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FORORD
Norge står foran et tiår med store investeringer i kraftsystemet, både i ny produksjon og i nettet.
Kraftnettet er en kritisk infrastruktur, som all økonomisk aktivitet i er avhengig av. Hvorfor og
hvordan vi bygger ut kraftnettet, er derfor viktig for velstands- og velferdsutviklingen i det norske
samfunnet.
THEMA Consulting Group har på initiativ fra Energi Norge og Statnett analysert sammenhengen
mellom utbyggingen av kraftnettet og ulike samfunnsmål som verdiskaping, kutt i utslippene av
klimagasser og en sikker energiforsyning.
Resultatene av analysene er dokumentert i én nasjonal rapport og 5 regionale delrapporter.
Delrapportene er utført for Region nord (Finnmark, Troms, Nordland), Region midt (NordTrøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), Region vest (Sogn og Fjordane, Hordaland,
Rogaland), Region øst (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold) og Region sør
(Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder).
Vi vil takke følgende selskaper og organisasjoner som har finansiert prosjektet og deltatt i
styringsgrupper og arbeidsgrupper på nasjonalt og regionalt nivå:


Nasjonalt: Energi Norge, Statnett, NHO, Statkraft, Norsk Industri, Norsk Hydro, Statoil,
The Norwegian Smartgrid Centre, BKK og Gassco



Region nord: Troms Kraft, Lofotkraft, SKS og Vesterålskraft Nett



Region midt: Trønderenergi, Tafjord Kraft, Istad Kraft



Region vest: Sogn og Fjordane Energi, SKL, Sunnfjord Energi og Sognekraft



Region sør: Lyse, Agder Energi, Skagerrak Nett



Region øst: Hafslund Nett, Eidsiva Nett

Sammen med Norsk Industri har også Finnfjord, Elkem, Alcoa og Fesil deltatt i arbeidsmøter. I
tillegg har enkelte regionkontorer i NHO deltatt i arbeidsmøter. Vi har også hatt gleden av en
referansegruppe hvor WWF, Bellona, Norwea og Småkraftforeninga har gitt gode innspill gjennom
prosessen. Alle konklusjoner i rapporten står imidlertid for THEMA Consulting Groups regning.
THEMA Consulting Groups prosjektteam har bestått av Eivind Magnus, Kristine Fiksen, Åsmund
Jenssen, Guro Gravdehaug, Roger Grøndahl, Silje Harsem, Christoffer Noreng og Magnus Solli
Haukaas.

Håkon Taule
Prosjektleder for THEMA Consulting Group
Oslo, februar 2012

Side v

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

Side vi

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

INNHOLD
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER ........................................................................ 1
1

INNLEDNING ..................................................................................................... 12

2

ELEKTRISITETENS ROLLE I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ................................ 14
2.1

100 år med elektrifisering .......................................................................... 14

2.2

Kraftsektoren driver Norge ........................................................................ 18

2.3

Strøm er mye verdt – særlig når den ikke er der........................................ 27

3

DRIVKREFTER I ETTERSPØRSELEN ETTER OVERFØRING......................... 30
3.1

Knappere marginer i systemdriften ............................................................ 30

3.2

Nettet blir eldre .......................................................................................... 35

3.3

Befolkningsvekst og urbanisering .............................................................. 36

3.4

Vi får nye teknologiske muligheter ............................................................. 37

3.5

Smarte(re) nett .......................................................................................... 38

3.6

El er nøkkelen til klimautfordringen............................................................ 40

3.7

Politiske føringer har konsekvenser for nettet ............................................ 42

4

PREMISSER OG PLANER FOR NETTINVESTERINGER ................................. 47
4.1

Premisser for nettutbygging ...................................................................... 47

4.2

Investeringene i kraftsystemet vil øke betydelig ........................................ 54

4.3

Nettinvesteringene møter identifiserte behov ............................................ 56

4.4

Investeringer og handlingsrom etter 2020 ................................................. 60

5

LØNNSOMHETEN FOR SAMFUNNET AV NETTINVESTERINGENE............... 63
5.1

Innledning ................................................................................................. 63

5.2

Samfunnsøkonomiske kostnads- og nyttevirkninger .................................. 66

5.3

Risikovurderinger ...................................................................................... 81

5.4

Ringvirkninger ........................................................................................... 83

6

EN NASJONAL STRATEGI FOR UTVIKLINGEN AV NETTET .......................... 88
6.1

Kriterier for nettutviklingen ......................................................................... 89

6.2

Gjennomføringsutfordringen ...................................................................... 90

6.3

Hva kan gjøres? ........................................................................................ 95

7

REFERANSER................................................................................................... 98

VEDLEGG ................................................................................................................. 101

Side vii

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER
Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd
etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet
er en kritisk infrastruktur i vårt moderne samfunn som de fleste samfunnsfunksjoner og
næringer er avhengig av og som det ikke er noen gode alternativer til. I det kommende
tiåret har nettselskapene omfattende investeringsplaner på alle nettnivåer, samlet sett
rundt 130 milliarder kroner når vi inkluderer nye mellomlandsforbindelser. Investeringene
drives av flere faktorer. Det er fastsatt politiske mål om utbygging av fornybar kraft innen
2020 for å oppfylle EUs fornybardirektiv. Det eksisterende nettet må fornyes og
oppgraderes, og det er behov for mer nett for å møte befolkningsveksten. Det er også et
politisk ønske om økt elektrifisering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og
tilrettelegging for økt kraftutveksling med andre land. I tillegg skal det innføres avanserte
måle- og styresystemer (AMS) i distribusjonsnettet. På lang sikt (2050) er økt
elektrifisering av samfunnet, særlig i petroleums- og transportsektoren, en forutsetning for
omfattende kutt i klimagassutslippene.
Et robust kraftnett og bruk av elektrisitet på nye områder er i dette perspektivet
avgjørende for at vi skal nå viktige samfunnsmål. Manglende gjennomføring av de
foreliggende investeringsplanene kan svekke forsyningssikkerheten, redusere
verdiskapingen og gjøre det vanskelig å nå klimamålene. De samfunnsøkonomiske
kostnadene ved manglende gjennomføring kan bli svært høye. Samtidig vil
overinvesteringer medføre andre typer samfunnsøkonomiske kostnader. Det er derfor
viktig at vi balanserer nytte mot kostnader og at investeringene skjer i henhold til
samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier. THEMAs vurdering av de foreliggende
investeringsplanene tilsier at manglende realisering kan gi store samfunnsøkonomiske
kostnader:


Planene for reinvesteringer og nyinvesteringer i kraftnettet er samlet sett
samfunnsøkonomisk lønnsomme med god margin. Dette gjelder også om vi tar
hensyn til naturinngrepene, som det er vanskelig å verdsette i kroner med dagens
metoder og datagrunnlag. Vi må anta at enkeltprosjektene tilpasses gjennom
konsesjonssystemet slik at naturinngrepene minimeres og prosjektene oppfyller
relevante miljøkrav og reguleringer. Det er også slik at mange av nettprosjektene
benytter etablerte traseer og områder der det ikke er behov for ytterligere inngrep.



Den største nyttevirkningen er knyttet til den langsiktige verdien av å reinvestere
og opprettholde et kraftnett med en tilstrekkelig forsyningssikkerhet som legger til
rette for verdiskaping i eksisterende forbruk og produksjon av kraft. Det
interessante økonomiske spørsmålet er derfor ikke om man skal reinvestere, men
når og på hvilken måte.



Nyinvesteringer
tilfører verdier knyttet til ny kraftproduksjon, nytt forbruk,
forsyningssikkerhet både for eksisterende og nye overføringsbehov,
mellomlandsforbindelser og klimaeffekter. Økt overføringskapasitet legger også til
rette for likere kraftpriser mellom regioner og verdiskaping i alle deler av Norge.
Usikkerheten knyttet til behovet for nyinvesteringer er større enn ved
reinvesteringer, og varierer mellom landsdeler. Samlet sett er likevel
nyinvesteringene som er omfattet av de vurderte planene samfunnsøkonomisk
lønnsomme.
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Utbygging av nett utvider overføringskapasiteten sprangvis. Vi kan i liten grad
justere kapasiteten marginalt etter hvert som behovet øker. I tillegg er det et
særtrekk med kraftnettet at manglende kapasitet ikke kan løses med kø, i
motsetning til mange andre infrastrukturer. Vi må ha eksakt balanse mellom
produksjon og forbruk hvert sekund, ellers kollapser systemet. Av disse grunnene
vil det normalt være ledig kapasitet i nettet. Denne ledige kapasiteten har en verdi
ved at den kan betjene et fremtidig usikkert overføringsbehov vi i dag ikke regner
med, men som har en viss sannsynlighet for å materialisere seg. Det er derfor
bedre å ha noe ledig kapasitet i nettet enn å ha for knapp kapasitet så fremt
kostnadene ved den ledige kapasiteten er små i forhold til den potensielle nytten.

Planene er krevende å realisere i praksis. De anslåtte investeringskostnadene er i
utgangspunktet høye i forhold til investeringsnivåene de siste tiårene. Det gir flere
utfordringer:


Sterkt tidspress – kombinert med høyt investeringstrykk i nettet også i andre land –
øker risikoen for overskridelser og manglende kostnadseffektivitet.



Investeringene medfører naturinngrep.



Det er krevende å fordele kostnadene blant nettkundene på en effektiv måte. For
enkelte kundegrupper, herunder kraftintensiv industri, kan økninger i
nettkostnadene medføre manglende investeringer eller nedleggelse av virksomhet
i Norge.

Vi bør derfor etterstrebe en balansert nettutvikling, der nyttevirkningene av
nettinvesteringene balanseres mot de direkte kostnadene og naturinngrepene. Samtidig
må kostnadsutviklingen for ulike kundegrupper være akseptabel. I den grad det er mulig,
bør vi søke å fordele investeringene over tid slik at store svingninger i
investeringsaktiviteten og kostnadsnivået unngås. Reguleringen av nettselskapene må gi
incentiver til kostnadseffektiv gjennomføring av investeringene, og konsesjons- og
plansystemet må være sentrale verktøy for å identifisere de samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjektene og minimere naturinngrepene.
For å møte gjennomføringsutfordringen er det viktig at nettselskaper og andre aktører
samarbeider om å utvikle leverandørmarkedet og sikre nødvendig kapasitet og
kompetanse i kraftselskapene. Det er også viktig at eierne av nettselskaper sørger for at
det blir stilt tilstrekkelig kapital til rådighet for selskapene slik at investeringene realiseres.
Vi må også videreutvikle en markedsdesign og regulering som stimulerer til
forbruksfleksibilitet og en enda mer effektiv utnyttelse og utvikling av det eksisterende
nettet, både lokalt, nasjonalt og i Norden. Avslutningsvis er det ønskelig at myndighetene
i større grad tar hensyn til de samlede konsekvensene for kraftnettet når politiske mål på
energi- og klimaområdet fastsettes.
Utfordringene ved å få til en ønsket nettutvikling er mange. Dersom vi lykkes i å realisere
nettinvesteringer og samtidig balansere nytten mot kostnader og naturinngrep, har vi
imidlertid lagt et godt grunnlag for å oppnå sentrale samfunnsmål. Vi vil være i stand til å
møte den langsiktige klimautfordringen gjennom konvertering fra fossil til utslippsfri
energi, og vi vil sørge for et bærekraftig kraftsystem for fremtidig befolkningsvekst og
næringsutvikling.
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Kraftsektoren driver Norge – på vei inn i ny investeringsfase
Elektrisiteten har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det norske samfunnet de siste 100
årene. I startfasen var elektrisiteten særlig viktig gjennom utviklingen av kraftintensiv industri i
umiddelbar nærhet av vannkraftverk. Fram til midten av forrige århundre stod industrien for mer
enn 80 prosent av kraftforbruket. Siden den gang har vi tatt i bruk elektrisiteten på stadig nye
områder, både i husholdninger og næringsliv. Vi bruker i dag elektrisitet på alle samfunnsområder, til belysning, elektronisk utstyr, kommunikasjon, oppvarming og som innsatsfaktor i ulike
produksjonsprosesser.
Figur 1: Utviklingen i kraftforbruket fordelt på sektorer 1930-2010
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Kraftsystemet og i særdeleshet nettet er på denne måten blitt en kritisk infrastruktur. Et robust
kraftnett er avgjørende for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, herunder andre infrastrukturer som elektronisk kommunikasjon og vannforsyning. Hvordan vi utvikler nettet har store
samfunnsmessige konsekvenser. Manglende for syningssikkerhet kan medføre tapt produksjon
av varer og tjenester, skader på utstyr, tidstap for forbrukere og i verste fall skader på liv og helse.
Alle typer forbrukere kan rammes, men konsekvensene vil være særlig store for alminnelig
forsyning, det vil si husholdninger, jordbruk, offentlig sektor, småindustri og tjenesteytende sektor.
Også for kraftintensiv industri og petroleumsvirksomhet kan konsekvensene av manglende
forsyningssikkerhet bli betydelige.
Norge står foran et tiår med store investeringer i kraftsystemet, både i ny produksjon og i nettet.
Nettinvesteringene omfatter samtlige nivåer, sentral-, regional- og distribusjonsnettet, og kan
beløpe seg til 130 milliarder kroner totalt, hvor sentralnettet utgjør i underkant av halvparten. Dette
innebærer en tredobling sammenlignet med perioden 2001-2010.
Kostnadene ved de planlagte investeringene er høye, både direkte i form av arbeidskraft, råvarer
og utstyr, og indirekte via naturinngrep. Det er avgjørende for oppnåelsen av viktige samfunnsmål
at vi lykkes i å realisere nettinvesteringer som gir samfunnsnytte, samtidig som kostnadene og
naturinngrepene minimeres. For det formålet er det viktig å få en økt forståelse av:
a) Nytten for samfunnet av investeringer i kraftnettet,
b) Hvordan vi kan redusere kostnader og risiko mest mulig og samtidig gjennomføre
samfunnsøkonomisk lønnsomme nettinvesteringer i tide.
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Figur 2: Historiske og forventede investeringer i kraftsystemet
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THEMA Consulting Group har på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden analysert sammenhengen mellom nettutbygging og ulike
samfunnsmål, som verdiskaping, kutt i utslippene av klimagasser og en sikker energiforsyning.
Analysen er dels gjort på makronivå nasjonalt, dels med utgangspunkt i detaljerte kartlegginger av
kraftsystem og samfunnsutvikling på regionalt nivå (separat for regionene Nord, Midt, Vest, Sør
og Øst). I det følgende oppsummerer vi konklusjonene fra den nasjonale analysen og de
regionale analysene samlet.
Mange drivkrefter bak økte nettinvesteringer
Investeringsplanene er drevet av flere faktorer, knyttet til blant annet politiske føringer, økonomi,
nettanleggenes beskaffenhet, demografi og klima.
Vi har de siste 25-30 årene økt utnyttelsen av det eksisterende nettet og redusert investeringene.
Det har økt effektiviteten, men det gjør også at vi er mer sårbare for feil og avbrudd etter hvert
som vi nærmer oss kapasitetsgrensene. Den maksimale forbruksbelastningen i sentralnettet har
steget med nesten 30 prosent fra 1990 til 2010. Veksten har kommet både i alminnelig forsyning
og industrivirksomhet, inklusive petroleumssektoren. Økt utenlandshandel og økt innslag av ikkeregulerbar kraftproduksjon (vindkraft og småskala vannkraft) er medvirkende årsaker. De
omfattende avbruddene etter ekstremværet Dagmar illustrerer at konsekvensene av feil kan bli
store, til tross for en generelt økende leveringspålitelighet siden midten av 1990-tallet.
En sentral drivkraft er derfor behovet for modernisering og oppgradering av det eksisterende
nettet. Store deler av det eksisterende nettet ble bygd ut på 1960-tallet, og nærmer seg utløpet av
den tekniske levetiden. På et tidspunkt blir det nødvendig å skifte ut anleggene og eventuelt
oppgradere dem (for eksempel økt spenningsnivå på linjer i sentralnettet).
Videre kommer betydelige deler av nettinvesteringene som en direkte konsekvens av politiske
vedtak nasjonalt og i EU, særlig via pålegg om å øke fornybarandelen. For å møte EUs
fornybarmål – som er bindende også for Norge – er det satt et mål om 26,4 TWh ny fornybar
kraftproduksjon i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet innen 2020. Det er usikkert hvor
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mye av de 26,4 TWh som vil komme i Norge, men vi må være forberedt på at mye ny produksjon
vil trenge nettilknytning.
Befolkningsvekst er et annet nøkkelord for å forstå behovet for nettutvikling. For det første vokser
befolkningen mot et forventet nivå på ca. 6 millioner i 2030 og nærmere 7 millioner i 2060. I 1960
var folketallet til sammenligning om lag 3,6 millioner. For det andre skjer befolkningsveksten
hovedsakelig i de store byregionene, langt fra de fornybare kraftressursene. Befolkningsveksten
skaper behov både for nyinvesteringer i distribusjonsnettet for å knytte nye boliger til nettet (og
tilhørende vekst i offentlig sektor og næringslivet), og for transport av kraft i sentral- og
regionalnettet, ikke minst inn mot de store byene.
Nye teknologiske muligheter oppstår på alle nettnivåer. Norske myndigheter har besluttet at AMS
(avanserte måle- og styringssystemer) skal være standard hos alle norske sluttbrukere av kraft.
Det krever omfattende investeringer i distribusjonsnettet (anslagsvis 12 milliarder kroner inklusive
IKT-infrastruktur), men gir også lavere kostnader til måling, avregning og fakturering og økte
muligheter for fleksibelt forbruk (som på sikt også kan gi lavere kostnader til nettinvesteringer). I
tilknytning til AMS er også smarte nett under utvikling. Det fulle potensialet til smarte nett er
fortsatt usikkert, men det er mange mulige nyttevirkninger både for forbrukere og nettselskaper.
Elektrisitet er avgjørende for at vi skal møte klimautfordringen og begrense den globale
oppvarmingen til 2 grader på lang sikt (2050). Konvertering til CO 2-nøytrale energibærere og fra
fossil til utslippsfri energi er viktig for å redusere utslippene av klimagasser fra energisektoren. Det
krever blant annet økt bruk av elektrisitet i transportsektoren (elbiler, batteridrevne ferjer med
mer), petroleumssektoren (elektrifisering av installasjoner på norsk sokkel) og varmemarkedet
(erstatning av oljefyring med blant annet eldrevne varmepumper og direkte elvarme).
Det er videre et uttalt politisk mål med likere priser mellom områder i Norge og en svært høy grad
av forsyningssikkerhet i hele landet – strømmen skal være tilgjengelig for alle. Det er også satt
nasjonale mål for kutt i klimagassutslipp. Klimatiltakene omfatter krav om å vurdere elektrifisering
av nye installasjoner på sokkelen, og flere elektrifiseringsprosjekter er under utvikling. Energieffektiviseringsdirektivet er et annet element som vil ha nettkonsekvenser. Strømsparing
reduserer behovet for kapasitet isolert sett, særlig på lavere nettnivåer, men det kan også skape
større behov for overføring mellom regioner, særlig i perioder med overskudd av kraft. Energieffektivisering gjennom konvertering til elektrisitet i oppvarming og i transportsektoren vil øke
forbruket og behovet for nett. Endelig er det et politisk ønske om å bygge nye utenlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia innen 2020.
Investeringsplanene skal møte behovene
Investeringsplanene til norske nettselskaper er et svar på de underliggende samfunnsmessige
behovene for mer nett. For å forstå omfanget og nødvendigheten av planene, er det viktig å ha et
klart bilde av særtrekkene ved nettinvesteringer.
Et helt sentralt element er hva slags kriterier vi legger til grunn ved dimensjonering av nettet.
Dimensjonering av nett ut fra tradisjonelle og enkle økonomiske kriterier – det vil si utvide nettet
inntil marginal betalingsvilje for mer overføringskapasitet er lik marginalkostnaden – vil tendere til
å gi underkapasitet. Årsaken er at verdien av økt forsyningssikkerhet er vanskelig å tallfeste i
kroner, og eksisterende metoder (KILE-ordningen) undervurderer etter alt å dømme verdien for
samfunnet av et robust nett. Dimensjoneringen av nettet kompliseres dessuten av at kapasiteten
normalt bare kan utvides i større sprang og at det kan ta lang tid å få på plass nettinvesteringer i
forhold til tiden det tar å etablere ny produksjon eller nytt forbruk. Samfunnsøkonomisk sett er det
mange argumenter for at nettet bør planlegges ut fra tekniske sikkerhetskriterier som N-1-kriteriet,
som innebærer at nettet skal tåle utfall av én komponent uten at det medfører avbrudd hos sluttbruker. N-1-kriteriet må imidlertid suppleres med unntaksvilkår for å unngå urimelig høye
kostnader (slik det gjøres i mange land). N-1 bør på den måten være en rettesnor og ikke et
ufravikelig krav til nettutviklingen.
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Et annet spørsmål er avveiningen mellom tiltak i nettet og andre løsninger som kan redusere
behovet for nett. I en del tilfeller kan endringer i markedsdesign og incentivstruktur fremme tiltak
innen produksjon eller forbruk som alternativer til nettutbygging. Forbruksreduksjoner eller økt
lokal produksjon kan imidlertid i mange tilfeller bare i begrenset grad erstatte nett. Nett er kjennetegnet ved at det har flere funksjoner. Med tilstrekkelig nett kan en sikre forsyningen i perioder
med underskudd, samtidig som det i perioder med overskudd er mulig å gjøre kraften tilgjengelig i
markedet. Med lokalt forbruk eller produksjon løser man i beste fall bare én av utfordringene.
Tilgjengelige alternativer er dessuten allerede tatt hensyn til i planene. AMS og smarte nett vil
over tid utvide handlingsrommet, men den langsiktige effekten av slike tiltak er likevel usikre.
Det må også påpekes at en betydelig andel av investeringene som planlegges – rundt 40 prosent
når vi ser bort fra nye mellomlandsforbindelser – er å regne som reinvesteringer, det vil si
utskifting av eksisterende nettanlegg. Anslaget på reinvesteringsandelen er basert på informasjon
innhentet fra nettselskaper (inklusive Statnett) og Energi Norge. I en del av de planlagte
reinvesteringsprosjektene er det også snakk om oppgradering, slik at grensen mellom
reinvesteringer og nyinvesteringer ikke alltid er helt klar. Spørsmålet med hensyn til
reinvesteringer er ikke om prosjektene skal gjennomføres, men når og hvorvidt det skal gjøres
oppgraderinger samtidig. Reinvesteringene bidrar til å opprettholde forsyningssikkerheten og
dagens kraftproduksjon i det eksisterende nettet, mens eventuelle kapasitetsutvidelser i tillegg vil
styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer forbruk og/eller produksjon.
Investeringsplanene er samlet sett samfunnsøkonomisk lønnsomme med god margin
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av investeringsplanene i kraftnettet er lik summen av
nyttevirkningene fratrukket kostnadene. Kostnadene omfatter både de direkte kostnadene knyttet
til investeringer og drift av nettanleggene og de indirekte kostnadene i form av naturinngrep
(redusert bruks- og/eller eksistensverdi av områder som påvirkes av nettutbygging). Det er en
betydelig utfordring å tallfeste ulike nytte- og kostnadselementer, herunder verdien av
forsyningssikkerhet og kostnadene for samfunnet ved naturinngrep.
Figur 3: Kostnads- og nyttevirkninger av nettinvesteringer (illustrativ)
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Kilde: THEMA Consulting Group

I dette arbeidet har vi lagt til grunn en overordnet analyse av den samlede porteføljen, ikke en
samfunnsøkonomisk analyse av enkeltprosjekter. Selv om vi ikke kan utelukke at enkeltprosjekter
er ulønnsomme, er den samlede porteføljen etter THEMAs vurdering samfunnsøkonomisk
lønnsom med god margin. Vi begrunner denne konklusjonen i følgende:
Reinvesteringer gir isolert sett den største nyttevirkningen av investeringsplanene, nemlig den
langsiktige verdien av at vi opprettholder forsyningssikkerheten og sikrer verdiskapingen knyttet til
eksisterende forbruk og produksjon av kraft. Vi har beregnet betalingsviljen for reinvesteringene til
minimum 80 milliarder kroner. Det bygger på at vi de kommende årene skal skifte ut 20-25
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prosent av det samlede nettet (alle nivåer, fra sentral- til distribusjonsnett). Vi vet at norske nettbrukere i dag er villige til å betale opp mot 20 milliarder kroner pr. år i nettariffer (som er dagens
nivå på nettselskapenes tillatte inntekter). Alminnelig forsyning – husholdninger, bedrifter i
tjenesteytende sektor, mindre industribedrifter, offentlig sektor, jordbruk – står for det meste av
denne betalingsviljen. Nåverdien av fremtidige nettariffer i hele det eksisterende nettet kan
beregnes til 375 milliarder kroner. 20-25 prosent av denne nåverdien tilsvarer en betalingsvilje i
størrelsesorden 80 milliarder. Sannsynligvis undervurderer dette tallet verdien av
reinvesteringene, spesielt for alminnelig forsyning, som generelt har en vesentlig høyere
betalingsvilje og –evne enn for eksempel kraftintensiv industri.
Tabell 1: Betalingsvilje for reinvesteringer

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

Reinvestering

-6,8

-6,0

-8,4

-4,7

-13,0

-38,9

Minimum betalingsvilje

9,3

10,9

16,3

10,9

32,6

80,0

Minimum nytteverdi reinvestering

2,6

4,9

7,9

6,2

19,6

41,1

Reinvestering

-6,8

-6,0

-8,4

-4,7

-13,0

-38,9

Betalingsvilje eksisterende nett

43,7

50,9

76,4

50,9

152,8

374,7

Nytteverdi reinvestering

36,9

44,9

68,0

46,2

139,8

335,8

Kilde: THEMA Consulting Group

Verdien av nyinvesteringer kan beregnes på prosjektnivå i en del tilfeller. For eksempel vet vi at
tilknytning av ny vannkraftproduksjon og nytt petroleumsrelatert forbruk kan ha en betydelig netto
nåverdi fordi de underliggende prosjektene genererer grunnrente (for vannkraftens del gjennom
lave kostnader relativt til markedsprisene, for petroleumsvirksomheten gjennom potensielt svært
høye priser på en knapp naturressurs). Vi kan også legge til grunn at det vil være en betydelig
samfunnsøkonomisk merverdi knyttet til å forsyne nye forbrukere og bedrifter som følge av
befolkningsvekst og den ventede generelle økonomiske veksten. Mange av nyinvesteringene har
dessuten en verdi ved at de legger til rette for reduserte klimagassutslipp. I tillegg kommer verdien
av nye mellomlandsforbindelser. Selv om det er mange usikre momenter knyttet til inntekter og
kostnader ved slike forbindelser, antas de å ha en betydelig positiv verdi gitt forventningene til
fremtidige kraftpriser i Norge og landene vi skal handle med.
Figur 4: Nytteeffekter av nyinvesteringer
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De foreliggende planene gir også ledig kapasitet i nettet. Ledig kapasitet kan ha en betydelig
samfunnsøkonomisk verdi. Det skyldes for det første at det er store skalafordeler ved å bygge
nett. Når vi først skal bygge en ny linje, koster det relativt lite å velge en høyere kapasitet enn det
behovet der og da tilsier. Tidligere studier har vist at vi kan få en ekstra kapasitet på 80 prosent
mot å investere 14 prosent mer (132 kV-linje). Videre tar det oftest lengre tid å oppgradere eller
bygge nye linjer enn å etablere ny kraftproduksjon eller nytt kraftforbruk som kraftintensiv industri
eller petroleumsinstallasjoner. Nettet kan dessuten ikke utvides gradvis etter hvert som behovet
for mer kapasitet øker – vi må som oftest velge å bygge ut i relativt store trinn. Alle disse
momentene trekker i retning av det er bedre å ha noe ledig kapasitet enn å ha for knapp
kapasitet. Ledig kapasitet kan imidlertid også være dyrt. Nytten av ledig kapasitet må derfor veies
mot kostnadene. Kostnadene ved ledig kapasitet vil imidlertid ofte være begrenset dersom vi er i
den situasjonen at nett uansett skal bygges (for eksempel i forbindelse med reinvesteringer eller
nye linjer for å knytte nytt forbruk eller ny produksjon til nettet).
I beregningen av kostnadene ved investeringsporteføljen har vi tatt hensyn til alle kjente
investeringskostnader og endringer i driftskostnader. I noen grad, spesielt i sentralnettet, er det
også tatt hensyn til usikkerhet i kostnadsestimatene i den forstand at de beregnede kostnadene
inkluderer til dels betydelige påslag for ulike typer usikkerhet (konsesjoner, markedsforhold,
kapasitet internt i nettselskapene med mer). Vi har ikke eksplisitt tatt hensyn til verdien av lavere
overføringstap eller andre systemdriftskostnader (for eksempel kostnader til ulike typer reserver).
Vi har ikke allokert kostnadene pr. prosjekt og vurdert lønnsomheten av investeringsprosjektene
enkeltvis. Det samlede kostnadsbildet med hensyn til drift og investeringer er likevel tilnærmet
fullstendig ut fra den kunnskapen vi har i dag. Det kan likevel ikke utelukkes at det vil være behov
for ytterligere investeringer. Det vet vi først i lys av grundigere analyser og etter å ha høstet
erfaringer med framtidig kraftflyt og driftssikkerhet.
Vi har ikke tallfestet kostnadene ved naturinngrep. Disse kostnadene er vanskelige å tallfeste med
den kunnskapen vi har i dag om data og metoder. Naturinngrepene kan være betydelige i en del
tilfeller, spesielt på sentralnettsnivå. Samtidig er det klart at naturinngrepene i mange tilfeller vil
være begrenset fordi investeringene skjer i etablerte traseer og områder der det ikke er behov for
ytterligere inngrep (for eksempel i forbindelse med spenningsoppgradering av eksisterende linjer i
sentralnettet). Vi må også legge til grunn at konsesjonssystemet og den generelle plan- og
bygningslovgivningen sørger for at enkeltprosjekter tilpasses slik at naturinngrepene minimeres
og oppfyller alle relevante miljøkrav og reguleringer.
På porteføljenivå er det derfor vår vurdering at konklusjonen om samfunnsøkonomisk lønnsomme
investeringsplaner holder, også når vi tar hensyn til naturinngrepene.
Omfattende planer medfører kostnader og risiko – behov for mest mulig balansert
nettutvikling
Planene legger til rette for en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av nettet. Det er imidlertid
viktig å være klar over at samfunnsøkonomisk lønnsom ikke uten videre innebærer at utviklingen
er optimal. Det er for ambisiøst å kreve en teoretisk optimal nettutvikling over tid. Det skyldes alle
de tekniske og økonomiske særtrekkene ved nettinvesteringer, som betydningen av trinnvise
utvidelser og verdien av ledig kapasitet, samt usikkerheten knyttet til fremtidig forbruk og
produksjon av kraft. Likevel bør vi gjøre det vi kan for å minimere kostnadene og risikoen. Et
nøkkelord er balansert nettutvikling. I den forbindelse er det flere momenter som er viktige:
De anslåtte investeringskostnadene er i utgangspunktet høye i forhold til investeringsnivåene de
siste tiårene, og sterkt tidspress – kombinert med høyt investeringstrykk i nettet også i andre land
– øker risikoen for overskridelser og manglende kostnadseffektivitet. Enhetskostnadene ved nettinvesteringer har økt betraktelig de senere årene, delvis som følge av økte råvarepriser og trolig
også som følge av knapphet på kapasitet i leverandørmarkedet. Vi risikerer enda større økninger
når aktivitetsnivået tar seg ytterligere opp i Norge og internasjonalt. Det er derfor en stor
utfordring å sikre en kostnadseffektiv utvikling når nettet skal bygges ut raskt og prosjektene er
mange.
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Usikkerheten knyttet til det fremtidige overføringsbehovet og gjennomføringsutfordringene gjør at
det er en risiko for at det norske overføringssystemet forblir i en form for ubalanse, enten ved at
noe av det undeliggende behovet ikke materialiserer seg eller ved at deler av utbyggingsplanen
utsettes eller forsinkes. I det første tilfellet kan vi komme inn i en form for “Overinvestering”, mens
det andre tilfellet best kan beskrives med “Tapte muligheter”. Vår analyse viser store reduksjoner i
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i begge tilfeller. De viktigste usikkerhetene på behovssiden er knyttet til at en eller begge av de forventede nye mellomlandsforbindelsene ikke blir
realisert, at omfanget av kraftutbyggingen blir mindre enn forventet og at færre petroleumsprosjekter bygges med kraft fra land. Vår analyse viser likevel at det samfunnsøkonomiske tapet
av å komme inn i en situasjon med “Tapte muligheter” er høyere enn tilfellet med “Overinvesteringer”. Det skyldes først og fremst at bortfallet av lønnsomme prosjekter på forbrukssiden
har en høyere verdi enn reduksjonen i nettkostnadene, dernest at verdien av den ledige
kapasiteten som “Overinvestering” medfører er betydelig. Analysen av mulige fremtidige
ubalanser understreker viktigheten av at planene utformes og gjennomføres på en måte som i
størst mulig grad bygger på gode vurderinger av de fremtidige behovene for kraftoverføring og at
en har en utbyggingsstrategi som er fleksibel nok til å tilpasse seg endrede forutsetninger etter
hvert som de usikre faktorene avdekkes.
Det er også en betydelig utfordring å fordele kostnadene blant nettkundene på en effektiv måte. I
utgangspunktet bør alle aktører, produsenter som forbrukere, betale de kostnadene de entydig
påfører nettet med sin egen bruk. Dette gjøres i dagens norske system hovedsakelig gjennom
nettariffer basert på marginaltap (i regional- og sentralnettet) og anleggsbidrag (direkte betalinger
for kundespesifikke investeringer). Disse ordningene gir signaler om de kortsiktige og langsiktige
kostnadene i kraftsystemet, og stimulerer på den måten til en optimal tilpasning av produksjon og
forbruk. Inntektene fra slike tariffer bidrar til å dekke kostnadene i nettet, men de vil aldri være nok
til å dekke hele inntektsbehovet. Det skyldes at nettet er et naturlig monopol, det vil si at det ikke
er samfunnsøkonomisk effektivt med parallelle kraftnett. Med et naturlig monopol vil prisene fra
tariffer som gir optimal utnyttelse av nettet være lavere enn gjennomsnittskostnadene. Det er
derfor behov for tariffer som dekker det residuale inntektsbehovet. Slike residuale tariffer må
utformes på en måte som er minst mulig vridende på etterspørselen etter kraftoverføring på kort
og lang sikt. Med utgangspunkt i energilovens mål om samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer
det at alminnelig forsyning må dekke det meste av nettkostnadene, ettersom disse kundene har
den største betalingsviljen pr. kWh og den minst prisfølsomme etterspørselen etter overføring. For
andre kundegrupper, herunder kraftintensiv industri, kan økninger i nettkostnadene – utover hva
kundene selv er entydig opphav til og som betales gjennom anleggsbidrag og tariffer som gir
signaler om de kortsiktige kostnadene i nettet (som marginaltap) – medføre manglende
investeringer eller nedleggelse av virksomhet i Norge. Nedleggelse og usikkerhet knyttet til
industri kan ha betydelige negative konsekvenser for verdiskaping og sysselsetting lokalt.
Den overordnede strategien må derfor være å etterstrebe en balansert nettutvikling, der nyttevirkninger av nettinvesteringer balanseres mot de direkte kostnadene og naturinngrepene samt
kostnadsutviklingen for ulike kundegrupper. I den grad det er mulig, bør vi søke å fordele
investeringene over tid slik at store svingninger i investeringsaktiviteten og kostnadsnivået
unngås. Konsesjonssystemet vil også spille en viktig rolle for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i regional- og sentralnettet.
Gjennomføringsutfordringen er krevende, men kan håndteres
Bransjens gjennomføringsutfordring kommer som følge av at vi i neste tiårsperiode står overfor en
investeringsbølge som innebærer langt større investeringer enn det bransjen har håndtert de siste
20 årene. Investeringsplanene som skal realiseres er samlet sett omfattende, komplekse og
tidskritiske, der tidspresset særlig følger av politiske mål om fornybarutbygging (2020). Bransjens
gjennomføringsutfordring er særlig knyttet til følgende forhold:
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generasjonsskifte, samtidig med at den økte aktiviteten krever flere ressurser. Fremover
må bransjen konkurrere om arbeidskraft med blant annet petroleums- og samferdselssektorene, som også står overfor store investeringer. Konkurranse om knappe ressurser
fører normalt til økte lønnskostnader. Det økte aktivitetsnivået kan også gi flaskehalser på
leverandørsiden som kan være uheldig for kostnadsutviklingen.


Et større kapitalbehov må dekkes inn. Nettselskapenes tilgang på kapital avhenger av flere
faktorer. Det samlede inntektsnivået, som er regulert av NVE, er selvsagt viktig. Samtidig
er også eiernes utbyttepolitikk viktig sammen med kostnadene og tilgangen på ulike former
for lånefinansiering. Historiske utbyttenivåer vil ikke la seg opprettholde uten en sterkt
redusert egenkapitalandel, gitt investeringsplanene. Samtidig er banklån i ferd med å bli
vesentlig dyrere og mindre tilgjengelige som følge av strengere internasjonale reguleringer
og økte egenkapitalkrav for bankene. Alt i alt er det en betydelig utfordring for nettselskapene å skaffe tilstrekkelig kapital til å gjennomføre investeringene.



Lange konsesjonsprosesser. Manglende offentlig aksept for at nettinvesteringer er
nødvendig gir seg ofte utslag i svært lange konsesjonsprosesser. Særlig krevende er det i
sentralnettet, men i noen grad er det en tilsvarende utfordring i regionalnettet.

