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1 Resymé 
Den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge er i hovedsak et energiproblem, og 
det er i Møre og Romsdal at situasjonen er mest prekær. Det er fare for at det selv 
i normalår blir for lite energi, dersom det ikke settes i verk tiltak. Det er 50 
prosent sjanse for at situasjonen blir mer anstrengt enn i normalår. 

På lang sikt 

På lengre sikt vil det være muligheter for å få inn ny kapasitet i systemet i form av 
økt importkapasitet og ny produksjon, men det er neppe realistisk å få inn nok før 
i 2011. Et gasskraftverk på Tjeldbergodden kan tidligst være i produksjon i 2011. 
Gasskraftverk på Skogn kan være i produksjon tidligst i 2009, og må ledsages av 
nettforsterkninger for å avhjelpe situasjonen i Møre og Romsdal. 

På kort sikt 

På kort sikt forverres importkapasiteten til området, og det er begrenset hvor mye 
ny produksjonskapasitet som kommer inn. Det må derfor settes inn tiltak for å 
redusere forbruket og øke importen. For at tiltakene skal gi betydelige bidrag til 
energisituasjonen, er det viktig at de settes inn tidlig, slik at de får tid til å virke 
over en lengre periode. Det er begrenset hvor store reduksjoner som kan 
forventes i forbruket i alminnelig forsyning. Vi anslår at forbruket maksimalt kan 
reduseres med 10 prosent v.h.a. høye områdepriser, men det fordrer at 
forbrukerne forventer et langvarig prisnivå på 80 øre/kWh. Forventninger om 
energiknapphet kan således gi vedvarende priser opp mot 80 øre/kWh, og i tillegg 
store kortsiktige prissvingninger. Kraftkrevende industri kan til dels finne det 
lønnsomt å redusere forbruket til priser under 80 øre/kWh, men potensialet for 
dette er antagelig lite i Møre og Romsdal. I et tørrår vil det neppe være mulig å 
dekke energiforbruket uten ytterligere tiltak og i verste fall rasjonering. 
Kostnadene ved rasjonering er vesentlig høyere enn kostnadene ved 
reservekraftverk. 

2 Innledning 
Bakgrunn 
Først og fremst pga. en sterk økning i kraftforbruket i industrien, er 
kraftsituasjonen i Midt-Norge blitt stadig mer anstrengt de siste årene. Når Ormen 
Lange-terminalen settes i drift i 2007, blir situasjonen ytterligere presset, og det er 
fare for at det ikke vil være mulig å dekke forbruket i de nærmeste årene. 
Forventet forbruksutvikling i Møre og Romsdal er vist i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Prognose for utviklingen i energibehovet i Møre og Romsdal 
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Situasjonen er særlig anstrengt i Møre og Romsdal. Samtidig er muligheten for å 
importere kraft til området begrenset, og importmuligheten forverres etter hvert 
som kraftbalansen blir stadig mer anstrengt. På litt lenger sikt er det større 
sannsynlighet for å gå inn ny produksjonskapasitet i systemet som kan avhjelpe 
situasjonen. Det er årene fra 2007 – 2011 som kan bli kritiske og som er fokus for 
vår analyse. 

På denne bakgrunn har EBL bedt oss gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser 
den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge kan få, hvilke tiltak som er 
tilgjengelige og hva kostnadene knyttet til disse er. 

Problemstillingene vi ser nærmere på, er: 

Vil den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge føre til avbrudd og/eller 
vedvarende høye priser i regionen, og hvilke konsekvenser har det i så 
fall? 

Hvilke virkemidler har Statnett og myndighetene mulighet til å bruke for å 
håndtere situasjonen på kort og mellomlang sikt? Hvordan påvirker disse 
virkemidlene kraftprisene og risikoen for avbrudd? Hvilke kostnader er 
knyttet til disse virkemidlene? 

Hvilke investeringsmuligheter og tiltak finnes på lengre sikt, og hvordan 
vil de påvirke kraftprisene og situasjonen for forbrukerne? 

Noen avklaringer 
Et hovedformål med utredningen er å beskrive kraftsituasjonen i Midt-Norge og 
Møre og Romsdal på en realistisk måte. I hvilken grad er det grunnlag for å 
advare mot en kraftkrise i regionen, hvordan vil en slik krise eventuelt utvikle seg 
og hvordan vil den kunne håndteres? Et viktig utgangspunkt for beskrivelsen av 
situasjonen er at vi ikke snakker om en situasjon som inntreffer brått, men en 
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knapphet som man vil ha tid til å tilpasse seg over lengre tid. Det innebærer bl.a. 
at vi konsentrerer analysen om energisituasjonen og, i den grad det er snakk om 
utkoblinger, om varslede, kontrollerte sådanne. 

Vi har derfor studert utviklingen med utgangspunkt i normale tilsig og 
temperaturer. Imidlertid vet vi at det normalt er store variasjoner i både 
temperaturer og tilsig. Man må derfor også være rustet for å møte en 
tørrårssituasjon. Kriseforebygging kan på ingen måte avblåses selv om 
normalsituasjonen kan klares uten videre dramatikk. Vi ser derfor også nærmere 
på hva det innebærer dersom vi får en tørrårssituasjon som i forventning inntreffer 
hvert 20. år. 

Videre ser vi på situasjonen i Midt-Norge generelt, men også på Møre og 
Romsdal for seg, siden situasjonen her er spesielt anstrengt. 

