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Dagens agenda
10:00 – 10:50

Velkommen og introduksjon, Tommy Haugen, prosjektleder NUP, Statnett
Hvordan utvikle nettet mens det grønne skiftet pågår?, Grete Westerberg, direktør, Statnett
Overblikk – marked, flyt og flaskehalser, Eirik Tømte Bøhnsdalen, fagspesialist, Statnett

10:50 – 11:00

Pause

11:00 – 11:50

Regionen rundt – drivere, kortsiktige og langsiktige planer
Statnett, RKSU-ansvarlige, OKEA og Troll Housing

11:50 – 12:00

Pause

12:00 – 12:30

Fortsettelse fra før pause
Statnett, RKSU-ansvarlige, OKEA og Troll Housing

12:30 – 13:00

Fremtiden er elektrisk

Oppsummering, Grete Westerberg, direktør, Statnett

Rollefordeling
Statnett

Regionale/lokale nettselskaper
DSO tilknyttet TSO(regionalt og lokalt distribusjonsnett)
Regionalt og lokalt D-nett < 132 kV og 22 kV

Tilrettelegge for tilkobling til strømnettet

Regional og nasjonal kraftsystemutredning
Kraftsystemutredningene gir oversikt over utviklingen av kraftsystemet i Norge, både når det gjelder produksjon, forbruk og nett.
Det finnes en kraftsystemutredning for sentralnettet og 17 kraftsystemutredninger for ulike deler av regionalnettet i Norge.
Rapportene oppdateres annet hvert år av ansvarlige nettselskap utpekt av NVE.

Kraftsystemutredningene skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet gjennom
koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører.
Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.
Fremtiden er elektrisk
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KSU-prosessen er fundament for dialog og samhandling
NORD

• Kraftsystemutredning (KSU) – forskriftsfestet

27. april

• Nettutviklingsplanen, Analyse av transportkanaler
og Kraftsystemutredningen (u.off)

• Regionale møter denne våren
• Innspill under og i etterkant av møtene

MIDT
7. mai

• Stormøter regionalt ("næring og nett")
• Nettselskaper, forbruksaktører, politiske miljøer

• Kontinuerlig dialog
• Skriftlige innspill til innholdet i møtet sendes:

VEST

Øst

20. mai

1. juni

tommy.haugen@statnett.no innen 18. mai
SØR
Fremtiden er elektrisk

26. mai
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Hvordan utvikle nettet mens
det grønne skiftet pågår?
Grete Westerberg, Teknologi og utvikling

Foto: Johan Wildhagen, Statnett
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2050 EU Goal
(Energy Roadmap 2050)

1990

European
green deal

2050

Statnett har et tydelig samfunnsoppdrag
Elektrifisering

Forsyningssikkerhet

Verdiskaping

Samfunnsøkonomisk effektivitet er en grunnleggende ramme
Fremtiden er elektrisk

Forbruket i Norge vokser mye – tilgang på produksjon spiller inn
Basisprognose kraftproduksjon Norge

* Figuren er avrundet til nærmeste femmer

* Forutsetter vekst på 12 TWh i vannkraftproduksjonen til 2040,
der 4 TWh er økt tilsig pga. klima og resterende er nyinvesteringer

Tempoet øker. Norge har et forsprang.
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Fornybarandel (kraftsystemet)

Havvind kan bli lønnsomt
Betydelig økning i forbruk vil kreve
ny produksjon
Utvikling av havvind kan bli lønnsomt
før 2030 – avhengig
av
utbyggingskostnader og CO2-pris
Nettet på land og til havs må sees i
sammenheng

Mye er gjort i Midt – store utredninger pågår
Planlegger forsterkning over Trondheimsfjorden og
videre til Viklandet

Fornyelsesbehov og forbruksvekst gjør at vi vurderer
fremtidig nettstruktur i Stor-Trondheim

Vurderer større ledningsforsterkning for å møte

forbruksplaner i Nordmøre og Romsdal

Behandlet 1 800 MW omsøkt volum siden 2018 –
plass til nesten alt med gunstig lokalisering

Fremtiden er elektrisk

Flere vil på nett!
Målbildet er et transmisjonsnett på
420 kV og regionalnett på 132 kV
Forbruksveksten
med
stort
utfallsrom gjør det mer krevende
med effektiv nettutvikling

