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Energi21

• Nasjonal strategi for forskning, utvikling og 

kommersialisering av ny klimavennlig 

energiteknologi. 

• Formålet med strategien er å gi råd til 

myndigheter og næringsliv om innretning og 

størrelsen på forsknings- og utviklingsinnsatsen 

som bør gjennomføres, samt angi en prioritering 

mellom ulike satsingsområder.

• Strategien er utarbeidet av et næringsdrevet 

styre oppnevnt av Olje- og energidepartementet 

ved statsråden.
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Offentlig FoU-aktivitet innenfor energisektoren
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ENERGIX

CLIMIT Demo

13 FORSKNINGSSENTRE FOR 

MILJØVENNLIG ENERGI (FME)

CO2-håndtering

Strategisk

grunnforskning
Anvendt 

forskning
Pilotering/Demonstrasjon

Markeds-

introduksjon

ENOVA

CLIMIT FoU

Energi21

Energiforskning



HEILO på havvind
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Regjeringen legger til rette for nye næringer
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Could we have predicted this –
what has research contributed 
to with knowledge?

Energy Research Conference

2022-11-06

Inge R. Gran

SINTEF Energi

The energy crisis in Norway –
what do we really know?



How could the Norwegian price shock happen?

2
Southeast Norway - Oslo (NO1) øre/kWh including VAT

2021

2022
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Possibly the 
world's best 

energy system



Teknologi for et bedre samfunn

1. Resources 2. Models



Digital twin

Av Knut Ove Hillestad/Norges vassdrags- og energidirektorat –
https://www.flickr.com/photos/nve/9317356647/in/set-72157626895924467, CC 

BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35036216

Norges vassdrags- og energidirektorat –
https://www.flickr.com/photos/nve/6149602088/, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35038367



Can simulate most scenarios

Teknologi for et bedre samfunn
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/

handle/11250/3025728?locale-attribute=no



Wandel durch Handel 
Change through trade – geopolitical roulette

Teknologi for et bedre samfunn

Foto: Imago / Itar-Tass By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69231734



Europe held hostage by Russian gas

Teknologi for et bedre samfunn

By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84780636



Foto/faksimile: Aftenposten

By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124435431



Quarterly report on European gas markets Q2_2022_FINAL.pdf (europa.eu)

EU gas price soars

2022202120202019

Pre-war

War

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q3_2021_FINAL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q2_2022_FINAL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q3_2021_FINAL.pdf


Quarterly report on European gas markets Q2_2022_FINAL.pdf (europa.eu)

Gas price way above scenarios

2022202120202019

Pre-war

War

Gas price range
NVE 2018 forecast: 12-21 €/MWh

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q3_2021_FINAL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q2_2022_FINAL.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q3_2021_FINAL.pdf


Norwegian hydropower influx 2001-2021

Teknologi for et bedre samfunn
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Electricity price forecast for Norway
By Statnett, Norway's TSO

Statnett "Kortsiktig markedsanalyse (KMA) 2022-2027", november 2022

2022

2027

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/kma2022-2027.pdf


Security concerns

Foto: Mads Aas, Statnett



Key points

• Norway quite possibly has the world's 
best energy system

• Research-based models are employed to 
plan and control the system

• If the high gas price had been anticipated, 
the models would have predicted the 
Norwegian price shock

• Going forward we need to recognise 
possible HILP events and mitigate risks

• Access to power system datasets is a 
challenging balance

Teknologi for et bedre samfunn



Technology for a better society
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“The social effects of inflation and rising energy prices in the EU” 

Bálint Menyhért
Joint Research Centre, European Commission

Energy Research Conference, Research Council of Norway 
Oslo, 6 December 2022

The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered
as representative of the European Commission’s official position.
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The Joint Research Centre of the European Commission

• The Joint Research Centre (JRC) 

• is the science and knowledge service of the European Commissio

• its mission is to support EU policies with independent evidence throughout the whole policy cycle

• JRC and the Research Council of Norway (RCN)

• JRC-RCN cooperation was formalised in 2012 and extended in December 2017 with the signature of a Research Framework Arrangement 

• cooperation and collaboration extend to innovation, climate, environmental, maritime and energy related topics 
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JRC work on global energy 
modelling

• Annual Global Energy and Climate Outlook since 2015 

• Forthcoming 2022 edition focuses on energy demand and energy trade shifts

• A multidimensional framework of models is used to assess policies on 
emissions & NDCs, climate & energy transitions, macroeconomic and social outcomes  

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/geco_en
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Recent JRC Science for Policy Report on the social effects of inflation

Empirical analysis and modelling based on 
- Eurostat data on energy prices and annual HICP inflation as of August 2022,
- microdata from the 2015 wave of the EU-HBS and the 2019 wave of the EU-SILC.

SECTION 1.   Introduction
SECTION 2.   Large and uneven increases in energy expenditures and consumer prices
SECTION 3.   Household expenditures and heterogeneous increases in living costs
SECTION 4.   The potential effect of inflation on material and social deprivation 
SECTION 5.   The potential effect of inflation on energy poverty
SECTION 6.   The potential effect of inflation on needs-based absolute poverty
SECTION 7.   Summary, key messages and policy conclusions

FULL REPORT AVAILABLE in the JRC Publications Repository: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130650

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130650
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Main patterns of inflation across the EU 

• HICP inflation btw. August 2021 – August 2022 is 10.1% at the EU level and 6.6% - 25.2% across MSs   (vs. 7.1% in Norway)

• Energy prices are the main driver of inflation and have increased by 37.5% at the EU level   (vs. 26.1% in Norway)

• The consumer price of energy products has been increasing at different rates both between and within countries
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Structure of HH expenditures by country and income quintile  

• At the EU level, HHs devote 25.4% / 13.0% / 23.3% / 38.3% of their total spending to food / energy / industrial goods / services

