
 

  

Internt notat 

Til: Energiavdelingen     
 

Fra: Olav Karstad Isachsen .     

Ansvarlig: Birger Bergesen   

Dato: 28.02.2017   

Saksnr.: NVE   

Arkiv:   
Kopi:    

 
 

Revidert kostnadsrapport  

1 Sammendrag og sammenstilling 

I NVEs Rapport 2/2015 Kostnader i energisektoren ble det presentert kostnader for en rekke 
produksjons- og effektiviseringsløsninger. Dataene i rapporten er revidert per 2016 og er tilgjengelige 
i regneark. Foreliggende notat forklarer forutsetninger og endringer i forhold til rapporten av 2015.  

De viktigste endringene er: 

 Diskonteringsrenten er satt til 6 % mot 4 % sist 

 Brenselspriser og avgiftssatser er oppdatert. 

 Kostnadstallene er oppdatert, men i mange tilfeller er det gjort som inflasjonsjustering. De 
viktigste områdene hvor det er gjort nye vurderinger er: 

o Solvarme og solstrøm 

o Varmepumper 

o Biobrensel 

I de følgende figurer vises et utvalg av resultater.  
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FIGUR 1. LEVELIZED COST OF ENERGY (LCOE) FOR ET UTVALG LØSNINGER FOR KRAFTPRODUKSJON. 
LCOE ER SPLITTET I INVESTERING, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD OG BRENSELS- OG UTSLIPPSKOSTNADER. 
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FIGUR 2. LCOE FOR ET UTVALG LØSNINGER FOR KRAFT- OG VARMEPRODUKSJON (CHP). LCOE ER 

SPLITTET I INVESTERING, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD OG BRENSELS- OG UTSLIPPSKOSTNADER. 
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FIGUR 3. LCOE FOR ET UTVALG LØSNINGER FOR VARMEPRODUKSJON, GRUNNLAST. LCOE ER SPLITTET I 

INVESTERING, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD OG BRENSELS- OG UTSLIPPSKOSTNADER. 
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FIGUR 4. LCOE FOR ET UTVALG LØSNINGER FOR VARMEPRODUKSJON, TOPPLAST. LCOE ER SPLITTET I 

INVESTERING, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD OG BRENSELS- OG UTSLIPPSKOSTNADER. 
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FIGUR 5. LCOE FOR ETTERISOLERING AV VEGG. 

 

  

FIGUR 6. LCOE FOR MONTERING AV BEHOVSSTYRING FOR VENTILASJON 
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FIGUR 7. LCOE FOR STYRINGSSYSTEM FOR BELYSNING. 
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FIGUR 8. FREMTIDIG UTVIKLING AV KOSTNADER FOR KRAFTPRODUKSJON OG CHP. LCOE FOR 2016 OG 

2035. 
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FIGUR 9. FREMTIDIG UTVIKLING AV KOSTNADER FOR STORSKALA (> 1 MW) VARMEPRODUKSJON. LCOE 

FOR 2016 OG 2035. 
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FIGUR 10. FREMTIDIG UTVIKLING AV KOSTNADER FOR SMÅSKALA (< 1 MW) VARMEPRODUKSJON. LCOE 

FOR 2016 OG 2035. 
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1. Innledning 

NVE publiserte i 2015 (Rapport nr. 2) Kostnader i energisektoren. Kraft, varme og effektivisering. 
Energiavdelingen satte i 2016 i gang en revisjon av dataene i rapporten. De reviderte data er presentert 
i en gruppe regneark. I foreliggende notat er de enkelte teknologier og løsninger beskrevet – men bare 
i den grad vi har sett behov for å endre eller supplere teksten i rapporten fra 2015. Foreliggende notat 
gir derfor ikke en fyllestgjørende forklaring til tabellene, men må leses som et tillegg til forrige 
rapport. 

NVE tar sikte på regelmessig oppdatering av kostnadsdata. Disse data gir viktig input til NVEs eget 
modellarbeid for utviklingen i energisektoren i Norge og internasjonalt. NVE ønsker mest mulig 
åpenhet om disse data, og vil derfor gjøre dem tilgjengelig for andre interesserte. NVE anser dialog 
mellom ulike miljøer om hvordan konkurranseforholdet mellom ulike løsninger utvikler seg, som 
positivt og mottar gjerne kommentarer til dataene. NVE vil vurdere kostnadene på nytt etter en 
periode. Man vil da også vurdere om det er hensiktsmessig å publisere en ny samlet rapport. 