For å møte gjennomføringsutfordringen er det derfor viktig at nettselskapene blir mer effektive,
samtidig som de tilføres økte ressurser. Nettselskaper og andre aktører kan trekke lærdom av
erfaringene fra petroleumssektoren og andre sektorer i gjennomføring av større prosjekter, og
samarbeide om å utvikle leverandørmarkedet, effektivisere arbeidsprosesser og prosjektgjennomføring, samt sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i kraftselskapene.
Nettselskapenes eiere får en viktigere rolle fremover ved at de må bidra til å sikre tilstrekkelig
kapital til gjennomføring av investeringsplanene. Det betyr at de fleste eiere må redusere sine
utbytter. Enkelte selskaper kan også bli nødt til å tilføre selskapene kapital i årene som kommer.
Det påhviler både myndigheter og bransjen et ansvar å øke forståelsen for behovet for nettinvesteringer i offentligheten fremover, samt redusere konsesjonsbehandlingstiden. Når kundene
blir møtt med økt nettleie, må nytteverdiene kommuniseres og forstås. Her har myndighetene en
oppgave i å sikre en fordeling av kostnadene som oppleves som rimelig av de ulike kundegruppene i nettet, og det påhviler bransjen et ansvar å gjennomføre investeringene så effektivt
som mulig. Konsesjonsprosessene bør kunne gjennomføres raskere enn idag, men det krever at
vi lykkes med å begrense omfanget av omkamper på politisk nivå og at saksbehandlerkapasiteten
hos myndighetene tilpasses aktivitetsnivået. Det er også viktig å få til en bedre koordinering både
mellom myndighetsorganer og mellom nettselskaper på ulike nivåer.
Fremover blir det viktig å videreutvikle markedsregulering og teknologier som kan redusere
behovet for nett. Det gjelder markedsdesign og regulering som stimulerer til forbruksfleksibilitet og
en enda mer effektiv utnyttelse av det eksisterende nettet. Utviklingen av smarte nett er en del av
denne utviklingen som kan gi et redusert nettinvesteringsbehov på sikt. Det er også viktig å
arbeide for mest mulig effektive løsninger i et nordisk perspektiv, både med hensyn til utnyttelse
av nettet, systemdrift, markedsdesign og investeringer. I denne sammenhengen er det verdt å
peke på innføringen av prisområder i Sverige, som har bidratt til en mer effektiv utnyttelse av det
samlede nordiske overføringsnettet. Samtidig er det viktig å være klar over at en del av
potensialet for smarte nett allerede er realisert i sentralnettet, spesielt gjennom markedene for
ulike typer reserver og system- og balansetjenester. Det er likevel for tidlig å si hvilke effekter
denne utviklingen kan få for investeringsbehovet i nett mer generelt, ikke minst i distribusjonsnettet.
Avslutningsvis er det ønskelig at myndighetene i større grad tar hensyn til de samlede
konsekvensene for kraftnettet når politiske mål på energi- og klimaområdet fastsettes. Mange av
utfordringene fram mot 2020 skyldes sammenfallet mellom reinvesteringsbølgen og det politiske
målet om omfattende utbygging av fornybar kraft. Dette skaper risiko for tids- og kostnadspress
og manglende måloppnåelse. Det vil være en fordel om slike forhold kan vurderes i forkant, slik at
planer kan justeres og strategier utformes som sikrer en effektiv gjennomføring av investeringene.
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Nettinvesteringene er viktige for å nå samfunnsmålene
Utfordringene ved å få til den ønskede nettutviklingen er mange. Vi har imidlertid en rekke verktøy
som vil øke sannsynligheten for suksess dersom vi bruker dem, fra markedsdesign og
reguleringer til utvikling av leverandørmarkedet og et generelt fokus på kostnadseffektivitet.
Dersom vi lykkes i å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme nettinvesteringer og samtidig
balansere nytten mot kostnader og naturinngrep, har vi lagt et godt grunnlag for å nå sentrale
samfunnsmål knyttet til forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping både i 2020 og på lengre sikt.
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1

INNLEDNING

Norge står foran et tiår med store investeringer i kraftsystemet, både i ny produksjon og i
distribusjons-, regional- og sentralnettet. Et robust kraftnett er avgjørende for langsiktig
verdiskaping og velferdsutvikling. Årsaken er at elektrisitet er den viktigste infrastrukturen
i et moderne samfunn fordi alle gjøremål og all annen infrastruktur avhenger av sikker
tilgang til strøm. Spørsmålet om investeringer i nett er imidlertid svært komplekst, både
med hensyn til nyttevirkninger og kostnader. Denne rapporten har som formål å illustrere
sammenhengene mellom nettutbygging og samfunnsmål, både for landet som helhet og i
ulike regioner.

1.1 Det skal investeres mye i kraftsystemet det neste tiåret
Norge står overfor en periode med store investeringer i kraftsystemet. En viktig årsak til
investeringsøkningen er målet om å redusere klimagassutslipp og unngå en global
temperaturøkning over 2 grader. EUs fornybarmål tar utgangspunkt i dette globale klimamålet, og
Norge har inngått en avtale med EU om å øke fornybarandelen i landet fra omtrent 61 prosent i
2010 til 67,5 prosent innen 2020. En slik økning innebærer en betydelig økning i ny
kraftproduksjon i Norge. Det er forventet at det svensk-norske elsertifikatsystemet vil utløse
investeringer i fornybar kraftproduksjon i størrelsesorden 50-60 milliarder kroner i Norge. I
sentralnettet og regionalnettet gir dette et behov for nye investeringer for å knytte denne
kraftproduksjonen til nettet.
Kapasitetsutnyttelsen i sentralnettet har økt kraftig de siste 10-20 årene, og det vil være behov for
forsterkninger og økt kapasitet for å koble til nytt forbruk og ny produksjon flere steder i landet. I
enkelte regioner er forsyningssikkerheten i dagens situasjon ikke tilstrekkelig med dagens forbruk.
Forsterkninger i sentralnettet vil fjerne flaskehalser og redusere risikoen for økte forskjeller i
områdepriser mellom de ulike regionene. Store deler av nettet er bygget på 60-tallet slik at det nå
er et stort behov for modernisering og oppgradering av eksisterende infrastruktur for å
opprettholde dagens kapasitet. Også i regional- og distribusjonsnettet er det et omfattende
investeringsbehov, både som følge av fornybarsatsingen, men også som følge av den vedtatte
utrullingen av avanserte måle- og styresystemer (AMS) og befolkningsvekst.
En god nettpolitikk er dermed nødvendig for å realisere viktige samfunnsmål. Hvis vi gjør de gale
valgene, risikerer vi redusert forsyningssikkerhet, redusert verdiskaping og unødvendig kostbare
utslippskutt. Vi kan få svekket velferdsvekst og økte prisforskjeller mellom landsdeler. Samtidig er
det vesentlig at nettutviklingen er samfunnsøkonomisk effektiv, i tråd med energilovens formål.
Nettutviklingen må derfor være kostnadseffektiv, slik at brukerene av nettet ikke blir belastet for
høye kostnader.

1.2 Prosjektet skal øke kunnskapen om nytteverdien av nettinvesteringer
Spørsmålet om investeringer i nett er imidlertid svært komplekst, både med hensyn til
nyttevirkninger og kostnader. Det er derfor en betydelig utfordring å finne de riktige prosjektene og
riktige investeringstidspunkter. Skal vi kunne gjøre de riktige valgene, må vi utvikle mer kunnskap
om sammenhengene mellom nettutbygging og samfunnsmål.
Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om den samfunnsmessige betydningen av
investeringer i elnettet på regionalt og nasjonalt nivå frem mot 2020 og 2030. Denne kunnskapen
er beskrevet i rapporter med et allment publikum som målgruppe.
Prosjekter er delt i to hovedløp:
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Nasjonalt løp: Her går vi gjennom den historiske utviklingen av det norske kraftsystemet
med vekt på nettet og sammenhengen mellom kraft og verdiskaping. På det grunnlaget
beskriver vi investeringsplanene for nettet de neste tiårene og drøfter de
samfunnsøkonomiske konsekvensene av å gjennomføre planene – herunder kostnadene
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ved ikke å investere i henhold til planene. Avslutningsvis drøfter vi hvordan en nasjonal
strategi for nettutviklingen kan utformes.


Regionalt løp: Her beskriver vi de bakenforliggende årsakene til økt behov for nett i de ulike
regionene og hvilke nettprosjekter som er planlagt. Den samfunnsøkonomiske verdien av
de samlede nettinvesteringene er beskrevet, og de viktigste faktorene er kvantifisert. Ikkekvantifiserte nyttevirkninger er også diskutert. Vi drøfter også risikoen og de overordnet om
konsekvensene ved en ubalansert utvikling, dvs der det ikke er samsvar mellom faktiske
nettbehov og realiserte nettinvesteringer. I tillegg er det utarbeidet en rapport for hver av
regionene nord, midt, vest, sør og øst.

I denne rapporten dokumenterer vi resultatene fra det nasjonale løpet.
Vi har basert arbeidet med rapporten på offentlig tilgjengelig statistikk og informasjon, samt
intervjuer og møter med deltakerne i prosjektet. Viktige offentlige kilder har vært Statnetts
Nettutviklingsplan, regionale kraftsystemutredninger, Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) og dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med prosjektet Nettplan Stor-Oslo.
Alle vurderinger og beregninger står for THEMA Consulting Groups regning alene.
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2

ELEKTRISITETENS ROLLE I SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Elektrisiteten har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det moderne norske
samfunnet. Tilgangen på vannkraft har vært avgjørende for utviklingen av en konkurransedyktig kraftintensiv industri. Gjennom de siste 100 årene har vi bygd ut et omfattende apparat for fornybar kraftproduksjon og et landsdekkende sentralnett med forbindelser til andre land. Vi tar kraften i bruk på stadig flere områder. Kraftsystemet og
spesielt nettet er blitt en kritisk infrastruktur som så å si alle sentrale samfunnsfunksjoner
avhenger av. Manglende forsyning av kraft kan bli svært kostbart for samfunnet.

2.1 100 år med elektrifisering
2.1.1

Historisk oversikt over produksjon og forbruk av kraft

Utviklingen av Norge som en energinasjon begynte for over hundre år siden. Siden det første
vannkraftanlegget ble bygget på slutten av 1800-tallet, har elektrisiteten hatt stor betydning for
den økonomiske veksten og den materielle velstanden i Norge.
Figur 2-1: Utviklingen i midlere kraftproduksjon i perioden 1900-2012

Kilde: NVE (2012 )

Figur 2-1 viser hvordan midlere vannkraftproduksjon har vokst fra 1900 og frem til i dag. På
begynnelsen av 1900-tallet ble elektrisitet i hovedsak produsert til industriformål (NOU, 2004:26),
og kraftforsyningen spilte en betydelig rolle i landets økonomiske utvikling. Den økonomiske
nedgangsperioden som fulgte i mellomkrigstiden bidro til en stagnasjon i den industrielle
utviklingen, der flere industriselskap gikk konkurs. Nedgangstidene og lavere etterspørsel etter
kraft la en demper på utbyggingen av vannkraftproduksjonen, og i løpet av denne perioden ble
det ikke satt i gang noen nye kraftprosjekter i statlig regi. Utbygging av kraftprosjekter i kommunal
regi med formål om å levere til alminnelig forsyning fortsatte imidlertid, og fra 1920 til 1939 økte
produksjonskapasiteten fra rundt 4,3 TWh til 10,5 TWh (NOU, 2004:26).
I etterkant av andre verdenskrig fortsatte storskala vannkraftutbygging, fortsatt med stor vekt på
industriutbygging, men i økende grad også elektrifisering av alminnelig forsyning. Staten satset
samtidig på utvikling av kraftintensiv industri1, produksjon av aluminium, jern og stål, samt

1

Kraftkrevende industri er industri med et høyt forbruk av elektrisk kraft, og der elkostnadene utgjør en vesentlig del av de
totale produksjonskostnadene (NOU, 1998).
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gruveindustri, kjemisk industri og treforedling. Den kraftintensive industrien ble gjerne lokalisert i
nærheten av de store kraftanleggene. Samlokaliseringen av produksjon og forbruk skapte lokale
kraftmarkeder, og reduserte tapet som oppstår ved overføring av kraft. Det var statskraftsverkene
som forsynte industrien med elektrisitet gjennom langsiktige kraftkontrakter. Kraftressursene ble
betraktet som Norges største konkurransefortrinn på verdensmarkedet.
Utviklingen av produksjonskapasiteten var også preget av at det var et politisk mål å elektrifisere
hele landet, da det fortsatt var i underkant av 20 prosent av befolkningen som ikke hadde tilgang
til elektrisitet i 1945. Etter krigen og frem mot begynnelsen av 1960-tallet steg kraftforbruket
kraftig, over 6 prosent årlig, hvilket bidro til at det samlede kraftforbruket nesten doblet seg på 10
år (Bye & Strøm, 2008). Målet om full elektrifisering ble nådd på midten av 60-tallet. Det var først
og fremst veksten i den kraftintensive industrien som bidro til økningen i kraftforbruket i løpet av
denne perioden. Veksten i kraftforbruket fortsatte i samme takt frem mot 1990, men nå i større
grad som følge av økt etterspørsel hos husholdningene.
Figur 2-2: Utviklingen i produksjon og forbruk i perioden 1937-2010
TWh
160

Uspesifisert kraftproduksjon

140

Vannkraftproduksjon

120

Varmekraftproduksjon

100

Vindkraftproduksjon
Bruttoforbruk

80
60
40

20
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009

0

Kilde: SSB (2012)

Fra slutten av 1960-tallet ble det fra naturvernhold aksjonert mot en rekke større
vannkraftutbygginger. Størst offentlig oppmerksomhet fikk Alta-aksjonen fra 1979-1981, og
fokuset på naturbelastningen som fulgte store utbyggingsprosjekter økte. Høyere kraftpriser og en
lavere veksttakt i økonomien bidro til at veksten kraftforbruket avtok noe i løpet av 80-tallet. Tiåret
var også preget av en gryende miljøbevissthet, der myndighetene innførte tiltak som støttet en
overgang fra bruk av fossile brensler til elektrisitet, spesielt til oppvarmingsformål
I perioden fram mot 1960 hadde vi svært liten utvekslingskapasitet mellom Norge og andre land. I
lys av å være vannkraftdominert, var kraftsystemet preget av betydelige variasjoner i krafttilbudet
avhengig av det årlige tilsiget. Behovet for en buffer mot de store nedbørsvariasjonene ble desto
tydeligere ettersom prisene ble bestemt politisk, og ikke i et marked. Kraftprisene ble fastsatt fra
år til år, og et fastprissystem ga få incentiver til investeringer i fleksibilitet. Et økt fokus på
forsyningssikkerhet og nødvendigheten av kraftimport ved tørrår, la grunnlag for økt utbygging av
Norges utvekslingskapasitet mot utlandet (Bye & Strøm, 2008).
Før Norden ble et integrert kraftsystem, var det en forutsetning for nordisk samarbeid at hvert land
hadde egenforsyning og ikke baserte seg på nabolandenes kraftproduksjon. Kravet om egendekning, som innebar at Norge skulle ha tilstrekkelig produksjon til at normalforbruket ble tilfredsstilt 27 av 30 år, økte behovet for en betydelig utbygging av Norges produksjonskapasitet.
Investeringene i kraftproduksjon var i stor grad basert på det forventede elektrisitetsbehovet. Til
tross for høyere kraftpriser fortsatte kraftforbruket å vokse betydelig i løpet av perioden, mye som
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følge av overgangen fra olje til elektrisitet til oppvarmingsformål. Større boligarealer, økonomisk
vekst og befolkningsvekst var andre faktorer som bidro til forbruksveksten.
Fra starten av 1980-tallet flatet utbyggingstakten i produksjonskapasiteten ut, og veksten forble
lav gjennom 1990-tallet og starten av 2000-tallet. Etter 1991 forsvant oppdekningsplikten, og
investeringsbeslutninger om nye kraftutbygginger ble gjort basert på kommersielle forhold, der
markedsprisene avgjorde lønnsomheten ved ny produksjonskapasitet. Kraftprisen falt sterkt på
1990-tallet, hvilket signaliserte at det var en overkapasitet i markedet. De lave kraftprisene
reduserte lønnsomheten og investeringsincentivene for aktørene i markedet og medførte lavere
investeringer i kraftproduksjon.
Mens veksten i kraftproduksjon basert på vann har flatet ut (med et visst unntak for småskala
vannkraft de siste 5-10 årene), har veksttakten i produksjonen basert på varme- og vindkraft økt
den siste tiden. Figur 2-2 på forrige side, viser utviklingen i sammensetningen av den norske
produksjonsparken. Norges varmekraftproduksjon økte betydelig som følge av idriftsettelse av
gasskraftverket på Kårstø i 2007 og energianlegget til Snøhvit. Varmekraftproduksjon steg
ytterligere da kraftvarmeverket på Mongstad ble satt i drift november 2010. Norge anses for å ha
noen av de beste vindforholdene i Europa for kraftproduksjon, og som figuren over illustrerer har
også utbyggingen av vindkraftanlegg økt den siste tiden. I dag er det tilsammen 17 vindkraftparker over 1,2 MW installert i Norge, hvilket utgjør en samlet kapasitet på 541 MW og en
produksjon på snaut 1 TWh ifølge data fra NORWEA, den norske vindkraftforeningen.
2.1.2

Historisk utvikling av kraftnettet

Ved elektrifiseringens begynnelse var behovet for å overføre kraft over større avstander relativt
lite. Industrien hadde gjerne egne produksjonsanlegg, såkalte bedriftsinterne anlegg, slik at kraftproduksjon og kraftforbruk skjedde innenfor et begrenset geografisk område. Tilsvarende ble
dampkraftanlegg gjerne installert i tilknytning til store boligbygg i byene, der anleggenes
produksjon dekket bygningenes totale elektrisitetsbehov. De første store overføringsanleggene
ble bygget på 1890-tallet, og etter århundreskiftet ble stadig flere anlegg over lengre avstander og
med høyere spenning etablert. Etter
hvert som flere vassdrag ble tatt i bruk
NORSK NETTSTRUKTUR
til kraftproduksjon, og kraftforbruket i
Det norske overføringsnettet deles inn i sentral-, regional
byene økte, økte også behovet for
og distribusjonsnett. Minimering av nettap krever høye
kraftoverføring.
Samtidig
begynte
spenningsnivå for kraftoverføring av store mengder energi
større
deler
av
nettet
å
baseres
på
over lange avstander. Avstand og overført kraftmengde
spenningsnivå
på
110
kV
til
132
kV.
avgjør derfor nødvendig spenningsnivå for de ulike
overføringsanleggene. Sentralnettet kobler sammen
produksjon og forbruk i ulike regioner, og frakter store
mengder strøm over store avstander. Sentralnettet driftes
derfor på de høyeste spenningsnivåene, herav 420 kV,
300 kV og 132 kV. Regionalnettet transporterer
elektrisiteten
fra
sentralnettet
til
det
lokale
distribusjonsnettet. Kortere overføringsavstander og
mindre kraftmengde reduserer spenningsbehovet, og
regionalnettet driftes normalt på spenningsnivå ved 132
kV og 33 kV. Distribusjonsnettet frakter strømmen frem til
sluttbrukerne og driftes på de laveste spenningsnivåene,
fra 22 kV og nedover (NVE, 2011).

Samkjøringen av kraftsystemet mellom
lokale, regionale og industrielle
kraftselskap begynte i mellomkrigsårene, og i 1932 ble foreningen
Samkjøringen etablert med formål om
et tettere samarbeid om utnyttelsen av
kraftkildene. Foreningen omfattet de
fleste energiverkene på Østlandet i
tillegg til NVE. Samkjøringssystemet
på Østlandet inspirerte til etablering av
tilsvarende systemer i resten av landet.
Frem til 1930-1940 ble ulike kraftoverføringer og mindre samkjøringsområder driftet separat, deretter begynte en viss grad av samkjøring av nettanlegg. Sammenkobling av flere systemer la grunn for økt forsyningssikkerhet og
en mer effektiv utnyttelse av kraftressursene (Meld. St. 14, 2011-2012). Etter 1960 økte sammenknytting av kraftforsyningen i de ulike landsdelene ytterligere, og den første landsdelslinjen ble
etablert i 1962. Linjen koblet sammen Østlandet og Trøndelag. I 1966 kom en overføringslinje
mellom Vestlandet og Østlandet på plass, og året etter var også kraftsystemene i Trøndelag og
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på Nord-Vestlandet koblet sammen. Nord-Norge ble først direkte koblet med resten av landet på
1990-tallet.
Linjene bidro til at mesteparten av det norske kraftsystemet ble integrert, hvilket la grunnlag for et
nasjonalt samarbeid om produksjon, utveksling og samkjøring. De regionale samkjøringsorganisasjonene ble avviklet og erstattet av én nasjonal samkjøringsorganisasjon. Samtidig ble
den første 300 kV-ledningen satt i drift i Norge, og mange av systemene som ble driftet med 220
kV ble oppgradert til høyere spenningsnivå.
Den første utenlandsforbindelsen ble også bygget på 1960-tallet. Handelen med utlandet økte
mot slutten av 70-tallet, da en undersjøisk overføringskabel til Danmark gjorde det mulig å utnytte
fordelene ved samkjøring av norsk vannkraft og dansk kullkraft. I løpet av 1980-årene ble linjer
med spenning på 420 kV for første gang tatt i bruk til kraftoverføring internt i Norge.
Etter innføringen av energiloven ble det økt fokus på mer effektiv utnyttelse av eksisterende overføringskapasitet, fremfor ytterligere nettutbygging. Situasjonen er illustrert i Figur 2-3 under, der
en kan se at nettinvesteringene går betydelig ned etter innføringen av energiloven på begynnelsen av 90-tallet. I 1992 førte markedsreformen til at den statlige forvaltningsbedriften Statkraftverkene ble delt i en produksjonsdel, Statkraft SF, og en overføringsdel, Statnett SF.
Figur 2-3: Samlede nettinvesteringer i perioden 1973-2010 (2010-priser)
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Kilde: SSB (2012)

2.1.3

Fra et nasjonalt til et nordisk og europeisk kraftmarked

De siste 50 årene er handelen mellom landene i Norden og etter hvert Nordvest-Europa utviklet
gjennom bygging av fysiske overføringsforbindelser og etablering av felles markedsløsninger. En
viktig drivkraft bak handelen har vært ønsket om effektiv utnyttelse av vannkraftressursene i
Norge og Sverige og de termiske kraftverkene i Finland, Danmark, Nederland og Tyskland
(kullkraft, gasskraft, kjernekraft). Den regulerbare vannkraften kan dekke svingningene i forbruket
på en billig måte (lave kostnader ved opp- og nedregulering), mens termiske verk er bedre egnet
til å produsere på et konstant nivå (grunnlast). Handel bidrar også til forsyningssikkerhet ved at
økt produksjon i naboland kan dekke opp for sviktende tilgang i et land (feil på store kraftverk,
tilsigssvikt osv.). Figuren nedenfor gir en oversikt over de viktigste milepælene i utviklingen.
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Figur 2-4: Tidslinje for utviklingen av de nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedene
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Sjøkabelen i Øresund mellom Sør-Sverige
og Øst-Danmark blir etablert
Kraftsystemene i Sverige og Finland knyttes sammen i 1959
I 1960 settes Nea-Järpstrømmen i drift, hvilket bidrar til at kraftmarkedene i Sverige
og Norge kobles sammen.
Økt krafthandel i Norden øker behovet for koordinering og samarbeid mellom handelspartnerne.
Nordel som blir etablert i 1963 skal fungere som en overordnet instans, og blant annet forankre
samarbeidet mellom medlemslandene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.
Kraftsektoren i Norge liberaliseres. Statskraftverkene blir delt i to statsforetak; Statkraft SF
og Statnett SF. Statnett SF får ansvar for samkjøringen av kraftverkene i Norge,
og i 1993 opprettes Statnett Marked AS til å ha ansvar for den norske kraftbørsen.
I 1996 slås den norske og svenske kraftbørsen seg sammen, og verdens første internasjonale kraftbørs,
Nord Pool ASA, opprettes. Børsen organiserer både den fysiske spothandelen og handelen med
finansielle derivater. Den nordiske markedsintegrasjonen forsterkes ytterligere etter hvert som Finland,
Øst og Vest-Danmark innlemmes i det nordiske kraftmarkedet i løpet av 1998-2000.
I 2002 blir den fysiske kraftomsetningen skilt ut i selskapet Nord Pool Spot AS. Som følge av
at den finansielle handelen har lite med selve kraftforsyningen å gjøre, blir denne delen solgt
ut til NASDAQ OMX Commodities i 2008.

2009

NorNed settes i drift i 2009. Kabelen som går mellom Norge og Nederland, markerer begynnelsen på integreringen av det
norske og kontinentale kraftsystemet.

2009

I 2009 blir Nordel erstattet av den europeiske organisasjonen for systemoperatører (ENTSO-E). ENTSO-E representerer alle
sentralnettsoperatørene (TSOene) i EU, i tillegg til TSOene som er koblet til EU-landenes transmisjonsnett. Organisasjonen
består i da av 41 medlemmer, fra til sammen 34 land. Samarbeidet skal blant annet sikre at det indre markedet for elektrisitet
fungerer effektivt på tvers av land og systemgrenser.

2012

Systemoperatørene i Estland og Litauen, Elegrid og Litgrid, kjøper seg inn på Nord Pool Spot. 370 selskap fra 20 ulike land
handler på Nord Pool Spots markeder, og kraftbørsen dekker i dag et marked tilsvarende 410 TWh.

Kilde: Nettmeldingen (2011-2012), Bye & Strøm (2008), Nord Pool Spot (2012) og Skjold & Thue (2007)

I dag har Norge overføringsforbindelser til Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Russland. Til
sammen utgjør utvekslingskapasiteten mot utlandet 5400 MW. Handelen mellom Norden og våre
naboland bestemmes i stor grad i handelen på kraftbørsene. I 2011 ble 73 prosent av
kraftforbruket i det nordiske markedet handlet på Nord Pool Spot (Nord Pool Spot, 2012).
Omsetning av kraft mellom Tyskland, Nederland, Østerrike, Belgia og Frankrike foregår også via
børser. Norge er på denne måten markedsmessig integrert med Nordvest-Europa, og påvirkes av
prisene som settes i markedene vi handler med.

2.2 Kraftsektoren driver Norge
I 2011 var det samlede innenlandske forbruket av energi på i overkant av 213 TWh, hvorav
elektrisitet utgjorde tilnærmet 50 prosent (SSB, 2012). Figur 2-5 viser hvordan fordelingen mellom
energibærere i stasjonært energiforbruk2 har utviklet seg fra 1976 til 2010. Figuren reflekterer at
forbruket av elektrisitet har vokst betydelig gjennom perioden, på bekostning av forbruket av
særlig olje og gass. Elektrisitet er i dag den klart største energibæreren i det norske energisystemet.

2

Med energiforbruk til stasjonære formål menes energiforbruk i husholdninger, yrkesbygg, industri og energisektoren, i motsetning til
energiforbruk til mobile formål hvilket reflekterer transportsektoren
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Figur 2-5: Stasjonært energiforbruk fordelt på energibærere fra 1976 til 2010
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Figur 2-6 viser hvordan sammensetningen av kraftforbruket har endret seg fra 1930 og frem til i
dag. Mens kraftintensiv industri utgjorde mesteparten av den samlede etterspørselen etter kraft i
begynnelsen av perioden, er under 1/3 av det totale kraftforbruket knyttet til denne industrien i
dag. Utviklingen følger først og fremst en betydelig økning i etterspørselen fra husholdningssektoren, vist med mørkeblått i figuren under, og tjenesteytende næringer (inklusive bygg- og
anleggsvirksomhet) vist med grønt.
Figur 2-6: Utviklingen i kraftforbruket fra 1930-2010
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Kilde: SSB (2012)

En absolutt og relativ økning i elektrisitetsforbruket reflekterer elektrisitetens økende betydning for
det norske samfunnet. Ved begynnelsen av forrige århundre ble elektrisitet i hovedsak benyttet til
industriformål, mens husholdninger og annen alminnelig forsyning baserte seg på andre energibærere. I 1930 gikk 70 prosent av det samlede kraftforbruket til kraftintensiv industri. Denne
industrien fortsatte å dominere forbruket av elektrisitet helt frem til 1970. Etter hvert som tilgangen
til elektrisitet økte, og nye produksjonsteknologier ble utviklet, begynte stadig flere næringer å
basere seg på elektrisitet. I 2010 er elektrisitet den mest brukte energibæreren i de fleste norske
sektorer.
Energibruken i de fleste norske næringer domineres av elektrisitet. Det høye norske kraftforbruket
pr. capita følger i hovedsak av at vi har en stor kraftintensiv industri og at vi større grad enn andre
land benytter elektrisitet til oppvarming av bygninger og tappevann. Elektrisitet utgjør 67 prosent
av det totale energibehovet til den kraftintensive industrien på i overkant av 53 TWh i 2011. I 2011
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hadde alminnelig forsyning et samlet energiforbruk på 103 TWh, hvorav 67 prosent av forbruket
ble dekket av elektrisitet.
Tabell 2.1: Utviklingen i elektrisitetens funksjonsområder fra 1900 til 2010
Bruksområder/Formål
Husholdninger
• Oppvarming
• Varmtvann
• Lys
• Hvitevarer
• Elektronisk utstyr
Kraftintensiv industri
• Elektrolyse/ smelting
• Mekanisk utstyr
• Styringssystemer
Øvrig industri
• Mekanisk utstyr
• Ulike prosesser
• Styringssystemer
• Oppvarming
Tjensteytende sektor
• Oppvarming
• Kjøling
• Ventilasjon
• Lys
• Teknisk utstyr
Andre kritiske infrastrukturer
• Telekommunikasjon
• Olje og drivstoff
• Vannforsyning
• Bank- og pengevesen
• Helse
Transportmidler
• Lading (biler/ferger)
• Framdrift (tog/bane)

1900

1950

2010

2050
V
Forutsetning
for vår
V
moderne
livsstil
V
(komfort)
V
V
V
V
V
V
V
V
Forutsetning
for all
V
næringsutvikling
og

verdiskaping
V
V
V
V
V
V
V
V
Forutsetning
for alle
V

andre viktige
infrastrukturer og
V
samfunnsfunksjoner
V
V

Mest brukt
Brukt
Ikke brukt
Kilde: THEMA Consulting Group

Elektrisitetens andel av det samlede norske energiforbruket, reflekterer dens vitale betydning for
alle deler av samfunnet. Tilgang på energi er avgjørende for utvikling av landet på alle områder.
Etablering av boområder, næringsutvikling og et godt helse- og utdanningstilbud er umulig uten
sikker tilgang på elektrisitet. Elektrisitet er slik en forutsetning for opprettholdelse av vår moderne
livsstil, all næringsutvikling og verdiskaping, samt andre viktige infrastrukturer og samfunnsfunksjoner.
Figur 2-7 viser hvordan kraftforbruket har utviklet seg i forhold til befolkningsvekst og økonomisk
utvikling. Utviklingen i kraftforbruket er illustrert ved de blå sirklene i figuren. At kraftforbruket øker
i takt med de to andre variablene vises ved at de blå sirklene blir større etter hvert som vi beveger
oss opp til høyre i figuren. Utviklingen i kraftforbruket til de ulike næringene har i en viss grad fulgt
utviklingen i de respektive sektorenes bidrag til verdiskapingen,3 se Figur 2-8.

3

Nasjonalregnskapsstatistikken og energistatistikken baserte seg tidligere på ulike sektorinndelinger, der energistatistikken
har basert seg på en mer detaljert næringskategorisering. En direkte sammenligning mellom de to statistikkene er derfor dessverre
ikke mulig gitt dagens datagrunnlag.
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Figur 2-7: Historisk utvikling av kraftforbruk, befolkning og BNP
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Figur 2-8: Utviklingen i bruttonasjonalprodukt fordelt på forbrukskategori. 2011-kroner
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2.2.1

Kraftintensiv industri

Kraftintensiv industri og kraftsektoren har sterke bånd tilbake til begynnelsen av dette århundret.
Det har preget produksjon, lokalisering og struktur i begge næringene. Vassdragene la grunnlag
for etablering av industri innen blant annet gjødsel- og metallproduksjon, der Norge fortsatt har en
ledende konkurranseposisjon globalt. Kraftintensiv industri er konkurranseutsatt, og kraftforbruket
til de fleste bedriftene avhenger av de internasjonale konjunkturene. Sektorens forbruk er redusert
de siste årene i kjølvannet av den svake økonomiske veksten i spesielt Europa og USA.
Forbruket er også redusert gjennom energieffektivisering. Kraftintensiv industri utgjør likevel en
vesentlig forbruker i det norske kraftsystemet, både relativt og absolutt. Næringen bruker årlig
mellom 35 og 40 TWh elektrisitet, hvilket svarer til rundt 1/3 av Norges totale kraftproduksjon.
Redusert kraftforbruk og økte produksjonsverdier har bidratt til økt verdiskaping per energienhet
over tid. Til tross for at mellom 15 og 20 fabrikker eller anlegg har vært midlertidig stanset eller
permanent lagt ned siden 2000, har samlet produksjon gått opp. Både metallindustrien og
kjemiske råvarer har opplevd en produksjonsvekst i de siste 20 årene. Treforedlingsindustrien har
imidlertid vært preget av produksjonsnedgang siden 2004 (SSB, 2011).
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2.2.2

Bergverk og annen industri

Bergverk og annen industri inkluderer her all industriproduksjon utenom kraftintensiv industri.
Blant annet næringsmiddelindustri, trelast, mineralsk industri, verksteds- og verftsindustri, samt
petroleumsindustri. De fleste av bedriftene i disse næringene bruker relativt sett langt mindre
energi til å produsere varer enn bedriftene innen kraftintensiv industri. Bergverk og annen industri
bidro i 2011 med 38 prosent av bruttonasjonalproduktet. Siden 1980-tallet er det petroleumssektoren som har stått for over halvparten av denne verdiskapingen. Dersom en ser bort fra
inntektene i petroleumsindustrien, har bergverk og annen industris relative bidrag falt fra 16
prosent i 1946 til rundt 10 prosent i 2011.
Figur 2-6 illustrerer utviklingen i industriens kraftforbruk fra 1937 og frem til i dag. Forbruket økte
jevnt frem til 1990, for deretter å stabilisere seg på et årlig kraftforbruk på rundt 16 TWh. Dette
tilsvarer 13 prosent av det samlede norske kraftforbruket. Petroleumssektoren utgjør en økende
andel av energiforbruket i denne sektoren ettersom flere anlegg blir elektrifisert med strøm fra
land. I tillegg kommer landanlegg, som terminaler for gasstransport og raffinerier. Siden 1996 har
alle nye utbygginger og ombygginger av eksisterende felt på sokkelen vært pålagt å utrede kraft
fra land som energiløsning. Feltene Troll A, Ormen Lange, Valhall, Snøhvit og Gjøa, i tillegg til
landanleggene Kårstø, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden og Nyhamna, blir alle forsynt med
strøm fra nettet. Samtidig er det planlagt at Goliatfeltet utenfor Finnmark skal forsynes med kraft
fra land fra oppstart i 2014. I henhold til Klimameldingen (2011-2012) hadde petroleumssokkelen
til sammen et kraftforbruk på rundt 5 TWh i 2011. Forbruket fra denne sektoren kan stige med 5,7
TWh innen 2020, gitt at Utsirahøyden også elektrifiseres, jf. kapittel 5.2.6.
2.2.3

Transportsektoren

Transportsektoren inkluderer i denne sammenheng bedrifter innen utenriks og innenriks sjøfart,
tjenester knyttet til sjøtransport, jernbane- og sporveistransport, biltransport og lufttransport.
Transportsektoren bidro med 4 prosent til den nasjonale verdiskapingen i 2011. Energiforbruket i
transportsektoren er i all hovedsak basert på fossil energi. I 2011 utgjorde bensin, parafin og
mellomdestillater 94 prosent av den samlede energibruken i transportsektoren. Elektrisitet
benyttes først og fremst i tog, t-bane og trikk i dag, og i økende grad i personbiltransport.
Forbruket i transportsektoren er i dag totalt 0,7 TWh, der banetransporten står for hoveddelen
(SSB, 2012).
2.2.4

Tjenesteyting

Tjenestenæringene4 har blitt stadig viktigere for den norske økonomien, både for verdiskapingen
og sysselsettingen. Mens næringen bidro med en verdiskaping på rundt 92 milliarder (2011priser) i 1946, skapte tjenesteyting verdier tilsvarende 1 244 milliarder i 2011. Sektorens verdiskaping utgjorde 53 prosent av Norges nasjonale bruttoprodukt i 2011.
Tjenestenæringens kraftforbruk ble først registrert i 1956, da brukte sektoren i underkant av 4
prosent av det samlede energiforbruket. Kraftforbruket til tjenesteytende næringer har deretter
vokst jevnt, både absolutt og relativt, og i 2011 sto disse næringene for i overkant av 20 prosent
av den samlede elektrisitetsbruken. Utviklingen i sektorens kraftforbruk reflekterer den kraftige
veksten tjenesteytende bedrifter har opplevd siden 2. verdenskrig, og at offentlig sektor og
tjenesteyting spiller en stadig viktigere rolle i norsk økonomi. Høyere inntektsnivå har bidratt til
større etterspørsel fra og produksjon i tertiærnæringer, som handel og omsorgstjenester.
Økonomisk vekst har slik lagt grunnlag for økt utbygging av velferdstilbud, som helse- og sosialtjenester og undervisning. Det meste av energibruken til de tjenesteytende næringene går til

4

Tjenesteyting inkluderer her bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og reparasjon av motorvogner, post og distribusjon,
overnatting og servering, informasjon og kommunikasjon, finansiering og forsikring, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting,
forretningsmessig tjenesteyting, offentlig administrasjon og forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester i tillegg til kultur,
underholdning og annet tjenesteyting.

Side 22

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

elektrisk utstyr, lys og oppvarming. Som for de andre næringene utgjør elektrisitet den
dominerende energibæreren.
2.2.5

Husholdninger og jordbruk

Husholdningenes energiforbruk har økt betydelig fra 1930 og frem til i dag. Mens husholdninger
og jordbruk til sammen brukte rundt 1 TWh i 1930, var forbruket i 2010 på hele 42 TWh. Det
utgjør rundt en tredjedel av Norges samlede kraftforbruk.
Utviklingen i husholdningenes kraftforbruk kan forklares ut fra flere forhold, herunder befolkningsvekst, husholdningsstørrelse og boligareal pr. person, økonomisk vekst, kraftpriser og temperaturer.
Figur 2-9: Utviklingen i gjennomsnittlig elektrisitetsforbruk per husholdning fra 1960-2010
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Befolkningsveksten er hovedårsaken til at forbruket til husholdningene har steget såpass mye i
løpet av perioden. Fra 1930 til 2011 vokste antall innbyggere i Norge fra 2,8 millioner til nesten 5
millioner, hvilket tilsvarer en vekst på 39 prosent. Veksten i husholdningenes elektrisitetsforbruk
har imidlertid vært på hele 2643 prosent. En norsk gjennomsnittsperson bruker følgelig langt mer
elektrisitet i dag enn i 1930. Som Figur 2-9 viser brukte en norsk husholdning i gjennomsnitt litt
mer enn 7 000 GWh årlig i 1960, mens en husholdning i perioden 2005-2010 i gjennomsnitt
brukte rundt 17 000 kWh årlig. Forbruket per husholdning har steget mindre enn forbruket per innbygger. Denne utviklingen skyldes færre personer per husholdning og at det totale kraftforbruket
blir høyere når folk bor hver for seg.
2.2.6

El som internasjonal handelsvare

Fra den første forbindelsen mellom Norge og Sverige ble etablert i 1960 har krafthandelen mellom
Norge og resten av Europa økt betydelig, og i dag utgjør samlet overføringskapasitet 5 400 MW.
Figur 2-10 viser hvordan krafteksporten har utviklet seg i løpet av de siste 50 årene. Som figuren
illustrerer har Norge i hovedsak vært nettoeksportør i perioden. Imidlertid skiller de siste 15 årene
seg ut ved at vi stadig oftere importerer mer kraft enn vi produserer selv.
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Figur 2-10: Nettoeksport av kraft fra 1960-2010
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Nettoeksporten reflekterer den underliggende norske kraftbalansen fra år til år, og høyere nettoeksport de siste 20 årene følger av en strammere kraftbalanse.
Handelen mellom Norge og våre handelspartnere styres av prisforskjeller, og kraften flyter
kontinuerlig fra området med lavest pris til området med høyest pris. De relative kraftprisene
varierer over døgnet. For eksempel er kraftprisene i Tyskland gjerne høyere på virkedagene enn
på natten i Norge. Tilsvarende er også gjerne de tyske helgeprisene høyere enn de norske. Det
innebærer en tendens til full eksport i løpet av disse periodene.
EIERSKAP TIL MELLOMLANDSFORBINDELSER
I Norge er det Statnett som eier den norske andelen av mellomlandsforbindelsene. Sentralnetteierne
mottar en inntekt på transport av kraft mellom landene tilsvarende prisdifferansen på kraft mellom de
to landene, såkalte flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntektene benyttes til å dekke kostnader som
påløper i nettet, og kan i så måte bidra til å redusere tariffkostnadene til nettkundene. I løpet av
perioden 2001-2011 har Statnett mottatt 2,1 miliarder kroner i flaskehalsinntekter på sine
mellomlandsforbindelser til Danmark og Nederland.
Kilde: Statnett (2012 )

Utenlandsforbindelsene kan også benyttes til å handle system- og balansetjenester. Vannkraften
er fleksibel på kort varsel og kan benyttes som billig regulering når for eksempel vind- eller solkraft i våre naboland får mindre eller større produksjon enn forventet. I et vannkraftdominert
system som vårt vil kraftproduksjonen variere med tilsigene. I perioder med store tilsig, for
eksempel i såkalte våtår eller om våren, produserer uregulert vannkraft mer enn ellers. Dersom
tilsigene er så høye at vannmagasinene blir fulle, vil disse vannkraftverkene produsere som elvekraft. I slike perioder øker tilbudet av uregulert kraft, og sannsynligheten for prisfall og spill av
vann øker. Muligheter for eksport kan begrense sannsynligheten for prisfall og spill. Vice versa er
perioder med lave tilsig, såkalte tørrår, preget av relativ lav kraftproduksjon og høyere strømpriser. Dersom det i tillegg blir kaldt, kan forbruket om dagen bli høyere enn tilgjengelig kapasitet
og vi får effektknapphet. Krafthandelen vil følgelig i stor grad variere innenfor år og mellom år som
følge av stor variasjon i tilsigene. Store tilsig presser ned norske priser, hvilket gir grunnlag for økt
krafteksport. Lave tilsig og knapphet gir høyere norske kraftpriser, hvilket gir færre timer med
eksport og flere timer med import. Kraftutvekslingen bidrar slik til å øke forsyningssikkerheten i det
norske kraftsystemet, samt utjevning av prisforskjeller mellom tørrår og våtår.
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NYTTE OG KOSTNADER VED MELLOMLANDSFORBINDELSER
I tillegg til de direkte inntektene knyttet til selve distribusjonen av kraft mellom land, følger det indirekte
nytteeffekter av utenlandshandelen. Figuren under reflekterer hvordan prisforskjellene mellom landene
reduseres ettersom utviklingskapasiteten mellom landene øker. Ved handel lik Q vil kraftprisforskjellene
reduseres fra PF 1 til PF 2. Det skraverte arealet reflekterer flaskehalsinntektene, mens trekanten over
tilfaller kraftprodusentene eller forbrukerne. Handelen gir høyere priser i eksportsituasjoner, og lavere
priser i importsituasjoner, i forhold til en situasjon uten handel. I perioder med nettoeksport vil følgelig
produsentene motta en høyere avkastning på sin kraftproduksjon, mens forbrukerne må betale en
høyere pris. Siden produksjonen er høyere enn forbruket i en eksportsituasjon, vil nettonytten være
positiv. Tilsvarende vil forbrukerne betale relativt mindre i perioder med nettoimport, og produsentene
motta en lavere inntekt. Imidlertid, siden forbruket er større enn produksjonen, vil nettogevinsten også
her være positiv.

