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Strømnettet er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. 
Nesten alt i samfunnet er avhengig av elektrisitet. Derfor 
må strømnettet ha stor nok kapasitet og være robust.
Energiselskapene TAFJORD, SFE, BKK, SKL og Statnett 
har analysert behovet for oppgradering og utvidelse av 
strømnettet på Vestlandet frem mot 2025. 

Fremtidens strømnett skal sikre landsdelens kraftbehov og 
legge til rette for økt produksjon av fornybar energi.

På de neste sidene kan du lese mer om:

 » Kork i strømnettet 
 » Liv til bygdene
 » Stabil strøm er en forutsetning 
 » Hvordan ser Vestlandet ut i 2025? 
 » Mot et kraftoverskudd? 
 » Veien frem mot 2025
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Kork i strømnettet 
Strømnettet har mange likhetstrekk med veinettet. Noen strekninger har god 

kapasitet, andre har liten. Det finnes forbindelser hvor trafikken nesten alltid 

flyter godt, mens det andre steder oppstår kø i rushtiden. 

Køene på veiene er synlige. Køene i strømnettet er 
det bare kraftselskapene som ser. På Vestlandet har 
grunneiere stått i kø i mange år. De ønsker å bygge 
småkraftverk, men slipper ikke til i strømnettet. 
Kapasiteten er sprengt. 

Binder sammen regioner

Vestlandet trenger et robust strømnett med stor nok 
kapasitet til å dekke samfunnets behov. 

At vi som jobber med distribusjon av strøm bygger nye 
kraftledninger på Vestlandet er ikke noe nytt. Vedlikehold, 
oppgradering og utskifting av komponenter har vi holdt 
på med helt siden vi begynte å bygge ut nettet for over 
hundre år siden. 

Det som er nytt, er at vi er inne i en tid hvor det er behov 
for flere store nye forbindelser. 

Disse trengs for å bedre krafttilgangen til regioner med 
høyt forbruk, for å legge til rette for økt verdiskaping og 
for å bidra til et bedre klima ved å ta i bruk mer fornybar 
energi. 

Frem mot 2025 vil deler av Vestlandet oppleve sterk 
økning i befolkningen og vekst i industri og annen 
næring. Disse regionene vil ha behov for bedre tilgang 
på elektrisitet. Andre regioner har et stort potensial for 
utbygging av fornybar energi og trenger bedre kapasitet i 
strømnettet for å ta ressursene i bruk.

Mulighetene i strømnettet

På Vestlandet foreligger det i dag planer om å bygge ut 4 
TWh vannkraft innen 2016, som tilsvarer årsforbruket til 
200.000 husstander. En del prosjekter er allerede under 
bygging, mens andre venter på konsesjonsbehandling. 
Store deler av potensialet kan ikke realiseres før 
strømnettet er forsterket. 

Bygging av kraftledninger er omfattende prosesser som 
berører mange, og går over flere år. Det er derfor viktig 
å analysere behovet 10-20 år frem i tid, og planlegge 
løsninger som ivaretar endringene. 

For å få til det, har TAFJORD, SFE, BKK, SKL og Statnett 
valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for 
Vestlandets fremtidige strømnett. Vi har sett på behovet 
for et mer robust strømnett som også legger til rette for 
mer fornybar energi og økt verdiskaping. Vi vil understreke 
at det foreløpig kun er gjennomført en innledende 
utredning. Det er behov for ytterligere analyser for å 
avklare alle sider ved en forsterkning og utbygging av 
nettet her i vest. 

Vi ønsker dialog med politikere, grunneiere, 
småkraftprodusenter, natur- og miljøvernere og andre 
for at vi skal finne de beste løsningene. 
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Liv til bygdene
Noe å leve av også i fremtiden
- Utbygging av småkraft bidrar til at vi har noe å leve av også i fremtiden. Men vi 

trenger en moderne el-vei for å ta ressursene i bruk, sier Kurt Djupvik. 

Han er kirkeverge, leder av småkraftforeninga i Sogn 
og Fjordane og genuint opptatt av at hjembygda Hyen, i 
Gloppen kommune, skal være en plass hvor kommende 
generasjoner kan vokse opp og bli boende. I Sogn og 
Fjordane er det et betydelig potensial for utbygging av 
småkraft, men store deler av småkraftpotensialet lar seg 
ikke realisere fordi dagens strømnett mangler kapasitet. 

