
 
 

Kostnadsutvikling for 
investeringsprosjekter  
Tillegg til Nettutviklingsplanen 2019 

I 2017 og 2018 har Statnett avsluttet to investeringsprosjekter med investeringskostnad over 250 

millioner kroner; Skagerak 4 og Reaktiv kompensering Midt-Norge. Begge prosjekter er sluttført 

innenfor forventet investeringsbeløp ved beslutning. Skagerak 4 har de fem første leveårene vist 

nyttevirkninger som overgår forventningene som lå til grunn ved konsesjonssøknad og 

investeringsbeslutning, og forventes over levetiden å gi nytte som overgår investeringskostnad. 

Reaktiv kompensering Midt Norge var et viktig prosjekt for å opprettholde forsyningssikkerheten i 

Midt- Norge. Selv om prosjektet var tidskritisk ble kostnaden lavere enn forventet fordi vi oppnådde 

gode priser i leverandørmarkedet. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde i 2015 en rapport med gjennomgang av 

reguleringen av Statnett på høring. Etter høringen kom NVE til at Statnett annethvert år blant annet 

skal offentliggjøre utvikling av aktiverte kostnader1 i prosjekter i forbindelse med Nettutviklingsplanen 

(NUP). Dette vedlegget viser kostnadsutvikling i prosjekter for perioden 2014-2022. Tilsvarende 

vedlegg for 2012-2020 ble publisert i forbindelse med NUP 2017. 

Investeringsprosjekter med forventet kostnad over 250 millioner kroner  

Aktiveringer i 2017 og 2018 

I tabellen under vises aktiveringer for perioden 2014-2018 for store prosjekter. I tillegg viser tabellen 

planlagt fremdrift på prosjekter som har hatt aktiveringer i perioden, men som ikke ennå er avsluttet. 

Aktiveringer MNOK 
Prosjekter > 250 MNOK 

Investerings- 
type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Reaktorer for spenningsreduksjon Nyinv. 56 56 56 21       

Sima-Samnanger, ny 420 kV-kraftledning Nyinv. 13 6 20        

Ørskog–Sogndal, ny 420 kV-kraftledning Nyinv. 1 840 1 921 1 316 72 124 D S    

Transformeringskapasitet Østland Nyinv. 441 218 141        

Ofoten–Balsfjord, ny 420 kV-kraftledning Nyinv. 52 216 1 824 525 233 S     

Skagerrak 4 Nyinv. 1 515 23         

Østre korridor, spenningsoppgradering/ny kraftl. Nyinv. 1 219 2 8        

Vestre korridor Nyinv. 218 9 0 171 1 901 D D D S  

Overtakelse av transmisjonsnett, Lofotkraft Nyinv. 0 0 273 11       

Overtakelse av transmisjonsnett, BKK Nett Nyinv. 0 0 425 3 1 418 S     

                                                      
1 Investeringskostnader aktiveres i balansen når anlegg er klart til drift. Fra tidspunkt for aktivering 
inngår investeringskostnaden i tariffgrunnlaget. 



Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem IKT 0 94 475 43 141 S     

Indre Oslofjord Reinv.    453 346 S     

Balsfjord-Skaidi, ny 420 kV-kraftledning Nyinv.    8 0 D D D D S 

Namsos-Åfjord/Snilldal-Surna, nye 420 kV-kraftl. Nyinv.    0 933 S     

Nedre Røssåga-Namsos, ny 420 kV-kraftledning Nyinv.    724 9 D S    

Klæbu-Namsos, ny 420 kV-kraftledning Nyinv.    611 13 S     

Kristiansand, reinvestering 300 kV-stasjonsanlegg Reinv.     115 D D S   

D: Delaktivering; S: Siste forventete aktivering 

Varighet fra siste idriftsettelse til prosjektet er helt avsluttet, avhenger av kompleksiteten i 

avslutningen av kontrakter og omfanget av oppgjør for grunn- og rettighetserverv. 