Nettselskapene tydeligere i sin
planrolle
God og tidlig dialog med
interessenter danner grunnlaget
for den langsiktige nettutviklingen

Forbruksveksten vi ser
kommer i hovedsak i
områder hvor det
allerede er mye industri
– og uten produksjon i
nærheten
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Nettselskapene må ta en tydelig planrolle for å
møte det grønne skiftet som er her nå

God og tidlig dialog med
interessenter danner
grunnlaget for den
langsiktige nettutviklingen
Foto: Johan Wildhagen, Statnett

Overblikk
– marked, flyt og flaskehalser
Områdevis kraftsystemmøte Midt-Norge, 7 mai 2021

Vi oppdaterer "analyse av transportkanaler" til NUP 2021
• Forenklet analyse med fokus på flyt og behov i hovedkanalene
• Simulerer med oppdaterte datasett fra LMA 2020 pluss sensitiviteter
• Legger inn vedtatte nettforsterkninger – oppdaterte kapasiteter

• Er underlag for langsiktige nettplaner

Slide fra kraftsystemmøte i 2019

Europa og Norden bygger om energisystemet
- økende prisvolatilitet og mer utveksling
150 GW havvind rundt Nordsjøen til 2040, mål om 300 GW til 2050
Rask økning i
prisvariasjon til 2030

2040:
150
GW

2050:
300
GW

Priskurve for kontinentale priser i 2020, 2030 og 2040 fra LMA

Hovedtrekk Midt – mer sikker vekst i forbruk enn produksjon
• Mange konkrete planer for ytterligere forbruksvekst
• 600 MW reservert forbruk siden 2018 i region Midt

• I vår LMA har vi forutsatt en vekst i forbruket på 2 TWh til 2030 – stabilt etter det
• Pause i utviklingen av ny vindkraft, men fortsatt stort vannkraftpotensial mellom
Ørskog og Sogndal

• Husk at vår basis er et felles utgangspunkt for analyser der vi ser på tusenvis av
varianter
• Endringer utenfor området påvirker flyt, pris og flaskehalser

Økende flyt i og ut av NO3 – del av nordisk trend
Simulert flyt over Møresnittet i datasett som representerer 2016 og 2025

Summen av flyten på de to ledningene fra Surna til Viklandet
Simulert flyt fra NO3 mot NO5 og NO1 i 2016 og 2025

Summen av flyten på Høyanger-Sogndal og Aura-Vågåmo

Sogndal-Aurland er oppgradert til 420 kV i 2025

Lavere priser i Midt-Norge enn i Sør-Norge fremover
• Historisk har prisene i NO3 og Sør-Norge vært omtrent like, men nå er dette i ferd med å endres
• Økt flyt og flaskehalser både i Sverige og Norge gir lavere priser nord for Sognefjorden/Dovre
• Forventer at dette vil vedvare, omfanget i betydelig grad drevet av utviklingen i Sverige og Finland
•

Nettforsterkninger, enorme planer om forbruksvekst i Nord-Sverige, kjernekraft etc.

Historiske snittpriser 2013-2020

Snittpriser til nå i 2021

Simulerte priser i 2025

Planlagte nettforsterkninger gir vesentlig økt kapasitet
• To sammenhengende ledninger fra Namsos til Viklandet/Aura
• Oppgradering av begge ledningene over Sognefjorden øker kapasiteten ut av NO3

• I tillegg forventer vi mer kapasitet over snitt 2 i Sverige

Simulert flyt på Møresnittet i 2025 og i 2030
Sammenhengende 420 kV fra Namsos til Viklandet øker kapasiteten til 2030

Summen av flyten på de to ledningene fra Surna til
Viklandet

Simulert flyt mellom NO3 og NO1/NO5 i 2025 og 2025
Oppgradering til to 420 kV ledninger øker kapasitet og flyt fra NO5 til NO3 til 2030

Summen av flyten på Høyanger-Sogndal og Aura-Vågåmo

Tiltakene gjennom Trøndelag er samf.øk. lønnsomme
• Nettapene reduseres med ca. 200 GWh årlig
• Reduserte flaskehalskostnader både i Norge og mot
Sverige

