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Forord 
Ny kraftkrevende industri som ønsker å etablere seg i Bergensregionen opplever nå å få nei fra 

Statnett når de ønsker å koble seg til nettet. Det betyr at regionen ikke kan ta del i den grønne 

skiftet, og går glipp av ny industri med tilhørende arbeidsplasser. Er det mulig å gjøre noe med 

denne situasjonen?    

Invest in Bergen har som overordnet mål å få flere investeringer og etableringer til Bergensregionen 

(Greater Bergen). For å lykkes med nye og større industrietableringer, med mange arbeidsplasser, 

må regionen kunne tilby attraktive arealer med nødvendig infrastruktur og service.  

Vårt arbeid handler om å skape «leads», henvendelser fra potensielle eksterne selskaper som kan 

være interessert i å etablere seg i vår region, og overbevise disse om at regionen er riktig 

lokaliseringssted for dem.  

Ofte handler slike henvendelser om nyetableringer med tilhørende arbeidsplasser for å utvikle nye 

grønne bærekraftige løsninger og industri, hvor regionen har sterke næringsklynger. Det «grønne 

skiftet», hvor næringslivet globalt søker bidrag til å redusere eget miljøavtrykk, representerer en 

mulighet for større nyetableringer i Norge og på Vestlandet. Dette gjelder spesielt for kraftintensive 

bransjer som datasenter. Norske myndigheter har vedtatt at det skal legges til rette for denne type 

næringer basert på Norges overskudd av fornybar kraft. Tilgang på fornybar og gunstig priset kraft, 

med god forsynings-sikkerhet, er en avgjørende innsatsfaktor for denne type etableringer.  

Som et særlig spisset næringsområde har Invest in Bergen fokus på å tilrettelegge for etablering av 

datasentre i regionen gjennom GreenByte-samarbeidet med Vestland fylkeskommune og BKK. 

I Bergensregionen er det stor produksjon av elektrisk, grønn kraft, langt ut over eget behov. 

Utfordringen ligger i å få kraften tilgjengeliggjort for forbruk lokalt og regionalt. I hovedsak er indre 

deler av regionen overskuddsområder av elkraft siden det er her produksjonen foregår. De ytre 

kystområdene er underskuddsområder uten egen kraftproduksjon. 

Det er en flaskehals for regional næringsutvikling i at det er særlig i de ytre delene av regionen vi 

finner de attraktive, store og ferdig regulerte industriområdene som svarer på 

kravspesifikasjonene fra industrien: store nok arealer, kaifronter og -dybde, infrastruktur, 

kompetent arbeidskraft, akademia og nærhet til Bergen. Utfordringen er at det overordnede 

sentralnettet (tilbringernett) ikke tilrettelagt for de nasjonale og regionale forbruksøkninger som 

nå skjer som følge av det «grønne skiftet». 

Om lag 25% av den norske elkraftproduksjonen produseres i dag i Vestland fylke. Skal Vestland 

lykkes med å bli en foretrukket region for grønn omstilling trenger hele regionen gode tilbringernett 

for å få tilgang til elkraften fra produksjonsstedet. Denne utfordringen er sammenfallende med 

Invest in Bergens behov for å kunne trekke til regionen den nye grønne industrien.  

Statnett som nasjonalt ansvarlig organ for elkraftnettet, greier ikke å levere den elkraften, for lokalt 

og regionalt forbruk, som nå etterspørres. Dette gjelder både til de etablerte industriområder og nye 

muligheter på egnede steder nær kraftproduksjonen. Avgjørende for denne etterspørselsveksten er 

nedstengning av gasskraftverket på Mongstad og elektrifisering av norsk sokkel ut fra Kollsnes. Vi er 

derfor i ferd med å få etablert en region med underskudd på tilgang ev elkraft til industrien, og med 

utsikter til at det vil ta 5-10 til dette kan bli utbedret.  

Vi opplever nå at gode næringsutviklingsinitiativ får nei fra Statnett for å koble seg til nettet for nytt 

større kraftforbruk. Konsekvensen er at vi nå risikerer at den regionen som produserer mest elkraft i 
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landet, selv ikke får tatt del i verdiskapningen fra den grønne omstillingen som nå er i gang, fordi 

nettkapasiteten fra indre til ytre del av regionen er for dårlig. Dette er alvorlig, både for region og 

nasjon, for å skape ny fremtidsrettet verdiskapning og arbeidsplasser basert på fornybart 

kraftoverskudd i et samfunn som skal satse mindre på olje- og gassutvinning, og som ønsker å bidra 

til det globale grønne skiftet.  

Invest in Bergen har utfordret Aabø Powerconsulting for å komme med råd om hvordan Statnett og 

andre ansvarlige kan tenke og handle, gjerne ukonvensjonelt, for å levere et elkraftnett for det 

grønne skiftet så raskt som mulig. 

Denne rapporten bidrar forhåpentligvis med gode, faglige og realistiske råd framover. Rapporten 

oversendes til Statnett samt til kommunene og fylkeskommunen som bestillere av våre tjenester.  

 

 

Vidar Totland 
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Sammendrag 
Kraftsystemsituasjonen i Bergensområdet er svært alvorlig. Forbruksveksten er ifølge Statnett 

høyere enn den som var lagt til grunn for nettplanleggingen. I tillegg forverrer nedleggelsen av 

gasskraftverket på Mongstad, elektrifiseringen av Nordsjøen situasjonen, særlig vest for 

Kollsnes/Lindås-snittet. Dette fører til en situasjon hvor Statnett mener at det ikke er driftsmessig 

forsvarlig å tilknytte nytt forbruk før det er utført nettinvesteringer, noe som tar lang tid. 

