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Strømdebatten – Statnett viktig rolle
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Energi Norge – Hele Norge på strøm
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Fire innspill fra MDF

1. Planlegge bedre

2. Bygge raskere

3. Utnytte det vi har bedre

4. Tilrettelegge for norsk lønnsom havvind
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Bakgrunn: Går vi fremover eller i ring?



Et grønt energisystem på 180 TWh i 2030 
55 % utslippskutt kan innebære 80 % fornybart

Energibruk fordelt på energikilder
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Ny status 2021
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«Vår analyse viser at selv om tempoet er høyt i 
Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Til 
tross for forbedringer i virkemiddelinnsatsen 
de siste årene, legger likevel ikke norske 
rammevilkår til rette for industriell utvikling i 
den skala som er nødvendig»



Ny undersøkelse investeringer D-nett 2021-
2030
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55 MRD investeringer i lokalt distribusjonsnett 2020-2029

November 20218



45 MRD investeringer i regionalt distribusjonsnett

November 20219



Nytt forbruk driver utviklingen

November 202110



Nytt forbruk driver utviklingen

November 202111



2. Bedre planlegging
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Oslo, d. MMMM13
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Tydeligere flaskehalser

Store prisforskjeller mellom landsdeler, som følge av flaskehalser i nettet

Jan'20 Jan'21
0

20

40

60

80

100

120

140

SPOT NO1 SPOT NO3

15.10.2
1

SPOT NO1 = 86 EUR/MWh

SPOT NO3 = 11 EUR/MWh

EUR/MWh

NO1 

NO3 

NO2 

NO5 

NO4 

Utfordrende for forbrukere 
og produsenter med store 

prisvariasjoner mellom 
landsdelene



Åpen informasjon / Public information
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Økende balanseringsutfordring

87 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
133 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

Kilde: NVE 2020

Magasinkapasitet / forbruk
2020 

121 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
380 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕

180 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
3 200 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟔𝟔𝟕

Eksempel på utvikling i 2050, 
uten ny magasinkapasitet og med 

sterk økning av forbruk

121 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
600 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟕

87 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
220 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕

180 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
4 500 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

= 𝟒𝟒𝟕
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Innspill
1. NUP og Analyse av transportkanaler bør støtte opp om 

robuste investeringsbeslutninger med høy samfunnsnytte

2. Se på samfunnsøkonomi og flaskehalser nord-syd på nytt

3. Områdeplaner riktig vei – utvikle dem til å dekke alle 
nettnivåer, dynamisk prosess

4. Ønsker ambisjoner for bedre utnyttelse av eksisterende 
nett i SMUP

5. Forsterke samarbeid med TSOer i naboland
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2. Bygge raskere
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Nakstad-utvalget – riktige temaer
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Konsesjonsprosesser og ledetider

Ligge i forkant, planlegge innenfor 
inntektsrammen

Tilknytingsplikten - prioritere



Innspill

1. Sette mål på 30% redusert tid i 2024?

2. Sosial aksept – unngå klageprosesser

3. Bedre organisering av konsesjonsprosessene i 
alle ledd

4. Skille mellom typer tiltak – prosjekt EN om 
lavthengende frukter

5. Se på gebyr for plass i kø og sammenheng 
med anleggsbidrag

6. Samarbeide bedre



Åpen informasjon / Public information

Myndigheten
e – NVE/RME 

og OED

Konsesjonsprosessen er den største 
utfordringen for oss i Glitre Energi 
Nett i dag – dette tar for lang tid!



SIVA - raskere klargjøring av industritomter

Ledig 
nettkapasitet

Økt 
transformator-
kapasitet

Ny 
transformator-
stasjon

Nye linjer

• Industriområde nr. 1 •
• …

•
• … 

• Industriområde nr. 20 

SIVA forskutterer 
kunderollen 

• Nettkapasitet

• Klargjøring av tomter

Nå 2-4 år 4-7 år 5-10 år



Åpen informasjon / Public information
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Eksempel Morrow batterifabrikk-
10 år for nettilknytning?



