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Det grønne taktskiftet skjer nå

Nullutslippssamfunnet gir radikale endringer 
av kraftsystemet i Europa og Norge 

Tettere integrasjon mellom land og sektorer 

Ny teknologi og digitale løsninger 
gjør omstillingen mulig 



Muligheter for Norge 
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Norge griper muligheten for tilgang til mer grønn kraft
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Statnetts operasjonelle strategi – Det grønne taktskiftet

Sunndalsøra

• Opp mot 220 TWh i 2050

• 420 kV innen 2040

• Helhetlige områdeplaner

• Se i sammenheng; Kapasitetsøkning, 
reinvesteringer, vedlikehold

• Havvind 2030 – en hybrid på plass

• Utvikle og utnytte system- og 
markedsvirkemidler

• Innovasjon og digitalisering



Statnetts Nettutviklingsplan 2021
– Et markant temposkifte

Innen 2030
• Mye gjennomført 
• Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal, 

Bergensområdet, Haugalandet, Sør-
Rogaland, Agder og Oslo

Innen 2040
• Stort kapasitetsløft
• 420 kV i de fleste regioner

Figur: Planlagte nettinvesteringer 2022-40

60 – 100 mrd



Det grønne taktskiftet er et felles ansvar
– Som gir felles muligheter



Nettutviklingsplanen 2021
Gunnar G. Løvås, konserndirektør Statnett



Vi skal være mer i forkant

Fremtiden er elektrisk

• Vi skal tilrettelegge for opp mot 220 

TWh i 2050

• Stor forbruksvekst fordrer mer 

kraftproduksjon

• Fornyelse av transmisjonsnettet er en 

forutsetning for nødvendig kapasitet

Blå: Henvendelser om økt forbruk
Rød: Henvendelser om økt produksjon



• Ny og forbedret planprosess

• Tiltakspakker for ulike områder

• Koordinere system-, markeds- og 

anleggstiltak langsiktig

Ambisiøse områdeplaner vil gi økt tempo

Fremtiden er elektrisk



2010 2021

Vi har styrket ryggraden i kraftsystemet

Fremtiden er elektrisk



Lønnsomt å oppgradere stamnettet

• Økt behov for utveksling av kraft 

mellom landsdeler

• Vi er i gang med å planlegge 

flere oppgraderinger

• Videre oppgradering vil være på 

Vest-, Sør- og Østlandet

Fremtiden er elektrisk
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Vi må også utnytte nettet bedre

• Lagring og forbrukerfleksibilitet for å få 

systemet til å henge sammen

• Markedsdesign bedre tilpasset

fremtidens behov

• Automatiserte prosesser og raskere

informasjonsutveksling
Europeisk forbruk



NORD

Dagens nett

Målnett



NORD MIDT
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Mellomland 
og havnett

Endre

Fremtiden er elektrisk

• Mellomlandsforbindelser avgjørende

for at Europa skal møte klimamål

• Vi skal tilrettelegge for havvind

• Viktig å få erfaring med NordLink og 

North Sea Link før kapasiteten økes



Fremtidig transmisjonsnett på 420 kV

• Vi tilrettelegger for et regionalnett på 
132 kV

• Planene tilrettelegger for stor forbruks- og 
produksjonsvekst – på kort og lang sikt

• Tett samarbeid og god dialog med regionale 
nettselskap og andre aktører blir sentralt 
fremover

Fremtiden er elektrisk



Statnett skal muliggjøre 
det grønne taktskiftet!

Fremtiden er elektrisk
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