3 Utvikling i kraftbalansen 
Figurene under viser hvordan kraftunderskuddet i henholdsvis Midt-Norge og 
Møre og Romsdal utvikler seg framover dersom vi antar at det ikke kommer inn 
ny produksjonskapasitet ut over det som er under bygging eller overveiende 
sannsynlig. Foreløpig har vi også sett bort fra reduksjoner i forbruket som følge av 
høye priser eller andre forbruksreduserende tiltak. Det skraverte arealet viser 
balansen i regionen. Den heltrukne linjen viser balansen inkludert den 
energimengden det er mulig å importere i løpet av et år. Importmuligheten er vårt 
anslag for hvor mye energi det er realistisk å importere til regionen i løpet av et år. 
Anslaget er usikkert. Særlig er det mulig at vi overvurderer importmuligheten i de 
årene der kraftsituasjonen er spesielt anstrengt. 

Figur 3.1 Utvikling i kraftbalansen i Midt-Norge fremover, med og uten 
import. TWh/år. 
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Vi ser at situasjonen i Midt-Norge sett under ett blir særlig anstrengt i 2007-2008. 
I 2009 øker importmuligheten pga. forsterkninger i Nea-Järpströmmen og økt 
produksjonskapasitet. 

Med de forutsetningene vi har lagt til grunn, vil det altså være fare for 
underdekning av energi i Midt-Norge allerede når mottaksterminalen for Ormen 
Lange kommer i full drift i 2008, dersom det ikke settes i verk ekstra tiltak. Vi har 
lagt til grunn et forbruk ved Ormen Lange-terminalen på 1,2 TWh, som er de siste 
tallene NVE oppgir. Tidligere har det vært oppgitt en gradvis oppbygging av 
årsforbruket ved terminalen til 1,8 TWh i 2011, med mulige økninger siden 
(ifølge Istad Netts kraftsystemutredninger). 

Vi har også sett at importmuligheten reduseres fra 2007 og utover. Når kraft-
situasjonen blir anstrengt, øker risikoen for spenningskollaps, og det er derfor 
nødvendig å redusere tilgjengelig kapasitet på linjene for å opprettholde en 
forsvarlig forsyningssikkerhet. Vi har lagt til grunn at Statnett gjennomfører 
investeringer for å øke importmulighetene til regionen som planlagt før 2008. Det 
dreier seg om investeringer på opptil 500 mill. NOK i produksjon av reaktiv 
effekt. Hvor mye som kan importeres avhenger av en rekke situasjonsspesifikke 
forhold, og vi kan ikke se bort fra at energiimporten kan bli både høyere og lavere 
enn vårt anslag. Særlig er det viktig å være klar over at importkapasiteten påvirkes 
negativt ved lav produksjon. På noe lenger sikt, frem mot 2010, bedres 
situasjonen. Fortsatt forbruksvekst krever imidlertid også tiltak som gir økt 
energitilgang etter 2010. 

Situasjonen i Møre og Romsdal forklarer en stor del av situasjonen i Midt-Norge. 
Det er i dette området den store forbruksveksten kommer, og allerede i 2007 er 
det et energiunderskudd på 0,4 TWh med våre forutsetninger for hvor mye som 
realistisk kan importeres til regionen. Situasjonen i Møre og Romsdal bedres 
ifølge Statnett ikke av kapasitetsøkningen i Nea-Järpströmmen. Her forverres 
derfor kraftbalansen utover i tid. 
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Figur 3.2 Utvikling i kraftbalansen i Møre og Romsdal fremover, med og 
uten import. TWh/år. 
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Tørrår og kalde vintre 

Figurene over viser situasjonen i normale år. Definisjonen på et normalår er at det 
er 50 prosent sannsynlig at det blir like tørt eller tørrere, og 50 prosent sannsynlig 
at det blir like vått eller våtere. Vi står altså overfor situasjoner allerede i 2008, 
både når vi ser Midt-Norge under ett og når vi ser på Møre og Romsdal for seg, 
der det er 50 prosent sannsynlig at situasjonen blir mer anstrengt enn det Figur 3.1 
og 3.2 viser. Dersom vi får et tørrår som statistisk inntreffer hvert 20. år, svekkes 
balansen med 3,6 TWh i Midt-Norge og 1,6 TWh i Møre og Romsdal. Det 
tilsvarer en tilsigssvikt på om lag 25 prosent. I et tørrår vil altså kraftunderskuddet 
bli vesentlig større enn i normalsituasjon. 

Forbruket varierer også mellom år, særlig øker det i kalde vintre. Statistisk sett 
kan man forvente at kaldt vær gir 2,5 prosent høyere energiforbruk hvert 10. år. 
For alminnelig forbruk i Møre og Romsdal tilsvarer det at forbruket øker med ca. 
0,1 TWh. Dette er ikke ubetydelig i forhold til en situasjon som allerede er svært 
anstrengt. 

4 Alternativer for å avhjelpe 
situasjonen på kort sikt 

Vi konsentrerer framstillingen om en beskrivelse av hvordan et ”kriseforløp” vil 
utvikle seg dersom det kan forutses relativt lang tid i forveien, og der det kan 
settes inn tiltak etter hvert som det viser seg hvor anstrengt situasjonen virkelig 
blir. For å få betydelige effekter på energibalansen av de tiltakene som treffes, 
krever det at tiltakene får virke over en lengre periode. Dette synes også å være en 
realistisk beskrivelse av situasjonen i Midt-Norge, der forbruksprognoser og nett- 
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og produksjonskapasitet viser at det er stor fare for knapphet på energi de 
nærmeste årene. Vi forutsetter med andre ord at situasjonen er under kontroll i den 
forstand at det kan treffes adekvate tiltak i takt med at situasjonen utvikler seg. 
Det betyr ikke at situasjonen ikke kan bli dramatisk – både i form av prisutvikling 
og kostnader i form av avbrudd ved en rasjoneringssituasjon. Siden det er en 
situasjon med energiknapphet vi snakker om, vil det særlig være på slutten av 
vinteren, i den såkalte vårknipa, at det kan bli behov for rasjonering. Tiltak for å 
unngå rasjonering i denne perioden, kan føre til høye priser og administrative 
inngrep i markedet gjennom hele den foregående høsten og vinteren. 