Kilde: NOU (2012:9)

2.2.7

Kraftforsyningen - en samfunnskritisk infrastruktur

Elektrisitetens betydning på nær sagt alle samfunnsområder innebærer at kraftforsyningen utgjør
en kritisk infrastruktur. Det gjelder i særdeleshet nettet, på alle nivåer fra sentralnett til
distribusjonsnett.
Samfunnskritisk infrastruktur defineres av myndighetene (NOU , 2006:6) som “de anlegg og
systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen
dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse”. Infrastruktur som
defineres som samfunnskritisk kjennetegnes av tre kriterier; et stort antall eksterne avhengige,
mangel på alternativer og forstyrrelser ett sted i systemet får umiddelbare konsekvenser for
systemet som helhet. På bakgrunn av de nevnte retningslinjene begrenses kritisk infrastruktur i
dag å gjelde de anlegg og systemer som støtter opp om elektrisk kraft, elektronisk kommunikasjon, transport, olje og gass, vann og avløp, i tillegg til satelittbasert infrastruktur. Kraftforsyningen defineres på bakgrunn av nevnte argumenter som en kritisk infrastruktur som følge av
flere forhold;
1) Avhengigheten til kraft er total, i betydning av at så godt som all virksomhet stopper opp
ved strømbrudd, herunder oppvarming, matlaging, lys, betalingssystemer, kommunikasjon
og produksjonsprosesser. Økt bruk av elektronisk kommunikasjon og elektronisk utstyr
som TV og PC, forsterker strømavhengigheten. Også svært korte strømbrudd i form av
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”blink” som enklere utstyr ikke påvirkes av kan ødelegge moderne elektronisk utstyr. Økt
bruk av slikt utstyr vil dermed øke konsekvensene ved korte avbrudd.
2) For store deler av strømforbruket, finnes det ingen alternativer til strøm. En stadig større
andel av boliger har kun strøm som oppvarmingskilde, noe som raskt blir problematisk ved
langvarig strømbrudd på vinterstid. I hovedsak er det bare de funksjonene i samfunnet
som er kritiske for liv og helse som har nødstrømsaggregater, for eksempel sykehus, for
sine mest kritiske prosesser.
3) Forstyrrelser i kraftsystemet har effekt på resten av systemet som helhet. All annen infrastruktur blir påvirket ved strømbrudd, også infrastrukturer som elektronisk kommunikasjon,
telefonnettet og transportsystemer (tunneler, trafikklys og banetrafikk) er avhengige av
strøm for å fungere. Disse infrastrukturene er i likhet med kraftsystemet definert som
samfunnskritiske. Langvarige strømbrudd får dermed store konsekvenser, hvilket vi ble
vitne til under strøm- og kommunikasjonsbruddene på Vestlandet under stormen Dagmar i
julen 2011.
Tabell 2.2 nedenfor illustrerer at det er vesentlig integrasjon og gjensidig avhengighet mellom
forskjellige samfunnsfunksjoner, og reflekterer at forstyrrelser i én funksjon kan få store ringvirkninger for andre funksjoner. Forsvarets forskningsinstitutt (1997) skiller mellom funksjoner som
svært mange andre funksjoner er avhengige av og funksjoner som selv er avhengige av svært
mange andre funksjoner. Ut fra denne vurderingen defineres hvilke funksjoner som kan anses
som mest avgjørende for øvrig samfunnsvirksomhet. Kraftforsyning og telekommunikasjon peker
seg ut som særlig viktige.
Tabell 2.2: Samfunnskritisk infrastruktur – gjensidige avhengigheter
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Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt (1997): Viktige samfunnsfunksjoner. FFI/Rapport -97/01458.To kryss angir sterk
avhengighet, ett kryss en mer usikker avhengighet.Utheving av kraft og tele er gjort av THEMA.
Oversikt over gjensidig uavhengighet mellom viktige samfunnsfunksjoner. (To kryss angir sterk avhengighet, ett kryss en mer usikker

avhengighet.
SINTEF
Energi (2012) har analysert hvor følsomme kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer
Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt (1997): Viktige samfunnsfunksjoner. FFI/RAPPORT-97/01458.
er for avbrudd i kraftforsyningen og hvilke konsekvenser det har for samfunnet. I rapporten påpekes det at ved avbrudd i kraftforsyningen over flere dager forventes store samfunnsmessige
konsekvenser i tilnærmet samtlige av virksomhetene som er vurdert. Avbrudd med få timers
varighet har som oftest små konsekvenser, med unntak i pleie- og omsorgssektoren der også
korte strømavbrudd kan gi negative konsekvenser som følge av at livsnødvendig teknisk utstyr og
heiser svikter umiddelbart ved avbrudd. Omfanget av konsekvensene øker med varigheten til av-
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bruddet. Selv om mange av samfunnsfunksjonene har reserveløsninger og nødstrøm som fører til
at de kan opprettholde virksomheten en viss tid, vil det etter hvert oppstå problemer når reservene
brukes opp.
I et folkehelseperspektiv har ikke strømforsyning eller bortfall av strøm hittil bidratt til store
konsekvenser for liv og helse. Sykehusene er blant annet forpliktet til å ha nødstrømsaggregater
for å sikre liv og helse ved strømbrudd. Den demografiske utviklingen og helsepolitikken har
bidratt til at en stadig større gruppe av eldre blir boende i sine egne hjem eller i boliger utenfor
helseinstitusjonene. Utviklingen har bidratt til at en større gruppe er avhengig av elektromedisinsk
utstyr hjemme, der det ikke er tilgang på nødstrøm.
Innen telekommunikasjon har mobiltelefonen i stor grad overtatt for fasttelefonen, hvilket har
bidratt til at samfunnet i dag er basert på andre teknologiske løsninger enn tidligere. For å
kommunisere via mobiltelefon er en avhengig av tilgang til en basestasjon. Basestasjonene er
avhengige av elektrisk kraft, og en høy andel av stasjonene har reservestrøm fra batteri eller fra
et dieselaggregat. Hovedårsaken til utfallene i mobilnettet i Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal i forbindelse med stormen Dagmar var strømbrudd og manglende tilgang på reservekapasitet i form av at aggregater og batterier gikk tomme.
På samme måte som at telesektoren er kritisk avhengig av stabil kraftforsyning, er kraftforsyningen sterkt avhengig av telesektoren for å fungere. Denne avhengigheten øker i takt med
at moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi åpner for fjernstyring av de ulike delene i
kraftsystemet. Fjernstyring av de respektive komponentene gjøres via kompliserte IT-systemer og
et velfungerende samband, og kraftsektoren kan i så måte karakteriseres som en kommunikasjonsintensiv bransje. En utfordring under orkanen Dagmar var at sambandet var nede
flere steder, i tillegg til at satellittelefonen ikke fungerte tilstrekkelig5. Svikt i telenettet kompliserte
fjernstyring av de respektive enhetene, i tillegg til at færre feilmeldinger kom inn. Det bidro til å
redusere oversikten over situasjonen.
Det er naturlig å anta at den gjensidige avhengigheten mellom el og telesektoren vil øke fremover
i sammenheng med innføringen av AMS og smartere nett.

2.3 Strøm er mye verdt – særlig når den ikke er der
Kraftsektoren bidrar til verdiskaping på flere ulike måter i samfunnet. Tilgangen på kraft er som
nevnt en forutsetning for tilnærmet all virksomhet i samfunnet, og er dermed også en forutsetning
for så godt som all verdiskaping. Strømbrudd eller begrenset tilgang til kraft kan følgelig ha
betydelige negative konsekvenser for det norske samfunnet. En skiller mellom negative
konsekvenser som påløper av manglende kraftforsyning på kort og lang sikt.

STRØMSTANS PÅ UNDER ETT SEKUND KAN KOSTE MILLIONER FOR INDUSTRIEN
23. november i år førte en feil i Statnetts anlegg til massivt strømbrudd over store deler av Østlandet.
Strømbruddet medførte en del feil i industrien, sjokk i nettet og at produksjonsenheter falt ut.
Strømmen var borte i under ett sekund, likevel hadde strømstansen store konsekvenser for
prosessindustrien. Gjødselprodusenten Yara er som mye annen prosessindustri svært sårbare for
strømutfall, der utfallet medførte driftsproblemer i flere av fabrikkene i flere dager. Selskapet uttaler
at kostnaden ved strømstansen kan beløpe seg til flere millioner kroner.
Kilde: NRK Tele ma rk

5

De forskjellige satellittsystemene har begrenset kapasitet. Mange samtidige brukere, for eksempel som følge av utfall i den
bakkebaserte infrastrukturen, kan derfor føre til meget begrenset fremkommelighet med satelittelefon (Post- og teletilsynet, 2012)
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2.3.1

Virkninger av manglende kraftforsyning på kort sikt

De viktigste virkningene av manglende kraftforsyning på kort sikt er beskrevet i det følgende:


Produksjon av varer og tjenester kan gå tapt eller bli utsatt. Dette kan omfatte produksjon
av olje og gass, produksjon i industri og annet næringsliv, handelsvirksomhet og offentlig
tjenesteyting. De berørte bedriftene rammes åpenbart direkte, men også kundene vil
indirekte bli rammet av strømavbruddet dersom de ikke kan skaffe seg alternativer på kort
varsel.



Forskjellige gjøremål kan ta lenger tid enn normalt. For eksempel vil flytrafikk og
banetransport stanse opp. Telekommunikasjon, trafikklys og bomstasjoner rammes. Også
her kan konsekvensene bli store både for direkte og indirekte berørte parter.



Utstyr kan bli skadet, både i husholdninger, offentlig sektor og næringsliv. Prosessanlegg i
industrien kan for eksempel bli påført store skader dersom de rammes av avbrudd som
ikke er varslet.



I spesielle tilfeller kan det oppstå skader på liv og helse.

2.3.2

Virkninger av manglende kraftforsyning på lang sikt

Manglende kraftforsyning på lang sikt har implikasjoner for nasjonal og regional verdiskaping på
en rekke områder. Dersom produksjonsenheter ikke får tilgang på kraft eller til nett kan dette
hindre næringsutvikling og verdiskaping generelt, og innen kraftintensiv industri, ny industri,
petroleumssektoren og utbygging av ny fornybar kraftproduksjon spesielt.


Kraftintensiv industri blir i henhold til THEMA (2011) i hovedsak påvirket av en anstrengt
kraftsituasjon på fire måter. (1) Vedvarende høye strømpriser reduserer lønnsomheten av
industriproduksjonen, (2) stor variasjon i kraftprisene skaper uforutsigbare rammevilkår for
investeringer og drift, (3) redusert forsyningssikkerhet skaper direkte kostnader i form av
tapt kraftproduksjon og eventuelt skader på utstyr og (4) manglende muligheter til å utvide
kraftforbruket for å realisere bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Når det gjelder
utvidelser, er industrien avhengig av å få tilgang på kraft dersom det skal være mulig å
realisere ny virksomhet eller øke kapasiteten i eksisterende anlegg. Begrenset krafttilgang
vil følgelig bidra til at virksomheten etablerer seg eller foretar utvidelser et annet sted (dette
kan for eksempel gjelde datasentre). Usikker forsyningssituasjon og høyere priser øker
også sannsynligheten for at industri etablererer seg i land med bedre rammebetingelser, på
bekostning av produksjon i Norge.



Hindre utbygginger innen petroleumssektoren. Regjeringen har i Klimameldingen uttalt
forventning til at deler av petroleumssokkelen elektrifiseres, hvilket øker behovet for kraft til
denne sektoren. Dersom en anstrengt kraftsituasjon bidrar til at nettilknytning frarådes,
forsinkes utviklingen av påviste reserver og i verste fall føre til at gassproduksjonen fra
norsk sokkel blir mindre enn den kunne vært (spesielt i felt som allerede er elektrifisert der
det er behov for mer kraft til trykkstøtte, eller der det bare er aktuelt med kraft fra land på
grunn av valgte tekniske løsninger).



Bidra til ineffektiv utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Norge har et betydelig
potensial for utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Deler av produksjonen kan
imidlertid ikke realiseres som følge av mangel på overføringskapasitet i nettet.



Utsettelser av lønnsomme prosjekter fører til tap av verdiskaping, blant annet som følge av
at mindre lønnsomme prosjekter blir gjennomført på bekostning av de prosjektene som
hadde vært de mest lønnsomme, gitt nettilknytning. Se tekstboks om Rákkočearro.
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Et redusert eller endret investeringsomfang vil påvirke både den nasjonale, regionale og lokale
verdiskapingen. I en viss grad er det snakk om utsatt verdiskaping, men det er også risiko for at
verdiskapingen samlet sett reduseres.

RÁKKOČEARRO
Rákkočearro vindkraftverk ble tildelt konsesjon juni 2010. Vindkraftverket er lokalisert i Berlevåg
kommune i Finnmark og skal bygges, eies og driftes av Varanger KraftProduksjon AS. Rákkočearro
skal bygges ut i to byggetrinn, trinn 1 på 45 MW og trinn 2 på inntil 155 MW, totalt 200 MW.
Vindkraftverket forventes å kunne produsere rundt 600 GWh, hvilket svarer til forbruket til mellom
30 000 og 35 000 husstander. Prosjektet vil bedre den lokale og regionale forsyningssikkerheten, men
utbygging av vindkraft i regionen utløser også behov for nettforsterkninger som kan frakte elektrisiteten
ut av Finnmark. Byggetrinn 2 kan derfor ikke igangsettes før Skaidi-Varangerbotn er på plass.
Vindkraftforholdene på Rákkočearro er svært gode og NVE fastslår i konsesjonstildelingen at de anser
prosjektet som et av de beste vindkraftprosjektene i Norge.
Kilde: NVE (2010)
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3

DRIVKREFTER I ETTERSPØRSELEN ETTER OVERFØRING

Etterspørselen etter overføring av elektrisitet påvirkes av en rekke faktorer. Vi er blitt mer
sårbare for avbrudd, både som følge av at nettet blir mer presset og at avhengigheten av
elektrisitet har økt. I de kommende årene er det behov for å fornye og oppgradere det
eksisterende nettet, som i økende grad nærmer seg slutten av levetiden. På grunn av
befolkningsvekst og flytting oppstår det et behov for mer kapasitet i nettet. Vi får nye
muligheter til å bruke elektrisiteten mer effektivt gjennom investeringer i avanserte målere
og IKT-infrastruktur, samtidig som vi på lang sikt må ta i bruk elektrisitet på nye områder
for å møte klimautfordringen. Endelig kommer politiske føringer om likere priser mellom
regioner og like muligheter for næringsutvikling i alle landsdeler og nasjonale mål om
utbygging av fornybar kraft. Disse faktorene trekker samlet sett i retning av et økt behov
for nett de neste tiårene.

3.1 Knappere marginer i systemdriften
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konstaterte i 2005 at kraftnettets evne til
å motstå store påkjenninger var i ferd med å svekkes. Økt avhengighet og mangel på alternativer
har bidratt til at toleransen overfor sviktende kraftforsyning er lavere og at konsekvensene ved
utfall er større. Det norske samfunnet har også i større grad blitt mer avhengig av en
kraftforsyning med svært høy leveringskvalitet som følge av utbredt bruk av mer finelektronisk
utstyr, som er følsomt for spenningsvariasjoner i nettet (DSB, 2006).
Som beskrevet i kapittel 2.1.2 har årene i etterkant av innføringen av energiloven vært preget av
lite investeringer i sentralnettet. Det har heller blitt gjennomført tiltak som har bidratt til en mer
effektiv bruk av den eksisterende overføringskapasiteten. Dette har medført en økning i
belastningsgraden og utnyttelsen av kapasiteten i systemet, i tråd med intensjonene fra
energiloven. Figur 3-1 viser hvordan maksimal forbruksbelastning i nettet har utviklet seg fra 1988
og frem til i dag.
Figur 3-1: Endring i maksimal forbruksbelastning i nettet fra 1988-2012
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Kilde: Statnett (2012)

Statnett (2011) har registrert konsekvenser av at det norske nettet er høyt utnyttet gjennom
hyppigere utfordringer knyttet til driften av nettet. Et høyere belastet nett har bidratt til
periodesvise store prisforskjeller mellom ulike regioner som følge av mange flaskehalser og større
konsekvenser ved enkeltfeil. Kapasiteten til nettet har blitt ytterligere presset av to tørre vintre på
rad, flere tilfeller av ekstremvær, kulderekorder, tilsigsrekorder etc. Samtidig påpeker Statnett
(2011) at de stadig oftere må drifte nettet uten å overholde N-1-kriteriet.
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HVA ER FORSYNINGSSIKKERHET?
Forsyningssikkerhet som overordnet begrep har flere dimensjoner (se Statnett, 2012a, for en diskusjon
av ulike begreper).
Forsyningssikkerhet kan generelt defineres som kraftsystemets evne til å levere kraft til sluttbrukere
med gitt kvalitet til enhver tid. Dette har både en effekt- og en energidimensjon. Vi skal ha nok
kapasitet tilgjengelig til å dekke forbruket når det er på topp (for eksempel kalde dager om vinteren), og
vi skal ha nok tilgang på energi til å dekke forbruket gjennom uker, måneder og år. Manglende
forsyningssikkerhet vil typisk måles ved hyppighet og varighet av effektmangel (tvungen utkobling av
forbruk i topplasttimer) og rasjonering (tvungen utkobling av forbruk, helt eller delvis, over en lengre
periode).
Et annet begrep er driftssikkerhet, som er kraftsystemets evne til å motstå enhver hendelse i form av
utfall av komponenter. Manglende driftssikkerhet måles gjerne ved brudd på N-1-kriteriet. N-1-kriteriet
innebærer at nettet skal tåle utfall av en vilkårlig komponent (linje, kabel, transformator osv.) uten at
sluttbruker opplever avbrudd.
Endelig har vi leveringskvalitet, som er et samlebegrep for leveringspålitelighet og spenningskvalitet.
Leveringspålitelighet er evne til å levere elektrisk energi til sluttbruker, og måles ved hyppighet og
varighet av avbrudd i forsyningen (ikke levert energi). Spenningskvalitet er et samlebegrep for ulike
aspekter, herunder nivået og ulike typer variasjoner i spenningen.
De ulike begrepene henger sammen. Svak driftssikkerhet innebærer høy risiko for at feil medfører
avbrudd, det vil si svekket leveringspålitelighet. Svak driftssikkerhet innebærer også høy risiko for
utkoblinger eller rasjonering ettersom feil kan ta lang tid å rette. Lav spenningskvalitet er tilsvarende et
tegn på at systemet ikke evner å levere kraft til ønsket kvalitet, noe som er en indikator på svak
forsyningssikkerhet.

NVE utarbeider årlig en rapport om driften av kraftsystemet. Vi vil kort beskrive utviklingen på
driftssiden basert på tre indikatorer; driftsforstyrrelser, leveringskvalitet og driftssikkerhet.
Antall driftsforstyrrelser har gått ned eller holdt seg stabilt
Driftsforstyrrelse er definert som en utløsning av vern, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller
mislykket innkobling som følge av feil i kraftsystemet (NVE, 2012). Driftsforstyrrelser skyldes i
hovedsak elementer i nettets omgivelser, for eksempel vind, tordenvær, snø og is. Totalt antall
driftsforstyrrelser og antall driftsforstyrrelser som ikke medfører avbrudd har gått ned, mens antall
driftsforstyrrelser som medfører avbrudd har holdt seg stabilt.
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Figur 3-2: Antall driftsforstyrrelser 33-420 kV fordelt etter hvorvidt de har medført avbrudd
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Leveringskvaliteten har økt, men industrien faller ut oftere som følge av spenningsdipper
Figuren under viser utviklingen i ikke levert energi (ILE) relativt til mengde levert energi (LE) i
perioden 1996 til 2011. Grafen illustrerer leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet.
Leveringspåliteligheten økte betydelig fra 1996 til 2000, mens den deretter har holdt seg relativt
stabil. Redusert omfang av varslede avbrudd er en viktig faktor, men også de ikke-varslede
avbruddene er blitt færre. NVE påpeker i sin vurdering av driften i det norske kraftsystemet i 2011
at det har vært en “generell god utvikling i leveringspåliteligheten”6, forutsatt at en ser bort fra
ekstremværet Dagmar.
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Figur 3-3: Ikke levert energi og leveringspålitelighet 1996-2011
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Spenningsnivået i sentralnettet i flere regioner har i perioder vært utenfor tillatte grenser. Særlig
høye spenningsnivåer sliter på komponenter og øker faren for feil. Industrien er generelt følsomme for spenningsdipper til under 80 prosent av normalt spenningsnivå. De siste årene er det i
følge Statnett (2012) registrert hyppigere utfall av industri som følge av spenningsdipper. I 2010
var det registrert åtte tilfeller hvor industrien har falt ut og i 2011 var det 15 tilfeller. Disse utfallene
er hovedsakelig registrert på Sør- og Vestlandet. Industri som er direkte tilknyttet transformering
6
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mot 300- og 420 kV-nettet må
forvente å oppleve flere spenningsdipper årlig. Industrilast skal være
dimensjonert for å tåle slike forstyrrelser, men dette er ikke alltid
tilfelle i praksis.

GASSCO
Gassprosessanleggene er avhengig av høy leveringskvalitet
på kraftleveransen for å sikre pålitelig gassleveranse til rett
tid for Europa. I 2011 var halvparten av underleveransene i
leveransepunktene på kontinentet forårsaket av kraftutfall og
spenningsdipper. Mer enn 600 millioner standard3
kubikkmeter (Sm ) som var bestilt kom ikke frem til kunde i
tide som følge av kraftutfall og spenningsdipper.

I 2009 kom Direktorat for Sikkerhet
og Beredskap (DSB) med justerte
spenningskrav, ved at høyeste
Innspill fra Gassco, 2012
tiltatte varige driftsspenning på 420
kV-nivå ikke skal overskride 420 kV
(Statnett, 2012). Disse kravene skal oppfylles innen 2014. Figur 3-4 viser antall minutter med
spenning utenfor tillatte spenningsgrenser. Spenningsutfordringene er redusert som følge av
installasjon av spenningsregulerende utstyr (kondensatorbatterier og reaktorer) i sentralnettet.
Figur 3-4: Antall minutter per år med spenning utenfor definerte spenningsgrenser

Kilde: Statnett (2012)

Frekvenskvaliteten, som reflekterer balansen mellom produksjon og forbruk til enhver tid, er
illustrert i figuren nedenfor. Figuren viser at frekvenskvaliteten har blitt dårligere fra 1996 og frem
til i dag. Det er flere årsaker til at frekvenskvaliteten er svekket den siste tiden, blant annet økt
andel uregulerbar kraftproduksjon, økt utveksling med andre kraftsystemer og drift av kraftnettet
nærmere maksimal overføringskapasitet.
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Figur 3-5: Minutter med frekvensavvik per uke i perioden 2001-2012
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Kilde: Statnett (2012)

Redusert driftssikkerhet
Statnett har mål om å drifte kraftsystemet i henhold til N-1-kriteriet så langt som dette er mulig.
Redusert driftssikkerhet vil i den sammenheng være til stede når N-1-kriteriet ikke lenger er
oppfylt.
I alle deler av landet finnes det større eller mindre området der driftssikkerheten ikke er tilfredsstillende. Slike situasjoner oppstår som regel i perioder med kaldt vær og høyt kraftforbruk. Antall
timer med redusert driftssikkerhet er høyest for Ålesund/ Sunnmøre og Lofoten/ Vesterålen. Også
Bergens- og Stavangerområdet opplever et stort antall timer med redusert forsyningssikkerhet i
kalde og/eller tørre år, eller når en komponent er koblet ut for vedlikehold eller reparasjoner.
Bergen og Stavanger har et høyt forbruk, og eventuelle strømbrudd i disse områdene vil derfor få
store konsekvenser. Det meste av forbruket i disse regionene er alminnelig forsyning, slik at det
er begrenset med enkeltbrukere å koble ut (systemvern) for å sikre forsyningen til alminnelig
forsyning.
Figur 3-6: Antall timer med redusert forsyningssikkerhet i sentralnettet
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Kilde: NOU (2012:9)

Konsekvensene for strømbrudd er størst i de områdene med høyt forbruk. Dette er også områder
i landet med høy vekst i befolkning og/eller økt kraftetterspørsel fra petroleum og industri. I
områder som per i dag har lav forsyningssikkerhet, vil det være nødvendig å øke nettkapasiteten i
forkant av forbruksøkninger for ikke å redusere forsyningssikkerheten ytterligere.
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For mesteparten av sentralnettsområdene synes driftssikkerheten å være bedre i 2011 enn i
2010. Dette er blant annet tilfelle for BKK-området og Bergen, Ålesund/Sunnmøre, Finnmark,
Stavanger og Kristiansand. I Nord-Norge, bortsett fra i Finnmark, og i Lofoten/Vesterålen, har det
imidlertid vært en økning i antall timer med såkalt N-0-drift (det vil si at systemet ikke tåler feil uten
at det medfører avbrudd for sluttbrukere).
Redusert frekvenskvalitet og antall timer hvor N-1 kriteriet ikke kan overholdes reflekterer at det til
tross for positiv utvikling i leveringskvaliteten, kan være grunn for bekymring når det gjelder
nettutviklingen. NVE (2012) påpeker at det vil være avgjørende å øke nettinvesteringene for å
opprettholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhet i årene som kommer.
3.1.1

Klimaendringene øker behovet for nettkapasitet

Klimaendringene forventes å påvirke kraftsystemet på flere måter. En studie gjennomført av
Statnett (2012) viser at gjennomsnittlig årlig temperatur har økt med ca 1 °C mellom
referanseperioden (1961-1990) og 2011. Det forventes at temperaturstigningen fortsetter, hvilket
bidrar til å redusere kraftetterspørselen knyttet til oppvarming. Dette kan til en viss grad motvirkes
av økt behov for kjøling dersom temperaturene blir høyere om sommeren. De samme
klimamodellene viser at Norge mest sannsynlig vil oppleve økt nedbør fremover. Mer nedbør vil
bidra til økt tilsig og større kraftproduksjon. Nedbørsøkningen forventes å bli ulikt fordelt over året,
der mesteparten vil komme på høsten. Samtidig forventes hyppigheten og omfanget av ekstreme
våtår å tilta i fremtiden, hvilket vil bidra til at Norge til tider vil få betydelige kraftoverskudd. Våtere
klima vil videre føre til økte flomtap og større behov for overføringskapasitet for å kunne
eksportere kraftoverskuddet. Det er videre forventet mer ekstremvær, for eksempel mer
konsentrert vind og nedbør. Et våtere og villere vær skaper en rekke utfordringer for
kraftsystemet. Kraftverk kan bli utsatt for sterkere krefter i form av vind og flom enn de er
dimensjonert for, mens overføringsnettet i større grad en tidligere kan bli utsatt for lyn og torden,
vind- og snøstormer, som igjen kan føre til avbrudd i strømforsyningen. Overførings- og
transformeringsanleggene for elektrisitet er i hovedsak plassert over bakken, hvilket innebærer at
de er mer utsatt for ytre påkjenninger enn om anleggene var plassert under bakken.
I henhold til NVE (2010) er allerede en del av feilene og avbruddene som observeres i
kraftsystemet i dag forårsaket av klimarelaterte hendelser. Det er som beskrevet over forventet at
disse hendelsene vil tilta ytterligere i tiden fremover. Dersom ikke nødvendige endringer foretas
med systemet, vil sårbarheten øke. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til effektene av
klimaendringene ved planlegging av fremtidens kraftsystem. Hyppigere og mer ekstreme våtår,
samt en økt forskjell mellom våtår og tørrår indikerer et økende overføringsbehov. Dette gjelder
både for det innenlandske nettet og for kapasiteten inn og ut av Norge.

3.2 Nettet blir eldre
Alle komponenter i kraftsystemet har begrenset levetid, se Tabell 3.1. For å opprettholde dagens
funksjon og kapasitet i systemet, må alle komponenter vedlikeholdes løpende og reinvesteres ved
utløp av levetiden. I en studie gjennomført av NVE (2005) ble det fastslått at det spesielt er
regional- og sentralnettet som har høy gjennomsnittsalder i forhold til forventet teknisk levetid.
Tabell 3.1 under viser noen av resultatene fra denne studien. Distribusjonsnettet deles her inn i
høy- og lavspentlinjer, som videre skilles på kabel og luftlinje. NVE påpeker imidlertid at som følge
av et begrenset tallgrunnlag på distribusjonsnettnivå, er disse resultatene beheftet med en viss
usikkerhet. Grunnlagsdataene om alder for regional- og sentralnettet er mer komplette, slik at
resultatene for disse nettnivåene antas å være rimelig korrekte.
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Tabell 3.1: Gjennomsnittlig levealder for nettanlegg i 2005

Nettnivå

Anslått teknisk
levetid

Gjennomsnittlig
alder

Luftlinje

35-45

22

Kabel

40-70

13

Luftlinje

35-45

30

Kabel

40-70

18

Luftlinje

35-45

33

Kabel

40-70

24

Anleggstype

Distribusjonsnett lavspent (<1 kV)

Distribusjonsnett høyspent

Regional- og sentralnettet (>22 kV)
Kilde: NVE (2005 )

Resultatene fra NVEs studie reflekterer at det var stor aktivitet og investeringer i energibransjen i
perioden 1960-1980. Betydelige nettinvesteringer i denne perioden er sammenfallende med at
landet ble fullstendig elektrifisert, og hadde en sterk økning i kraftforbruket, jf. Figur 2-6 i Kapittel
2.2.
Figur 3-7 under viser gjennomsnittlig levealder sammenstilt med teknisk levealder av nettanlegg
på distribusjon-, regional- og sentralnettsnivå. I figuren har vi slått sammen distribusjonsnettet på
lav- og høyspentnivå. Figuren indikerer at det særlig er luftlinjer på regional- og sentralnettsnivå
som ser ut til å nærme seg teknisk levealder.
Figur 3-7: Levealder for nettanlegg (2005)
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Kilde: NVE (2005 )

I tillegg påpeker DSB (2006) at tilstanden er særlig dårlig i sentrale strøk, da dette er steder hvor
utbyggingen av elektrisitetsforsyningen kom først i gang. Statnetts Nettutviklingsplan 2011
bekrefter at effektiviseringspotensialet er oppbrukt, og at det er nå behov for å øke kapasiteten og
bygge om deler av nettet for å møte samfunnets behov i tiden fremover.

3.3 Befolkningsvekst og urbanisering
I september 2012 var vi til sammen 5 038 100 innbyggere i Norge. Befolkningsveksten i Norge er
blant de høyeste i Europa. Befolkningsveksten er størst i de store byene og sentrale strøk, og 1.
januar 2012 bodde nærmere 4 millioner av den norske befolkningen i byer og tettsteder. Utenom
Oslo har Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Drammen alle mer
enn 100 000 innbyggere. Veksten i disse byene utgjorde 20 prosent av tettstedveksten i 2011.
Ved inngangen av 2012 bodde det til sammen rundt 1 740 000 innbyggere i disse seks byene
(SSB, 2012). Figuren til venstre viser hvordan befolkningen fordelte seg geografisk per 1. januar
2012.
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Figur 3-8: Tettsteder med 5000 eller flere
innbyggere

I henhold til SSBs befolkningsframskrivinger forventes den
raske befolkningsveksten å fortsette noen år fremover, for
deretter å avta, til 6 millioner i 2029 og 7 millioner i 2063
(hovedalternativet i siste framskrivninger fra SSB). Selv om
innbyggertallet forventes å vokse i alle landets fylker frem
mot 2040, vil bosettingen bli stadig mer sentralisert.
Befolkningsveksten antas å bli høyest i de største byene og
deres omegnkommuner, og i 2040 forventes hele 71
prosent av landets befolkning å være bosatt i disse kommunene. Frem mot 2040 forventes veksten å være størst i
Akershus, Rogaland og Agder-fylkene, i tillegg til Oslo.

Denne befolkningsutviklingen tyder på at etterspørselen
etter elektrisitet fra alminnelig forsyning særlig ventes å øke
i Oslo, Akershus, Rogaland og Agder-fylkene, i løpet av de
neste 10-15 årene. Høyere kraftforbruk øker behovet for økt
kapasitet i distribusjonsnettet i disse regionene. Samtidig er
tettstedene gjerne lokalisert i områder uten egen kraftproduksjon, slik at den økte etterspørselen gjerne må dekkes gjennom kraftimport. Dette øker
overføringsbehovet til regionen og krever gjerne økt kapasitet i overliggende regional- og
sentralnett.

BEFOLKNINGSVEKST ER HOVEDÅRSAKEN TIL AT KRAFTFORSYNINGEN I SØR-ROGALAND MÅ
STYRKES
I Sør-Rogaland har befolkningsantallet økt med 100 000 i løpet av de siste 30 årene, hvilket gjør
regionen til den raskest voksende regionen i Norge. Befolkningen forventes å stige med ytterligere
100 000 frem mot 2025. Høy befolkningsvekst er hovedårsaken til at regionen har økt behov for å styrke
strømforsyningen. I henhold til Statnett og Lyse (2012) har befolkningsøkningen økt belastningen i
strømnettet med 70 prosent etter 1980 uten tilsvarende investeringer i økt nettkapasitet. Per i dag er nå
flere av ledningene i regionen belastet opp mot sin kapasitetsgrense, og strømnettet i regionen
tilfredsstiller ikke Statnetts krav om N-1. Befolkningsveksten som SSB forventer forutsetter derfor
investeringer i nettinfrastruktur for å sikre tilstrekkelig kapasitet i regionens strømforsyning.
Kilde: (Lyse og Statnett, 2012)

3.4 Vi får nye teknologiske muligheter
Nye teknologiske muligheter innen forbruk, produksjon og overføring kan ha flere konsekvenser.
Dels vil nye teknologiske muligheter, som elbiler, skape etterspørsel etter nettinvesteringer fordi vi
tar kraften i bruk på nye områder. Dels er det snakk om at nye teknologier reduserer behovet for
nettinvesteringer, for eksempel fordi vi kan utnytte det eksisterende nettet mer effektivt. Endelig
kan det kreve betydelige investeringer for å ta i bruk teknologier som antas å redusere nettkostnadene på sikt (som nye målerteknologier). I det følgende beskriver vi noen nye teknologiske
muligheter nærmere.
3.4.1

Nye løsninger i sentralnettet

Nye løsninger i sentralnettet omfatter blant annet forbedrede teknologier for sjøkabler og andre
nettanlegg, som på sikt vil øke driftssikkerheten og kapasiteten i nettet. Nye analyseverktøy gjør
det videre mulig for Statnett å ha bedre oversikt over risikobildet de står overfor og på den måten
utnytte det eksisterende nettet bedre.
Et annet viktig utviklingstrekk er flytbasert markedskobling. Flytbasert markedskobling innebærer
litt forenklet at overføringskapasiteten i sentralnettet bestemmes samtidig med allokeringen av
forbruk og produksjon i selve markedsklareringen. I dagens løsning bestemmes den tilgjengelige
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overføringskapasiteten mellom prisområdene og landene av de systemansvarlige nettselskapene
før markedsklareringen. I prinsippet vil utnyttelsen av det eksisterende nettet bli høyere når
overføringskapasitet, produksjon og forbruk bestemmes samtidig. Flytbasert markedskobling er
den foretrukne løsningen på EU-nivå i utkast til såkalte Network Codes, som vil være bindende for
medlemslandene.
3.4.2

Avanserte måle- og styringssystemer

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal implementeres hos alle sluttbrukere innen
utgangen av 2016 i henhold til gjeldende planer (som kan bli endret). Innføringen av AMS har
flere potensielle nyttevirkninger. For det første er det et mål at nettselskapenes innsamling av
måleverdier bli mer kostnadseffektiv, og kundene slipper å bruke tid på å rapportere målerstand til
nettselskapene. For det andre gir AMS kundene nye muligheter til å tilpasse seg løpende
prissignaler i markedet og via nettariffene. Det legger til rette for lavere regninger for kundene
direkte (gjennom flytting av forbruk til perioder med lavere priser eller redusert totalt forbruk) og
unngåtte nettinvesteringer. Endelig kan det tenkes at AMS-infrastrukturen kan utnyttes til nye
typer tjenester, både energirelaterte og andre. Det kreves betydelige investeringer både i selve
målerne og tilhørende IKT-infrastruktur i tilknytning til nettet for å realisere de nye mulighetene.
De nødvendige investeringene kan beløpe seg til 10-12 milliarder kroner de neste 5-6 årene.
AMS er omtalt i EUs eldirektiv (direktiv 2009/72/EC), som også er relevant for Norge. Dersom et
medlemsland finner at det er kostnadseffektivt å installere smarte målere, skal minimum 80
prosent av forbrukerne ha slike målere innen 2020. Medlemslandene hadde en frist til september
2012 med å rapportere sine nasjonale vurderinger til EU-kommisjonen.