Åpen informasjon / Public information

• 315 MW
• 15 km fra Arendal TS

Plassering i sentralnettet



Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Statnett sine ledetider

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/dette-er-tilknytningsprosessen/

Normal ledetid for å tilknytte Morrow til nettet > 5-10 år

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/dette-er-tilknytningsprosessen/


Åpen informasjon / Public information

Beskrivelse av prosessen

Hente inn informasjon fra ulike 
kandidater

• Agder Energi / Agder Energi Nett tok 
en veiledere rolle for både Morrow og 
interessentene for å sikre unødvendig 
ressurspådrag

Steg 1 Steg 2 & 3 Steg 4 & 5

Evaluere kandidater og 
forhandlinger med finalister

• Agder Energi Nett bistod både finalister og 
Morrow med faglig støtte

• Agder Energi Nett utredet 
tilknytningsalternativene og opprettet dialog 
med Statnett

Beslutning & forankre fremdrift hos 
Statnett, NVE og Agder Energi Nett

• Morrow, Arendal Kommune og Agder Energi i 
samarbeid med Agder Energi Nett aktiv pådriver 
for å forankre valgt løsning hos Statnett og NVE



Åpen informasjon / Public information

Endelig løsning

• Nye regionale nettlinje fra Arendal trafostasjon til 
Eyde industri park

• 15 km
• Bygges av AE Nett

• Ny regional nettstasjon ved Eyde Industripark
• Bygges av AE Nett

• Ny / økt transformator kapasitet i Arendal 
transformator stasjon

• Bygges av Statnett

• Løsningen blir en delt løsning mellom det 
regionale nettselskapet og Statnett

• Tok tiden ned fra 10 til 4 år



3. Tiltak for mer effektiv utnyttelse av 
eksisterende nett
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Bruke verktøy – ny dynamikk
• Skille reelle fysiske flaskehalser og finansielle flaskehalser ut fra 

(feilaktig) markedsdesign

• Vurdere endret områdeprisinndeling, endinger i koblingsbildet, 
motkjøp/spesialregulering eller innføring av Dispatch Hubs

• Ta i bruk ny teknologi proaktivt (f.eks. faseskift og back-to-back 
transformatorer) i henhold til formålsparagrafen i 
systemansvarsforskriften
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Samspill TSO/DSO lønner seg
• Unngåtte eller utsatte nettinvesteringer (MRD) 

ved å:

• Ta i bruk tilknytning med vilkår
• Bedre bruk av andre fleksibilitetsvirkemidler
• Økt kontroll over flaskehalshåndtering for DSO-

er i eget nett
• Mindre konservativ driftspolicy
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Tilrettelegge for samspill

30

Uklarhet om handlingsrommet innenfor 
dagens og kommende regelverk –
mange endringer som skjer samtidig

Manglende digitale verktøy og 
systemer for informasjonsutveksling
Manglende kapasitet til utvikling og lite    
erfaring med fleksibilitetsvirkemidler

Usikkerhet om incentiver 
og forpliktelser til å finne samarbeids-
løsninger er sterke nok 

Ikke formaliserte eller standardiserte 
prosesser for samarbeid mellom 
Statnett (systemansvarlig og netteier)                                        
og nettselskaper 



Energi Norge – Hele Norge på strøm
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DIGIN - digitale løsninger i det grønne taktskiftet



Energi Norge – Hele Norge på strøm
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4. Tilrettelegge for havvind innenfor EØS

• Rolleavklaring – Statnett systemansvar og 
planlegging, eierskap og drift bør avklares

• Tildeling – ikke auksjon, kvalitativ tildeling

• Lønnsom bunnfast, støtte flytende

• Markedsmodell – spørsmål om budområder og del 
av flaskehalsinntektene helt sentralt –
samfunnsøkonomi

FREMDRIFT VIKTIG!
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Hybridnett til havs
• Hybrid nett med markedsadgang

• Nettutvikling - betales av aktørene, 
ikke kundene på land

• Bra med tydelig fokus og 
forankring i konsernledelsen
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