2. Forutsetninger 

I rapporten av 2015 ble det brukt en kalkulasjonsrente på 4 % med bakgrunn i anbefalinger fra 
Direktoratet for økonomistyring. NVE har siden blitt bedt av Olje- og energidepartementet om å bruke 
6 %, mens det i 2015 ble lagt 4 % til grunn. Dette er i mange sammenhenger en høy rentesats, men det 
er lagt vekt på at alle teknologiene bør presenteres med samme rentenivå. 
 
Degraderingsrate for de fleste anlegg er satt opp til 0,1 prosent per år. Dette gir om lag 2,5 % 
reduksjon i produksjon over levetiden som ble forutsatt i kostnadsrapport fra 2015. Endringen er gjort 
for å forenkle beregningene. For noen teknologier er det satt en annen degraderingsrate, basert på 
konkrete vurderinger. 
 

3. Metodikk 

Brenselspriser er oppgitt i forhold til nedre brennverdi i brensel. For biobrensel og avfall benyttes 
effektiv brennverdi. Informasjon fra kostnadsrapporten fra 2015 om virkningsgrader basert på nedre 
og effektiv (biobrensel og avfall) brennverdi for termiske anlegg er supplert med virkningsgrader 
basert på øvre brennverdi i brensel. Øvre brennverdi viser brennverdien av absolutt tørt brensel, 
inkludert fordampingsvarmen fra vanndamp som dannes. Nedre brennverdi er øvre brennverdien 
fratrukket energien i vanndamp som dannes fra kjemisk bunnet vann i brenselet. For brensel som 
inneholder vann, for eksempel biobrensel og husholdningsavfall, trenges det energi for å fordampe 
vannet. For slik brensel er det vanlig å bruke effektiv brennverdi som er nedre brennverdi redusert med 
fordampingsvarmen til det vannet som brenselet inneholder. Den viser energien som en kan få ut av 
brensel uten å benytte røykgasskondensering.  

 
Årsvirkningsgrad  
Virkningsgrader i rapporten er momentanvirkningsgrader basert på nominell last. Årsvirkningsgrad er 
den gjennomsnittlige virkningsgraden for et anlegg over definert tidsperiode, typisk år eller 
fyringssesong, og inkluderer både perioder med drift og standby/varmholding. Dette medfører at 
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årsvirkningsgraden ligger lavere enn momentanvirkningsgraden. Parametere som påvirker 
årsvirkningsgraden er: 

- Momentan virkningsgrad (anleggs- og teknologiavhengig). 

- Lastprofil (hvordan anlegget driftes, driftstid ved ulike ytelser) 

- Regulerbarhet på utstyr 

- Standby energiforbruk (Energibruk for å holde anlegget varmt og klar for snarlig oppstart). 

- Antall oppstarter og stans. 

Årsvirkningsgrader vs momentan virkningsgrad:  
 Kjeler 5-15 % lavere. Størst for fast brensel, lavere for kjel med bedre regulerbarhet. 
 Kjernekraftverk ca. 1,5 % lavere. 
 Kombikraftverk (gass) ca. 5 % lavere. 
 Kullkraftverk 5-10 % lavere. 
 Bioanlegg 5-10 % lavere. 

For anlegg som produserer kraft beregnes kraftproduksjon ved å gange eleffekt (MWel) med 
fullasttimer. For kjeler referer kjelytelse til innfyrt energi. Varmeproduksjonen beregnes ved å 
multiplisere ytelse (MW) med fullasttimer og virkningsgraden.  
  

4. Kraftproduksjon 

4.1. Vannkraft 

Ved LCOE- og nyttekostnadsberegninger for nye anlegg har NVE tidligere kalkulert de årlige 
driftskostnadene til 1 % av investeringen. Dette utgjør normalt 2 – 4 øre/kWh produsert kraft. 
Innsamling av kostnader for et utvalg med større vannkraft i senere tid tyder på at 4 øre/kWh er mer 
representativt for vedlikeholdskostnadene til større vannkraftverk, og dette legges derfor til grunn i 
beregningene for vannkraftverk over 10 MW. 