3.5 Smarte(re) nett
Det finnes per i dag ingen omforent og standardisert definisjon på hva Smart Grid eller smarte
nett omfatter. Overordnet kan smarte nett imidlertid defineres som elektriske kraftnett som utnytter
mulighetene ved toveis kommunikasjon, distribuerte måle- og styresystemer og sensorteknologier
slik at nettet driftes optimalt. Implementering av AMS og kommunikasjon til alle nettkunder og
anlegg spiller en sentral rolle i automatiseringen av kraftsystemet.
Sentralnettet anses allerede som
“smart”, og IKT og avanserte kontrollsystemer benyttes i stor grad i driften av
nettet. Ved hjelp av driftssentralsystemet samles og presenteres driftsmålinger som gir en kontinuerlig oversikt over tilstanden i kraftsystemet.
Smartere drift har bidratt til mer optimal
utnyttelse av eksisterende infrastruktur,
og gjort det mulig å øke overføringskapasiteten uten å foreta betydelige
nettinvesteringer. I tillegg har Statnett
utviklet nye markeder og tjenester
knyttet til systemdriften, herunder
regulerkraftopsjonsmarkedet og energiopsjoner i forbruket. I løpet av 2012/
2013 skal Statnett og de andre nordiske
sentralnettsselskapene innføre såkalte
automatiske sekundærreserver, som er
et tiltak for å bedre frekvenskvaliteten. I
det norske distribusjonsnettet er det
foreløpig ikke implementert tilsvarende
smart teknologi.
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En kvantitativ verdsettelse av nytteeffektene av smarte
nett er krevende. Først og fremst som følge av stor
usikkerhet rundt begrepet smarte nett og hva det innebærer for kraftsystemet. Kjell Sand fra SINTEF Energi har
vurdert nytten ved redusert maksimal effektbehov i kraftnettet.
Basert på ulike forutsetninger knyttet til utbyggingskostnad
per kW og sammenlagringseffekt på ulike nivå i kraftsystemet, angis en nytteverdi av 1 kW redusert maksimal
last hos sluttbruker lik 5930 kr. Over en periode på 30 år
med en realrente lik 4,5 prosent, innebærer det en nytteverdi på 360 kr/kW årlig. Gitt NVEs anslag på nettinvesteringer i perioden 2012-2021, anslår SINTEF Energi
at Smarte nett kan utgjøre sparte investeringskostnader
tilsvarende 9-12 milliarder kroner dersom smart nett
teknologi bidrar med å redusere nettinvesteringsbehovet
med 10 prosent. I tillegg vil redusert maksimal last gi
gevinster i form av redusert behov for utbygging av effektkapasitet i kraftproduksjon.
Kilde: Sintef Energi (2012)
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I rapporten Smart Grids i et norsk perspektiv (2010) oppsummerer SINTEF Energi hvilke
funksjoner som har størst betydning for henholdsvis samfunnet og nettselskapene i et smart grid
perspektiv.
Nytte vurdert ut fra samfunnets perspektiv:


Forbrukere: AMS gir en raskere og bedre oversikt over forbruket i bygg, og gir forbrukerne
mulighet til å agere i energimarkedene og respondere på prissignaler. Samtidig vil et
smartere nett legge til rette for lading av elbiler, og være avgjørende for at elbiler kan
fungere som reservekapasitet.



Produsenter: Mer effektiv håndtering av distribuert produksjon. Det forventes at en
betydelig større andel av den nye kraftproduksjon vil knytte seg til regional- og
distribusjonsnett. Avansert overvåking og styring kan i den sammenheng ha et betydelig
potensiale for å kunne sikre spenningskvalitet og stabilitet.

Nytte vurdert ut fra nettselskapenes perspektiv:


Reduserte drift- og vedlikeholdskostnader
o
o



Mer optimale investeringer:
o
o
o



Håndtering av leveringspålitelighet: Smart nett teknologi gjør det lettere å oppdage
avbrudd og isolere feilsted
Automatisering/effektivisering av manuelle arbeidsprosesser: Øker muligheten til å
samle flere arbeidsprosesser og økt automatisering.

Bedre oversikt over kraftnettet/kraftsystemet: Gir et bedre beslutningsgrunnlag for
investerings- og driftsavgjørelser.
Bedre beslutningsgrunnlag for vedlikehold og reinvesteringer: Smarte nett kan øke
informasjonsgrunnlaget om koblingsbilde, tilstands- og belastningsforhold til
komponenter og muligheter for fjernavlesning av tilstandsdata.
Laststyring for å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner og som alternativ til
nettinvesteringer

Bedre styring og kontroll gir bedre tjenester og lavere kostnader
o
o
o

Gjør det mulig å håndtere distribuert produksjon mer kostnadseffektivt
Bedre styring av spenningskvalitet: AMS-målere åpner for måling av avbrudd og
spenningskvalitet, hvilket øker styrings- og håndteringsmulighetene for nettselskapene.
Bedre overvåking av nettkomponentene

Regjeringen fremhever også i den nasjonale handlingsplanen for oppfyllelse av fornybardirektivet
(OED, 2012) at intelligente nett anses å spille en viktig rolle for å øke produksjonen av fornybar
kraft, redusere effektetterspørselen og øke fleksibiliteten i strømforbruket.
Noen selskaper har valgt å se utover de rene nettsentriske delene av AMS-utrullingen. Ettersom
AMS medfører besøk og installasjon av nye målere i alle norske hjem, representerer dette en
mulighet til også å tilby nye tjenester. Rent teknisk innebærer dette at man i tillegg til ny måler og
kommunikasjonsmodul, sikrer at hjemmet får tilstrekkelig prosessorkraft. På denne måten kan
man håndtere langt flere sensorer og aktuatorer enn kun strømmåleren. Dette vil igjen muliggjøre
realiseringen av mange nye tjenester.
Den mest opplagte tjenesten man bør se i sammenheng med AMS-utrullingen er energieffektivisering. Ifølge Olje- og energidepartementet, er det internasjonale energibyrået IEAs
vurdering av energieffektivisering lenge vært som følger:
“Og IEA er klar på hva som skal til. Energieffektiviseringstiltak har førsteprioritet.
Potensialet er enormt og vi får den berømte Kindereggeffekten: økt energisikkerhet fordi vi
trenger mindre energi, vi sparer investeringer på tilbudssiden fordi vi trenger færre
kraftverk og vi reduserer klimautslippene. Det er tre ting på en gang!”
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Kilde: Olje- o g ene rgid epa rt eme ntet (2 008 )

Energieffektivisering skjer i hovedsak på forbrukssiden, i husholdninger, bedrifter og bygg.
Smartere bygg vil i den sammenheng være avgjørende. AMS åpner for at energiselskapene kan
UTVIKLINGSPROSJEKT INNEN VELFERDSTEKNOLOGI
Med utgangspunkt i AMS har Lyse i samarbeid med blant andre Altibox, Stavanger Universitetssykehus,
Stavanger og Randaberg kommune satt i gang et felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi.
Prosjektet tester bruken av teknologi og tjenester som skal føre til trygghet, selvstendighet og mestring
for brukeren i eget hjem. Tjenestene har formål om å bidra til økt livskvalitet, bedre og mer målrettet bruk
av fagkompetanse, og større trygghet for pårørende.
Prosjektet tester ut tjenestene i 20 hjem. Deltakerne er friske eldre, eldre med bevegelseshemming og
eldre med lett kognitiv svikt. Gjennom en iPad kan brukerne styre en rekke funksjoner i hjemmet. For
eksempel styring av varme og lys, om gardinene skal være oppe eller trukket for, eller for å slå TVen av
og på. Demostrasjonsprosjektet inkluderer videotelefoni, dørtelefon med kamera og brannalarm. Brannalarmen er direkte koblet mot brannvesenet. Dersom alarmen går utløses blant annet stillbilde, naboer
med tilsvarende alarmer varsles, samt alle strømkilder stenges automatisk av. Brukerne kan også ha
direkte kontakt med flere offentlige etater som hjemmehjelpen eller primærhelsetjenesten, samt
pårørende eller andre som har behov for direkte kontakt med brukeren.
Velferdstjenester er spesielt aktuelt for Lyse, da eldrebølgen forventes å komme først til Stavangerregionen. Som følge av tilflyttingen under oljeboomen på 70-tallet forventes regionen å ha så mye som
50 prosent flere eldre enn landsgjennomsnittet om 20 år.
Kilde: Lyse (2012)

tilby økt komfort og velferdstjenester til sine kunder, i tillegg til energi og strøm. Velferdstjenestene
kan bidra til at eldre og andre med behov kan bo lengre i sin egen bolig før de mottar tjenester fra
det offentlige. I tillegg kan slike tjenester utsette behovet for sykehjemsplass når man først mottar
helse- og omsorgstjenester fra det offentlige i eget hjem.
Tall fra fem Østlands-kommuner viser at årlige utgifter til hjemmebasert omsorg ligger på rundt
136.000 NOK pr. år, mens en sykehjemsplass koster ca 900.000 NOK. Tallene gir et anslag på
det samfunnsmessige besparingspotensialet som kan realiseres ved at folk kan bo lenger
hjemme. Slike tjenester vil bidra med å dempe presset i helsesektoren. Både med tanke på
mangelen på arbeidskraft i sektoren og forventet kostnadsutvikling.
Tjenester som gjør hverdagen enklere og tryggere vil kunne ha flere potensielle kjøpere enn eldre
eller grupper med spesielle behov. Alle forbrukere vil for eksempel ha glede av
energieffektiviseringsløsninger som både reduserer energiforbruket, reduserer strømregningen,
reduserer belastningen på nettet, og indirekte kan gi lavere klimagassutslipp.

3.6 El er nøkkelen til klimautfordringen
Ambisjonene for utslippskutt er høye både i EU og Norge.7 De langsiktige utslippsmålene krever
mange tiltak på de aller fleste samfunnsområder. Energisystemet spiller en nøkkelrolle ettersom
to tredjedeler av klimagassutslippene er knyttet til produksjon og forbruk av energi, også i Norge. I
praksis må utslippene fra energisektoren kuttes til et nivå nær null innen 2050 for at vi skal
komme ned på et langsiktig bærekraftig nivå. Også innen 2020 må utslippene fra energisektoren
kuttes betydelig dersom de norske og europeiske utslippsmålene skal nås. Skal vi få dette til, må
to prinsipielle forutsetninger være oppfylt:
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Eventuelle CO2-utslipp må tas hånd om i produksjonsleddet. Det vil si at energien må være
basert på fornybare kilder, kjernekraft eller fossile brensler med fangst og lagring av CO2.

I desember 2011 beskrev EU-kommisjonen energiutfordringene i perioden frem mot 2050 i EU
Energy Roadmap 2050. Hovedkonklusjonen er at nødvendige klimagassreduksjoner i energiproduksjon er mulig, og at kostnadene med å redusere klimagasser kan bli lavere på lang sikt enn
å fortsette med status quo. Det som er gjennomgående i alle lavutslippsscenarioene i EUs
Roadmap, både i 2030 og i 2050, er at elektrisiteten får en økende rolle. I dagens energisystem i
EU utgjør elektrisitet rundt 20 prosent av energiforbruket. I lavutslippsscenarioene vil andelen
elektrisitet øke til 35-40 prosent av det totale energiforbruket. Også energieffektivisering vil være
avgjørende for å oppnå 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene i EU innen 2050.
I Danmark leverte den regjeringsoppnevnte Klimakommissionen sin rapport i september 2010 om
hvordan Danmark kan nå langsiktige mål om utslippskutt i 2050 på mer enn 80 prosent (jf. EUkommisjonens ambisjoner). Rapportens anbefalinger innebærer at fornybar elektrisitet må utgjøre
mellom 40 og 70 prosent av samlet dansk energibruk i 2050, mot rundt 20 prosent i dag.
Energi Norge8 har i rapporten Den grønne ledertrøya analysert hvordan vi kan bevege oss mot et
lavutslippssamfunn i 2050 gjennom tiltak i det norske energisystemet. Analysen tar utgangspunkt i
en forventet befolkningsøkning og fortsatt økonomisk vekst på grunnlag av Finansdepartementets
Perspektivmelding. Analysen omfatter både et referansescenario uten omfattende tiltak og et
scenario der utslippene fra bruk og produksjon av energi reduseres til et minimum. Tiltakene i lavutslippsscenarioet omfatter blant annet følgende:


Helelektrifisering av personbiltransporten, basert på nye og bedre tekniske løsninger
(bedre batterikapasitet eller løsninger for batteribytte). Dette innebærer også en betydelig
energieffektivisering sammenlignet med forbrenningsmotorer.



Utfasing av oljefyring, som erstattes av fjernvarme basert på bio, avfall og varmepumper,
samt direkte bruk av varmepumper utenom fjernvarmesystemene.



Tredobling av godstransporten på bane (eldrevet).



Økt energieffektivitet i kraftintensiv industri (anslagsvis 10 prosent).



Elektrifisering av all gjenværende petroleumsvirksomhet i 2050, som også innebærer en
betydelig energieffektivisering sammenlignet med bruk av gassturbiner på plattformene.



Energieffektivisering i bygg med totalt 18 TWh, blant annet gjennom bygging av lavenergihus, nye byggeforskrifter og styringssystemer.

Per capita innebærer lavutslippsscenarioet at energibruken reduseres fra 48 000 kWh til ca.
35 000 kWh i 2050, det vil si en reduksjon på 26 prosent i forhold til referansebanen, totalt 83
TWh. Av dette er ca. 30 TWh knyttet til elektrifisering av veitransport og 10 TWh til elektrifisering
av petroleumsvirksomhet. I tillegg bidrar økt bruk av varmepumper til erstatning for oljefyring og
direkte elektrisk oppvarming til energieffektivisering i bygg. Konvertering til elektrisitet står altså for
om lag halvparten av den samlede energieffektiviseringen i lavutslippsscenarioet i 2050.
Når det gjelder utslipp, gir konvertering til elektrisitet opphav til ca. 15 millioner tonn lavere utslipp
i forhold til referansebanen for 2050, eller vel 2,5 tonn per capita. Reduksjonen i utslipp knyttet til
elektrisitetsforbruk kan fordeles på tre hovedkilder:


Konvertering til el i personbiltransport og mer gods på bane gir en reduksjon på 9,5
millioner tonn.



Elektrifisering av petroleumsvirksomhet gir 4 millioner tonn i utslippskutt.
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Utfasing av oljefyr reduserer utslippene med ca. 4 millioner tonn (i forhold til
referansebanen der bruken av fyringsolje er antatt å øke). Noe av fyringsoljen vil erstattes
av eldrevne varmepumper, kombinerte elkjeler i fjernvarmeanlegg og direkte eloppvarming.

Vi forutsetter at den marginale kraftproduksjonen på lang sikt er utslippsfri også i Norge, i tråd
med scenarioene i EUs roadmap for 2050. Energibruken i Energi Norges (EBL) analyse er
oppsummert i figuren nedenfor.
Figur 3-9: Energibruk i Norge i 2005 og 2050. TWh
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Kilde: EBL (2009 )

3.7 Politiske føringer har konsekvenser for nettet
3.7.1

Strømmen skal være tilgjengelig for alle

Som beskrevet i Nettmeldingen ønsker regjeringen å føre en næringspolitikk som legger til rette
for like vilkår for næringsutvikling og at hele landet kommer i bruk. For nettutviklingen betyr dette
at det skal være tilstrekkelig med overføringskapasitet mellom områder for å sikre likere
strømpriser over hele landet. Prisområder skal derfor ikke fungere som et alternativ til nettutbygging. Nettinvesteringer må gjøres i tide for å hindre at forskjeller i strømpris stanser en
samfunnsmessig lønnsom utvikling av næringsstrukturen. Regjeringen åpner imidlertid for at
prisene skal kunne variere på kort sikt for å sikre en effektiv drift av nettet. Ar prisene kan variere
mellom regioner på kort sikt innebærer blant annet at prisområder kan benyttes som virkemiddel
for å sikre at produksjon og forbruk tilpasser seg den eksisterende overføringskapasiteten.
Som følge av at kapasiteten i Norges kraftproduksjon ikke har økt i takt med forbruksveksten, har
vi en strammere kraftbalanse nå sammenlignet med tidligere tiår. En svekket kraftbalanse og en
påfølgende mindre buffer til å håndtere uventede bortfall av produksjon og/eller økninger i
forbruket, har ført til at endringer i kraftprisens drivere i større grad har skapt store utslag i kraftprisen. Det nordiske kraftsystemet var fra 2000 til 2010 preget av betydelige tilsigsvariasjoner,
noe som gjenspeiles i de store prisvariasjonene gjennom perioden. Ofte inntreffer det andre
hendelser, som bortfall av kjernekraftproduksjonen, samtidig som systemet er preget av ekstreme
nedbørssituasjoner. Slike hendelser forsterker de mest betydelige prisutslagene.
Figur 3-10 viser utviklingen i den nominelle systemprisen og områdeprisene fra og med 1999 og
fram til og med juli 2012. Y-aksen på venstre side viser kraftprisen i øre/kWh, mens Y-aksen på
høyre side reflekterer standardavviket og prisvariasjonen mellom de ulike områdene. Spesielt
perioden 2007-2010 var preget av store prissvingninger og tidvis betydelige områdeprisforskjeller.
Utviklingen i 2012 viser mindre regionale forskjeller og lavere prissvingninger enn de foregående
årene. Det skyldes i stor grad god tilgang på vannkraft og en relativt stabil driftssituasjon for den
svenske kjernekraften og utenlandsforbindelsene. Dette bildet kan imidlertid skifte fort.
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Figur 3-10: Sammenhengen mellom systemprisen og de ulike storbyenes områdepriser
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Som vist ved den stiplete linjen har differansene mellom de ulike prisområdene økt særlig fra
2007 og fram til i dag. Det er også spesielt framtredende at variasjonen mellom områdene øker i
periodene med de største prisutslagene, jf. juli 2007, andre halvår 2008 og vinteren 2009-2010.
Siden flaskehalser oppstår når overføringskapasiteten inn eller ut av en region er mindre enn
behovet, øker flaskehalsene og de tilhørende prisforskjellene mellom områdene i perioder der
energitilgangen er større eller mindre enn normalt. Ved årsskiftet 2009-2010 hadde for eksempel
Midt-Norge vesentlig høyere priser enn de andre prisområdene. Tilsvarende reflekterer de lave
kraftprisene i Sør-Norge i løpet av sommeren 2008 et kraftoverskudd i regionen som følge av
høye tilsig, kombinert med feil på utenlandsforbindelser (NorNed) og Oslofjordkablene, som
begrenset mulighetene for eksport til Sverige. I sum kan prisforskjellene mellom områder i Norge
være betydelige i enkelte år. Målt som gjennomsnitt over lengre perioder, er det imidlertid snakk
om relativt små forskjeller. Eksempelvis hadde Midt-Norge i perioden fra januar 2004-september
2011 ca. 2,3 øre/kWh høyere pris enn Sør-Norge i gjennomsnitt, eller ca. 7 prosent høyere.
Nesten halvparten av denne prisforskjellen skyldtes den svært spesielle kraftsituasjonen i 2008.
3.7.2

Nasjonale klimamål stiller nye krav til energisystemet

I tillegg til økte krav til forsyningssikkerhet, er klimapolitikken en av de sterkeste drivkreftene for
utviklingen av energimarkedene fremover. Internasjonal klimapolitikk påvirker Norges energipolitikk og markeder direkte gjennom internasjonale klimaavtaler og forpliktelser, og indirekte
gjennom markedsvirkningene. EUs energi- og klimapolitikk har stor betydning for utviklingen av
den norske energisektoren. EUs politikk på energi- og klimafeltet mot 2020 er konkretisert i de
såkalte 202020-målene. Målene inkluderer en reduksjon av EUs totale klimagassutslipp med 20
prosent i 2020 sammenlignet med utslippsnivået i 1990, en gjennomsnittlig fornybarandel i EUlandenes forbruk tilsvarende 20 prosent, og 20 prosent energieffektivisering. Målene skal oppnås
innen 2020. Det er særlig fire nasjonale klimamål som vil påvirke fremtidens nettbehov: Utbygging
av ny fornybar kraftproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering av petroleums- og
samferdselssektoren.
Utbygging av fornybar kraft endrer kraftflyten
Økningen i den fornybare energiandelen er fordelt mellom EUs medlemsland. Hvert av medlemslandene er forpliktet til å øke sin fornybare andel av forbruket med 5,5 prosent, mens den
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resterende andelen fordeles på landene i henhold til økonomisk evne (NOU, 2012:9). Norge er i
en særegen posisjon i EU-sammenheng med en fornybarandel på 61 prosent i 2010. Andelen
skal i henhold til avtale med EU om norsk oppfyllelse av Fornybardirektivet øke til 67,5 prosent i
2020. En høyere fornybarandel skal blant annet nås ved å øke tilgangen på fornybar kraftproduksjon. Det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet utgjør et viktig bidrag i utbyggingen av
fornybar kraftproduksjon mot 2020. For å legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon
presiseres det i den nasjonale handlingsplanen at en er avhengig av et velfungerende
elektrisitetsnett, og at det “legges stor vekt på å få gjennomført utbygginger og utbedringer av
overføringsnettet både innenlands og til utlandet” (OED, 2012).
Det forventes at mesteparten av den nye kraftproduksjonen vil bestå av elve-,vind-, sol- og småkraft, som i stor grad er uregulerbare og lite forutsigbare. Samtidig ventes en økende andel av
denne kraftproduksjonen å knyttes til distribusjons- og regionalnettet. Utviklingen tyder på at en
større andel av kraftproduksjonen vil produseres ved nett på et lavere spenningsnivå og at kraftflyten i større grad enn i dag vil gå fra distribusjonsnettet til transmisjonsnettet. Integrering av en
større andel ikke-regulerbar kraftproduksjon krever nytenkning omkring designet, utbyggingen og
driften av distribusjons- og transmisjonsnettet. Selv om Norges høye andel av regulerbar vannkraft bidrar til fleksibilitet, vil det på lengre sikt også være behov for bruk og utvikling av
intelligente nett og IT-verktøy.
Mål om energieffektivisering skaper usikkerhet rundt forbruksutviklingen og behovet for
nett
Energieffektivisering er ved siden av
fornybarmålet og målet for å
redusere klimagassutslipp, EUs
Energieffektiviseringsdirektivet inneholder en rekke forslag
viktigste tiltak for å nå klimamålene.
og krav til virkemidler. Medlemslandene skal bl.a. etablere en
Målet for energieffektivisering er å
langsiktig strategi for renovering av alle bygninger (private og
bruke 20 prosent mindre energi i
offentlig eid), pålegge sentrale myndigheter å kjøpe inn
produkter, tjenester og bygninger som er energieffektive,
2020. De 20 prosentene beregnes
legge forholdene til rette for at det gjennomføres revisjon av
med utgangspunkt i en framskriving
energibruken hos alle sluttbrukere, legge forholdene til rette
utarbeidet i 2007. Med dagens utfor utplassering av AMS (avanserte måle- og styresystemer)
vikling vil EU kun nå halvparten av
mv. De mest relevante og sentrale kravene i direktivet er
målet om 20 prosent energiimidlertid:
effektivisering. EU har derfor vedtatt
 Årlig renovere 3 prosent av byggene til den statlige
et Energieffektiviseringsdirektiv som
sentraladministrasjonen.
alle medlemsland skal gjennomføre.
I henhold til direktivet skal hvert
 Energisalgsselskaper
skal
gjennomføre
energienkelt medlemsland utarbeide en
effektivisering tilsvarende 1,5 prosent av årlig energisalg –
plan for å nå målet. Hvis EUdette kravet kan også gjennomføres ved bruk av andre
kommisjonen ikke ser at tiltakene er
institusjoner som Enova.
kraftfulle nok, eller at utviklingen
viser at måloppfyllelse blir vanskelig, kan direktivet bli bindende for medlemslandene. Energieffektiviseringsdirektivet er sannsynligvis EØS-relevant og innebærer krav til energieffektivisering
også i Norge dersom målene i direktivet blir bindende.
ENERGIEFFEKTIVISERINGSDIREKTIVET

Klimameldingen fremhever at energieffektivisering også er sentralt for å nå togradersmålet.
Regjeringen har innført ulike virkemidler og tiltak for å stimulere til energiomlegging og –
effektivisering, og de uttrykker i Handlingsplanen (OED, 2012) at innsatsen på dette området skal
styrkes fremover.
Vi kan prinsipielt energieffektivisere gjennom å redusere det fornybare strømforbruket eller det
fossile energiforbruket, eller vi kan gjøre begge deler. Effektivisering av det fossile energiforbruket
innebærer ofte konvertering fra fossile til fornybare energibærere, som kan bidra til økt forbruk av
elektrisitet. Effektivisering av strømforbruket dreier seg ofte om strømsparing, som på den andre
siden vil redusere forbruket av elektrisitet. Hvorvidt energieffektivisering vil bidra til redusert eller
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økt kraftforbruk er dermed beheftet med noe usikkerhet. Etterspørselen etter nett påvirkes i tillegg
av hvilket kraftforbruk som reduseres.


Strømsparing. Dersom energieffektiviseringen bidrar til redusert kraftforbruk, påvirkes
kraftsystemets robusthet både positivt og negativt. På kort sikt vil redusert kraftforbruk øke
kraftoverskuddet, som isolert sett øker systemets robusthet. Behovet for nett vil videre
avhenge av hvilke forbrukergrupper som reduserer sitt kraftforbruk. En reduksjon i husholdningenes forbruk reduserer effekttoppene i distribusjonsnettet, hvilket reduserer
behovet for nett. Et lavere industrielt forbruk innebærer imidlertid at det fleksible forbruket
blir mindre, hvilket reduserer noe av fleksibiliteten på forbrukssiden. Redusert forbruksfleksibilitet kan øke behovet for kraftoverføring mellom landsdeler og mot andre land,
særlig i perioder med høy uregulert produksjon.



Konvertering. Effekten på kraftsystemets robusthet og behovet for nett avhenger av
hvordan konverteringen skjer. Konverteringen kan bidra til at mer fleksibelt forbruk
integreres i kraftsystemet, eksempelvis gjennom en økt andel elbiler. I så fall vil det bidra
positivt til systemets robusthet ved å motvirke effektene av ny fornybar kraft som er
uregulerbar og uforutsigbar. Skjer derimot konverteringen gjennom utbredt bruk av
varmepumper i stedet for oljefyring, vil fleksibiliteten på forbrukssiden reduseres og
robustheten svekkes. Det stiller igjen økte krav til nettet og tilgjengelig produksjon.

Konsekvensene for nettutviklingen av ulike tiltak for energieffektivisering er derfor vanskelig å
forutse. Noen tiltak vil gi lavere nettinvesteringer, mens andre vil øke behovet.
Mål om elektrifisering øker kraftetterspørselen fra petroleumssektoren
I Klimameldingen (2011-2012) fastslår Regjeringen at de har mål om å øke bruken av kraft fra
land. Kraftforbruket i petroleumssektoren har vokst betydelig de siste 15 årene, og vil vokse
videre mot 2020 uavhengig av eventuelle nye krav om elektrifisering. Det skyldes forbruksvekst i
allerede etablerte tilknytningspunkter (som Kollsnes og Nyhamna). I tillegg er det et potensial for
ytterligere vekst ved valg av elektrisitet fra land for nye installasjoner eller konvertering av
eksisterende anlegg i forbindelse med større ombygginger.
Det er gjennomført flere studier som utreder kostnadene ved elektrifisering, der det konkluderes
med at det først og fremst er økonomisk attraktivt å forsyne nye utbygginger med kraft fra land.
Elektrifisering kan også være aktuelt ved store ombygginger av eksisterende anlegg. Klimameldingen presiserer imidlertid at elektrifisering av sokkelen forutsetter at dette kan skje uten at
det bidrar til uønskede effekter på kraftsystemet. I betydning av det er bygget ut nok kraftproduksjon og tilstrekkelig med nettkapasitet slik at det ikke oppstår regionale ubalanser på
utbyggingstidspunktet som følge av elektrifisering av sokkelen.
Mål om elektrifisering øker kraftetterspørselen fra samferdselssektoren
Som tidligere nevnt utgjorde utslipp fra transportsektoren 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2010. Norge er gjennom fornybardirektivet forpliktet til å ha en fornybarandel i
transportsektoren på 10 prosent innen 2020. En høyere fornybarandel i sektoren kan nås
gjennom økt bruk av biodrivstoff, elektrisitet9 og hydrogen, samt ved redusert fossil energibruk.
Både Klimameldingen og Handlingsplanen for oppfyllelse av fornybardirektivet beskriver en rekke
tiltak og virkemidler for å redusere utslippene fra denne sektoren. Flere av tiltakene og
virkemidlene innebærer økt bruk av elektrisitet.
Når det gjelder personbiltransporten foreslår Regjeringen mål om at gjennomsnittlig utslipp fra nye
personbiler ikke skal overstige 85 gram CO2 per km i 2020. Målet skal blant annet nås gjennom
økt utbredelse av el- og plugin-hybridbiler, samt hydrogenbiler. Norge har blant verdens beste

9

Bruk av elektrisitet til veitransport multipliseres med en faktor på 2,5. Ved beregning av fornybarandelen benyttes enten
gjennomsnittlig fornybarandel i EU eller det aktuelle landet (Meld. St. 21, 2011-2012).
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rammebetingelser for bruk av ladbare biler. Klimaforliket fastslår at de gunstige
rammebetingelsene skal videreføres ut neste stortingsperiode (2017) så fremt antall rene
nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000. Regjeringens utslippsmål for personbiltransporten ligger
11 prosent under EUs mål på 95 gram CO2 per km, og i 2011 slapp en gjennomsnittlig norsk
personbil ut 134 gram CO2 per km. Målet anses følgelig som ambisiøst. Siden effektiviseringspotensialet til bensin- og dieselbiler er begrenset, forutsetter oppfyllelse av målet at det må selges
mellom 40 000 og 70 000 ladbare biler i 2020 (Grønn Bil, 2012). Grønn Bil har en overordnet
målsetning om at 7 prosent av bilparken, eller minst 200 000 biler, skal være ladbare i 2020. Ved
utgangen av 2011 var antall registrerte ladbare biler noe høyere enn den forutsatte innfasingstakten som må til for å nå målet, hvilket tyder på at målet er innen rekkevidde. Kraftforbruket fra
personbilsektoren forventes følgelig å øke de neste årene. Det innebærer et raskt voksende
behov for ladeinfrastruktur.
Videre ønsker Regjeringen å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I Nasjonal Transportplan
(NTP) 2010-2019 er det lagt til grunn bevilgninger til jernbaneformål på totalt 12,5 milliarder,
hvilket innebærer en økning på 5,4 milliarder fra 2007. Satsningen på skinnetransporten, innebærer at kraftforbruket fra denne sektoren sannsynligvis øker. Andre forhold som kan bidra til å
øke kraftforbruket i banetransporten er InterCity-forbindelsen på Østlandet og en eventuell høyhastighetsbane.
Klimameldingen inkluderer ingen spesifikke tiltak for økt strømforbruk i kysttransporten. Imidlertid
har skipsfarten de siste årene stått overfor stadig strengere miljøkrav. Fra 2010 måtte alle skip i
EU-havner enten basere seg på drivstoff med maksimalt 0,1 prosent svovelinnhold eller koble seg
til landstrøm. EU oppfordrer imidlertid alle til bruk av landstrøm da dette vil bidra til reduserte
klimautslipp. Tiltaket er satt på agendaen som følge av at skip ved kailigge ofte benytter hjelpemotorer for å produsere strøm til blant annet varme, kjøling, losseanlegg og belysning. Luftforurensning fra skip ved kai er på denne måten en kilde til klimagassutslipp, som det er ønsket å
redusere. I den anledning har Det Norske Veritas (DNV, 2009) foretatt en analyse av potensialet
for utslippsreduksjon av klimagasser ved at skip går over til å bruke landbasert strøm når de ligger
ved kai.
Det kan også tenkes at fergesektoren vil øke
sin etterspørsel etter elektrisitet i løpet av
årene som kommer. Mange ferger kan være
godt tilpasset batteridrift ved at de har
hyppige og korte overfarter, og lengre stans
om natten. Zero har sett på potensialet for
batteriferger, og konkluderer med at ferger av
gjennomsnittlig størrelse høyst sannsynlig
kan drives kun med elektrisk energi fra
batterier (Zero, 2010).

ELEKTRISK FERGE I HORDALAND FRA 2014
Osterøy Ferjeselskap fikk nylig støtte fra Transnova
til å gjennomføre en nullutslippspilot på
fergestrekningen mellom Valestrand-Breistein i
Hordaland. Fergen skal driftes på batterier, og skal
kunne fulllades på 30 sekunder. Elektrisitet skal
dekke 100 prosent av fergens energibehov. Dersom
prosjektet
fungerer
etter
intensjonen
er
målsetningen å elektrifisere 14 fergesamband i
Hordaland i løpet av 2020.
Kilde: (Transnova, 2012)
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4

PREMISSER OG PLANER FOR NETTINVESTERINGER

Det norske kraftnettet skal bidra til viktige samfunnsmål som å sørge for sikker kraftforsyning til alle forbrukergrupper, støtte opp under verdiskaping i alle næringer og bidra
til reduserte klimagassutslipp. Samtidig er det et viktig mål å minimere kraftsektorens
naturinngrep og kostnader. Nettinvesteringer skal være basert på samfunnsøkonomiske
vurderinger. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ønskelig å ta utgangspunkt i
tekniske kriterier for forsyningssikkerhet, med unntaksmuligheter dersom kostnadene blir
for høye.
De planlagte nettinvesteringene de kommende årene har ulike begrunnelser. Den største
andelen av investeringene, rundt 40 prosent, er reinvesteringer som må gjøres for å
opprettholde dagens funksjon på alle nettnivå. Investeringer som i første omgang er
begrunnet i bedret forsyningssikkerhet og økninger i forbruket, utgjør mellom 35 og 42
milliarder kroner. Disse investeringerne vil samtidig gi nettilgang til ny kraftproduksjon.
Kun et begrenset investeringsomfang har ny produksjon som hovedbegrunnelse. De
planlagte investeringene legger til rette for en videre utvikling i de fleste regionene. I
Region øst, vil imidlertid ikke det planlagte investeringsomfanget gi rom for store forbruksøkninger etter 2020, da må det investeres i økt nettkapasitet inn til sentrale strøk.

4.1 Premisser for nettutbygging
For å forstå omfanget av den planlagte nettutbyggingen i Norge de neste 10 årene vil vi først på
prinsipielt grunnlag drøfte følgende to spørsmål:


Hvorfor skal vi bygge nett i stedet for å gjøre tiltak på produksjons- og forbrukssiden?



Hva er et riktig nivå på nettutbyggingen?

4.1.1

Overordnede samfunnsmål

Vi formulerer innledningsvis et sett av mål og krav som ulike tiltak i kraftsystemet må oppfylle på
bakgrunn av de identifiserte behovene. Vi tar utgangspunkt i overordnede energipolitiske mål om
forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping, og diskuterer hvordan disse kan operasjonaliseres
generelt.
Forsyningssikkerhet
Forsyningssikkerhet omfatter i denne sammenhengen både den kortsiktige balansen mellom
produksjon og forbruk og mulighetene for å håndtere utviklingen i forbruket på lang sikt. Viktige
mål på forsyningssikkerheten vil være følgende:


Leveringspålitelighet. Leveringspålitelighet er i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
definert som ”kraftsystemets evne til å levere elektrisk energi til sluttbruker. Leveringspålitelighet er knyttet til hyppighet og varighet av avbrudd i forsyningsspenningen.” En
vanlig operasjonalisering av leveringspålitelighet i investeringsanalyser er å bruke de
såkalte KILE-kostnadene, som er et mål på sluttbrukernes kostnader ved avbrudd.
Forventede KILE-kostnader er gitt ved produktet av forventet antall avbrudd og kostnadene
for de berørte sluttbrukerne. Dersom et tiltak medfører lavere risiko for avbrudd, vil det gi
seg utslag i lavere forventede KILE-kostnader.10 Det er imidlertid viktig å være klar over at

10

Det er selvsagt også mulig å tenke seg at det gjøres tiltak som reduserer sluttbrukers kostnader ved avbrudd uten at selve
avbruddssannsynligheten påvirkes. Et eksempel kan være installering av backup-kapasitet (nødstrøm), som gjør det mulig for
sluttbruker å fortsette å bruke elektrisitet selv om nettet er nede. Bygging av en ekstra linje kan være et eksempel på et tiltak som
reduserer avbruddssannsynligheten uten å påvirke kostnadene.
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KILE-kostnadene bare måler en del av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrudd i
kraftsystemet som vi kommer tilbake til senere i dette kapitlet.


Kapasitet for tilknytning av ny produksjon og forbruk. Jo mer kapasitet systemet har for å
knytte ny produksjon og nytt forbruk til nettet i fremtiden, desto større er den langsiktige
forsyningssikkerheten.



Fleksibilitet. Med fleksibilitet sikter vi til kraftsystemets evne til å håndtere endringer i kraftflyten, spesielt endringer som skjer raskt.



Tilgjengelighet. Med tilgjengelighet mener vi at tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten
faktisk er driftsklare når de behøves, det vil si i feilsituasjoner. Momentan tilgjengelighet er
det beste, men alt som kan være klart i løpet av kort tid (noen minutters varsel) vil ha en
betydelig verdi.

Verdiskaping
Verdiskaping defineres i nasjonalregnskapet som produksjon minus produktinnsats. Når det
gjelder kraftforsyning, kan vi også skille mellom regional og nasjonal verdiskaping. I nasjonal
sammenheng er det særlig følgende faktorer som er viktige for verdiskapingen:


Nytt storskala forbruk der kraft brukes som innsatsfaktor i produksjonen av varer, vil gi et
positivt bidrag til BNP dersom verdien av varene som produseres, er høyere enn
produksjonskostnadene.



Det generelle kostnadsnivået i kraftsektoren påvirker verdiskapingen direkte ved at
nettkundene til syvende og sist må betale regningen for kraftsystemet (enten det skjer
direkte i form av kraftpriser og nettleie eller via subsidieordninger). Velges dyre løsninger
innen kraftproduksjon, overføring og –forbruk fremfor billige, vil det påvirke lønnsomheten
av næringsvirksomhet.

På regionalt nivå vil det ha betydning om ny verdiskapingen skjer innenfor den aktuelle regionen
eller et annet sted i landet. Følgende faktorer er mest relevante:


Ny kraftproduksjon. Norge har inngått avtale med EU om hvilke krav Norge skal oppfylle
når det gjelder utbygging av ny fornybar kraft. Det er også etablert et felles marked for
elsertifikater med Sverige som et virkemiddel for å oppfylle den norske
fornybarforpliktelsen. Dersom den mest kostnadseffektive kraften ikke kan bygges i Norge
(eller en region i Norge med gunstige kostnadsforhold) på grunn av begrensninger i
nettkapasiteten, vil utbyggingen skje andre steder i Norge eller Sverige til høyere
kostnader.



Tilgang på elektrisitet er generelt en forutsetning for økonomisk utvikling. Elektrisitet spiller
en helt avgjørende rolle for alle former for økonomisk aktivitet, enten det dreier seg om
privat eller offentlig tjenesteyting, industri eller annen vareproduksjon. En sikker
kraftforsyning med tilstrekkelig kapasitet er på denne måten en forutsetning for den
regionale økonomiske utviklingen. En slik sammenheng er åpenbar dersom vi ser på norsk
økonomisk historie siden tidlig på 1900-tallet og utviklingen i andre land, men den er like
viktig på regionalt nivå.