• Large cross-country variations - combined food and energy (F&E) expenditure share ranges btw. 23% and 66%   (vs. 28% in Norway)

• Large within-country variations in some countries – Q1/Q5 gaps in F&E are 16.9% in non-EU15 countries – but not in others 
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Breakdown of HHs’ energy expenditures  

• HHs’ energy expenditure share varies equally across countries and income quintiles

• Q1/Q5 gaps are relatively minor but can be substantial in selected MSs (e.g. IT, SK) and even negative at times (e.g. RO, SE)

• The composition by energy source and energy use also exhibits strong cross-sectional variation

• Large idiosyncratic variations at the national level unrelated to income
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Cost of living adjustments due to inflation

• The change in HHs’ living costs btw. Aug 2021 - Aug 2022 is 11.1% at the EU level and up to 30% in the Baltics   (vs. 8% in Norway)

• Energy is most important but not the only driver of increases in living costs (43.9% at the EU level and 62.6% in the Netherlands)

• The Q1/Q5 gap in living cost adjustments is around 1 p.p. at the EU level but may reach 3-5 p.p. in selected MSs (e.g. EE, IT, LV)
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Potential effects of inflation on the social situation  

• Despite detailed information on living costs / purchasing power / real income effects, it is not easy assess the social consequences

• Lags and limitations in available HH survey data

• Leading social policy indicators are often non-monetary / not directly affected by changes in HHs’ real income

• Among the headline AROPE indicator of poverty and social exclusion, only the material and social deprivation component is related unequivocally to real income

• Behavioural response on the part of households is hard to predict 

• Current analysis quantifies the partial effect of inflation – in absence of income support measures and behavioural response - on

• Material and social deprivation (MSD)

• Absolute monetary poverty (ABSPO)

• Energy poverty
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Material and social deprivation  

• Material and social deprivation (MSD) is a non-monetary composite indicator of enforced inability across 13 deprivation areas

• Using historical correlations between HH income and MSD status in the EU-SILC microdata, one can quantify the potential inflation 
effects on MSD / Severe MSD (SMSD) through the implied changes in real incomes

• Estimated income elasticities are rather low - 0.18 for MSD and 0.13 for SMSD on average across MSs

• The predicted inflation effects on deprivation are 2 p.p. on average for MSD and up to 6 p.p. in selected MSs   (vs. <1 p.p. in Norway)
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Absolute poverty

• The recent EMPL – JRC pilot project “Measurement and monitoring of absolute poverty (ABSPO)” produced cross-country comparable 
absolute monetary poverty thresholds based on the minimum cost of decent living for all EU countries (except for Austria) 

• To capture the effects of inflation, one can easily update the ABSPO thresholds and re-calculate the poverty rate with EU-SILC data

• The predicted increase in absolute poverty is 4.4 p.p. at the EU level, and range between 0.7 p.p. (MT) and 19.1 p.p. (HU) across MSs 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127444
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Energy poverty 

• Using EU-SILC microdata on enforced inability predicts relatively low energy poverty effects (below 1 p.p. at the EU level)

• Using EU-HBS microdata on household spending and a fixed energy expenditure share threshold (e.g. 30%) yields relatively large 
increases in energy poverty (i.e. 5 p.p. at the EU level and above 20 p.p. in selected MSs)

• Due to restrictive assumptions (i.e. no relative price effects vs. no energy saving), these should be considered as lower-bound and 
upper-bound estimates 

• Energy poverty is defined as a situation in which HHs are unable to access essential energy services 

• The Commission’s Recommendation on energy poverty (EU 2020/1563) provides guidance on definitions and indicators

• Potential measurement based on energy spending ratios / self-assessment / direct indicators / indirect indicators 
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Policy conclusions and data recommendations

• The social situation is rather alarming and calls for a strong and coordinated policy response

• without mitigation, MSD may increase by 2 p.p. while absolute poverty and energy poverty by 5 p.p. at the EU level

• strong predicted inequalities in the social costs of inflation that widen existing gaps and inequalities in the European social fabric

• Potential policy recommendations include 

• short-term emergency measures aimed at offsetting the direct consequences of price increases

• strengthening the redistributive capacity of fiscal policy and ensuring the effectiveness of social protection systems

• aligning protective measures with the strategic EU priorities of the twin transitions based on the EU’s climate and social agenda 

• Improved data collection and indicator development could support sound evidence-based policy-making

• ongoing harmonisation for timely and integrated European household survey data as stipulated by the IESS regulation (2019/1700) 

• collection of new disaggregated information on HHs’ self-perceived basic needs / preferences / living conditions / consumption patterns

• subsequent improvements in social indicators and measurement in the domains of energy poverty, affordable housing, essential services
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Thank you for the attention!

© European Union, 2022

Contact:   

Bálint Menyhért (balint.menyhert@ec.europa.eu)

mailto:balint.menyhert@ec.europa.eu)


Var Hydro forberedt på 
energikrisen?

Hans Erik Vatne, Chief Technology Officer – Norsk Hydro

2022-12-06 Energiforskningskonferansen 



Dette er Hydro

2

Et integrert energi/industriselskap med en misjon om å foredle energi og naturressurser til produkter samfunnet trenger

• Europe: In more than 20 countries

• Globally: 30’ employees, 140 locations, 40 countries

• Power: 9.4 TWh equity hydropower in Norway and 
operating 13.7 TWh hydropower and wind



Energiprisene har steget kraftig og svinger mer
Forutså vi dette?



Langsiktige og konkurransedyktige kraftpriser er 
avgjørende for de norske smelteverkene
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Sourcing platform for fully-owned smelters, Norway

Current captive Hydropower Wind power Other Total consumption AM

• Hydro har over tid 

bygget opp dekning 

for de norske 

smelteverkene

• Kontraktene er med 

både vind- og 

vannkraft

• Langsiktige 

kontrakter er viktig i 

et volatilt marked.