• Gir bedre forsyningssikkerhet ved stor forbruksvekst
• Reduserer tapt produksjon knyttet til vindkraften
• Sparte reinvesteringskostander i 300 kV
• Tosidig forsyning til Fosen
• Legger til rette for videre forsterkninger mot nord og sør

Men øker ikke kapasiteten ut av NO3 i særlig grad

Dagens ledninger over Sognefjorden oppgraderes til 420 kV
• Forventer mer flaskehals sørover over Sognefjorden enn det har vært historisk
•

Mer produksjon i NO3, Nordlink og NSL, stor forbruksvekst i BKK, større overskudd i Sverige og Finland

• Oppgradering av Songdal-Aurland og Sogndal-Modalen øker kapasiteten med opp mot 1000
MW
• Demper flaskehalser og prisforskjeller mellom NO3 og Sør-Norge
• Flaskehalser mot og i Sverige og i Gudbrandsdalen vil fortsatt gi timer med prisforskjeller
Flyt over Sognefjorden i 2030 med og uten planlagte nettforsterkninger

Snittpriser i NO3 og NO5 i basis 2030 med og uten
oppgradering av Sogndal-Modalen

Oppgradering av Gudbrandsdalen
• I det lange bildet ser vi mer utveksling frem og tilbake
• Oppgradering gir vesentlig mer flyt og demper og flaskehalsene begge veier mellom NO3 og NO1
• Økt flyt i Gudbrandsdalen avlaster flyten på Vestlandet og i Sverige

• Kommer etter utbyggingene i Trøndelag og mellom Lillehammer og Oslo – reinvesteringsbehov og
utvikling i flaskehalser

Flyt i Gudbrandsdalen i 2040 med og uten ledningen oppgradert

Absolutt prisforskjell time for time mellom NO3 og NO1 i 2040

Sensitivitet: 600 MW ekstra industri på Møre i 2040
• Flaskehalsene på transportnivå er avhengig av markedsresponsen som er mindre eksport til kontinentet
og mer import
•

Noe mindre flaskehals ved eksportsituasjoner sør for NO3 og i Sverige

•

Noe mer flaskehals nordover i Gudbrandsdalen og fra NO4 til NO3

•

Men se største flaskehalsene oppstår ut av NO2 fordi forbruket møtes av mer import på kablene

• På sikt avhenger det av responsen på produksjonssiden og hvor denne kommer
• Uansett mer flyt og høyere nytte av nettforsterkningene gjennom Trøndelag
Simulert flaskehalsinntekt mellom ulike områder med og uten industri på Møre
2030

Flyt på Møresnittet med og uten industri på Møre i 2030

2040
Dagens kapasitet

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
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Regionen rundt!

Fremtiden er elektrisk
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Tilknytningssaker i Midt 2018 – i dag

Omsøkt og reservert volum i
hele regionen 2018 – 2020
1000
800

Omsøkt: 45 / 220 MW

600

forbruk/produksjon

Reservert: 45 / 55 MW

400

forbruk/produksjon

200
0
Forbruk

Omsøkt: 525 / 475 MW
forbruk/produksjon

Reservert: 200 / 350 MW
forbruk/produksjon

Fordeling omsøkt
volum

Omsøkt: 360 / 210 MW
forbruk/produksjon

Reservert: 360 / 210 MW
forbruk/produksjon

1 200 MW
er reservert/
tildelt kunder
Fremtiden er elektrisk

Produksjon

500 MW
er under
realisering eller
tilknyttet
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OKEA v/ Ola Borten Moe

Foto: Per Einar Olsen, Statnett

•

Lars Naas tok initiativet til Datasenter #1 i 2013 opprinnelig etablert ved Naas Kalksteinbrudd på Eide med Troll Housing AS. Ønske om høyere
kapasitet gjorde at Troll Datasenter #2 ble etablert ved Fræna Transformatorstasjon.

•

Troll Datasenter #2 har kapasitet på 30MW, første byggetrinn 6MW i november 2019 øket til 30MW fra desember 2020 i andre byggetrinn i tett
samarbeide med Istad Nett som har bidratt til at datasenteret kunne bygges raskt.