I Hyen er landbruk hovednæring, men for en del bønder er 
småkraft blitt en viktig tilleggsnæring. 

- Inntektene fra kraftverkene brukes til å investere i 
gårdsbrukene, slik at neste generasjon tør å etablere seg i 
bygda. Landbruket er under press, og da er alt som kan gi 
innbyggerne et ekstra bein å stå på kjærkomment. Vann 
er en ren, fornybar utmarksressurs som gjør det lettere 
for folk å bli boende i distriktene, sier Djupvik. 

Småkraftverk ble redningen
- Uten inntektene fra småkraftverket hadde vi ikke hatt nødvendige midler til å 

ta vare på gården, sier Gro Irene Eimhjellen Sæten.

Etter å ha bodd hjemmefra i mange år, flyttet hun tilbake 
til bygda Hyen i Gloppen kommune og overtok gården 
etter foreldrene i 2010. Småkraftverket hun eier sammen 
med sju andre grunneiere gjorde det mulig å komme 
hjem.

- Jeg hadde lyst til at gården skulle forbli i slekten, og 
kraftverket ga oss muligheten til å restaurere huset etter 
mine oldeforeldre. Nå tar vi vare på gårdens historie, og 
fører den videre til neste generasjon.

Hun har to gutter på åtte og elleve år. Ønsker en av dem å 
overta gården en gang, håper Sæten at det fremdeles er 
grunnlag for å bosette seg i bygda. 

- Slik jordbrukspolitikken er i dag, ser det ut til at 
kraftinntektene kan komme godt med for flere. 
Kraftverkene gir inntekter som gjør det mulig å ta vare 
på bygninger, ut- og innmark, grender og lokalhistorie. 
Småkraft har gitt mange muligheten til å beholde 
gårdene i familiene, og også reinvestere og utvide driften. 
Det er positivt for Hyen, sier Sæten.

Hun forstår dem som er imot inngrep i naturen, enten det 
bygges kraftverk eller strømnett, men mener at begge 
deler er nødvendig.

- Jeg er opptatt av naturvern, men vi må ikke gå i den fella 
å verne så mye at det til slutt ikke blir noe igjen å leve av i 
distriktene. Vi vil ha levende bygder, sier Gro Irene 
Eimhjellen Sæten. 



// Strømnettet på Vestlandet mot 2025



// Strømnettet på Vestlandet mot 2025 9

Stabil strøm er en forutsetning 
- Ved svikt i strømtilførselen vil all produksjon stanse. Det vil få store økonomiske 

konsekvenser for oss, sier Kari-Britt Hansen, driftssjef i Norwegian Talc. 

Produksjonsbedriften Norwegian Talc holder til i Knarrevik 
på Sotra utenfor Bergen. Bedriften produserer pulver av 
lyse steinsorter som blir brukt i industrien, og en ustabil 
forsyningssikkerhet ville få store konsekvenser for driften. 

Mineralene dolomitt og glimmer hentes fra Nord-
Norge, India og Kina og fraktes til Knarrevik med båt. 
Steinen males til pulver og mesteparten blir brukt i 
malingsindustrien som fyllstoff. 

Norwegian Talc startet sin virksomhet i 1935 og har i dag  
36 ansatte ved fabrikken. Bedriften kan få behov for økt 
strømforsyning hvis de skal utvide driften i fremtiden.

 - Nåværende forsyningssikkerhet eller bedre er 
en absolutt forutsetning for vår eksistens som 

kraftforedlende produsent av eksportvarer. Vi utnytter pr 
i dag ikke vår fulle kapasitet, men endringer i markedet 
kan fort medføre endringer i vårt energibehov, forteller 
Hansen.

 

 
 

- En stabil og robust strømforsyning er, ved siden 
av sikker vannforsyning og velfungerende IKT-
tjenester, helt kritisk for at dagens velferdssamfunn 
skal fungere.

Arve Meidell, fylkesberedskapssjef i Hordaland 
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Hvordan ser Vestlandet ut i 2025? 
Vi kan ikke forutse nøyaktig hvor mange som bor på Vestlandet, hva vi lever av, 

hvilke transportmidler vi bruker, eller hvor mye elektrisitet vi forbruker om 

10-20 år. Men noen utviklingstrekk kan vi anta er mer sannsynlige enn andre. 