I forlengelsen av det forrige punktet vil regionale kraftprisforskjeller over tid være en viktig
faktor for næringsutviklingen. Regionale kraftprisforskjeller kan i denne sammenhengen
referere til et europeisk, nasjonalt eller lokalt nivå. Høye regionale kraftpriser som følge av
kraftunderskudd og flaskehalser vil medføre lavere lønnsomhet av næringsvirksomhet.
Dette vil være særlig viktig for kraftintensiv industri der kraftkostnadene utgjør en betydelig
andel av produksjonskostnadene og der produktprisene bestemmes på verdensmarkedet,
men det kan også få betydning for annen næringsvirksomhet
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Miljø
Miljø har to hoveddimensjoner:


Klima. Norge har gjennom Klimaforliket satt konkrete mål for kutt i klimagassutslipp på
norsk jord. Om vi forutsetter at næringsstrukturen skal opprettholdes om lag uendret, vil
utslippskutt i energisektoren kreve at vi bruker energi mer effektivt og at vi konverterer fra
fossil til fornybar energi.11



Naturhensyn. Ny kraftproduksjon og nye overføringsforbindelser (enten de bygges som
luftledninger eller kabel) medfører naturinngrep som har kostnader i form av tapte
miljøverdier (estetiske forhold, biologisk mangfold osv.). Det samme gjelder i noen tilfeller
nytt kraftforbruk (for eksempel ny industri).

På kort sikt kan hensynet til lokal natur ses på som miljøhensynet med størst verdi. Dersom man
ikke begrenser de langsiktige klimaeffektene, vil dette kunne påvirke lokal natur over hele verden i
svært stor grad. På lang sikt kan man dermed ikke stille disse to hensynene opp mot hverandre,
man må før eller senere se dem i sammenheng.
Sammenhengen mellom forsyningssikkerhet, verdiskaping og klima
Samfunnsmålene som er beskrevet ovenfor, henger nøye sammen. Forsyningssikkerhet er en
forutsetning både for verdiskaping knyttet til produksjon og forbruk av kraft og miljømål, spesielt
klima. I det følgende konsentrerer vi oss om sammenhengen mellom forsyningssikkerhet og
verdiskaping, men det er altså også koblinger til de nasjonale og globale klimamålene.
Figur 4-1: Sammenhengen mellom forsyningssikkerhet og verdiskaping/ klima og miljø

Verdiskaping

Forsyningssikkerhet

Klima/miljø
4.1.2

Fra samfunnsmål til vurderingskriterier

De overordnede samfunnsmålene kan omsettes i mer konkrete vurderingskriterier for alternative
løsninger på samfunnsbehovene som er relatert til kraftsystemet. Basert på diskusjonen ovenfor
har vi formulert kriteriene vist i Tabell 4.1. Nettutbygging og alternative tiltak kan vurderes i
henhold til disse kriteriene, som har nær tilknytning til standardkriteriene i samfunnsøkonomiske
lønnsomhetsanalyser.

11

I noen tilfeller kan energieffektivisering og konvertering være sammenfallende, for eksempel elbiler og elektrifisering av
sokkelvirksomhet (avhengig av hva vi forutsetter om den marginale kraftproduksjonen som brukes til å forsyne nytt elforbruk).
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Tabell 4.1: Samfunnsmål og vurderingskriterier for nettinvesteringer

Samfunnsmål

Forsyningssikkerhet

Verdiskaping
og forsyningssikkerhet

Verdiskaping

Kriterium

Definisjon

Leveringspålitelighet

Lavest mulig risiko for avbrudd i ulike driftssituasjoner

Fleksibilitet

Best mulig evne til å håndtere endringer i kraftsituasjonen på
kort sikt (endringer i kraftflyt som følge av endrede markedsog nettforhold, svingninger i temperatur og tilsig)

Tilgjengelighet

Løsningene er driftsklare når behovet oppstår

Kapasitet

Mest mulig kapasitet for fremtidige endringer i produksjon og
forbruk

Regionale
prisvirkninger

Utjevning av regionale kraftprisforskjeller

Kostnader

Lavest mulig direkte prosjektkostnader (investeringer og drift)

Klima

Mest mulig kutt i klimagassutslipp

Naturhensyn

Minst mulig naturinngrep

Miljø

I mange tilfeller vil nett være et bedre alternativ enn tiltak innen produksjon og forbruk. En viktig
årsak er at nettanlegg normalt har en høy grad av tilgjengelighet og fleksibilitet slik vi har definert
disse begrepene ovenfor. Vi får også gjerne mye kapasitet pr. krone sammenlignet med tiltak på
produksjons- og forbrukssiden. Et kraftsystem uten et robust nett kan i liten grad bidra til å
oppfylle de overordnede samfunnsmålene.
4.1.3

Samfunnsøkonomisk effektivitet og N-1

Det er i lys av drøftingen ovenfor og klargjøringen av forholdet mellom forsyningssikkerhet og
andre samfunnsmål interessant å diskutere hvordan vi skal finne riktig nivå på
forsyningssikkerheten. Prinsipielt innebærer et krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme
investeringer at nettet bør bygges ut inntil den marginale verdien av økt overføringskapasitet
tilsvarer den marginale kostnaden. Dette gjelder også med hensyn til forsyningssikkerhet.
Den samfunnsøkonomiske nytten av økt forsyningssikkerhet kan defineres som reduserte
kostnader knyttet til avbrudd og avvikende spenningskvalitet. Kostnadene ved avbrudd og avvikende spenningskvalitet kan relateres til tapt produksjon av varer og tjenester, skader på utstyr,
tapt arbeidstid, redusert forbruk av elrelaterte tjenester, økt tidsbruk for forbrukere med mer.
De samfunnsøkonomiske kostnadene ved tiltak som øker forsyningssikkerheten vil bestå i
investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold i forbindelse med nettanlegg. I tillegg
kommer miljøkostnader, for eksempel i form av estetiske virkninger, støy og arealbruk.
Manglende forsyningssikkerhet kan medføre avbrudd i kraftforsyningen dersom det oppstår feil i
nettet eller andre komponenter og det ikke finnes kapasitet i systemet til å håndtere feilsituasjonene. Avbrudd har en samfunnsøkonomisk kostnad for sluttbrukerne som diskutert i
kapittel 2.12
De samfunnsøkonomiske kostnadene ved manglende forsyningssikkerhet er forsøkt tallfestet i
den såkalte KILE-ordningen (KILE står for Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke Levert
Energi), som er en incentivmekanisme for nettselskapene. Ordningen består i at nettselskapene
får en økonomisk kostnad i form av lavere tillatte inntekter dersom det skjer feil i nettet som
12

Avbrudd kan også ha en kostnad for produsenter av kraft dersom avbruddet fører til at de må redusere produksjonen eller
produsere på et annet tidspunkt med lavere pris. Dette tapet er imidlertid oppad begrenset til kraftprisen, som normalt er mye lavere
enn kostnaden for sluttbrukere ved manglende forsyning.
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medfører avbrudd hos sluttbruker.13 De økonomiske kostnadene varierer mellom 9,8 og 117,5
kr/kWh for et avbrudd på 1 time, avhengig av kundegruppe. Kostnadstallene er basert på en
spørreundersøkelse fra 2001/2002 (jf. Kjølle et al., 2002).
KILE-kostnadene er svært høye pr. kWh sammenlignet med normale nivåer for kraftpriser og nettleie. Årsaken er at KILE-kostnadene er basert på den samlede verdien av å være tilknyttet kraftnettet og bruke elektrisitet til ulike formål, det vil si sluttbrukernes betalingsvilje. Som følge av
elektrisitetens sentrale rolle i stadig flere anvendelser – oppvarming, belysning, telekommunikasjon, data osv. – er denne betalingsviljen høy, i hvert fall når vi ser på verdien av å
være tilknyttet nettet overhodet.14 Til tross for de høye nivåene pr. kWh, er det likevel grunn til å
tro at de reelle samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrudd er enda høyere (jf. ECON, 2005,
og Econ Pöyry og Troll Power, 2008):


I undersøkelsen som ligger til grunn for dagens KILE-kostnader er avbruddskostnadene
beregnet på grunnlag av svarene på to typer spørsmål: Hva er unngåtte avbrudd verdt
(Direct Worth-metoden) og hva er sluttbrukeren villig til å betale for å unngå avbrudd
(Willingness To Pay-metoden). Denne tilnærmingen fanger ikke opp indirekte kostnader for
tredjepart som ikke belastes respondentene i undersøkelsen. For eksempel vil et avbrudd
som rammer togtrafikken i Oslo-området ha svært store konsekvenser i form av tapt tid for
passasjerene, mye større enn de tapte kWh for Jernbaneverket og NSB inklusive
eventuelle ekstrakostnader til alternativ transport.15 Tilsvarende virkninger vil gjøre seg
gjeldende for andre infrastrukturaktører (Avinor, Nets, Telenor m.fl.).



Sluttbrukere som produserer eller selger varer og tjenester, rapporterer kostnadene som
påføres dem og ikke kundenes kostnader ved at varene og tjenestene bortfaller eller først
kan brukes på et senere tidspunkt. Kostnadene for produsenter og selgere er nært knyttet
til salgsprisen. Dersom kundenes betalingsvilje for de aktuelle varene og tjenestene
overstiger prisen, betyr dette at en del av de samfunnsøkonomiske kostnadene ikke blir
reflektert i KILE-kostnadene.



KILE-kostnadene er basert på sluttbrukernes vurdering av kostnadene ved avbrudd som
rammer dem på individuell basis for en avgrenset periode. Når forsyningssikkerheten
svikter på regionalt nivå, medfører det avbrudd som har et stort omfang og rammer et stort
geografisk område. I slike tilfeller vil hele samfunnsmaskineriet stanse opp etter kort tid, og
det vil påløpe en rekke indirekte kostnader ved at sluttbrukerne ikke får gjort innkjøp,
telekommunikasjon blir umulig, transportsystemer stanser opp etc. Konsekvensene vil i
slike tilfeller trolig langt overstige KILE-kostnadene.16



De dynamiske virkningene i form av svekket økonomisk utvikling i regioner med manglende
forsyningssikkerhet er ikke tatt hensyn til.



KILE-ordningen omfatter ikke spenningsforstyrrelser. Spenningsforstyrrelser kan ha
samme konsekvenser som avbrudd for enkelte eldrevne prosesser, blant annet i industri og
petroleumsvirksomhet.

13

En mer detaljert og presis beskrivelse av ordningen finnes i FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.
14

Den marginale betalingsviljen for en kWh til for eksempel oppvarmingsformål trenger derimot ikke å være så høy.

15

Et annet moment er at nivået på kostnadene for offentlig sektor er svært lavt sammenlignet med for eksempel privat tjenesteyting og
mye lavere enn det verdiskapingen pr. sektor skulle tilsi. Det tyder på at offentlig sektor systematisk har underrapportert
avbruddskostnadene. Det er for så vidt ikke uventet gitt at verdien av den offentlige tjenesteproduksjonen sjelden er direkte
observerbar i markedet.
16

Det er gjort forsøk på å estimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved store og omfattende avbrudd ved andre metoder,
blant annet BNP-konsekvenser og forsikringsutbetalinger. En ulempe med disse metodene er at de primært måler verdien av varer og
tjenester som produseres og innkjøpskostnadene for ulike typer utstyr, ikke forskjellige ulemper for sluttbrukerne. Faktisk kan BNP i
noen tilfeller øke på 1-2 års sikt som følge av et stort avbrudd dersom det påløper store kostnader til gjenoppbygging av infrastruktur.
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KILE-kostnadene er trolig reelt stigende over tid, noe som ikke fanges opp i dagens modell
(der tas det bare hensyn til inflasjon). Stigningen skyldes at avbruddsfrie leveranser av
elektrisitet blir en stadig viktigere faktor i alle deler av samfunnslivet og at privat og offentlig
tjenesteyting – der elektrisitet utgjør en liten andel av kostnadene, men der hver kWh er
avgjørende for tjenesteproduksjonen – spiller en stadig større rolle i norsk økonomi. De
samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrudd ble første gang kartlagt i en norsk
sammenheng i en landsomfattende undersøkelse 1989-1991, og dannet grunnlaget for de
første KILE-satsene da ordningen ble innført i 2001. Økningen fra 1989-1991undersøkelsen var større enn inflasjonen i samme periode.17

Kostnadene ved avbrudd må også ses i forhold til sannsynligheten for feil og påfølgende avbrudd.
I samfunnsøkonomiske investeringsanalyser brukes gjerne historiske feilstatistikker og
reparasjonstider som grunnlag for å estimere sannsynlighetene. Det er dessuten vanlig å
analysere konsekvensene av enkeltfeil og anta at feilhendelser er uavhengige av hverandre.
Svakheten ved denne metodikken er for det første at den høye driftssikkerheten i det norske kraftnettet gjør at historisk feilstatistikk ikke nødvendigvis gir fullgod informasjon om den reelle feilsannsynligheten. For det andre viser erfaringer fra andre land (og enkelte tilfeller i Norge) at en
feil kan gi opphav til nye feil, som i siste instans leder til omfattende strømbrudd som rammer
store områder. Det er beregningsteknisk svært utfordrende å vurdere alle kombinasjoner av utfall
med alle tilstander i nettet, derfor ses det normalt bare på noen få tilstander i kombinasjon med
enkeltutfall.
Samlet sett innebærer dette at forventede avbruddskostnader basert på historisk feilstatistikk og
KILE-kostnader undervurderer den samfunnsøkonomiske nytten av tiltak som øker
forsyningssikkerheten (reduserer avbruddene).
Overføringskapasiteten må bygges ut i sprang
Selv om vi hadde kjent verdien av forsyningssikkerhet med full sikkerhet, må kriteriet for
samfunnsøkonomisk riktige investeringer justeres. Vi står ofte overfor valget mellom ikke å gjøre
noe eller gjennomføre større utbygginger:


Investeringene skjer normalt i større sprang. Det er ikke mulig å tilpasse kapasiteten
kontinuerlig til endringer i etterspørselen etter overføringskapasitet.



Mange prosjekter er gjensidig avhengige prosjekter, det vil si at både nytte og kostnader
henger sammen. Det kompliserer vurderingen av enkeltprosjekter. Ofte vil det være
nødvendig å vurdere lønnsomheten av en samlet portefølje av prosjekter.



Nettinvesteringer er preget av lange levetider, gjerne 50 år eller mer, og ledetider – det
siste vil si at det går lang tid fra planlegging til idriftsettelse, kanskje opp mot 10 år.
Utbygging av (tilsynelatende) overkapasitet på kort sikt gir betydelig fleksibilitet på lang sikt,
samtidig som det selvsagt også kan være verdier knyttet til å vente dersom det gir
avklaringer med viktige usikre faktorer (noe som trolig sjelden vil være tilfelle). Lange ledetider innebærer en risiko for å investere for lite og for sent. Det kan tenkes at det gir en økt
verdi å vente med å bygge ut dersom det kommer ny informasjon om behovet for
overføringskapasitet på et senere tidspunkt som kan gjøre det optimalt ikke å bygge ut
overhodet. Dette gjelder imidlertid ikke generelt, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Fleksibiliteten i å bygge ut mer kapasitet enn det som synes nødvendig på beslutningstidspunktet, er ofte viktigere enn verdien av å utsette i påvente av ny informasjon.

Disse egenskapene ved nettinvesteringer tilsier at det teoretisk riktige optimalitetskriteriet i beste
fall er vanskelig å oppnå i praksis. Hovedregelen er snarere at det er umulig å tilpasse

17

I Samdal et al. (2002) anslås effekten av nye KILE-satser fra 2003 til en nominell økning på 34 prosent for KILE-kostnadene
gitt mengden ikke-levert energi i 2001. Konsumprisindeksen steg med ca. 25 prosent fra 1991 til 2001.
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kapasiteten slik at den blir akkurat lik samfunnets marginale betalingsvilje for ekstra kapasitet – og
som vi har sett, er heller ikke betalingsviljen for forsyningssikkerhet enkel å estimere.
Det er også et poeng i denne sammenhengen at nettet utgjør et naturlig monopol. Marginalkostnaden pr. enhet overføringskapasitet er lavere jo høyere kapasitet det er snakk om å bygge
ut, selv om kostnadsfunksjonen ikke er kontinuerlig.
Vi kan ikke ha kø i nettet
Kraftsystemet skiller seg vesentlig fra både andre energibærere og andre infrastrukturer på flere
områder. Dette gjelder både lagring og overføring av kraft.
Flere energikilder som for eksempel olje og biobrensel, kan lagres. Vannkraftmagasiner
representerer også en form for energilagring. Ferdig produsert elektrisk kraft kan imidlertid ikke
lagres. Det må derfor til enhver tid være eksakt momentan balanse mellom produksjon og forbruk
i kraftsystemet. Frekvensen i nettet må opprettholdes på 50 Hz. Avvik fra denne frekvensen
medfører risiko for systemsvikt og strømbrudd for store områder. På denne måten skiller kraftnettet seg fra andre infrastrukturer, som veier, jernbane og telenett. I andre infrastrukturer er kø
en aktuell løsning når kapasiteten er begrenset. Det er ikke mulig i kraftnettet. Kraftnettet har
dessuten det særtrekket at flyten i nettet ikke kan styres, men i stedet følger fysiske lover og
avhenger av produksjon og forbruk i hvert enkelt punkt i nettet.18
Behovet for balanse er et generelt kjennetegn ved alle kraftsystemer. Det norske kraftnettet har i
tillegg noen spesielle kjennetegn som følge av nasjonale og regionale forhold som gjør systemdriften ekstra komplisert. Produksjonssystemet vårt er i hovedsak basert på vannkraft, noe som
gjør kapasiteten i produksjonen avhengig av værforhold og nedbør. I perioden 1930-2009 har
tilsiget til vannkraftsystemet variert mellom 88 og 150 TWh pr. år på landsbasis.19 Videre er store
deler av forbruket lokalisert langt unna produksjonsressursene. I tillegg til dette bruker vi en høy
andel elektrisitet til oppvarming, slik at forbruket av elektrisitet vil variere med ute-temperaturen.
Forbruket av elektrisitet er dermed betydelig høyere om vinteren enn om sommeren i det norske
systemet. De fleste andre land benytter i større grad andre energikilder enn strøm til oppvarming
og har mindre variasjoner i utetemperaturen over året. Andre land har dermed mindre variasjoner
i strømforbruket mellom sommer og vinter.
Konklusjon: Tekniske investeringskriterier er god samfunnsøkonomi
KILE undervurderer verdien av forsyningssikkerhet, og overføringskapasiteten kan ikke utvides
kontinuerlig. Det innebærer at den samfunnsøkonomisk optimale overføringskapasiteten normalt
er høyere enn det som framkommer ved å sammenligne marginale utbyggingskostnader med
KILE-kostnader. Det betyr i sin tur at det teoretiske samfunnsøkonomiske optimalitetskriteriet vi
beskrev innledningsvis, ikke er egnet til å gi riktige investeringer i forsyningssikkerhet. En
tilnærming der kvalitative forhold tillegges vekt sammen med KILE-kostnader som anslag på
verdien av økt forsyningssikkerhet gir bedre løsninger, men det er likevel krevende å treffe målet
om optimale investeringer i lys av alle de usikre momentene på nytte- og kostnadssiden. Statnett
har derfor i stedet valgt å definere en absolutt grense for hva som er akseptabel forsyningssikkerhet. Utgangspunktet er at systemet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å tåle definerte utfall for
kunder og uttakspunkter opp til en viss grenseverdi for forbruket.20

18

Dette gjelder i et vekselstrømnett. Med likestrøm kan flyten styres, men likestrøm er bare aktuelt i avgrensede deler av

nettet.
19

Ifølge data fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

20

Argumentasjonen for å velge et absolutt mål på forsyningssikkerhet har mange likhetspunkter med Weitzman (1974), som
drøfter ulike metoder for å regulere uønskede miljøvirkninger med utgangspunkt i en distinksjon mellom mengderegulering og
kompensasjonsregulering. Analogien til forsyningssikkerhet er at styring av investeringer ut fra KILE innebærer en form for
kompensasjonsregulering der myndighetene fastsetter en pris på forsyningssikkerhet som stimulerer til investeringer, mens styring ut
fra N-1-kriteriet innebærer at det settes en grense for den akseptable mengden avbrudd. Begge løsningene gir trolig avvik fra den
teoretisk optimale løsningen, men vi bør velge mengderegulering eller N-1 dersom det samfunnsøkonomiske velferdstapet knyttet til
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Bruk av en grense for forsyningssikkerhet innebærer også at Statnett og myndighetene får en høy
grad av kontroll med forsyningssikkerheten når det investeres i henhold til den definerte grensen
over tid. Ved bruk av KILE og kvalitative nyttevurderinger vil forsyningssikkerheten vi faktisk
oppnår, være beheftet med betydelig usikkerhet. Det gir i sin tur samfunnsøkonomiske tap ved at
husholdninger, næringsliv og offentlig sektor opplever en risiko knyttet til kraftforsyningen som kan
medføre uheldige investeringsbeslutninger og andre kostnader (dyrere valg av energiløsninger
inklusive investeringer i reservekapasitet hos sluttbrukerne, lokalisering av næringsvirksomhet i
andre land eller andre regioner i Norge enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt og en
generell følelse av usikkerhet og manglende tillit til kraftmarkedet).
Videre er det klart at merkostnadene ved å investere i ekstra kapasitet som følge av en definert
kapasitetsgrense ofte vil være relativt små sammenlignet med de store samfunnsøkonomiske
kostnadene ved manglende forsyningssikkerhet. En marginal ”overinvestering” kan ha begrenset
nytte i form av mindre avbrudd ettersom vi allerede har en svært høy leveringspålitelighet (99,99
prosent ifølge NVEs seneste avbruddsstatistikk). Samtidig er kostnadseffekten for sluttkundene
beskjeden. 500 millioner kroner i økte årlige kostnader – som grovt sett svarer til 5 milliarder i
ekstra investeringer – gir kanskje en tariffeffekt på rundt 0,5 øre/kWh (avhengig av kundegruppe
og prismodell). Ved en lavere kapasitet enn det optimale, risikerer vi derimot at antall avbrudd
øker raskt og blir mye mer omfattende enn i dag, samtidig som besparelsen i form av lavere
investeringer er relativt liten. De samfunnsøkonomiske kostnadene blir fort mye større enn KILEkostnadene i en slik situasjon med vesentlig lavere leveringspålitelighet. Sannsynligvis øker de
sanne samfunnsøkonomiske avbruddskostnadene eksponensielt med underkapasiteten i forhold
til det optimale kapasitetsnivået. Dette har også sammenheng med det faktum at vi ikke kan løse
knapphet på kapasitet med kø i nettet.
N-1-kriteriet innebærer ikke at det skal investere slik at KILE-kostnadene blir null i forventning.
Både i Norge og andre land er det vanlig å supplere kriteriet med ulike unntaksmuligheter, for
eksempel dersom kostnadene ved å oppfylle kriteriet blir svært høye.
N-1, inklusive begrensninger og sikkerhetsventiler, er på denne måten en operasjonalisering av
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i kraft når vi erkjenner at verdien av forsyningssikkerhet er ukjent og usikker, og at nettet ikke kan bygges ut i uendelig små porsjoner.
Denne konklusjonen er i samsvar med Sjøkabelutredningen Utvalg IV, der det sies at ”det
forholdsvis strenge N-1-kriteriet [kan] virke fornuftig ettersom kostnadene forårsaket av underinvesteringer i forsyningssikkerhet være betydelig høyere enn kostnadene som følge av overinvesteringer” (side iv i utvalgets rapport). Utvalget peker på fraværet av pålitelige markedssignaler om verdien av forsyningssikkerhet som grunnlag for sin konklusjon. Videre peker utvalget
på at en påregnelig og sikker kraftforsyning vil ha en verdi utover faktisk bruk for alle som er
tilknyttet nettet.

4.2 Investeringene i kraftsystemet vil øke betydelig
4.2.1

Forventet investeringsnivå

Som tidligere beskrevet, ble investeringsnivået i kraftsystemet kraftig redusert etter
dereguleringen av markedet tidlig på 90-tallet. Kraftsystemet står nå overfor en omfattende
investeringsoppgave – internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Figur 4-2 viser at de samlede
investeringene i kraftsystemet nasjonalt har økt betraktelig fra starten av 2000-tallet fram til i dag,
og ytterligere økninger er ventet.

uønsket mengde (som følger dersom mengdemålet settes feil) er lavere enn tapet ved feil kompensasjon (som følger dersom KILE og
eventuelle tillegg settes feil).
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Figur 4-2: Historisk og forventet investeringsnivå i kraftsystemet
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4.2.2

Begrunnelse for økt investeringsnivå

Økte investeringsnivå drives frem av mange forhold som er beskrevet overordnet tidligere. Kort
oppsummert er årsakene til et økt investeringsbehov i kraftsystemet følgende:


Avhengigheten av et velfungerende kraftsystem blitt stadig større, hvilket tilsier at kravene
til forsyningssikkerhet og beredskap vil skjerpes fremover.



Kapasiteten i nettet gir ikke lenger tilstrekkelig forsyningssikkerhet i flere deler av landet.
Flere av regionene med svak forsyningssikkerhet har høy befolkningsvekst.
Leveringskvaliteten er ikke tilstrekkelig god i flere av regionene, og spenningsnivåene er i
perioder utenfor tillatte grenser.



Storparten av utbyggingen i det norske kraftsystemt skjedde over 30 år, i perioden fra
1960-1990. Forventet levetid på komponentene i et kraftsystem varierer mellom 35 og 70
år. Reinvesteringer for å opprettholde dagens kraftsystem vil dermed øke framover på
grunn av alder og tilstand i dagens nett.



Det skal fases inn store mengder uregulerbar fornybar energi som følge av fornybaravtalen
med EU og elsertifikatordningen med Sverige. Økt innslag av fornybar energi stiller krav til
nettforsterkninger, både på grunn av en årlig kraftoverskudd og på grunn av dårlig
reguleringsevne i småkraft og vindkraft.



Bruk av kraft fra land til nye felt på norsk sokkel, flere landanlegg og etter hvert også av økt
bruk av elbiler skaper behov for nett.



Det norske kraftsystemet vil integreres ytterligere med land både innenfor og utenfor
Norden.



Nye og omfattende myndighetspålegg knyttet til damanlegg, kraftverk og nettanlegg øker
investeringsbehovet. Myndighetspåleggene gjelder både sikkerhetstiltak og innføring av
nye funksjoner som for eksempel avanserte målesystemer (AMS).
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Det vil variere mellom regionene og mellom de enkelte nettprosjektene hvilke begrunnelser som
vil være de viktigste. For eksempel vil behovet for bedret forsyningssikkerhet og økning i kraftetterspørselen være hovedbegrunnelsen for en ny forbindelse mellom Lyse og Stølaheia i
Stavanger, mens alder og tilstand på dagens nett er viktigste årsak til reinvesteringer i regionalnettet i Region øst og (eventuell) ny vindkraftproduksjon på Fosen gir behov for ny sentralnettsledning gjennom området.
Netteierne har ulike frihetsgrader for investeringer i nettet avhengig av hva som er begrunnelsen
for investeringene. Alle netteiere har tilknytningsplikt for nytt forbruk og ny produksjon, og må
dermed gjøre de investeringene som er nødvendige for å oppfylle dette kravet. OED kan imidlertid
gjøre unntak for tilknytningsplikten dersom de samlede investeringene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Reinvesteringer i nettet kan nettselskapene vurdere utifra faktisk tilstand
og risikoen for avbrudd og de KILE-kostnadene selskapet eksponerer seg for. Økt vedlikehold kan
også bidra til å utsette noen reinvesteringer dersom det vurderes som gunstig for netteier.

4.3 Nettinvesteringene møter identifiserte behov
Behovene som er identifiserte i dette prosjektes regionale rapporter, er oppsummert under.
4.3.1

Reinvesteringer – opprettholder dagens forsyningssikkerhet

I og med at den store kraftutbyggingen i Norge startet rundt 1950, vil store deler av det norske
kraftnettet på alle nivåer få økende behov for reinvesteringer framover.
Ifølge Statnett og en undersøkelse utført av Energi Norge, er rundt regnet 40 prosent av alle
investeringer i kraftnettet på alle nettnivå definert som reinvesteringer. Med det mener vi
investeringer som er nødvendige for å dekke overføringsbehovet gitt forbruk og produksjon i dag,
uten at forsyningssikkerheten reduseres. Reinvesteringer kan være nødvendige på grunn av både
alder og teknisk tilstand. Andelen av samlet investeringer som er reinvesteringer vil variere
mellom ulike regioner.
Eksempler på reinvesteringer i sentralnettet er de tre sjøkablene over Oslofjorden som skal byttes
ut innen 2020. Det ene kabelsettet i Indre Oslofjord har nådd sin tekniske levetid, mens de to
andre må byttets ut på grunn av teknisk tilstand og økt fare for feil.
4.3.2

Bedret forsyningssikkerhet og økt forbruk

Energi Norges undersøkelse viser at investeringer på grunn av økninger i forbruket utgjør 28
prosent i distribusjonsnettet og 34 prosent i regionalnettet. Dermed er forbruksøkninger den
viktigste årsaken for nyinvesteringer i både distribusjons- og regionalnettet.
Tabell 4.2 viser sentralnettsprosjekter som er viktige for å bedre forsyningssikkerheten i utsatte
områder. Prosjektene som er nødvendige for å bedre forsyningssikkerheten har også andre
nyttevirkninger. De viktigste nyttevirkningene utover bedret forsyningssikkerhet er derfor også
oppgitt.
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Tabell 4.2: Sentralnettsprosjekt med økt forsyningssikkerhet som hovedbegrunnelse

Planlagt sentralnettsledning

Område

Andre nyttevirkninger

Skaidi-Varangerbotn

Finnmark

Mulig utbygging av ny kraft etter 2020

Ofoten-Balsfjord-Hammerfest

Nord for Ofoten

Mulig utbygging av ny kraft etter 2020

Ørskog-Fardal

Region midt og Sogn og
Fjordane

Ny kraftproduksjon før og etter 2020
og økt kapasitet nord-sør

Kollsnes-Mongstad-Modalen

Bergensområdet

Ny kraftproduksjon før og etter 2020

Sima-Samnanger

Store deler av Hordaland

Ny kraftproduksjon før og etter 2020

Lyse-Stølaheia

Stavanger-området

Mulig utbygging av ny kraft etter 2020

Samlet investering i disse sentralnettsledningene (med en 50 prosent andel av Ørskog-Fardal),
utgjør 16,6 til 23,3 milliarder kroner. Investeringer knyttet til forbruksøkninger i regional- og
distribusjonsnettet er henholdsvis 7,3 og 11,1 milliarder kroner. Samlet investeringssum som er
knyttet til nytt forbruk/ økt forsyningssikkerhet er dermed 35 til 41,7 milliarder.
4.3.3

Investeringer på grunn av ny produksjon

En viktig drivkraft for utbyggingen av nettet både på sentralnetts- og regionalnettsnivå er behovet
for å koble på ny kraftproduksjon. I enkelte områder er utbygging av nettet en forutsetning for å
realisere ny kraftproduksjon, mens i andre områder kan fjerning av flaskehalser påvirke
lønnsomheten av prosjektene.
I EnergiNorges undersøkelse er ny kraftproduksjon oppgitt som årsak til 5 prosent av
investeringene i distribusjonsnettet og 19 prosent av investeringene i regionalnettet i perioden
fram til 2020.
Dagens sentralnett i store deler av landet har begrenset mulighet til å ta imot mer uregulerbar
produksjon, hovedsakelig på grunn av kraftoverskudd på sommerstid. Dette gjelder Region Nord,
Vest og deler av Sør (Vest-Agder). Dette er også regioner med et stort potensiale for ny
produksjon, men der produksjonen står på vent på grunn av manglende nettkapasitet. I Vest og
Sør, vil investeringer som gjennomføres på grunn av behov for bedret forsyningssikkerhet også gi
tilgang til nett for ny produksjon.
Sentralnettsinvesteringer som er direkte knyttet til realisering av ny produksjon er Fosenlinjen,
Ørskog-Fardal (transformatorstasjoner langs ledningen) og Nedre Røssåga – Namsos. Også
deler av investeringene i transformatorstasjoner mellom sentralnettet og regionalnettet, vil være
begrunnet i ny produksjon.
En ny ledning over Fosen (Namsos-Roan-Storheia-Snillfjord-Orkdal/Trollheim), skal kun
realiseres dersom vindkraftselskapene tar en endelig beslutning om å bygge 1000-1200 MW vindkraft langs ledningen. Dette tilsvarer en produksjonskapasitet på 2,6-3,6 TWh avhengig av hvilken
brukstid21 man legger til grunn.
Den opprinnelige planen for Ørskog-Fardal gjennom Sogn og Fjordane var basert på et fåtall
transformatorstasjoner og hadde forsyningssikkerheten i Midt-Norge som hovedbegrunnelse. Den
endelige planen legger imidlertid til rette for økt kraftproduksjon i Sogn og Fjordane, ved at antall
transformatorstasjoner har økt betydelig i forhold til den opprinnelige planen. I oppsummeringstallene, har vi derfor fordelt investeringer i Ørskog-Fardal 50/50 på forsyningssikkerhet og
produksjon.

21

Brukstid er produksjon delt på installert effekt, og er en illustrasjon på hvor mange timer vindparken produserer må produsere på full
kapasitet for å oppnå årsproduksjonen
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Hva som realiseres av potensialet for ny kraftproduksjon er usikkert. Mange faktorer spiller inn;
hvor er de beste prosjektene, hvordan er tilgangen på entreprenører, og hva vil investeringsbeslutningene være basert på? Vi forventer at det blir realisert rundt 13,2 TWh i Norge innen
2020. Dersom man summerer potensialet for ny kraftproduksjon i hele landet, utgjør samlet
potensial betydelig mer enn 13,2 TWh. Vi har derfor estimert hvordan ny kraftproduksjon fordeler
seg på de ulike regionene.
Av dette forventer vi at 7 TWh vannkraft blir realisert, mens andelen vindkraft utgjør resten. Vi
estimerer det laveste nivået av realisert ny kraft i Norge til 12 TWh, derfor er også dette illustrert i
Figur 5.5. Et høyt nivå ny vindkraft tilsier i vårt scenario 16 TWh realisert ny fornybar kraft i Norge
innen 2020. Vannkraften er fordelt basert på hva som kan realiseres gitt at Statnetts nettutviklingsplan og nødvendige investeringer i regional- og distribusjonsnett blir realisert innen
2020. Vi har gjort en fordeling der en lik andel av vannkraftpotensialet realiseres i hver region.
Fordeling av vindkraftutbyggingen er gjort tilsvarende som for vannkraft, og vist i figuren under.
Figur 5.6: Realiserbar produksjon innen utgangen av 2020 (GWh)
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Kilde: THEMA Consulting Group

Av forventet ny produksjon som er vist i figuren over, anslår vi at rundt 8 TWh er avhengig av nettprosjektene som er planlagt. Tabell 4.3 viser sentralnettsledninger som har kraftproduksjon som
hovedbegrunnelse, men prosjektene har også andre nyttevirkninger.
Tabell 4.3: Sentralnettprosjekter med ny produksjon som hovedbegrunnelse

Planlagt sentralnettsledning

Område med økt kapasitet til
ny produksjon

Andre nyttevirkninger

Ørskog-Fardal

Sogn og Fjordane

Økt forsyningssikkerhet i Region
midt

Fosenledningen

Fosen og Snillfjord

Økt kapasitet nord-sør, utsatte
reinvesteringer

Spenningsoppgradering Nedre
Røssåga-Namsos

Nordland

Håndtere økt kraftoverskudd ved
redusert forbruk i industrien
(f.eks energi-effektivisering)

Samlet investering i disse sentralnettsledningene (med en 50 prosent andel av Ørskog-Fardal),
utgjør 7,1-10 milliarder kroner. Investeringer knyttet til ny produksjon i regional- og distribusjonsnettet er henholdsvis 4,4 og 2,2 milliarder kroner. Samlet investeringssum som er knyttet til ny
produksjon er dermed i størrelsesorden 14-17 milliarder kroner.
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4.3.4

Økt transformatorkapasitet

Det er planlagt investeringer i et stort antall transformatorer på alle nettnivå. Transformering
mellom sentralnettet og regionalnettet har begrunnelser som forsyningssikkerhet, økt forbruk eller
kraftproduksjon. I befolkningssentra som Region øst er det knyttet til økt forbruk og forsyningssikkerhet. I Region vest er begrunnelsen ofte økt kraftproduksjon.
Småkraft mates ofte inn i distribusjonsnettet, og i områder med stor økning i småkraftproduksjonen, vil det i mange tilfeller være nødvendig med økt transformatorkapasitet mot
regionalnettet for å kunne transportere kraften til forbruksområder i regionene eller til sentralnettet. I områder med vekst i forbruk, vil dette være begrunnelsen for økt transformering mellom
distribusjons- og regionalnettet.
Det er oppgitt en høy alder på et stort antall transformatorer på alle nettnivå, reinvesteringer er
derfor ofte en begrunnelse for investeringer i eksisterende transformatorstasjoner. Endringer i
spenningsnivåer på ledningene, vil også utløse et behov for investeringer i transformatorer. HMS
krav er også i noen tilfeller oppgitt som årsak for investeringer for å øke sikkerhetsnivået for de
som jobber med vedlikehold i stasjonene.
Samlet investering i til transformatorstrasjoner i sentralnettet er 3,5 til 4,9 milliarder kroner. Vi har
ikke tall for hvor stor andel av investeringene på regional- og distribusjonsnettnivå som er
investeringer i transformatorer.
4.3.5

Økt nettkapasitet nord-sør løser mange utfordringer

Myndighetene i Norge og Sverige har satt et mål om å oppnå 26,4 TWh ny fornybar kraft for å
oppfylle EUs fornybardirektiv. Bortsett fra noe biokraft i Sverige, er det lite trolig at eksisterende
kraftproduksjon fases ut i noen av landene. Samtidig forventer NVE en økt produksjon i eksisterende vannkraftanlegg som følge av økt tilsig. Dersom ikke forbruket i Norden økes vesentlig,
vil vi få et betydelig overskudd av kraft i Norden i perioden etter 2020. Et stort kraftoverskudd i
Norden vil føre til eksport av kraft i større andel av tiden enn i dag, og særlig på sommerstid.
Mye av den nye kraften vil være småkraft som produserer mest om sommeren når forbruket er
lavest, og som derfor i stor grad må fraktes ut av regionen og Norden. Vindkraft produserer mest
om vinteren når forbruket er høyt, men vinden er uforutsigbar hele året. I perioder med lavt forbruk, må også vindkraften fraktes ut av regionen og Norden. Mye av nybyggingen av fornybar
kraft vil skje i på Vestlandet og lengre nord i Norge. En stor del av utbyggingen vil også skje nord i
Sverige. Denne kraften må fraktes sørover til forbruksområdene i Norge, Sverige og til utenlandsforbindelsene for eksport. Dermed øker kraftflyten fra nord til sør både i Norge og Sverige.
En stor del av den norske kraftflyten i nord-sør retning går i dag via Sverige. En økt utbygging av
kraft i Nord-Sverige vil føre til at en større andel av kraftflyten som i dag går igjennom Sverige må
da gå igjennom Norge. I tillegg vil utbyggingen av fornybar kraft i Sør-Sverige bidra til å redusere
kraftunderskuddet der, og dermed redusere eksporten og øke importen til og fra Sverige. En
større andel av norsk eksport må derfor skje lenger sør via planlagte sjøkabler til Storbritannia og
Kontinentet.
Prosjekter som er viktige for å øke kapasiteten i nord-sørlig retning er oppgradering og nye
ledninger fra Nordland og gjennom Region midt, Ørskog-Fardal og videre forsterkninger over
Sognefjorden, oppgradering av nettet mellom Hordaland og Rogaland og oppgradering av Østre
og Vestre korridor i Region sør.
4.3.6

Bedret leveringskvalitet

Spenningsproblemene har vært økende de senere årene, noe som ble vist for sentralnettet i
kapittel 3. De planlagte investeringene i spenningsregulerende tiltak i sentralnettet beløper seg til
0,9-1,2 milliarder kroner i Statnetts planperiode. Vi har ikke tall for samlede investeringer i
spenningsregulerende utstyr i regional- og distribusjonsnettet.
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4.3.7

Mellomlandsforbindelser

Det er planlagt tre nye mellomlandsforbindelser innen 2021. Forbindelsen til Danmark, Skagerrak
4, er under bygging og forventes å være ferdig i 2014. Statnetts andel av investeringskostnaden
forventes å være rundt 1,5 milliarder. Skagerrak 4 til Danmark vil ha en kapasitet på 700 MW,
hvorav 100 MW er reservert til system- og balansetjenester.
Det er inngått intensjonsavtaler med myndighetene i både Tyskland og Storbritannia om å bygge
ledninger mellom landene. Mellomlandskablene utvikles i samarbeid med utenlandske partnere.
Totalt vil forbindelsene til Storbritannia og Tyskland ha en kostnadsramme på mellom 12 til 16
milliarder kroner. Kapasitetene på disse to forbindelsene vil være på mellom 1000 og 1400 MW
hver. Planlagte tilknytningspunkter i det norske nettet er Kvilldal (i Rogaland) og Tonstad (i VestAgder).
For å unngå flaskehalser i Region sør vil det være nødvendig å forsterke sentralnettet før planlagte mellomlandsforbindelser settes i drift. Østre korridor mellom Kristiansand og Rød er den
første ledningen som må forsterkes. En forsterkning vil hindre at det oppstår flaskehalser på
denne strekningen, særlig i perioder med høy import eller eksport på mellomlandsforbindelsene. I
tillegg er det nødvendig med økt kapasitet (økning fra 300 til 420 kV) på denne ledningen før man
starter oppgraderingen av Vestre korridor. Vestre korridor fjerner dagens flaskehalser mellom
Vestlandet og Sørlandet og bidrar til økt driftssikkerhet på Sørlandet. Dagens mellomlandsforbindelser kan da utnyttes fullt ut. I tillegg vil tiltaket gjøre det mulig å realisere planlagte nye
mellomlandsforbindelser.
4.3.8

AMS skal installeres hos alle nettkunder

Basert på en antatt gjennomsnittskostnad per installert måler på 5000 kroner, er samlet
investering i AMS estimert til 12 milliarder (THEMA Consulting Group). Dette utgjør dermed 49
prosent av den samlede investeringen i distribusjonsnettet.