Elektrifiseringsplanene i regionen og næringsutviklingen i grønne fremtidsindustrier som hydrogen, 

datasenter, osv. er dermed truet. Tidligere Hordaland fylke er dermed i ferd med å komme i den 

paradoksale situasjonen å stå for om lag 25 % av landets kraftproduksjon, samtidig som denne 

kraften ikke kan leveres til industrikunder som ønsker å etablere seg i regionen. 

Aabø Powerconsulting mener at problemene vi nå står ovenfor delvis skyldes endrete 

forutsetninger, som nedleggelsen av energiverk Mongstad, elektrifiseringen av Nordsjøen og 

planene om akselerert elektrifisering generelt. Men det finnes også andre, mer grunnleggende 

problemer i nettplanleggingen. Ett av disse er den store forskjellen mellom ledetid på tilbudssiden 

(nettutbygging) og på etterspørselssiden (f.eks. etablering av ny industri). Et annet problem er 

definisjonen av «samfunnsmessig rasjonalitet» som ligger til grunn for nettplanleggingen. Etter vårt 

syn tar denne i for liten grad hensyn til de negative samfunnsøkonomiske konsekvensene med 

utilstrekkelig nettkapasitet. Nettsituasjonen i Bergensområde truer næringsutviklingen og den 

potensielt tapte verdiskapningen er en samfunnsøkonomisk kostnad.  

Statnett har foreslått en rekke tiltak for å forbedre kapasiteten i nettet. På kort og mellomlang sikt er 

dette først og fremst oppgraderinger av trafostasjoner o.l. På lengre sikt planlegges en fullstendig 

spenningsoppgradering i transmisjonsnettet fra 300 til 420 kV og en ny tredje sentralnettforbindelse 

inn til Bergenssnittet.  

Aabø Powerconsulting mener at alle foreslåtte tiltak er viktige og gjennomføringen bør forseres. 

Samtidig må de fleste av disse tiltakene sees i sammenheng med spenningsoppgradering i 

transmisjonsnettet. Det betyr at tiltakene individuelt sett ikke øker nettkapasiteten særlig eller i det 

hele tatt før alle tiltak er gjennomført og spenningsnivået dermed økes inn til Bergenssnittet og for 

hele ringforbindelsen. Dette vil ta tid, noe som i enda større grad gjelder den nye, tredje 

transmisjonsledning inn til Bergenssnittet.  

Aabø Powerconsulting foreslår derfor flere tiltak i tillegg til Statnett sine forslag. Disse er: 

1. Kraftsystem-/regularitetsanalyser. En dynamisk analyse av nettkapasiteten kan gi svar på om det 

er mer kapasitet i nettet enn en tradisjonell betraktning tilsier. En slik metodikk har blitt brukt 

tidligere, f.eks. ved elektrifisering av Goliat plattform i Finnmark. 

2. Et prosjekt som undersøker mulighetene ved å ta i bruk digitaliseringsteknologi og moderne 

sensorteknikk. Dette kan gi bedre sanntidsinformasjon om kraftsystemsituasjonen og dermed 

bidra til en bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 

3. Revurdering nedleggelse Energiverk Mongstad. Nedleggelsen av kraftverket forverrer 

forsyningssituasjonen i en allerede anspent situasjon.  

4. Utforske muligheter for lokal kraftproduksjon i kombinasjon med energilagring. Regulerbar 

kraftproduksjon lokalisert på rett sted ift. forbruk kan øke uttakskapasiteten i et presset 

kraftsystem. 

5. Regulatoriske endringer som kan bidra til å forenkle/forbedre nettplanleggingen. 

Industrietableringer har stor samfunnsøkonomisk nytteverdi som i dag ikke blir tilstrekkelig 

hensyntatt i nettplanleggingen. Noen av de foreslåtte endringene vil kunne gjennomføres og vise 
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effekt på relativt kort sikt mens andre, mer grunnleggende, endringer i forutsetningene vil kunne 

bidra til en mer samfunnsøkonomisk rasjonell nettutvikling i fremtiden. 
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Innledning 
Norge har i dag en kraftproduksjon som er nesten utelukkende basert på fornybar energi, for det 

meste vannkraft. På grunn av den gode tilgangen til rimelig, fornybar energi er Norge også blant 

verdens beste på elektrifisering, omstillingen fra fossil energi over til elektrisk kraft. Denne 

utviklingen skaper nå en rekke muligheter til etablering av nye typer «grønn industri» med potensial 

for enorm verdiskapning i Norge det neste tiåret. Dette gjelder spesielt Vestlandet, hvor både 

potensialet og nødvendigheten for etablering av denne typen industri er størst, blant annet fordi 

mesteparten av oljeindustrien er lokalisert her. 

For å kunne gripe fatt i denne unike sjansen er det helt avgjørende å ha tilgang på store mengder 

fornybar energi. Som nevnt er Norge i en særdeles god posisjon når det gjelder kapasitet til 

produksjon av denne kraften. Kapasitet i overføringsnettet er derimot en større utfordring som vil 

kreve store investeringer i årene framover.  

Dette gjelder spesielt kraftsystemet i Bergensregionen hvor det den siste tiden har kommet frem 

informasjon om at kapasiteten i nettet kan bli en begrensende faktor for elektrifiseringen. Bedrifter i 

Nordhordland har allerede fått avslag på tilknytning av nytt forbruk. Situasjonen ble forverret etter 

nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad, som var den eneste store kraftprodusenten «på rett 

side av fjorden».  

Statnett og BKK Nett har i et dialogmøte presentert en rekke tiltak som skal øke kapasiteten i nettet. 

Tiltakene som så langt har blitt presentert vil allikevel ikke føre til økt nettkapasitet før tidligst i 

2025/2026 og vil ifølge Statnetts egne forbruksprognoser ikke kunne dekke behovet.  

