
Hvordan takle økt forbruk og produksjon.
Og hva med flaskehalsene?

Småkraftdagane i Bergen 30.08.22

Harris Utne,  Leder regionale planer sør og vest
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Nettet er ryggraden i kraftsystemet

Betydelig forsterket de siste ti årene

• Oppgradert og bygget ca. 2 000 km luftledning 

• 420 kV hele veien fra Finnmark i Nord til Agder i sør 

Tiltakene har 

• lagt til rette for ny fornybar kraftproduksjon og forbruk

• økt verdiskapningen fra norsk vannkraft 

• styrket forsyningssikkerheten 



Europa legger om energisystemet i rekordfart

En krevende tid

• Ut av pandemien

• Krig i Ukraina

• Energikrise i Europa – midt i en nødvendig omstilling

EUs svar på krisen

• Økt tempo 

• Tettere samarbeid

• Kompensasjon til forbrukere

Utvikling i fornybar produksjon, EU 11 (Statnetts Langsiktige Markedsanalyser)

Skraverte områder indikerer økte ambisjoner
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Økende etterspørsel – over hele landet



Åpen informasjon / Public information
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Behov for økt kraftproduksjon

• Energi for å dekke forbruksøkningen

• Effekt for å håndtere toppene

• Fleksibilitet for å balansere systemet

Kraftbalanse, Norden

3 TWh kraftoverskudd i Norge i 

2026 i et normalår

Prognose. Kilde: Statnetts kortsiktige markedsanalyse 2021



Mye kraftproduksjon på Vestlandet, men 
underskudd i mange av de kystnære områdene

+

1. Vi øker nettkapasiteten

2. Gunstig med økt produksjon

-

Prinsippskisse, Vestlandet
Kraftverk > 200 MW/600 GWh. 
Utvalgt stor industri. Finnes også en rekke 
planer som gir økt kraftforbruk
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Det grønne skiftet gir 
økt behov for nettkapasitet

Fram mot 2030 skal vi investere 60-100 milliarder 
kroner i strømnettet 

• Vi planlegger for å møte en forbruksvekst opp mot 
220 TWh i 2050  

• Vi tilrettelegger for havvind

• Vi øker tempoet i nettutviklingen -
Spenningsoppgradering til 420 kV 

• Vi utvikler nye system- og markedsløsninger



Ett kraftsystem – ett kraftmarked

• Nettet i Norden henger sammen

• Tidligere små prisforskjeller

• 2021: Prisnivå, kapasitet og kraftoverskudd
I 2021 endret mye seg på en gang. Prisnivået i Europa økte, 

kraftoverskuddet i nord ble forsterket med mye tilsig, og 

kapasiteten mellom nord og sør ble redusert.

• 2022: Krig i Europa

Kart: Svenska kraftnät



Statnett skal oppgradere til 420 kV i alle transportkanalene: 

A) Vestlandet: Sognefjorden og videre sørover

B) Midt-Norge: Surna-Viklandet + Åfjord-Snilldal

C) Gudbrandsdalen

Statnett skal også oppgradere andre transportkanaler: 

• Flesaker-snittet: Oppgradering for å øke kapasiteten 

fra NO2 til NO1 (underskuddsområde)

• Forsterkninger mellom Midt-Norge og Nord-Norge 

(Nedre Røssåga-Tunnsjødal)

• Hallingdal: Oppgradering drevet av fornyelsesbehov

A C

NO4

NO1

NO3

NO2

NO5

SE1

SE2

SE3

SE4

Kilde kart: Svenska Kraftnät

B

Statnetts nettplan gir en 

kraftig forsterkning nord-sør

Besluttet tiltak

Planlagt tiltak



Planlagte nettforsterkninger

Aurland-Sogndal (A)

Surna-Viklandet, Åfjord-Snilldal (B)

Sogndal-Modalen (A)

Fåberg-Oslo (C)

Sauda-Samnanger  (A) 

Flesakersnittet

Gudbrandsdalen (C)

Nedre Røssåga - Tunnsjødal

Hallingdalssnittet

2030

2025
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Kilde kart: Svenska Kraftnät
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Besluttet tiltak

Planlagt tiltak

Oppgradering av sentrale transportkanaler
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Områdeplaner beskriver konkrete trinn frem mot fremtidig målnett