4.4 Investeringer og handlingsrom etter 2020
4.4.1

Hva påvirker nettbehovet etter 2020?

Investeringene som blir gjort i kraftnettet den neste 10 årsperioden, vil i de fleste regioner legge
godt til rette for en videre utvikling innen produksjon og forbruk. Hva som blir de faktiske
behovene i de ulike regionene vil avhenge av utviklingen av de underliggende driverne:


Befolkningsutvikling: I våre anslag på kraftetterspørsel fra alminnelig forsyning, har vi
basert oss på SSBs middelanslag for befolkningsveksten. Det er knyttet stor usikkerhet til
faktisk befolkningsvekst, og SSB har derfor laget flere scenarioer. I SSBs middelscenario
forventes det en vekst på over 540.000 mennesker. Dersom man ser lengre fram i tid, til
2030 eller 2050, vil usikkerheten knyttet til befolkningsutviklingen være enda større.



Teknologiutvikling: På en tidshorisont lengre enn 10 år, kan man se for seg at ny teknologi
er utviklet og tatt i bruk på mange områder som er relevante for kraftsystemet. AMS vil
være installert, og man vet enda ikke om dette kan føre til økt forbrukerfleksibilitet og
reduksjon av forbrukstopper. Nytt utstyr og nye løsninger for energieffektivisering og
transport kan også være innført på en bredere skala enn det vi ser i dag. Lagringsteknologier kan ha fått større kapasitet og en akseptabel kostnad. Også produksjonsteknologier, særlig småskala produksjon, kan endre behovene for nett. Behovet for nett kan
både øke og reduseres avhengig av hva teknologiutviklingen består i.



Kraftintensiv industri: Per i dag ser man for seg at Norge kan være et attraktivt sted for
kraftintensiv industri med kraftpriser som er lavere enn andre steder i verden og med små
karbonutslipppå sikt. Kraftintensiv industri opererer i et globalt marked, og mye kan skje i
markedet og i de relative rammebetingelsene for næringen på kort og lang sikt. Økt aktivitet
i kraftintensiv industri vil redusere behovet for nett dersom virksomheten er plassert i et
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område med kraftoverskudd. Dersom virksomheten/ kraftforbruket derimot reduseres i
områder som i dag har kraftoverskudd, øker behovet for å frakte kraft ut av regionen, og
dermed øker behovet for nettkapasitet.


Klimapolitikk: Den framtidige klimapolitikken etter 2020 er ikke klarlagt. Klimapolitikken
påvirker energisystemet i stor grad, både direkte og indirekte. Noen viktige områder for
Norge er i hvilken grad klimapolitikken påvirker utvinningstakten av petroleumsressursene
og hvilke tiltak som initieres for å konvertere fossil energibruk til elektrisitet i industri og
transport. Klimameldingen påpeker elektrisk kraft fra land til nyutvikling i petroleumsnæringen som et viktig klimatiltak. Energieffektiviseringstiltak kan også ha stor betydning
for forbrukssiden og dermed for nettbehovet.



Fornybarpolitikk: De etablerte støtteordningene for ny fornybar kraftproduksjon gjelder for
Norges del kun til utgangen av 2020. Dersom utbygging av småkraft, vindkraft og andre
fornybare teknologier ikke er lønnsomme etter 2020 uten støtte, vil fornybarpolitikken være
avgjørende for om fornybarutbyggingen fortsetter.

4.4.2

Fortsatt investeringsbehov etter 2020?

Investeringsbehovet i nettet etter 2020 varierer mellom de ulike regionene. I de fleste regionene
vil behovet for økt nettkapasitet etter gjennomføringen av dagens plan avhenge av faktisk
forbruksutvikling og hvor mye ny kraftproduksjon som bygges både før og etter 2020. Det er i
hovedsak i Region øst at investeringsbehovet vil øke i sentralnettet etter 2020 på grunn av økt
alder i store deler av dagens nett.
I Region nord vil dagens nettplan bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt forbruk i
regionen. Dagens nettplan vil likevel ikke gi en sikker forsyning (N-1) ved økninger i kraftforbruket
utover dagens nivå uten utstrakt bruk av systemvern. Dette kan bedres på sikt ved økt
utvekslingskapasitet fra Finland, Sverige og/ eller Russland. Det kan også bli behov for økt
kapasitet mellom Nordland og Trøndelag ved stor økning i kraftproduksjonen i Nordland eller
lengre nord, særlig dersom forbruket i regionen ikke øker betydelig etter 2020.
I Region midt kan utbygging av mye ny kraft i Trøndelag eller lenger nord utløse behov for å oppgradere ledningen sør-østover mot innlandet etter 2020. Det vil imidlertid være rom for betydelig
forbruksvekst i regionen etter at dagens planer for nettutbygging er realisert.
I Region vest er det et betydelig potensial for ny kraftproduksjon. Hvor mye av dette som kan bli
realisert er usikkert. Ved utbygging i Sogn og Fjordane og Hordaland over ca 9 TWh fra dagens
nivå, det vil si mer enn 5 TWh mer enn det vi forventer vil komme innen 2020, vil det bli behov for
økt kapasitet på ytterligere en nord-sør forbindelse gjennom fylkene.
I Region sør vil alle dagens sentralnettsledninger i Agderfylkene være oppgradert innen ca 2020
ved gjennomføring av dagens plan. Dermed vil det være god kapasitet til økt forbruk og økt
produksjon de fleste steder i sentralnettet i regionen. Flere av øst-vest ledningene gjennom Telemark er gamle og har begrenset kapasitet (300 kV). Behov for økt kapasitet til Østlandet og/ eller
alder og tilstand kan dermed utløse et behov for oppgraderinger også etter 2020.
I Region øst gjennomføres noen reinvesteringer i Oslofjordkablene og oppgraderinger av
transformatorer for å bedre forsyningssikkerheten i henhold til dagens plan. De investeringene
som per nå er planlagt i perioden fram til 2020, vil imidlertid ikke legge til rette for store forbruksøkninger etter 2020, ettersom sentralnettsledninger inn til regionen er belastet opp mot sin
kapasitetsgrense i tunglastperioder. Basert på kapasiteten og alderen i dagens sentralnett i store
deler av Region øst, vil det være behov for store investeringer også etter 2020 for å sikre en god
strømforsyning til en voksende befolkning i sentrale strøk rundt Oslofjorden.
Vi har ikke grunnlag for å si noe detaljert om investeringsbehovet i regional- og distribusjonsnettet
i perioden etter 2020. I regional- og distribusjonsnettetene er kapasitetsøkningene mindre sprangvise enn i sentralnettsledningene, noe som tilsier en jevnere investeringstakt over tid i takt med
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endringer i regionale og lokale behov. Alder vil også være en viktig faktor for investeringsanslag i
regional- og distribusjonsnettet, og tilsi en fortsatt høy investeringstakt i minst 10 år etter 2020.

Side 62

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

5

LØNNSOMHETEN FOR SAMFUNNET AV NETTINVESTERINGENE

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av nettutbyggingsplanen fremkommer som
summen av alle kostnads- og nyttevirkningene som gjennomføringen av planen har. Så
langt vi har hatt tilgang på informasjon, har vi kvantifisert de sentrale nytte- og kostnadssvirkningene. I analysen har vi skilt mellom reinvesteringer og nyinvesteringer og vurdert
nytte- og kostnadsvirkningene for hver investeringskategori. De største nyttevirkningene
kan knyttes til økt forsyningssikkerhet for eksisterende forbruk, større kapasitet til å
betjene økt kraftoverføring med en tilstrekkelig forsyningssikkerhet, mulighet til å tilkoble
ny kraftproduksjon med god lønnsomhet, høyere evne til å betjene flere mellomlandsforbindelser samt klimavirkningene av å forsyne oljeinstallasjoner og landanlegg i
petroleumssektoren med kraft fra nettet. Med utgangspunkt i de kvantifiserte nyttevirkningene viser analysen at utbyggingsplanen samlet sett er samfunnsøkonomisk
lønnsom med god margin. For enkelte regioner er økonomien mer marginal.
Den robuste økonomien reflekterer at kraftnettet er en samfunnskritisk infrastruktur og at
sentrale samfunnsmål ikke kan bli realisert med mindre kraftnettet vedlikeholdes og
bygges ut i tråd med behovet.

5.1 Innledning
Et svakt nett påvirker samfunnets evne til å skape verdier på ulike måter. Manglende kapasitet
kan gjøre at nye produksjonsenheter eller større forbruksanlegg ikke kan koble seg til nettet. Det
fører til at investeringsprosjekter må utsettes, skrinlegges eller flyttes til andre regioner, eventuelt
ut av landet. Det samfunnsøkonomiske tapet er knyttet til den verdiskapingen som svekkes eller
faller bort. Et svakt nett merkes også ved at frekvensen og varigheten av strømbrudd øker over
tid, noe som påfører bedriftene ekstra kostnader og svekket lønnsomhet. Et svakt nett påfører
også det øvrige samfunnet kostnader gjennom de belastninger som en uregelmessig kraftforsyning medfører. Det vises for øvrig til den grundige gjennomgangen av kraftnettets rolle i
samfunnet i kapittel 2. Samtidig representerer kraftnettet en kostnad som strømbrukere må betale
for gjennom nettariffen. Det gjelder derfor for kraftnettet, som for all annen infrastruktur, at den må
bygges og drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Utbygging av kraftnettet skaper verdier for samfunnet i den grad de positive nytteeffektene av
nettinvesteringene overstiger de samfunnsøkonomiske kostnadene, dvs. om det samfunnsøkonomiske overskuddet er positivt. Vi må i analysen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prinsippet ta med alle relevante nytte- og kostnadselementene, inklusive positive og
negative eksterne virkninger som ikke fanges opp de bedriftsøkonomiske kalkylene.
Kostnadselementene omfatter først og fremst:


Prosjektrelaterte drifts- og investeringskostnader



Negative eksterne virkninger knyttet til natur og miljøproblemer som prosjektene medfører

Nytteeffektene av nettinvesteringer er i særlig grad knyttet til:


Forbedring av forsyningssikkerhet og leveringskvalitet



Øke nettets tilgjengelighet og kapasitet til å knytte til seg nytt forbruk



Øke nettets tilgjengelighet og kapasitet til å knytte til seg ny produksjon



Økt evne til å håndtere større kraftutveksling



Mindre regional prisvolatilitet og mer effektiv konkurranse



Klimavirkninger



Andre systemvirkninger
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Reduserte tap



Reduserte kostnader knyttet til mer effektiv systemdrift



Reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader i kraftnettet for øvrig



Opsjonsverdi for fremtidig etterspørsel etter overføringstjenester

Vi tar ikke mål av oss i dette prosjektet å gjennomføre en fullstendige nytte- kostnadsanalyse. Vi
begrenser oss til å trekke fram de sentrale utfordringer som gjennomgangen i de foregående
avsnittene har påvist, og drøfter i hvilken grad utfordringene har verdiskapingskonsekvenser for
de ulike brukergruppene av kraftnettet i Norge. Vi har gjennomført kvantitative analyser der vi hatt
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å gjøre meningsfulle beregninger.
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MÅLING AV VERDISKAPING
Vi bruker i denne studien to begreper for å måle verdiskaping;


Bidrag til BNP (verdiskaping)



Samfunnsøkonomisk overskudd

Bidrag til BNP
En nærings bidrag til BNP, verdiskaping, måles i nasjonalregnskapet ved hjelp av næringens bruttoprodukt, jfr. Figur
5.1. Den er definert som næringens produksjonsinntekter inklusiv eventuelle subsidier minus verdien av vareinnsats
(råvarer, energiforbruk og andre innsatsfaktorer eksklusiv arbeid og kapital). Bruttoproduktet anvendes til å avlønne
arbeid, kapital og skatter til stat og kommune.
Figur 5.1

Bruttoprodukt - prinsippskisse
Avlønning av
arbeid

Avlønning av
kapital

Produksjon x pris
+ støtte/subsidier
= Bruttoproduksjonsverdi

Bruttoprodukt

Skatter

Vareinnsats

Kilde: THEMA Consulting Group AS
Verdiskaping målt ved en nærings bidrag til BNP fanger ikke opp alle viktige sider ved verdiskapingsbegrepet. Blant
annet får en ikke med lønnsomheten av de investeringene som eventuelt er en forutsetning for oppgangen i
bruttoproduktet. En fanger heller ikke opp hvordan endringer i priser og produksjon påvirker konsumentoverskuddet hos
sluttforbrukere eller hvordan bruttoproduktet i andre næringer blir påvirket. En positiv endring i verdiskapingen i en
sektor fanger dermed ikke opp alle viktige sider for samfunnet. Derfor er det av interesse å analysere virkninger for det
samfunnsøkonomiske overskuddet som gir en mer helhetlig representasjon av de samlede samfunnsøkonomiske
virkningene.
Samfunnsøkonomisk overskudd
Det samfunnsøkonomiske overskuddet som er illustrert i Figur 5.2, tilsvarer summen av konsumentoverskuddet og
produsentoverskuddet. Konsumentoverskuddet reflekterer forbrukernes samlede betalingsvilje (eller nytte) for en vare
minus det som betales for varen. Produsentoverskuddet måler produsentenes inntekter minus de totale kostnadene
som påløper. Endringer i det samfunnsøkonomiske overskuddet fanger dermed opp virkninger både for forbrukerne og
produsentene av en vare. Figuren klargjør også sammenhengen mellom bruttoproduktet og det samfunnsøkonomiske
overskuddet. Bruttoproduktet fanger opp produsentoverskuddet pluss den delen av bedriftenes kostnader som går med
til å dekke kostnader til arbeid, kapital samt skatter.
Figur 5.2. Samfunnsøkonomisk overskudd - prinsippskisse
Samfunnsøkonomisk overskudd = Konsumentoverskudd + Produsentoverskudd

Konsumentoverskudd

Bruttoprodukt

Produsentoverskudd

A
B
Vareinnsats

Bruttoprodukt = A+B
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5.2 Samfunnsøkonomiske kostnads- og nyttevirkninger
5.2.1

Investering og drift

Vi har i kapittel redegjort for investeringsplanene i den neste tiårsperioden. Med utgangspunkt i de
regionale kraftsystemutredningene, Statnetts nettutviklingsplan og våre estimater har vi etablert
en investeringsprofil for perioden 2012 til 2022. Usikkerheten i investeringsanslagene i planene er
både knyttet til enhetskostnader, dvs hvorvidt utbygger makter å bygge ut til det kostnadsnivået
som budsjettene bygger på, og til i hvilken grad planlegger har vurdert investeringsbehovet
korrekt. Man kan for eksempel ikke utelukke at det oppstår nye utbyggingsbehov som planlegger
ikke har regnet med for å dekke den fremtidige overføringsetterspørselen.
Vi benytter midtpunktet der investeringsanslagene er oppgitt med et intervall, som forutsetter at
investeringsanslagene er forventingsrette. De aggregerte investeringene for perioden 2012 til
2020 beløper da seg til nesten 118 milliarder kroner, hvorav Sentralnettets andel utgjør 58
milliarder kroner, mens investeringer i regional og distribusjonsnettet utgjør henholdsvis 16 og 44
milliarder kroner. Dette anslaget inkluderer ikke investeringer i nye mellomlandsforbindelser.
Fordelingen av investeringsplanene fordelt på regioner og nettnivåer er vist i henholdsvis Figur
5.3.
Figur 5.3: Planlagte nettinvesteringer i sentral-, regional- og distribusjonsnettet fordelt på regioner, 2012 - 2022
Milliarder NOK
140
120
100

Sentralnett
Regionalnett
AMS
Distribusjonsnett

80
60
40

20
0
NORD

MIDT

VEST

ØST

SØR

SUM

Kilde: THEMA Consulting Group

Basert på opplysninger fra Statnett og Energi Norge22 har vi anslått fordelingen mellom
reinvesteringer og nyinvesteringer region for region.
Vi har videre beregnet nåverdien av investeringene og driftskostnadene, jfr. Tabell 5.123. Det mest
omfattende investeringsprogrammet finner vi i Region øst, med nåverdianslag på 25,1 milliarder
kroner, mens Region Sør har de laveste investeringene. Totalt utgjør nåverdien av reinvesteringer
39 milliarder kroner. Nyinvesteringene ligger på 44 milliarder kroner, eksklusiv AMS. Estimerte
driftskostnader er 1,5 prosent av nyinvesteringene som vil kreve økte driftskostnader. Dette
gjelder som regel ikke oppgraderinger som kan redusere drift og vedlikeholdskostnadene.

22

Mail med vedlegg fra Energi Norge datert 25. oktober 2012.

23

I resten av kapittelet opererer vi med nåverdier både av kostnader og nyttevirkninger. På grunn av diskonteringseffekten
ligger nåverdien en del under de aggregerte investeringene. 94,5 milliarder i nårverdi tilsvarer 118 milliarder kroner i aggregerte
udiskonterte investeringer.
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Tabell 5.1. Nåverdi (2012) av reinvesteringer, nyinvesteringer og økte driftskostnader per region. 4 %
avkastningskrav (milliarder kroner)

Nåverdi (2012)
Investeringer nett

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

18,3

15,9

22,0

13,2

25,1

94,5

Reinvestering

6,8

6,0

8,4

4,7

13,0

38,9

AMS

1,3

1,7

2,3

1,8

4,9

12,0

10,3

8,1

11,3

6,7

7,2

43,7

1,8

1,5

1,5

0,3

1,0

6,0

Nyinvesteringer
Drift
Kilde: THEMA Consulting Group

5.2.2

Negative eksterne virkninger knyttet til naturinngrep24

Det ligger utenfor denne rapportens omfang å kvantifisere kostnadene knyttet til naturinngrep som
følge av nettinvesteringer. Dagens metoder og datagrunnlag er dessuten utilstrekkelige til å trekke
klare konklusjoner om kroneverdien av naturinngrep. Vi kan imidlertid si på generelt grunnlag at
kostnadene ved naturinngrep kan være betydelige. Kostnadene kan ta mange former. Nettinvesteringer kan ha negative konsekvenser på en rekke områder, for eksempel kulturminner og
kulturmiljø, dyreliv, friluftsliv, jordbruk, skogbruk, reiseliv og turisme. Det vil fra tid til annen finnes
eksempler på nettinvesteringer der naturinngrepene fører til at investeringene blir samfunnsøkonomsk ulønnsomme.
Samtidig er det viktig å være klar over at naturinngrepene ved nettinvesteringer kan begrenses.
Konsesjonsprosessen er et viktig verktøy for avveining av naturinngrep mot nytte. I noen tilfeller
kan det være aktuelt å velge kabel i stedet for luftledning for å redusere naturinngrepene (selv om
også kabling kan medføre store miljøkostnader som følge av behovet for atkomst til anleggene).
Videre er det slik at en del av de nye linjeprosjektene bygges i eksisterende traseer, mens i andre
tilfeller er nye traseer nødvendige. Ved bygging av nye linjer i eksisterende traseer er naturinngrepene normalt moderate eller i beste fall null. Enkelte steder kan spenningsoppgradering
eller nyinvesteringer generelt gjøre det aktuelt å sanere eksisterende linjer og traseer. Det betyr at
omfanget av naturinngrepene gir et sammensatt bilde.
For en nærmere beskrivelse av naturinngrep i forbindelse med planlagte investeringer vises det til
de regionale rapportene.
5.2.3

Verdien av reinvesteringer

Reinvesteringer utgjør isolert den største nyttevirkningen av investeringsplanene, nemlig den
langsiktige verdien av at vi opprettholder et nett som kan betjene fremtidig kraftoverføring både for
produsenter og forbrukere med en tilstrekkelig forsyningssikkerhet. En indikator på betalingsviljen
for i det hele tatt å ha et tilgjenglig nett er de nettariffene som i dag betales for kraftoverøfring i
Norge. Vi vet at norske nettbrukere i dag er villige til å betale omtrent 20 milliarder kroner pr. år i
nettariffer. Alminnelig forsyning – husholdninger, bedrifter i tjenesteytende sektor, mindre industribedrifter, offentlig sektor, jordbruk – står for det meste av denne betalingsviljen. Tabell 5.2 viser at
nåverdien av fremtidige tariffinntekter basert på dagens nettariffer i det eksisterende nettet kan
beregnes til 375 milliarder kroner. Sannsynligvis undervurderer dette tallet verdien av å ha et
nett, spesielt for alminnelig forsyning, som generelt har en vesentlig høyere betalingsvilje og –
evne enn for eksempel kraftintensiv industri.
Nå er det sannsynligvis en overdrivelse å anta at hele nettet faller sammen dersom de
reinvesteringene som nå står for tur ikke gjennomføres. Et alternativ er å ta utgangspunkt i hvor
stor andel av nettet som skal skiftes ut med utgangspunkt i en vurdering av nyverdien av nettet.
Da finner vi at om lag 20-25 prosent av det samlede nettet (alle nivåer fra sentral- til

24

Se Sjøkabelutredningen utvalg IV “Samfunnsøkonomiske virkninger” (2011)
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distribusjonsnett) skal skiftes ut gitt de forliggende planene. Vi kan deretter tilordne en betalingsvilje tilsvarende 20-25 prosent av den samlede betalingsviljen for nettet til disse reinvesteringene.
Tabell 5.3 viser betalingsviljen beregnet på denne måten. For landet som helhet får vi en samlet
betalingsvilje på 80 milliarder kroner i nåverdi Dette er en en konservativ innfallsvinkel når vi vet at
betalingsviljen for mange forbrukergrupper er langt over det som i dag betales for kraftoverføring.
80 milliarder kroner blir dermed å anse som en minimumsverdi.
Tabell 5.2: Betalingsvilje basert på dagens tariffinntketer (milliarder kroner)

Betalingsvilje reinvesteringer

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

Reinvestering

-6,8

-6,0

-8,4

-4,7

-13,0

-38,9

Nåverdi av fremtidig tariffinntekter

43,7

50,9

76,4

50,9

152,8

374,7

Nytteverdi reinvestering

36,9

44,9

68,0

46,2

139,8

335,8

Kilde: THEMA Consulting Group

Verdi av samordningsgevinster
Et godt eksempel er spenningsoppgradering av linjer som er bygget på 1960 og -70 tallet som uansett
bør reinvesteres om 20 år. Ved å erstatte en 300kV linje med en leder i hver retning (simplex) med en
420 kV linje med tre ledere i hver fase (triplex), kan den termiske overføringskapasiteten i den samme
korridoren økes 3,5 ganger, samtidig som kostnaden bare blir om lag 20 prosent høyere. Nåverditapet
ved å fremskynde reinvesteringen blir dermed liten sammenlignet med den gevinsten det er å øke
overføringskapasiteten ved å benytte den gamle traseen. Det gir både lavere investeringskostnader og
mindre naturinngrep.
Vi har gjort et lite regnestykke der vi sammenligner to alternativer. I det ene alternativet fremskyndes en
reinvestering på 1 milliarder kroner i 20 år og det gjennomføres en spenningsoppgradering som gir en
kapasitetsøkning på 3,5 ganger den opprinnelige overføringskapasiteten. I det andre alternativet
bygges det en ny linje ved siden av den gamle for å oppnå den samme kapasitetsøkningen. Vi antar at
den nye linjen vil koste 20 prosent mer enn å benytte den gamle traseen. Nåverdien av kostnadene for
alternativ 1 blir 1 milliarder kroner, mens nåverdien av alternativ 2 der reinvesteringen tas først om 20
år blir mer 1,56 milliarder kroner, altså en økning på mer enn 50 %. I tillegg vil alternativ 1 gi mindre
naturinngrep som gjør alternativet enda med attraktivt.
Tabell 5.3: Minimum betalingsvilje for reinvesteringene (milliarder kroner)

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

Reinvestering

-6,8

-6,0

-8,4

-4,7

-13,0

-38,9

Minimum betalingsvilje

9,3

10,9

16,3

10,9

32,6

80,0

Minimum nytteverdi reinvestering

2,6

4,9

7,9

6,2

19,6

41,1

Kilde: THEMA Consulting Group

Selv med en konservativ innfallsvinkel ser vi av Tabell 5.3 at verdien av revinvesteringer er
vesentlig over kostnadene. Det interessante økonomiske spørsmålet er derfor ikke om man skal
reinvestere, men når og på hvilken måte. Så selv om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å
reinvestere, er det ikke sikkert at reinvesteringsplanen er optimal. En for tidlig reinvestering
påfører samfunnet tap i form av for høye kostnader. Men som gjennomgangen av de regionale
rapportene viser, er mange av reinvesteringsprosjektene integrert med utvidelsesprosjekter. Det
betyr at timingen i mange tilfeller blir fremskyndet av behovet for utvidelser av kapasiteten.
I den videre analysen har vi trukket ut reinvesteringer med den begrunnelse at verdien er
udiskutabel og at for de reinvesteringsprosjektene som kunne ha vært utsatt, er timingen bestemt
av synergiene med prosjekter som er igangsatt utfra behovet for ny kapasitet. Implikasjonen er at
de kostnadene som skal veies mot øvrige nytteelementer, er summen av nyinvesteringer og økte
driftskostnader, som har en nåverdi på om lag 50 milliarder kroner.
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5.2.4

Forsyningssikkerhet

Beregnede historiske fylkesvise KILE-kostnader er vist i Figur 5.4. Som det fremgår av figuren,
varierer kostnadene knyttet til ikke levert energi både mellom år og fylker.
Figur 5.4: Gjennomsnittlig KILE-kostnader i ulike Regioner
350
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Kilde: NVE og THEMA (base rt på gjen no msnittlige beregninger og ikke faktisk KILE -kostnad)

Den gjennomsnittlig KILE-kostnaden for landet har ligget i underkant av 500 millioner kroner årlig
på landsbasis. I 2011 var kostnadene betydelig høyrere grunnet Dagmar-stormen. Den samfunnsmessige nåverdien av kostnadene med utgangspunkt i dagens nivå er omtrent 9 milliarder kroner.
Det er grunn til å tro at KILE-kostnadene vil øke dersom de foreliggende nettutviklingsplanene
ikke gjennomføres. Det vil skje både på grunn av høyere belastning i nettet og at enkelte anlegg
er modne for utskiftning pga. alder.
Det finnes ikke noen treffsikker metode for å beregne verdien av økt forsyningssikkerhet som
følge av at det investeres i nettet. I vår tilnærming har vi benyttet forskjellen mellom utkoblbare og
normale nettavtaler som en indikasjon på merverdien av et nett som tilfredsstiller kravene til
forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i forhold til et nett der stadige utkoblinger må påregnes.
Dvs. hvilken rabatt som nettselskapene vil måtte tilby sine nettkunder dersom de er villige til å
koble ut strømmen på kort varsel. Denne rabatten kan betraktes som en et uttrykk for den lavere
betalingsviljen for nettjenester nettkundene har i et svakt nett. Også betalingsviljen for høy
forsyningssikkerhet vil variere mellom kundegrupper. Betalingsviljen avhenger av de faktiske
avbruddskostnadene som de enkelte kundene påføres. Avbruddskostnadene påvirkes blant annet
av hvilke alternativer kundene har ved strømbrudd, og hvor store avsavnsverdiene er. Her kan det
være store variasjoner mellom kunder.
Vi har basert våre anslag på prisinformasjon fra Hafslund og har lagt til grunn en rabatt på 250
kr/kW.
Det kan innvendes til denne metoden at utkoblbare kontrakter er lite brukt og tilbys bare en liten
del av strømkundene. En annen innvending er at det finnes grader av forsyningssikkerhetsproblemer slik at det blir unøyaktig å bruke den samme rabatten over alt der det er utfordringer
knyttet til forsyningssikkerhet og leveringskvalitet. Den første innvendingen kan bety at vi undervurderer verdien av å øke forsyningssikkerheten, mens den andre kan bety at det er større
forskjeller mellom regionene enn det som kommer fram i våre beregninger. Vi kan også legge til
at vi har anvendt den samme rabatten for alle typer forbrukere, ikke bar de forbrukerne som har
alternativer. Det trekker vår metodikk i retning av konservative anslag for verdien av forsyningssikkerhet.
Ved å benytte denne fremgangsmåten har vi beregnet nåverdien av den økte forsyningssikkerheten som nettutbyggingsplanen gir. Vi inkluderer i beregningen bare forbruket i de
områdene som i dag ansees å ha en utilfredsstillende forsyningssikkerhet. Resultatene er vist i
Tabell 5.4. Totalt sett gir vår fremgangsmåte en nåverdi av forbedret forsyningssikkerhet på 19
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milliarder kroner. Vi ser av tabellen at de høyeste anslagene for betalingsvilje for forbedret
forsyningssikkerhet finner vi i Region midt og vest som i dag har områder med særlig svar
forsyningssikkerhet i dag.
Denne fremgangsmåten gjør at vi kommer vesentlig lavere ut enn det NVE og Statnett har gjort i
en nylig beregning av verdien av økt forsyningssikkerhet i Troms og Finnmark som følge av
forbindelsen Ofoten – Balsfjord – Hammerfest25. På den annen side er verdiene omtrent det
dobbelte av den som fremkommer med å ta utgangspunkt i dagens KILE-kostnader. Vi må også
legge til grunn at vi også i fremtiden vil måtte leve med avbruddskostnader, men på et lavere nivå
enn alternativet. Som drøftet i kapittel 4, er vår vurdering at KILE-verdiene undervurderer
avbruddskostnadene. Det er også slik at avbruddsrisikoen øker etter hvert som belastningen i
nettet nærmer seg de fysiske grensene. Et siste poeng er at KILE-verdiene ikke fanger opp alle
sider av forsyningssikkerhet og leveringskvalitet. Vi mener derfor at vår fremgangsmåte, selv med
alle de innvendingene som kan rettes mot metoden, gir et rimelig anslag på verdien av økningen i
forsyningssikkerhet og leveringskvalitet som den forliggende nettutbyggingsplanen innebærer.
Tabell 5.4: Nåverdi av beregnet betalingsvilje for økt forsyningssikkerhet pr. region. Milliarder kroner (2012)

Nord
Betalingsvilje forsyningssikkerhet

Midt

2,5

6,3

Vest
7,4

Sør

Øst
0,7

Totalt
2,1

19,0

Kilde: THEMA Consulting Group

5.2.5

Tilknytning av ny produksjon

Vi har antatt at det blir realisert mellom 11 og 15 TWh i Norge innen utgangen av 2020, som er
beskrevet i kapitel 4. I de regionale rapportene har vi kartlagt hvilke av utbyggingsplanene for ny
kraftproduksjon som er avhengig av at de forliggende nettutviklingsplanene blir realisert. På
landsbasis viser gjennomgangen at 3,6 TWh vannkraft og 4,8 TWh vindkraft, til sammen 8,4 TWh
faller i den kategorien. Flere steder i landet er det allerede i dag kapasitet til å knytte opp ny kraftproduksjon, slik at Norge samlet sett, vil ha kapasitet til å innfri fornybarmålet på 13,2 TWh.
Beregningene bygger på følgende forutsetninger
Vannkraft:


Gjennomsnittlig utbyggingskostnadene er anslått til 4,5 kroner pr kWh for vannkraftanlegg



Driftskostnader er anslått til 5 øre/kWh



Engrospris på kraft på 40 øre/kWh og en sertifikatpris på 20 øre/kWh



Reelt avkastningskrav på 7 % før skatt



30 års levetid

Vindkraft:


For vindkraft har vi benyttet prosjektspesifikke data hentet fra en database som THEMA
har bygget opp

Tabell 5.5 viser den nasjonale oversikten over ny vind- og vannkraftprosjekter som vi antar er
avhengig av nettutbygging for å bli realisert. Som oversikten viser er det særlig i Region vest, midt
og nord at de foreliggende nettplanene er avgjørende for realiseringen av mange lønnsomme
prosjekter. Den samlede nåverdien (2012) på landsbasis er beregnet til knapt 11,7 milliarder

25

NVE kommer frem til at nåverdien av den økte forsyningssikkerheten (reduserte avbruddskostnader) for Ofoten – Balsfjord
og Balsfjord - Hammerfest er om lag 6,6, milliarder kroner tilsammen, se NVEs konsesjonsvedtak 21 og 22 for mai 2012. Vårt anslag
gir 2,5 milliarder kroner for forsyningssikkerhet og 1,2 milliarder kroner for økt kraftforbruk. Det skyldes blant annet at NVE har lagt inn
et høyere forbruk enn det vi har lagt til grunn.
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kroner26. De samlede produksjonsprosjekter som “venter” på at nettprosjektene skal realiseres har
vi anslått til 38 milliarder i investeringskostnad.
Tabell 5.5: Kraftproduksjon som er avhengig av nettutbygging

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

Vannkraft (TWh)

1,0

-

2,2

0,4

-

3,6

Vindkraft (TWh)

0,6

2,5

1,6

0,1

-

4,8

Nåverdi (mrd. NOK)

2,7

3,6

4,6

0,8

-

11,7

Kilde: THEMA Consulting Group

5.2.6

Storskala forbruk

Storskala forbruk omfatter i Norge de kraftintensive industriene og petroleumsvirksomheten.
Gjennomgangen viser at det hovedsakelig er petroleumsvirksomhet som representerer den
potensielle veksten i kraftforbruket. Noen steder kan ikke denne veksten realiseres uten at de
foreliggende nettutbyggingsplanene gjennomføres. Det er også slik at flere av elektrifiseringsprosjektene har vært vesentlige bidragsytere til det økte nettutbyggingsbehovet som har oppstått.
Kraft fra land til petroleumsvirksomheten
Petroleumssektoren bruker i dag om lag 5,7 TWh kraft. Dette forbrukstallet inkluderer
leverandørindustriens forbruk. Fram til 2020 har vi anslått en potensiell vekst i forbruket til
petroleumssektoren på rundt regnet 5 TWh. Regionsvis fordelingen er vist i Figur 5.5. Forbruket i
petroleumssektoren er ventet å øke betydelig utover 2020 og særlig i de nye områdene i nord
som følge av petroleumsvirksomheten. I Barentshavet og Norskehavet er det for uoppdagede
ressurser anslått at petroleumsnæringen vil ha et kraftbehov på over 10 TWh som bygges opp fra
tidlig på 2020-tallet til en topp rundt 2040. For at dette potensialet skal kunne realiseres ved hjelp
av elektrisk kraft må nettverksplanene allerede hensyn ta denne utviklingen.
Figur 5.5: Forventet vekst i kraft fra land til petroleumsvirksomheten fram til 2020
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Kilde: THEMA Consulting Group

Den desidert største forbruksøkningen ventes i Region Vest, som både skyldes økt kraftbehov på
Trollfeltet og Gjøa-feltet samt kraftforsyningen til Martin Linge-feltet. Vekstanslaget for Region
vest forutsetter i tillegg elektrifisering av Utsirahøyden. Veksten i Region nord er knyttet til kraftleveranser til Goliat-feltet, mens økningen i Region Midt gjelder økt forbruk på Nyhamna, både
tilknyttet økt kompresjonsbehov på Ormen Lange og et nytt gassrør fra Norskehavet.