Med kort sikt mener vi her de nærmeste årene, nærmere bestemt tiden før det er 
realistisk å få økt energitilførselen gjennom økt produksjon og/eller 
importkapasitet. Vi ser derfor her på tiltak som Statnett og myndighetene kan sette 
i verk for å avhjelpe situasjonen. 

SAKS-tiltak 
Statnett har de siste årene gjort utredninger av hvordan en svært anstrengt 
kraftsituasjon (SAKS) skal håndteres. Det har resultert i et forslag til ”tiltaksplan” 
i tre faser som vist i tabellen under. Det forutsettes her at en krise utvikler seg 
trinnvis og at ulike tiltak settes inn på ulike stadier i kriseutviklingen. De 
samfunnsøkonomisk rimeligste tiltakene settes inn først. Det siste tiltaket er 
rasjonering, dvs. tvangsmessig utkobling av forbruk. Listen kan derfor også tjene 
som en beskrivelse av de ulike utviklingstrinnene i en energikrise. 

Tabell 4.1 Rekkefølge av tiltak ved fare for SAKS og virkningene av dem 

Fase Tiltak Virkning 
Fase 1 Opprette separat Elspot-område 

 
Avlyse revisjoner 

Høyere pris: Redusert 
forbruk og økt import 
Økt ss.het for utfall av 
produksjon 

Fase 2 Informasjon mot allmennheten 
Systemvern/reservetrafoer 
Utkobling av kjeler 
Spesialregulere ned produksjon 
Spesialregulere ned produksjon 

Redusert forbruk 
Økt importmulighet 
Redusert forbruk 
Økt importmulighet 
Sikre tilstrekkelig vann 
til kritiske verk 

Fase 3 Driftskobling med redusert 
driftssikkerhet 
Energiopsjoner 
Reservekraftverk 

Økt importmulighet 
Redusert forbruk 
Økt produksjon 

RASJONERING Begrensninger i kraftproduksjonen 
Utkobling av forbruk 

 

Vi har forutsatt at det er liten grunn til å tro at sannsynligheten for spennings-
kollaps i sentralnettet, dvs. på importlinjene, vil øke betydelig som følge av den 
anstrengte kraftsituasjonen. Det er fordi Statnett vil velge å kjøre med samme sik-
kerhetsmarginer som i dag. Det betyr ikke at knapphet ikke kan oppstå, men det er 
først og fremst sannsynligheten for varslede og kontrollerte utkoblinger 
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(rasjonering) som øker. Dette er en avveining som Statnett for så vidt må gjøre til 
enhver tid, og man kan i henhold til SAKS-tiltakene, velge å kjøre nettet med 
lavere sikkerhetsmarginer. Det er det som ligger i ”Driftskobling med redusert 
driftssikkerhet” i trinn 3. Avveiningen må gjøres i forhold til gevinstene i form av 
økt energitilførsel ved å kjøre nettet hardere, som er at man kan øke importen og 
unngå dyrere tiltak som energiopsjoner og reservekraftverk, på den ene siden, og 
hvor mye sannsynligheten for avbrudd øker, noe som fører til økt sannsynlighet 
for kostnader ved spenningskollaps. Kostnadene ved spenningskollaps i Midt-
Norge/Møre og Romsdal er høye fordi de lett kan komme til å spre seg til et stort 
område. Statnett oppgir derfor at det vil være lite aktuelt å bruke dette virkemidlet 
i Midt-Norge. 

Samtidig er det slik at sannsynligheten for utfall i lokale nett og forbindelser kan 
øke når kraftsituasjonen blir mer anstrengt. Det kan føre til flere tilfeller av 
avgrensede utfall. Vi har ikke sett nærmere på disse sannsynlighetene i denne 
rapporten, men presenterer noen illustrasjoner på kostnadene ved slike utfall. 

Midt-Norge som eget prisområde  
Det er i utgangspunktet forskjell på en generell kraftkrise og en tørrårssituasjon. 
Når det gjelder Midt-Norge/Møre og Romsdal, står vi overfor en visshet om at 
den normale situasjonen vil bli anstrengt over en lengre periode. Våre beregninger 
viser at det vil være et energiunderskudd i Midt-Norge på rundt 0,5 TWh i 2007/-
2008 dersom vi antar normale tilsig og temperaturer og ”full” import gjennom 
året. SAKS-reglene tilsier da at det første tiltaket som skal settes i verk, er å 
opprette et eget anmeldingsområde på NordPool for å signalisere til markeds-
aktørene at det er fare for knapphet. Dersom markedsaktørene også forventer 
knapphet, vil området etablere en høyere pris enn områdene rundt. 

Etableres det et eget prisområde med høyere priser, tilsier det altså at markedet 
forventer knapphet. Produsentene i området vil da sannsynligvis gå inn i høsten 
med høyere enn normal magasinfylling, og man vil ha høyere magasinfylling enn 
normalt ved årsskiftet – gitt normale tilsig og temperaturer. Magasinfyllingen kan 
imidlertid ikke bli så høy som helst – dersom magasinene er for fulle ved 
inngangen til høsten, medfører det økt sannsynlighet for at det renner over. Videre 
utover vinteren kan vi også regne med at importen blir så høy som mulig, og at 
Statnett vil ”forvalte” nettet på en måte som maksimerer importmuligheten 
innenfor akseptable sikkerhetsmarginer og gitt markedsforholdene. Import-
muligheten er imidlertid begrenset. Utover vinteren og våren vil det etter hvert bli 
klart om sjansen for rasjonering blir overhengende. 

