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Sjøkabel mellom Norge og Tyskland: Samarbeidsavtale inngått om storskala kabelprosjekt 

 Samarbeidsavtale mellom Statnett, KfW og TenneT TSO GmbH om utvikling, bygging og drift av 

en 1400 MW sjøkabel mellom Norge og Tyskland 

 Samlet investeringsvolum på mellom 1,5  og 2 milliarder Euro, planlagt oppstart i 2018 

 Støtter mål om økt produksjon av fornybar energi 

 Integrering av markedene gir lavere og mer stabile strømpriser for næringslivet og husholdninger 

 

Statnett har inngått samarbeidsavtale med den tyske statseide banken KfW og nettselskapet Tenne T 

TSO Gmb H om utvikling og bygging av en sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Den nye likestrøms- 

mellomlandsforbindelsen vil muliggjøre kraftutveksling mellom Norge og Tyskland og bidra til å forbedre 

distribusjonen av strøm mellom de to landene, spesielt fra fornybare kilder. Å knytte sammen det norske 

og tyske kraftmarkedet, som foreløpig ikke har direkte forbindelse, vil øke nettstabiliteten i begge land, gi 

et mer effektivt kraftmarked og redusere prisforskjellene mellom årstidene. Kabelen vil også bidra til at 

Tyskland lykkes med sin energiomstilling. 

 

Kabelprosjektet har et investeringsvolum på mellom 1,5 og 2 milliarder euro. Avtalen mellom de tre 

partene innebærer et 50/50 partnerskap mellom Norge og Tyskland. Statnett vil ha en eierandel i 

prosjektet på 50 prosent. På tysk side vil KfW og TenneT sammen eie 50 prosent av prosjektet gjennom 

et nyetablert prosjektselskap. Målet er at kabelen skal settes i drift mot slutten av 2018. Avtalen som nå er 

undertegnet er basert på avtalen som ble inngått mellom Norge og Tyskland i juni i år. Avtalen består av 

bestemmelser om videreutvikling og gjennomføring av prosjektet, som vil lede opp til en 

investeringsbeslutning i 2014.  

 

- Dette er en viktig milepæl for Statnett, for Norge og ikke minst for Europa. I Norge vil 

mellomlandsforbindelsen styrke forsyningssikkerheten i år med tørre og kalde vintre og bidra til mer 

stabile strømpriser gjennom hele året. Kabelen vil også bidra til et mer effektivt kraftmarked i Nord-Europa 

og øke produksjonen av fornybar energi, men kabelen mellom de to landene er først og fremst et viktig 

skritt mot et mer integrert europeisk marked, noe som vil være en fordel for alle våre kunder, uttaler 

konsernsjef i Statnett, Auke Lont. 

 

- Gjennom viktige prosjekter som dette begynner vår nye energipolitikk å ta konkret form. Vår finansiering 

av sjøkabelen i samarbeid med Statnett og TenneT har bidratt til å legge grunnlaget for en bærekraftig 

omforming av Tysklands energimiks, noe som igjen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og til mer 

stabile strømpriser, sier Harald D. Zenke, pressetalsmann for styret i KfW IPEX-Bank. 

 



- Vi har arbeidet med sjøkabelen mellom Norge og Tyskland i to år nå. Kabelen representerer en positiv 

utvikling for integrering av vindkraft og er et viktig bidrag i den tyske kraftomleggingen. Vi er glad for å ha 

fått det tyske selskapet KfW IPEX-Bank med i samarbeidet. Sammen har Statnett, KfW og TenneT den 

innovasjonsevnen, soliditeten og det tekniske lederskapet som trengs til et prosjekt av dette omfanget, 

sier styreformann Martin Fuchs i TenneT TSO GmbH.  

 

- Denne kabelen gjør at en kan eksportere vind- og solenergi fra Tyskland til Norge når det er overskudd 

av dette, mens Norge kan eksportere vannkraft til Tyskland når solen ikke skinner og det er vindstille. 

Dette vil støtte opp under ambisjonene om mer fornybar kraft og økt energitilførsel i regionen, og dermed 

bidra til å oppfylle EUs klima- og energimål, både på kort og lang sikt. 

 

Om Statnett 

Statnett er Norges nasjonale nettselskap som eier sentralnettet, eller “riksveiene” i norsk 

strømforsyning. Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig som den brukes. Statnett har det 

nasjonale ansvaret for å sørge for at strømproduksjon og strømforbruk er i balanse. Vi har ansvaret for 

å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. 

Statnett har 950 medarbeidere og hadde i 2011 en omsetning på 5,5 milliarder kroner.  

 

Om KfW IPEX-Bank GmbH 

KfW IPEX-Bank har ansvaret for internasjonale prosjekter og eksportfinans innen KfW Bankengruppe. 

Videre er KfW IPEX-Bank ansvarlig for å yte finansieringsstøtte til den tyske og europeiske økonomien, en 

oppgave som er nedfelt i KfW Bankengruppes rettslige mandat. Selskapet fokuserer primært på 

mellomlangsiktig- og langsiktig långivning for å styrke eksportøkonomien, utvikle økonomisk og sosial 

infrastruktur og støtte opp under miljø- og klimaprosjekter. KfW IPEX-Bank er et juridisk uavhengig 

konserndatterselskap og spiller en viktig rolle i oppfyllelsen av KfW Bankengruppes målsetting. Selskapet 

har 531 ansatte (pr. 31. desember 2011) og er representert i alle viktige økonomiske og finansielle sentre 

rundt om i verden. 

 

Om TenneT 

TenneT er et ledende nettselskap i Nederland og dekker også mye av Tyskland gjennom datterselskapet  

TenneT TSO GmbH. Nettselskapet har over 20 000 kilometer med høyspentledninger og 36 millioner 

sluttbrukere og er et av de fem største systemansvarlige nettselskapene i Europa. Vårt hovedfokus er å 

utvikle kraftmarkedet i Nordvesteuropa og sørge for integrering av fornybar energi. Det statseide selskapet 

Tenne T er også involvert i byggingen av mellomlandforbindelser mellom Norge og Nederland (2008 

NorNed) og mellom Nederland og Storbritannia (2011 BritNed).  
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