26

Beregningen for Region midt er basert på at nytteverdien av vindkraftutbyggingen er lik investeringskostnaden for Fosenledningen.
Nåverdien av vindkraft i Region Midt er estimert lik minimum investeringskostnaden for nettinvesteringen.
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Ifølge Statnett er det i dag kapasitet til å forsyne utbyggingene på Utsirahøyden, som har et
kraftbehov på 200 MW i 2020 og 250 MW i 2025. Men hvis Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy
skulle bli utbygget, vil ytterligere investeringer i nettet være nødvendig. Det er plass til det økte
kraftforbruket på Goliat-feltet, men en tilstrekkelig forsyningssikkerhet for regionen er avhengig av
at forbindelsen Ofoten – Balsfjord- Hammerfest blir bygget. Det hadde heller ikke plass til å
forsyne landanleggene for et nytt gassrør til Nyhamna uten at Ørskog – Fardal forbindelsen.
Videre er det slik at flere av de andre kraft-fra-land prosjektene, som har tilsagn på kraft, bidrar til
utbyggingsbehovet av kapasiteten gjennom den veksten i kraftforbruket de bidrar med.
Tabell 5.6: Gjenstående investeringer i felt som får kraftforsyning fra land

Felt

Investeringer
(mrd. NOK)

Kommentar

Vallhall

12,0

Kraftleveranser påvirker utbyggingsbehovet for nett i regionen

Martin Linge

26,0

Tilfredsstillende forsyningssikkerhet avhengig av pågående nettutbygging

Troll

29,0

Omfatter investering i økt kompresjon. Tilfredsstillende forsyningssikkerhet avhengig av pågående nettutbygging

Gjøa

3,0

Avhengig av nettutbygging

Ormen Lange

37,0

Investeringer i økt trykkstøtte er inkludert. Tilfredsstillende forsyningssikkerhet er avhengig av pågående nettutbygging

Nye gassfelt i
Norskehavet

60,0

Kraftleveranser gjelder terminal og tilfredsstillende forsyningssikkerhet
er avhengig av pågående nettutbygging

Goliat

33,0

Tilfredsstillende forsyningssikkerhet er avhengig av nettutbygging

Sum

200,0

Kilde: Offshore.no (2012)

Tabell 5.6 viser gjenstående investeringer i petroleumsprosjekter som får eller vil få kraft fra land.
Tar vi med de planlagte nye gassfeltene i Norskehavet kommer de samlede investeringene opp i
200 milliarder kroner. Vi anslår at om lag halvparten, dvs. 100 milliarder kroner gjelder anlegg
som er avhengig av de foreliggende utbyggingsplanene for å kunne få levert kraft fra land med en
tilfredsstillende forsyningssikkerhet.
De samfunnsøkonomiske gevinstene av nettutbyggingen i forhold til petroleumssektoren (eller
tapene ved ikke å gjennomføre dem), er avhengig av hva som hadde vært eller vil være
alternativene. Et tenkt alternativ ville ha vært å stoppe eller utsette de petroleumsprosjektene inntil
kraftforsyningen kom på plass. De samfunnsøkonomiske kostnadene ville bli svært omfattende,
siden prosjektene er store og svært lønnsomme og en kan trekke i tvil om en utsettelse hadde
vært et reelt alternativ.
Et annet alternativ ville ha vært å forsyne anleggene med lokale gassturbiner. I så fall ville de
samfunnsøkonomiske kostnadene avleire seg i form av en svekket klimagevinst, jfr. avsnitt 5.2.9.
Vi deler derfor de samfunnsøkonomiske nytteeffektene av å kunne betjene økt kraftoverføring til
petroleumsprosjektene inn i to. Den ene gjelder den bedriftsøkonomiske betalingsviljen som vi
setter lik dagens overføringstariff pr. kWh overført. Denne nytten er behandlet under avsnitt 5.2.7
nedenfor. Den andre delen er den eventuelle klimagevinsten som kan knyttes til kraft-fra-land
prosjektene som er analysert i avsnitt 5.2.9.
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5.2.7

Betalingsvilje for økt kraftoverføring

Betalingsviljen for økt kraftoverføring antar vi er minst lik dagens gjennomsnittlige nettariff
multiplisert med det økte volumet som blir overført.27 Vi mener dette er en god tilnærming som
baserer seg på den observerte betalingsviljen i dagens overføringsmarked. Verdien av å være
tilkoblet nettet og betale for kraftoverføring er nok høyere enn det, se betraktninger i boksen.
Hva bestemmer betalingsvilje for nett?
Betalingsviljen for å være tilknyttet nettet og betale for kraftoverføring er avledet av hva som er
kostnadene for å skaffe energi på andre måter. Betalingsviljen til den kraftintensive industrien, der kraftkostnadene utgjør en stor kostnadskomponent, er også påvirket av produktmarkedene og den generelle
inntjening i disse bedriftene. Sannsynligvis er betalingsviljen høyere enn dagens nettariff, siden det vil
påføre bedrifter og husholdninger svært store ulemper å skulle koble seg av nettet og skaffe seg energi
på annen måte.
Betalingsvilje for kraftoverføring er også avhengig av om kundene allerede er tilknyttet nettet eller om de
står i valget mellom nettilknytning eller andre former for energiforsyning. En kunde som allerede er
knyttet til nettet vil sannsynligvis ha en høyere betalingsvilje enn en kunde som står overfor valget om
hvilken energiforsyning han eller hun skal velge. En interessant aktørgruppe i så måte er hytteeiere som
må velge om de skal bygge eller kjøpe en hytte med eller uten strøm fra nettet. Hytteeierne kan jo
alternativt basere seg på gass, ved og solstrøm. En interessant fremgangsmåte for å skaffe seg mer
kunnskap om betalingsviljen ville være å samle inn informasjon om prisforskjeller mellom hytter med
samme størrelse og standard, men med og uten strøm fra nettet. Da kunne en regne seg tilbake til
hvilken verdi (potensielle) nettkunder legger på det er å være knyttet til nettet og gjøre bruk av
overføringstjenester.

Tar vi hensyn til at nettariffen varierer mellom ulike forbruksgrupper, kan vi anslå økningen i
betalingsviljen for nettilknytning. Den fremkommer ved å multiplisere det økte overføringsvolumet
med den gjennomsnittlige nettariffen som de ulike kundegruppene betaler. Vi bruker den samme
fremgangsmåten for alle kundegrupper.
Hvordan betalingsviljen for nettilknytning under denne forutsetningen øker over tid i de ulike
regionene, er vist i Figur 5.6.

27

For å unngå dobbeltregning legger vi inn bare veksten i kraftforbruk, mens vi under punkt 5.2.4 har regnet på det eksisterende
forbruket i de områdene som i fag antas å ha en for svak forsyningssikkerhet.

Side 73

THEMA Consulting Group
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
www.t-cg.no

THEMA-Rapport 2012-34 På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping.

Figur 5.6: Økt årlig betalingsvilje for kraftoverføring knyttet til vekst i kraftforbruk i Norge, region for region,
2012 – 2020.
Nord

1800

Midt
1600

Vest
Øst

1400

Sør

Millioner kroner

1200

1000
800
600
400
200
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: THEMA Consulting Group

Nåverdien av betalingsviljen for økt kraftoverføring er beregnet til 26 milliarder kroner. Denne
betalingsviljen forutsetter at nettet holder en tilfredsstillende forsyningssikkerhet.
Det kan innvendes at etterspørselsprognosene er usikre og at en økning i nettkostnadene som
planene vil medføre, kan bety at prissensitiv industri vil redusere sin kraftetterspørsel og dermed
også etterspørsel etter nett som følge av prisoppgangen. Det er imidlertid ikke sikkert at en
nedbygging av kraftintensiv industri, alt i alt vil redusere behovet for nett. En nedbygging vil kunne
øke behovet for å transportere mer kraft ut av de områdene der den kraftintensive industrien
eventuelt bygger ned.
Å vurdere hvor stor andel av den økte betalingsviljen som skal krediteres de økte investeringene i
nettet er en komplisert spørsmål. Det er sannsynligvis slik at en del av veksten i etterspørselen
etter kraftoverføring kunne vært håndtert uten å investere i økt kapasitet. Vi har derfor anslått hvor
stor andel av veksten i kraftforbruket som antas å være avhengig av de planlagte
nettinvesteringene på de ulike nettnivåene, region for region, se Tabell 5.7.
Tabell 5.7: Nåverdi av betalingsvilje for økt kraftoverføring fram til 2020 som er avhengig nyinvesteringer.
Milliarder kroner (2012)

Betalingsvilje økt kraftoverføring (vekst)

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

1,2

3,1

6,9

3,0

12,2

26,4

Kilde: THEMA Consulting Group

5.2.8

Økt evne til å håndtere økt kraftutveksling

En sentral del av nettutviklingsplanen i Region sør er utbyggingen av Østre og Vestre korridor.
Hvis Vestre korridor ikke gjennomføres, vil det i følge Statnett være restriksjoner på driften av de
eksisterende mellomlandsforbindelsene anslagsvis 50 prosent av tiden. Det fører til at den
samfunnsøkonomiske verdien av dem i følge Statnett faller med omlag 1,7 milliarder kroner
sammenlignet med en situasjon der de kan driftes uten slike restriksjoner.
Videre vil den økte kapasiteten som Vestre korridor medfører, gi rom for å bygge ut flere
mellomlandsforbindelser. Tar en med Skagerak 4 mellom Norge og Danmark som er under
bygging, er den samlede kapasiteten i mellomlandsforbindelser mellom Norge og andre land 6000
MW. Flere nye mellomlandsforbindelser er under planlegging. Den som trolig kommer først, er en
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kabelforbindelse på 1400 MW mellom Kvilldal i Rogaland og Tyskland (Norlink), som forventes å
stå ferdig i 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett (50%), Tennet (TSO) og Kf W
(Den tyske utviklingsbanken). Mellom Norge og UK er det to prosjekter under planlegging, begge
med en kapasitet på 1400 MW. Det ene i regi av Statnett i samarbeid med National Grid og det
andre i regi av Lyse Energi, EC-O, Agder Energi og Vattenfall (North Connect) i samarbeid med
Scottish and Southern Energy. Statnett har sagt at deres prosjekt kan stå ferdig i 2020. Det bør
også nevnes at Olje- og energidepartementet har et forslag om at bare Statnett kan eie
mellomlandsforbindelser i Norge ute på høring. Blir forslaget gjennomført, må i så fall North
Connect- prosjektet skrinlegges eller overføres til Statnett. Det må understrekes at ingen av de
nye prosjektene er besluttet igangsatt eller fått konsesjon. Det er derfor fortsatt en viss usikkerhet
knyttet til realiseringen av disse prosjektene.
Statnetts lønnsomhetsberegninger er gjengitt i beregningen nedenfor. Som det fremgår av Tabell
5.8 ligger nåverdien av en ny kabelforbindelse på henholdsvis 1000 og 1400 MW på 6-9 milliarder
kroner, etter at kabelinvesteringene er trukket fra. Kabelinvesteringene er på anslagsvis 7
milliarder kroner per kabel, hvilket innebærer at nytteverdien (før kabelkostnadene er trukket fra)
for to kabler kan komme opp i hele 28 - 32 milliarder kroner i nåverdi28. Den ene av de to kablene
vil bli knyttet til nettet i Rogaland, dvs. i Region vest.
Figur 5.7: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av kabler. Nåverdier 2012 (5 %).
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Kilde: Statnett (2012 )

28

Investeringskostnadene for kablene er med i anslaget for de totale investeringskostnadene.
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Usikkerhet knyttet til lønnsomheten av mellomlandsforbindelser
Lønnsomheten av mellomlandsforbindelser er knyttet til gevinsten ved å levere kraft til det markedsområdet som har den høyeste prisen, og kjøpe kraften i det markedet som har lavest pris. På grunn av
ulik prisstruktur i ulike markeder, vil det variere hvilket marked som har lavest pris i ulike timer.
Handelsinntekten, eller flaskehalsinntekten, i en gitt time er lik prisforskjellen mellom markedene
multiplisert med handelsvolumet. Summen av flaskehalsinntekter over tid utgjør inntektsgrunnlaget for
mellomlandsforbindelsene.
Prisforskjellene er et resultat av forskjellige prisstrukturer mellom landene. Prisstrukturen bestemmes
av hvilken produksjonsteknologi som benyttes for å produsere kraft, og hvordan forbruket er
sammensatt. I Norge består det meste av kraftproduksjon av vannkraft med stor lagringskapasitet i
form av vannmagasiner. Det betyr at norske vannkraftprodusenter relativt kostnadsfritt kan regulere
produksjonen opp eller ned i tråd med variasjoner i forbruket. Prisene endrer seg derfor relativt lite over
døgnet. På kontinentet og i Storbritannia har den samlede produksjonsparken et stort innslag av
produksjonsteknologier med høye marginale kostnader som fases inn i markedet når forbruket er høyt.
Det betyr at prisene time for time over døgnet varierer langt mer enn i Norge og i Norden.
Det bygges ut en omfattende fornybarkapasitet i Tyskland og i Storbritannia i form av solenergi og
vindkraft. Det medvirker til at sammensetningen av produksjonsparken i landene endres og dermed vil
også prisstrukturene i landene endres. En kraftig utbygging av solenergi kan medvirke til å redusere
prisforskjellene mellom Norge og Tyskland på dagtid. Samtidig kan en økt andel utforutsigbar og
uregulerbar sol- og vindkraft medvirket til økt behov for fleksibilitet og dermed større verdier for norsk
regulerbar vannkraft. Utviklingen av produksjonsparken i Tyskland og Storbritannia får dermed
betydning for lønnsomheten av mellomlandsforbindelser. Også endringer på forbrukssiden kan få
betydning for prisstrukturen og lønnsomheten. Det er to av flere forhold som gir usikkerhet knyttet til
lønnsomheten av mellomlandsforbindelser.
Ved økt utvekslingskapasitet med andre land, så vil kraftflyten i deler av det norske systemet også
endres. Det kan gi utfordringer knyttet til driften av nettet og økte systemdriftskostnader (blant annet
ulike former for reserver) hvis det interne norske nettet ikke har tilstrekkelig kapasitet.

5.2.9

Klimaeffekt

Positive klimaeffekter kan knyttes til de foreliggende nettutviklingsplanene dersom de legger til
rette for å konvertere fra bruk av fossile brensler til fornybare energikilder, eller dersom de
muliggjør klimatiltak med en lavere tiltakskostnad enn ellers i økonomien. Vi har i denne studien
fokusert på sammenhengen mellom nettutvikling og elektrifisering av petroleumsvirksomhet. Hvis
det er slik at nettutbyggingen muliggjør fremtidig kraft-fra-land prosjekter, bør eventuelle positive
klimaeffekter inngå i det samfunnsøkonomiske regnestykket.
For å kunne vurdere hvilken samfunnsmessig gevinst som kan knyttes til kraft-fra-land prosjekter,
må en vite hva som er den riktige kalkyleprisen for utslipp. Her vil ulike tilnærminger gi vidt
forskjellige resultater.
Hvis vi legger til grunn klimaforlikets krav om at 2/3 av de avtalte utslippskuttene skal tas i Norge,
kan det argumenteres for at den norske marginale tiltakskostnaden er den riktige kalkyleprisen for
utslipp. Ifølge Klimakur 2020 (2010) ligger den marginale tiltakskostnaden rundt 1100 kroner pr.
tonn. En alternativ innfallsvinkel, dersom man ikke skal forholde seg til en nasjonal utslippsbegrensning, er å bruke anslag på den langsiktige globale tiltakskostnaden for å nå 2gradersmålet som ligger i overkant av 300 kroner pr. tonn i 2020, økende til vel 500 kroner pr.
tonn i 2030 og ytterligere 1700 kroner per tonn i 2050 (NOU, 2012:16).
Klimaeffekten av elektrifisering pr. tonn utslippsreduksjon ved å bruke kraft fra land beregnes som
forskjellen mellom kalkyleprisen for utslipp og tiltakskostnaden for det aktuelle elektrifiseringsprosjektet. Denne forskjellen multipliseres med de faktiske utslippsreduksjonene over tid som kan
knyttes til prosjektet. Til slutt beregnes nåverdien ved å neddiskontere den fremtidige gevinsten
(eller tapet). Hvis kalkyleprisen er høyere enn tiltakskostnaden, oppstår det en samfunnsøkonomisk merverdi av tiltaket, et tap dersom kalkyleprisen ligger under.
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Vi har i de regionale rapportene gjennomgått hvilke kraft-fra-land prosjekter på sokkelen som er
medvirkende til å utløse de forliggende utbyggingsplanene og som alternativt ville fått sitt energiforbruk fra gassturbiner, eventuelt blitt utsatt eller nektet konsesjon. Det at et nytt forbruk er
medvirkende til et investeringsbehov er ikke det samme som at nettilkytning forutsetter at nytt nett
bygges. Men det nye forbruket kan likevel bidra til å fremskynde behovet for når det er aktuelt å
utvide overføringskapasiteten i nettet.29 Vi begrenser oss ikke til bare å inkludere klimavirkningene
til de prosjektene der konsesjon er betinget av nytt nett, men også forbruk i områder med svak
forsyningssikkerhet der større nytt forbruk medvirker til investeringsbehovet.


Vi legger til grunn at kraft fra land til Goliat-feltet utenfor Finnmark er en medvirkende
årsak til å utløse utbyggingsbehovet i Nord Norge



Ørskog-Fardal-ledningen bidrar til Ormen Lange-feltet sikres kraft til økt trykkstøtte og at
landanleggene til et nytt gassrør fra Norskehavet kan få kraft fra nettet.



Vi har også lagt til grunn at utbygging av Sima-Samnanger og Modalen-MongstadKollsnes er en forutsetning for å kunne elektrifisere Martin Linge-feltet, levere kraft med
tilfredsstillende forsyningssikkerhet til kompressor 3 og 4 på Troll-feltet lokalisert på
Kollsnes Vi legger også til grunn at elektrifisering av Gjøa-feltet som har sitt
tilknytningspunkt på Mongstad har vært en medvirkende årsak til investeringsbehovet.



Vår vurdering er også at elektrifisering av Vallhall-feltet er medvirkende til at det har
oppstått behov for forsterkninger av nettet i Vest-Agder.

For alle disse prosjektene har vi beregnet utslippsreduksjoner med utgangspunkt i en alternativ
kraftforsyning med gassturbiner. Vi har antatt at tiltakskostnaden er lik summen av dagens kvotepris og CO2-avgift, dvs at elektrifisering av de aktuelle feltene er marginalt bedriftsøkonomisk
lønnsomme. Vi har beregnet nåverdien av klimaeffektene med utgangspunkt i to alternative
forutsetninger når det gjelder den samfunnsøkonomiske kalkylepriser:


Marginal tiltakskostnad i Norge gitt at klimaforlikets krav om at 2/3 av
utslippsreduksjonene skal tas hjemme



Global tiltakskostnad, gitt at 2-gradersmålet skal nås

Tabell 5.8 viser nåverdien av CO2-reduksjon30 for petroleumsvirksomheter beregnet på den måten
som er beskrevet over. Den høye enden av nåverdien viser resultatet med en kalkylepris for
utslipp på 1100 kroner pr. tonn, mens den lave enden viser resultatet nå en legger anslag på
nødvendig CO2-pris for å nå 2-gradersmålet.
Tabell 5.8: Klimaeffekter av kraft fra land på prosjekter per region (Nåverdi milliarder kroner)

Klimavirkninger

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

Høy (Marginal tiltakskostnad Norge)

2,8

3,0

7,9

4,3

0,0

18,0

Lav (Global tiltakskostnad)

0,5

0,4

1,1

0,5

0,0

2,4

Snitt

1,6

1,7

4,6

2,4

0,0

10,3

Kilde: THEMA Consulting Group

5.2.10

Systemeffekter som ikke er verdsatt

Utbyggingen og oppgraderingen av kraftnettet vil gi en del andre systemvirkninger som vi ikke har
verdsatt. De omfatter blant annet

29

Når en kapasitetsgrense overskrids er det ikke bare den siste MW som er årsaken til det

30

For landbaserte anlegg legger vi til grunn en utslippsfaktor på 344 tonn/GWh energibehov, for plattformer legger vi til grunne n en
utslippsfaktor på 638 tonn/GWh energibehov.
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Nettap. Den økte kraftflyten nord-sør, som forventes å transporteres gjennom kraftnettet,
vil øke nettapene. Men flere av de prosjektene som inngår i utbyggingsplanene fører til at
nettapene blir lavere enn de ellers ville ha vært. Det gjelder på alle nettnivåer. Så selv om
nettapene øker ville de ha økt enda mer med et mindre omfattende investeringsomfang.



Reduserte kostnader knyttet til mer effektiv systemdrift. Gjennomføringen av
investeringene påvirker de totale kostnadene for systemdriften ved å redusere behovet for
spesialregulering i regionen.



Reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader i kraftnettet for øvrig. Høy alder fører til
høye vedlikeholdskostnader. De reinvesteringene som gjøres, og som anslagsvis utgjør
40 prosent av de totale investeringskostnadene, vil føre til lavere vedlikeholdskostnader.

5.2.11 Verdien av usikre fremtidige muligheter etter 2020
Siden utbygging av overføringsanlegg utvider overføringskapasiteten sprangvis, vil det normalt
oppstå ledig kapasitet i nettet. Det kan også oppstå ledig kapasitet ved at noen investeringer
fremskyndes for å kunne realisere samordningsgevinster mellom prosjekter. Ledig kapasitet har
en verdi ved at den kan betjene et fremtidig usikkert overføringsbehov vi i dag ikke regner med,
men som har en viss sannsynlighet for å materialisere seg. Verdien av å ha ledig kapasitet må
selvsagt stå i fohold til de kostnadene som som ledig kapasitet representerer.. Men tilleggskostnadene som følger av sprangvise investeringer eller ledig kapasitet som kommer som følge
av samordningsbehov mellom prosjekter er ofte relativt sett små.
Fremtidige usikre overføringsbehov kan være knyttet til ulike forhold;
Økt forbruk
På lengre sikt kan mer omfattende konvertering fra fossile energikilder bidra til en større oppgang
i elforbruket enn en ren framskrivning på basis av befolkningsvekst. Konvertering av oljefyrte
kjeler ett område der potensialet for konvertering ikke fullt utnyttet. Økende bruk av elbiler vil også
representere en oppside for elforbruket. Nytteeffekter er økt betalingsvilje for kraftoverføring og
høyere klimaeffekt.
Fremtidig letevirksomhet på norske kontinentalsokkel kan øke etterspørselen etter kraft fra land i
et betydelig større omfang enn i dag. Det skyldes blant annet at fremtidige feltutbygginger i
økende grad vil benytte undervannsløsninger der en større del av prosessanleggene legges på
land. Det gjør elektrisitet fra nettet til et attraktivt alternativ selv uten at en legger inn noen verdi på
utslippsreduksjoner i forhold til bruk av gassturbiner i det hele tatt. Vi har anslått at elektrifisering
av fremtidig petroleumsprosjekter kan gi en merverdi på 1,1 milliard kroner i nåverdi i Region
nord.
Økt produksjon
Norge har et potensiale for utbygging av kraftproduksjon som er vesentlig høyere enn det som er
lagt til grunn i anslagene som er presentert så langt. Hvor mye som vil bli utbygget i fremtiden er
avhengig av utformingen av fremtidige støtteregimer for fornybar energi, teknologiutvikling samt
utviklingen av den nordiske kraftprisen. Under gunstige betingelser kan utbyggingsaktivitet i
Norge representere en økt betalingsvilje for noe av den ledige kapasiteten etter 2020.
Flere mellomlandsforbindelser
I følge Statnett vil det ikke uten videre være plass til flere mellomlandsforbindelser enn de to som
er lagt inn til henholdsvis Tyskland og UK. Men det er grunn til å tro at gjennomføringen av de
foreliggende utbyggingsplanene vil redusere fremtidige kostnader for eventuelt å knytte enda mer
utvekslingskapasitet til det norske nettet. Hvis fremtidige marginalkostnader i nettet er lavere enn
verdien av fremtidige mellomlandsforbindelser, som følge av de investeringer som gjøres fram til
2020 oppstår det en tilleggsverdi som i prinsippet kan godskrives de foreliggende planene.
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Tabell 5.9 oppsummerer våre vurderinger av tilleggsverdier, målt ved nåverdi, knyttet bruk av
ledig kapasitet i nettet etter 2020. Den regionen med de høyeste tilleggsverdier er Region Nord og
Region Vest. Samlet har de kvantifiserte tilleggsverdiene en nåverdi (2012) på 26,6 milliarder
kroner. Den største komponenten i beregningene er klimavirkningene, men også merverdi knyttet
til en mulig realisering av kraftproduksjon er vesentlig.
Tabell 5.9: Nåverdi av anslått tilleggsverdier etter 2020 (Milliarder kroner)

Verdien av ledig kapasitet

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

+

+

+

+

+

-

Kraftproduksjon

3,8

+

2,9

1,3

0,8

8,8

Betalingsvilje kraftoverføring

1,1

0,3

++/-

+/-

+/-

1,4

Betalingsvilje forsyningssikkerhet

Mellomlandsforbindelser

+

-

++

-

+

-

Klimavirkninger oljefyr + elbil

0,9

1,1

1,6

1,1

3,5

8,2

Klimavirkninger petroleumsvirksomhet

8,2

-

+

-

-

8,2

SUM

14,0

1,4

4,5

2,4

4,3

26,6

Kilde: THEMA Consulting Group

Nedenfor kommenteres merverdiene som er lagt inn i de regionale analysene noe nærmere:
Region nord
Kraftbehovet i Nord Norge kan øke betydelig dersom den fremtidige letevirksomheten i
Barentshavet og Norskehavet gir nye kommersielle funn. Av erfaring vet vi at letevirksomhet er
beheftet med stor usikkerhet, men ressursvurderingene gjør at mange med god grunn håper på
nye funn og feltutbygginger i havområdene utenfor Nord-Norge. Utbygginger av oljefelt vil kreve
energi og norske klimamål sannsynliggjør at kraft fra nettet er den energikilden som vil bli valgt for
å drive aktuelle installasjoner. Å forsyne prosessanlegg på land med energi fra nettet er
sannsynligvis dessuten et attraktivt alternativ som oljeselskapene vil ønske å velge av
økonomiske grunner. Gassco har anslått det mulige kraftbehovet til ny petroleumsvirksomhet etter
2020 til om lag 700 MW for Barentshavet og 600 MW for Norskehavet (NCS 2020). Det er
forventet at kraftbehovet vil nå en topp rundt 2040. Det er forutsatt kraften fra nettet vil brukes til
kompressorer og prosesseringsanlegg lokalisert på land, og ikke til rene oljeinstallasjoner
offshore. Det er usikkert at de fremtidige utbyggingsløsningene offshore vil gjøre kraft-fra-land
teknisk mulig. Det er også en oppside knyttet til utbygging av mer kraftproduksjon i denne
regionen.
Region midt
I region midt er det meldt inn en rekke behov knyttet til industriens planer om økt kapasitet.
Planene er såpass usikre at vi ikke har funnet det riktig å legge dem inn fram til 2020. Eventuelle
konkretisering av noen av disse planene i faktiske investeringer representerer en viktig oppside
for denne regionen. Det ligger også en viss oppside i fremtidig utbygging av flere prosjekter innen
fornybar energi.
Region vest
Her ligger det en betydelig oppside på anslagsvis 5 TWh fornybar energi utover det som vi har
forutsatt fram til 2020. Oljesektoren i denne regionen kan også øke sitt forbruk ved fremtidige
utbygginger og reinvesteringer på eksisterende felt.
Region Sør
Den største merverdien i denne regionen er utbygging av mer kraftproduksjon som det utbygde
nettet i regionen muliggjør. Det er også en fremtidig merverdi til klimaeffekten knyttet til økt
fremtidig konvertering til el av oljefyr og mer omfattende bruk av elbiler.
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Region Øst
I likhet med Region Sør er den største merverdien i denne regionen klimaeffekten knyttet til økt
fremtidig konvertering av oljefyr til el og mer omfattende bruk av elbiler. Det er også en fremtidig
merverdi knyttet til utbygging av mer kraftproduksjon som det utbygde nettet i regionen muliggjør.
5.2.12

Oppsummering

Figur 5.8 og Figur 5.9 oppsummerer de kvantifiserte kostnads- og nytteeffekter som er beskrevet i
dette kapitlet. Vi ser at de samlede nyttevirkningene overstiger nåverdien av nyinvesteringer og
økte driftskostnader med 34,4 milliarder kroner.
Figur 5.8: Oppsummering av kostnader og nytteeffekter
Nytte

Kostnader
40

10,3

Milliarder kroner (Nåverdi – 2012)

30

16,7

34,4

N/A

20

26,4

10
0
-10

11,7
-20

19,0

-30
-40

-6,0

N/A

-43,7

-50

Nyinvesteringer

Drift

Naturinngrep

Forsynings- Produksjon Nytt forbruk Velfungerende Effektiv drift Reduserte
sikkerhet
marked
klimautslipp
(mellomlandsforbindelser)

Totalt

Kilde: THEMA Consulting Group

Inkludert den kvantifiserte andelen av ledig kapasitet overstiger nytteeffektene kostnadene med
61 milliarder for samfunnet. Nytteeffektene av ledig kapasitet er ikke sannsynlighetsveid.
Figur 5.9: Nytteeffekter av ledig kapasitet i nettet
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Kilde: THEMA Consulting Group
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5.3 Risikovurderinger
5.3.1

Overinvestering eller tapte muligheter?

Planen for nettutbygging som er beskrevet tidligere er relatert til behovene for økt nettkapasitet.
Beregningene i forrige kapittel viser også at det vil være lønnsomt å oppfylle behovet for nett i de
fleste regionene. Men planleggingssituasjonen er usikker. Hvis noen av behovene som planen
bygger på ikke materialiserer seg, kan resultatet bli overinvestering.
Det er også mulig at hele eller deler av planen ikke blir realisert eller forsinket samtidig med at
behovene opprettholdes og endog forsterkes. Årsaker til forsinkelser kan for eksempel være
motstand fra ulike interessegrupper, forsinkelser i konsesjonsbehandlingen, færre og mer
kortvarige utkoblingsvinduer under utbyggingen eller kapasitetsbegrensninger i leverandørmarkedet.
De ulike tenkte tilfellene er illustrert i Figur 5.10. Ved utbygging av nett vil man ønske å oppnå en
balanse mellom behov for nettkapasitet og faktiske nettinvesteringer – en balansert utvikling.
Figur 5.10: Alternative balanser mellom behov og utbygging av nett
Stort behov for
mer nettkapasitet

Balansert utvikling =
Høy verdiskaping

Tapte
muligheter

Lønnsom
utbygging

Moderate
nettinvesteringer

Store
nettinvesteringer

Sparte
kostnader

Overinvestering

Lite behov for mer
nettkapasitet
Kilde: THEMA Consulting Group

Når vi kombinerer de to dimensjonene i figuren får vi fire alternative balanser med tilhørende
implikasjoner for verdiskapingen;


Tapte muligheter. Utfallet beskriver en utvikling der manglende nettutbygging gjør at
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter både på produksjons- og forbrukssiden ikke
blir realisert eller betydelig forsinket. I tillegg forsvinner verdien av ledig kapasitet.



Overinvestering. Utfallet beskriver en utvikling der etterspørselen etter overføringstjenester
viser seg å bli lavere enn forventet samtidig med at et høyt ambisjonsnivå for
nettutbyggingen likevel blir realisert. Verdien av ledig kapasitet vil øke i en slik situasjon
som kan realiseres på et senere tidspunkt.
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Sparte kostnader. Utfallet beskriver en utvikling der overføringsbehovet blir mindre enn
antatt samtidig med at flere nettprosjekter utsettes og skrinlegges. I tillegg forsvinner
verdien av ledig kapasitet som kan realiseres på et senere tidspunkt.



Lønnsom utbygging. Utfallet beskriver en utvikling der en omfattende nettutbygging fører
til et stort utbyggingsprogram både på produksjonssiden og forbrukssiden i kraftsektoren.

I de regionale rapportene har vi vurdert de ulike utfallene både kvalitativt og kvantitativt. Der
drøfter vi også naturinngrep nærmere. Vi har som tidligere nevnt ikke tallfestet kostnadene ved
naturinngrep, og det kan ikke utelukkes at det finnes enkeltprosjekter blant de planlagte
investeringene som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme isolert sett. På den andre siden må
det også påpekes at mye av porteføljen består av reinvesteringer. Ved bygging av nye linjer i
eksisterende traseer er naturinngrepene normalt moderate eller i beste fall null. Det finnes også
nyinvesteringer med små naturinngrep (som for eksempel bygging av transformatorstasjoner i
tettbygde strøk). Et annet moment er at prosjektene vil tilpasses kravene i konsesjonsbehandlingen underveis, slik at naturinngrepene blir akseptable.
Usikkerheten knyttet til det fremtidige overføringsbehovet og gjennomføringsutfordringene gjør at
det er en risiko at det norske overføringssystemet forblir i en form for ubalanse, enten ved at noe
av det underliggende behovet ikke materialiserer seg eller ved at deler av utbyggingsplanen
utsettes eller forsinkes. I det første tilfellet kan vi komme inn i form for “Overinvestering”, mens det
andre tilfellet best kan beskrives med “ Tapte muligheter”. Vår analyse viser store reduksjoner i
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i begge tilfeller, jfr Figur 5.11. De viktigste
usikkerhetene på behovssiden er knyttet til at en eller begge av de forventede nye mellomlandsforbindelsene ikke blir realisert, at omfanget av kraftutbyggingen blir mindre enn forventet og at
færre petroleumsprosjekter bygges med kraft fra land. Vår analyse viser likevel at det samfunnsøkonomiske tapet av å komme inn i en situasjon med “Tapte muligheter” er høyere enn tilfellet
med “Overinvesteringer”. Det skyldes først og fremst at bortfallet av lønnsomme prosjekter på
forbrukersiden har en høyere verdi enn reduksjonen i nettkostnadene. Dernest at verdien av den
ledige kapastiteten som “Overinvestering” medfører, er betydelig. Alt i alt viser beregningene at
gjennomføringen av de foreliggende planene har en høy forventet lønnsomhet, med utgangspunkt
i de kvantifiserte kostnads- og nytteeffektene. Det reflekterer den kritiske verdien som infrastrukturen har. Et annet hovedpoeng er at lønnsomheten svekkes ganske mye, hvis flere av de
usikre nytteelementene faller bort. Det er også en betydelig nedside sammenlignet med planen
dersom man kommer inn i en situasjon med tapte muligheter.
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Figur 5.11: Alternative balanser for nettinvesteringer
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Kilde: THEMA Consulting Group

Disse resultatene viser at det er store verdiforskjeller mellom de ulike utfallene. Det understreker
viktigheten av at planene utformes og gjennomføres på en måte som i størst mulig grad bygger
på gode analyser av de fremtidige behovene for kraftoverføring og at en har en utbyggingsstrategi
som er fleksibel nok til å tilpasse seg endrede forutsetninger etter hvert som de usikre faktorene
avdekkes.

5.4 Ringvirkninger
5.4.1

Samlede investeringer i nett og produksjon

Samlede investeringer, inkludert kraftproduksjon, på nasjonalt nivå er estimert til å utgjøre i
overkant av 177 milliarder kroner i løpet av perioden. Figur 5.12 viser forventede investeringer
frem til 2020 fordelt på nett og vann- og vindkraftproduksjon.
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Figur 5.12: Forventede investeringer i nett og produksjon i perioden på nasjonalt nivå, 2012-2020
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Kilde: Statnetts oppdaterte investeringsplan 2012, RKSUer for de ulike regionene

5.4.2

Verdiskapingskonsekvenser

Når det investeres, vil utbyggerne kjøpe inn varer og tjenester til utbyggingsprosjektene som gir
økonomisk aktivitet i leverandørbedriftene. I tillegg engasjeres ressurser i egne selskaper. En del
av leveransene kjøpes inn fra utlandet, mens kjøpene i Norge fordeles mellom lokale, regionale
og nasjonale leverandørbedrifter. Fordelingen varierer fra prosjekt til prosjekt og fra landsdel til
landsdel. Likevel går det an å gjøre anslag basert på erfaringstall.
Figur 5.13 viser hvordan investeringene i produksjon- og nettanlegg bidrar til verdiskaping31 hos
regionale og øvrige nasjonale leverandørbedrifter i løpet av perioden. Med regionale bedrifter
menes bedrifter som er lokalisert i de fylkene som nett- og produksjonsanleggene ligger i, mens
de nasjonale fanger opp de resterende norske leverandørbedriftene. Våre tall viser at om lag 27
prosent av de norske leveransene leveres av leverandører lokalisert i regionen til de aktuelle
prosjektene, mens 73 prosent av leveransene leveres av leverandører lokalisert i resten av
landet. Det må understrekes at figuren ikke viser endringene i forhold til den verdiskapingen som
leverandørbedriftene nyter godt av knyttet til det investeringsnivået som vi har hatt de siste årene.

31

En bedrifts bidrag til verdiskaping, måles i nasjonalregnskapet ved hjelp av bedriftens bruttoprodukt. Bruttoproduktet er definert som
bedriftens produksjonsinntekter inklusiv eventuelle subsidier minus verdien av vareinnsats (råvarer, energiforbruk og andre
innsatsfaktorer eksklusiv arbeid og kapital). Bruttoproduktet anvendes til å avlønne arbeid, kapital og skatter til stat og kommune.
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Figur 5.13: Investeringenes bidrag til nasjonal og regional verdiskaping hos norske leverandørbedrifter på
nasjonalt nivå, 2012-2020
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Kilde: THEMA Consulting Group

Figur 5.14 viser årlig verdiskaping fra norske leverandørbedrifter knyttet til leveranser til
henholdsvis investeringer i produksjon, distribusjon, regional, og sentralnett.
Figur 5.14: Årlig verdiskaping i leverandørbedrifter knyttet til leveranser av varer og tjenester fordelt på ulike
investeringskategorier, 2012 -2020. Millioner kroner (2012)
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Kilde: THEMA Consulting Group

Etter at investeringene er foretatt og anleggene settes i drift øker omsetningen i energiselskapene. Det skaper økt verdiskaping i kraft- og nettselskapene som dels anvendes til å betale
kapitaleierne (både eiere og långivere), arbeidskraften som benyttes for å betjene de nye
anleggene, samt skatter og avgifter. I tillegg kommer verdiskapingen som genereres hos energiselskapenes underleverandører som følge av innkjøp av varer og tjenester i driftsfasen. Figur
5.15 viser hvordan verdiskapingen kan komme til å øke i perioden 2012 – 2020 etter hvert som
anleggene tas i bruk. Figuren viser verdiskapingsbidragene knyttet til både produksjonsanlegg og
nettanlegg, samt hos de respektive energiselskapenes underleverandører. Verdiskapingen i
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produksjonsanleggene bygger på en forutsetning om en samlet kraft- og sertifikatpris på 60 øre
/kWh.
Figur 5.15: Økt verdiskaping knyttet til drift av utbygde anlegg på nasjonalt nivå 2012 – 2020. Millioner kroner
(2012)
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Kilde: THEMA Consulting Group

5.4.3

Sysselsetting

De planlagte investeringene skaper direkte sysselsettingsvirkninger i energiselskapene selv og
deres underleverandører. I energiselskapene sysselsettes deler av de ansatte ved at de
engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av prosjektene, samtidig som energiselskapenes
innkjøp av varer og tjenester bidrar til sysselsetting i leverandørindustrien.
Investeringene vil også bidra med indirekte sysselsetting gjennom såkalte kryssløps- og konsumvirkninger. Indirekte kryssløpsvirkninger påløper som følge av at leverandørene til kraftbransjen
genererer et behov for sysselsetting og innsatsvarer hos sine underleverandører. I sin tur vil disse
underleverandørene generere økte leveranser fra sine underleverandører igjen osv. i en uendelig
rekke. Alle de som jobber med byggingen har også et behov for varer og tjenester som mat og
klær, helsetjenester, etc. Etterspørselen øker, og det blir behov for arbeidskraft i samfunnet
forøvrig. Denne siste effekten omtales som indirekte konsumvirkninger. Figur 5.16 viser direkte og
indirekte sysselsettingsvirkninger knyttet til bygging av nye produksjons- og nettanlegg på
nasjonalt nivå i perioden 2012 til 2020. Disse virkningene utgjør i løpet av perioden i snitt overkant
15 500 årsverk årlig. Forventet sysselsetting er relativt jevnt fordelt mellom årsverkene i energiselskapene og leverandørbedriftene i flere ledd.
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Figur 5.16: Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger av investeringer i nett og produksjonsanlegg målt i
antall årsverk, 2012 – 2020.
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Figur 5.17 viser antall sysselsatte årsverk i energiselskapene selv og deres underleverandører
som kan knyttes til drift og vedlikehold av nye anlegg bygget ut i perioden 2012-2020. I slutten av
perioden sysselsettes rundt 4500 årsverk, jevnt fordelt på direkte og indirekte virkninger. Som
figurene illustrerer er mesteparten av den økte sysselsettingen knyttet til investeringsfasen. Dette
indikerer at mye av sysselsettingen som følger i kjølvannet av de betydelige investeringene vil gå
over til andre sektorer etter hvert som anleggene er ferdigstilt og satt i drift. Økningen i antall
årsverk som er knyttet til drift og vedlikehold av de nye anleggene forventes imidlertid å vedvare.
Figur 5.17: Direkte og indirekte sysselsettingseffekter målt i antall årsverk knyttet til anlegg som settes i drift
på nasjonalt nivå, 2012 – 2020.
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6

EN NASJONAL STRATEGI FOR UTVIKLINGEN AV NETTET

Vi trenger en nasjonal strategi for nettutviklingen for å ivareta sentrale samfunnshensyn
som verdiskaping, forsyningssikkerhet og kutt i utslippene av klimagasser. Nyttevirkningene av nettinvesteringer er imidlertid vanskelige å tallfeste, og kostnadene ved
underinvesteringer er svært høye. Samtidig tar nettutbygging lang tid. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det derfor hensiktsmessig å basere nettutviklingen på et
overordnet teknisk kriterium for forsyningssikkerhet og gjerne være i forkant av behovene.
En nasjonal strategi for utviklingen av nettet må samtidig veie behovet for forsyningssikkerhet mot kostnader og naturinngrep. Det er også ønskelig å øke fleksibiliteten med
hensyn til nettinvesteringer. Viktige grep i den forbindelse er å legge til rette for økt
forbruksfleksibilitet og mer effektive beslutningsprosesser for investeringer. I tillegg må vi
ha en markedsdesign og en regulering som i størst mulig grad allokerer nettkostnadene til
de som er opphav til kostnadene. Vi bør også etterstrebe en mest mulig balansert nettutvikling der vi søker å fordele investeringene over tid slik at vi unngår store svingninger i
aktiviteten i leverandørmarkedet og nettleien.
Et robust nett er avgjørende for verdiskapingen i Norge, og er viktig for å legge til rette for
befolkningsvekst og klimatiltak i petroleum, transport og oppvarming. Investeringsplanene i nettet
de neste 10 årene er nødvendige for å dekke de underliggende behovene i samfunnet og
samtidig møte kravene fra politisk hold om utbygging av fornybar kraft og klimamålene både i
2020 og 2050. Nettet er en kritisk infrastruktur som hele samfunnsutviklingen er avhengig av.
Planene for de neste 10 årene utgjør samlet sett en investeringsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Samtidig har de omfattende investeringsplanene konsekvenser for kostnadsnivået og
naturinngrep. Det betyr at vi må avveie behovet for nettinvesteringer mot de samfunnsøkonomiske kostnadene og vurdere alternative tiltak og virkemidler. Det betyr også at
investeringene vi beslutter å gjennomføre, må skje kostnadseffektivt. Det er avgjørende for å sikre
at samfunnet – nettkundene – aksepterer både investeringene i seg selv og kostnadskonsekvensene.
Dersom vi lykkes i å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme nettinvesteringer og samtidig
balansere nytten mot kostnader og naturinngrep, har vi lagt et godt grunnlag for å nå sentrale
samfunnsmål knyttet til forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping både i 2020 og på lengre sikt:


Vi opprettholder forsyningssikkerheten for eksisterende nettkunder.



