradersscenarioene utviklet av EU-kommisjonen
produksjonskapasitet, for eksempel i gasskraft.
høsten 20182 . Med vår antagelse om virkningsgrad
for elektrolysører kreves omtrent 1000 TWh med
kraftproduksjon for å dekke denne hydrogenetterA.2. Analysen i kapittel 5 - et
spørselen.

utslippsfritt kraftsystem
med nye typer ﬂeksibilitet

1
2

I kapittel 5 gjør vi en analyse av kraftsystemet
i 2050 med en antagelse om at all fossil kraft-
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IEA G20 Hydrogen report: Assumptions.
EU-kommisjonen (2018), «A Clean Planet for all - A European long-term strategic vision for a prosperous, modern,
competitive and climate neutral economy».
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