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1 Sammendrag 

 

Ordningen med regionale kraftsystemutredninger ble satt i gang 01.01.1988 og første 
kraftsystemutredning fra hvert område skulle foreligge 01.01.1990. 

Ordningen med kraftsystemutredning er hjemlet i energilovforskriften. Forskriften forutsetter at det 
som grunnlag for forhåndsmelding og senere søknad om konsesjon for elektriske anlegg, skal 
utarbeides langsiktige oversiktsplaner for utviklingen av kraftsystemet innen et avgrenset område. 

Kraftsystemutredningen består av denne hovedrapporten, som er offentlig og en grunnlagsrapport 
som er underlagt taushetsplikt iht. Beredskapsforskriften. Grunnlagsrapporten er tilgjengelig for de 
som er godkjent av NVE til å få dokumentet. 

Utredningen dekker perioden 2018-2037. Utredningen er å betrakte som et tidsbilde i en 
kontinuerlig prosess. Nettutbygginger som ikke er nevnt i utredningen vil derfor også kunne 
komme på tale. I enkelte tilfeller presenteres prosjekter som er alternativer til hverandre, og det 
presiseres at valg av en løsning derfor vil ekskludere andre løsninger. 

Kraftsystemutredningen innebærer ingen nye vedtak om investeringer i regionalnettene i 
Vestfold og Telemark. Alle investeringsvedtak gjøres av de respektive eiernes styrende 
organer.  
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3 Dagens kraftsystem 
 

Dagens kraftsystem er resultatet av en kontinuerlig utvikling i over 100 år. Avgjørelser og 
investeringer som er gjort tidligere vil i lang tid påvirke nettets utforming og kostnadsnivå. 

 

 Miljøstrategi 3.1
 

Det blir stadig mer fokus på hensynet til miljø i form av klimakrav, krav til arealutnyttelse og 
estetisk utforming, krav om tiltak grunnet frykt for helserisiko hos mennesker og negativ innvirkning 
på f.eks. fuglebestand ved planer om tiltak i overføringsnettet. 

Energitransport og nettutbygging skal utføres i pakt med gjeldende lover og krav til miljø. 
Nettutbygging skal primært utføres i henhold til følgende standard: 

Bruk av luftledninger og åpne koblingsanlegg for spenninger over 22 kV. 

Energitransmisjon og distribusjon vil imidlertid kunne medføre miljøkonflikter vedrørende blant 
annet arealbruk, estetiske forhold, støy, utslipp, feltstråling og dyreliv. Der miljøkonflikter kan 
forventes skal konsekvensanalyser presenteres for aktuelle politiske organer og andre berørte. Der 
det ligger til rette for det, skal alternative løsninger med f.eks. kabel og SF6- anlegg utredes. 

Ved store variasjoner i kostnadene for de forskjellige alternativene skal valg av løsning forelegges 
og behandles av aktuelle organer. 

Ledningstraseer og stasjonspunkter velges slik at de blir mest mulig avstemt mot samfunnets 
infrastruktur. Valg mellom luftledning og kabelanlegg, eller bruk av SF6- anlegg, skal skje på 
samfunnsøkonomisk grunnlag. Samarbeid med berørte parter, grunneiere, beboere og off. 
myndigheter skal starte tidligst mulig for å sikre god utforming og plassering av anlegget. Det kan 
være behov for å benytte landskapsarkitekter, arkitekter, industridesignere og tilsvarende. Den 
praktiske gjennomføringen av anleggsfasen skal planlegges og utføres slik at belastningene på 
omgivelsene blir minst mulig (valg av veier for anleggstrafikk, bruk av helikopter til transport og 
montasje, arbeid på frossen/snødekket mark osv.). Riktig informasjon til riktig tid til riktig gruppe er 
viktig for å unngå uheldige konsekvenser i anleggsfasen. 

Uro knyttet til usikkerhet om hvorvidt elektromagnetiske felter kan medføre helsefare, skal tas på 
alvor. Alle tiltak som blir gjort for å minimalisere feltstyrken, samt dokumentasjon som angir 
forventet feltstyrke ved anlegget, vil bli gjort kjent for de som tar opp problemet. Det henvises for 
øvrig til veileder fra Statens Strålevern. (Bebyggelse nær høyspenningsanlegg) 

 

3.1.1 Tekniske forutsetninger 
I utgangspunktet dimensjoneres ikke nettet for annet enn prioritert kraft.  

3.1.1.1 Prognoseforutsetninger 
Dimensjonerende belastning tar utgangspunkt i sentralnettets oppgjørstime som normalt 
sammenfaller med regionalnettets maksimalbelastning. Denne vurderes med hensyn på 
temperatur, konjunkturforhold og prisforhold mellom elektrisitet og olje. Lastprognosen tar 
utgangspunkt i historisk effekt- og energiutvikling, forventet befolkningsvekst og framtidig 
utvikling i bolig og næringsutvikling.  

Gjeldende prognose, tar utgangspunkt i basisscenarioet for lastutviklingen i området. Det er 
forventet en relativt stor tilvekst av tungindustri og datasenter (laster med høy brukstid) i 
Telemark frem mot 2025. Temperaturen i området varierer mye og vi har valgt å bruke 
registreringen fra Melsom som et gjennomsnitt for området. Ved maksimaleffekten i 2018 var 
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temperaturen på Melsom – 11,8 ˚C. Dimensjonerende utetemperatur med 2 års returtid for 
Melsom er – 13 ˚C tilsvarende med 10 års returtid er – 20 ˚C. Gvarv har normalt lavere verdier 
for dimensjonerende utetemperatur, men hovedtyngden av lasten i Telemark og Vestfold ligger 
i kystnære områder. 

Forventet lastutvikling i området (alminnelig forbruk, industri og datasenter).  

Effekt Vestfold Telemark  Energi Vestfold Telemark 
   Årlig vekst Årlig vekst  Årlig vekst Årlig vekst 

 2025 3,1 % 6,9 %  2025 3,8 % 8,1 % 
2025  

2040  
0,6 % 1,4 % 2025  2040 0,5 % 1,6 % 

 

3.1.1.2 Effektinnmating 
Det er liten innmating fra produksjon i regionalnettet i Vestfold. I Telemark er det derimot stor 
produksjon både inn mot regionalnettet og mot sentralnettet.  

 Energisammensetning i utredningsområdet 3.2
Infrastruktur for ulike energibærer 

Kraftnettet i utredningsområdet består av Sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Alle 
områder med fast bosetning er dekket av kraftnettet.  

Infrastruktur for fjernvarme/nærvarme er i stor grad bygget ut i de fleste byområdene i 
utredningsområdet, eller stoppet opp. Dette understrekes av NVEs oversikt med oppdatert 
informasjon om søknader og status for alle fjernvarmeprosjektene som har fått konsesjon eller 
er under behandling hos NVE, hvor en stor del av konsesjonssøknadene for fjernvarme er 
enten trukket eller avslått. Se https://www.nve.no/konsesjonssaker. 

Det er etablert infrastruktur for gass i enkelte områder i utredningsområdet. Det benyttes LNG 
og propan i dagens anlegg. Det utvinnes gass fra avfall på avfallsanlegg ved Tønsberg. 
Gassen benyttes som drivstoff for renovasjonsbiler og busser. Det har vært drøftet diverse 
planer om strømproduksjon på anlegget uten at dette er realisert.  

 Beskrivelse av eksisterende overføringsnettet 3.3

3.3.1 Overføringsnettet 
3.3.1.1 Overføringsnettets bestanddeler og aldersfordeling 
Regionalnettet i området består av: 

- 85 transformatorstasjoner fra 132/66 kV til 22/11/6,6 kV. Dette er stasjoner som 
forsyner alminnelig forbruk. (Rene kraftverk og industristasjoner er holdt utenfor) 

- 1 565,1 km med 132 kV og 66 kV ledninger og kabler. 
- 152 transformatorer med en samlet ytelse på 4 540 MVA 
 
 

Ledninger og kabler i utredningsområdet. 

Spenningsnivå (kV) Ledninger (km) Kabler (km) 
Vestfold Telemark Sum Vestfold Telemark Sum 

132 kV 403,2 867,7 1270,9 6,5 9,0 15,5 
66 kV 108,5 170,2 278,7    
Sum 511,7 1 037,9 1 549,6 6,5 9,0 15,5 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker
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Veid gjennomsnittsalder for 132 og 66 kV ledningene er i 2018 50,4 år. Kabelnettet i 
utredningsområdet er betydelig mindre i utstrekning og har en veid gjennomsnittsalder på 26,0 
år i 2018  

 
Aldersfordeling ledninger regionalnett i utredningsområdet  

 
Aldersfordeling kabler regionalnett i utredningsområdet 
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Både gjennomsnittsalder og aldersfordeling viser at de store utbyggingsprosjektene i 
ledningsnettet ble gjennomført perioden 1950 – 1970. Kabelnettet er minimalt i utstrekning i 
forhold til ledningsnettet.  

Transformatorer i utredningsområdet 

Spenningsnivå 
kV 

Vestfold Telemark Utredningsområdet 
Antall MVA Antall MVA Antall MVA 

132/66-22-11 49 1346,5 61 2393,3 110 3585,5 
66/22-11 13 277,0 19 346,0 32 623,0 

Treviklings - 
transformator 

3 80 7 311,5 10 391,5 

Sum 65 1703,5 87 2896,8 152 4 600,3 
 

Transformatorene er produsert i perioden 1958 til 2017. Gjennomsnittsalderen for 
transformatorene er 31,3 år. 

 
Aldersfordeling, transformatorer i utredningsområdet. 
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3.3.1.2 Nettets tilstand 
Regionalnettet i utredningsområdet er for det meste i god teknisk tilstand.  