Hensikten med å skille ut Midt-Norge som eget prisområde er å gi prissignaler til 
forbruk og produksjon slik at forbruket reduseres, og produksjon og import øker.  

  Produksjon 

Det er ikke grunnlag for å øke produksjonen i regionen på kort sikt fordi 
produksjonen er gitt av tilgangen på vann og vind.  

  Import 

Markedstilpasningen er typisk at produksjonen i området er høy om dagen og lav 
om natta. Lokale produsenter kjører vannet i timene med høyest pris, dvs. om 
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dagen, og reduserer eller stenger av produksjonen om natta. Lav produksjon i 
området fører til lav produksjon av reaktiv effekt (betegnelse på fysisk fenomen 
som reduserer overføringskapasiteten, og dermed importmuligheten). Økt import 
innenfor eksisterende linjekapasitet kan derfor utløses dersom det produseres 
mindre om dagen og mer om natta. Med økt sannsynlighet for en fremtidig krise, 
kan eget prisområde medvirke til lavere produksjon om dagen – fordi det blir mer 
verd å spare vann – men neppe til økt produksjon om natta. 

  Forbruk 

I alminnelig forsyning regner vi med at maksimalt 10 prosent av forbruket er 
prissensitivt. Dette tilsvarer 25 prosent av forbruket som går til oppvarming av 
rom og vann. SSB anslo i desember 2002 også at det var mulighet for å redusere 
forbruket med 10 prosent i alminnelig forsyning dersom sluttbrukerprisene økte 
med 70 prosent.1 Erfaringene fra tørrårsvinteren 2002/2003, var at forbruket ikke 
ble redusert fullt så mye. I gjennomsnitt ble det temperaturkorrigerte forbruket 
redusert med ca. 4 prosent i desember-februar.2 Prisene var da heller ikke så mye 
som 70 prosent høyere i hele denne perioden. I tilfellet med Midt-Norge og Møre 
og Romsdal, kan man både forvente høyere priser og at situasjonen varsles 
tidligere, og dermed at man kan oppnå en større effekt på forbruket. 

Dersom vi antar en langsiktig systempris på 30 øre/kWh, vil sluttbrukerprisen øke 
med 70 prosent dersom elprisen øker til 80 øre/kWh. På basis av dette anslår vi at 
en områdepris på 80 øre/kWh kan gi inntil 10 prosent reduksjon i forbruket i 
alminnelig forsyning. Vi regner imidlertid ikke med at forbruket vil reduseres 
vesentlig for forventninger om prisnivåer under 50 øre/kWh. 

Kjelmarkedet er begrenset i Midt-Norge, men det leveres bortimot 0,2 TWh til 
kjeler i Nord-Trøndelag. Utkobling av kjeler kan derfor bidra til å redusere samlet 
forbruk med inntil 0,2 TWh. Det er usikkert hvor mye av dette sparepotensialet 
som vil utløses ved høye priser, men som det fremgår av SAKS-tiltakene, vil en 
utkobling av gjenværende kjeler være et tiltak som kan settes i verk tidlig i 
forløpet. 

                                                 
1 SSB, Økonomiske Analyser 6/2002. 
2 ECON, Notat 7/03. 
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Tabell 4.2 Forbruksreduksjon ved vedvarende områdepris på 80 øre/kWh 
sammenlignet med underskudd i normal- og tørrår. TWh/år. 

Møre og Romsdal Midt-Norge  
2008 2010 2008 2010 

Kraftbalanse normalår -0,6 -0,9 -0,4 1,0 
Kraftbalanse tørrår -2,2 -2,5 -4,0 -1,6 
Maksimal reduksjon i 
alminnelig forsyning 

0,4 0,4 1,1 1,1 

Kjelmarkedet   0,2 0,2 
Residual normalår -0,2 -0,5   
Residual tørrår -1,8 -2,1 -2,7 -0,3 

Tabellen viser at det er urealistisk å anta at ”frivillige” reduksjoner i forbruket i 
alminnelig forsyning i Møre og Romsdal vil være tilstrekkelig til å dekke kraft-
underskuddet selv med svært høye priser. En områdepris på 80 øre/kWh tilsvarer 
en sluttbrukerpris på bortimot 135 øre/kWh inkludert nettariffer, avgifter og mva. 

En slik prisøkning tilsvarer en utgiftsøkning for en gjennomsnittshusholdning på 
nærmere 9.000 kroner i året – og da har vi lagt til grunn en reduksjon i 
kraftforbruket på 10 prosent. 

Det er vanskelig å anslå sparepotensialet i kraftkrevende industri. Det er antagelig 
realistisk å anta at industrien vil stenge ned (deler av) produksjonen dersom det 
forventes svært høye priser gjennom vinteren. Det tilsier at vi kan få store sprang i 
forbruket på prisnivåer der hele anlegg eller ovner stenges for en lengre periode. 
Det er imidlertid svært vanskelig å fastsette disse nivåene med noen grad av 
nøyaktighet. Erfaringene fra tørrårsvinteren viser at effekten av høye kraftpriser 
avhenger av forholdene på verdensmarkedet og priser på sluttproduktene. Det er 
også grunn til å tro at industrien i stor grad har sikret seg mot høye priser gjennom 
langsiktige kontrakter. Vi observerer i dagens marked at industrien opprettholder 
sitt forbruk til tross for priser over 40 øre/kWh og relativt høye forventede priser i 
årene som kommer (også etter prisfallet på NordPool i april/mai som følge av 
CO2-kvoteprisfallet). 