NVE samler ikke inn kostnader for drift og vedlikehold av småskala vannkraftverk, men informasjon 
fra bransjen tyder på at drifts- og vedlikeholdskostnader for småkraftverk er noe høyere enn for større 
kraftverk. Etter en vurdering av tilgjengelig informasjon, og kontroll av økonomiske data for 
småkraftselskaper i databasen Erapp II legger NVE heretter til grunn 7 øre/kWh i drifts- og 
vedlikeholdskostnader for småskala vannkraftverk (mindre enn 10 MW). 

Kostnader for vannkraft er estimert ved å se på LCOE til nye kraftverk som har endelig konsesjon, 
men som ikke er bygd ut ennå per 31.12.2016. Produksjon og kostnad er estimatene oppgitt i 
konsesjonssøknaden. I grunnlaget er det 4,3 TWh, 18 store kraftverk (≥10 MW) og 327 småkraftverk. 
Kostnadene inkluderer nettanlegg for tilknytning til eksisterende distribusjonsnett og for noen av 
kraftverkene kan anleggsbidrag være tatt med i kostnadsestimatet. Likevel, utgjør nettanlegg en liten 
del av de totale kostnadene. 
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FIGUR 11: TILBUDSKURVE KONSESJONSGITT IKKE UTBYGD VANNKRAFT 31.12.2016. 

Til sammenligning oppgis også kostnadene for 37 småkraftverk innrapportert gjennom skjema for 
idriftsettelse i perioden 2010-2015.  
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FIGUR 12: TILBUDSKURVE FOR SMÅKRAFTVERK INNRAPPORTERT SATT I DRIFT 2014-2015. 

4.2. Landbasert vindkraft 

Tallene for landbasert vindkraft er oppdatert til å inkludere tall for vindkraftverk realisert i 2014 og 
2015.  Kostnadstallene for vindkraft er nå presentert for tre perioder; 2007-2009, 2011-2013 og 2014-
2015.  I forrige rapport ble det laget et referanseprosjekt for 2014 for å synliggjøre nedgangen i 
vindkraftkostnadene siden de siste vindkraftverkene hadde blitt realisert.  NVE har vurdert å gjøre 
dette også nå, men etter å ha vurdert alle tilgjengelige tall for vindkraftverk under bygging er det 
konkludert med at tallene for 2014-2015 er representative også for vindkraftverk under bygging i 
2016-2017. 

Kostnadstall for 2007-2009 og 2011-2013 var med i 2015-rapporten, men er nå justert til 2016-kroner.  
Drifts- og vedlikeholdskostnader er justert ned i forhold til forrige rapport, fra 15 øre/kWh til 10 
øre/kWh for alle tre perioder.   

Det foreligger få sikre tall for drifts- og vedlikeholdskostnader for norske vindkraftverk. Store deler av 
drifts- og vedlikeholdskostnader for norske vindkraftverk er forbundet i serviceavtaler med 
vindturbinleverandører. Strukturen og prisnivået på disse avtalene kan variere betydelig. Nivået på 
drifts- og vedlikeholdskostnader kan også variere med flere øre/kWh avhengig av for eksempel 
klimatiske forhold og stordriftsfordeler. NVE har få forutsetninger for å differensiere 
kostnadsestimatene for ulike prosjekter.  
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I tiltakshavernes kostnadsberegninger i konsesjonssøknader legges det ofte til grunn at drifts- og 
vedlikeholdskostnader vil være i størrelsesorden 10-15 øre/kWh, og dette støttes av en 
spørreundersøkelse som NORWEA har gjort om typiske drifts- og vedlikeholdskostnader hos norske 
vindkraftprodusenter.  Disse estimatene er gjerne fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, og kan omfatte 
kostnader som forsikringer og innmatningstariffer som ikke hører til i en samfunnøkonomisk 
beregning.  Dette tilsier at et samfunnsøkonomisk estimat bør ligge godt under 15 øre/kWh.   

Ut fra den informasjonen som NVE har tilgang til, inkludert overordnede regnskapstall for 
vindkraftselskaper, anses det som rimelig å legge til grunn 10 øre/kWh i drifts- og 
vedlikeholdskostnader i samfunnsøkonomiske beregninger. 