Når vi analyserer hvilke tiltak som kreves i 
strømnettet de neste tiårene, gjør vi det på bakgrunn 
av fremtidsscenarier. Disse scenariene bygger 
blant annet på historiske data for kraftproduksjon 
og -forbruk, Statistisk sentralbyrås prognoser 
for befolkningsutvikling, industriens egne 
forbruksprognoser og en analyse av internasjonal og 
norsk klimapolitikk. 

I våre analyser tar vi utgangspunkt i to ulike 
fremtidsbilder:

 » Industrivekst: Vestlandet opplever vekst i 
industrien og annen næring som har stort 
behov for kraft. 

 » Produksjonsvekst: Vestlandet opplever stor 
økning i produksjonen av fornybar energi, uten 
at forbruket øker tilsvarende. 

Virkeligheten vil trolig ligge et sted i mellom disse 
ytterpunktene.   

Store investeringer

Når vi analyserer fremtidige behov, må vi ta med 
i beregningen det vi vet kommer av både ny 
kraftproduksjon og nytt strømnett. 

Disse fire sentralnettsledningene på Vestlandet er 
planlagt i drift innen 2016:

 »  300 (420) kV ledning Sauda-Saurdal (under 
bygging)

 »  420 kV ledning Sima-Samnanger (under 
bygging)

 »  300 (420) kV ledning Kollsnes-Mongstad-
Modalen (under konsesjonsbehandling)

 »  420 kV ledning Ørskog-Sogndal (under 
bygging/under konsesjonsbehandling)

Når disse forbindelsene er på plass, vil vi ha en mye 
sikrere kraftforsyning på Vestlandet enn i dag.  Men 
fremdeles vil det være utfordringer. Hvor store 
utfordringene blir, avhenger av utviklingen innen 
forbruk og produksjon av kraft. 

Foto: Arkivfoto
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Vi ser at i løpet av de neste 10-20 årene må strømnettet 
utbedres ytterligere i områdene:

 » Indre Sogn

 » Over Sognefjorden

 »  Samnanger og sørover

Neste generasjon sentralnett – 420 kV

Sentralnettet er strømnettets “riksveier”. Det 
binder landsdeler sammen og knytter det norske 
strømnettet til det europeiske. I dag består det norske 
sentralnettet i hovedsak av ledninger med 300 kilovolt 
(kV) spenning. Fremtidens sentralnett vil bli bygget for 
420 kV, og over tid vil også dagens nett bli oppgradert 
til 420 kV. Dette gir sikrere strømforsyning og større 
kapasitet i nettet slik at en kan overføre mer strøm 
uten å bygge nye traséer.

 

Spenningsoppgradering gjøres ved å bygge om 
eksisterende 300 kV ledninger og stasjoner til 420 
kV. Noen steder kan vi beholde mastene og kun skifte 
ledningene, mens andre steder er det nødvendig å 
skifte ut både master og ledninger. Energiselskapene 
ser på spenningsoppgradering som en teknisk god 
og miljøvennlig løsning, fordi vi kan fornye nettet med 
svært små inngrep i naturen.

 
 

- Å bygge ut strømnettet er et avgjørende 
klimatiltak. Nettet er like viktig for fornybar 
energi som skinnene er for toget. Men 
utbyggingen må skje så skånsomt som mulig, 
særlig med hensyn til truede arter. 

Einar Håndlykken, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO
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420 kV 
Ørskog - Sogndal

420 kV 
Sima - Samnanger

300 (420) kV 
Kollsnes - Mongstad - Modalen

300 (420) kV 
Sauda - Saurdal

Fåberg
Borgund

Fortun

Aurland 1

Sogndal
Leirdøla

Ørsta/Haugen

Ørskog Viklandet
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Sima
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Trondheim

Florø

Bergen
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Ålesund

Oslo

Stavanger

Haugesund

Analyseområdet
Eksisterende sentralnett
Nytt sentralnett planlagt i drift innen 2016

Fremtidig sentralnett på Vestlandet
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Over Sognefjorden
Med mye ny produksjon på Vestlandet, øker behovet for 
å transportere kraft over Sognefjorden. Her går det i dag 
to 300 kV ledninger. 