I Møre og Romsdal vil det først og fremst være produksjonen ved Hydro Sunndal 
og ved Hustadmarmor som kan reduseres. Analyser vi har gjort tidligere på 
grunnlag av offentlig tilgjengelige data om inntekter og kostnader i aluminiums-
produksjon generelt, antyder at et break-even nivå for prebake-teknologi, som er 
den som benyttes ved Hydro Sunndal, kan ligge så høyt som 85 øre/kWh. Vi 
regner heller ikke med at det vil være aktuelt for Ormen Lange-terminalen å 
stenge produksjonen frivillig. Høye gasspriser og store volumer (70 mill. Sm3/-
døgn) gjør at kraftprisen må bli svært høy før stans blir aktuelt. Nedstengning av 
produksjonen vil også ha negative konsekvenser for norsk sokkels troverdighet 
som gassleverandør. 

Hydros anlegg kan gå med redusert spenning på alle ovner, noe som fører til at 
kraftforbruket reduseres med 5 prosent. På årsbasis utgjør en permanent 5 prosent 
reduksjon i forbruket her ca. 0,3 TWh. Det vil også være mulig å stenge enkelt-
ovner og/eller tilpasse vedlikeholdsplaner slik at energiforbruket kan reduseres. 
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Kraftintensiv industri i Trøndelagsfylkene består blant annet av treforedling og 
ferrosilisium. Også her vil forbruket først kobles ut når kraftprisene ventes å være 
høye over en lengre periode, avhengig av produktpriser og kontraktsforpliktelser. 
I forbindelse med kraftsituasjonen vinteren 2002/2003 så det ut til at flere av 
aktørene innen trefordeling og ferrosilisum faktisk reduserte forbruket.3 Den gang 
var imidlertid mange produktmarkeder preget av lave verdensmarkedspriser. 
Forbruksreduksjoner i Trøndelag vil uansett ikke ha den samme virkningen som 
reduksjoner i Møre og Romsdal, hvor underskuddet er størst. 

Analysen viser at kraftsituasjonen i Møre og Romsdal er atskillig mer anstrengt 
enn kraftsituasjonen i Midt-Norge sett under ett. De siste opplysningene vi har fått 
fra Statnett, antyder at importmuligheten til Møre og Romsdal i liten grad 
påvirkes av importmulighetene til Midt-Norge. Det betyr at det ikke vil være til 
særlig hjelp for energisituasjonen i Møre og Romsdal om høye priser i Midt-
Norge fører til forbruksreduksjoner i Nord- og Sør-Trøndelag. Det synes derfor 
mer aktuelt at det etableres et eget prisområde i Møre og Romsdal – i hvert fall 
etter at forsterkningene av Nea-Järpströmmen er fullført i 2009 – enn at hele 
Midt-Norge skilles ut som eget prisområde. 

Vi regner altså med at det meste av det fleksible forbruket i alminnelig forsyning 
er tatt ut ved et langvarig engrosprisnivå på 80 øre/kWh. Det samme gjelder deler 
av forbruket i kraftkrevende industri, og det meste av forbruket i kjelmarkedet. 
Det betyr ikke at prisene i markedet ikke kan bli høyere enn 80 øre/kWh, men det 
vil antagelig være svært lite fleksibilitet i forbruket for høyere priser. Vi kan få 
svært volatile priser med høye spikre, men uten at det avhjelper energisituasjonen 
ytterligere. Dersom den forbruksreduksjonen som utløses til priser rundt 
80 øre/kWh ikke er tilstrekkelig til å gjenopprette energibalansen, må det derfor 
settes i verk ytterligere tiltak. Enda høyere priser vil ikke bidra til vesentlige 
forbruksreduksjoner. 

I det følgende beskrives de tiltakene som vil bli satt i verk etter tur: Dersom det 
neste heller ikke er tilstrekkelig til å gjenopprette energibalansen, må man koble 
inn neste tilgjengelige tiltak osv. 

Reguleringer av produksjon (spesialreguleringer) 
Spesialreguleringer av produksjonen kan bidra til å sikre vann i kritiske magasiner 
og øke importmulighetene. I begge tilfeller dreier det seg i praksis om å pålegge 
produsentene redusert produksjon om dagen. Særlig vil det antagelig være aktuelt 
å flytte produksjon fra dag til natt for å øke importmuligheten. Ved å flytte 
produksjon fra dag til natt, kan importen om dagen økes. For at den samlede 
importen skal økes, slik at mer vann kan lagres i magasinene lokalt, må den 
samlede produksjonen over døgnet også reduseres. 

Det er uklart hvor mye ekstra energi som kan importeres ved å iverksette slike 
tiltak. Statnett jobber for tiden med å undersøke dette. Hvor mye ekstra energi 
som kan hentes inn ved dette tiltaket henger også sammen med hvor tidlig man 
kan sette det i verk, noe som igjen henger sammen med hvordan sannsynligheten 
for rasjonering utvikler seg. Tiltak som må settes inn relativt tidlig i et forløp som 

                                                 
3 ECON, notat 7/03.  
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kan utvikle seg til en energikrise for at det skal bidra til økt energitilgang når vi 
nærmer oss vårknipa. 

Energiopsjoner 
Energiopsjoner innebærer at man betaler kraftkrevende industri for å være 
tilgjengelig for frivillig rasjonering dersom energisituasjonen tilsier det. 
Kostnadene knyttet til dette er sannsynligvis høye, jamfør diskusjonen av hvilke 
prisnivåer som skal til for at store deler av kraftkrevende industri skal redusere sitt 
forbruk, særlig i Møre og Romsdal. Avhengig av kostnadene knyttet til den 
aktuelle industrien i området og hvor stor knappheten er (eller sannsynligheten for 
rasjonering), kan det være rimeligere å etablere reserveproduksjon enn 
energiopsjonsavtaler i stort omfang. 