Regionalnettet i utredningsområdet er bygget 
opp over mange tiår grunnet tidlig 
industrialisering og byer langt unna 
kraftkildene. De eldste anleggene som fortsatt 
er i drift ble bygget så tidlig som i slutten av 30-
årene. Tilstanden på disse anleggene er 
naturlig nok preget av alderen. I tillegg betyr 
materialer benyttet til master mye for 
tilstanden. Tremaster er utsatt for råte og 
hakkespettangrep, og må skiftes etter 30-50 
år. Betongmaster oppnår noe høyere levetid, 
og kan i enkelte tilfeller rehabiliteres dersom 
forvitring og rustangrep på armeringsjernet 
ikke er kommet for langt. Galvaniserte 
stålmaster som er bygd de siste 50 år har vist 
seg meget holdbare.  

Til tross for at deler av nettet i 
utredningsområdet befinner seg nær kysten er det ikke problemer av betydning med saltbelegg 
på ledninger og koblingsanlegg. Forurensing fra tungindustrien kunne tidligere være et problem 
i nærområdene. Forurensningene førte til nedsatt holdfasthet over isolatorene. De siste årene 
har industriens miljøtiltak eliminert dette problemet. 

 Produksjonsdata 3.4
 

I utredningsområdet er det tilknyttet mye produksjon til sentral- og regionalnettet. Det er også 
noe produksjon tilknyttet distribusjonsnettene i området. Så godt som all produksjonen er i 
Telemark.  

Samlet produksjon i utredningsområdet, fordelt på innmatingsnivå. 

Nettnivå 
  
  

Middel- 
Prod. Faktisk produksjon (GWh) 

GWh 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sent.nett 5 749,0 6 133 5 636 5 691 5 868 6 882 6 756 6 734 7 363 7706 6173 
Reg.nett 6 834 8 985 6 833 6102 6 300 6 996 7 172 7 256 7 571 7283 6830 
Dist.nett 298 359 342 341 308 236* 235 325 313 365 362 
Sum  12 881 15 476 12 811 12 1341 12 475 14 113 14 164 14 315 15 247 15354 13365 

* Reduksjon for distribusjonsnett fra 2011 til 2012 skyldes at Byrte kraftverk ble flyttet over til regionalnettet i 
2012 

 

Produksjon i oppgjørstimen, fordelt på innmatingsnivå.  

  
Nettnivå 
  

Tilgj. 
Vinteref. Faktisk produksjon (MW) 

MW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Sent.nett 1 140 1 105 1 199 990 1 124 1 095 1 154 1 173 1 034 1165 1231 
Reg.nett 1 187 1 163 944 965 1 043 1 043 1 174 1 150 1 149 1117 1063 
Dist.nett 48 40 41 40 23 24 29 34 47 25 42 
Sum  2 375 2 309 2 184 1 995 2 190 2 162 2 357 2 356 2230 2 307 2336 
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 Belastningsdata 3.5

3.5.1 Effekt  
I 2018 var effekttoppen i utredningsområdet 1988,7 MW  

 

 

Faktisk og temperaturkorrigert maksimalt effektforbruk i utredningsområdet plotet mot dimensjonerende 
utetemperatur. 
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3.5.2 Energi    
Det er et stort innslag av industri direkte tilknyttet regionalnettet i området. Ca. 31 % av 
energiforbruket går til sluttbrukere direkte tilknyttet regionalnettet.  

 

 Nettkapasitet for ny produksjon 3.6

3.6.1 Nettkapasitet for småkraftverk 
Nettkapasiteten er vurdert ut fra dagens nett og situasjon. Målet med vurderingen er å skaffe 
en oversikt over nettkapasitet i regionalnettet som skal benyttes i konsesjonsbehandlingen av 
småkraftverk. Det er høye kostnader og lang tidshorisont knyttet til bygging av nytt regionalnett 
sammenlignet med distribusjonsnett. Tiltak som må gjøres i distribusjonsnettet som følge av 
tilknytninger av småkraft går innunder områdekonsesjon. Dette gjelder ikke 
produksjonsrelaterte nettanlegg som må ha egen konsesjon. 

En kommunevis oversikt over småkraftpotensialet og kapasitet i regionalnettet inkludert 
transformering mellom distribusjonsnettet og regionalnettet er vist i nedenforstående tabell. 
Småkraftpotensialet er hentet fra NVEs ressurskartlegging for småkraft fra 2004. 

Følgende koder gjelder for statusfeltet: 

 Kapasitet  Ikke kapasitet 

 Noe kapasitet  Ikke småkraftpotensiale 

 

Det er stort sett kapasitet på ledningsnettet i regionalnettet til å tilknytte småkraft. Enkelte 66 
kV ledninger må forsterkes dersom hele potensialet blir realisert. Kommuner som er markert 
med gult har begrensninger i transformatorkapasiteten. Mye av småkraftpotensialet ligger langt 
fra dagens regionalnettspunkter noe som medfører behov for forsterkning eller nyetablering av 
22 kV nettet i området. Alternativt kan det etableres nye transformeringspunkter og 
regionalnettsledninger for å tilknytte de nye punktene til det eksisterende regionalnettet.  

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

[G
W

h]
 

Energiutvikling 

Tap

SFHB

Alm.forsyning



 12 

   Nettkapasitet for småkraftutbygging 

Kommunenavn Småkraft 
potensial [MW] 

Status Begrensing Planlagt tiltak 

Færder 0  Ikke småkraftpotensiale  
Holmestrand 0 

 
Ikke småkraftpotensiale  

Horten 0 
 

Ikke småkraftpotensiale  
Larvik 19,4 

 
  

Re 0 
 

Ikke småkraftpotensiale  
Sande 0,4 

 
  

Sandefjord 0 
 

Ikke småkraftpotensiale  
Svelvik 0 

 
Ikke småkraftpotensiale  

Tønsberg 0 
 

Ikke småkraftpotensiale  
Bamble 0 

 
Ikke småkraftpotensiale  

Bø 4 
 

  
Drangedal 19,3 

 

Trf. i Drangedal er på 20 MVA Tørdal 
transformatorstasjon 

Fyresdal 24,8 

 

Trf. i Einangsmoen er på 10 MVA Økning av trf. kapasitet i 
Einangsmoen 

Hjartdal 26 

 

Trf. i Hjartdøla er på 10 MVA Tuddal trf. stasjon/Større 
trf. i Hjartdøla 

Kragerø 0,5 
 

  
Kvitseid 17,3 

 

Trf. Kapasitet i Vrangfoss Endring av driftsbilde i 66 
kV nettet. 

Nissedal 9,9 

 

Trf. kapasitet i Høgefoss og 
Drangedal 

Tørdal 
transformatorstasjon 

Nome 1,5 
 

  
Notodden 25,2 

 

Liten trf. kap. I Årlifoss området Øke 
transformatorkapasiteten 

i Årlifoss 
Porsgrunn 0 

 
Ikke småkraftpotensiale  

Sauherad 2 
 

  
Seljord 6,1 

 

Trf. Kapasitet i Vrangfoss Endring av driftsbilde i 66 
kV nettet. 

Siljan 0 
 

Ikke småkraftpotensiale  
Skien 10,2 

 
  

Tinn 52 

 

Trf. kapasitet i Mæl Økning av trf. kapasitet i 
Mæl 

Tokke 8,1 

 

Trf. kapasitet i Lio Trf. kapasitet 66/22 i Lio 
må økes. 

Vinje 53,3 

 

Trf. kapasitet i Åmot Trf. kapasitet 66/22 i Lio 
og Åmot må økes. 

 

3.6.2 Nettkapasitet for større kraftverk 
Det foreligger ingen signaler om vindkraft i området, og det er derfor ikke vurdert nærmere 
kapasitet for å integrere større vindparker i nettet i utredningsområdet.  

Det eneste større vannkraftverket som er planlagt er Sauland kraftverk. Dette vil mate inn på 
ledningen Hjartdøla – Grønvollfoss, via eget, konsesjonsgitt koblingsanlegg (se kapittel 7.6).  

 Leveringskvalitet og forsyningssikkerhet 3.7
Det er ikke observert spesielle uregelmessigheter i spenningskvaliteten i utredningsområdet. I 
deler av 132 og 66 kV nettet er det montert faste instrumenter som overvåker spenningen 
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kontinuerlig med automatisk nedlasting av data.  I resten av nettet blir det tatt målinger ved 
behov.   

Overharmoniske 

I 132 og 66 kV nettet ligger de overharmoniske på rundt 1 % THD.  Ved installasjon av større 
frekvensomformere og annen effektkrevende kraftelektronikk, har netteierne påsett at kundene 
monterer filter for å holde de overharmoniske spenningene innen grensene 

Vi ser problemer når kunden kopler ut slike filter uten å være villig til å sette ned produksjonen 
slik at de overharmoniske spenningene kommer innenfor akseptable grenser. 

Flimmer 

Ingen observerte problemer. 

Spenningsdipp 

Spenningsdipp i 132 og 66 kV nettet ser ut til å holde seg stabilt  

Avbrudd 

All registrering og rapportering av feil og avbrudd har fra 2002 blitt gjennomført med 
nettinformasjonssystemer. De aller fleste feil og avbrudd oppstår i det høyspente 
fordelingsnettet (11/22 kV). I regionalnettet er det få feil og en del av feilene fører ikke til 
avbrudd da områder av nettet blir drevet masket. Konsekvensen av enkelthendelser i 
regionalnettet kan imidlertid gi store avbrudd. Tabellen gir en oversikt over feil i regionalnettet 
for 2008 - 2017.  

