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Statnetts oppgave:

"Sikker strømforsyning og 

bærekraftig verdiskaping"
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Grønn industrialisering skjer
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Det grønne taktskiftet

Statnett planlegger for stor vekst i kraftforbruket

Ulike scenario for forbruksutviklingen i Norge (TWh)

   
         

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

                            

                     

*

80 79 77 75 73

3 13 18 22 26
47

59 70 81 90
9

20
20

17 13

1

6
11

15 19

140

178
195

210
220

2022 2030 2035 2040 2050

Datasentre/Batteri

Petroleum

Kraftintensiv industri og næring

Elektrisk transport

Alminnelig forbruk og tap

Basis produksjonsprognose

** Prognosen for produksjon: Forbehold om mindre justeringer i LMA22. 

Basis for forbruk og produksjon i Norge (TWh)

Kilde: Forbruksutvikling i Norge 2022-2050 – delrapport til LMA 2022-2050 (Statnett 2023)

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/lma/forbruksutvikling-i-norge-2022-2050---delrapport-til-lma-2022-2050.pdf
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Norge går mot et kraftunderskudd

Behov for økt kraftproduksjon

• Energi for å dekke forbruksøkningen

• Effekt for å håndtere toppene

• Fleksibilitet for å balansere systemet



Det grønne taktskiftet

Det grønne skiftet gir 
økt behov for nettkapasitet

Fram mot 2030 planlegger vi å investere 60-100 
milliarder kroner i strømnettet 

• Vi planlegger for å møte en forbruksvekst opp mot 
260 TWh i 2050  

• Vi tilrettelegger for havvind

• Vi øker tempoet i nettutviklingen -
spenningsoppgradering til 420 kV 

• Vi utvikler nye system- og markedsløsninger



Det grønne taktskiftet

Nord
kapasiteten reservert, behov for økt 
overføringskapasitet internt og inn til området

Helhetlig og langsiktig 
nettutvikling 
gjennom 10 
områdeplaner

Nordland
I dag produksjonsoverskudd, men store industriplaner 
gir behov for nett nord-sør og mot Sverige

Midt
Overføring nord-sør, forbruksvekst i hele regionen, 
økende effekt- og energiunderskudd

Innlandet
overføring nord-sør, spenningsoppgradering

Oslo, Akershus og Østfold
Storby, vekstambisjoner i Østfold og utveksling med 
Sverige

Hallingdal og Ringerike
overføring vest-øst, forbruksplaner i Ringerike, fornyelser og 
restrukturering

Telemark og Vestfold
restrukturering/spenningsoppgradering og økt forbruk

Sør-Rogaland og Agder
forbruk langs kysten, mellomlandsforbindelser, 
havvind

Bergensområdet og Haugalandet
spenningsoppgradering, økt forbruk på kysten, havvind

Sogn til Sunnmøre
Produksjon Indre Sogn, store 
industriplaner, overføring nord-sør

Utvalgte, planlagte forsterkninger i 
transportkanaler mellom områder
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Statnett kjøper i dag fleksibilitet for å drifte systemet

Måneder før 
driftstimen

Dagen før driftstimen

Timer før 
driftstimen

Driftstimen

Reservemarkeder
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Statnett trenger fleksibilitet for drift (ved 
ubalanser, feil i systemet og planlagte 
utkoblinger).

I fremtiden trenger systemet også større 
mengder fleksibilitet i markedet (tilpasse 
forbruk til uregulerbar produksjon)

• Ha lager med energi

• Midlertidig redusere produksjonen

Statnett offentliggjør oppdatert Langsiktig 
markedsanalyse (LMA) i løpet av mars 2023 –
fleksibilitet sentralt tema

For å sikre nok fleksibilitet i fremtiden må vi planlegge for det nå 

Utvikling i maksforbruk og produksjonskapasitet*  (GW)

Maksforbruk
Forbruk som ikke kobler 
ut ved høye priser

Variabel produksjon
Produksjon fra vind, sol og 
elvekraftverk

Minimum variabel
Minimum forventet
produksjon fra variabel

Regulerbar produksjon
Produksjon fra magasin, 
termisk, kjernekraft etc.

* Prognosen for produksjon kan bli endret noe i LMA2022. 

  

 
 

  

          

     

  

 

 

  

          

  

 

  

  

          

  

 

  

  

          

Kilde: Forbruksutvikling i Norge 2022-2050 – delrapport til LMA 2022-2050 (Statnett 2023)

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/lma/forbruksutvikling-i-norge-2022-2050---delrapport-til-lma-2022-2050.pdf


Behov for økt nettkapasitet, mer produksjon og fleksibilitet

Harris Utne, Harris.Utne@statnett.no 

Direktør regionale planer sør og vest 

• Store forbruksplaner og begrenset nettkapasitet

• Det er behov for økt kraftproduksjon for å opprettholde  en positiv kraftbalanse

• Statnett forsterker transmisjonsnettet

• Fleksibilitet er nødvendig for fremtidens kraftsystem