Prosjekter avsluttet i 2017 og 2018 med forventet kostnad over 250 millioner kroner 

Prosjekt Avsluttet  
Konsesjons-

søkt 

Kostnadsestimat 
ved konsesjons-

søknad 

Forventings-
verdi ved 

beslutning 
Kostnads-

ramme bevilget  Sluttkostnad 

Skagerak 4 30.12.2017 01.11.2009 ca. 1 300 MNOK * 1 542 MNOK*  1 693 MNOK * 1 541 MNOK * 

Reaktiv 
kompensering 
Midt Norge 

30.06.2017 12.02.2007 380 MNOK 494 MNOK  568 MNOK  393 MNOK  

 

*Norsk andel 

I 2010 etablerte Statnett ny prosjektmetodikk i form av Prosjektmodell 1.0, som la grunnlag for en 

effektiv, strukturert og kontrollert prosjektgjennomføring. I perioden er det gjennomført en stor 

mengde prosjekter som er levert i henhold til de kravene samfunnet har stilt og målene som er satt. 

Samtidig som prosjektmengden har økt, har Statnett bygd opp kompetanse. Tidsbruken i prosjektene 

har gått betydelig ned, og vi har redusert kostnadsrammen i prosjektene med flere milliarder kroner. 

Vi har bygget og oppgradert 2 100 km med kraftledning, renovert gamle stasjoner og bygd nye. 

Sammenligner man dagens situasjon med Statnett anno 2010 har vi en mangedobling av 

utbyggingskapasiteten, mer erfaring, økt kompetanse, bedre prosjektstyring, raskere realisering, mer 

presis estimering og risikovurdering. Selskapet er i stadig utvikling for å møte fremtidens behov og 

Prosjektmodell 2.0 ble etablert i 2018 bl.a. for å effektivisere prosjektgjennomføring og 

byggherrekostnader ytterligere. 

Skagerak 4 

Styrene i Energinet.dk og Statnett vedtok i hhv. mai og juni 2008 å søke anleggskonsesjon for 

Skagerak 4 (SK4). Statnett fikk i september 2010 konsesjon til å bygge og drive en ca. 30,7 km lang 

likestrømskabel fra grunnlinjen til Kristiansand transformatorstasjon med overføringskapasitet på ca. 

700 MW, samt ett strømretteranlegg i Kristiansand transformatorstasjon.  

Formålet med prosjektet var å øke utvekslingskapasiteten mot utlandet. SK4 bidrar til et mer 

klimavennlig europeisk kraftmarked dels ved eksport av fornybar energi produsert i Norge og dels ved 

at SK4 muliggjør mer vindkraft i Danmark. 

Prosjektet ble besluttet igangsatt i oktober 2010 med en bevilget kostnadsramme på 1 693 MNOK og 

en forventningsverdi på 1 542 MNOK. Avviket fra kostnadsestimat i konsesjonssøknaden skyldes 

endring i teknologivalg og utvidelse av prosjektomfanget. I konsesjonssøknaden ble det lagt til grunn 

bruk av konvensjonell "Line-Commutated Converter"-teknologi (LCC). Statnett valgte å igangsette en 



teknologikvalifisering basert på ny teknologi, såkalt "Voltage Source Converter"-løsning (VSC). Denne 

løsningen har ikke vært bygget på dette spenningsnivå (525 kV) tidligere, men har klare fordeler 

gjennom å tilføre kraftsystemet reaktiv kompensering. I tillegg er løsningen langt mer robust ved feil i 

kraftsystemet, som følge av samdrift av flere kabler med tilhørende omformeranlegg (HVDC). Denne 

løsningen ble derfor utviklet og foretrukket ved investeringsbeslutning. Som følge av dette økte norsk 

andel isolert med 200 MNOK men vil redusere behov for kompenseringstiltak hvis det bygges flere 

kabler i fremtiden. I tillegg ble prosjektet utvidet med oppgradering av kontrollsystem på Skagerak 3 

(SK3) for å gjøre det mulig å etablere bipolkontroll for SK3 og SK4, til tross for at det ble brukt 

forskjellige teknologier i kablene. En bipol-forbindelse gir lavere tap enn en forbindelse med metallisk 

retur, eller retur i sjøen, samt redusert korrosjon på nærliggende installasjoner. Prosjektet ble derfor 

tildelt 42 MNOK for å dekke økt arbeidsomfang. 