 

4.3. Havvind 

Kostnader for havvind er meget stedspesifikke, og dette ble reflektert som et stort spenn i kostnader i 
2015 rapporten.  NVEs vurdering i 2017 er at dette spennet fortsatt er representativ for havvind i 
Norge, til tross for at det har kommet flere svært billige prosjekter i utlandet. 

4.4. Biokraft 

Kostnader for bioanlegg er justert opp ved hjelp av inflasjonsindeks på om lag 8 % fra 2013 til 2016. 

4.5. Solstrøm 

Det er hentet inn nye kostnadstall for solcelleanlegg. Tallene er utarbeidet av Multiconsult og er fra 
2016. Den største endringen i beregningene av LCOE er at det er brukt en kalkulasjonsrente på 6 % 
mot 4 % i forrige kostnadsrapport. I tillegg er inndelingen på anlegg noe annerledes. Disse typene 
anlegg er brukt i denne rapporten: 
 

 Enebolig, 0 - 15 kWp 

 Næringsbygg,  10 - 500 kWp 

 Industrielle anlegg > 500 kWp 

4.6. Kjernekraft 

Kostnader for kjernekraftverk er oppjustert fra 2013 til 2016-nivå ved hjelp av inflasjonsindeks på 8 
%.   

4.7. Brenselceller 

Kostnader for brenselceller er inflasjonsjustert. Faktor for fremtidig teknologiforbedring er satt etter 
NVEs litteraturstudie i 2016 av ulike lagringsteknologier. 

4.8. Gasskraftverk 

Kostnader for gasskraftverk er oppjustert fra 2013 til 2016-nivå ved hjelp av inflasjonsindeks på 8 %.   
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Framtidige kostnader er sterkt avhengig av utvikling i brenselspris og utslippskostnader. 
Teknologiutvikling er knyttet til forbedring i virkningsgrader. I Europa spiller gasskraft en viktig rolle 
som backup for økende andel uregulerbar produksjon. Det stilles økende krav for fleksibiliteten i drift 
og brensel. For mer informasjon om utviklingstrender refereres til Elforsk rapport 2014:40 El från nya 
och framtida anläggningar og IEA ETSAP Energy Supply Technologies Data1. 

4.9. Kullfyrt kondenskraftverk 

Kostnader for kullfyrt kondenskraftverk er oppjustert fra 2013 til 2016-nivå ved hjelp av 
inflasjonsindeks på 8 %.   

Virkningsgraden for kullkraftverk er oppjustert til 46 % basert på Elforsk rapport 2014:40 El från nya 
och framtida anläggningar og IEA ETSAP Energy Supply Technologies Data2. 

4.10. Dieselkraftverk 

Kostnader for dieselkraftverk er oppjustert fra 2013 til 2016-nivå ved hjelp av inflasjonsindeks på 8 %.   

 

5. Kraft- og varmeproduksjon 

5.1. Biobrensel CHP 

Kostnader for bioanlegg er justert opp ved hjelp av inflasjonsindeks på om lag 8 % fra 2013 til 2016. 
Sammenliknet med kostnadsrapport 2015 ligger energikostnad (LCOE) for kraft produsert av bio-CHP 
høyere på grunn av lavere kostnad for varmeproduksjon. Kostnaden for varmeproduksjon trekkes fra 
totalkostnad for produksjon av kraft og varme. Dette kalles varmekreditering (se mer om 
varmekreditering i kapittel 4.1.1. NVE 2015-2). 
I tillegg til anlegg presentert i rapporten fra 2015 ble det hentet kostnader for bioanlegg som benytter 
røykgasskondenserende teknologi. Teknologien gjør det mulig å gjenvinne energien ved å kondensere 
fuktighet i røykgassen. I tillegg til å utnytte mer energi fra brenselet bidrar røykgasskondensering til å 
minske partikkelutslipp fra forbrenningen. 
Det stilles to krav ved bruk av røykgasskondensering. Det første er at brenselsfuktighet bør vare over 
40 %. Det andre gjelder temperaturen til returvann. De fleste fjernvarmeanlegg med 
røykgasskondensering bruker returvann for å kjøle røykgassene. Temperaturen til returvannet bør være 
lav nok, helst 50-55 °C eller lavere. 
 

5.2. Avfallskraft-varme 

Basert på innspill fra bransjen ble investeringskostnader oppjustert fra nivå i forrige 
kostnadsrapporten. Fordelingen mellom forskjellige komponenter er beholdt som i rapporten fra 2015. 
Drift- og vedlikeholdskostnader er oppjustert ved hjelp av inflasjonsindeks. 
 