Modellering av kraftbalansen i Sør-Norge

5

Høyt tilsig siste uker - og vi har unngått en kald og tørr høst



Kraftbalansen i Norge blir 
svakere
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Power surplus significantly reduced towards 2026
TWh , Statnett december 2021

Betydelig utfordring for Norge. Et kraftoverskudd er 

avgjørende for industriutvikling. Kraftproduksjonen må 

komme først.



Vi trenger mer fornybar kraftproduksjon, et 
velfungerende marked og europeisk samarbeid

7

Hydros misjon og integrerte energistrategi har stått 

seg godt i energikrisen1

Vi bør bruke energikrisen til å akselerere det grønne 

skiftet3
For å få til det grønne skiftet trenger vi mer fornybar 

kraftproduksjon og vi må komme i gang kjapt4
Vi tror på markedet og fortsatt Europeisk samarbeid 

som en del av forsyningssikkerheten og god 

ressursbruk
5

Høye energipriser er en stor utfordring for Europeisk 

industri2



8



Energi21 strategy 2022 National strategy for research, development and commercialisation of new climate-friendly energy technology

Energi21 strategien
ved Lene Mostue | direktør

Energiforskningskonferansen 2022

Lysaker  | 6.12.22 



Energi21 strategi 2022 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi

Den femte Energi21-strategien 

Juni

2011
September

2014
Juni

2018
Juni

20222008



Energi21 strategien er harmonisert med:

▪ Nasjonale ambisjoner innen klima, energi og industrialisering. 

▪ Internasjonale forsknings- og innovasjonsagendaer.  



Energi21 strategy 2022 National strategy for research, development and commercialisation of new climate-friendly energy technology

Industriell

erfaring
Kompetanseflyt og 

synergier mellom næringer

Sterke forsknings- og 

utdanningsmiljøer
Fornybare

energiressurser

Energi21s visjon: 

Videreutvikle Europas beste energisystem

Elektrisk energiforsyning

- effektivt kraftsystem



Energi21 strategy 2022 National strategy for research, development and commercialisation of new climate-friendly energy technology

Sentrale hovedutfordringer : 

Avkabonisere

transport og industri

Sikker, konkurransedyktig og 

miljøvennlig energiforsyning

Utvikle nye, grønne

industrier og 

marine energiteknologier



Energi21 strategy 2022 National strategy for research, development and commercialisation of new climate-friendly energy technology

Effektive og integrerte energisystemer

“onshore” og “offshore”  

Noen sentrale FoU- I områder:

▪ Fysiske komponenter

▪ Energilagringsteknologier

▪ Energieffektivisering

▪ Konsekvenser for natur og miljø

▪ Digitalisering og CYBER  - sikkerhet

▪ Kraftsystembalanse og stabilitet

▪ Multidisiplinære simuleringsplattformer

▪ Forsyningssikkerhet



Bygg og anlegg

• Elektrisitet

• Hydrogen

• Bioenergi

• Elektrisitet

• Hydrogen

• Bioenergi

• Bioenergi

• E-kerosene

• Hydrogen

• Elektrisitet

Landbruk og 

oppdrettsnæring

• Elektrisitet

• Bioenergi

• Bioenergi

• Ammoniakk

• Metanol

• Hydrogen/LH2

• Elektrisitet

Transport (maritim- luft- land)

Industri

• Elektrisitet

• Hydrogen (blått og grønt)

• Biomasse

• CCS

• Energieffektivisering

• Varmepumpeteknologi

Olje og gass

• Elektrisitet

• Hydrogen

• Energieffektivisering

• CCS

Bygninger

• Energieffektivisering

• Varmepumpe

• Geotermisk energi

• Bioenergi

• Elektrisitet

Energisystemet er navet i 

omstillingen til et 

klimavennlig samfunn.

Avkarbonisering av samtlige

sektorer vil føre til økt behov for 

elektrisk kraft, 

klimavennlige energiteknologier 

og økt overføringskapasitet. 



Energi21 strategi 2022 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi

Flytende sol

Vannkraftmagasin

Areal- og ressursforvaltning 

• Bevare miljø og naturmangfold

Grønn hydrogenproduksjon 

Energiøyer

Havnett/infrastruktur med 

flere energibærere i samspill 

Elektrifisering av sokkelen CO2-transport (Langskip) 

Landvind

Geotermisk 

energi

Klimavennlig industri 

• Inkl. CO2-håndtering 

Fjernvarme

Bioenergi og 

biodrivstoff

Høydevind

Klimavennlig flyplass Energismart nabolag

Distribuert energiproduksjon med flere bærere

Landbruk

Fremtidens kjernekraft

Klimavennlig

energistasjon

Mikronett

Energilagre

Smarte byer

Klimavennlige energiteknologier til maritim transport

• Hydrogen, ammoniakk og elektrisitet

Bølge- og tidevannskraft

Utenlandsk kraftproduksjon

• Vind, sol og termisk

Forbindelse til utland

Havvind

Vannkraftverk

Fremtidens energisystem: Integrert, komplekst , digitalisert, energieffektivt 
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Energimarkeder og regulering

Noen sentrale områder:

▪ Fremtidens markedsdesign

▪ Monopolregulering

▪ Markedsdesign

▪ Juridiske og økonomiske rammeverk

▪ Forretningsmodeller

▪ Samfunnsutvikling og energiomstilling

▪ Adferdspsykologi og 

forbrukerinvolvering
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Hydrogen [blått, grønt, hydrogen-derivater] 

Noen sentrale områder:

▪ Produksjon hydrogen og hydrogenbærere

▪ Elektrolysører og brenselceller

▪ Hydrogentransport og komponenter

▪ Bruk av hydrogen og amoniakk

▪ Sikkerhet langs hele verdikjeden

▪ Integrasjon og samspill med energisystemet

▪ Miljø og natur 
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CO2 – håndtering  

Noen sentrale områder: 

▪ CO2 fangst: Industri, hydrogenproduksjon, 

avfallsforbrenning, maritim transport, 

kraftproduksjon

▪ Transport og injeksjon ( rør, skip, mellomlager)

▪ Storskala lantidslagring

▪ Fangst fra luft [DACCS] 

▪ Bioenergi med CCS 

▪ Integrasjon med energisystemet

▪ Miljø og natur 
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Batterier

Noen sentrale områder:

▪ Prosesserinng – råmaterialer

▪ Battterikjemi - battericelleproduksjon

▪ Nye materialer og konsepter

▪ Batterier i kraftsystemet

▪ Ladeteknologi

▪ Sikkerhet og kontrollsystemer

▪ Resirkulering og gjenbruk

▪ Miljø og natur
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Havvind 

Noen sentrale områder:

▪ Bunnfast og flytende konstruksjoner

▪ Kostnadreduksjoner – hele verdikjeden

▪ Energioverføring og integrering i

kraftsystemet

▪ Markedsløsninger og 

forretningsmodeller

▪ Arealforvaltning, miljø, sosial aksept
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Vannkraft

Noen sentrale områder:

• Vannkraftsystemets fleksibilitet

• Vannkaftteknologi for effektiv drift

• Digitalisering

• Hydrologi, tilsig og klimatilpasning

• Flomdemping og flerbruk av vann og 

magasiner

• Arealpåvirkning, natur og miljø
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Solenergi

Noen sentrale områder:

▪ Solkraft og solvarme i energisystemet

▪ Storskala og distribuert produksjon

▪ Flytende solkraft

▪ Bygningsintegrert solenergi

▪ Solcelle produksjon

▪ Råvare- og materiale produksjon

▪ Resirkulering og gjenbruk

▪ Natur og miljø
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…å realisere

Regjeringens satsing på

havvind. 

…å realisere

Regjeringens Grønne

industriløft

…å nå Regjeringens

klimamål

…å realisere

Regjeringens

eksportstrategi

…å sikre

forsyningssikkerheten

…å styrke Norge som

energinasjon

Forskning og innovasjon på energiområdet er en forutsetning for : 

Energi21 strategien gir svaret på hvordan det bør satses! 
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TAKK FOR

OPPMERKSOMHETEN ! 

www.energi21.no

http://www.energi21.no/
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Energi21 

Post box 564

1327 Lysaker

+47 23 03 70 00

energi21.no

Director Lene Mostue

+47 416 39 001

lm@rcn.no
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THEMA Consulting Group

Stor aktivitet langs hele verdikjeden vitner om et strukturelt skifte

Tilbud av 
energi

• Kraftig behov for investeringer i nettkapasitet på alle nettnivåer
• Økte investeringer i:

• Smarte nett (Sensorteknologi, autonome system, IoT, stordatahåndtering, kunstig intelligens, cybersikkerhet)
• Distribuert lagring (batterier, V2G, hydrogen, varmelagring)
• Storskala lagring (pumpekraft, hydrogenlager, trykkluft, batteriparker, termiske lager)
• Produksjon av grønt hydrogen
• Produksjon av blått hydrogen
• Infrastruktur for hydrogen (derivatproduksjon, distribusjon, G2P)
• Masket offshore nett og energiøyer (hybridprosjekter, HVDC-kabler)

• Mer utbygging av:
• Vannkraft
• Offshore vindkraft
• Onshore vindkraft (men mindre i Norge fram mot 2030)
• Solkraft (storskala, distribuert, bygningsintegrert, flytende)

• Mer utnyttelse av biomasse som energikilde (biodrivstoff, biogass, varme, BECCS) 
• Mer utbygging og nedstengning av kjernekraft (SMR, fusjonskraft)
• Mer kraftproduksjon fra andre fornybare teknologier (bølge, tidevann, geotermisk, etc.)
• Økt digitalisering av kraftproduksjon (måling, styring og kunstig intelligens for optimale investeringer og D&V-beslutninger)

Overføring, 
konvertering 
og lagring av 

energi

Etterspørsel 
etter energi

• Økt installasjon av smart, automatisk energistyring (smarte hjem, næringsbygg og industri – måling, styring, kunstig intelligens)
• Økt utnyttelse av storskala forbruksfleksibilitet (større grad av fleksibilitet i industriforbruk)
• Økt kraftbehov til grønn industri (batterifabrikker, datasenter, elektrifisering av eksisterende industriprosesser)
• Større investeringer i CCS på industriutslipp (Inkl. hydrogenproduksjon med CCS) 
• Investering i negative utslippsteknologier, Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS)
• Mer utnyttelse av biomasse som råstoff i industrien og til forbruksvarer (f.eks. bioplast)
• Mer utnyttelse av lavutslipps-hydrogen til råstoff og varme i industrien
• Økte investeringer i energieffektivisering i industri (f.eks. varmegjenvinning)
• Økte investeringer i energieffektivisering i bygg (teknologi integrert i bygningsmaterialer, effektive apparater, isolasjon, materialer)
• Økt digitalisering av transport (autonome biler og skip, optimalisering av infrastrukturbruk, mobilitet som tjeneste)
• Økende omlegging til:

• bærekraftig veitransport (Batterielektrisk, hydrogen, biofuels, inkl. infrastruktur)
• bærekraftig skipsfart (Batterielektrisk, hydrogen, ammoniakk, avanserte biofuels, inkl. infrastruktur)
• bærekraftig luftfart (Avanserte biofuels, e-kerosene, hydrogen, elektrisitet på kort distanse)

2X produksjon
25 000 mrd

NOK

Ikke fullt så 
mye?