•

Vi søkte februar 2020 til Istad Nett om økning med 50MW ytterligere kapasitet til 80MW i Troll Datasenter #2, dette ble innmeldt til Statnett fra
Istad Nett umiddelbart, men vi har fortsatt (Mai 2022) ikke mottatt økning i vår allokering selv om vi kan benytte N-0 tilkobling (ikke
redundans). Vi har fått vedtak om systemvern. Statnett har indikert det er kapasitet forutsatt N-0 men det skaper problem for oss at kapasitet
ikke er tildelt. Det er utfordrende med usikkerhet om tildeling, byggetid og anleggsbidrag.

•

Vi har ønske om flere hundre MW ytterligere kapasitet og har derfor etablert Tydal Data Center AS som har kjøpt Kirkvollen Industriområde og
er i gang med anleggsarbeid med plan om drift i 2022. Vi har søkt om 100MW kapasitet med mulighet for utvidelse til flere hundre MW. Første
byggetrinn på 40MW gjøres nå. Tensio gjør detaljert utredning av tekniske løsninger, fremdriftsplan mv.

•

Vi håper at OED sine endringer i den nye forskrift om nettregulering og energimarkedet vil gjøre det raskere å behandle søknader om betinget
tilknytning, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og en konkurransefortrinn for Norge å gjøre det mulig å dra nytte av reservekraft uten
forsterkning i kraftnettet. Men behandlingstiden må ned!

•

Vi har jevn last hele året i våre datasenter og mulighet til å justere lasten på kort varsel (noen minutter) ved ny teknologi som vi utvikler, og har
til hensikt å delta i FRR. Vi vil da kunne tilby en dynamisk last fra 0-100+ MW med noen minutters varsel. Vi kan også tåle instantan utkobling
selv om hovedforbruk ikke er beskyttet av UPS, men dette har kostnader i form av ødelagte strømforsyninger i datamaskinene og bør skje så
sjelden som mulig. Vi søker samarbeide med Istad Nett, Tensio og Statnett om dette og kan bidra med erfaring fra forskning og utvikling innen
overvåking og styring av HPC, AI og store datasenter, sammen med egen systemutvikling i Troll Housing.
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Nettutvikling i region Midt

KM LEDNING
400
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420 kV Åfjord–Snilldal
og Surna–Viklandet
132-150 kV

220-300 kV

420 kV

KVU Stor-Trondheim
KVU Nordmøre
og Romsdal

~5

40 %

større stasjonsfornyelser
planlagt startet

av ledningene er
bygget/oppgradert
etter 2000

Usikkert
hvor mye forbruk
som blir realisert
når og hvor
Fremtiden er elektrisk

Områdevise kraftsystemmøter, Tensio TN
7.5.2021

Sensitivitet: Intern

Behov og fremtidige tiltak relevante for transmisjonsnettet

Sensitivitet: Intern

•

Manglende kapasitet for ny produksjon og last frem til
ny transmisjonsnettforbindelse Åfjord-Snildal er bygget.
Betinget tilknytning viktig å få etablert som virkemiddel.

•

Stort lastpotensiale i Ytre Namdal, Tensio planlegger
reinvesteringer i regionalnettet mellom Namsos og
Rørvik. Det kan bli behov for 132 kV i området. Mulig
behov for større transformator 300/132 kV i Kolsvik
avhengig av utvikling hos Tenso og Linea. Namsos S
blir en viktigere stasjon i fremtiden også på grunn av
overgang til 132 kV mellom Nedre Fiskumfoss og
Tunnsjødal.

•

Forespørsel om datasenter i Tunnsjødal. I første
omgang opp til 35-40 MW med mulig økning opp mot
300 MW på sikt

•

Eidum/Stjørdalsområdet: 132 kV koblingsanlegg
reinvesteres i forbindelse med ny omformerstasjon til
Bane Nor. KVU for transmisjonsnettløsning for StorTrondheim vil kunne endre plassering av
transmisjonsnettstasjon og påvirke regionalnettet i
Stjørdalsområdet. Eidum har i dag liten kapasitet til
forventet lastøkning i området
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Tiltak under gjennomføring i Trøndelag nord
Tunnsjødal (2021). Produksjon.

