














Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region 

 

Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor 
vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes status til ulike interessenter.  Oppdatert 
informasjon om Statnetts viktigste prosjekter finnes til enhver tid på www.statnett.no. 

1 Utvikling i planene i Nord-Norge  

I mai 2012 ga NVE oss konsesjon på forbindelsene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest (420 
kV). Saken er nå til klagebehandling i OED. Endelig konsesjon ventes våren 2013. På grunn av den 
svake forsyningssikkerheten i nord er dette et av Statnetts høyest prioriterte prosjekter. Det er 
samtidig et av Europas mest omfattende kraftledningsprosjekter, totalt 500 km langt. 

Vi har søkt konsesjon for ny transformering i Kobbelv og Svartisen. I Kobbelv i sammenheng med 
Nord-Salten Krafts omsøkte forbindelse til Gjerelvmo (66(132)kV). I Svartisen i sammenheng med 
Nordlandsnetts søknad for ledning til Halsa (132 kV). Begge anlegg vil bidra til økt forsyningssikkerhet 
og å legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon.  

OED har bekreftet at Statnett kan gå videre med planene om økt utvekslingskapasitet med Russland. 
Forutsetningen for realisering av økt utvekslingskapasitet er at de to eldste reaktorene på Kola 
kjernekraftverk stanses. Det foreligger planer om dette i 2018-2019. Statnett er i dialog med 
samarbeidspartner Inter RAO om hvordan dette skal tas hensyn til i den videre prosjektutviklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1: Status prosjekter i Nord-Norge 

 

 

2 Utvikling i planene for Midt-Norge 

I desember 2011 fikk vi endelig konsesjon fra OED på Ørskog - Sogndal. Byggeaktivitetene er godt i 
gang på flere deler av strekningen. Grunnarbeid er startet på seks transformatorstasjoner. Per august 
2012 er det reist ca. 50 master. 

I 2012 fikk vi konsesjon på spenningsoppgradering av Klæbu-Namsos. Dette omfatter utvidelser i 
stasjonene Klæbu, Verdal, Ogndal og Namsos for oppgradering til 420 kV. Ca. 165 km ledning 
oppgraderes og arbeidet berører ni kommuner. Ledningen bør være oppgradert før en eventuell 
Fosen-ledning blir satt i drift.  



Statnett fikk i 2012 konsesjon fra NVE for en ny 420 kV-ledning på strekningen Storheia-Snillfjord-
Trollheim. Hele strekningen fra Namsos via Storheia til Trollheim er mnå til klagebehandling i OED. 

Tabell 2: status prosjekter i Midt-Norge 

 

 

3 Utvikling i planene på Vestlandet 

Ny ledning Sauda-Liastølen ble koblet med Liastølen-Saurdal og satt i drift som Sauda - Saurdal i juni 
2012. Hele strekningen er klar for 420 kV-drift, men drives inntil videre på 300 kV. Samtidig ble T-
punktet i Liastølen fjernet, slik at 300 kV-simpleks-ledningen fra Hylen nå går direkte til Lyse. 

Kvam stasjon er et nytt prosjekt. Stasjonen vil tilknyttes Sima-Samnanger. 

Våren 2012 fattet vi konseptbeslutning for spenningsoppgradering av ledningen Fardal/Sogndal-
Aurland. Arbeidet med konsesjonssøknad er startet. Statnett vil søke om å bygge en ny ledning 
parallelt med den eksisterende, og deretter rive den gamle ledningen. Kostnadsestimatet er oppjustert 
fra NUP 2011 basert på forbedret metode for kostnadsestimering. 

Konseptvalgutredning for forsterkning mellom Sauda og Samnanger pågår. Spenningsoppgradering er 
den mest aktuelle løsningen. 

Statnett har gjort flere utredninger som berører nettet i Sunnhordland. Vi konkluderer ikke på tiltak før 
nettløsning for kraftforsyning til Utsirahøyden er avklart 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3: Status prosjekter Vestlandet 

 

 

4 Utvikling i planene for Norge-Sør 

I april 2012 ga OED endelig konsesjon for spenningsoppgradering Bamble – Kristiansand, den sørlige 
delen av Østre korridor. Arbeidet er i gang. Statnett avventer konsesjonsvedtak fra NVE på den 
nordlige biten i Grenland, fra Bamble til Rød. Av hensyn til utnyttelsen av Skagerrak 4 og planlagte 
oppgraderinger i Vestre korridor, er arbeidet med Østre korridor tidskritisk. 

I mars besluttet Statnett å søke konsesjon for spenningsoppgradering av størsteparten av 
sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda (Vestre korridor). Flere av konsesjonssøknadene for 
delstrekninger er allerede sendt. 



Forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland er for svak. Fremover forventes stor befolkningsvekst og økt 
strømforbruk. Forbindelsen Lyse – Stølaheia er tidligere konsesjonssøkt av Lyse. I høst vil NVE 
gjennomføre en høring av oppdatert utredningsprogram. Lyse Sentralnett AS planlegger å sende 
oppdatert konsesjonssøknad våren 2013.   

For å styrke kraftforsyningen til Agder har vi flyttet en 300/132 kV transformator fra Hasle for å avlaste 
dagens T1 i Kristiansand. Den nye transformatoren vil settes i drift høsten 2012.  

For å sikre forsyningen og legge til rette for ny produksjon i 110 kV-nettet i Vest-Agder har vi tatt 
konseptvalg om økning i transformeringskapasiteten mellom regional- og sentralnettet. Dette 
innebærer økt transformeringskapasitet i Kristiansand og i nye Kvinesdal stasjon. Agder Energi Nett 
har planer for den nye sentralnettstasjonen Honna litt nord for produksjonsanlegget Skjerka i Åseral. 

Tabell 4: status prosjekter Norge Sør 

 

 

5 Utvikling i planene for Norge – Øst 

Høsten 2012 ble ombyggingen av Hasle transformatorstasjon fullført. Omlegging fra gammelt til nytt 
anlegg har vært en krevende prosess med betydelig oppmerksomhet knyttet til personsikkerhet og 
forsyningssikkerhet i regionen. Alle 420 kV-ledninger er nå lagt over til nytt anlegg. 
Forsyningssikkerheten til underliggende nett er betydelig forbedret og overføringskapasiteten over 
Hasle på samme nivå som før ombyggingen. Det gamle 300 kV anlegget er sanert. 

Arbeidet med Nettplan Stor-Oslo ble startet høsten 2010. I november 2011 ble resultater fra en 
innledende behovskartlegging presentert. Arbeidet leder frem til en overordnet plan for en trinnvis 
utvikling av sentralnettet i Oslo og Akershus fram mot 2050. Det planlegges en offentliggjøring av 
alternative løsningsforslag i november 2012, og Statnetts ambisjon er å fatte en konseptbeslutning i 
første halvår 2013.  

 

 

 

 

 



Tabell 5: Status prosjekter Øst-Norge 
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