8 000 –
12 000 mrd

NOK

Mye. Mer?
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Ny grønn 
industri

Norsk sokkel

AMS

Sol

Storskala kraft- og varmeproduksjon Distribuert kraft- og varmeproduksjon

Biomasse

Kjernekraft

Bølger Tidevann
Geotermisk

Batteripark

Småkraft

V2G
Pumpekraftverk Trykkluftlagring

Varmegjenvinning

SolkraftVarme

Varmelager

DACCS

H2-konvertering
Sensorer

Sensorer SensorerSensorer

Aktive forbrukere

Vind

Vannkraftens 
fleksibilitetsrolle

Nytt 
kjøremønster

Digital teknologi

Miljødesign og 
effektkjøring

Klimaendringer og 
virkning på 

vannkraftsystemet

Havvindanlegg –
kostnadsred.

Infrastruktur til 
havs

Markedsdesign 
og juridiske forh.

Metoder for å 
vurdere 

miljøpåvirkninger

Areal- og 
ressursforvaltning

Digitalisering og 
cybersikkerhet

Solenergi i 
systemet

Nye konsepter og 
teknologier

Rammebetingelser 
for lokale 

energiløsninger

Batterimaterialer 
og råvarer

Effektiv 
battericelleprod.

Integrasjon i 
kraftnettet

Sikkerhet, 
gjenbruk, resirk.

Digital sporing, 
robotisering og 

aut.

Sikker bruk av 
hydrogen

Kostnads- og 
energieff. 

verdikjeder

Integrasjon av 
hydrogen i energi-

systemet

Rammebet. for 
markedsetab. 

hydrogen

Oppskalering til 
komm. CCS-
verdikjede

Forr. og 
markedsmodeller 

for CO2-håndt.
Livssyklusutslipp 
for CO2-håndt.
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Metoder for 
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Design av energi-
markeder
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Off. og privat 
sektors roller

Energisikkerhet

Norge som del av 
det europeiske 
energimarkedet

Robusthet

Fordelings-
virkninger

Energi-
fattigdom

Miljøvennlighet

Distribuert lagring 
og systemet

Mat. og løsninger 
for energieff. i ind.

Opt. av lokale 
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transport 
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design av ikke-

veigående mask.

Integrasjon av 
landeinfr. i 

energisystemet

Samspill bioress., 
landbruk og 

sirkulær økonomi

Marine kilder til 
bioenergi

Elektrokjemisk 
konvertering

Bærekraftig 
forvaltning av 

biomasseDyp geoterm. 
energi og lagring

Varmebrønner til 
havs



HVORDAN KAN FOU BIDRA TIL Å LØSE ENERGIKRISEN?

Energiforskningskonferansen 2022

Håkon Taule, Partner



Naviger trygt gjennom energiomstillingen



Rettferdig 

energiomstilling

Karina Standal, seniorforsker CICERO

Energiforskningskonferansen 2022

6.12.2022, Forskningsrådet
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Rettferdig energiomstilling –

hva er det og hvorfor er det viktig?

Skolestreik for klima. Bilde: Karina Standal

Demonstrasjon mot vindkraft I urørt natur. Bilde: Hild Fjermestad Aas



3

• Nye praksiser/arbeidsfordeling: 

Energieffektivisering og utjevning av 

strømforbruket, endring transport

• Stadig nye teknologier å forholde seg til 

(automatisering, overvåking, IKT sikkerhet)

• Muligheter for å delta som energiprodusent 

(eget anlegg/eierskap i energisamfunn)

• Nye markedsstrukturer og reguleringer (inkl. 

prisendringer)

Hva har energiomstillingen å si for 

forbrukerne? In his ultimate imagined state, Resource Man is

interested in his own energy data, understands it,

and wants to use it to change the way he uses

energy. He is both in control of his energy

consumption and assigns this control to

technologies to manage on his behalf (Strengers

2013).
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• Par tar beslutningen sammen – menn tar 

initiativet og driver prosessen

• De fleste er motivert av miljø og økonomi, men 

teknologisk interesse er viktig for mange menn

• Menn større nettverk å trekke på i prosessen

• Kvinner endrer praksis – husarbeid på dagtid

• I media og reklame og blant de intervjuet 

ansees solenergiproduksjon som miljøvennlig, 

moderne og maskulint

• Sammenfall av inntekt, enebolig, kjønn og 

utdannelse

Sol på taket –beslutninger og 

praksis i parforhold

Når jeg skal sette over vaskemaskingen sjekker jeg først og
hvis vi ikke produserer nok [solstrøm] så venter jeg litt og
ser om det blir sol senere. Eller vanligvis vet jeg om det blir
godt vær for jeg sjekker værmeldingen (Kvinnelig
plusskunde, Norge)
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• EU policy har fokus på «community

energy» og pålegger medlemsland 

føringer for å tilrettelegge

• Store muligheter for økonomiske, sosiale 

og miljømessige fordeler for 

lokalsamfunn - omfordeling

• Kan bidra til inkludering av flere grupper 

• Kan skreddersys lokale behov i 

omstillingen

Hva med fornybare 

energisamfunn?

Moss Community Energy Launch, DIY Solar Panel Workshop 

with Demand Energy Equality. Credit: Flickr, 10 10



Flere utfordringer

• Store kompetansebarrierer for grasrot 

aktører

• Myndigheten ser ikke dette som en stor 

del av omstillingen

• Krever at viktige aktører tar nye roller 

(innbyggere, nettselskap, lokale og 

nasjonale myndigheter)

• Inkluderingsperspektivene og lokale 

fordeler drukner i tekniske og 

økonomiske narrativer

• Lite fokus på lavinntekts- og sårbare 

husholdninger



Hvilke perspektiver 

trenger vi i forskningen?
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• Forståelse av ‘sluttbrukere’ (normer/verdier, 
mulighetsrom, beslutningsprosesser)

• Forståelse av hvem og hva som anerkjennes 
og inkluderes - og fordelingsvirkninger

• Generasjonsaspekter – unges 
energipraksiser

➢ Teoretiske perspektiver som fremmer 
samfunn, mennesker, kultur, interseksjonalitet

➢ Tverrfaglige studier som integrerer helhetlige 
perspektiver og lokale dimensjoner 
(maktrelasjoner, hverdagsliv, lokalsamfunn)

Foto: Warde/Include



Takk!