Fet skrift = under gjennomføring

Fremtiden er elektrisk

Behov og fremtidige tiltak
relevante for transmisjonsnettet
Ferdigstillelse av Åfjord-Snilldal og transformator 2 i Snilldal
viktig pga begrenset kapasitet for ny last og produksjon
KVU Stor-Trondheim transmisjonsnettløsning vil påvirke
regionalnettstruktur
Behov for økt transformeringskapasitet i
transmisjonsnettstasjoner som følge av vekst

Realisering av større tredjepartsprosjekter kan påvirke
nettstruktur:
• Datasenter Nea, trinn 1: 40 MW, trinn 2: 100-300(?) MW
• Elektrifisering oljefelt
• Konkrete, men svært usikre planer om nytt stort forbruk
>>100MW
Viktig å få etablert praksis for tilknytning med vilkår om
forbruksbegrensning og produksjonstilpasning

•
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Tiltak under gjennomføring og planlegging i Trøndelag sør

Hofstad (2021) Produksjon
Åfjord-Snilldal (2027). Forbruk og produksjon
Snilldal (2025-27). Forbruk og produksjon

Klæbu (2025-27). Forbruk og forsyningssikkerhet.
Orkdal (2024). Forsyningssikkerhet.

Fet skrift = under gjennomføring
Vanlig skrift = under planlegging

Fremtiden er elektrisk

Innledning

KVU Stor-Trondheim
Flere behov gjør at vi må utrede den fremtidige nettstrukturen i Stor-Trondheim nå
•

Ny 420 kV Åfjord-Snilldal og Surna-Viklandet (2027) muliggjør sanering av den indre 300 kVledningen gjennom Trøndelag når denne når forventet levetid på midten av 2040-tallet.
•

Vi kan ikke ta stilling til om vi skal sanere 300 kV Eidum-Klæbu uten å vurdere den fremtidige
nettstrukturen i Stor-Trondheim. Dette skyldes at 300 kV-ledningen er sentral for forsyningen av
Trondheim.

Bakgrunn
•

Flere større behov medfører at vi må vurdere den fremtidige nettstrukturen i Stor-Trondheim nå.
•
•

Det er lite tilgjengelig kapasitet i alle våre stasjoner rundt Stor-Trondheim. I tillegg har stasjonene et
reinvesteringsbehov i løpet av de neste årene.
Tensio planlegger store investeringer de neste årene for å møte forbruksutviklingen og må vite
hvilke transmisjonsnettpunkter de skal forsterke fra.

Stor-Trondheim

Figuren viser nettstrukturen i Stor-Trondheim og tilgrensende områder. Ny
420 kV Åfjord-Snilldal og tilhørende spenningsoppgradering av SurnaViklandet er vist som rødstiplede linjer.

Status

•

Vi har sluttført mulighetsstudien og gjør nærmere analyser av et Regionalnettkonsept og et Transmisjonsnettkonsept. I denne fasen av
utredningen vurderer vi rasjonalitet for de videreførte konseptene.

•

Arbeidet ledes av Statnett, og utføres i tett samarbeid med Tensio.

•

Vi planlegger å ferdigstille utredningen før sommeren.

Foreløpige vurderinger

Behovsanalyse
Større reinvesteringsbehov og knapp kapasitet i både regional- og transmisjonsnettet
Kommentarer

•

Det er lite tilgjengelig nettkapasitet for å øke
forbruket i Trondheimsområdet. Forventet
forbruksvekst - drevet av alminnelig forbruk og
generell elektrifisering - gir behov for
kapasitetsøkende tiltak.

Oversikt over regional- og transmisjonsnettet i Stor-Trondheim

66 kV

132 kV

300 kV

Lav-Middels-Høy prognose for nytt forbruk i 2040 (i MW)

420 kV

Verdal
120

TRONDHEIM

60

40

•

•

Alle våre stasjoner har reinvesteringsbehov på
midten av 2020-tallet.

10
Eidum

150

300

Tensio planlegger store investeringer for å møte
forbruksutviklingen.

~ 150 MW
installert
produksjon

Strinda
Stjørdal og Malvik
er aktuelle
lokasjoner for stort
punktfortbruk

300 kV Verdal-Eidum-Strinda-Klæbu
Forventet levetid på midten av 2040-tallet
Jonsvannet

~ 200 MW
Installert
produksjon

Dagens situasjon gjør transmisjonsnettstiltak nødvendig. For å
sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av
strømnettet, må vi koordinere planene for regional- og
transmisjonsnettet.

