
Havner vi bakpå i nord?
Erling Dalberg | Konserndirektør marked og teknologi







Vårt oppdrag:

• Sikker kraftforsyning

• Bidra til å stoppe klimaendringene





52,1% av norsk energibruk er fornybar 

I 2030 må dette være 80%

Kilde: Fornybarometeret



• Tidenes høyeste forbruk

• Uvanlig høye strømpriser i Sør-Norge

• Største strømproduksjon noensinne i 2021

• Enorme prisforskjeller innad i landet

Kraftsituasjonen i 

Norge





Kraftsituasjonen i 

Nord-Norge

• Kraftoverskudd

• Historisk lave priser

• Voldsomt trykk på etterspørsel

• Ingen trykk på tilbudssiden | Ingen ny

kraftproduksjon 

• Økt forbruk



Arva opplever 

rekordstor vekst

1500 MW forespurt kapasitet



Kraftbalanse 

Troms



«Kraftsystemet har behov for økt 

produksjon og økt overføringskapasitet»

-Statnett

Kilde: Europower



Er den norske fiskerinæringen klar 

for grønn omstilling?



Samlet energibehov 

per år ca. 6 TWh

Tromsø havn: 1.234 fartøy per år

Energibærer: 100% ammoniakk



I dag er det rundt 85 vogntog som kjører med 

sjømat fra Senja hver dag.

I 2030 vil det være rundt 160 vogntog



Prognose for årlig 

strømforbruk på 

Senja 2016-2030

Forbruk i MWh (1000 KWh) per år

Kilde: Sjømatklyngen Senja og Troms Kraft Nett, 2016



Havner vi bakpå i Nord-Norge?



Hva kan vi gjøre for å sikre at Nord-Norge har 

et kraftoverskudd også i fremtiden?



Lære av historien

Kilde: E24



1. Mer og ny vindkraft på land

2. Forsterke strømnettet

3. Større satsing på hydrogen og ammoniakk

4. Optimalisering av vannkraftanlegg og mer 

vann 

5. Energieffektivisering

Løsningen



Hvorfor vindkraft?

Kostnader ved ny kraftproduksjon i Norge 

Kilde: NVE, 2021



Potensiale for 

industriutvikling



Hvem blir de nye 

kraftkommunene?

Potensialet til Fakken Vindkraftverk i Karlsøy 

kommune:

- Gir i dag samlet inntekt på MNOK 6,5

- Fakken II: 11 turbiner, vil over doble produksjonen, ca. 340 

GWh

- Kommunens inntekter estimeres til MNOK 12, i tillegg 

kommer ringvirkninger

Storskala vindkraft- og hydrogenproduksjon på 

2 TWh kan gi årlige kommunale inntekter på rundt 

MNOK 80