Aabø Powerconsulting har, på oppdrag av Invest in Bergen, analysert kraftsystemet i 

Bergensområdet og Statnetts planer om å løse kapasitetsproblemene. 
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Nettsituasjonen i Bergensområdet i dag og fremover 

Hvordan vurderer Statnett/BKK Nett situasjonen 
I dialogmøtet med Statnett og BKK Nett ble det uttalt at Statnett har forberedt seg, «men 

elektrifiseringen er større og kommer raskere enn forventet». Forbruksveksten er ifølge Statnett 

høyere enn den som var lagt til grunn for nettplanleggingen. I tillegg forverrer nedleggelsen av 

gasskraftverket på Mongstad situasjonen, særlig vest for Kollsnes/Lindås-snittet hvor det ikke er mye 

kraftproduksjon, men veldig store forbrukere som Equinor og andre. Statnett har påpekt denne 

effekten av nedleggelsen av Energiverk Mongstad i høringsuttalelse til NVE, men kom likevel frem til 

at «nettinvesteringer vil være både billigere i drift og ha kortere oppstartstid» enn å holde 

gasskraftverket i beredskap. Det må stilles spørsmål ved denne vurderingen da Statnett samtidig 

skriver at det «ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt forbruk før det er utført 

nettinvesteringer». Når Statnett også påpeker at slike tiltak ligger minst 10 år frem i tid virker det 

som om de samfunnsøkonomiske følgekostnadene av ikke å kunne tilknytte nytt forbruk ikke er 

tilstrekkelig hensyntatt.  

 

Figur 1 Kapasitet med Statnetts anbefalte konsept (Fra Statnetts presentasjon i dialogmøte 23.06.2020) 

 

Hvordan vurderer Aabø Powerconsulting situasjonen 
Figur 1 viser at Bergensregionen mister N-1 forsyningen nå Varmeverk Mongstad legges ned i slutten 

av 2020. Uavhengig av forbruksutviklingen vil denne situasjonen vedvare til minst 2027 og mest 

sannsynlig til etter 2030, siden scenarioet med lavest forbruksvekst virker urealistisk. Ingen av de 

presenterte tiltak vil kunne gjenopprette N-1 forsyning i Bergensregionen før både eksisterende 
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transmisjonsnett er fullstendig spenningsoppgradert til 420 kV og en ny, tredje 

transmisjonsforbindelse er i drift. 

Aabø Powerconsulting er enig med Statnett i at elektrifiseringsplanene, både on- og offshore, har 

ført til større vekst i forventet forbruk enn det som tidligere ble lagt til grunn for prognosene. 

Nedleggelsen av Energiverk Mongstad ble besluttet med (i nettplanleggingens sammenheng) kort 

varsel og har dermed forverret situasjonen. Her mener vi i Aabø Powerconsulting likevel at Statnett 

ikke har ytt stor nok motstand mot nedleggelsen av kraftverket. Vi kan ikke se at tapt verdiskapning 

fra industrietablering i Nordhordland ble tilstrekkelig hensyntatt i den samfunnsmessige vurderingen 

av nedleggelsen. Samtidig kan vi ikke se hvordan «nettinvesteringer vil være både billigere i drift og 

ha kortere oppstartstid» for Mongstad, når alle foreslåtte tiltak som faktisk øker nettkapasiteten i 

området har lang ledetid (6-10 år), noe som medfører et like langt stopp for alle større 

nettilknytninger og dermed store samfunnsøkonomiske tap.  

Aabø Powerconsulting mener dessuten at transmisjonsnettet har så stor samfunnsøkonomisk 

betydning at nettplanleggingen ikke bør ha så små feilmarginer at ethvert avvik fra 

forbruksprognosene fører til så store begrensninger i nettkapasiteten. Slike kapasitetsbegrensninger 

vil nemlig vedvare i lang tid pga. de lange ledetidene knyttet til utbygging av nettinfrastruktur, slik at 

næringsutviklingen hemmes på en alvorlig måte. For noen utdypende betraktninger angående 

risikohåndtering ved usikkerhet se eget avsnitt om dette i denne rapporten. 

Uavhengig av de uforutsette endringene i grunnlagene for Statnetts nettplanlegging er det verdt å se 

nærmere på Statnetts langtidsplanlegging av nettkapasitet i Bergensområdet vist i Figur 1. Uten 

nedleggelsen av Energiverk Mongstad og med det lave forbruksscenariet (som 

kapasitetsplanleggingen var basert på), ser det ut som om Bergensområdet hadde beholdt N-1 

forsyning helt frem til 2035. Nærmere betraktning av forbruksprognosen viser derimot at denne 

(som de andre to scenarioene) har en liten nedgang i forbruk fra 2020 til 2021. Samtidig, og mye mer 

alvorlig, er det at denne kurven er helt flat fra 2024 og frem til 2035. Aabø Powerconsulting mener 

derfor at denne kurven vist som «lav» og «1,5% årlig vekst» i praksis viser tilnærmet konstant 

forbruk fra 2020 til 2035. Dimensjoneringen av N-1 kapasitet i hele Bergensområdet virker å være 

basert på denne kurven og vi mener at dette aldri var en realistisk antakelse, heller ikke før 

akselerert elektrifisering og nedleggelse av Varmeverk Mongstad var besluttet. Tiltak for å øke 

kapasiteten inn til Bergenssnittet burde derfor blitt iverksatt mye tidligere.  

Når en ser på de to andre scenarioene i Figur 1, «middels» og «høy», så viser figuren tydelig at 

Bergensregionen ikke vil ha N-1 kapasitet før tidligst i 2030. Gitt at scenario «lav» er beskrevet av 

Statnett selv som et scenario basert på gammel informasjon, burde Statnetts «middels»-prognose 

egentlig være den nye, laveste forventede forbruksprognosen. Situasjonen for Bergensregionen er 

dermed svært alvorlig. Nærmere undersøkelse av alle scenarioer viser dessuten at forbruket er 

antatt konstant fra 2030 og fremover. Vi mistenker at dette skyldes måten Statnett prognostiserer 

forbruket på, basert på innmeldt ønske om nettilknytning/økt uttak. Mens dette på kort og 

mellomlang sikt sannsynligvis gir et realistisk bilde av etterspørselssiden er det få prosjekter med så 

lang ledetid at de ville dukke opp i Statnett sine prognoser mer enn noen få år i forkant. Det kan 

derfor virke myopisk å anta flat utvikling av forbrukskurven på lang sikt, spesielt når vi vet at 

utfordringene knyttet til klimaforandringer krever en omfattende elektrifisering av energiforbruket. 

