
• Åpen informasjon / Public information

Linjeutvikling i regionen – plan for framtidig nettutvikling 

Sognatinget, Sogndal 21. mars 2023
Harris Utne, Statnett



Statnetts oppgave:

"Sikker strømforsyning og 

bærekraftig verdiskaping"
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Statnett planlegger for stor vekst i kraftforbruket

Ulike scenario for forbruksutviklingen i Norge (TWh)
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Datasentre/Batteri

Petroleum

Kraftintensiv industri og næring

Elektrisk transport

Alminnelig forbruk og tap

Basis produksjonsprognose

** Prognosen for produksjon: Forbehold om mindre justeringer i LMA22. 

Basis for forbruk og produksjon i Norge (TWh)

Kilde: Forbruksutvikling i Norge 2022-2050 – delrapport til LMA 2022-2050 (Statnett 2023)

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/lma/forbruksutvikling-i-norge-2022-2050---delrapport-til-lma-2022-2050.pdf
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Norge går mot et kraftunderskudd

Behov for økt kraftproduksjon

• Energi for å dekke forbruksøkningen

• Effekt for å håndtere toppene

• Fleksibilitet for å balansere systemet
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Det grønne skiftet gir 
økt behov for nettkapasitet

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

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

• Vi tilrettelegger for havvind

• Vi øker tempoet i nettutviklingen -
spenningsoppgradering til 420 kV 

• Vi utvikler nye system- og markedsløsninger
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De fleste kundene tilknyttes distribusjonsnettet
- men påvirker kapasiteten i transmisjonsnettet

Statnett

Stasjon

Stasjon

Regionalt 
nettselskap

Stor kunde

Mindre kunderStasjon
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Lokalt eller regionalt nettselskap følger opp sine 
kunder og søker økt kapasitet hos Statnett

Tilknytningsprosess
søknad, driftsmessig forsvarlig vurdering, 
modenhetsvurdering, utredning av tiltak, 

avtaler, fremdrift m.m.

Nettselskapet søker Statnett
om økt kapasitet i transmisjonsnettet

Kunden kontakter sitt 
lokale nettselskap

Kunden tilknyttes
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Nord
kapasiteten reservert, behov for økt 
overføringskapasitet internt og inn til området

Helhetlig og langsiktig 
nettutvikling 
gjennom 10 
områdeplaner

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

Midt
Overføring nord-sør, forbruksvekst i hele regionen, 
økende effekt- og energiunderskudd

Innlandet
overføring nord-sør, spenningsoppgradering

Oslo, Akershus og Østfold
Storby, vekstambisjoner i Østfold 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 langs kysten, mellomlandsforbindelser, 
havvind

Bergensområdet og Haugalandet
spenningsoppgradering, økt forbruk på kysten, havvind

Sogn til Sunnmøre
Produksjon Indre Sogn, store 
industriplaner, overføring nord-sør

Utvalgte, planlagte forsterkninger i 
transportkanaler mellom områder
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Områdeplaner: helhetlig og forutsigbar nettutvikling | Statnett

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/omradeplaner/
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Områdeplan Sogn til Sunnmøre
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Områdeplan Statnett - lenke

https://www.statnett.no/globalassets/om-statnett/omradeplaner/sogn-til-sunnmore/omradeplan-sogn-til-sunnmore.pdf
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Økt etterspørsel etter tilknytning av nytt industriforbruk 
og planer om ny produksjon

Forbruks og produksjonsplaner

• Planer om økt produksjon flere steder i området

• Svært positivt med produksjon nær 
forbrukstyngdepunkt

• Transmisjonsnettet har god kapasitet til ny 
produksjon, og forbruksvekst vil gi rom for enda 
større mengder ny produksjon. 

• Unntaket er Indre Sogn hvor det er 
begrenset med rom for økt produksjon. 

• Det er kapasitet til nytt industriforbruk flere 
steder i området i dag. 

• Forbruksplaner på Sunnmøre bruker til en viss 
grad av samme kapasitet som forbruket i 
Nordfjord og Ytre Sogn.
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Økt  
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Økt  
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2023 2030 2035 20402026

SVC-anlegg i 
Ålfoten

Moskog-
økt trans.