Områdeplaner

Dagens transmisjonsnett Fremtidig målnett

Tiltak som øker overføringskapasitet 
mellom områder (transportkanaler) 
inkluderes i områdeplanene slik at 
helheten dekkes

Fram mot 2030 skal vi investere 
60-100 milliarder kroner i 
strømnettet 



Sogn og Sunnmøre

Kraftoverskudd i Sogn og Fjordane

• Kapasitet til en del nytt forbruk

• Vi tilrettelegger for mer kraftproduksjon

Dagens nett og fremtidig målnett

Anleggsarbeid, Leirdøla stasjon: Fornyelse og økt transformeringskapasitet

Oppgradering av transportkanaler

• 420 kV Sogndal - Aurland (til erstatning for dagens 300 kV) 
• Øker kapasiteten mot Østlandet og reduserer flaskehalsen over Sognefjorden 

• 420 kV Sogndal - Modalen 

Fornyelse av eldre anlegg og økt transformeringskapasitet

• Leirdøla, Moskog, Fortun

Målnett på 420 kV



Bergensområdet og Haugalandet

Store forbruksplaner og begrenset nettkapasitet

• Store flaskehalser øst-vest

• Begrenset med nettkapasitet til nytt stort forbruk

Storskala havvind utenfor Haugalandet kan 
tilknyttes i dagens nett 

• Fortsatt behov for nettforsterkninger mot Blåfalli

Vi gjennomfører og planlegger omfattende 
investeringer

Haugalandet

Ny 420 kV forbindelse Blåfalli-Gismarvik
Oppgradering og fornyelse av eksisterende anlegg til 420 kV

BKK

Ny 420 kV forbindelse til Kollsnes
Oppgradering og fornyelse av eksisterende anlegg til 420 kV

Dagens nett og fremtidig målnett. 
I 2022 arbeider vi med områdeplan for BKK og Haugalandet, inklusiv nettet inn til Odda 



Åpen informasjon / Public information
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Forbruks- og produksjonsplaner

Nytt forbruk i Nord møter flere begrensninger
All forbruksvekst spiser av samme kapasitet inn til Nord
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Nord
kapasiteten reservert, behov for økt 
overføringskapasitet internt og inn til området

Statnett har delt 
landet inn i 10 
områdeplaner

Nordland
I dag produksjonsoverskudd, men store industriplaner 
gir behov for nett nord-sør og mot Sverige

Midt
overføring nord-sør, forbruksvekst Møre og Stor-
Trondheim

Innlandet
overføring nord-sør, spenningsoppgradering

Oslo og Østfold
storby og utveksling med Sverige

Hallingdal og Ringerike
overføring vest-øst, forbruksplaner i Ringerike, fornyelser og 
restrukturering

Telemark og Vestfold
restrukturering/spenningsoppgradering og økt forbruk

Sør-Rogaland og Agder
forbruk på kysten, utenlandsforbindelser, havvind

Bergensområdet og Haugalandet
spenningsoppgradering, økt forbruk på kysten, havvind

Sogn og Sunnmøre
produksjon, overføring nord-sør

Fire områdeplaner ferdigstilles nå i første versjon; 
Nord, Bergensområdet og Haugalandet, Hallingdal 
og Ringerike, Oslo og Østfold.

Tiltak som øker overføringskapasitet mellom 
områder (transportkanaler) inkluderes i 
områdeplanene slik at helheten dekkes.



Behov for økt nettkapasitet og mer 
produksjon

Nettutviklingsplan 2021
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-
2021/nettutviklingsplan-for-det-gronne-taktskiftet/

Harris Utne, Harris.Utne@statnett.no 
Leder, Regionale planer Sør og Vest 

Anne-Sofie Ravndal Risnes, Anne.Risnes@statnett.no
Regionale planer Øst, Midt og Nord

mer info

• Europa gjennomgår en stor omstilling

• Store forbruksplaner og begrenset nettkapasitet

• Det er behov for økt kraftproduksjon for å opprettholde  en positiv kraftbalanse

• Statnett fornyer og forsterker nettet: Målnett på 420 kV  

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/nettutviklingsplan-for-det-gronne-taktskiftet/
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/nettutviklingsplan-for-det-gronne-taktskiftet/

