
Ofoten – Hammerfest

Nettet i Nord-Norge  
forsterkes og fornyes



Sikrer strømforsyningen i nord

Statnett har fått konsesjon fra NVE for bygging av en ny 420 
kV-ledning fra Ofoten i Nordland til Hammerfest i Finnmark. 

Forsterkningen av ledningsnettet i Nord-Norge er nødvendig i forbindelse 

med en forventet forbruksøkning og planer om større industriell aktivitet i 

Nord-Norge.

Ofoten - Balsfjord skal eliminere en flaskehals i sentralnettet mellom Nordland 

og Troms. Den er en forutsetning for at Balsfjord- Hammerfest skal fungere 

optimalt og er helt nødvendig for å sikre en god strømforsyning nord for Ofoten.

Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert sikkerhet. 

Fremdriften for Balsfjord – Hammerfest skal tilpasses behovsutviklingen. 

Bakgrunn for tiltaket

Den nye ledningen vil bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge, 

legge til rette for industrivekst og økt verdiskaping. Ledningen vil 

dessuten muliggjøre ny fornybar kraftproduksjon i regionen og være 

en viktig brikke i neste generasjons sentralnett.



Anskaffelser Ofoten-Hammerfest

Vi må ivareta reindrift, lange avstander og usikkerhet. Vi setter 
høye krav til oss selv. Det samme gjelder for leverandørene. 

Til sammen vil det være 6 store ledningsentrepriser, 1 separat kontrakt led-

ningsfundament, 3-4 totalkontrakter for nye transformatorstasjoner samt 

flere mindre entrepriser for ombygging av stasjoner.
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Forberedende arbeid – mindre entrepriser 

Juni 2013: Befaring for ledningsentreprenører

Sommer 2013: Utsendelse av forespørsler

Oppstart av store entrepriser 

på ledning og stasjoner

Forespørsler og forarbeider

Planlagt tidsløp Ofoten - Balsfjord: 

Planlagt tidsløp Balsfjord - Skaidi: 



Vi starter fra Ofoten i sør med ny 420 kV 
Hammerfest

Skaidi

Skillemo

Reisadalen

Balsfjord

Bardufoss

Kvandal

Ofoten
0 30 6015 Kilometers

N

Traseen vil i all hovedsak gå pa-
rallelt med eksisterende ledninger. 
Transformatorstasjonene i Ofoten, 
Kvandal, Bardufoss og Balsfjord 
skal utvides, og nord for Balsfjord 
planlegges det tre nye stasjoner i 
Nordreisa, Alta og Skaidi. 

Forbindelsen videre fra Skaidi 
til Hammerfest vil bygges senere 
dersom petroleumsindustrien får 
behov for den og dekker kostna-
dene. Imidlertid videreføres arbei-
det med konsesjonsprosessen.

420 kV-ledning
Ofoten-Balsfjord-Hammerfest

Transformatorstasjoner
Konsesjonsgitt trasé



Om Ofoten – Hammerfest prosjektet
•	 Konsesjon	gitt	av	NVE	for	513	km	

•	 Ofoten	-	Balsfjord	150	km,	3	års	byggetid

•	 Balsfjord	-	Skaidi	310	km

•	 Skaidi	-	Hammerfest	53	km

•	 Ombygging	av	4	transformatorstasjoner

•	 Nybygging	av	4	transformatorstasjoner

•	 Riving	av	ca.	100	km	eksisterende	ledning

•	 Ca.	40	m	bredt	ryddebelte	

•	 Berører	13	kommuner	og	3	fylker

•	 Kostnadsberegnet	til	8	-	12	mrd.	kroner	

Antatt fremdrift

Vi	forventer	endelig	konsesjonsvedtak	fra	OED	i	2013.	Etter	dette	trengs	totalt	

6-7 års byggetid for hele prosjektet. 

Gitt at fremdriftsplanen holder og investeringsbeslutning kan fattes i 2013, 

eventuelt tidlig i 2014, samt at vi får godkjent oppstart våren 2014, kan Ofoten-

Balsfjord settes i drift i 2016 og Balsfjord-Skaidi i 2019/20.

Ofoten-Hammerfest er et megaprosjekt. Det er det største og mest omfattende 

landbaserte prosjektet i Statnett noensinne.



Kontaktperson i Statnett
Kirsten Faugstad 
Prosjektdirektør Ofoten – Hammerfest
23 90 31 16 / kirsten.faugstad@statnett.no

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på 
Statnetts internettsider www.statnett.no under  
Prosjekter/Ofoten-Hammerfest
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