Med de lange ledetidene som gjelder for større tiltak i transmisjonsnettet vil en slik fremgangsmåte 

alltid øke faren for å havne i situasjoner med dårlig nettkapasitet, siden det ikke er tilstrekkelig tid til 

å «reagere» på ønsker om økt forbruk.  
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Historiske eksempler og tiltak 
I utviklingen av kraftsystemet i Norge kan en finne mange paralleller til kraftsituasjonen i Bergen og 

Hordaland det neste tiåret. Fagmiljøenes løsning har ofte vært midlertidige løsninger som kan 

medføre noen negative konsekvenser, men som sørger for en sikker hovedforsyning og beskyttelse 

av kritisk infrastruktur.  

Lastutkobling i Bergensområdet 
I en lang periode på 80-tallet var kraftsituasjonen meget kritisk pga. bare én 300 kV ledning inn til 

området og for lite produksjon i BKKs 132 kV nett. For å sikre forsyningen til industri, Bergen 

sentrum og annen kritisk infrastruktur ble det besluttet å innføre utkobling av alminnelig forbruk i 

hele regionen. 

Produksjonsutkobling av Sima kraftverk 
For å løse utfordringer med overlast ble det installert onlinemåling og overvåkning av lastflyt i det 

som den gang ble kalt «Hallingdalsnittet». Ved feil ble deler av Sima kraftverk koblet fra nettet for å 

beskytte det øvrige kraftsystem. 

Mobilt gasskraftverk Midt-Norge 
I en lang periode var leveringssituasjonen i Midt-Norge kritisk. Dette ble løst ved et mobilt kraftverk 

som ble finansiert av Statnett. 

Tiltak for å forsyne Mongstad 
Raffineri Mongstad ble vurdert som kritisk ved bortfall av kraftforsyning. Det ble idriftsatt et system 

hvor Mongstad ble forsynt direkte fra Matre Kraftverk ved frekvensfall i nettet og driftet som et 

øysystem til normal forsyning ble opprettet.  

 

Betraktninger av nettplanleggingens grunnlag 
Til grunn for planlegging og bygging av nettinfrastruktur ligger det antakelser og prosedyrer som har 

stor påvirkning på analysenes utfall og endelig valg av løsninger. Vi mener derfor det er verdt å se litt 

nærmere på noen av disse antakelsene og hvordan disse kan ha bidratt til kapasitetsproblemene i 

Bergensområdet. 

Risikohåndtering ved usikkerhet 
Planlegging og bygging av (elektrisk) infrastruktur er meget tids- og ressurskrevende. Som et av det 

moderne samfunnets grunnpilarer må kraftsystemet ha ekstrem høy oppetid. Dette gjelder særlig i 

et land som Norge, hvor over halvparten av alt energiforbruk er elektrisitet. Dette grunnleggende 

behovet for forsyningssikkerhet må hensyntas i planlegging av ny infrastruktur samtidig som det må 

balanseres mot effektivitetskravet, som betyr at et gitt mål om forsyningssikkerhet bør oppnås til 

lavest mulig kostnad. 

Planlegging av elektrisk infrastruktur, spesielt nye kraftlinjer på det høyeste spenningsnivået, kan 

med dagens reguleringsregime og krav om prosess ta 10 til 15 år for de største prosjektene. Denne 

planleggingshorisonten medfører en relativ høy grad av usikkerhet når det gjelder prognoser av det 

fremtidige behovet. Tidligere har vi opplevd flere paradigmeskifter, f.eks. stadig høyere 

energieffektivitet som førte til langt mindre økning i energiforbruk enn forventet, eller, i nyere tid, 

elektrifisering av alle sektorer som har snudd den forrige trenden innen kort tid og sørger for at 

elektrisitetsbehovet nå forventes kraftig økt framover. Forbrukssiden er altså på kort og mellomlang 
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sikt relativt fleksibel, men tilbudssiden dvs. uttakskapasitet fra nettet må planlegges basert på usikre 

prognoser for det framtidige forbruket. 

Konsekvensene av feilplanlegging er store, men skeivfordelt. Med dette menes at konsekvensene 

med å overdimensjonere nettet ikke er like store som konsekvensene med et underdimensjonert 

nett. Når en bygger ut et kraftnett med større kapasitet enn faktisk uttak brukes ikke samfunnets 

ressurser optimalt. Samtidig har elektrisitetsforbruket historisk sett alltid økt, hvis man ser bort fra 

kortsiktige svingninger. Dette betyr at en for stor kapasitet i nettet vil bli «brukt opp» etter hvert slik 

at de faktiske kostnadene med overdimensjonering av nettet kan betegnes som 

«fremskyndingskostnader». Dette er et begrep fra nettplanleggingen som brukes når en planlagt 

investering i nettet «fremskyndes» pga. f.eks. tilknytning av nytt forbruk. Kunden(e) må da betale for 

kapitalkostnaden knyttet til fremskyndingen, ikke nødvendigvis for selve investeringen. 

For liten kapasitet i nettet kan derimot føre til langt høyere kostnader. Når forbruket overstiger 

nettkapasiteten i korte perioder, må enkle forbrukere kobles ut for ikke å risikere utfall av kritiske 

komponenter og dermed langvarige avbrudd. Nettselskaper i Norge har gode modeller for å beregne 

denne typen kostnader, som i nettplanleggingen kalles for KILE (Kostnader for Ikke Levert Energi). 