 132 kV 66 kV Sum 
Antall feil ILE (MWh) Antall feil ILE (MWh) Antall feil ILE (MWh) 

2008 12 116,0 2 0 14 116,0 
2009 20 287,4 8 5,5 28 292,9 
2010 6 8,2 2 0 8 8,2 
2011 18 2,7 10 15,0 28 17,7 
2012 14 30,2 3 21,2 17 51,4 
2013 11 32,6 8 53,2 19 85,8 
2014 38 51,3 4 0,2 42 51,5 
2015 21 60,8 5 0 26 60,8 
2016 19 25,3 7 27,5 26 52,8 
2017 10 157 0 0 10 157 
 

  
Ikke-levert energi for regionalnettet i utredningsområdet  
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Forsyningssikkerhet i utredningsområdet. 

Forsyningssikkerheten i området er god. Det er flere tilknytningspunkter til sentralnettet og 
nesten alle disse har tosidig forsyning.  Regionalnettet mellom sentralnettstasjoner er i 
normaldrift en god reserve for sentralnettet.  

I tillegg til tilknytning til sentralnettet er det også mye produksjon tilknyttet regionalnettet og 
sentralnettet i Telemark. 

Enkelte områder i regionalnettet er ensidig forsynt og en del transformatorstasjoner er 
avhengig av reserve i det underliggende distribusjonsnettet ved transformatorfeil eller feil 
på ledning/kabel. 

Selv om store deler av 132 kV nettet blir drevet masket, kan enkeltfeil i tunglast medføre 
overlast andre steder og dermed utfall av store eller små deler av utredningsområdet.  

 Tilknytningspunkter i regionalnettet som ikke har N -1 forsyning 3.8
 

Det er mange stasjoner som bare har en transformator og som dermed får et avbrudd ved 
feil på denne transformatoren. Driftsmessige forhold gjør at enkelte stasjoner som er 
tilknyttet to ledninger drives radielt For de aller fleste stasjonene er det reserve i det 
underliggende 11/22 kV nettet hele året.  Noen få stasjoner har ikke full reserve i tunglast. 
Noen stasjoner er ensidig tilknyttet regionalnettet. De fleste av disse har også reserve i det 
underliggende 11/22 kV nettet. Noen få klarer ikke å opprettholde full forsyning i tunglast. 
Det er gjort grove anslag på antatt tid uten reserve. Tid til omkopling til reservedrift er 
avhengig av årstid og når på døgnet feilen inntreffer. Normalt er mye gjort i løpet av 1 til 5 
timer. 

Antall stasjoner med en transformator/ensidig tilknytning 

 Antall stasjoner 
En ledning 16 
En transformator 25 
 

Samfunnsøkonomisk vurdering 

Det er vurdert muligheter for å oppnå N-1 i alle punkter. Dette kan i de flest tilfeller løses på 
flere måter. Den mest sannsynlige/rimeligste måten er valgt. Det er gjort grove anslag på 
kostnadene på disse tiltakene. For å oppnå momentan N-1 i utredningsområdet må det 
investeres ca. 1 800 mill. kr.  
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4 FRAMTIDIGE OVERFØRINGSFORHOLD  
 Alternativer for utvikling i fremtidige overføringsforhold 4.1

Last og produksjonsutviklingen vil være avhengig av blant annet følgende: 

- Befolkningsutvikling 
- Konjunkturutvikling 
- Temperaturforholdene 
- Prisutvikling for elektrisitet 
- Myndighetenes signaler om sparing på grunn av knapphet av elektrisitet 
- ENØK-innsats fra bransjen og myndighetene 
- Byggeforskrifter 
- Støtteordninger til småkraftverk og alternativ energi. 
- Substitusjon fra olje til elektrisitet 
- Nye elektriske apparater. 
- El-bil (vekst i antall biler og teknologi for lading) 
- Direkte varmtvannsoppvarming 
- Miljøkrav  
- Endringer i den alminnelige forsyning. 
- Innføring av AMS og smart grid 
- Innføring av effekttariffer 
- Etablering av fjernvarme 
- Plusskunder 
- Hyttebygging 

Norge opplever en betydelig økonomisk vekst. Selv om vi får mer energieffektivt utstyr, subsidier til 
fjernvarme og andre tiltak for å dempe forbruksveksten, vil dette neppe oppveie virkningen av den 
økonomiske veksten på elforbruket til alminnelig forsyning. De fleste av forholdene i listen vil 
kunne føre til redusert energiforbruk, men effekttoppene forventes å øke framover inntil 
forbrukerne må betale for effekt. 

 Scenarioer for nettutviklingen 4.2
 
For å kunne håndtere usikkerheten i overføringsbehovet er det vurdert forskjellige scenarioer for 
utviklingen i forbruk og produksjon. Det er i varierende grad usikkerhet med framtidig 
overføringsbehov for utredningsområdet. I den nærmeste framtid er utviklingen forholdsvis 
forutsigbar, mens endringer i de store industribedriftene i området gjerne skjer hurtig og er lite 
forutsigbart. Endringene i industrilast kommer i tillegg ofte som «alt eller ingenting» i et punkt i 
nettet. Forbruket i husholdningene og tjenesteytende næring er spredt utover hele 
utredningsområdet. Lastutviklingen er i stor grad avhengig av temperaturforholdene og 
prisforholdene på alternative energibærer. 
 
I forhold til basisalternativet kan man se for seg flere mulige scenarioer for utviklingen i området. 
Det har siden forrige KSU blitt utført et arbeid med nye scenarier som søker å fange opp hvordan 
den teknologiske utviklingen og forbrukertrender vil påvirke effektforbruket under forskjellige 
økonomiske utviklinger. Det er i utviklingen av scenariene ikke gjort en nærmere vurdering av 
hvilke spesifikke tiltak som driver en gitt utvikling (f.eks. hvilke incentiver/pålegg som driver 
overgang til mer passivhus), men fokusert på virkningen av denne utvikling på prognosene. Det er 
videre fokusert på de driverne som har tydeligst påvirkning på effektbehovet, selv om 
energibehovet også er vurdert. De mest sentrale elementene som er vurdert er kraftproduksjon, 
teknologiutvikling, bygningsmasse/standard, transport og industriutvikling. Prognosene for 
lastutvikling fokuserer på alminnelig forbruk, mens store laster (næring, industri, datasenter ol.) er 
fordelt skjønnsmessig for det enkelte scenariet, både med tanke på hva som kommer, når de 
kommer og hvilke transformatorstasjoner de tilkobles. Omfanget av disse store lastene følger de 
generelle linjene i det enkelte scenarioet. Det er i denne omgang valgt å se videre på to mulige 
scenarioer i tillegg til basisalternativet.  
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Noen grunnleggende forutsetninger for alle tre scenarier er: 
- Elbillading vil bli smartere, slik at elbiler vil bli en mindre viktig driver av effektforbruket enn 

tidligere antatt. 
- Sol vil i all hovedsak bidra til energibehovet, og i mindre grad kunne avlaste effektbehovet 

alene, og dermed behovet for å bygge ut nett. 
- Jernbaneutbyggingen følger dagens planer, og tar dermed opp en del av persontrafikken 

og varetransporten fra vei i utredningsområdet. 
- Bygningsmassen står for en stor andel av forbruket, og utviklingen i boligstandard vil derfor 

ha stor innflytelse på effektprognosene.  
 
En generell observasjon er at det alminnelige effektforbruket etter hvert vil flate ut, mens 
energibehovet forventes å gå noe ned. Dette er felles for alle scenariene, men graden vil variere. 
 

4.2.1 Basisscenario 
 
Basisscenarioet baserer seg på en antagelse om «business as usual». Dette er en framskrivning 
av dagens utviklingstakt, med moderat vekst i økonomi og befolkning. Teknologi tas i bruk etter 
hvert som den modnes. 
  
Kraftproduksjon: Det forventes noe utbygging av småkraft/konvensjonell vannkraft på lang sikt, 
og noe distribuert solkraft.  
Teknologiutvikling: Lagring (batterier) blir bedre og billigere, med gradvis økning. 
Forbrukerfleksibilitet utnyttes der det er størst behov og bidrar mest.  
Bygningsmasse: Det kommer noe passivhus etter hvert, varmepumper blir bedre og billigere. 
Fjernvarmeutbygging til næring/service/blokkbebyggelse i gjenstående byer.  
Transport: For personbiler så antas det at elbilsalget stabiliseres, slik at man har en miks mellom 
elbiler og konvensjonelle biler. Vare og tungtransport forutsettes gjennomført med hydrogen, diesel 
og biogass på lengre strekninger, men med noe elektrisitet i nærområdene.  
Industriutvikling: Vekst i industrien, med grønn profil som gir et konkurransefortrinn for 
utredningsområdet.  
 
Prognosene for basisscenarioet, fordelt på de forskjellige lastkategoriene er vist i nedenforstående 
figur. Det er utviklingen av næring som er den store driveren av lastveksten i basisscenarioet 
sammen med etablering av datasentre i området.  
    

 
        Prognose for lastvekst i utredningsområdet for basisscenarioet.  
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4.2.2 Vekst og velstand 
Dette er et scenario som kjennetegnes av gode vekst og sterk økonomisk fremgang. Det antas at 
dette medfører rask teknologiutvikling, og at det finnes både politisk vilje og betalingsvillighet for å 
innføre klimavennlige tiltak. Det er forutsatt vekst i både velstand og befolkning i dette scenariet.  
 