                                                      
1  http://www.iea-etsap.org/index.php/energy-technology-data/energy-supply-technologies-data 
2 Se fotnote 1. 
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5.3. Gassmotor og –turbin med avgasskjel 

Kostnader er justert opp ved hjelp av inflasjonsindeks på om lag 8 % fra 2013 til 2016.  
 

6. Varmeproduksjon og varmesentraler 

6.1. Elkjel 

Kostnadene fra forrige rapport er inflasjonsjustert. 

6.2. Oljekjel 

I tillegg til anlegg i kostnadsrapporten fra 2015 hentet NVE investeringskostnader for oljekjeler på 10 
kW og 150 kW. Driftskostnader for slike anlegg er antatt å ligne tilsvarende gasskjel. 
Kostnader fra 2015 rapporten er oppjustert ved hjelp av inflasjonsindeks.  

6.3. Bioolje 

Investeringskostnader for 10 kW og 150 kW kjeler er antatt å ligge ca. 10 % høyere enn tilsvarende 
oljekjeler. Det er lagt samme fordelingen over kostnadselementer som i rapporten fra 2015. For øvrige 
kjeler ble kostnader fra 2015 rapporten oppjustert ved hjelp av inflasjonsindeks. 

6.4. Gasskjel 

Kostnader er justert opp ved hjelp av inflasjonsindeks på om lag 8 % fra 2013 til 2016.  

6.5. Biokjel 

Investeringskostnader for biokjel justeres opp fra 2013-nivå til 2016 ved hjelp av inflasjonsindeks på 
om lag 8 %. Basert på innspill fra bransjen ble driftskostnader redusert. Faste driftskostnader omfatter 
lønn og vedlikeholdskostnader mens variable driftskostnader er kostnader for askehåndtering og 
kostnader knyttet til internt kraftbruk for vifter, motorer, brenselshåndtering, pumper, trykkholdning, 
lys osv. Detaljerte antagelser lagt til grunn ved beregning finnes i regnearket Biokjel, ark 
Driftskostnader. 
 
Mulig økning i rensekostnader for mellomstore anlegg 
I november 2015 vedtok EU et nytt direktiv for å begrense utslippene av svoveldioksid, 
nitrogenoksider og støv fra mellomstore forbrenningsanlegg 1-50 MW. For å overholde det nye kravet 
om 50 mg/Nm3 er det nødvendig å installere elektrofilter. For anlegg over 5 MW er det norske kravet i 
dag 75 mg/Nm3, slik at innskjerpingen ikke er så stor, og de fleste allerede har tatt i bruk slik 
renseteknologi. Men for anlegg i størrelsen 1-5 MW er gjeldende krav i Norge 225 mg/Nm3, slik at de 
nye kravene vil bety at det må investeres i nytt renseutstyr. Slike renseanlegg er plasskrevende og 
kostbare. Vanlig renseteknologi for disse anleggene i dag er multisyklon-renseanlegg. For å klare de 
nye kravene må man i tillegg bruke enten elektrofilter eller pose-filter med en investering på 1-3 mill. 
kr. Hvis direktivet blir vedtatt i Norge gjelder kravende for nye anlegg gjelder fra 2018, mens for 
eksisterende anlegg gjelder de ikke før 2030.   
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6.6. Avfallskjel 

Basert på innspill fra bransjen ble investeringskostnader oppjustert fra nivå i forrige 
kostnadsrapporten. Fordelingen mellom forskjellige komponenter er beholdt som i rapporten fra 2015. 
Drift- og vedlikeholdskostnader er oppjustert ved hjelp av inflasjonsindeks. 
For rivningsvirke hadde rapport fra 2015 tre typer brensel: rene paller, impregnert virke og trevirke 
med maling. Denne gangen vises det kostnader for returtrevirke med fuktighet på 25 %. Investerings- 
og driftskostnader er justert med konsumprisindeks fra 2013 til 2016-prisnivå. 

6.7. Mobile kjeler 

Kostnader er justert opp ved hjelp av inflasjonsindeks på om lag 8 % fra 2013 til 2016.  
 