Reservekraftverk 
Vi regner med at et mobilt gasskraftverk er det mest aktuelle alternativet for 
reservekraft i en svært anstrengt kraftsituasjon. I forbindelse med tørrårsvinteren 
2002/2003 sendte Statnett konsesjonssøknad for to mobile gasskraftverk, hver 
med en kapasitet på 150 MW. Et slikt gasskraftverk består av 7 produksjons-
moduler á 21 MW. Det krever gassforsyning og tilknytning til nettet, men kan 
etter det vi forstår gjøres klart i løpet av 6 uker. De samlede kostnadene ble i 2003 
anslått til 60-70 øre/kWh. Med dagens gasspriser er det grunn til å tro at 
kostnaden er minst 10 øre/kWh høyere. I tillegg kommer kostnadene til CO2-
kvoter. I 2002/2003 ble det oppgitt at et slikt verk kunne produsere 0,4 TWh i 
løpet av 4 måneder, noe som tilsvarer en brukstid på over 90 prosent. Omsatt til 
årsproduksjon vil ett slikt verk kunne gi 1,2 TWh, men det er antagelig urealistisk 
å anta en så høy brukstid gjennom et helt år. Den totale kostnaden pr. kWh 
avhenger også av hvilken driftstid verket får. 

Det er uklart hvordan et slikt reservekraftverk vil bli kjørt i forhold til markedet. 
Gitt at de rimeligste tiltakene skal realiseres først, bør ikke et reserverkraftverk 
produsere så mye at prisene faller under kostnadene ved det. Det kan skje dersom 
produksjonen fra verket anmeldes uavhengig av områdeprisen. Kostnadene for å 
drive reservekraftverket kan ligge mellom 65 og 100 øre/kWh. 

Rasjonering 
Med de tiltakene som er nevnt over, skulle det i de fleste situasjoner være mulig å 
unngå rasjonering av energi. Det fordrer imidlertid at man setter inn tiltak tidlig 
slik at tiltakene får vare over en lengre periode. I siste instans kan det likevel bli 
nødvendig med rasjonering, særlig i tilfelle tørrår. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved utkobling kan anslås ved å bruke KILE-
satsene (beregnet kostnad ved ikke-levert energi) som er fastsatt av NVE. Disse 
varierer fra 7-99 kr/kWh avhengig av kundegruppe og hvorvidt avbrudd er varslet 
eller ikke (7 kr gjelder for eksempel varslede avbrudd til husholdningskunder). På 
grunnlag av fordelingen av levert energi i Norge i 2001 kan vi anta at veid 
gjennomsnittlig avbruddskostnad er ca. 32 kr/kWh for ikke-varslede avbrudd og 
23 kr/kWh for varslede som vist i tabellen nedenfor. 
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Tabell 4.3 Kostnader ved ikke-levert energi i ulike forbrukersegmenter 
(KILE) 

1113Treforedling, kraftintensiv industri

1013Offentlig

1015Jordbruk

78Husholdninger

6899Handel og tjenester

4666Industri

Varslet avbrudd (kr/kWh)Ikke-varslet avbrudd (kr/kWh)Kundegruppe

1113Treforedling, kraftintensiv industri

1013Offentlig

1015Jordbruk

78Husholdninger

6899Handel og tjenester

4666Industri

Varslet avbrudd (kr/kWh)Ikke-varslet avbrudd (kr/kWh)Kundegruppe

 

På grunnlag av fordelingen av levert energi i Norge i 2001 kan vi anta at veid 
gjennomsnittlig avbruddskostnad er ca. 32 kr/kWh for ikke-varslede avbrudd og 
23 kr/kWh for varslede. I praksis vil nok realiserte KILE-kostnader være noe 
lavere ettersom nettselskapene vil gjøre tiltak både før og etter avbrudd 
(prioritering av feilretting) som gjør at kunder med høye avbruddskostnader blir 
relativt mindre eksponert for avbrudd enn kunder med lave kostnader. 

Som en illustrasjon på kostnadene ved rasjonering kan vi anta at 1 GWh utkobling 
av husholdningskunder koster 7 millioner kr (siden KILE-satsen for disse kundene 
er 7 kr/kWh ved varslede avbrudd). Dette vil være nedre grense for kostnadene og 
vil neppe være oppnåelig i praksis. Som et øvre anslag kan vi anta at rasjonering 
koster ca. 23 millioner pr. GWh (basert på 23 kr/kWh, veid KILE-sats for varslede 
avbrudd). Da antar vi at utkoblingene rammer samtlige kunder i området og at 
forbruket som kobles ut er representativt for landet for øvrig med hensyn til 
sammensetning. Det vil typisk være tilfelle der rasjoneringen skjer ved rullerende 
utkoblinger av større områder. Skjer utkoblingene om natta, vil en imidlertid blant 
annet unngå avbrudd i forretningstiden i handels- og tjenestesektoren (som har de 
høyeste KILE-satsene). 

Et middelanslag på kostnaden ved rasjonering kan være 15 millioner pr. GWh, det 
vil si 15 kr/kWh. Det svarer til at utkoblingene rammer en sammensatt gruppe av 
forbrukere, men hovedvekten legges på kunder med lave avbruddskostnader 
(særlig husholdninger). Dette kan skje gjennom nattlige utkoblinger eller ved 
såkalt kvoterasjonering der en antar at byrden ved rasjoneringen i størst mulig 
grad bæres av forbrukerne med de laveste avbruddskostnadene. 