Kraftproduksjon: Det forventes at mesteparten av potensialet for småkraft og konvensjonell kraft 
utbygges, men at verneplanene består. Sol bygges ut i stor skala, på ¼ av takene hos alminnelige 
forbrukere (husholdning og næring).  
Teknologiutvikling: Storskala implementering av lagringsteknologi i nettet, drevet frem av kraftig 
prisreduksjon på teknologien. Forbrukerfleksibilitet er stor, men uten aktiv tilnærming fra kunder. 
Bygningsmasse: Passivhus implementeres som ny byggestandard tidlig i utredningsperioden, og 
det innføres maksimal energieffektivisering. Varmepumper blir bedre og billigere. 
Fjernvarmeutbygging til næring/service/blokkbebyggelse i gjenstående byer og tettsteder. 
Transport: Det er full overgang til el/hydrogen for personbiler, og el dominerer vare/tungtransport i 
nærmiljøet. Hydrogen og biogass tar over på langtransport.  
Industriutvikling: Netto effektuttaket fortsetter omtrent som dagens, eventuelt med svak økning. 
Noe tilvekst av ny industri, mens andre legger ned.  
 
Prognosene for vekst og velstandscenarioet, fordelt på de forskjellige lastkategoriene er vist i 
nedenforstående figur. Det er relativt stor vekst i næringsrelatert last og etablering av datasentre, 
mens annet effektforbruk forventes å avta svakt.  
 

 
        Prognose for lastvekst i utredningsområdet for vekst og velstand.  

 

4.2.3 Stagnasjon 
I dette scenariet er det forutsatt en global ustabilitet, med økonomisk tilbakegang og svak 
økonomisk vekst. I et slikt scenario er det antatt at klimatiltak vil nedprioriteres.  
 
Kraftproduksjon: Det gjennomføres ingen store utbygginger på vannkraftsiden, og solkraft blir i 
veldig liten grad utbygd.  
Teknologiutvikling: Lagring (batterier) blir bedre og billigere, med gradvis økning. 
Forbrukerfleksibilitet drives av behov for kostnadsbesparelser for både kunde og nettselskap.  
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Bygningsmasse: Det kommer ingen endringer i byggestandard i perioden. Nye bygg oppføres 
etter dagens standard. Oppvarming fra elektrisitet, ved og rimelige varmepumper (luft til luft).  
Ingen ny fjernvarmeutbygging.  
Transport: Støtte for elbiler bortfaller, noe som gjør utbredelsen minimal. Det vil brukes noe diesel 
og biogass på langtransport.  
Industriutvikling: Netto reduksjon av industriens effektbehov som følge av nedleggelser. 
 
Prognosene for stagnasjonsscenarioet, fordelt på de forskjellige lastkategoriene er vist i 
nedenforstående figur. Det er noe vekst i næring og datasentre, men betydelig mindre enn for de 
to andre scenarioene. Sammenlignet med basisscenarioet og vekst og velstand er det vekst i det 
alminnelige forbruket.  

 
      Prognose for lastvekst i utredningsområdet for stagnasjonsscenariet. 

4.2.4 Datasentre 
Det jobbes flere steder i utredningsområdet med å kartlegge og klargjøre mulige tomtearealer for 
datasentre. Nettselskapene i området er involvert i planene og har vurdert mulige lokasjoner i 
forhold til tilknytning til dagens nett. Det vurderes tre forskjellig størrelser for effektbehov: 

 
- Inntil. 5 MW 
- Inntil 50 MW 
- 200 MW og større 

 
Anlegg på inntil 5 MW kan stort sett plasseres fritt i forhold til dagens nett og tilknyttes 
distribusjonsnettet. Anlegg på 50 MW må tilknyttes regionalnettet og bør derfor plasseres i 
nærheten av eksisterende ledninger og eventuelle transformatorstasjoner som kan utvides, eller 
det må være plass til å etablere nye transformatorstasjoner. Anlegg på 200 MW eller større bør 
plasseres i nærheten av et sentralnettspunkt.  
 
Det er valgt å ikke ta med dette som et eget scenario fordi det er stor usikkerhet og mange 
punkter som kan være aktuelle for små og mellomstore anlegg. Det er isteden gjort grove 
overslag på antall, størrelse og plassering, basert på de signaler man har. Dette er bakt inn i de 
forskjellige scenarioene beskrevet over.  
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 Forbrukets temperatur- og prisfølsomhet 4.3
Forbruket i større næringsvirksomhet er lite temperaturfølsomt. Den største 
temperaturfølsomheten er i bolig og servicenæringen. Som vist i kapitel 4.1 er det mange 
parametere som påvirker lastutviklingen i utredningsområdet. Delen som er temperaturfølsom 
er det energiforbruket som går med til oppvarming i boliger og næringsbygg.  

Prisfølsomheten er vanskelig å anslå, men erfaringer fra år med høye priser viser at forbruket 
er lite prisfølsomt. Det er gjort forsøk med tidsvarierende tariffer. Dette forskyver noe av 
forbruket til andre tider på døgnet, men gir minimale reduksjoner av det totale forbruket. Så 
lenge husholdningskundene ikke betaler for effekt vil effekttoppene komme under 
kuldeperioder.  

Det knytter seg også usikkerhet til hvordan virkningen av introduksjon av effekttariffering (ved 
innføringen av AMS) vil slå ut. Dette vil blant annet avhenge av om prismodellen som velges er 
enkel å forstå konsekvensene av, hos den alminnelige forbruker, og at den i tilstrekkelig grad 
oppmuntrer den enkelte til aktivt å justere ned effektforbruket i perioder der nettet er presset.  

Muligheter for substitusjon fra elektrisitet til andre energibærere er vanskelig å anslå da vi ikke 
har noen eksakt oversikt over hvilke muligheter våre kunder har til å erstatte elektrisitet med 
andre energibærere. Umiddelbar overgang krever at alternative kilder er tilgjengelig. For 
eksempel ved til oppvarming i husholdningene. Ved et vedvarende høyere prisnivå på 
elektrisitet i forhold til andre energibærere vil befolkningen tilpasse seg på sikt, men dette vil ta 
lang tid og vil være avhengig av den enkeltes investeringsvilje i alternativer til elektrisitet. 

Det er blitt installert mange varmepumper luft/luft i husholdningene i de siste årene. Det er stor 
usikkerhet forbundet med temperaturkorrigering av effektuttaket når temperaturen passerer 
nedre grense for når varmepumpene ikke lenger gir noe bidrag til oppvarmingen. 

Modellene som benyttes i prognosene søker å ta inn over seg dette forbruksmønsteret.  

 Befolkningsutvikling 4.4
Det er benyttet data fra Statistisk sentralbyrå(SSB) som kilde for forventet befolkningsutvikling. 
Det er benyttet alternativer med middels nasjonal vekst som innebærer middels fruktbarhet, 
middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. 

Dette gir følgende forventede befolkningsutvikling for Vestfold og Telemark  

Forventet befolkningsutviklet i utredningsområdet frem til 2040. 

 2018 2020 2030 2040 
Vestfold 249 058 254 719 277 208 296 915 

Telemark 173 391 175 915 184 376 192 122 
 

Med de gitte forutsetningene gir dette en årlig vekst på ca. 0,8 % i Vestfold og i ca. 0,5 % i 
Telemark.  
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Forventet befolkningsutvikling per fylke i utredningsområdet 

 Framtidige produksjons og belastningsforhold 4.5

4.5.1 Energi og effekttilgang 
For nettutviklingen er det først og fremst tilgang på ny effekt som er av interesse. Potensialet for 
tilvekst av ny produksjon og alternative kilder til elektrisitet er vurdert i kapitlene 4.5.1.1 til 4.5.1.6 
under. 

4.5.1.1 Ny vannkraftproduksjon  
I utredningsområdet er det mange prosjekter under vurdering/planlegging. Det er stor usikkerhet 
forbundet med hva som blir realisert, når det blir realisert og hvilken produksjon som blir resultatet. 
Mange konsesjonssøknader er under behandling hos NVE. Det er gitt konsesjoner på en del 
prosjekter, men det er stor usikkerhet om hvilke som blir realisert og når. Totalt sett er det registrert 
218 MW med vannkraftprosjekter i Telemark (nye og oppgraderinger/utvidelser), fordelt på 98 
forskjellige kraftverk, og 1,1 MW nye prosjekter i Vestfold.  Gitt dagens rammebetingelser med 
grønn sertifikatordning som snart utløper er det forventet en økning av realisering i første del av 
perioden. Etter fristen vil det mest sannsynlig være lite utbyggingsaktivitet for småkraftverk en 
periode. Avhengig av utvikling av kraftpriser og samfunnsøkonomiske forhold for øvrig vil 
utbyggingen deretter kunne ta seg opp igjen utover 2020- og 2030 tallet. 

I basisscenarioet er det antatt at ca. 60 % av småkraftprosjektene blir realisert i løpet av perioden. 
I Vekst og velstand blir alle prosjekter realisert, mens i stagnasjonsscenarioet blir 30 % realisert. 
Alle scenarioene antas å ha omtrent samme utvikling frem mot 2021, og de store forskjellene ser 
man utover 2020-tallet.  

Store prosjekter som regnes å ha signifikant betydning for regionalnettet er listet spesifikt. 

De fleste av de mindre kraftverkene er uregulerte i mindre vassdrag. Det vil si at de for alle 
praktiske formål må antas å ha lite eller ingen tilgjengelig vintereffekt, og dermed har lite påvirkning 
på flyten i topplast. Tilgjengelig vintereffekt er derfor satt til 0 i oversiktene under. Det kan likevel 
tenkes at noen av disse vil kunne levere strøm til nettet om vinteren, men det vil kreve 
detaljprosjektering og evaluering av produksjonsplaner for å avdekke.  

