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Det er mye fokus på elektrifisering og økt forbruk



Elektrifisering og ny industri gir en markant økning i norsk kraftforbruk
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Transport 15 TWh i 2040



30 industrianlegg står for 90% av utslippene i 
industrien 

Bilde: Simon Oldani/NVE

 elektrifisering 
pluss ny industri 16 
TWh opp



Hydrogen er en joker – 7 TWh i 2040

Bilde: Simon Oldani/NVE



Kraftforbruk i petroleumsnæringen 2020 – 2040. LA-2021.

G Utsira

Troll B/C og 
Oseberg

Elektrifisering 
Melkøya, Kårstø, 
NOAKA, 
Haltenbanken

Antatt topp 
mellom 2030 og 
2035. Deretter 
nedgang i elbruk



Mye gammelt nett -
hovedsakelig bygd ut mellom 
1950 og 1990

Behov for 
oppgradering/nybygging på 
grunn av:

Nådd forventet teknisk levetid
Økt forbruk
Ny produksjon
Kraftutveksling med andre land
Samfunnets forventning til 
forsyningssikkerhet

Status for kraftnettet

Figuren viser NVEs beregninger for antatte nettinvesteringer fremover.  



Uten energieffektivisering blir strømmen dyrere



Kraftproduksjonen i Norge øker mest fra 2030 til 2040



Ny NVE Analyse - Hva har kraftbalansen å si for kraftprisene?

Produksjon i vann-, vind, og «ufleksibel» termisk kraft i et normalår fratrukket forbruk i et normalår i Norge



Lavere kraftbalanse i 2040

Produksjon, forbruk og kraftbalanse i TWh



Større andel fornybart krever fleksibilitet



Takk for meg

Ane Torvanger Brunvoll



Høyere prisnivå i Norge framover 

Årlige gjennomsnittspriser, øre/kWh
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