Ørskog – økt 
transformering

Nettforsterkning Indre Sogn

Trinnvis utvikling mot målnettet

Forbruksvekst vil utløse kapasitetshevende tiltak

A

Årdalstangen

Herva
Jostedal

Aurland 1

420 kV

300 kV

132 kV

Øvre Årdal

Sogndal

Sykkylven

Ørsta

Ålfoten

Moskog

Høyanger

Fortun

Leirdøla

Aurland 3

Ørskog

Aurland 2

Modalen

Refsdal Hove

Hemsil 1

Borgund

Øljusjøen

Viklandet

Fortun – fornyelse og økt 
kapasitet

Aurland-
Sogndal 420 KV

Temp.oppgr. 
Sogndal-Leirdøla-
Fortun

Temp. oppgradering

Grov ny transformatorstasjon

Nye Grov

Nettforsterkning i nordlig eller sørlig del av 
Ørskog-Sogndal som følge av økt forbruk

Ørsta- økt 
transformering
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Forsterkning for ytterligere vekst – på sikt

• Store volumer med havvind vil 

kunne møte noen begrensinger 

og gi utfordringer i 

kraftsystemet, og må sees i 

sammenheng med 

forbruksutviklingen.

• Behovet for forsterkninger kan 

også påvirkes av utvikling i 

tilgrensende områder.

Målnett og videre planer
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Sogndal

Hol 

Usta

Dagali

SimaSamnanger

Hove

Refsdal

Modalen

Steinsland
Haugsvær

Lindås

Kollsnes

Lille Sotra

Fana

Arna

Dale
Evanger

Aurland

Mauranger

Kårstø

Håvik

Børtveit

Stord

Husnes

Blåfalli

Spanne

Sauda

Nesflaten

Røldal

Kvanndal

HylenLyse

Oksla

Åsen

Kabel

300 kV

420 kV

Petroleumsrelatert 
industri

Industri

Lasttyngdepunkt 
alminnelig forsyning

Bergensområdet og Haugalandet

Statnett er i gang med kapasitets-
økende tiltak

2022 2025

2028
Kollsnes-Lille Sotra, Haugsvær-Lindås, transformatorer 
Lindås, Lille Sotra, Fana

2028

200 MW *
med vilkår 

Kollsnes-Modalen-Sogndal spenningsoppgradering –
innbefatter Øygarden, Krossdalen og Vik  
transformatorstasjoner (nye Kollsnes, Modalen og 
Hove/Refsdal)

Vilkår 
opphører for 

200 MW

Sauda-Samnanger** og tredje forbindelse til Kollsnes

2028Blåfalli-Gismarvik 500 MW 

Bergen & omland

2022 2025 2028Haugalandet

Ytterligere 
kapasitet for 
tilknytning

Oppgradering Sauda-Gismarvik) og Sauda-Blåfalli**

Øvrig spenningsoppgradering

*I tillegg kommer 220MW Troll/Oseberg og 150 Noa/Krafla med vilkår
**Sauda-Samnanger er viktig for kapasitetsheving i begge områder 

Ytterligere 
økt kapasitet

Nye prosjektKonsesjonsprosess
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• Temperaturoppgradering Sogndal-Leirdøla-Fortun
• Under utredning

• Ny Fortun transformatorstasjon
• Konsesjonssøkt – planlagt ferdig 3 år etter mottatt konsesjon

• Ny 420 kV Aurland-Sogndal 
• Under bygging – planlagt ferdig 2025

• Fornyelse av Aurland 1 transformatorstasjon
• Planlagt ferdig 2027

• Spenningsoppgradering Sogndal-Modalen – inkludert ny stasjon i Vik
• Deler av prosjektet er konsesjonssøkt – planlagt ferdig 2028-2030

Oppsummering pågående nettprosjekter i Sogn
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• Plass til nytt industriforbruk og ny produksjon i 
eksisterende transmisjonsnett enkelte steder

• En stor økning i forbruk må planlegges sammen 
med ny produksjon 

• Det vil bli økt kapasitet for store volumer ny 
produksjon, f.eks. havvind, dersom det knyttes til 
områder med høyt forbruk

• Behov for KVU Indre Sogn for å utrede tiltak for 
tilknytning av forbruk

Kapasitet til ny produksjon og forbruksvekst

Bygging av Leirdøla transformatorstasjon



• Åpen informasjon / Public information

Oppsummering

Harris Utne, Harris.Utne@statnett.no 

Direktør regionale planer sør og vest 

• Store forbruksplaner – også i Sogn

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

• Statnett forsterker transmisjonsnettet

• Statnett sine områdeplaner beskriver en trinnvis utvikling


