
 

NAEE-seminar  

 

Velkommen til seminar om gassmarkedet i Europa  
 

Hva er utsiktene for gassmarkedet i Europa? Hvordan dannes gassprisen 

og hva har det å si for det norske kraftmarkedet?  

 
Onsdag 7. desember 2022 kl. 15-17 

 
 

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine 
medlemmer og andre interesserte til et seminar om gassmarkedet i Europa.  
 
 
Både gasspriser og kraftpriser har vært skyhøye i Europa i år. Hva er utsiktene til gassmarkedet i 
Europa på noen års sikt? Hvordan dannes gassprisen? Hvilken rolle spiller gass i det europeiske 
kraftmarkedet i og hva betyr det for kraftprisene i Norge?  
 
Vel møtt! 
  

Agenda 
 

• Nikoline Bromander (Rystad Energy) – Utsiktene for gassmarkedet i Europa de neste årene  

• Runar Tjersland (Equinor) – Prisdannelsen i det europeiske gassmarkedet over tid  

• Arndt von Schemde (Thema) – Gassens rolle i det europeiske kraftsystemet og betydning 
for norske kraftpriser  

• Etter seminaret legger vi opp til mingling og litt mat/drikke  

 

  

 
 

Påmelding  
 
Påmelding via epost til Adrian Mekki, adrian.mekki@thema.no. Vennligst oppgi 1) Om du er 
medlem/ikke-medlem 2) Om du er student og 3) Om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.  
 
Påmeldingsfrist: Mandag 5. desember.  
 
Vi håper så mange som mulig ha anledning til å delta fysisk, og det vil bli lagt opp til mingling og litt 
mat i etterkant av møtet. For dem vil delta digitalt er det bare å gi beskjed om dette ved påmelding, 
så vil du motta en lenke til Zoom-møtet. 
 
Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE og studenter. For andre er prisen 250 kroner; 
faktura vil bli tilsendt. Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette 
seminaret!   

mailto:adrian.mekki@thema.no


 

NAEE-seminar  

 

Innledere til seminaret 
 

 

Nikoline Bromander er analytiker 
i Rystad Energy. Hun jobber med 
markedsanalyser av gass og LNG.  
Hun har en Bachelor i Petroleum- og 
Prosessteknologi fra Universitetet i 
Bergen, og en Master i geologi fra 
Universitetet i Oslo, med 
utvekslingsstudier både ved 
University of Minnesota og 
Universitetssenteret på Svalbard.  
 
 

 

 

Runar Tjersland er Head of 
Commercial Development, 
MMP, Low Carbon Solutions  
Equinor ASA. Han har lang erfaring 
innen analyse og strategi, 
markedsføring og handel med gass i 
Statoil/Equinor. 

 

 

Arndt von Schemde leder teamet 
som driver med modellutvikling og 
kvantitative analyser i THEMA. Han 
er også tungt involvert i arbeidet med 
prisprognoser, investeringsanalyser 
og scenarioanalyser. Han følger 
utviklingen i kraftmarkedene i 
Tyskland og på kontinentet nøye, og 
gjennomfører mange prosjekter for 
kunder i Tyskland og i andre land på 
kontinentet. 
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Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter 
innenfor det energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av 
artikkelsamlingen Energy Journal og gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & 
Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig oppdatering av IAEEs internasjonale 
medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og telefonnummer til alle 
medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av NAEE og 
rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no.  
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan 
melde deg inn ved å sende en epost til: 
 
gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om 
du er student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift.  
 
 

Møtested  
 
Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35.  
 
OsloMet - Handelshøyskolen - Google Maps  
 
Dersom du ikke finner frem, ring Mads Greaker på 400 20 986.  
 
Møtet vil også bli overført digitalt. Si fra ved påmelding at du ønsker å delta digitalt. Etter registering 
vil du da få møteinnkallelse i Zoom. 

http://www.naee.no/
mailto:gerard.doorman@statnett.no
https://www.google.no/maps/place/OsloMet+-+Handelsh%C3%B8yskolen/@59.9201276,10.7352452,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46416fab6bb97e7f:0x3f394a77d4dd9299!2sOsloMet!8m2!3d59.9201276!4d10.7374339!3m4!1s0x0:0xe72cf5d0dee0de6f!8m2!3d59.919455!4d10.7352601