Disse beregningene inngår i utredninger av nye nettiltak, ofte sammenlignet med nullalternativet.  

Er nettkapasiteten for liten i lengre perioder øker kostnadene og dens beregning blir vanskeligere 

pga. følgeeffekter. Når forbrukere, særlig industri, forventer langvarige avbrudd i strømforsyningen 

vil dette føre til redusert økonomisk aktivitet. Investeringer i f.eks. nyetableringer minker, og dette 

kan ha store samfunnsøkonomiske følgekostnader. Slike investeringer har såkalte 

multiplikatoreffekter, altså ringvirkninger, f.eks. når hver arbeidsplass som skapes i primærindustrien 

igjen skaper arbeidsplasser hos leverandører, osv.  

Samfunnsøkonomisk rasjonelt? 
Statnetts nettinvesteringer bør være samfunnsøkonomisk rasjonelle. Dette påpeker og vurderer 

Statnett i alle sine utredninger. Ofte gjøres dette ved å sammenligne ulike alternativer med 

nullalternativet (ikke gjennomføre tiltak). Problemet med denne fremgangsmåten er at definisjonen 

av «samfunnsmessig rasjonelt» hovedsakelig gjelder kraftsystemet. Kost- nyttevurderinger gjøres 

vanligvis ved å beregne typiske, nettrelaterte kostnader som reduserte tap, flaskehals- og 

avbruddkostnader. En slik analyse ser bort fra andre samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster 

som (tapt) verdiskapning. Grønn kraftkrevende industri opplever sterkt vekst for tiden og 

Bergensregionen opplever stor interesse i nyetablering av denne type industri. Slike nyetableringer 

gir mulighet til å utvikle «industriclustere» som tiltrekker stadig flere bedrifter. Bedriftene tiltrekker 

seg kvalifiserte arbeidstakere, leverandørbedrifter osv. slik at regionen får et konkurransefortrinn. 

Grønn kraftkrevende industri som datasenter, hydrogen, oppdrett på land osv. er i en slik 

utviklingsfase nå. Et område som klarer å etablere denne type industri i dag vil ha nytte av denne 

verdiskapningen i lang tid. Områder som ikke kan oppfylle kundenes krav på bl.a. tilgang på strøm 

risikerer å gå glipp av hele denne verdiskapningen. Samtidig konkurrerer norske regioner 

internasjonalt slik at verdiskapningen ikke nødvendigvis vil skje andre steder i landet. 

Det er sannsynligvis ikke en gangbar løsning å kreve omfattende samfunnsøkonomiske analyser i 

hver eneste nettutredning, særlig fordi de lange ledetidene i nettplanleggingen allerede er et stort 

problem. Det må likevel påpekes at Statnett legger inn slike samfunnsøkonomiske gevinster i 

utredningen til egne prosjekter. Da Vestre korridor ble vedtatt hadde Statnett lagt til grunn en 

samfunnsøkonomisk gevinst på 2 mrd. kroner (senere nedjustert til 1 mrd.), som er verdien av å 
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realisere det de kalte for «sannsynlig kraftproduksjon, ved en utbygging av Vestre korridor»1. En bør 

derfor kunne forvente at slike samfunnsøkonomiske verdier også inngår i ordinære nettprosjekter. 

Statnetts vurderte «at nettinvesteringer vil være både billigere i drift og ha kortere oppstartstid» enn 

å holde Energiverk Mongstad i beredskap. Det er et meget interessant spørsmål om denne 

vurderingen fremdeles ville vært den samme, hadde kostnaden av tapt verdiskapning ved flere år 

uten tilknytning av nytt forbruk på Mongstad blitt hensyntatt. 

Forsyningssikkerhet og N-1 kriteriet 

N-1 kriteriet og tilknytningsplikt 
N-1 kriteriet tilsier at et kraftsystem tåler utfall av hvilken som helst komponent uten at dette fører 

til avbrudd i strømforsyningen. Vanligvis defineres dette ut fra topplasten, dvs. at selv når forbruket 

er på sitt høyeste bør kraftsystemet tåle enkle utfall. N-1 kriteriet i nettplanleggingen har ført til at 

Norge generelt har et veldig høyt nivå av forsyningssikkerhet i internasjonal sammenheng. Samtidig 

kan tilknytningsplikten og N-1 kriteriet føre til situasjoner hvor kunder nektes nettilknytning før nye 

tiltak er på plass selv om det er tilgjengelig kapasitet i nettet, men uten N-1. Unntak gjelder når 

nettiltakene som øker kapasiteten er konsesjonsgitt og investeringsbesluttet. Kunden kan da få 

midlertidig nettilknytning med krav om utkobling i kritiske driftsperioder, f.eks. ved feil i nettet.  

For kundene kan det likevel være meget dyrt å måtte betale for nettforsterkninger som kun 

forbedrer forsyningssikkerheten i topplastperioder (vanligvis kalde vinterdager) og kun under visse 

forutsetninger. Nettselskapet har i dag ikke anledning til å inngå avtale med kunden om tilknytning 

til nettet som inneholder vilkår om uttaksbegrensning2. På produksjonssiden har det imidlertid blitt 

tillatt at nettselskap og en kraftprodusent inngår en avtale om tilknytning med vilkår om 

produksjonsbegrensning. Produsenten har likevel rett på full tilknytning etter tilknytningsplikten og 

verken nettselskap eller produsent kan ensidig kreve en slik tilknytningsavtale med vilkår om 

utkobling. Samfunnsøkonomisk er dette en fordelaktig løsning da det gir kraftprodusenten mulighet 

til å veie kostnaden nettforsterkningen medfører opp mot tapt inntekt som følge av 

produksjonsbegrensningen. Det bør derfor vurderes om slike avtaler også kan tillates på 

forbrukssiden. I praksis vil dette bety at alle næringskunder får anledning til å få de samme vilkårene 

som store kunder som Equinor. Equinors planer om elektrifisering av Nordsjøen har nemlig blitt 

vedtatt med vilkår om utkobling av forbruket i kritiske driftssituasjoner.  

