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– Bærekraftig strømforsyning og verdiskaping for Norge



Statnetts oppgave er klar
– Sikker strømforsyning som legger 

til rette for bærekraftig verdiskaping

• Samfunnsmessig rasjonelt

• Helhetlig

• Posisjonere Norge



Ny teknologi og digitale løsninger 
gjør omstillingen mulig 

Store endringer i kraftsystemet

Nullutslippssamfunnet gir radikale endringer 

av kraftsystemet i Europa og Norge 

Tettere integrasjon mellom land og sektorer 



Det grønne skiftet er her nå 

Figur fra Energimeldingen: Historisk temperaturkorrigert forbruk og anslag for norsk kraftforbruk mot 

2040. Anslag med lik farge er ulike scenarioer fra samme analysemiljø. 

Kilde: NVE (2021), NVE (2020), Prosess21 (2020), Statnett (2020), Thema (2020), Industripolitisk plattform (2020). 



Norge griper muligheten for tilgang til mer grønn kraft
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Vi må planlegge for et høyt scenario 
– gir fleksibilitet til å håndtere et stort utfallsrom

• Høyt scenario for norsk forbruksutvikling kan innebære minst 220 TWh i 2050

• Hvor høyt forbruket blir, avhenger av utviklingen av produksjon og nett

• Strategien må ta høyde for oppsiden i forbruk for å unngå at nett blir en flaskehals

• Bunnfast havvind blir trolig lønnsomt rundt 2030 

• Havvind i Sørlige Nordsjø II kan trolig realiseres uten nasjonale subsidier 

• Mer produksjon legger til rette for mer prissensitivt forbruk – hydrogen, 

batterifabrikker, datasenter, m.m.

• Ganske sikker økning i innen petroleum mot 2030 – høy usikkerhet mot 2050 

• Nettet blir enda viktigere – må forsterkes raskere mot 2030 

• Økt etterspørsel etter tilknytning – volum og plassering er stadig sentrale 

usikkerhetsmoment

• Økt lønnsomhet av å oppgradere transportkanalene – kapasitet og spenningsnivå 

• Økt lønnsomhet av utenlandsforbindelsene 

• Selv i "Basis" trengs det betydelig mer nett 
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Scenario for norsk forbruksutvikling

Basisprognose for norsk kraftforbruk

Lav: 160 TWh

Basis / Medium: 

190 TWh

Høy: 220 TWh



• Energimeldingen bekrefter retning og ambisjoner - havvind kommer

• Vi må være forberedt på stor og rask vekst i kraftforbruk - opp mot 

220 TWh i 2050

Vårt fremrykning legger til grunn 

• Akselerert grønt skifte 

• Fremskynding av reinvesteringer og oppgradering 

av transportkanaler

• Mulighet for hybride tilknytninger av havvind, ytterligere forsterkning 

på Sørlandet

• Økt innsats innen innovasjon og digitalisering

Vi må planlegge for økt tempo



• Helhetlig kraftsystemutviklingsprosess: Områdeplaner, Aktiv og tydelig 

planrolle 

• Spenningsoppgradering til 420 kV forseres

• En aktiv rolle til havs 

• Nordisk balanseringsmodell og flytbasert markedskobling 

• Etablere nordisk selskap for driftskoordinering 

• Sikre tilgang på reserver og fleksibilitet

• Intensivere reinvesteringer, vedlikehold og beredskap i storbyer og 

andre områder med økt risiko

• Økt gjennomføringskapasitet i byggeprosjektene

• Bygge et solid digitalt fundament

Fokus neste 2 år

Systematisk forebygge alle ulykker og personskader 

Styrke bærekraftsarbeidet

Organisering som understøtter strategi og samhandling

Klar virksomhetsledelse



• Åpen informasjon / Public information

Nettutvikling i Nord

Fremtiden er elektrisk

Veikart for nettutvikling 

i Finnmark
Trinnvis utbygging i 

Sørnettet

Tilrettelegger for nytt 

forbruk i Mo i Rana

Ferdigstille prosjekter



• Åpen informasjon / Public information

Tiltak i Finnmark

Fremtiden er elektrisk

Skaidi–Hammerfest (2026). Forbruk.

Adamselv–Varangerbotn.

Skaidi–Lebesby (Adamselv). Forsyningssikkerhet.
Kirkenes. Forsyningssikkerhet.

Forsyningssikkerhet

og produksjon.

(Balsfjord) Skillemoen–Skaidi (2022). Forsyningssikkerhet.

Fet skrift = under gjennomføring
Vanlig skrift = under planlegging
Kursiv skrift = under utredning

Back-to-back til Finland. Forsyningssikkerhet.  

Alta. Forsyningssikkerhet.

Kvænangsbotn. Forsyningssikkerhet.



• Åpen informasjon / Public information

Tiltak under gjennomføring, planlegging og utredning

Fremtiden er elektrisk

Vinnelys

Ofot- og Rombaksfjorden

Kvandal–Kanstadbotn

Hadselfjorden
Diverse stasjonstiltak i Sørnettet

Kobbvatnet
Salten

Marka

Rana 

Fet skrift = under gjennomføring
Vanlig skrift = under planlegging
Kursiv skrift = under utredning

Kolsvik



• Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Langsiktige momenter for videre nettutvikling

Ledningsforsterkning inn til 

Finnmark, Troms og Ofoten

Spenningsoppgradering 

ut av Nord-Norge

Videreutvikling på 132 kV 

etter Kvandal–Kanstadbotn

Ny 420 kV-ledning til Rana fra Nedre 

Røssåga, hvis mye forbruk kommer



Åpen informasjon / Public information

Oppgradering må sees i sammenheng med resten

• Kanalene på Vest- og Østlandet henger tett sammen –

det samme gjelder Nord-Norge og Gudbrandsdalen

• Rekkefølgen er viktig – og der spiller også andre 

faktorer inn enn selve overføringsbehovet –

fornyelsesbehov og utkoblinger

• Forsterkning av "kanaler" til utlandet kommer 

eventuelt i tillegg



Åpen informasjon / Public information
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