Klæbu
Surna

Malvik

Foreløpige vurderinger

Mulighetsstudie
Vi ser nærmere på to konsepter, der vi vurderer om vi skal videreføre dagens nettstruktur
Transmisjonsnettkonseptet (sluttbilde)

Kommentarer

Vi har vurdert mange muligheter som kan møte behovet i Stor-Trondheim,
og ser nærmere på to konsepter:
• I Transmisjonsnettkonseptet viderefører vi dagens nettstruktur mellom
Eidum og Klæbu på 420 kV-spenningsnivå.
• For stasjonen i Eidum vurderer vi to fremtidige lokasjoner: Nord
eller sør for dagens stasjon.
• I Regionalnettkonseptet sanerer vi store deler av transmisjonsnettet i
Stor-Trondheim, mens regionalnettet bygger ut.
• Dette innebærer at Statnett sanerer den gjennomgående 300
kV-ledningen og avvikler Strinda og Eidum som
transmisjonsnettstasjoner på sikt.
• Konseptet fordrer større regionalnettforsterkninger for å ivareta
forsyningssikkerheten i Stor-Trondheim (ikke vist i figur).

Tre stasjoner forsyner Stor-Trondheim: Klæbu, Strinda og "Ny Eidum"
132 kV

300 kV

420 kV

Sanere
Verdal

Ny 420 kV Eidum
nord eller sør for
dagens stasjon

Eidum

Trondheim
Strinda

Jonsvannet

Klæbu
Surna

Regionalnettkonseptet (sluttbilde)
To stasjoner forsyner Stor-Trondheim: Klæbu og "Ny Eidum sør"
132 kV

300 kV

420 kV

Sanere
Verdal

Eidum

Trondheim
Strinda

Begge konsepter muliggjør tilknytning av alt forbruk i høy prognose innenfor N-1 og
har totale investeringskostnader på samme nivå.

Jonsvannet

Klæbu
Surna

Nye Eidum sør

Møre og Romsdal

(Fra RKSU2020)

• Det forventes høy forbruksvekst pga. bl.a.
landbasert fiskeoppdrett, datasentre og
elektrifisering av transport og industri.
• Transmisjonsnettet har ikke tilstrekkelig
kapasitet til forventet/mulig forbruksøkning
•
•
•
•
•

Ny 420 kV innmating til Istad/Fræna/Nyhamna
Transformering Ørskog
Transformering Fræna
Transformering Surna
Transformering Ørsta

Hitra vp.

Regional(t distribusjons)nett (22-132
kV):
A,B Mørenett
D1
C Istad Nett
D NEAS
C2
E Svorka Nett,
Rauma Energi Nett

HOLLA
GYLTHALSEN

Søa

SNILLDAL

Geitfjellet vp.

HEMNE
ORKDAL

NORDHEIM
Klæbu

KRISTIANSUND

NORDLANDET
RENSVIK

LIABØ

BRUVOLL
Kjørsvik
ØYDEGARD
Bele

ROKSET

BOLLI

SVORKA
TROLLHEIM

FRÆNA

NYHAMNA

• Andre tema:

RANES

Grana

SURNA

TINGVOLL

HUSTAD
MARMOR

ÅRØDAL

ULVUND

EIDSETER

MOLDELI

E2

SKAR

ISTAD

Myklebust

BRANDHOL
REINSET

Rogne

C1

B1

ALVEST AD

SYLTEBØ
VIKLANDET

Lastfleksibilitet/effektøkonomisering.
Nettilknytning, kapasitetsavklaring/-tildeling.
Informasjon og insentiver
Systemjording 132 kV nett

Agdenes

TJELDBERGODDEN

SNILLFJORD

HAUGLIA

•
•
•
•

Fillan
Jøsnøya
Malnes

D2

SMØLA

HYDRO ASU

KJELBOTN

Vatne

AURA

GRØA
DRIVA

Straumen

NØRVE

SENTRUM

13

ØRSKOG

HOLEN

GISKEMO

LØNSET

BØ

SULA
ELSEBØ

GRYT TEN

ULSTEIN

A1

OSBU

SYKKYLVEN

HAREIDSBERGET
Øvrebust/
Stordal
RJÅNES

HÅHEIM

ST RANDA

E1

B2

GURSKEN

RYSTE
VOLDA

A2

VERMA

A4

HAUGEN
BONDAL
ØRSTA

TAFJORD

VIKEBYGD

ÅHEIM

Vågåmo
TUSSA

SKORGE

A3

ÅMELA
BRYGGJA

Degnepollen

MAURSTAD

TOMASGÅRD

EID

RUGSUND

LEIVDAL
MARKANE

ÅLFOTEN
SVELGEN

BØ

ØKSENELVANE
LUNDEN
ÅSKÅRA
DRAGSET

Grov

SANDANE

REED
Skei

Transmisjonsnett (132-420 kV):
Statnett (i A, B, C og E)