Forsyningssikkerhet 
Forsyningssikkerhet er en ikke-prissatt virkning i Statnetts utredninger av nettiltak. Det bør 

diskuteres hvorvidt de samfunnsøkonomiske følgekostnader av endringer i forsyningssikkerheten 

kan/bør tallfestes i nettutredninger. Dette særlig med tanke på industrietableringer knyttet til 

elektrifiseringen. Ulike typer kraftkrevende industri har forskjellige behov for forsyningssikkerhet 

som varierer fra utkoblbar last til krav om fullstendig redundans på innkommende strømtilførsel. 

Mens det endelig er industriens ansvar å sørge for/finansiere en slik forsyningssikkerhet, som 

overstiger det vanlige nivået, er det allikevel en viktig faktor i den overordnete nettplanleggingen. I 

et presset kraftsystem nær kapasitetsgrensen, som kraftsystemet i Bergensområdet, er det nemlig 

vanskelig til tilnærmet umulig å sikre en redundant forsyning av industrien helt uavhengig av 

kundens vilje til å betale for dette. Dette vil igjen påvirke etablerings- og industriutviklingsavgjørelser 

og dermed ha samfunnsøkonomiske ringvirkninger. 

 
1 Kilde: Statnett, Rapport med samfunnsøkonomisk analyse av Vestre korridor, side 20. 
https://www.statnett.no/globalassets/her-er-vare-prosjekter/region-sor/vestre-korridor/okonomisk-analyse-
vestre-korridor_final.pdf 
2 Unntaket er som beskrevet midlertidige avtaler, når nettforsterkningen er konsesjonsgitt. 

https://www.statnett.no/globalassets/her-er-vare-prosjekter/region-sor/vestre-korridor/okonomisk-analyse-vestre-korridor_final.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/her-er-vare-prosjekter/region-sor/vestre-korridor/okonomisk-analyse-vestre-korridor_final.pdf
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Planlagte nettiltak i Bergensområdet 

Kort vurdering av Statnetts foreslåtte tiltak 
• Ny stasjon Dale 

o Dale transformatorstasjon er en meget gammel stasjon med behov for 

oppgradering. Dette tiltaket må sees som nødvendig fornyelse og ikke som en 

oppgradering av kraftsystemet. Stasjonen forberedes for overgang til 420 kV. 

• Ny stasjon Kollsnes 

o Må sees som nødvendig modernisering og forberedelse for oppgradering til 420 kV 

• Økt transformeringskapasitet Lindås transformatorstasjon (på Mongstad) 

o Ny transformator er for å sikre industrien på Mongstad/Gulen N-1 etter nedleggelse 

av 132 kV forbindelsen Frøyset Mongstad og som en konsekvens av nedleggelse av 

varmekraftverk Mongstad. Dette tiltaket bedrer situasjonen lokalt på 

Mongstad/Gulen. En kan, hvis en leter, muligens finne positiv påvirkning på BKK 

nettet ved at en sikrer BKK forsyningen Mongstad-Seim Jordal, men denne er 

marginal.  

• Økt transformeringskapasitet i Fana og L.Sotra 

o Styrker forsyningen av Bergen by med omegnen. Det er det overliggende nett som 

er problemet. Liten tilgjengelighet her fører til liten tilgjengelighet lokalt selv om 

transformeringskapasiteten økes. 

• Arna, ny stasjon. 

o Dette tiltaket er en nødvendig fornyelse og nødvendig i forhold til fremtidige tiltak. 

• Dublerte kabler Kollsnes-Litlesotra. 

o Dette er et viktig tiltak som bør forseres. 

• Spenningsoppgradering fra Modalen-Kollsnes. 

o Et viktig tiltak 

• Ny 420 kV forbindelse inn til Bergenssnittet 

o Et viktig og nødvendig tiltak 

• Sluttbilde 

o I samtaler med Statnett ble det bekreftet at det Statnett kaller for «sluttbilde» i 

Figur 1 er kombinasjonen av fullstendig spenningsoppgradering og en ny 420 kV 

forbindelse inn til området, som til sammen vil gi stor N-1 kapasitet. Dette vil være 

et viktig tiltak til å sikre Bergensområde et robust nett. 
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Figur 2 Kraftsystemet på Vestlandet, region Bergen og Statnetts igangsatte tiltak (kilde: Statnett presentasjon fra 
dialogmøte 23.06.2020) 

Konseptvalgutredning 
Det foregår nå en konseptvalgutredning som analyserer behovet for ytterliggere tiltak på lengre sikt. 

KVUen er forventet ferdig i høst 2020 og eventuelle nye forslag fra denne utredningen kan derfor 

ikke vurderes i denne rapporten. Statnetts uttalelser i dialogmøtet 23.06.2020 tyder etter vårt syn 

ikke på at det vil komme forslag som vil kunne hjelpe situasjonen i Bergensområdet før i 2030. Mest 

sannsynlig vil utredningen fastslå behovet for en ny, tredje transmisjonsnettsforbindelse inn til 

Bergen og omegn.  
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Figur 3 KVU prosess og (kilde: Statnett presentasjon fra dialogmøte 23.06.2020) 

 

Overordnet vurdering av Statnetts tiltak 
Aabø Powerconsulting mener at alle foreslåtte tiltak er viktige og gjennomføringen bør forseres. 