Vestfold 

Kommune Installert 
effekt [MW] 

Forventet 
produksjon 
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Holmestrand 0,38 1,15 0 Bentsrud 
Horten 0,06 0,27 0 Røreåsen 
Larvik 0,03 0,17 0 Kvelde 
 

Telemark 

Kommune Installert 
effekt [MW] 

Forventet 
produksjon 

[GWH] 

Tilgjengelig 
vintereffekt 

Tilknytningspunkt 

Bø 9 41,1 0 Eika 
Drangedal 15,8 50,3 0 Tørdal 
Fyresdal 18,5 63,9 0 Einangsmoen 
Hjartdal (unntatt 
Sauland) 

11,3 35,3 0 Tuddal  

Sauland kraftverk 76 190 68,4 Sauland koblingsanlegg 
Kragerø 1,4 6,4 1,4 Utvidelse av eksisterende 
Kviteseid 0,5 2,7 0 Kviteseid 
Nissedal (uten 
Høgefoss) 

11,3 41,9 0 Tørdal/Agder energis nett. 30 % 
til Tørdal 

Høgefoss 
utvidelse 

6,1 13,2 5,5 Utvidelse eksisterende 
kraftstasjon 

Nome 0,9 3,8 0 Lunde 
Notodden 3,3 8,6 0 Årlifoss 
Seljord (uten 
Grunnåi) 

5,5 15,5  Seljord 

Grunnåi (Seljord) 10 13,0 9 Utvidelse eksisterende  
Skien 9,8 45 0 9 MW utvidelse av eksisterende, 

resterende små-/minikraftverk 
Tinn 17,6 35,3 0 Mæl 
Tokke 11,5 34,9 0 Lio/Åmdal/Kviteseid 
Vinje 9,5 44,9 5 Åmot/Libru 
 

 

  
Forventet utvikling i effektilgang i utrednignsområdet for basisscenarioet.  
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Dersom alle prosjektene blir realisert i utredningsperioden vil den bestemmende effekt øke med 
ca. 219 MW til ca. 2 500 MW i 2040. Tilsvarende vil middelproduksjonen øke med ca. 650 GWh til 
ca. 14 015 GWh. Det vil derimot være langt mindre tilvekst av tilgjengelig vintereffekt, siden mange 
av prosjektene er uregulert småkraft.   

  

Forventet utvikling i energitilgang i utredningsområdet.  

4.5.1.2 Nye, fornybare energikilder 
Diverse prosjekter vedrørende bruk av varmepumper og forbrenningsanlegg er under vurdering.  

4.5.1.3 Fjernvarme 
Det er etablert eller er under bygging fjernvarmeanlegg i de fleste byene i utredningsområdet. 
Primærbrenselet er flis med gass som spisslast og reserve. 

4.5.1.4 Gass 
Ledningsnett for gass er etablert i Skien, Porsgrunn og Tønsberg.  Det foregår en kontinuerlig 
utvikling av distribusjonsnettene i disse områdene. Det er etablert gassproduksjon i Tønsberg 
basert på matavfall. Gassen brukes til drift av renovasjonsbiler og busser i Vestfold og Telemark. 

4.5.1.5 Gasskraftverk 
Uten gassrør til området er det ikke aktuelt å etablere gasskraftverk i området.  

4.5.1.6 Vind 
Der er registrert noe aktivitet rundt vindkraft i området, men det er ikke tatt med i utredning fordi 
signalene er vage og usikkerheten er stor.  

Det er konsesjonssøkt vindkraft i Setesdal. Noe av produksjonen fra denne kan bli matet inn i 
Bjørgedalen og videre mot Bolvik. 

4.5.1.7 Enøk-potensialet 
Boligene står for en stor del av energiforbruket i utredningsområdet. Boligmassen består av 
eneboliger, leiligheter og hybler i alle aldersklasser og tilstander. I 1995 ble det samlede 
enøkpotensialet for bygningsmassen på landsbasis anslått til ca. 19 %. Det må antas at noe av 
dette potensialet er tatt ut nå. Eldre hus har større sparepotensialet enn nyere hus. Oppvarming 
står for ca. 40 % av energiforbruket og ca. 24 % brukes til vannvarming. Det øvrige forbruket 
fordeles på lys, teknisk utstyr etc. 
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                                           Fordeling av enøkpotensialet i boliger etter byggeår. 

Bygg oppført før 1955 46 % 
Bygg oppført 1955 - 1980 45 % 
Bygg oppført 1981 - 1997 9 % 

 

I næringsbygg ble det i NOU 1998:11 anslått et enøkpotensialet på i snitt ca. 23 %. 

Realiseringen av enøkpotensialet er avhengig av de insentiver som gis fra myndighetene og er 
ikke påvirket av regionalnettseiere. I de prognoser som er lagt til grunn for forventet lastutvikling er 
det også innarbeidet forventet enøkpotensialet. 

4.5.2 Belastningsutvikling 
På bakgrunn av faktisk lastutvikling, forventet befolkningsvekst og innspill fra kunder forventes det 
følgende lastutvikling i utredningsområdet.  

 
 Historisk og fremtidig effektutvikling (last) per fylke. Prognoser er basert på basisscenario.  

 

 
Historisk og fremtidig energiutvikling (last) per fylke 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

[M
W

] 

Faktisk og forventet lastutvikling 

Telemark

Vestfold

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

[G
W

h]
 

Faktisk og forventet energiutvikling 

Telemark

Vestfold



 24 

Det forventes lastøkning i perioden. Det er planlagt noe ny industri i området og noe økning i 
eksisterende industriområder. Det er stor usikkerhet om og når disse etableringene kommer. 
Innfasingen av disse prosjektene gir noen hopp i årlig forventet økning i effekt- og energiforbruk. 

 Produksjon og lastforhold for de vurderte scenarioene 4.6
Det er gjort anslag på forventet produksjon og belastning i de tre scenarioene. Det er som tidligere 
nevnt forutsatt at det bygges ut en del småkraft frem mot 2021. Dette gjelder alle scenarioene, og 
drives frem av ordningen for grønne sertifikater. I stagnasjonsscenariet er det forutsatt at det ikke 
bygges ut noe kraftverk etter dette, mens det øker utover i perioden for både basis og vekst og 
velstand. Hoppet fra 2024 til 2025 er oppstart av Sauland kraftverk.   

 

 

        Forventet utvikling i effektproduksjon for hvert scenario. 

 
Forventet vekst i effektbelastning per scenario. 
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Forventet effektbelastning for de tre scenarioene er vist i ovenstående figur, og sammenholdt 
med prognosen presentert i KSU for 2016- 2035. Samtlige scenarier viser en økning i lasten 
sammenlignet med basis scenariet fra KSU 2016 – 2025. I Vekst og Velstand scenariet og 
basisscenarioet er det fremveksten av industri og data som forventes å stå for størstedelen av 
lastøkningen, mens alminnelig forsyning gir det viktigste bidraget til lastøkningen i stagnasjon-
scenariet. Lastøkningen i det alminnelige forbruket forventes å flate ut for alle tre scenariene, 
men denne effekten er tydeligst for basis og vekst og velstand, der effektforbruket i det 
alminnelige forbruket forventes å avta.  

Effektbalanse går fra positiv til negativ i alle scenarioene. Selv om det er knyttet usikkerhet til 
fremtidige prognoser for både produksjon og forbruk er dette en klar indikasjon på retningen i 
utviklingen av balanse i området.  

 
Forvetntet utvikling i effektbalanse per scenario.  

 Kost - nytte av alternative prosjekter 4.7
Alle anlegg som blir planlagt vurderes nøye mot mulige alternativer både med hensyn på nytte 
og kostnader. Før endelig beslutning om utbygging blir fattet skal alle forhold være tatt med i 
betraktning. 

Alternative løsninger blir drøftet i systemanalysene. Dersom man ikke får realisert de foreslåtte 
prosjekter på grunn av protester fra berørte kommuner/grunneiere etc. eller at 
rammebetingelsene er endret, kan det være aktuelt å ta fram alternative prosjekter. 

 Analyse av scenarioer og framtidige overføringsforhold 4.8
Begge de valgte scenarioer innebærer stor usikkerhet i hvordan de vil påvirke de framtidige 
overføringsforholdene.  

4.8.1 Vekst og Velstand 
I Vekst og Velstand er det lagt til grunn høyt forbruk i næring og datasentre, mens alminnelig 
forsyning er omtrent tilsvarende Basis. Fram mot 2040 vil det bli behov for ytterligere 
forsterkning av transformerigskapasiteten mellom 300 og 132 kV i Rød («Vestfold-drift») og 
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Tveiten. Sammenlignet med Basis, er lastuttaket i topplast 2040 omtrent 450 MW høyere i 
Vekst og Velstand, fordelt mellom 132 kV og 66 kV nettet. 132 kV forbindelsen Hesby – 
Sundland vil bli overlastet både i tunglast og lettlast. Dette er primært knyttet til forventet 
økning i effektuttak i Sundland i forbindelse med nytt datasenter. 

 Analyse av scenarioer og framtidige overføringsforhold 4.9
Begge de valgte scenarioer innebærer stor usikkerhet i hvordan de vil påvirke de framtidige 
overføringsforholdene.  

4.9.1 Vekst og Velstand 
I Vekst og Velstand er det lagt til grunn høyt forbruk i næring og datasentre, mens alminnelig 
forsyning er omtrent tilsvarende Basis. Fram mot 2040 vil det bli behov for ytterligere 
forsterkning av transformerigskapasiteten mellom 300 og 132 kV i Rød («Vestfold-drift») og 
Tveiten. Sammenlignet med Basis, er lastuttaket i topplast 2040 omtrent 450 MW høyere i 
Vekst og Velstand, fordelt mellom 132 kV og 66 kV nettet. 132 kV forbindelsen Hesby – 
Sundland vil bli overlastet både i tunglast og lettlast. Dette er primært knyttet til forventet 
økning i effektuttak i Sundland i forbindelse med nytt datasenter. 