SK4-forbindelsen ble satt i kommersiell drift i desember 2014 og prosjektet ble endelig avsluttet i 2017 

til en sluttkostnad på 1 541 MNOK. 

Statnett har i 2019 gjort en forenklet evaluering av lønnsomheten så langt, og hvorvidt SK4 har levert 

i henhold til de forutsetningene som lå til grunn i konsesjonssøknaden. For å gjøre dette har vi brukt 

en kombinasjon av historiske data og modellsimuleringer. Den største usikkerheten er knyttet til 

hvordan forbindelsen har påvirket prisene i det norske og danske markedet.  Dette gjør at anslaget på 

årlige nyttevirkninger er relativt stort, der den største usikkerheten er fordeling av gevinsten mellom 

Norge og Danmark. 

I løpet av de fem årene som SK4 har vært i drift, har forholdet mellom kostnad og nytte vært mer 

gunstig enn det som ble forutsatt i konsesjonssøknaden og ved investeringsbeslutning.  

Analysene som lå til grunn for konsesjonen ble laget i 2007. Simuleringene viste høy norsk nytte ved 

kraftunderskudd, men at norsk nytte gikk mot 0 når norsk kraftbalanse ble bedret. Årsaken var trolig 

at SK4 i et scenario med betydelig kraftunderskudd bidro til energiforsyningssikkerhet i noen meget 

tørre år. Det var uansett en god vurdering å legge til grunn kraftoverskudd i forventning og 

skjønnsmessig å øke spothandelsnytten fra svakt positivt til 100 MNOK årlig. 

Ved oppdatering før investeringsbeslutning ble det inkludert kostnader på ca. 700 MNOK for 

investeringer i nett på land (som ikke vises i tabellen ovenfor, da det er utenfor selve SK4-prosjektet). 

Sammen med investeringskostnader på rundt 1 520 MNOK, samt driftskostnader, må kabelen skape 

verdier for Norge på ca. 120 MNOK årlig for å være samfunnsøkonomisk lønnsom.  

Vi anslår at norsk andel av spothandelsnytte har vært i intervallet 60-120 MNOK årlig i årene 

forbindelsen har vært i drift. Dette inkluderer kostnader med økte tap i innenlandsk nett. Inntektene 

fra systemtjenester, flaskehalsinntekter fra den dansk-tyske grense og transittkompensasjon har vært 

nesten 90 MNOK i snitt. Dette gir et utfallsrom på 140-200 MNOK pr år, som er høyere enn kostnaden 

per år fordelt på levetiden. I lys av dette har SK4 så langt bidratt positivt til norsk samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. Størstedelen av norsk samfunnsøkonomisk nytte har til nå kommet som 

produsentoverskudd. I Danmark er konsumentoverskuddet større, som kommer av reduserte 

pristopper der. Fremover forventer vi økt norsk samfunnsøkonomisk nytte fra handel i spotmarkedet. 

Dette skyldes blant annet at markedskapasiteten mellom Danmark og Tyskland har økt fra et meget 

lavt nivå de seneste årene og at en ny forbindelse fra Danmark til Nederland snart er på drift. Det er 



likevel usikkert om økningen i spothandelsnytte de neste årene blir like stor som forventet bortfall av 

inntekter fra systemtjenester2.  