Samtidig må de fleste av disse tiltakene sees i sammenheng med spenningsoppgradering i 

transmisjonsnettet fra 300 til 420 kV. Det betyr at tiltakene individuelt sett ikke øker nettkapasiteten 

særlig eller i det hele tatt før alle tiltak er gjennomført og spenningsnivået dermed økes inn til 

Bergenssnittet og for hele ringforbindelsen. Dette vil ta tid, noe som i enda større grad gjelder den 

nye, tredje transmisjonsledning inn til Bergenssnittet. Det er ifølge presentasjonen fra dialogmøtet 

«potensielt behov» for denne nye forbindelsen. Dette til tross for at den forbindelsen er lagt inn i N-

1 kapasitet i Figur 1 og er nødvendig or å gjenopprette N-1 både ved middels og høy forbruksvekst. 

Etter Aabø Powerconsulting sin vurdering er det lite som tyder på at det ikke vil være behov for 

denne tredje forbindelsen og prosessen bør forseres, særlig med tanke på at slike ledninger, som 

f.eks. Sima Samnanger, har ekstrem lang ledetid. 

 

Figur 4 Statnetts igangsatte tiltak samt estimert ledetid (kilde: Statnett presentasjon fra dialogmøte 23.06.2020) 
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Vi mener derfor at det kreves ytterliggere tiltak både på kort og mellomlang sikt for å forhindre at 

strømnettet i Bergen blir en hemsko til elektrifiseringen og de mulighetene for grønn 

næringsutvikling den medfører. 

 

Mulige ytterliggere tiltak  
Statnett sine foreslåtte tiltak, tidshorisonten for gjennomføring av disse og nødvendigheten for å 

frigjøre nettkapasitet til elektrifisering og etablering av ny industri krever drastiske tiltak. Ingen av 

scenarioene Statnett har lagt til grunn for utviklingen av kraftforbruket i regionen blir dekket ved 

Statnett sine forslag3 fordi veksten vil være høyere en kapasitet (ifølge Statnett). TSO Statnett mener 

de løser noe av utfordringen ved å nekte mer tilkobling til nettet. Underlaget viser at dette ikke er 

tilfelle og at regionen mister sin N-1 forsyning når varmekraftverket på Mongstad stoppes i slutten 

av 2020. Dessuten er nekt av nytt uttak i så lang tid et tiltak som medfører store 

samfunnsøkonomiske kostnader og bør derfor kun brukes i ekstremtilfeller. 

Operative tiltak  

Regularitets- og kraftsystemanalyser 

På kort sikt er det få muligheter å øke kapasiteten i kraftsystemet gjennom tradisjonelle tiltak som 

utbygging av linjer eller økt transformeringskapasitet. Slike tiltak tar som beskrevet lengre tid og vil 

derfor ikke kunne bidra til å løse de akutte problemene, som fører til stopp av nye nettilknytninger i 

Mongstad området og til at Bergen mister N-1 forsyning når det resterende aggregatet på Energiverk 

Mongstad legges ned.   

Det finnes allikevel tiltak som kan gjennomføres innen kort tid og som har potensial til å forbedre 

situasjonen for næringsutvikling på Mongstad og resten av Bergensområdet. Det kan gjøres ved å 

undersøke muligheter for å utnytte det eksisterende kraftsystemet på en mer effektiv måte. 

Det gjennomføres beregninger og vurderinger av ulike senarioer knyttet til operativ drift hvor 

hensikten er å øke mulighetene for tilkobling av forbruk i kraftsystemet ved hjelp av f.eks. 

forskyvning av vedlikehold, utkobling eller prioritering av forbruk, online overvåkning av kritiske 

komponenter etc. Det tas hensyn til driftssituasjonen i de ulike snitt i området og for de enkelte 

transformatorstasjoner. Det må settes opp en liste over de ulike stasjoner som viser hvilke 

muligheter en har og hvilke tiltak som kan forbedre situasjonen. Det gjennomføres en undersøkelse 

om muligheter knyttet til utkobling av forbruk. BKK har tidligere under lignende kritiske situasjoner 

gjennomført planlagte utkoblinger. Erfaringsmessig er det få dager i året med kritisk topplast. En må 

se på mulige tiltak knyttet til disse dager.  

Det bør også vurderes om Statnett kan delegere (inngå en avtale) deler av den operative driften til 

BKK Nett. BKK Nett kjenner det lokale kraftsystemet meget godt og har derfor kunnskaper til å 

håndtere driften. Siden BKK Nett eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i området har 

selskapet bedre tilgang til informasjon om den øyeblikkelige driftsituasjonen i de individuelle 

områdene og på de ulike nettnivåer. En sikker kraftforsyning i et område betinger en aktiv 

oppfølging av roterende reserve, vedlikehold og flaskehalser. Dette, sammen med den ovennevnte 

sanntidsinformasjon bør gi bedre muligheter for økt forbruk i området. Dette kan lettere overvåkes 

ved et lokalt engasjement.  

 
3 Gjelder N-1 kapasitet. 
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En regularitetsanalyse viser kraftsystemets evne til å forsyne ulike punkter i nettet på en mer 

dynamisk måte enn ved en tradisjonell betraktning. Ved en slik analyse oppnår man også et mer 

nyansert bilde av kapasitetssituasjonen i de ulike stasjonene. En slik metodikk har blant annet blitt 

brukt ved elektrifisering av kompressor 3 og 4 på Troll plattformen og av Goliat plattformen i 

Finnmark. Det ble på denne måten vist at disse elektrifiseringsprosjekter kunne gjennomføres på en 

driftsmessig forsvarlig måte.  

Et annet anbefalt tiltak er å ta i bruk systemvern. Systemvern knyttet til operativ drift vurderes aktivt 

for å finne muligheter for økt tilkobling. Systemvernet sees i sammenheng med beregningene og 

regularitetsanalysen v kraftsystemets operative drift. 

Økt digitalisering av kraftsystemet 
Statnett vil ha store problemer med å bygge seg ut av forbruksveksten som elektrifiseringen 

medfører. Tiltakene som er foreslått i perioden 2020-2030 vil sannsynligvis føre til at situasjonen i 

regionen er den samme i 2030 som i dag hvis en ikke endrer måten å drifte systemet på. Etter vårt 

syn krever dette endringer i operativ drift og en optimalisering av kraftsystemet. Kraftsystemet i 

Norge dimensjoneres etter de høyeste effekttoppene. Dette betyr at den mest belastende 

dag/periode er dimensjonerende for hvor store effektmengder det er mulig å tilkoble systemet.   

