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Balansert kraftsystemutvikling – flere dimensjoner
• Bygge ut nettet i forkant av konkretiserte behov vs. i etterkant
• Utnytte nettet mer vs. bygge det ut
• Samfunnsøkonomisk nettogevinst vs. samlede kostnader og fordelingsvirkninger
• Utbygging av produksjon og nett vs. naturinngrep
• Vekst i produksjon vs. vekst i forbruket 

Ikke entydig hva som er "balanse" og "ubalanse"
Heller ikke alltid opplagt hva som er best av "balanse" og "ubalanse"



Har hatt en balansert utvikling så langt
• Produksjon i nærheten av forbruk
• Utvikling i noenlunde takt
• Ulike hensyn veies mot hverandre
• Er ofte krevende å få til – og kan ta tid

• Framover kan større endringer gi mer ubalanse
• Stiller krav til kunnskap og bruk av virkemidler



Statnett jobber for å finne rett balanse! 
- i beslutninger om utvikling av kraftsystemet

• Utvikle tydelige beslutningsunderlag 
• Dokumentere nytte og kostnader
• Finne beste løsning

• Involvere kunder og interessenter 
• Bruke markedsdesign og tariffer til å gi prissignaler 
• Utvikle og formidle kunnskap



Myndighetsmål, krav og prosesser hjelper til
• Nasjonale mål – internasjonale forpliktelser

• Fornybar produksjon – inkl. Nasjonal ramme for vindkraft
• Elektrifisering av transport
• Krav til energisparing
• Tilknytning til EUs klimapolitikk

• Konsesjonsprosesser
• Nett
• Ny produksjon

• Regulering av Statnett
• Samfunnsøkonomisk tilnærming –

inkludere alle relevante faktorer
• Ekstern kvalitetssikring
• Regler for anleggsbidrag
• ++



Markedet bidrar også – og vi spiller på lag
• Ser nå ut til å bli stort markedsdrevet nasjonalt overskudd på kraftbalansen
• Samtidig vil markedet bremse utviklingen – særlig i nord

• Uten tilsvarende økt forbruksvekst går lokal kraftpris ned
• Da lønner det seg etter hvert ikke å bygge ut mer vindkraft

• Statnett gjør prissignalene mer synlige med informasjon og analyser
• Analyser viser at kraftprisene blir lavere i nord enn i sør
• Nettariff og marginaltap bidrar til gode prissignaler
• Informerer om at det tar tid å bygge nett
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Samfunnsøkonomi er sentralt 
- men det er også sum kostnader og fordelingsvirkninger

• Det vi bygger skal være rasjonelt
• Men vi må ikke bygge alt som er lønnsomt – i hvert fall ikke med det samme
• Vi har mål om å flate ut samlet tariffbelastning for alminnelig forsyning
• Klargjør fordelingsvirkninger der det er ekstra relevant

• Mellomlandsforbindelser er godt eksempel
• Ser økende prisforskjeller og dermed langsiktig lønnsomhet
• Samtidig betyr fordelingsvirkninger og sum kostnad mye



Regionale eksempler 
– bygge i forkant vs. etterkant / utnytte mer vs. bygge ut

• Stavanger/Nord-Jæren
• Lyse–Fagrafjell i behandling hos OED – studie om videre plan er i avslutning
• Mange hensyn – forsyningssikkerhet, forbruksutvikling, vedlikehold, areal
• Viktig å utvikle nettet sammen med Lyse Elnett

• Haugalandet
• Høy forbruksvekst gir behov for ny ledning – handler om timing
• Aktiv dialog for å koordinere forbruk og nettutvikling

• Finnmark
• Trinnvis utbygging – nå videre til Hammerfest – søker konsesjon videre mot øst
• Balansert utvikling i produksjon og forbruk



Oslo: gradvis oppgradering av eksisterende nett
• Konseptvalg fra 2012: Oppgradere fra 300 til 420 kV i takt med behovsutviklingen
• Bygger oss gradvis fram til et stort kapasitetsløft
• Mulighet for å redusere arealbeslag fra kraftledninger på sikt
• Ser an gjennomføringstakten ut fra behovsutviklingen: 

• Forbruksvekst, forbrukerfleksibilitet og alternativer til nett
• Reinvesteringsbehov for hvert enkelt tiltak innenfor konsept



Norge samlet sett – noenlunde balansert utvikling
• Hovedprognose

• Produksjonen vokser trolig mer enn forbruket, men det er håndterbart
• Noen lunde geografisk jevn fordeling av forbruk og produksjon
• Prosess mot høyere utnyttelse av systemet fortsetter
• Vi ruster opp "eksisterende" hovedstruktur – fornyelse
• Investeringer i tilknytning og lokalt

• Storskala utvikling er mulig, men lite sannsynlig
• Storskala utbygging nord-sør
• Flere nye mellomlandsforbindelser
• Fri vekst av vindkraft på land – langt fra forbruk



Takk for meg!
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