Reaktiv kompensering Midt-Norge 

Med bakgrunn i stort og økende kraftunderskudd i Midt-Norge var det nødvendig å sette inn tiltak for 

å sikre forsyningen i området og forhindre spenningskollaps. Kraftsystemet var ikke rustet til å dekke 

forbruket i området fremover, og det var behov for å øke importkapasitet til Midt-Norge. Kapasiteten 

var begrenset av fare for spenningskollaps og uakseptabelt lave spenninger. Med 

kompenseringsanlegg ble det beregnet at importkapasiteten til Midt-Norge kunne heves med 200 

MW. Statnett fikk konsesjon for å installere ni stk. 100 MVAr kondensatorbatterier i Nedre Røssåga 

(2), Tunnsjødal (2), Verdal (2), Nea, Vågåmo og Øvre Vinstra, samt SVC-anlegg i Tunnsjødal og på 

Viklandet i 2006 og 2007. 

Styret i Statnett godkjente prosjektet i juni 2006 med en forventet kostnadsramme på 568 MNOK og 

forventningsverdi på 494 MNOK.   

Avvik mellom kostnad oppgitt i konsesjonssøknad og forventningsverdi ved investeringsbeslutning 

skyltes at man anså det kostbart å anskaffe på så kort tid. Når bindende priser ble innhentet så man 

stordriftsfordeler ved kjøp av ni like kondensatorbatterier på én kontrakt og to like SVC anlegg på én 

kontrakt. Pris per stykk viste seg da bli vesentlig lavere enn for andre sammenlignbare prosjekter.  

Kondensatorbatterier og SVC-anlegg ble idriftsatt iht. plan i henholdsvis 2007 og 2008 og prosjektet 

ble endelig avsluttet i 2017 til en sluttkostnad på 393 MNOK, omlag 20 % under forventet 

investeringskostnad på 494 MNOK.  

Ettersom kondensatorbatteriene og SVC-anleggene ble satt i drift så fort, gjenstod en del restpunkter 

som ble utført etter idriftsettelse. Dette medførte forlenget prosjektperiode, uten konsekvens for 

estimert og besluttet kostnad. 

Nytteeffekten av prosjektet ble ikke kvantifisert på tilsvarende måte som ved f.eks. Skagerrak 4.  

Behovet for å gjøre tiltak for å sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Midt-Norge var imidlertid 

godt begrunnet. I dag er kraftsystemet innad og inn mot Midt-Norge annerledes enn for 15 år siden. 

Blant annet har forbindelsen Ørskog-Sogndal, spenningsoppgradering av ledninger mellom Klæbu og 

Nedre Røssåga samt Nea-Järpströmmen gitt vesentlig bedre forsyningssikkerhet og endret 

flytmønstret gjennom området. Midt-Norge er samlet sett fremdeles et underskuddsområde, men den 

samlede overføringskapasiteten inn til området er imidlertid så stor at energisikkerheten, selv i tørre 

år, er god. Samtidig har storstilt etablering av vindkraft, i tillegg til økt nord-sør kraftflyt, økt behovet 

for å få overskuddskraft ut av området. I tillegg til å fortsatt sikre god forsyningssikkerhet ved 

underskudd, ser vi at kompenseringsanleggene i større grad enn tidligere er nødvendig for tilstrekkelig 

overføringskapasitet i situasjoner med overskudd i Midt-Norge. Vi forventer at dette behovet vil bli 

sterkere i de kommende årene.  

Investeringsprosjekter med forventet kostnad under 250 millioner kroner 

I årene 2017 og 2018 ble det endelig avsluttet seks mindre nettanleggsprosjekter, med forventet 

investeringskostnad under 250 millioner kroner. Prosjektene varierer fra i størrelsesorden 80 millioner 

kroner til 230 millioner kroner. Samlet forventningsverdi for prosjektene var 800 millioner kroner.  

Kostnadsutviklingen fra investeringsbeslutning til endelig sluttkostnad viser en netto samlet 

kostnadsreduksjon på 9 prosent. 

                                                      
2 Fra nyttår 2019/20 går den opprinnelige femårsavtalen om kapasitetsreservasjon og leveranse av system-tjenester ut. Det ligger an til at 

systemtjenester i fremtiden vil leveres over de europeiske balanseplattformene, men disse er ikke på plass før tidligst 2022/23 og verdien av nye 
avtaler vil trolig bli mindre gunstig enn den nåværende. 