For at rasjonering skal bidra til å løse en energiknapphet, må volumene som 
rasjoneres være betydelige. Hvor mye er vanskelig å anslå, og avhengig av 
situasjonen. For illustrasjonens skyld antar vi at behovet i en gitt situasjon er 
100 GWh. Rasjonering av 100 GWh vil koste ca. 1,5 milliarder kr gitt vårt 
middelanslag på 15 kr/kWh. Til sammenligning var det totale uttaket i 
distribusjonsnettet i Møre og Romsdal ca. 3,3 TWh i 2004 ifølge tall fra NVE. En 
rasjonert mengde på 100 GWh svarer til at hele distribusjonsnettet i Møre og 
Romsdal kobles ut i ca. 10 døgn i løpet av et år. 50 GWh svarer til 5 døgn, 
10 GWh et døgn osv. 
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Spenningskollaps 
Selv om Statnett ikke har planer om å kjøre nettet hardere, kan man ikke se bort 
fra at spenningskollaps inntreffer – sannsynligheten er større enn null. Som nevnt 
over vil det kunne ha svært dramatiske situasjoner. Det er heller ikke utenkelig at 
sannsynligheten for spenningskollaps i lokale nett kan øke som følge av den 
anstrengte energisituasjonen. I svært anstrengte energisituasjoner vil også 
effekttilgangen reduseres. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved ikke-varslede utfall er høyere enn 
satsene for varslede utfall som vi har brukt for å illustrere kostnadene ved 
rasjonering. Disse såkalte KILE-satsene (kostnader for ikke-levert energi) er vist i 
tabellen over. 

5 Muligheter for økt energitilførsel 
på lengre sikt 

På lengre sikt, dvs. fra 2009/2010 og utover, forbedres kraftbalansen i Midt-Norge 
noe pga. forsterkninger i nettet og investeringer i vindkraft. I Møre og Romsdal er 
det imidlertid et klart behov for tiltak som kan bedre energitilgangen på lenger 
sikt. Figuren under illustrerer noen aktuelle prosjekter når det gjelder energi-
tilgang og tidspunktet for når de etter vår vurdering tidligst kan komme inn i 
systemet. 

De alternativene vi har sett nærmere på er 

  Gasskraftverk (CCGT) på Skogn (Sør-Trøndelag) eller Tjeldbergodden 
(Møre og Romsdal) 

  Økt transmisjonskapasitet Ørskog-Fardal som vil øke importmuligheten til 
Møre og Romsdal. 

Den første figuren viser aktuelle tiltak når vi ser Midt-Norge under ett. Vi antar at 
et gasskraftverk på Skogn er den løsningen som kan komme på plass tidligst, men 
likevel tidligst i 2009. Det kommer av at dette prosjektet har konsesjon til å sette i 
gang produksjon uten CO2-rensing. Verket skal imidlertid ha både utslipps-
tillatelse og gasskontrakt – og ikke minst må det bygges både gassrørledning og 
kraftverk – før produksjonen kan settes i gang. En endelig beslutning om 
investering må derfor skje raskt dersom det skal være mulig å få verket i 
produksjon i 2009. Med en kapasitet på 860 MW kan verket produsere rundt 
7 TWh pr. år. Full produksjon i 2009 er antagelig svært optimistisk, men det er 
ikke umulig at verket i hvert fall kan komme i drift i løpet av 2009. 
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Figur 5.1 Alternativer for styrket kraftbalanse i Midt-Norge på lengre sikt. 
TWh/år. 
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Det neste prosjektet som kan komme inn, er en overføringslinje mellom Fardal i 
Indre Sogn og Ørskog i Møre og Romsdal. Linjen vil utnytte kraftoverskuddet i 
Sogn og Fjordane og kan øke energitilførselen til Møre og Romsdal med 6,5 – 
7 TWh. Den samlede økningen i importmulighet avhenger både av flyten på linjen 
og av påvirkningen på flyten i nettet ellers. Økt energitilførsel gjennom en ny linje 
kan både gi reduserte tap i nettet og mulighet for å øke importen på andre 
tilførselslinjer. Det er derfor vanskelig å anslå energivolumet eksakt. Linjen kan 
tidligst være i full drift i 2011, men lokal miljømotstand kan gi utsettelser og økte 
kostnader. 

Endelig er det er nylig gitt konsesjon til et 860 MW gasskraftverk med CO2-
rensing på Tjeldbergodden. Her må det imidlertid etableres infrastruktur og 
løsninger for CO2-injeksjon før verket kan settes i drift. Dette kan ikke forventes å 
være på plass før tidligst i 2011. 
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Figur 5.2 Alternativer for styrket kraftbalanse i Møre og Romsdal på 
lengre sikt. TWh/år.  
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Et gasskraftverk på Skogn kan som vi ser komme i drift betydelig tidligere enn de 
andre alternativene vi har sett på. For at kraftproduksjon på Skogn skal lette 
kraftsituasjonen i Møre og Romsdal, er det imidlertid også behov for nett-
investeringer for å bringe kraften inn i Møre og Romsdal. 

Gasskraftverk på Tjeldbergodden har en bedre beliggenhet i forhold til det 
området der kraftsituasjonen er mest anstrengt. Produksjonen som oppgis i figuren 
er imidlertid antagelig overvurdert i forhold til hva kraftverket netto vil bidra med. 
Det kommer av at infrastrukturen for CO2 vil bruke en del av effektkapasiteten. 
Det er også grunn til å forvente at etablering av gasskraftverk her, vil føre til 
etterspørsel etter kraft fra installasjoner på sokkelen (elektrifisering). 