8

Karina Standal

www.cicero.oslo.no

@CICERO_klima



Dagmar Hagen

Natur, arealer, 
biodiversitet og energi

Energiforskningskonferansen 2022



www.nina.no

Intakt natur er det 
viktigste vi har

Foto: A.B.Skrindo/NINA



www.nina.no

Foto: F.Kroglund

Foto: D.Hagen/NINA

Natur under press

Foto: D.Hagen/NINA

Samferdsel
Fornybar energi

Fritidsbebyggelse
Skogsdrift



Bærekraft + klima + natur = sant

• Intakt natur er verdens største karbonlager og verdens 
beste karbonfangstsystem

(Crowther m. fl. Science 2019)

H
e

r b
o

r vi

Tropene

Foto: M.O.Kyrkjeeide/NINA



www.nina.no



www.nina.no

Unngå 
natur-
inngrep

Behov for 
mer 

fornybar 
kraft

Krav om 
legitimitet 

og 
demokrati

For å oppnå fornybarsamfunnet:



UNNGÅ

Foto: A.Staverløkk/NINA



www.nina.no

September 2013 September 2018August 2012

AVBØTE

Ingen tiltak Underlige tiltak Skadelige tiltak



RESTAURERE

Juni 2017 August 2017



2015

Lovverk og grønnvasking Kvalitet og tid Hvor mye må kompenseres – og hvor?

2021

KOMPENSERE

Foto: U.Lein/NINA Foto: A.L.Havmo/NINA



www.nina.no

FORNYBARSAMFUNNET

• Intakt natur er det viktigste vi har

• Naturen er en del av løsninga på klimakrisa

• Ta i bruk det vi veit – bygge ny kunnskap der det trengs

• Vær ambisiøs – følg opp internasjonale forpliktelser

www.nina.no
dagmar.hagen@nina.no

http://www.nina.no/
mailto:dagmar.hagen@nina.no


Det grønne taktskiftet

• Rannveig Løken, spesialrådgiver Statnett

Behov for rask utbygging av kraft 
og kraftdistribusjon

Det grønne taktskiftet



Det grønne taktskift skjer nå!

Kilde: 

TYNDP 2020

• 10x vind og sol – raskere
Nullutslipp gir radikale endringer i kraftsystemet I Europa

• 10 x mer fleksibilitet
Økt integrasjon og samarbeid mellom

nasjoner og sektorer

• Aksellerert Innovasjon er 
nøkkelen:

• Rask implementering av modne innovative løsninger
• Langsiktig: Innovasjon drevet av bærekraft

X ganger ny
infrastruktur
Elektrisitet og andre
nettverk



10 x vind og sol
Utbygging av et fornybart og sikkert energisystem er 

krevende- fleksibilitet er nøkkelen

Produksjon i nær framtid…
Simulert eksempel for tre uker

GW 
Fornybar

produksjon

Vind til havs

Vind på land

Solkraft

Gjennomsnitlig forbruk

Hvordan håndtere 100 GW endring I produksjonen?



• Hovedfokus: Stability management

FOCUS TOPICS
for

ACCELERATION

Faster electrification of 
transport1

Optimal cross-sector planning 
(incl. storage & H2)2

Need for flexibility & its value at 
all timeframes3

Multi-vendor, multi-terminal 
offshore solutions5

New system stability 
management approach6

Fully automated decision 
support system7

Improved modelling & management 
of extended datasets4Data driven 

services

Aksellerert Innovasjon er nøkkelen: 

Stabilizing technologies must be 

deployed to counterbalance the 

increase of factors destabilizing 

the power system.

Tackling the impact on grids

ENTSO-E RDI Implementation Report2021 – 2025: link

https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/RDC%20documents/l_entso-e_rdi_implementation_report_update_2112_05.pdf
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Helhetlige 

områdeplaner

420 kV

Massiv økning

i etterspørsel

Systemdrift og 

marked
Digitalisering

Ny fornybar kraft

Statnetts operasjonelle strategi – Det grønne taktskiftet



Helhetlig - Raskere
• 60-100 mrd. mot 2030

• 75 % flere prosjekter

• 10 områdeplaner



Bærekraft



Hvilke konsekvenser har 
våre anlegg for miljøet?

Barriere

Leve-
område

• Biomangfold i kraftgater

• Geit NoFence

• Birdpol

• Rein og arealbruk

• GRAN

• Fossilfri og utslippsfri 

anleggsplass 

Fremtiden er elektrisk



Ny teknologien som gir betydelig redusert 
klimagassavtrykk

SF6 er en kraftig drivhusgass - 23 500 ganger sterkere enn CO2
Overgang til alternative gasser med minimale klimaavtrykk



CIGRE Centennial session 2021

Spørsmål?
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Energiforskningskonferansen 2022 
Norges Forskningsråd, Lysaker  

Tirsdag 6. desember 2022. 
 
Professor Ole Gunnar Austvik 
Høgskolen i Innlandet – Lillehammer    
www.oga.no 

 

Energi og sikkerhetspolitikk 
 

Innledning 

• Helt siden den kalde krigen / 1980-tallet har jeg skrevet om energi og sikkerhetspolitikk, 

geopolitikk– og spesielt om naturgassens politiske økonomi i Europa.   

o I dette korte innlegget skal jeg prøve å gi et ”Big Picture” av noen hovedtrekk.  

