
Temasession 2023
Energiforsyning i en urolig tid

Hvordan skal Norden håndtere udfordringerne i den  
igangværende energikrise? 

Europa befinder sig midt i en energikrise, og den står højt på dagsordenen 
i alle de nordiske lande. Den sikkerhedspolitiske situation med Ruslands 
invasion af Ukraine er en af de primære årsager til krisen.

Norden står over for et ”trilemma”, hvor energisikkerhed, bæredygtighed 
og energipriser kan trække i hver sin retning. Ambitionen i det nordiske sa-
marbejde er at styrke energiforsyningssikkerheden i Norden og samtidig 
sikre adgang til energi, som er både bæredygtig og økonomisk retfærdig 
for borgerne i tråd med visionen om, at Norden skal være verdens mest 
bæredygtige og integrerede region.

Formålet med temadebatterne er at drøfte Nordens muligheder for at  
imødegå de udfordringer, der er for energiforsyningen i en urolig tid.

Ekspertindlæg og debat

• Bryndís Haraldsdóttir, ordfører i Islands delegation, Nordisk Råd

• Introduktion: Jorodd Asphjell, Nordisk Råds præsident 

• Terje Aasland, Norges  olje- og energiminister

• Halla Hrund Logadóttir, direktør, 
National Energy Authority of Iceland (Orkustofnun)

• Jarand Rystad, administrerende direktør 
Rystad Energy analyse- og rådgivningsselskap 

• Præsentation af Nordisk Energiforsknings (NEF) rapport 
Klaus Skytte, direktør for Nordisk Energiforskning

12:30-13:30

Tisdag den 14 mars
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13:45-15:00

15:30-18:00

Paneldebat

• Halla Hrund Logadóttir, direktØr Islands energiforsyning

• Klaus Skytte, direktØr nordisk energiforskning og Ola Elvestuen,  
leder for utvalget for et bærekraftig Norden

• Moderator: Bogi Ágústsson, journalist (IS)

Paus

Aktualitetsdebat i plenum

• Helge Orten, Nordisk Råds visepræsident

• Guðlaugur Þór Þórðarson,  
Islands miljø-, energi- og klimaminister

Ekskursion til det geotermiske  
kraftværk Hellisheiðarvirkjun

13:30-13:45
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De nordiske landene opplever en energikrise uten sidestykke. 
Høye strømpriser for sluttforbrukere er en av de store effek-
tene av dagens situasjon. En rekke krisehåndteringsordninger 
har blitt lansert på EU- og nasjonalt nivå for å håndtere situ-
asjonen. Krisen er sterkt påvirket av ringvirkninger fra kon-
tinentale Europa og den russiske invasjonen av Ukraina. Den 
underliggende strukturelle utviklingen de siste årene er også 
en viktig medvirkende årsak. Risikoer for energimarkedene 
generelt, og elektrisitetsmarkedene spesifikt, kan påvirke for-
syningssikkerheten i årene som kommer. Videreutviklingen av 
det nordiske energisamarbeidet er mer viktig enn noensinne.

Rapporten gir anbefalinger til beslutningstakere på nasjonalt,  
nordisk, EU- og internasjonalt nivå for å håndtere det såkalte  
«energitrilemmaet» – hvordan å øke forsyningssik-
kerhet, samtidig som man sikrer en økonomisk 
og sosialt bærekraftig energiomstilling. 
Drivfaktorer for energikrisen, de nordiske 
landenes eksponering for disse driverne og 
fremtidige risikoer for nordiske energi- 
systemer analyseres for å avgjøre 
om tilstrekkelige avbøtende tilt-
ak er på plass. Avgrensninger 
inkluderer cybersikkerhet, geo-
politiske trusler og inflasjon. 

Anbefalingene her kan brukes til å informere politiske beslutninger på 
nasjonalt nivå, samt for å styrke nordisk samarbeid. Det er behov for 
ytterligere analyser for å fastslå hvordan hver anbefaling kan, eller bør, 
iverksettes basert på en grundig konsekvensutredning i hvert land. Det 
legges særlig vekt på forsyningssikkerhet for strøm, med økonomisk 
rettferdighet og bærekraft som andreprioriteter. Anbefalingene kon-
sentrerer på sammenkoblede energimarkeder i Norden – spesielt elek-
trisitetssystemene. Naturgass- og fjernvarme er dekket i mindre grad, da 
disse ikke er sammenkoblet på samme nivå som elektrisitetssystemene.

Sammendrag  
av rapporten: 
Det nordiske energi- 
trilemma, skrevet af  
Nordisk Energiforskning
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Anbefalinger på nordisk nivå
De nordiske landene bør videreutvikle de nordiske energisystemene og 
styrke forsyningssikkerheten i Norden i tråd med visjonen om Norden som 
verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030. De nordiske 
energisystemene er forskjellige, men har også mye til felles. Synergi 
(nordisk nytte) oppnås ved økt samarbeid. Sammen opprettholder vi høy 
forsyningssikkerhet og sosialt bærekraftig energisystemer.
Vi må sørge for at energisystemene er robuste (engelsk: resilient) mot 
ytre påvirkninger. Og at den grønne overgangen skjer så smidig og inklud-
erende som mulig.
 