I første omgang ser det ut til å være behov for en 420 kV 
forbindelse over fjorden. Dette sikrer strømforsyningen 
til industrien og legger til rette for betydelig ny 
kraftproduksjon. Dersom all planlagt ny kraftproduksjon 
skal bygges ut, viser våre beregninger at det blir behov 
for ytterligere forsterkning. For å redusere både inngrep 
i naturen og kostnader har vi forsøkt å identifisere de 
løsningene som krever  minst nybygging, samtidig som 
en del eksisterende ledninger kan rives.

Indre Sogn
Både økt kraftproduksjon og forbruk i området vil gi 
behov for å forsterke strømnettet. Det er i dag planlagt 
å bygge ut mer enn 1 TWh ny vannkraft i indre Sogn, nok 
strøm til 50.000 husstander. Samtidig er det viktig å ta 
høyde for en fortsatt sikker strømforsyning til industrien 
i Årdal, og legge til rette for økning i strømforbruket i 
området. 

Vi har analysert muligheten for å bygge nye eller 
oppgradere eksisterende strømledninger i området. 
Det er identifisert flere mulige løsninger for å ivareta 
industriens behov for sikker strømforsyning og samtidig 
legge til rette for ny kraftproduksjon. 

Samnanger og sørover
Mellom BKK-området (Samnanger) og Sunnhordland 
går det i dag én 300 kV ledning. Analysene viser at det 
i første omgang er behov for en 420 kV forbindelse for 
å unngå kork i nettet. I fremtiden kan det bli behov for 
ytterligere en forbindelse fra Samnanger og sørover. 
Dette gjelder uansett om fremtiden blir preget av stor 
økning i kraftproduksjonen eller stor industrivekst. Vi har 
vurdert ulike muligheter for å bygge nye eller oppgradere 
eksisterende ledninger.

Kartene viser mulige nettforsterkningstiltak
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Mot et kraftoverskudd? 
Det foreligger mange planer om økt produksjon av fornybar energi 

på Vestlandet. Noen kraftverk er under bygging, mens andre er til 

konsesjonsbehandling.

Innen 2016 kan kraftproduksjonen på Vestlandet øke med 
4 TWh, tilsvarende årsforbruket til 200.000 husstander. 
Da har vi bare tatt høyde for de planene vi kjenner til. 
Potensialet er betydelig større. Med økt oppmerksomhet 
rundt klimatrusselen og behovet for ren energi i verden, 
er det aktuelt å nyttiggjøre Vestlandets potensial. Den nye 
energien kan øke Norges fornybarandel ved å erstatte 
fossile energikilder, f.eks. i transport- og oljenæringen.

Dersom potensialet for ny fornybar kraftproduksjon på 
Vestlandet realiseres, og denne produksjonen ikke blir 
brukt i Norge, får vi et stort kraftoverskudd. 

Dersom kraftoverskuddet blir stort både på Vestlandet 
og i Norden for øvrig, kan overskuddet eksporteres ut 
av Norden, og bidra til å erstatte eksempelvis kullkraft. 
En kabel mellom Vest-Norge og Storbritannia vil da 
være et godt klimatiltak. En slik forbindelse åpner også 
for at europeisk vindkraft og norsk vannkraft kan utfylle 
hverandre: Vindkraft må brukes idet den produseres, mens 
vannkraft kan lagres og brukes når det ikke er nok vind.

For nettselskapene er det viktig å se alle de ulike 
behovene i sammenheng, slik at vi velger de 
nettløsningene som totalt sett kommer best ut.  

Norges fornybarandel pr. 2009: 65%

 

 
 

- Mer fornybar energi er nødvendig for å løse 
klimautfordringen. Kraften fra vind og vann må 
frem til forbrukeren. Men alle aktører må også 
bidra til at naturinngrepene begrenses mest 
mulig.

Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk klimastiftelse

 

Fornybarandel=
Forbruk av fornybar energi 

Totalt energiforbruk (inkl. fossil)

Det er Statistisk sentralbyrå som beregner 
fornybarandelen. Les mer på www.ssb.no

Foto: Fotomontasje
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Veien frem mot 2025
Flaskehalser i strømnettet hindrer elektrisiteten i å flyte fritt mellom regioner. 