• Den umiddelbare bakgrunnen for dagens fokus er Russlands angrepskrig mot Ukraina.  

o Krigen har minnet oss om hvor kritisk viktig energi er for samfunnssikkerhet og 

bærekraft, bilaterale relasjoner og internasjonal politikk.  

o Energi kan brukes som et våpen, som Russland nå systematisk ødelegger Ukrainas 

energiinfrastruktur - med kulda som nærmeste partner.  

o Krigen har bidratt til turbulens i energimarkedene. 

• Den har gitt sterk oppmerksomhet på Norge som stor aktør i strategiske energimarkeder, 

spesielt i europeiske markeder for naturgass.  

o Med det følger stor oppmerksomhet fra andre land, kjøpere og selgere, med sterke 

interesser i norske leveranser og priser. 

• Energikrisen treffer også innenlands, gjennom fluktuerende og tidvis høye strømpriser.  

• Fot Norge i energiens geopolitikk er energikrisen på samme tid både innenriks-, utenriks- 

og sikkerhetspolitikk i et omfang og styrke som det er lenge siden vi har stått overfor.   

o Kanskje ikke siden Blücher overraskende kom seilende opp Oslofjorden.  

• Russlands krig mot Ukraina viser at det dessverre ikke ble ”Peace in our time.”  

• Slutten på den kalde krigen førte heller ikke til ”The End of History.” 

 

Hva er energisikkerhet?  

• Energikriser er altså ikke noe nytt. 

• Det internasjonale energibyrået (IEA) definerte energisikkerhet på 1970-tallet som 

spørsmål om fysisk tilgang til ressurser og om prisen som må betales er ”akseptabel” eller 

kan ”tåles”. For konsument- og importland.  

o En energikrise kan altså være både en tilgangskrise og en priskrise. Eller begge 

deler.  

o Det kan representere en langsiktig sårbar situasjon eller akutt.   

• Oftest kan en energikrise forenkles til en priskrise.  

o Mange vil i et prissjokk ikke lenger ha råd til å kjøpe, eller vil måtte redusere 

forbruket merkbart eller utålbart.  

o Dette ser vi eksempelvis i den norske strømkrisen nå, og for flere utviklingsland.  

o Ukraina på sin side opplever primært nå en tilgangskrise. 

• Tilsvarende er energisikkerhet viktig for produsentland.  
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o Norge som petroleumseksportør trenger sikkerhet for adgang til markeder og for 

akseptable priser, noe land som for eksempel Iran, Venezuela og forsåvidt Russland 

i dag ikke har fullt ut.  

 

En eklektisk tilnærming  

• En del av forståelsen av energiens geopolitikk og politiske økonomi er altså ikke bare fysisk 

makt og motmakt, men også hvordan markeder er påvirket, fungerer, regulert, organisert, 

eventuelt manipulert eller sanksjonert.  

o «There is no such thing as a free market».  

• Russland er mest ”hands on” i hvordan de ønsker å påvirke markedene.  

o Som i Kharkov-avtalen i 2010 da gassprisen til Ukraina ble senket mot at Russland 

- i en hestehandel - fikk adgang til flåtebasen i Sevastopol.  

• I det liberale EU, som russernes motpol i både interesser og virkemåte, diskuteres nå 

reorganisering av gassmarkedet for å sikre forsyninger, stabilisere og senke prisen, og til og 

med muligheten for et mulig kjøpermonopol (et monopsoni) på gass.  

• Det er ikke bare finpussing av konkurransepolitikken som er viktig i EU nå– men 

energimarkedenes flerfaglige politiske økonomi, der frihandelsprinsipper og 

sikkerhetbehov balanseres. Analytisk bør det nå være 

▪ “better to be approximately right than exactly wrong“. 

• Om 27 land blir enige om noe - og eventuelt om hva - får vi riktignok avvente å se de 

nærmeste ukene og månedene.  

 

Historikk 

• I nyere tid er særlig de globale oljekrisene – med først en firedobling av oprisen i 1973/74, 

og så en tredobling på toppen av det i 1979/80 – viktige.  

• Leveranser av olje fra Den persiske/arabiske gulfen ble da gitt høyeste prioritert og definert 

som en vital nasjonal amerikansk (og vestlig) sikkerhetsinteresse.   

o Her hjemme husker sikkert mange bilder av Kong Olav som kjører trikk.  

• Tilsvarende var det flere gasskriser mellom Sovjetunionen og Vesten på 1980-tallet.  

• Den første oljekrisen var grunnlaget for å etablere IEA i 1974, som en motvekt mot 

samarbeidet mellom oljeekporterende land (OPEC).  

o IEA er i dag sentral statstikkprodusent og premissgiver for forståelse av utviklingen 

i energimarkedene, energipolitikk og energisikkerhet.  

o I utgangspunktet var IEA mest opptatt av olje, så gass, og etterhvert hele bredden av 

energiressurser, ikke minst fornybar energi, markeder og -systemer. 

• Flere store enderinger har skjedd i markedene siden IEA ble etablert. Blant annet: 

o Nye kjøperland utenom OECD-rområdet har blitt mye viktigere, med Kina som det 

viktigste enkeltlandet. 

o Innen IEA er EU som landgruppe ca 90 % avhengig av import både av olje og gass 

- tilsvarende som på 1970- og 1980-tallet.   

o Dette er veldig forskjellig fra det etter hvert langt mer selvforsynte, 

skiferproduserende og nå storeksporterende gasslandet, USA.  

 

Det grønne skiftet  

• Positivt ved energikrisen er at den bidrar til å forsere det grønne skiftet og tiltak mot 

menneskeskapte klimaendringer.  