Tre av de viktigste anbefalingene på nordisk nivå er:

• Styrke infrastruktur på nordisk nivå: Nordisk koordinering av  
energioverførings- og lagringsnivåer kan være et relevant tiltak. 
Sektorkobling, Power2X og utbygging av energiinfrastruktur for  
andre energivektorer enn elektrisitet vil også være nødvendig for  
å sikre fornybar energiintegrasjon og forsyningssikkerhet.

• Fremskynde konsesjonsprosessen: Det er behov for strukturelle tilt-
ak for å håndtere tillatelsesprosedyrer for energianlegg og infras-
truktur. Det vil være lærerikt å samle gode eksempler på samarbeid 
mellom næringsliv, kommuner og myndigheter for å fremskynde 
prosessen.
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• Sikre offentlig aksept: Den «sosiale bærekraften» av energiom-
stillingen bør være en sentral politisk prioritet, gjennom offentlige 
inkluderingstiltak, informasjonskampanjer og digitale verktøy for å 
sikre aksept for ny energiinfrastruktur og nettutvidelse.

Bilag (figurer)

Drivfaktorer, beredskap og respons
Drivfaktorer for energikrisen – «Den perfekte stormen» fører til høyere 
energipriser og avbrudd i strømforsyningen

Beredskap – Det er betydelig variasjon i landenes eksponeringen mot de 
identifiserte drivfaktorene
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Respons – De nordiske landene har iverksatt en rekke initiativer for å 
håndtere krisen og gi økonomisk støtte til forbrukere

Risikoer og avbØtende tiltak
Risiko & tiltak – Risikovurdering er kombinert med gap-analyse for å gi 
anbefalinger på nordisk nivå
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EU:s insatser emot energikrisen

Från ett europeiskt perspektiv har Rysslands omotiverade militära  
angrepp på Ukraina och användning av gasleveranser som ett vapen lett 
till en energikris utan motstycke. Energipriserna har stigit kraftigt och lett 
till hårda tider för invånarna, detta efter år av pandemi där den ekon-
omiska återhämtningen precis var på väg att ta fart. EU: s befolkning 
förväntar sig resultat och EU har vidtagit kraftfulla åtgärder för att lösa 
de mycket svåra säkerhetsproblem som följer av energikrisen.

De ryska energileveranserna till EU har minskat kraftigt – från 45 procent 
i fjol till bara 14 procent i september 2022 – och EU har både lyckats hitta 
alternativa leverantörer och minskat sin efterfrågan för att uppväga 
bortfallet. EU har också arbetat aktivt med åtgärder för att mildra mark-
nadsvolatiliteten och hjälpa befolkningen och företagen genom att slussa 
vidare energisektorns höga intäkter. För att säkerställa försörjningen de 
kommande vintrarna har EU infört minimikrav på lagring av gas och ett 
mål om att minska efterfrågan på gas med 15 procent för att skapa en 
bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Arbetet med att spara en-
ergi och fylla på lagren har hittills haft goda resultat enligt kommissionen. 
I maj 2022 antogs ”RepowerEU-planen” för att bryta beroendet av ryska 
fossila bränslen så snabbt som möjligt. I september 2022 antogs nya åt-
gärder för att minska efterfrågan på energi och använda intäkterna från 
energisektorn till förmån för allmänhet och näringsliv. Den 18 oktober 
2022 föreslog kommissionen nya åtgärder för gemensamma gasinköp, 
mekanismer för pristak, transparent användning av infrastruktur, soli-
daritet mellan EU-länderna och efterfrågestyrning. Detta för att skapa 
ytterligare stabilitet på marknaden.

EU har satt upp en rad viktiga mål såsom 5 % krav på att sänka efter-
frågan på el då priset är som högst, 15 % mål för minskad efterfrågan på 
gas och 92 % nivå på gasdiversifiering av europeiska leverantörer
EU har i flera månader samarbetat med internationella partners för att 
diversifiera leveranserna och har säkrat en rekordhög import av flytande 
naturgas (LNG) och större leveranser av gas i rörledning. 

Baggrundsinformation 
udarbejdet af Nordisk 
Råds sekretariat
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Resultatet av dessa förhandlingar har bland utmynnat i:
• Ett trilateralt samförståndsavtal mellan EU, Egypten och Israel  

om export av naturgas till EU.

• Ett samförståndsavtal med Azerbajdzjan om ett strategiskt  
partnerskap på energiområdet.

• Ett åtagande från USA om att förse EU med ytterligare minst  
15 miljarder kubikmeter LNG i år.

Under första halvåret 2022 ökade importen av LNG från andra källor än 
Ryssland med 19 miljarder kubikmeter jämfört med samma period förra 
året. Importen från Norge, Azerbajdzjan, Storbritannien och Nordafrika 
via rörledningar ökade med 14 miljarder kubikmeter.

För att minska risken och kostnaderna för EU i händelse av leveran-
savbrott har kommissionen antagit en plan för att hjälpa EU-länderna 
att minska efterfrågan. Planen syftar till, att ställa om från gas till alter-
nativa bränslen, att stimulera till minskad konsumtion och en möjlighet 
att utlysa en ”unionsvarning” som tvingar alla EU-länder att minska 
gasförbrukningen. Planen har redan gett resultat genom en minskad 
gasförbrukning med cirka 15 procent och utmynnat i minskade ryska 
gasleveranser från 40 procent till 9 procent för gas i rörledningar. Utöver 
detta har kommissionen möjlighet att tillfälligt godkänna statsstöd till 
specifika hjälpinsatser vilket är en del av den krismekanism som bland 
annat användes under covid-19 pandemin.


