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Dette er Statnett

• Statnett er systemansvarlig i det norske 

kraftsystemet.

• Statnett er et statsforetak SF

• Statnett drifter og eier om lag 11 500 km med 

høyspentledninger og 2 500 km sjø- og landkabler 

over hele landet i tillegg til 170 

transformatorstasjoner.

• Driften av kraftsystemet overvåkes kontinuerlig av 

landssentralen og to regionsentraler.

• Statnett har også ansvaret for forbindelser til utlandet.
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Vårt samfunnsoppdrag

4Fremtiden er elektrisk

Forsyningssikkerhet
Statnett skal sikre strømforsyning 
gjennom 
drift, utvikling, overvåking 
og beredskap.

Elektrifisering
Statnett legger til rette for bruk 
av elektrisitet på nye områder 
(elektrifisering) og for forny-
barutbygging, slik at Norge 
kan realisere sine klimamål.

Verdiskaping
Statnett skal bidra til verdiskaping, både 
for kunder og samfunn.

Sted, dato



Statnett

- tilstedeværelse i Bergensregionen
Statnett overtok 1. januar 2016 BKK Netts sentralnettsanlegg i Bergensregionen 
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Statnett har satt i gang flere tiltak

• Lindås økt transformering (2024*)
• Fana økt transformering (2024*)
• Litle Sotra økt transformering (2024*)
• Dalekvam transformatorstasjon (2025*)
• Fensfjordkabelen (2024*)
• Øygardskabelen (2026*)
• Utbedring Sima-Samnanger (2024*)
• Kollsnes-Modalen-Sogndal (2028-2030*)

* Tentativ dato for ferdigstillelse, med forbehold

Fargekoder:
• Anskaffelsesprosess / kontrahering pågår
• Planlagt / prosjektert og forestående anskaffelse
• Utredes / konsesjonsprosess



Nye kabelanlegg i Øygarden (jord) og Fensfjorden (sjø)

Øygardskabelen 2

Prosjektets oppdrag er å doble overføringskapasitet med ferdigstillelse 

første halvår 2026 

Konsesjon gitt til et nytt 420 kV jordkabelanlegg i Øygarden installert i 

en ny støpt kabelkanal 

Fensfjorden 2 

Prosjektets oppdrag er å doble overføringskapasiteten med 

ferdigstillelse i 2024 

Konsesjon gitt til å utvide eksisterende 420 kV sjøkabelanlegg i 

Fensfjorden med 2 nye kabler
Eksisterende

Nytt



Nivå 1 –
Prosjekt

Nivå 3 –
Leveranser

Nivå 2 –
Kontrakter
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Prosjekt 30020 
Øygardskabelen 2

Bygg & Anlegg
Utførelsesentreprise 

(NS8405)

To nye muffebygg
15 km ny 

føringsvei for 
kabel

Modifikasjon av 
fire broer 

Kabelanlegg
Totalentreprise (Format 

NSC 05)

System

Prosjektering
(NS8402)

Øygardskabelen 2 

– kontraktstruktur
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Øygardskabelen 2 – tidsplan

Kabelanlegg Bygg & Anlegg

Kontrahering 
Første halvår 2023

Kontraktstildeling 
August 2023

Kontrahering
Andre halvår 2022

Kontraktstildeling 
Januar 2023
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Plan for gjennomføring

• Kontrakt NS 8405

• Kontrahering Q2- Q3 2023

• Gjennomføring Q4 2023 - Q3 2024

• Installering kabler Q2- 2024
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Anskaffelse og krav til leverandører

➢ Lov om offentlige anskaffelser gjelder for alle Statnett SFs anskaffelser.

➢ Statnett er omfattet av Forsyningsforskriften som gir adgang til å benytte kvalifikasjonsordning

➢ Statnett benytter kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE for å kunngjøre konkurranser. 

➢ Alle leverandører kan selv registrere seg i Achilles Utilities NCE.
➢ Registering i Achilles er forutsetning for å motta invitasjon til våre konkurranser.

Se: Bli leverandør til Statnett | Statnett

Registrering:  Utilities NCE - Achilles | Achilles

➢ Ikke krav om registrering i Achilles for underentreprenører.

https://www.statnett.no/om-statnett/bli-leverandor-til-statnett/
https://www.achilles.com/no/community/utilities-nce/
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Anskaffelse og krav til leverandører

➢ To-trinn anskaffelsesprosess
➢ Trinn 1. Kvalifisering av tilbydere. 
➢ Trinn 2. Tilbudskonkurranse mellom de 5-7 best kvalifiserte tilbydere.

➢ Anskaffelsesprosedyren "Konkurranse med forhandling".

➢ Kontraktsvilkår basert på NS 8405

➢ Indeksregulering av kontraktspriser basert på relevant månedsprisindeks fra SSB.

➢ Budsjett og regnskap for klimagassutslipp for entreprisearbeidene.
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Anskaffelse og krav til leverandører

KRAV TIL LEVERANDØRER

➢ Statnetts etiske retningslinjer for leverandører. Se: Bli leverandør til Statnett | Statnett

➢ Taushetserklæring

➢ Samarbeid med Skatteetaten om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Krav om utvidet 
fullmakt for ubegrenset rett til innhenting av skatteforhold for entreprenør og 
underentreprenører.

➢ Krav om systematisk ledelsessystem for HMS med fokus på internkontrollforskriften.

➢ Krav om systematisk ledelsessystem for miljø.

➢ Krav om systematisk ledelsessystem for kvalitetsstyring.

➢ Generelle krav til økonomi; kapasitet og kompetanse; relevant erfaring.

https://www.statnett.no/om-statnett/bli-leverandor-til-statnett/


• Øygardskabelen 2:

• https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/oygardskabelen-mellom-lille-

sotra-og-kollsnes/

• Fensfjordkabelen 2:

• https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/sjokabel-haugsvar-lindas/

• Abonner på prosjektenes nyhetsbrev og få nyheter i eposten din.

• Prosjekter i region vest:

• https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/
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Mer info på våre nettsider

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/oygardskabelen-mellom-lille-sotra-og-kollsnes/
https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/sjokabel-haugsvar-lindas/
https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/