Målet er at flaskehalsene skal være så få og små som mulige, slik at ikke 

mangel på kraft hemmer samfunnsutviklingen eller gir store forskjeller i 

kraftprisen som påvirker bosetting og etablering av arbeidsplasser. 

Det er viktig at sentralnettsforbindelsene Sima – 
Samnanger, Ørskog – Sogndal, Kollsnes – Mongstad – 
Modalen og Sauda – Saurdal kommer på plass. Men også 
etter at disse er i drift, vil det være flaskehalser i systemet. 

Særlig i områdene indre Sogn, over Sognefjorden og fra 
Samnanger og sørover, har vi sett at det vil være behov 
for tiltak i nettet. 

Vi har skissert noen mulige løsninger, og anbefalt 
noen tiltak som ser gunstige ut per i dag, ut fra vår 
faglige vurdering. Nå ønsker vi en bredest mulig dialog 
med myndigheter og andre interesserte, for å se på 
konsekvenser for de ulike områdene og om det finnes 
andre alternativer enn dem vi har sett på hittil. 

Færrest mulig nye traséer

Som hovedprinsipp anbefaler vi å oppgradere 
eksisterende 300 kV-ledninger til 420 kV for å øke 
kapasiteten i nettet. Der dette ikke lar seg gjøre, vil vi 
prioritere løsninger der en kan bygge ny 420 kV-ledning 
nær ved en eksisterende trasé og deretter rive den 
eksisterende ledningen. Enkelte steder kan det også bli 
aktuelt å bygge nye ledninger på strekninger hvor det ikke 
er ledninger fra før. 

Vi vil trenge mer detaljerte analyser før vi kan legge frem 
konkrete forslag til tiltak. Når de ulike alternativene er 

grundig drøftet og vurdert, vil de konkrete løsningene bli 
beskrevet i Statnetts nettutviklingsplan og de regionale 
kraftsystemutredningene for Vestlandet. 

I fortsettelsen ønsker vi en grundig dialog med berørte 
myndigheter før endelig plan for utvikling av sentralnettet 
på Vestlandet blir vedtatt. 

Grundig saksbehandling

Bygging av en ny kraftledning er en lang prosess 
som går gjennom fast definerte faser og over flere 
år. Det starter med en melding, et forhåndsvarsel fra 
utbyggeren (nettselskapet) til myndighetene. Meldingen 
varsler at planleggingen er i gang og legges ut på 
offentlig høring. Deretter stiller myndighetene krav om 
konsekvensutredning av en rekke områder (landskap, 
biologisk mangfold, landbruk, friluftsliv, m.m.) før 
nettselskapet kan sende en formell konsesjonssøknad. 
Søknaden og utredningene legges ut på høring slik at 
alle som ønsker det kan gi sine innspill og bidra med 
relevant informasjon. Deretter vedtar myndighetene om 
ledningen kan bygges eller ikke, om den eventuelt skal 
etableres som luftspenn, jord- eller sjøkabel, og i hvilken 
trasé ledningen skal gå.

 
 

- Bergens muligheter til å bli Norges 
fornybarhovedstad hviler ikke på kompetanse, 
eller naturgitte forutsetninger – de er alle 
tilstede. Utfordringen ligger i nettkapasitet og 
overføringsmuligheter, og her hviler også det 
politiske ansvaret.
  
Erna Solberg, Høyres leder
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TAFJORD  

Hovedkontor i Ålesund. 

www.tafjordkonsern.no

SFE  (Sogn og Fjordane Energi)  

Hovedkontor i Sandane. 

www.sfe.no

Sunnfjord Energi 

Hovedkontor i Førde. 

www.sunnfjordenergi.no

Sognekraft 

Hovedkontor i Vik i Sogn. 

www.sognekraft.no

BKK (Bergenshalvøens 

Kommunale Kraftselskap)  

Hovedkontor i Bergen. 

www.bkk.no

SKL (Sunnhordland Kraftlag) 

Hovedkontor på Stord. 

www.skl.as

Haugaland Kraft 

Hovedkontor i Haugesund. 

www. haugaland-kraft.no

Statnett 

Hovedkontor i Oslo. 

www.statnett.no


