
Havnett for NCS og Nordsjøen

• Økt tempo 
• Helhetlige og langsiktige løsninger 
• Mer samarbeid – i Norge og Europa 
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Det grønne taktskiftet

10x vind- og solkraft 
Radikal endring i det europeiske kraftsystemet

Øker behovet for fleksibilitet 
 Krever samarbeid på tvers av sektorer og på tvers av land

Nøkkelen er økt innovasjon 
Teknologiutvikling og digitale løsninger gjør 
transformasjonen mulig 

Det grønne skiftet er nå!
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Det grønne taktskiftet

Høy vekst i norsk forbruk gir behov for mer kraftproduksjon 

Prognose for forbruk og produksjon fra Statnetts langsiktige markedsanalyse 2020 (LMA20) + oppskalert vind 

Havvind kan utløse forbruketKraftforbruket kan bli 220 TWh Store forbruksplaner

Kundehenvendelser forbruk (MW)

8-10.000 
MW 

havvind



Det grønne taktskiftet

Hav og land – langsiktig og helhetlig utvikling

Stegvis utvikling mot storskala havvind: 
- Radialer 
- Mulige hybrider 
- Kystnær havvind 
- Masket havnett i Nordsjøen 

Havvindutvikling i Nordsjøen 
Kilde: Bloomberg, Statne<
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Det grønne taktskiftet

* Enheter på 1400 MW, pga. dimensjonerende feil i Norden  

Alternativer- tilknytning havvind i Sørlige Nordsjø II 
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1400 MW havvind i fase 2 2800 MW havvind i fase 2

Hovedkonklusjoner fra Statnetts fagrapport Sørlige Nordsjø II 
• Mest import – Det meste av havvindproduksjonen på hybrid går til Norge 
• Lav priseffekt – Priseffekt av mer havvind og økt forbruk er lav når Norge er i energibalanse 
• Hybrid legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftutveksling 



Det grønne taktskiftet

Det meste av vindkraften på en hybrid går til Norge

• Vindkraftproduksjonen på hybriden er korrellert med vind på kontinentet / Storbritannia  

• Norge har derfor ofte høyest pris i timer med full vindkraftproduksjon  

• Kraften går mot landet med høyest pris – som oftest er Norge 
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Andel vind på hybriden som går til Norge 
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Det grønne taktskiftet

ENTSO-E lager felles TSO-posisjoner om havnett

• ENTSO-E har publisert fem posisjonspapir, og ett til er 
underveis 

• TSO-ene i Europa sitter i førersetet klar for å utvikle en 
fremtidsrettet infrastruktur, på land og til havs  

• Statnett har deltatt aktivt i utformingen 

• Hovedbudskap: 
• Hav og land er ett kraftsystem  
• Kan i stor grad benytte eksisterende regulering, 

markedsløsninger og ansvarsfordeling 
• Kan gi TSO-ene et tydelig ansvar, og kostnadseffektive 

løsninger som gir grunnlag for sikker systemdrift samt  
likebehandling gjennom det grønne skiftet 

Helhetlige planer, standardisering og teknologiutvikling er nøkkelen
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https://www.entsoe.eu/outlooks/offshore-development/
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entso-e_pp_Offshore_Development_16p_200526.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entso-e_pp_Offshore_Development_Market_Reg_Issues_201014.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/210125_Offshore%20Development_Interoperability.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/210702_entso-e_pp_Offshore_Development_SysOps_Gov.pdf


Storskala havvind kommer også i Norge 
 
 
 