6.8. Varmepumper 

Nøkkeltall for varmepumper er oppdatert. Dette gjelder både kostnader, SCOP og brukstid. Alle disse 
påvirker LCOE for varmepumper.  

 

Tabell 1 Oversikt over nye varmepumpeklasser i Kostnadsrapport 2017 

 Kostnadsrapport 2015 Kostnadsrapport 2017 

Luft-til-luft-varmepumpe 0,0038 MW Utvidet med 0,15 MW og 
0,035 MW.  

Luft-til-vann-varmepumpe 0,01 MW, 0,15 MW og 1 MV Utvidet med 0,005 MW og 
0,1 MW og 0,3 MW.  

Utvidet med 
tappevannvarmepumper: 0,05 
MW og 0,15 MW.  

Væske-til-vann-varmepumpe Sjøvann 0,5 MW, 1 MW, 
10 MW.  

Bergvarme 0,15 MW, 1 MW, 
5 MW, 10 MW 

Grunnvann; 0,01 MW, 
0,15 MW, 1 MW, 5 MW, 
10 MW 

Slått sammen til Væske-til-
vann-varmepumpe, dvs én 
gruppe;  

Bergvarme: 0,01 MW, 
0,035 MW, 0,075 MW, 
0,15 MW, 0,5 MW,1 MW, 
5 MW, 10 MW 

Sjøvann og grunnvann: 
0,5 MW,1 MW, 5 MW, 
10 MW 
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Oppdatering av varmepumpetallene er basert på innspill fra bransjen3 og noe data fra Enova. 
Kostnadsgrunnlaget for varmepumper har blitt utvidet med flere varmepumpestørrelser, for å bedre 
gjenspeile hva som selges og installeres. Kostnadsrapporten 2015 hadde eksempelvis kun én klasse for 
luft-til-luft-varmepumpe, nemlig 0,0038 MW. Underlaget er nå utvidet med litt større pumper.  

Sjøvannsvarmepumper, bergvarmepumper og grunnvannsvarmepumper er slått sammen til én 
kategori; Væske-til-vann-varmepumpe. Dette fordi anleggskostnad for pumpene er ganske like, det er 
kostnadene for opptakssystem som varierer. Kostnad for opptakssystemet for bergvarme er 
eksempelvis høyere enn opptakssystem for sjøvann. Væske-til-vann-varmepumpene er derfor satt opp 
med lik kostnad for selve pumpen, men med mulighet for å ulike løsninger for opptakssystem.  

Der det har vist seg vanskelig å finne nye tall har vi valgt å bruke tall fra Kostnadsrapporten 2015. 
Noen steder har vi valgt å sette verdiene som et mellomnivå mellom ulike innspill. Eksempelvis 
mellom verdier fra Enova og fra Kostnadsrapport 2015.  

I kostnadsrapport 2017 er begrepet effektfaktor, endret til SCOP. I kostnadsrapport 2015 ble begrepet 
effektfaktor brukt, og forklart som forholdet mellom avgitt energi og tilført energi til varmepumpen. I 
kostnadsrapport 2017 brukes SCOP. Det er publisert en del ulike og varierende definisjoner på SCOP. 
I kostnadsrapport 2017 prøver NVE å holde SCOP til det som vises som SPFH2 og SPFH3 i FIGUR 15. 
For de største anleggene er det prøvd å bruke systemgrense SPFH2, mens for de litt mindre systemene 
er det prøvd å bruke SPFH3. Det vil være litt variasjon i hvilken systemgrense som er brukt. I tillegg er 
det stor variasjon i kostnadstall, og det ligger derfor noe usikkerhet også i disse tallene. 

 

FIGUR 15. EKSEMPLER PÅ SYSTEMGRENSER FOR VARMEPUMPE OG VARMESYSTEM. KILDE: SEPEMO4 

                                                      
3 Det har blitt gjennomført to workshop med bransjerepresentanter.  
4 https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/sepemo-

build_final_report_sepemo_build_en.pdf  



Side 
21
 
 

 
6.9. Solvarme 

Det er hentet inn nye kostnadstall for solvarmeanlegg. Tallene er utarbeidet av Multiconsult og er fra 
2016. Den største endringen i beregningene av LCOE er at det er brukt en kalkulasjonsrente på 6 % 
mot 4 % i forrige kostnadsrapport. 