4.9.2 Stagnasjon 
I stagnasjon er det lagt til grunn lavt forbruk i næring og datasentre, mens alminnelig forsyning 
er høyere enn Basis. Det er ikke identifisert behov for ytterligere forsterkning av linjer i 
regionalnettet sammenlignet med Basis. 

 

  Overgang fra 66 kV til 132 kV 4.10
En overgang til 132 kV i dagens 66 kV nett kan gjennomføres ved at alle tiltak i 66 kV nettet 
utføres med 132 kV materiell som driftes på 66 kV, inntil alt er klart til en overgang til 132 kV. En 
rask overgang fra 66 kV til 132 kV vil kreve ombygging/fornyelse av 270,7 km ledninger og 
ombygging av 34 transformator/kraftstasjoner med en samlet transformatorytelse på 650 MVA. Et 
grovt kostnadsoverslag tilsier at en slik overgang vil koste ca. 1 840 mill. kr.  Kostnadene gjelder 
ved utskifting 1:1. Ved en overgang til 132 kV vil det være naturlig å se på mulighetene for å 
omstrukturere regionalnettet i områdene som berøres. 

Etter en overgang til 132 kV vil tapene i nettet reduseres. 132 kV ledninger har større avstand til 
terreng og er derfor mindre utsatt for trefall. Noe som kan redusere KILE kostnader. Tre 
transformatorer 132/66 kV kan fases ut. 300/66 kV transformeringen og 66 kV koblingsanlegget i 
Tveiten kan fases ut. Dette må erstattes av økt transformeringskapasitet til 132 kV og utvidelse av 
132 kV anlegget i Tveiten. Hvorvidt en forsert overgang til 132 kV er samfunnsøkonomisk riktig må 
vurderes nærmere. 
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5 TILTAK OG INVESTERINGSBEHOV I NETTSYSTEMET  
 Bakgrunn 5.1

Vedtatte og mulige investeringstiltak presenteres i det etterfølgende på bakgrunn av de 
problemstillinger som er drøftet tidligere.  

Det presiseres at tiltak beskrevet i dette kapittelet ikke innebærer vedtak om investeringer i 
regionalnettet. Alle investeringsvedtak gjøres av de respektive netteieres styrende organer. 
Tidspunkt for gjennomføring er styrt av blant annet faktisk aldringsprosess, faktisk last- og 
produksjonsutvikling, konsesjonsprosesser og eiers evne til å gjennomføre investeringer. 

For å unngå suboptimalisering er det viktig med et godt samarbeide med sentralnettsoperatør og 
eier av distribusjonsnett når overførings- og transformeringskapasitet i regionalnettet vurderes.  

Ved beregning av samfunnsøkonomiske kostnader er nåverdi metoden benyttet. Det er normalt 
benyttet en analyseperiode på 40 år eller mer. Følgende kostnader er normalt med i vurderingen:  

 

 Tiltak i distribusjonsnettet 5.2
Det ble 16. mars 2018 gjennomført et møte med alle områdekonsesjonærer i utredningsområdet 
for å kartlegge eksisterende forbindelser mellom områdekonsesjonærer og ønske/behov for nye. 
Det er etablert mange forbindelser på 11 og 22 kV mellom områdekonsesjonærer i 
utredningsområdet. De fleste forbindelsene er etablert for å bedre forsyningssikkerheten. Noen 
forbindelser er etablert for å forsyne kunder i grenseområde mellom to konsesjonærer hvor det ble 
vurdert rimeligst å forsyne kunden fra nabokonsesjonæren.  

Det er ingen av de etablerte forbindelsene som har erstattet tiltak i regionalnettet. Ved vurdering av 
nye prosjekter i regionalnettet blir tiltak i distribusjonsnettet, og tiltak hos nabokonsesjonærer 
vurdert. Reserveforbindelser på 11/22 kV krever at det er tilstrekkelig transformatorkapasitet i 
regionalnettet for å kunne utnytte disse forbindelsene.  

Det er god kontakt mellom områdekonsesjonærene i utredningsområdet. Møtedeltakerne var 
positive til at utredningsansvarlig tok initiativ til et felles møte om forbindelser som krysser 
konsesjonsgrenser, for å oppnå en god koordinering og utviklingen av disse.  

5.2.1 Potensialet i ny teknologi 
Ny teknologi hos forbrukere kan bidra til å endre forbruksmønsteret med rett prising og rette 
insentiver. Den mest aktuelle er teknologi for lokal lagring av energi (i stor grad batteri, men også 
regulering av varmtvannstanker vil kunne fungere som energilager). Nettselskapene bør ha 
mulighet til å regulere hvordan energilageret skal styres for maksimal nytteverdi for nettet. 
Eventuelt må det legges opp til incentivordninger som belønner ønsket oppførsel hos forbrukere 
tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt. I tillegg til å kunne redusere effekttopper kan også 
batterisystemer fungere som backup og dermed i noen tilfeller kunne bidra til å redusere behovet 
for tilgjengelig reserve.  

Lokal produksjon hos den enkelte forbruker, i all hovedsak solceller, men også uregulert småkraft, 
vil i liten grad påvirke behovet for utbygging av nett, uten at det samtidig kombineres med lokal 
lagring av energi. Dette fordi sol er en variabel energikilde, hvor produksjonstopper ikke kan 
planlegges, og ikke kan forventes å sammenfalle med forbrukstopper.  

Systemer som f.eks. koordinert smartlading av elbiler er allerede hensyntatt i scenarioene. 
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5.2.2 Oppsummering av forbrukerfleksibilitet 
Muligheten for å skyve på enkeltprosjekter i nettet som følge av introduksjon av 
forbrukerfleksibilitet er krevende å kvantifisere på nåværende tidspunkt. Tidligere har Skagerak 
Nett også gjennomført beregninger for hvor mye man kan oppnå mtp. forskyving av investeringer i 
et prosjekt med å innføre forbrukerfleksibilitet, og disse beregningene har vist begrenset mulighet.  

Fremtidig mulighet for å utnytte forbrukerfleksibilitet vil blant annet påvirkes av følgende faktorer:  

- Hvilken type forbruk som driver lastveksten som knytter seg til det enkelte prosjekt 
- Fremtidige modeller for prising av effektforbruk til forbrukere1 
- Utvikling i samfunnets syn på/aksept for utkobling 
- Betalingsvillighet hos forbrukere for ekstra pålitelighet  
- Fremtidig kostnad på energilager 
- Eierform, styring og regulering av energilager tilknyttet nettet 

 Planlagte tiltak i Vestfold og Telemark 5.3
 

Følgende tiltak har fått konsesjon og er under bygging eller prosjektering: 

- Fornye 132 kV ledningen Nes – Stangeby 
- Omlegging av 132 kV ledninger ved Farriseidet 
- Omlegging av 132 kV ledningen Brevik – Langesund ved breviksbrua 
- Ny 132 kV ledning Meen - Omslandsmyra 
- Tilknytning av Sauland kraftverk. (Avventer investeringsbeslutning for kraftverket) 
 

Nye transformatorstasjoner som er planlagt i utredningsperioden: 

   

Ny transformatorstasjon på Føske 

Nye industrifelt i nærheten av E18 rundt Kopstad vil føre til lastvekst som gir behov for en ny 
transformatorstasjon i nærheten av Føske koplingspunkt. En ny stasjon på Føske vil gi mulighet 
for å erstatte dagens skillebrytere med effektbrytere. Tiltaket vil gi mulighet for en 
gjennomgående 132 kV ring i Horten. Tidspunktet for gjennomføring av tiltaket avhenger av 
lastutviklingen i området. 

Ny transformatorstasjon på Foksrød/Torp 

 Nye industrifelt på Foksrød og rundt Torp flyplass vil føre til lastvekst som gir behov for en ny 
transformatorstasjon i området. Sammen med Sandefjord kommune er det sett på flere mulige 
stasjonstomter i nærheten av eksisterende 132 kV ledninger. Dersom stasjonen tilknyttes 132 kV 
ledningen Jåberg – Tveiten må den fornyes på strekningen Jåberg – Hesby på grunn av gamle 
master og dårlig tversnitt. Tidspunktet for gjennomføring av tiltaket avhenger av lastutviklingen i 
området. 

 

Kullerød transformatorstasjon - overgang til 132 kV 

Stasjonen er i dag forsynt med 66 kV fra Askehaug transformatorstasjon. Ledningen  
Askehaug – Kullerød er bygd for 132 kV. Dersom Askehaug transformatorstasjon blir  
oppgradert til 132 kV må Kullerød oppgraderes til 132 kV for å unngå å fornye og  
flytte mellomtransformatoren fra Sundland til Askehaug/Hesby 

                                                
1 Nye tariffmodeller er ute til høring i 2018.  
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Ringdal transformatorstasjon 

Ringdal industrifelt i nærheten av E18 nord for Larvik vil kunne føre til lastvekst som gir behov for 
en ny transformatorstasjon i nærheten av 132 kV ledningen Kvelde - Lunde - Jåberg. Etablering av 
IKEA vil også føre til et økt effektbehov i området som kan forsynes fra Ringdal. Området er også 
aktuelt for etablering et mindre datasenter. 

 

Økning av transformatorkapasiteten i Sundland transformatorstasjon 

På grunn av lastvekst må transformatorkapasiteten i Sundland økes. Området er i tillegg til 
generell lastøkning aktuelt for etablering av et større datasenter, noe som stiller større krav til både 
installert ytelse og reserveytelse. For å kunne møte disse kravene er det foreslått en større 
oppgradering av transformatorkapasiteten. I tillegg til økning av transformatorytelse vil prosjektet 
innebære en omlegging av ledningen Stangeby – Jåberg slik at denne kobles via 132 kV 
samleskinne på Sundland transformatorstasjon.  Prosjektet er konsesjonssøkt. 