Vi kan møte den langsiktige klimautfordringen gjennom konvertering til en CO2-nøytral
energibærer basert på fornybar kraft i petroleum, transport og varmemarkedet.



Vi legger til rette for befolkningsvekst og økonomisk utvikling. Fremtidens forbrukere og
bedrifter – og andre kritiske infrastrukturer i samfunnet – vil trenge en sikker forsyning av
elektrisitet i minst like høy grad som i dagens Norge.



Vi legger til rette for mer fleksibelt forbruk og et smartere og mer effektivt energisystem på
lang sikt.

Skal vi nå disse målene, kreves en effektiv nettpolitikk eller en nasjonal strategi for utviklingen av
nettet. I dette kapitlet drøfter vi hvordan vi kan utforme en slik nasjonal strategi. Vi ser først på
hvilke kriterier som bør legges til grunn for den overordnede utviklingen av nettet med utgangspunkt i behovet for å bygge ut nettet på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Deretter diskuterer
vi hvordan en nasjonal strategi for nettutbygging kan gjennomføres i praksis.
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6.1 Kriterier for nettutviklingen
Kriteriene for utviklingen av det norske nettet kan utledes med utgangspunkt i energiloven.
Energiloven innebærer et overordnet mål om
“at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på
en samfunnsmessig rasjonell måte” (Energiloven §1-2)
Lovens formål omfatter alle nettnivåer, både sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Samfunnsmessig rasjonell er i all hovedsak å tolke som identisk med samfunnsøkonomisk effektiv, jf.
Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) der Olje- og energidepartementet drøfter begrepene. Energiloven med
tilhørende forskrifter gir flere føringer på hvordan samfunnsmessig rasjonell nettutvikling skal skje
i praksis:


Nettselskapene har tilknytningsplikt for forbruk og produksjon på alle nettnivåer. Det kan
gjøres unntak i ekstraordinære tilfeller for forbruk. For produksjon er unntaksvilkåret mindre
strengt ved at det kan gis unntak dersom nettilknytning ikke er samfunnsmessig rasjonelt.
Høye nettkostnader (høyere enn den samfunnsøkonomiske verdien av kraftproduksjonen)
kan være et grunnlag for unntak for produksjon. For forbruk krever unntak svært høye
kostnader eller at forsyningssikkerheten er truet ved tilknytning.



Forskrift om leveringskvalitet stiller spesifikke krav til ulike aspekter ved
spenningskvaliteten i nettet.



Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, tariffer og inntektsrammer
(kontrollforskriften) fastsetter at nettselskapene skal gis økonomiske incentiver knyttet til
avbrudd som rammer sluttbrukere.

Videre har Olje- og energidepartementet pålagt Statnett gjennom selskapets vedtekter å investere
ut fra samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier. Statnett har på sin side valgt å legge til grunn
N-1-kriteriet for selskapets investeringsbeslutninger. Som vi har drøftet tidligere i rapporten, er N1-kriteriet å regne som en operasjonalisering av det underliggende formålet om samfunnsøkonomisk effektiv nettutbygging, gitt at vi ikke kjenner den fulle verdien av økt forsyningssikkerhet for samfunnet og gitt særtrekkene ved investeringer knyttet til nettet som naturlig
monopol. Dette støttes også i Nettmeldingen og Sjøkabelutredningen Utvalg IV.
Samtidig er det klart at en mekanisk anvendelse av N-1 eller andre tekniske kriterier for
forsyningssikkerhet kan gi svært høye nettkostnader over tid. Energilovens formål innebærer ikke
et krav om forsyningssikkerhet for enhver pris, men en avveining mellom nytte og kostnader slik
at resultatet blir et samfunnsmessig rasjonelt energisystem. Det er derfor viktig å påpeke at N-1kriteriet slik Statnett har operasjonalisert det, gir flere muligheter for unntak. For det første tillates
utfall opptil 200 MW i én time (på størrelse med en mellomstor norsk by). Kriteriet kan også
fravikes dersom kunden ikke ønsker å betale anleggsbidrag for investeringen (i de tilfeller hvor
anleggsbidrag er aktuelt). Det er også mulig å fravike N-1-kriteriet dersom det er inngått
individuelle KILE-avtaler eller installert systemvern, eller dersom det er praktisk umulig eller svært
kostbart å oppfylle kriteriet. Vi finner lignende unntaksvilkår også i andre europeiske land.
I sum betyr energilovens formål at vi skal investere for å ivareta forsyningssikkerheten, men vi må
også søke å finne alternative løsninger og helst unngå overinvesteringer. Vi trenger derfor et
regulatorisk rammeverk som gjør det mulig å identifisere nytte og kostnader for samfunnet ved
ulike tiltak. Sentrale verktøy for å avdekke forholdet mellom nytte og kostnader, i tillegg til
konsesjonsbehandlingen av nettinvesteringer, er den økonomiske reguleringen av nettselskapene, tariffregelverket og markedsdesign:


Kraftprisene gir generelle signaler om behovet for økt kapasitet i produksjon, redusert
forbruk eller økt import.



Nettariffene gir signaler om knappheter i overføringssystemet på ulike nivåer på kort sikt.
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Anleggsbidrag gir signaler om knappheter i overføringssystemet på lang sikt (selv om
signalene i dag er begrenset av den manglende adgangen til å kreve anleggsbidrag i det
maskede nettet).



Nettselskapene får økonomiske incentiver til å avveie nettkostnader mot nytten av økt
kapasitet, herunder avbrudd.

Oppsummert innebærer dette at kriteriene for utvikling av nettet kan formuleres slik:


Vi skal investere slik at vi opprettholder en høy forsyningssikkerhet. N-1-kriteriet og
tilknytningsplikten, med unntaksmuligheter, er den sentrale praktiske operasjonaliseringen
sammen med krav til spenningen.



Vi skal ta hensyn til kostnadene for samfunnet ved nettinvesteringer. Det siste innebærer at
vi skal ha et regulatorisk og konsesjonsmessig rammeverk som setter oss i stand til å
minimere kostnadene ved nettinvesteringer over tid.

6.2 Gjennomføringsutfordringen
Kriteriene for nettutviklingen gir viktige føringer for hvordan vi skal investere i nett over tid, på alle
nivåer fra sentralnettet ned til distribusjonsnettet. Kriteriene for nettutviklingen tilsier at vi har
behov for å gjøre betydelige investeringer i nettet de nærmeste årene for å møte samfunnets krav
til forsyningssikkerhet og tilgang på kraft for en økende befolkning og en voksende økonomi.
Kriteriene er imidlertid bare ett av elementene i en nasjonal strategi. Skal vi realisere den ønskede
nettutviklingen til akseptable kostnader, må vi også ha en strategi for gjennomføring av
investeringene. Vi har flere utfordringer med hensyn til gjennomføring:
6.2.1

Nettselskapenes kapitalutfordring

Utviklingen av nettet er basert på at nettselskapene skal investere ut fra normale
bedriftsøkonomiske kriterier og myndighetsbestemte krav til nettets beskaffenhet og
leveringskvaliteten. Nettselskapenes inntekter skal i henhold til energilovforskriften gi en rimelig
avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Skal de ønskede
nettinvesteringene realiseres, er det to betingelser som må være oppfylt:


Det må være bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre samfunnsøkonomisk
lønnsomme nettinvesteringer. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten avhenger primært
av NVEs økonomiske reguleringen og sammenhengen mellom de økonomiske
reguleringene og nettselskapenes plikter i henhold til lover og forskrifter. Nettselskapenes
inntekter skal i henhold til energilovforskriften gi en rimelig avkastning på investert kapital,
gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.



Nettselskapene må ha tilgang på tilstrekkelig kapital fra eiere (egenkapital), banker og
obligasjonsinvestorer (gjeld).

Konsekvensene av NVEs nettregulering er komplekse. Dels avhenger investeringsincentivene av
den økonomiske reguleringen, dels av direkte reguleringer som tilknytningsplikten og tekniske
krav i konsesjoner og andre reguleringer. I tillegg kommer kravene i forskrift om leveringskvalitet
og lov om tilsyn med elektriske anlegg, som implisitt pålegger nettselskapene å investere i nettet
for å oppfylle normer knyttet til spenningskvalitet og spenningsnivåer.
Spørsmålet om lønnsomheten av investeringer i nettet under NVEs gjeldende reguleringsmodell
har vært diskutert helt siden inntektsrammereguleringen ble innført i 1997. NVEs endring av
modellen for fastsettelse av referanserenten i inntektsrammene fra 2013 gir en høyere forventet
avkastning på nettinvesteringer i årene som kommer (gitt at norske statsobligasjonsrenter
fortsetter å være lavere enn risikofri rente i NVEs nye modell basert på fast realrente). Endringen
vil gi høyere nettleie, men motposten er at nettselskapene får økt avkastning på nødvendige
investeringer. Andre elementer skaper fremdeles uklarhet om lønnsomheten, herunder
beregningen av kostnadsnormene som står for 60 prosent av selskapenes tillatte inntekter.
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Samtidig er det en erkjennelse både blant nettselskaper, myndigheter og ulike fagmiljøer at
reguleringen aldri vil bli perfekt. En viss grad av regulatorisk usikkerhet om lønnsomhet av nettinvesteringer må vi leve med. Det viktige spørsmålet er snarere hvordan vi kompenserer for
usikkerheten og hva slags rammeverk som ligger til grunn for endringene i reguleringen, slik at
forutsigbarheten tross alt blir størst mulig. NVE og nettselskapene må i fellesskap videreutvikle
reguleringen med sikte på å forbedre investeringsincentivene – i betydningen incentiver til å gjøre
de riktige nettinvesteringene på en kostnadseffektiv måte. Det kan ikke være et mål for den
økonomiske reguleringen at enhver nettinvestering skal bli bedriftsøkonomisk lønnsom,
uavhengig av om investeringene er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller ikke.
Nettselskapenes tilgang på kapital avhenger av flere faktorer. Det samlede inntektsnivået er
selvsagt viktig, men også eiernes utbyttepolitikk spiller en viktig rolle, sammen med kostnadene
og tilgangen på ulike former for lånefinansiering. En åpenbar utfordring i de kommende årene er
det store investeringsbehovet relativt til utbyttepolitikken. Historiske utbyttenivåer lar seg ikke
opprettholde uten en sterkt redusert egenkapitalandel (dette er analysert i THEMA, 2012).
Samtidig er banklån i ferd med å bli vesentlig dyrere som følge av økte egenkapitalkrav for
bankene i kjølvannet av nye internasjonale reguleringer, og det er også klare tegn på at tilgangen
på lånekapital blir begrenset. Det er heller ikke ubegrenset tilgang på obligasjonslån, og også
slike lån blir dyrere etter hvert som egenkapitalandelen synker. Alt i alt er det en betydelig
utfordring for norske nettselskaper å skaffe nok kapital til investeringene.
6.2.2

Offentlig aksept – konsesjonsprosesser

En annen sentral gjennomføringsutfordring er manglende offentlig aksept for at nettinvesteringer
er nødvendig, noe som gir seg utslag i svært lange konsesjonsprosesser. Særlig krevende er
miljøvirkningene av nettinvesteringer i sentralnettet, men vi har i noen grad slike utfordringer også
i regionalnettet. I norsk sammenheng har vi eksemplene Ørskog-Sogndal og Sima-Samnanger,
der det tar ca. 10 år fra melding er sendt til NVE om prosjektene til de står driftsklare. Årsakene til
de lange prosessene er sammensatte. Dels har vi et komplekst regelverk og mange lover og
myndighetsorganer som skal være involvert. Dels er det stor offentlig motstand og mange berørte
parter som i seg selv medfører omfattende høringsprosesser og store utfordringer med å finne
omforente løsninger. Endelig har det i enkeltsaker vist seg at sentrale myndigheter ikke har fulgt
sitt eget regelverk, men latt ulike lokale interesser komme på banen svært sent i de formelle
prosessene. For eksempel ble det i Sima-Samnanger-saken nødvendig med en omfattende
utredning av alternative sjøkabelløsninger etter at konsesjon til luftledning allerede var gitt. Dette
forsinker og fordyrer prosessene (SINTEF Energi, 2011).
Samtidig er det viktig at konsesjonsprosessene sørger for å ivareta naturhensyn. Det sentrale
poenget er ikke å fjerne naturhensyn som relevant faktor ved vurdering av nettinvesteringene,
men å gjøre prosessene så effektive som mulig, gitt behovet for å minimere de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved naturinngrep.
Lange konsesjonsprosesser som følge av motstand fra berørte parter er ikke en særnorsk
utfordring, men noe som gjør seg gjeldende i flere europeiske land. Sverige, Tyskland, Nederland
og Storbritannia er bare noen eksempler på at det tar lang tid å gjennomføre investeringer i nettet,
spesielt på de høyeste spenningsnivåene (ref. Nettmeldingen). Et fellestrekk for disse landene er
at de gjennomfører omfattende endringer i regelverket for å forenkle beslutningsprosessene. I
Norge bidrar Nettmeldingen til å forenkle prosessene og involvere politiske myndigheter på et
tidligere tidspunkt. Problemet med offentlig aksept lar seg imidlertid ikke fjerne ved regelverksendringer.
I denne forbindelse er det også grunn til å peke på behovet for kapasitet i NVE (og i noen grad
OED i forbindelse med klagebehanding) med hensyn til konsesjonsbehandling. Selv om det er
gjort tiltak for å øke kapasiteten de senere årene, er det trolig mulig å gjøre mer for å effektivisere
saksbehandlingen.
Langvarige konsesjonsprosesser og manglende offentlig aksept er i mindre grad et problem i
distribusjonsnettet, der nettselskapene ikke trenger konsesjon for enkeltanlegg. Kommunale
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reguleringsplaner og miljøhensyn kan imidlertid utgjøre et hinder også på dette nivået. Det kan
også oppstå andre typer utfordringer, for eksempel de praktiske utfordringene knyttet til å gjøre
inngrep i infrastrukturen i tettbygde strøk.
6.2.3

Offentlig aksept – kostnadsfordeling

Et annet element som krever offentlig aksept, er fordelingen av kostnader ved nettinvesteringene.
Investeringsplanene som nå ligger til grunn, vil føre til en sterk økning av nettleien, trolig i
størrelsesorden 100 prosent på 10 års sikt. Dette gjelder samtlige nettnivåer.
Prinsippene for kostnadsfordelingen i nettet må bygge på energilovens
samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Det betyr følgende:

formål

om

Alle nettkunder må betale kostnadene de entydig gir opphav til i nettet. I investeringssammenheng er anleggsbidrag spesielt viktig som virkemiddel, ettersom det stiller enkeltkunder
overfor de direkte nettkostnadene ved økt produksjon eller forbruk av kraft. Det innebærer også at
nettariffene må gi samfunnsøkonomisk riktige kortsiktige prissignaler knyttet til marginaltap og
eventuelt andre faktorer, herunder flaskehalser i nettet (jf. områdeprisene i sentralnettet).
Det residuale inntektsbehovet må fordeles etter betalingsvilje. Tariffer som gir samfunnsøkonomisk riktige prissignaler på kort og lang sikt, er ikke tilstrekkelig til å dekke nettets samlede
inntektsbehov. Det følger av at nettet (innenfor et område) er å regne som et naturlig monopol.
Det residuale inntektsbehovet (det som gjenstår etter at tariffer og andre elementer som gir prissignaler er betalt, herunder anleggsbidrag) må også dekkes på en samfunnsøkonomisk effektiv
måte. Konkret bør kostnadene fordeles ut fra nettkundenes betalingsvilje for å være tilknyttet
nettet. For eksempel har kraftintensiv industri begrensede eller ingen muligheter til å velte
kostnadsøkninger over i produktprisene ettersom de er utsatt for internasjonal konkurranse.
Dersom andelen av det residuale inntektsbehovet som dekkes av industrien blir for stor, risikerer
vi at virksomhet i Norge legges ned, noe som i sin tur øker behovet for inntekter fra andre nettkunder. Nedleggelse av industri kan gi samfunnsøkonomiske kostnader, for eksempel knyttet til
regional omstilling eller nettinvesteringer for å håndtere regionale kraftoverskudd. Samtidig er det
fortsatt viktig at industribedrifter betaler nettkostnadene de entydig er opphav til gjennom anleggsbidrag og tariffer som gir kortsiktige prissignaler.
Et lignende resonnement kan føres for kraftproduksjon, selv om markedsvirkningene av tariffene
og den internasjonale konkurransen er av en litt annen karakter enn for kraftintensiv industri. Det
er dessuten betydelige forskjeller mellom produksjonsteknologier og mellom ny og etablert
produksjon.
Det er rimelig at samtlige nettkunder betaler en viss minstesum for å være tilknyttet nettet. Det
følger av at alle aktører har nytte av forsyningssikkerheten som nettet gir som helhet.
Disse prinsippene er i betydelig grad ivaretatt i dagens system ved at alminnelig forsyning betaler
størsteparten av nettkostnadene, mens kraftintensiv industri og produksjon betaler mindre andeler
(og vesentlig mindre pr. kWh enn alminnelig forsyning, også korrigert for ulike nivåer for
nettilknytningen). Alle nettkunder betaler noe av det residuale inntektsbehovet.
I praksis er det en rekke utfordringer knyttet til å anvende disse overordnede prinsippene. Blant
annet må det tas hensyn til utviklingen i tariffer og markedsdesign i land vi handler kraft med for å
få en effektiv allokering av produksjon på kort og lang sikt. Et annet spørsmål er hvordan vi
fordeler kostnadene mellom nye og etablerte nettkunder. For eksempel kan en eksisterende
kunde ha lavere betalingsvilje for nettilknytning enn en ny kunde. Siden det ikke finnes et annenhåndsmarked for nettilknytning, kan den nye kunden (som en industribedrift eller en kraftprodusent) velge ikke å knytte seg til nettet. Hvis verdien av nettilknytning for den nye kunden er
høyere enn for den etablerte, kan vi på den måten få et samfunnsøkonomisk tap. Slike spørsmål
er erfaringsmessig svært krevende å håndtere i praksis. Vi må likevel ha en aktiv holdning til
kostnadsfordelingen og så langt det er mulig forebygge samfunnsøkonomisk ineffektive
fordelinger. Dette stiller krav til nettselskapene på alle nivåer og ikke minst reguleringsmyndighetene.
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6.2.4

Koordinering mellom nettselskaper, produsenter og forbrukere

Det er en generell utfordring å få til en optimal koordinering mellom tiltak innen nett, produksjon
og forbruk av kraft, herunder koordinering mellom ulike nettnivåer. Dette dreier seg dels om å
sikre at nødvendige komplementære tiltak bygges ut samtidig (for eksempel nett og fornybar kraftproduksjon), dels om at alternative tiltak vurderes opp mot hverandre (for eksempel økt
produksjon og redusert forbruk). En årsak til koordineringsproblemet er konsesjonsprosessene og
ulikheter i ledetiden for beslutninger om investeringer i produksjon, nett og forbruk (tiden fra planleggingen starter til anleggene står driftsklare). En annen årsak er å finne i de grunnleggende
økonomiske egenskapene ved investeringer i kraftsystemet, spesielt det faktum at kapasiteten
ofte bare kan utvides i større sprang.
Det er vanskelig å finne gode generelle løsninger på koordineringsutfordringene som følge av den
underliggende tekniske og økonomiske kompleksiteten i kraftsystemet. Vi kan likevel si noe om
nødvendige elementer i et godt system:


Konsesjonsbehandlingen er en sentral arena for å identifisere alternative løsninger og se
prosjekter i sammenheng.



Forut for konsesjonsbehandlingen er det viktig med et godt plansystem (Statnetts
nettutviklingsplaner, kraftsystemutredninger, energiutredninger).



Endelig er det viktig med samfunnsøkonomisk riktige incentiver gjennom markedsdesign,
nettariffer og den økonomiske reguleringen av nettselskapene.

På alle disse områdene er det rom for kontinuerlige forbedringer etter hvert som data,
analysemetoder med mer blir bedre.
6.2.5

Barrierer og flaskehalser i leverandørmarkedet

En effektiv gjennomføring av investeringene krever tilstrekkelig kapasitet i leverandørmarkedet og
nettselskapene. Dette gjelder både med hensyn til antall personer og kompetansesammensetningen. Det er nødvendig med tilstrekkelige ressurser til selve byggeprosessene, men
det er også nødvendig med stor arbeidsinnsats i planleggingsfasen. Kravene til planleggingsfasen
øker stadig som følge av myndighetsbehandlingen, offentlig interesse for investeringsprosjektene
og innføringen av ekstern kvalitetssikring (i sentralnettet).
I en spørreundersøkelse blant 18 kraftselskaper ble det særlig pekt på mangler knyttet til
ingeniører og montører for prosjektering og bygging av transformatorer (THEMA, 2012). I samme
undersøkelse ble det pekt på at ledningsbygging i sin helhet kan settes ut til utenlandske
entreprenører.
I dette perspektivet er det viktig å være klar over at investeringene vil være høye ikke bare i
Norge, men også i andre land. I Sverige har Svenska Kraftnät nylig lagt frem en Perspektivplan
frem mot 2025. Analysen viser at investeringsnivået i det svenske sentralnett skal øke fra 350 –
400 millioner svenske kroner årlig til det ti-doblede (Svenska Kraftnät , 2012). I ENTSO-Es siste
nettutviklingsplan (TYNDP) er det identifisert et investeringsbehov på 104 milliarder Euro eller
rundt 780 milliarder norske kroner de neste 10 årene. Undersøkelsen dreier seg kun om
investeringer i sentralnettet og dekker rundt 100 prosjekter rundt i Europa. Rundt 80 prosent av
investeringsvolumet i Europa er knyttet til innfasingen av fornybar energi (ENTSO-E, 2012).
I den grad vi mangler egne ressurser på leverandørsiden, må vi konkurrere med nettselskaper i
andre land.
6.2.6

Kompetanse og kapasitet i nettselskapene

Nettselskapene har begrensede personellressurser med den rette kompetansen, blant annet som
følge av en aldrende arbeidsstokk og liten nyrekruttering de siste tiårene. Også de neste tiårene
vil kraftsektoren måtte konkurrere med andre bransjer, spesielt oljesektoren. Tilgangen på
eksterne ressurser er også begrenset av de samme underliggende faktorene.
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Det er flere årsaker til at bransjen har en kapasitets- og kompetanseutfordring:


Lav investeringstakt har medvirket til at viktig kompetanse har forvitret. I perioden mellom
1960 og 1990, da store deler av kraftsystemet ble bygget ut, ble det samtidig bygget opp
betydelig kompetanse langs hele verdikjeden knyttet til vannkraftproduksjon og nett. Den
lave investeringstakten de siste 20 årene har medvirket til at rekrutteringen til bransjen har
falt samtidig som mange med lang erfaring har pensjonert seg. De som har pensjonert seg
tar også med seg verdifull kunnskap om deler av nettet og nettstasjoner som mangler
detaljert dokumentasjon. Dette er illustrert i Figur 6-1.

Figur 6-1: Historiske investeringer (millioner 2005-kroner) og antall ansatte i kraftbransjen
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Kilde:SSB (2012)



Antall ansatte i kraftbransjen har er redusert de siste 20 årene. Antall ansatte er redusert
både som følger av det lavere investeringsnivået, men også som følge av outsourcing,
effektivisering og en høyere grad av automatisering. Totalt falt antall ansatte i kraftbransjen
med 40 prosent eller rundt 8000 ansattet i perioden 1997-2007 (Fafo, 2009). Bemanningen
har vært stabil i etterkant og ligget på dette nivået frem til 2010.



Kraftbransjen står overfor et generasjonsskifte. Alderssammensetningen medfører at et
stort antall ansatte på alle utdanningsnivåer går av med pensjon de neste 10 årene. I
intervjuer med flere større kraftselskaper uttales at mellom 30-40 prosent av de ansatte må
erstates innen 2020. Kraftsektoren står dermed overfor et større generasjonsskifte enn
øvrig næringsliv (THEMA, 2012).



Rekruttering må skje i et stramt arbeidsmarked. NAV utarbeider årlig en stramhetsindikator
for utvalgte yrkesgrupper. Indikatoren tilsvarer antall utlyse stillinger innen en yrkesgruppe i
forhold til det totale antall jobber i gruppen. Hvis indikatoren er høy, er arbeidsmarkedet
stramt. Som Tabell 6.1 viser, har flere viktige yrkesgrupper for kraftbransjen en
stramhetsindikator på rundt 10 prosent som anses høyt.
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Tabell 6.1: Stramhetsindikator for utvalgte yrkesgrupper

Yrkesgruppe

2008

2011

Siv.ing (elektronikk og telekommunikasjon)

6

14

Siv.ing bygg og anlegg

9

10

Elkraftingeniører /-teknikere

10

10

Energimontører

10

10

Automatikere, transformatormontører etc

12

10

Kilde: NAV (2011)

Kapasitets- og kompetanseutfordringen er krevende, men må løses hvis sektoren skal klare å
gjennomføre investeringsplanene som er lagt. I tillegg kan det stramme arbeidsmarkedet og
konkurransen om ressurser med petroleumssektoren medvirke til økte kostnader.

6.3 Hva kan gjøres?
6.3.1

Overordnet: Balansert utvikling

Den overordnede strategien består i å investere ut fra hensynet til forsyningssikkerhet, der N-1kriteriet vil være det sentrale elementet. I tillegg må lov- og forskriftsfestede krav til spenningen
oppfylles. Vi kan imidlertid som nevnt ikke anvende N-1-kriteriet mekanisk eller uten unntaksmuligheter. Nettinvesteringer har potensielt store samfunnsmessige kostnader, både direkte via
anleggene som bygges og indirekte via naturinngrep. Det er derfor avgjørende at vi avveier nytten
av nettinvesteringene mot kostnadene, samtidig som vi ikke mister framdriften med hensyn til
investeringene som er kritiske for forsyningssikkerheten og derigjennom verdiskaping. Strategien
kan oppsummeres gjennom begrepet balansert utvikling:


Utvikling, fordi vi kontinuerlig skal modernisere og oppgradere det eksisterende nettet for å
ta i bruk nye og bedre løsninger, og fordi vi skal bygge nye nettanlegg for å legge til rette
for befolkningsvekst, næringsutvikling og klimatiltak.



Balansert, fordi vi ønsker å unngå store svingninger i investeringsaktiviteten og
nettkostnadene, og fordi vi ønsker å unngå perioder med vedvarende stort misforhold
mellom produksjon og forbruk av kraft i forhold til nettkapasiteten. Vi skal også hele tiden
avveie tiltak i nettet mot tiltak i produksjon, forbruk og markedsdesign og regulering.

For å oppnå en balansert utvikling, må vi gjøre tiltak både på etterspørselssiden – som reduserer
behovet for investeringer – og tilbudssiden – som gjør det mulig å bygge nett raskere og
kostnadseffektivt. Videre må vi ha en effektiv markedsdesign og regulering, og vi må i større grad
ta hensyn til nettutviklingen når vi formulerer politiske mål på energi- og miljøområdet.
6.3.2

Tiltak som gjør det mulig å redusere eller unngå nettinvesteringer

Tiltakene som gjør det mulig å redusere eller unngå nettinvesteringer, kan generelt plasseres i
følgende kategorier:


Økt forbruksfleksibilitet



Smarte nett

Potensialet for forbruksfleksibilitet utnyttes i noen grad allerede i dag, spesielt i kraftintensiv
industri. Vi ser også et gryende marked innen utnyttelse av fleksibiliteten hos store kunder i
distribusjonsnettet. Dette er kunder som ikke trenger AMS for å agere fleksibelt, ettersom de i de
fleste tilfeller allerede har timesmåling (forventet årlig forbruk over 100 000 kWh). I noen grad har
vi hatt tilgang på fleksibelt forbruk allerede i distribusjonsnettet (elkjeler som har kunnet få
reduserte nettariffer avhengig av responstid og varighet på utkobling).
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Utnyttelse av det øvrige potensialet i alminnelig forsyning ligger trolig noen år fram i tid når AMS
er på plass og nye tjenester og forretningsmodeller er etablert i markedet. Med utrullingen av
AMS og videreutvikling av teknologi og tjenester som kan kategoriseres under “Smarte nett” vil
imidlertid potensialet for forbruksfleksibilitet både i alminnelig forsyning og for større kunder øke.
Samtidig kreves det betydelige investeringer i nettet og IKT-infrastrukturen for å utløse
potensialet.
6.3.3

Tiltak som forkorter og forenkler investeringsprosessen

Tiltakene som forkorter og forenkler investeringsprosessen består generelt i følgende:


Konsesjonsprosesser. Konsesjonsprosessene bør kunne gjennomføres raskere enn i dag,
spesielt dersom en lykkes i å minimere omfanget av omkamper på det politiske nivået. Det
er imidlertid grenser for hvor mye vi kan forkorte uten at det går utover legitimiteten til
beslutningene. Dels er dette et grunnleggende demokratisk spørsmål. Grundige
konsesjonsprosesser er også nødvendig for at vi skal få et godt bilde av alle positive og
negative konsekvenser av nettinvesteringer og få til en god koordinering mellom de ulike
nettnivåene. Grepene som gjøres gjennom Nettmeldingen er i det perspektivet framskritt,
men vi skal ha et realistisk bilde med hensyn til hvor mye som kan hentes inn gjennom
regelverksendringer.



Offentlig aksept. Manglende forståelse av nytten av nettinvesteringer er en viktig faktor
som forsinker og i verste fall medfører skrinlegging av samfunnsøkonomisk ønskelige
nettinvesteringer. Det er derfor behov for å øke kunnskapen om verdien av nettet i
offentligheten. Dette er i stor grad en oppgave som hviler på nettselskapene og
myndighetene i fellesskap. Videre er det avgjørende at fordelingen av nettkostnadene skjer
på en måte som har oppslutning hos nettkundene. En markedsdesign og regulering som i
størst mulig grad allokerer kostnader til de som påviselig forårsaker dem, er et nødvendig
element i den forbindelse. Videre er det sentralt at nettets residuale inntektsbehov fordeles
i henhold til nettkundenes økonomiske bæreevne.



Leverandørmarkedet. Det er behov for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i markedet for
ulike varer og tjenester som er nødvendig for gjennomføring av nettinvesteringer.
Nettselskapene må ha en langsiktig strategi for håndteringen av forholdet til leverandørene
både nasjonalt og internasjonalt slik at vi unngår vedvarende underkapasitet og
flaskehalsproblemer. Generelt er det ønskelig å unngå store svingninger i
leverandørmarkedet. Her kan bransjesamarbeid etter mønster av petroleumssektoren være
et mulig virkemiddel.



Kompetanseutvikling og tilstrekkelig kapasitet i nettselskapene. Det er viktig at
nettselskapene har en langsiktig strategi for å sikre at de har tilstrekkelig med personell
med den rette kompetansen. Konsolidering i bransjen kan være et supplerende virkemiddel
for å øke kapasiteten og kompetansen.



Kapitaltilgang. Et avklart forhold til egne eiere (utbyttepolitikken) og tilgang på lånekapital er
viktig for å holde framdriften i investeringsprosjekter. Det stiller krav til den økonomiske
styringen av nettselskapene og rammevilkårene som fastsettes av myndighetene.
Strukturendringer er også her et mulig virkemiddel for å styrke kapitaltilgangen, i hvert fall
på lengre sikt, dersom endringene gjør det mulig å drive mer effektivt og eventuelt oppnå
bedre lånebetingelser.

6.3.4

Markedsdesign og regulering

Det er flere elementer i markedsdesign og regulering som kan brukes for å påvirke
investeringsbehovet i en riktig retning samfunnsøkonomisk sett. Særlig viktig i
investeringssammenheng er muligheten til å bruke anleggsbidrag i masket nett, slik at aktører
som utløser investeringer i enda større grad enn i dag blir stilt overfor kostnadene de påfører
nettet. Det krever imidlertid at praktiske utfordringer knyttet til slike anleggsbidrag løses. For
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eksempel må det etableres et klart sett av vilkår for når krav om anleggsbidrag i det maskede
nettet utløses, og hvordan selve anleggsbidraget beregnes.
I kjølvannet av AMS-innføringen øker også mulighetene for å gi mer presise prissignaler til
sluttkunder i distribusjonsnettet knyttet til nettmessige forhold. Samtidig er det viktig at prissignalene som sendes, ikke blir for sterke i forhold til de reelle samfunnsøkonomiske kostnadene.
Effektprising i nett med mye ledig kapasitet er et eksempel på gale prissignaler. En riktig
markedsdesign for å utløse det samfunnsøkonomiske potensialet ved AMS bør være en prioritert
oppgave for myndigheter og nettselskaper.
En annen mulighet som er særlig viktig i sentralnettet, er innføringen av såkalt flytbasert
markedskobling, som er EUs foretrukne modell for sammenkobling av nasjonale kraftmarkeder.
Med flytbasert markedskobling bestemmes overføringskapasitet, produksjon og forbruk samtidig i
én operasjon, i stedet for at systemoperatørene fastsetter kapasiteten før tilbud og etterspørsel er
kjent i markedet. Det øker utnyttelsen av det eksisterende nettet. Vi vil understreke at flytbasert
markedskobling ikke nødvendigvis innebærer nodeprising (det vil si at det beregnes priser for
hvert enkelt punkt i sentralnettet for å ta hensyn til marginaltap og flaskehalser). Nodeprising er i
seg selv en form for flytbasert markedskobling, men det er mulig å realisere flytbasert
markedskobling uten nodeprising.
Endelig vil vi peke på betydningen av å se det nordiske sentralnettet i sammenheng. For
eksempel har innføringen av prisområder i Sverige gitt en mer effektiv utnyttelse av det samlede
nordiske nettet, noe som i sin tur kan begrense eller i hvert fall utsette behovet for investeringer.
Den observerte effekten av slike endringer i markedsdesign understreker betydningen av å tenke
bredt om mulige tiltak og virkemidler.
6.3.5

Politiske mål

Avslutningsvis er det ønskelig at myndighetene i større grad vurderer konsekvensene for nettutbyggingen av ulike politiske tiltak. Politiske mål er som vi har sett en svært viktig drivkraft i
nettutviklingen. For eksempel medfører fornybarmålene og sertifikatmarkedet, sammen med
AMS-utrullingen, et sterkt tidspress i nettutviklingen fram mot 2020. Når disse målene
sammenfaller i tid med tiltak for utslippskutt og reinvesteringsbølgen i henhold til nettets
økonomisk-tekniske livssyklus, kan vi få et svært sterkt press på nettutviklingen i en periode, med
betydelige ubalanser som resultat. Det gjelder både kraftselskapene og leverandørene. I verste
fall kan politiske beslutninger kan gi seg utslag i økte kostnader, lavere kvalitet eller utilstrekkelig
investeringsomfang.
(THEMA, 2013) (THEMA, 2013) (THEMA, 2013) (THEMA, 2013) (THEMA, 2013)
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VEDLEGG
Tabell V: Oppsummering sentralnettsinvesteringer

Tiltak/forbindelse

Kostnadsintervall (mill
2012-kroner)

Forventet
konsesjon

Estimert
ferdigstillelse

Region

Spenningsregulerende tiltak

870-1195

Transformatorkapasitet

3540-4895

Varangerbotn-Skogfoss

480-580

2007

2013

Nord

8000-12000

2013

2018-2019

Nord

Nedre Røssåga-Namsos

800-1200

2015

2018-2019

Nord

Skaidi – Varangerbotn

2250-3500

2017-2018

2023-2024

Nord

Ørskog – Fardal

4600-5600

Gitt

2015

Midt/Vest

Namsos – Klæbu

700-1000

2012

2016

Midt

Klæbu – Aura/Viklandet

1200-1700

2015

2017-2018

Midt

Namsos – Storheia – Snillfjord- Trollheim

4000–6000

2013

2018-2020

Midt

900-1100

2010

2013

Vest

1440

2012-2014

2016-2018

Vest

1700-2500

2013-2014

2019-2020

Vest

450-700

2014-2015

2017-2019

Vest

120

2015-2016

2018-2019

Vest

Samnanger-Sauda

1500-3000

2015-2016

2020-2022

Vest

Indre Sogn

500-1500

2016

2020-2021

Vest

Østre korridor

1250-1550

2012

2014/2015

Sør

Vestre Korridor

6000-9000

2013-2014

2020/2021

Sør

Ytre Oslofjord

1200-1400

Gitt

2013

Øst

Vemorktoppen

150-200

2012-2013

2014-2016

Øst

Solberg-Brenntangen-Filtvedt, sjøkabel

300-440

2013-2014

2015-2017

Øst

Filtvedt-Brenntangen sjøkabel

300-440

2013-2014

2016-2018

Øst

Sydvest-linken

3300-5000

2015-2017

2018-2020?

Øst

Rød-Tveiten-Flesaker-Sylling

1400-2200

2015-2016

2019-2021

Øst

Skagerak 4

1400-1700

2010

2014

Sør

Kabel Tyskland

6000-8000

?

2018

Sør

Kabel Storbritannia

6000-8000

?

2020

Sør/Vest

Ofoten-Hammerfest

Sima-Samnanger
Kollsnes-Mongstad-Modalen
Lyse-Stølaheia
Sogndal-Aurland
Evanger-Samnanger
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