Tallene representerer 4 typer anlegg: 

 Tappevannsanlegg, 6 m2  

 Kombianlegg, 12 m2, 1 – 2 m3 varmelager 

 Solvarmeanlegg for næringsbygg, 300 m2, 20-30 m3 varmelager  

 Frittstående bakkemonterte solvarmeanlegg, 10 000 m2, ca. 2000 m3 varmelager 

 

7. Energieffektivisering 

Materialet om energieffektivisering er det samme som ble brukt i rapporten fra 2015. Men i 
sammenligningen med produksjonsløsninger er det gjort en endring. Noen av forutsetningene for 
beregningene som ble gjort av Multiconsult er: 

 Tiltakene forutsettes gjort på et gjennomsnittsbygg basert på dagens (2014) bygningsmasse. 

 Tiltakene oppgraderer bygget til passivhusnivå. 

 LCOE for hvert tiltak er gitt med høy, median og lav ved å variere byggets tilstand/alder, 
driftstid og innetemperatur, og klima. 

For etterisoleringstiltakene er lav LCOE karakterisert av at bare merkostnadene ved økt isolasjon er 
tatt med, at byggets tilstand var som «før 1949» og plassert i kaldt klima. Det brede intervall som i 
forrige rapport er presentert for hele bygningsmassen er ikke egnet for en sammenligning med 
kostnadene som er angitt for produksjonsløsningene. For andre løsninger er det angitt et kostnadsnivå 
som representerer en substansiell ny utbygging – ikke et gjennomsnitt av alle mulige utbygginger. 
Likeså er det mest realistisk at et større effektiviseringstiltak på et bygg vil gjøres i kombinasjon med 
andre renoveringsformål. 

Vår konklusjon er at sammenligningen mellom ulike løsninger gir et mer realistisk bilde ved å bruke 
den kostnad som Multiconsult har angitt som «lav LCOE» som uttrykk for kostnadene ved de første 
tiltakene av den aktuelle type. NVEs ambisjon er ved en senere anledning å anslå hvor store 
potensialer som er tilgjengelig for ulike kostnadsnivåer gjennom en kostnadskurve. 

8. Overføring av kraft og varme 

8.1. Kraftoverføring 

NVE har ikke noe nytt grunnlag for kostnader for kraftoverføringsanlegg, men det er likevel gjort 
noen endringer i underlaget. Grunnlaget som ble brukt i forrige kostnadsrapport ble samlet inn som 
underlag til nytt vektsystem for kostnadsnormen til nettselskapene. Forrige kostnadsrapport kom før 
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høringen av de nye kostnadsnormene var fullført, og det ble i etterkant gjort endringer etter 
tilbakemeldinger fra nettselskaper5. Oppdaterte tabeller for eksempelkomponenter fra 
kostnadsrapporten 2015 er gitt i regneark.  

Det kan være store variasjoner i kostnader knyttet til nettanlegg, både i ulike områder av landet og på 
bakgrunn av endringer i valuta. En sammenligning av tallgrunnlaget i det nye vektsystemet og 
kostnader estimert i konsesjonssøknader de siste årene viser at disse i mange tilfeller er 
sammenlignbare og innenfor et usikkerhetsintervall på 20 %. NVE arbeider for å få på plass et mer 
robust system for løpende oppdatering av kostnadsgrunnlag for kraftoverføringsanlegg.  

 

8.2. Varmeoverføring 

NVE har ikke grunnlag for å oppgi nye kostnader for fjernvarmenett og tilhørende kundesentraler. Det 
er indikasjoner på at kostnadene for graving og rørleggerarbeid har gått noe opp, men først og fremst 
er det store variasjoner etter lokalisering og hva slags område traséen skal gå gjennom. Likeså er det 
for kundesentraler variasjon ut fra hvordan de er utstyrt. Kostnadene fra forrige rapport er oppgitt uten 
prisjustering. 

9. Energilagring 

Energilagring var bare summarisk behandlet i forrige rapport. Siden den gang er det utredet kostnader 
for batterier og hydrogen. Noe informasjon er også samlet om termisk lagring.  

 

                                                      
5 De ulike høringsdokumentene og det nye vektsystemet er tilgjengelige på nve.no:  https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-

marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/aktuelle-prosjekter/mer-treffsikre-kostnadsnormer-for-

nettselskaper/  