Utvikling i effektsituasjonen 
I utgangspunktet er det ikke knapphet på effekt verken i Midt-Norge eller Møre 
og Romsdal når vi tar høyde for importkapasiteten til området. Vi vurderer det 
derfor slik at det i første rekke er en knapp energisituasjon som er problemet. Det 
er for eksempel om natten det er begrensinger i overføringskapasiteten, og da er 
det til gjengjeld mye ledig effektkapasitet i vannkraftverkene som typisk har 
regulert ned produksjonen. Effektsituasjonen er imidlertid også avhengig av 
energisituasjonen: For lave magasinfyllinger reduseres effektkapasiteten i vann-
kraftverkene. I svært anstrengte situasjoner, kan vi derfor ikke se bort fra at det vil 
oppstå effektknapphet. Slike situasjoner vil imidlertid være langt lettere å 
håndtere fordi de vil være av begrenset varighet. Prisene i timer med effekt-
knapphet kan imidlertid bli svært høye, men med en kort varighet. 
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6 Avsluttende merknader 
Det er vår klare vurdering at vi er i ferd med å bevege oss inn i en situasjon med 
en svært stram kraftbalanse i Midt-Norge og ikke minst Møre og Romsdal de 
nærmeste årene. Særlig dersom det oppstår en tørrårssituasjon, kan situasjonen bli 
krevende å håndtere, og det kan bli nødvendig med rasjonering. 

Vi snakker imidlertid neppe om situasjoner med ukontrollerte og hyppige ikke-
varslede avbrudd i strømforsyningen. Dette fordi vi først og fremst står overfor en 
knapphet på energi som vil utvikle seg over tid, der det vil være mulig å sette inn 
tiltak over en lengre periode. Det er også viktig å legge merke til at det ikke er slik 
at systemet vil bli kjørt tomt, og så vil det være fritt for energi inntil magasinene 
begynner å fylles opp igjen. Snarere vil det være slik at man for eksempel 1-
1,5 mnd. før vårknipa begynner å sette i verk tiltak for å øke importkapasiteten og 
sikre at man totalt sett får mest ut av det magasinerte vannet. Det kan derfor bli 
aktuelt å både utøve energiopsjoner og gripe til midlertidig utkobling av forbruk 
en god stund før vårknipa. 

Et slikt forløp vil føre til svært høye prisnivåer i en lang periode. Vi anslår at vi 
må opp i prisnivåer på mellom 50 og 80 øre/kWh for å utløse forbruksreduksjoner 
av betydning både i industrien og i alminnelig forsyning. For prisnivåer over 
80 øre/kWh er det neppe mye fleksibilitet igjen i forbruket, og ytterligere 
knapphet kan gi svært høye og volatile priser uten at det gir noen tilpasning på 
etterspørsels- eller tilbudssida. I så fall er det nødvendig å sette i verk ytterligere 
tiltak for å klare energibalansen. 

Det er flere tiltak som kan settes inn på kort sikt for å avhjelpe situasjonen før ny 
energitilførsel kan etableres. Tiltakene er imidlertid kostbare og kan innebære 
store kostnader for forbrukerne i området. 

  For å utløse det fulle sparepotensialet i alminnelig forbruk, må områdeprisen 
antagelig opp mot 80 øre/kWh. Hvor høy prisen blir, avhenger av hvor stort 
kraftunderskuddet er, og hvor mye forbruk i industrien som vil koble ut på 
lavere prisnivåer. 

  Industrien i området vil lide store inntektstap dersom produksjon må stenge 
ned. For å utløse betydelige volumer fra Hydro Sunndal, vil det sann-
synligvis være nødvendig å stenge ned produksjonen i en eller flere ovner, 
noe som er en omfattende og kostbar prosess over lang tid. 

  Spesialreguleringer av produksjonen kan antagelig øke importmuligheten til 
området, men vi har ikke forutsetninger for å anslå hvor mye ekstra energi 
det kan tilføre. Erfaringene fra 1996/97, da utfall av en linje inn til Møre og 
Romsdal i en lengre periode førte til stort behov for spesialreguleringer, 
tilsier at kostnadene ved dette kan bli svært høye for Statnett. 

  I siste instans kan det bli nødvendig med rasjonering i form av varslede 
utkoblinger av forbruk i distribusjonsnettet. Kostnadene ved dette er høye. 
Våre beregninger antyder at kostnaden ved å koble ut forbruk i alminnelig 
forsyning i Midt-Norge koster 15 millioner pr. GWh ikke-levert energi. 

Selv om det er en energiknapphetssituasjon vi står overfor, kan det oppstå 
situasjoner der det er nødvendig å koble ut forbruk for å klare effektbalansen. Det 
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kommer av at lav magasinfylling gir dårligere utnyttelse av effekten i vannkraft-
verkene. 

I et tørrår der vi antar at vi går inn i høsten med lavere enn normal til normal 
magasinfylling, og/eller høstregnet uteblir, vil vi gå inn i vinteren med lavere 
magasinfylling enn i normalsituasjonen. Et realistisk men relativt ekstremt tørrår 
tilsier 1,6 TWh mindre vannkraft i Møre og Romsdal og 3,6 TWh mindre i Midt-
Norge. Statnett vil imidlertid ikke ha andre tiltak tilgjengelige enn i normalåret. 
Forskjellen er at tiltakene kan iverksettes tidligere, og på den måten presumptivt 
øke tilgangen på energi enda noe mer. Særlig kan et reservekraftverk settes i drift 
tidligere. Det vil neppe være mye mer å hente på reguleringer for å øke import-
kapasiteten, og det er også en grense for hvor mye forbruksreduksjon som kan 
hentes ut gjennom energiopsjoner. 

I et tørrår er det grunn til å tro at det vil oppstå flere situasjoner der det ikke er 
tilstrekkelig effekt i systemet, og der forbruk må kobles ut av den grunn. Særlig 
vil dette være tilfellet på kalde vinterdager med høyt forbruk og lav vindkraft-
produksjon. 

Vi tror ikke det vil bli vesentlig større sannsynlighet for spenningskollaps i 
høyspentnettet. Statnett sier også at de ikke vil kjøre med lavere krav til drifts-
sikkerhet i systemet. Dersom spenningskollaps inntreffer, vil det få konsekvenser 
for et stort område og medføre svært høye kostnader. Imidlertid kan anstrengte 
situasjoner øke sannsynligheten for utfall i lokale nett. 