 

Fornyelse av Askehaug/Hesby transformatorstasjon   
Anleggene i stasjonen er fra 1967 og nærmer seg teknisk levetid. Stasjonen er i dag forsynt med 
66 kV fra Tveiten med reserve fra en 66/132 kV mellomtransformator i Sundland. 
Mellomtransformatoren i Sundland er fra 1959 og må også fornyes dersom 66 kV skal 
opprettholdes i området. I prosjektet som vurderte en fornyelse av Barkåker transformatorstasjon 
ble også Askehaug transformatorstasjon vurdert. Det ble konkludert med at stasjonen burde 
opprettholdes på dagens tomt, men fornyes og ombygges til 132 kV.  Det vurderes å etablere en 
ny stasjon(Hesby) nær dagens Askehaug. 

 

Tørrdal transformatorstasjon. 

Ny transformatorstasjon i Drangedal som tilknyttes Brokkeldningen i Tørrdal. Stasjonen vil gjøre 
det mulig å tilknytte småkraft i området inkludert tilgrensende områder i Nissedal og Kvitseid. 
Stasjonen vil også bedre leveringssikkerheten i området.  Stasjonen er konsesjonssøkt. 

 

Lundedalen transformatorstasjon   

For å styrke forsyning i Skien og å avlaste eksiterende stasjoner kan det være aktuelt å etablere 
Lundedalen transformatorstasjon. Stasjonen var planlagt på 1990 tallet og i forbindelse med et 
vegprosjekt ble det bygd en stasjonsbygning. Stasjonen vil bli tilknyttet 132 kV nettet ved å sløyfe 
132 kV kabelen Moflata – Århus innom stasjonen. Kabelen ligger i nærheten av stasjonen. 
Stasjonene vil avlaste stasjonene Frogner, Moflata og Århus 

 

Herum transformatorstasjon   

Områdene langs vestsiden av Frierfjorden har i dag mye industri og store areal er tilrettelagt for 
utvikling av mer industri. Samtidig har området svak forsyning på grunn av lange avstander til 
nærmeste transformatorstasjon. Det er i dag dårlig reserve i området ved utfall av en 
transformatorstasjon eller utfall av matekurser til området. Langesund by er særlig sårbar for 
enkeltfeil. Det er ikke kapasitet til nye kunder i området rundt Skjerkøya. Området forsynes i dag 
fra stasjonene Langesund, Brevik og Voll. Det er gjennomført en konseptvalgs utredning som har 
vurdert forskjellige måter å løse utfordringene på. Herum er utpekt som aktuelt stasjonsområde 
fordi det ligger sentralt i forhold til forbrukspunktene i området og tomten er opparbeidet i 
forbindelse med etableringen av Statnetts stasjon Bamble. Det ligger også til rette for å komme 
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fram til stasjonen med 132 kV ledninger. Det ligger også til rette for å etablere et 
transformeringspunkt mot sentralnettet, ringforbindelse på 132 kV til Langesund, ny 132 kV 
forbindelse til Kragerø og ny forbindelse til Rafnes. Stasjonen er konsesjonssøkt 

 
Kapasitetsøkninger på Brevik   

Det jobbes med mange prosjekter rundt Norcems anlegg på Brevik som vil medføre økt 
effektbehov.  

- Avfallsdeponi 
- Renseanlegg for CO2 
- Landstrøm og kraner på kaia i Brevik 
Dagens stasjon har små utvidelsesmuligheter og det er derfor sett på å etabler en ny stasjon i 
nærheten av dagens stasjon. Sammen med Norcem er det funnet et areal på Norcems område 
som kan brukes som stasjonstomt. Stasjonen vil tilknyttes en av 132 kV ledningene som går fra 
Hovholt til Brevik 

Kiseåsen transformatorstasjon 

Behovet for Kiesåsen transformatorstasjon er utløst av planer om å etablere datasenter på 
Gromstul i Skien. Det planlegges opptil 500 MW effektbehov. Transformatorstasjonen skal 
tilknyttes 132 kV nettet i området. For å ivareta krav til forsyningssikkerhet for datasenteret 
innebærer ny 132 kV transformatorstasjon, med forsyning fra 132 kV ledning Hjartdøla – Rød, og 
Svelgfossen – Rød, samt en direktetilknytning til Rød transformatorstasjon. Totalt vil det installeres 
en transformatorytelse på 6x60 MVA. Stasjonen dimensjoneres for høyere ytelse for å kunne møte 
et eventuelt økt effektbehov i fremtiden. En økning utover 270 – 300 MW vil utløse behov for en 
fremtidig Rokkedalen transformatorstasjon. Rokkedalen er ikke tatt med her. Anlegget er 
konsesjonssøkt.   

 

Lislau transformatorstasjon    

Avhengig av industriutbygging i vestre Kragerø (Kragerø næringspark, Fikjebakke) kan det bli 
aktuelt med en ny transformatorstasjon i Lislau. Området forsynes i dag med 22 kV fra Holtane 
transformatorstasjon. Avhengig av lastutviklingen vil det vil bli vurdert om stasjonen skal etableres. 
Stasjonen er planlagt tilknyttet 132 kV nettet med en innsløyfing fra ledningen Holtane - Akland.  

 

Tuddal transformatorstasjon. 

Ny transformatorstasjon i Tuddal som tilknyttes 132 kV ledningen Såheim - Årlifoss. Stasjonen vil 
gjøre det mulig å tilknytte planlagt småkraft i området. Det er planer om flere kraftverk i området. 
Stasjonen vil også bedre leveringssikkerheten i området. 

 

Ny 132/22 kV transformatorstasjon på Svadde/Såheim 

Pga. turistutbygging i Gaustadområdet og etablering av serverpark i området planlegges det en ny 
132/22 kV transformatorstasjon i nærheten av Rjukan transformatorstasjon alternativt å etablere 
transformering 132/22 kV i Såheim. Det er etablert et mindre datasenter i området. Utbyggingen av 
serverparker vil øke effektbehovet kraftig. Tidspunkt for etablering av en ny stasjon er avhengig av 
utviklingen i området.   
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Diverse tiltak: 

Fornyelse av 132 kV koplingsanlegg på Svelgfoss  
 
Hydro skal fornye Svelgfoss kraftverk. I den forbindelse vil 132 kV koplingsanlegget bli fornyet. De 
eldste komponentene i anlegget er fra 1955.  

Spenningsheving i Midt- og Vest-Telemark  

Det har i mange år vært et ønske om å heve spenningen i 66 kV nettet i Midt- og Vest-Telemark 
for å redusere tapene i nettet og øke overføringsevnen. Utfordringen er at enkelte transformatorer 
66/22 kV har for lav primærspenning til å kunne levere akseptabelt spenningsnivå på 22 kV 
dersom spenningen 

 

Nye eller fornyelse av ledninger: 

Fornye 66 kV ledningen Tveiten - Brår 

66 kV ledningen ble bygd i 1973. Deler av ledningen ble fornyet i 2009. Resten av ledningen har 
nå behov for fornyelse pga. teknisk tilstand. En fornyelse av ledningen utføres som 132 kV slik at 
spenningen på sikt kan heves til 132 kV i området. Det har vært feil på ledningen som indikerer at 
den bør fornyes. 

 

Ny 132 kV ledning Tveiten - Slagen 

Kapasiteten mellom Slagen og Tveiten på 132 kV bør økes for å holde tritt med lastutviklingen. Det 
er foreløpig kun sett på en løsning med en spenningsoppgradering av 66 kV ledning Tveiten 
Heimdal noe som også innebærer en overgang til 132 kV i Heimdal transformatorstasjon. 

 

Fornyelse av 132 kV ledning Hof - Skollenborg    

Ledningen ble bygd i 1959 og må på sikt fornyes for å tilfredsstille krav til personsikkerhet og 
driftssikkerhet. Utskifting av tremaster og andre komponenter som er nedslitt. 

  

Fornyelse av132 kV ledning Grønvollfoss - Skollenborg    

Ledningen ble bygd i 1959 og må på sikt fornyes for å tilfredsstille krav til personsikkerhet og 
driftssikkerhet. Utskifting av tremaster og andre komponenter som er nedslitt.  

 

Fornye 66 kV ledningen Evju - Haslestad 

Denne ledningen ble bygd i 1981. Den ble bygd med brukt materiell og bør fornyes innen 2025 
basert på dagens tilstand. 

 

Ny 132 kV kabel Ranvik - Vindal 

Vindal transformatorstasjon er ensidig forsynt på 132 kV og med forventet lastvekst vil 
reservesituasjonen i 11 kV bli anstrengt. En 132 kV kabel vil bedre denne situasjonen og redusere 
tapene i 132 kV nettet. 
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Ny 132 kV ledning Bentsrud - Sande 

Med forventet lastvekst i Vestfold vil det være behov for å øke kapasiteten mellom Bentsrud og 
Sande for å øke kapasiteten mot Hof transformatorstasjon 

Sande – Leinås fornying og delvis flytting 
 
Deler av ledningen Sande – Leinås krysser et område som er aktuelt for boligutvikling, og det er 
ønskelig å flytte den for at det aktuelle arealet skal frigjøres. Samtidig nærmer ledningen seg 
levetiden, og det vil derfor være nødvendig å gjøre reinvesteringer i denne.  
 
 
Jåberg – Tveiten; fornyelse av strekningen Jåberg – Hesby.  
 
Strekningen Jåberg – Hesby, som er en del av Jåberg – Tveiten, er fra 1949, og utført med en 
blanding av stål- og tremaster. Denne strekningen må derfor fornyes på sikt. Ledningen er en del 
av den tosidige matingen til nye Hesby trf stasjon..  
 