• Som den første oljekrisen gav en betydelig push for å bygge ut atomkraft, så kan denne 

krisen gi en push til mer energisparing og flere alternativer til fossil energi.  
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o Vind og sol, spesielt kanskje, hydrogen, kanskje atomkraft får en renessanse, og 

noen snakker om thorium-kraftverk. Blant annet.  

• Forsering av det grønne skiftet kan redusere følsom og sårbar avhengighet av import av 

fossile brensler, og forsyninger fra antagonistiske land. Og gi positive klimaeffekter. 

• Men det er uansett ganske langt fram.  

o Som John Meynard Keynes skrev i nok et berømt sitat:  

▪ «In the long run are we all dead”.   

▪ Vi må håndtere den fossile verden og energisikkerheten samtidig som vi 

jobber mot det grønne skiftet.  

• Og underveis vil nok Norge forbli et petroleumsland i flere tiår framover.  

 

Norsk energisikkerhet  

• Sikkerhetsoppmerksomheten ved Norge som energinasjon kom med styrke etter at gass- og 

strømprisene begynte å øke i 2021, så den russiske invasjonen av Ukraina med stramme 

energimarkeder som partner, og spesielt etter gasseksplosjonene i Østersjøen nå i 

september.  

o Norsk gassinfrastruktur er sagt å være Europas fremste terrormål nå. 

o Beredskapen på sokkelen har økt, kjøperland av gass har kommet med sine fartøy, 

bedt eller ubedt.  

o Samarbeid med Tyskland om beskyttelse av infrastruktur på havbunnen skal nylig 

være etablert.  

• I Arktis kan et nærmere energisamarbeide mellom Russland og Kina som følge av krigen, 

forsterke betydningen av vår geostrategiske beliggenhet i nord.  

• Norges internasjonale betydning som energiland har i sum blitt større og mer sammensatt 

enn noen gang - i nord og sør, økonomisk og politisk.  

o Forsvaret er viktig, likeså selvstendig tenkning på den andre siden av 

markedskrysset enn der (våre sikkerhetspolitiske venner) kjøperlandene er. 

• Spørsmål er i hvilken grad og hvordan situasjonen gjør energilandet Norge sårbart, opp mot 

potensialet det måtte ha for økt handlingsrom og muligheter til å hevde egeninteresser, er 

interessant (og bør forskes på). 

 

Takk for oppmerksomheten!  
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DESIGN OG ANALYSE  AV 

ELEKTRISITETSMARKEDER
ENDRE BJØRNDAL, NHH

ENERGIFORSKNINGSKONFERANSEN 2022
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• Elektrisitet er et sammensatt produkt

• Energi / Effekt

• Transport

• Noen spesielle kjennetegn

• Kontinuerlig

• Kan ikke lagres kostnadseffektivt

• Momentan balanse mellom produksjon og 

forbruk, til enhver tid

• Stor variasjon over (sesong, uke, daglig, time,…)

• Usikkerhet i både forbruk og produksjon

• Kan ikke spores

• Avhengig av et felles overføringsnett med 

betydelige kapasitetsbegrensninger og 

eksternaliteter

Markedsdesign – hva og hvorfor?

• Formålet med elmarkedsdesign (S. Oren)

- “Develop a set of trading rules and procedures so that 

when all market participants act selfishly so as to 

maximize profit while following the rules, the market 

outcome will replicate the results of a benevolent 

central planner with perfect information, or a perfectly 

regulated monopoly”

• Hvorfor må vi bry oss om 

elmarkedsdesign?
- Eksternaliteter krever koordinering

- Markedsdesign bestemmer forretningsmuligheter og 

fordeling
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• Ulike teknologier har ulike 

kostnader og ulik 

kostnadsstruktur

• For prisdannelsen er det 

kortsiktig marginalkostnad som 

er relevant

• I en «merit order kurve» sorteres 

teknologiene fra lav 

marginalkostnad til høy

Teknologier og kostnader
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• For vannkraft med magasiner må vi 

ta hensyn til vannverdien:

• Alternativkostnad

• Det vi går glipp av i fremtiden ved å 

bruke vann i dag

• Andre relevante forhold på kort sikt:

• Oppstartskostnader

• Begrensninger på minimums- og 

maksimumsproduksjon

• Begrensninger på minimum oppe- og 

nedetider

• Begrensninger på «ramping»

Tilbudskurve for kraftproduksjon
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• På kort sikt:

• Sesongvariasjoner

• Årstider

• Hverdag og helg

• Dag og natt

• Avhengig av vær og temperatur

• Usikkerhet

• Inelastisk mht. pris

Etterspørsel
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Fremtidens kraftsystem

(Strømnettutvalget, NOU 2022:6)

J. Farrell, 2011 (adapted from European Commission)
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• Mer detaljert prising eller mer regulering?

• Mer sentralisert prisdannelse…

• Europeisk markedsintegrasjon utvikles videre

• Hva er beste detaljeringsnivå?

• Usikkerhet, «unit commitment», vannkraftdynamikk, lokalisering, «ramping»,…

• Hvor ofte bør systemet re-optimaliseres?

• … eller mer desentralisert?

• Lokale markeder og forbruksfleksibilitet

Viktige spørsmål
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• Hvordan gi tilstrekkelige insentiver for utbygging av produksjon og nett?

• Hvordan skal vi dekke behovet for fleksibilitet?

• Fleksibel produksjon? Lagring? Forsterket nett mellom regioner? Forbruksfleksibilitet?
• Trenger vi kapasitetsmarkeder for å løse «the missing money problem»?

• Hvordan sikre ren energi til alle?

• Hvordan håndtere “til alle”-delen?

• Legge til rette for at alle kan ta del i energiomstillingen

• Innovasjoner i forbruksfleksibilitet og kontrakter

• Beholde insentivene til å spare strøm

Viktige spørsmål
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