Topplast 2021:
Ny rekord. total ca.
2000 MW
Alm: + ca. 13 / 7 %
u/m temp.korrigering
ref. gj.sn. foregående
tre år

•

Åpen informasjon / Public information

Tiltak under planlegging i Møre og Romsdal

Surna (2025*). Forbruk og produksjon.
Surna-Viklandet (2027). Forbruk og produksjon

Ørskog (2023). Forbruk.

Vanlig skrift = under planlegging
* Tentativ fremdriftsplan. Avhengig av

Fremtiden er elektrisk

beslutning om omklassifisering av 132
kV i Møre og Romsdal. Merk, dette er
informasjon som er lagt til etter møtet
ble avholdt

Behovsanalyse

Store forbruksplaner, knapp kapasitet innenfor N-1 forsyningssikkerhet
• Vi har nylig tildelt kapasitet
basert på planlagt
transformator i Ørskog og
bruk av systemvern på
Hustadmarmor.
• Statnett har vurdert at det
ikke er driftsmessig
forsvarlig med nye
tildelinger da det ikke er
ledig N-1 kapasitet.
• Dersom det åpnes opp for
mer bruk av systemvern
kan dette på visse vilkår
muliggjøre tilknytning av
nytt forbruk.
• Det er store forbruksplaner
i området og behov for å
se på tiltak som muliggjør
tilknytning på normale
vilkår og bedrer
forsyningssikkerheten.

Mulighetsstudie

Vi har vurdert et bredt sett av ulike tiltak

Rene 132 kV konsept
blir ikke vurdert videre

Relativt store
investeringer i forhold til
oppnådd kapasitet

Ikke fullverdige
langsiktige løsninger

Mulighetsstudie

Vi tar med oss fem konsepter til videre analyse (indre konsepter)

132 kV-tiltak mellom
Istad og NEAS i
samtlige konsept

Utvidelsesmulighet til
Tjeldbergodden i alle
konsept

Kan bli behov for
ytterligere forsterkning
av regionalnett

Mulighetsstudie

Vi tar med oss fem konsepter til videre analyse (ytre konsept)

132 kV-tiltak mellom
Istad og NEAS i
samtlige konsept

Utvidelsesmulighet til
Tjeldbergodden i alle
konsept

Kan bli behov for
ytterligere forsterkning
av regionalnett

Mulighetsstudie

Vi tar med oss fem konsepter til videre analyse (nordlige konsept)

132 kV-tiltak mellom
Istad og NEAS i
samtlige konsept

Utvidelsesmulighet til
Tjeldbergodden i alle
konsept

Kan bli behov for
ytterligere forsterkning
av regionalnett

•

Åpen informasjon / Public information

Tiltak under gjennomføring, planlegging og utredning
Tunnsjødal

Hofstad
Åfjord-Snilldal
Snilldal
KVU Stor-Trondheim
Surna

Klæbu

Surna-Viklandet
Orkdal

Fræna
KVU Nordmøre og Romsdal

Ørskog

Fremtiden er elektrisk

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

•

Åpen informasjon / Public information

Langsiktige momenter for videre nettutvikling

300 kV fra Nord-Norge og
gjennom området

Stasjonsstruktur Sunndalsøra

Spenningsoppgradering 300 kV
gjennom Gudbrandsdalen

Fremtiden er elektrisk

•

Åpen informasjon / Public information

Oppsummering
Fornyelsesbehov, elektrifisering og grønn
næringsutvikling driver nettutviklingen
I Midt har vi gjort mye de siste årene, og
planlegger større forsterkninger
Klimamålene er mulig å oppnå med tett
samarbeid der nettselskapene har en
tydelig planrolle
Fremtiden er elektrisk

•

Åpen informasjon / Public information

Skriftlige innspill på innholdet i møtet sendes til
tommy.haugen@statnett.no innen 18. mai

Fremtiden er elektrisk