Nes – Kalvetangen  
 
132 kV sjøkabelen som forbinder Nes og Kalvetangen er fra 1983. Kabelen som ligger der i dag er 
en uarmert PEX jordkabel. Denne må nå skiftes ut. Denne kabelen utgjør en del av den tosidige 
matingen av Stangeby transformatorstasjon, og det vil derfor ikke være aktuelt å fjerne kabelen. 
Det kan være aktuelt å erstatte kabelen med en kabel mellom Kaldnes og Stangeby, men dette 
krever en utvidelse av disse stasjonene med nye bryterfelt.  

 

Fornyelse av 132 kV ledningen Vrangfoss – Klyvekollen(Mast 166)Bolvik 

132 kV ledningen Vrangfoss – Klyvekollen er bygd med tremaster og tretraverser. Ledningen ble 
satt i drift i 1961. Ledningen er i meget dårlig tilstand og må enten fornyes eller erstattes av andre 
ledninger. Det er ikke mulig å fjerne ledningen uten store investeringer andre steder i nettet.   

Tyngre vedlikehold av 132 kV ledningen Ålamoen – (Geitebu) Rød 

132 kV ledningen Ålamoen – Knardalstrand ble idriftsatt i 1944 og trenger tyngre vedlikehold på 
enkelte strekninger. Dette gjelder fornyelse av jordtråd, fornyelse av fundamenter etc. 

 

Fornyelse av 66 kV ledningen Vrangfoss – Gvarv. 

Vrangfoss – Gvarv er en tremastledning som ble bygd i 1955 og den nærmer seg slutten av 
levetiden. Den planlegges fornyet som en 132 kV stålmastledning som driftes med 66 kV inntil det 
en gang i framtiden er aktuelt med en overgang til 132 kV i området. 

 

Forsterkning av forsyningen til Rafnes  

Dersom de planlagte utvidelsene på Rafnes realiseres, bør det etableres en tredje forsyning til 
området rundt 2022 for å opprettholde dagens momentane reserve. Dette kan gjøres enten fra 
Bolvik koplingsstasjon eller fra Herum transformatorstasjon dersom det blir etablert transformering 
420/132 kV der. Mulige løsninger vil vurderes nærmere når det foreligger konkrete planer om 
økning i effektuttaket på Rafnes. 
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Rød – Frogner - Meen ny dobbeltledning for Telemarksdrift 

Dagens ledning er fra 1939 og har begrenset restlevetid og kapasitet. Det er behov for å fornye 
ledningen for å opprettholde forsyningen i området og som reserve dersom det skjer utfall av andre 
ledninger i området 

 

Rød – Meen ny dobbeltledning for Vestfolddrift 

Dagens ledning er fra 1960 og har begrenset kapasitet. Dersom lasten i Vestfold øker som 
forutsatt eller mer må kapasiteten mellom Rød og Meen økes.  

 

Fornye 132 kV kabel på strekningen Bakkestranda – Lundedalen – Århus  

Dagens kabel er fra 1979 og har hatt flere feil. Forbindelsen er viktig for forsyningssikkerheten i 
området. 

 

Fornye høymaster på 132 kV ledningen Knardalstrand - Roligheten 

Mastene er fra 1927 og trenger fornyelse for å opprettholde forsyningssikkerheten til Roligheten. 
Ledningen kan enten fornyes eller erstattes av en ny 132 kV kabel. 

 

 Fornye 132 kV ledningen Voll – Gjerdemyra  

Denne ledningen ble bygd i 1960 og må fornyes i utredningsperioden. 

 

Fornye 132 kV ledningen Ålamoen - Grønvollfoss 

Denne ledningen ble bygd i 1958. Tilstand på trestolpene tilsier at den bør fornyes i løpet av kort 
tid. 

 

Ny 132 kV ledning Sam Eyde - Rød 

Sam Eyde transformatorstasjon er ensidig forsynt fra Svelgfoss. I perioder med mye 
kraftproduksjon er 132 kV ledningen fra Grønvollfoss til Rød sterk belastet. Fra Svelgfoss til Rød er 
det plass til et trådsett til på eksisterende master. 

 

Øke kapasiteten mellom Såheim og Mår 

Kraftproduksjon fra Såheim og Frøystul føres i dag ut fra området over 132 kV ledningene Såheim 
– Mår og Såheim – Årlifoss. Ledningen til Årlifoss er fra 1933 og nærmer seg slutten av levetiden. 
Dette er en 41,1 km lang ledning som det vil koste ca. 120 mill. kr å fornye. Et alternativ til 
fornyelse er å øke kapasiteten fra Såheim til Mår som en strekning på 5 km. Løsninger og 
alternativer må vurderes nærmere før endelig beslutning tas. 
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Det er planlagt økning eller fornyelse av transformatorkapasitet i følgende stasjoner i løpet 
av utredningsperioden. 

- Ranvik 
- Firingen 
- Brår 
- Sundland 
- Semb 
- Slagen 
- Sande 
- Haslestad 
- Eika 
- Kjørbekk 
- Roligheten 
- Hjartdøla 
- Mæl 

  

 

Med utgangspunkt i planlagte investeringer og reinvesteringer i utredningsperioden får vi et 
forventet samlet investeringsbehov er ca. 2 700 mill. kr i utredningsperioden. En liten del av 
investeringene forventes å kunne dekkes inn med anleggsbidrag. 

 

Det er grunn til å forvente at kapitalbehovet i siste halvdel av perioden vil bli større enn det som er 
tatt med her, som følge av nye prosjekter som man ikke har oversikt over i dag vil dukke opp.  

 

Prosjekter som er planlagt gjennomført tidlig i perioden kan bli forskjøvet utover i tid som følge av 
endrede forutsetninger. Realisering av enkelte prosjekter kan gjøre andre prosjekter uaktuelle. 

 

Det forventes ingen store endringer i avbrudds-, taps-, og drifts- og 
vedlikeholdskostnadene i perioden.   

 
 
 
 

 Investeringsomfang for analyserte scenarioer 5.4
 

Det er gjort grove lastflytanalyser for å se konsekvensene av de vurderte scenariene, 
sammenlignet med basisscenarioet. Det er store usikkerheter både med hensyn på produksjon og 
last når det gjelder størrelse, plassering og tidspunkter. Det er i denne utredningen ikke tatt med 
kostnader til sentralnettsanlegg. I lastflytanalysene er det forutsatt nok kapasitet i dagens 
sentralnettspunkter. I begge scenarioer er det forutsatt at alle investeringer i basisalternativet er 
med. 

5.4.1 Tilleggsinvesteringer for Vekst og velstand og stagnasjon 
 

Den største forskjellen mellom vekst og velstand, stagnasjon og basis skyldes fremveksten av ny 
industri, og spesielt datasenter, som punktlast som fører til økt transformeringsbehov i en stasjon, 
eller behov for en ny transformatorstasjon. Det er enkelte prosjekter som det ikke vil være behov 
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for i stagnasjonsscenariet. Scenariene viser få endringer i behovene for realisering av 
ledningsprosjekter.  

Tabellen viser netto differanse for de to scenarioene referert til basisscenarioet. 

 Forventet differanse i investeringsomfang for de forskjellige scenarioene relatert til basisscenarioet 

 2018 - 25 2025 - 40 Sum 
  Mill. kr Mill. kr Mill. kr 
Vekst og velstand 140 143 283 
Stagnasjon -96 -36 -150 

 

 Anlegg som er planlagt sanert i perioden 5.5
 

Ingen anlegg er planlagt sanert i perioden, men enkelte løsninger kan føre til nedleggelse av 
ledninger eller flytting av transformatorstasjoner. 

 Barrierer for realisering av samfunnsøkonomiske lønnsomme 5.6
prosjekter 

Med et sterkt fokus på bedriftsøkonomi vil det i enkelte tilfeller være vanskelig å realisere 
samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter.  

Netteiere med gamle og få anleggsdeler har lav inntektsramme og liten interesse i å gjøre 
investeringer i eget nett som ikke er bedriftsøkonomiske selv om prosjektene er 
samfunnsøkonomiske lønnsomme.  

Investeringer hos en netteier kan gi bedriftsøkonomisk pluss hos andre netteiere. Slike prosjekter 
krever samarbeid mellom netteiere.  

Samfunnsøkonomiske prosjekter hvor tapsbesparelsen er en stor del av gevinsten kan gi negativ 
bedriftsøkonomi når tapsrammen blir nedjustert etter kort tid, mens den samfunnsøkonomiske 
gevinsten vil være der. 

 Kostnader ved langsiktig utvikling av nettsystemet 5.7
Med utgangspunkt i planlagte investeringer og reinvesteringer i utredningsperioden får vi et årlig 
kapitalbehov som vist nedenforstående figur. Forventet samlet investeringsbehov er ca. 2 694 mill. 
kr. En liten del av investeringene forventes å kunne dekkes inn med anleggsbidrag. 

Det er grunn til å forvente at kapitalbehovet i siste halvdel av perioden vil bli større enn det som er 
tatt med her, som følge av nye prosjekter som man ikke har oversikt over i dag vil dukke opp.  

Prosjekter som er planlagt gjennomført tidlig i perioden kan bli forskjøvet utover i tid som følge av 
endrede forutsetninger. Realisering av enkelte prosjekter kan gjøre andre prosjekter uaktuelle. 
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Forventet investeringsbehov i utredningsperioden. 

Det forventes ingen store endringer i avbrudds-, taps-, og drifts- og vedlikeholdskostnadene i 
perioden. 

 

 
6 REVISJON AV UTREDNINGEN 
Utredningen blir oppdatert hvert 2. år. Et sammendrag av utredningen er gjort tilgjengelig på våre 
hjemmesider. 
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