Drivere i kostnadsutviklingen i mindre prosjekter 

Det er ulike drivere til positiv eller negativ utvikling i kostnadsestimatene fra investeringsbeslutning 

fram til sluttkostnad. I de avsluttede prosjektene i årene 2017 og 2018 er de viktigste driverne til 

kostnadsreduksjon er god planlegging og prosjektgjennomføring, utnyttelse av synergier, samt kobling 

av flere forespørsler for å oppnå høyere volum, noe som gir økt attraktivitet i leverandørmarkedet og 

dermed bedre priser. 

Typiske forhold som har medført kostnadsøkninger under prosjektgjennomføringene er feilleveranse, 

fremdriftsforskyvninger, negativ utvikling på bygg og kontrollanleggskostnader, 

estimeringsutfordringer og omfangsendringer som følge av endrede forskrifter. 

To av prosjektene med størst kostnadsavvik er prosjektene Kontrollanlegg Furuset og Mestervik 

reinvestering. Disse er beskrevet noe mer detaljert under: 

Prosjektet Mestervik reinvestering omfattet bygging av nytt 132 kV apparatanlegg med bryterfelt, 

effektbrytere og strømtransformatorer parallelt med eksisterende anlegg, samt rivning av 

eksisterende kontrollanlegg og apparatanlegg. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, og 

var det første stasjonsprosjektet i Statnett som fulgte denne modellen. Det var derfor et viktig 

pilotprosjekt for kommende stasjonsprosjekter. Prosjektets sluttkostnad ble 100 MNOK, 38 % lavere 

enn forventningsverdi ved investeringsbeslutning på 163 MNOK. Hovedårsak til besparelsene var 

betydelige lavere pris på totalkontrakt enn det som ble lagt til grunn ved investeringsbeslutning, samt 

bortfall av omfang på om lag 5 MNOK.   

Prosjektet Kontrollanlegg Furuset omfattet utskifting av kontroll og bygging av EMP-sikkert 

kontrollrom. Prosjektet ble pekt ut som pilotanlegg for tre nye rammeavtaler.  Det ble avdekket at det 

var brukt feil kabler i kontrollanlegget og dette innebar at utstyret måtte tas tilbake for å rette feil, og 

prosjektet ble forsinket i ni måneder. I tillegg har det vært en negativ utvikling på bygg og 

kontrollanleggskostnader. Prosjektet ble avsluttet i 2017 til en sluttkostnad på 71 MNOK, 16 % over 

forventningsverdi ved investeringsbeslutning på 61 MNOK. 

Mindre reinvesteringsprosjekter  

I 2017 og 2018 ble det aktivert henholdsvis 512 og 623 millioner kroner. Forventet aktivering for de 
samme årene var 649 og 628 millioner kroner. Aktiveringene var under forventningene i 2017. Viktigste 
forklaring til dette er forsinkelser i prosjekter med forventet idriftsettelse før utgangen av året. Andre 
årsaker er at en del tiltak ble gjennomført med mindre omfang og/eller lavere kostnad enn antatt. 
  
IKT-investeringer med forventet kostnad under 250 millioner kroner  

I 2017og 2018 ble det aktivert henholdsvis 423 og 700 millioner kroner. Forventet aktivering for disse 
prosjektene var henholdsvis 610 og 720 millioner kroner i de samme årene. Hovedgrunn til at 
aktiveringene er lavere enn forventet i 2017 er at utviklingen av løsninger i flere prosjekter tok lenger 
tid enn forventet og at prosjektene ble forlenget i tid. En annen grunn er at forlengelse i enkelte 
prosjekter gir følgevirkninger i form av utsatt oppstart eller forlengelse for andre prosjekter.  
 
Administrative investeringer med forventet kostnad under 250 millioner kroner  

Det ble aktivert for henholdsvis 10 og 60 millioner kroner i 2017 og 2018. Aktiveringer i 2018 er 

hovedsakelig knyttet til nytt administrasjonsbygg i Trondheim. Det er kun små avvik mot forventet 

aktivering. 