For 20 år siden skrev en av forfatterne av denne rapport sammen med forskere fra Sintef Energy 

flere rapporter om hvordan digitalisering av kritiske komponenter kan føre til økt utnyttelse av 

kraftsystemet. Dette var knyttet til økt digitalisering av transformatorstasjoner og, etter hvert, bruk 

av sensorteknikk. Statnett skal de nærmeste år skifte kontrollanlegg i mange av nøkkelstasjonene på 

Vestlandet. Dette er en unik anledning til å sørge for at disse investeringene brukes til å forbedre 

den operative driften av kraftsystemet. Sammen med ny sensorteknikk kan dette føre til en helt 

annen utnyttelse av kraftsystemet. Det foregår mange ulike forsknings- og utviklingsprosjekter i 

Norge nå med mål om å ta i bruk moderne sensor og annen teknologi for å utnytte eksisterende 

kraftsysteminfrastruktur bedre. Omfattende modernisering og digitalisering av stasjonene Dale, 

Modalen. Arna og Kollsnes sammen med sensorer på definerte steder i ledningsnettet vil gi 

informasjon som vil kunne øke utnyttelsen av det eksisterende kraftsystemet. Statnett bør, etter vår 

mening, ta i bruk denne teknikken fordi tradisjonelle løsninger som beskrevet vil føre til en lang 

periode uten tilknytning av nytt forbruk samtidig som elektrifisering kan føre til at toppeffekten øker 

raskere enn man klarer å bygge ut kapasitet i kraftsystemet.  

Batteriparker og lokal kraftproduksjon 
Vestland fylke har gitt midler til utredning av hvilke muligheter etablering av en større batteripark på 

Mongstad (50-100 MW) i samspill med en industrivindpark på industriområdet Mongstad. 

Batteripark kan gi et viktig tilskudd til kraftsystemet i området. En batteripark vil kunne sees i 

sammenheng med en større automatisering av kraftsystemet og i en situasjon hvor kraftsystemet er 

i en N-0 situasjon. 

• Kutting av effekttopper i de perioder Statnett kraftsystem mangler overføringskapasitet.  

• Reaktiv støtte i systemet 

• Aktiv effektstøtte 

• Momentan spenningsstøtte ved «dipper» i nettet. Kan muligens avhjelpe konsekvensene 

ved spenningsdipp og problemer ved utkobling av kompressorene på Kollsnes. 

Lokal kraftproduksjon lokalisert «på rett side av fjorden» kan også være en viktig bidragsyter til 

bedre forsyningssikkerhet og større uttakskapasitet i Bergensområdet. Det er viktig å nevne at ikke 
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alle typer kraftproduksjon har like mye verdi for kraftsystemet. Magasinert vannkraft eller annen 

type regulerbar kraftproduksjon er mest verdifull i kraftsystemsammenheng, mens kraftproduksjon 

fra intermitterende kilder, særlig når denne har dårlig samsvar med forbrukstoppene, er mindre 

nyttig for kraftsystemet. Kombinasjonen med f.eks. batterilagring kan derimot øke 

kraftsystemverdien til lokal kraftproduksjon fra intermitterende kilder som vind eller sol. 

Utbygging av kraftsystemet 
Utbygging av kraftledninger og andre komponenter i kraftsystemet er den tradisjonelle løsningen for 

å øke kapasiteten i kraftsystemet. Statnett har foreslått ulike tiltak, blant annet en ny, tredje 

sentralnettforbindelse inn til Bergenssnittet. Denne forbindelsen er etter vår mening helt nødvendig, 

men vil ta lang tid å gjennomføre. Sima-Samnanger forbindelsen har vist at slike prosjekter kan føre 

til stor motstand i befolkningen og veldig langvarige prosesser. Bygging av nye ledninger kan derfor, 

etter vår mening, ikke være den eneste løsning og må suppleres med ytterliggere tiltak med kortere 

ledetider. 
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Konklusjoner og anbefalinger 
 

Operative tiltak til bedre utnyttelse av eksisterende nettinfrastruktur 

Regularitets- og kraftsystemanalyser 
Vi foreslår en kraftsystem-/regularitetsanalyse for å undersøke om det eksisterende kraftsystemet i 

Bergensområdet har ledig kapasitet til økt uttak. En slik dynamisk betraktning av lastflyten gir et mer 

nyansert bilde av kapasiteten i systemet til ethvert tidspunkt og slike analyser har tidligere vist 

høyere faktisk kapasitet enn det som gikk fram av tradisjonelle, statiske modeller. I oljebransjen er 

tredjepartsverifisering en vanlig praksis. Eksterne analyser kan være en god måte å kvalitetssikre 

antakelsene og anbefalingene i nettplanleggingen på. 

Automatisering av kraftsystemet 
Vi foreslår at Statnett oppretter et prosjekt som innen 1 år skal legge frem muligheter knyttet til 

sensorteknikk, digitaliserte transformatorstasjoner og andre automatiske løsninger. Prosjektet skal 

ha som mål å øke tilgjengelig kraft i de ulike innenfor de ulike snittene i Bergen/Hordaland med 20%. 

Det har i de siste 20 år vært stort fokus på å ta i bruk store datamengder fra ulike deler av 

kraftsystemet, behandle disse og ta automatiske intelligente beslutninger. Fagmiljøene mener dette 

kan spare samfunnet for store investeringer. Denne rapporten og Statnetts egne figurer viser at 

Statnetts N-1 kriterium er vanskelig å oppnå og elektrifiseringen av samfunnet vil forsterke dette. 

Statnett vil mest sannsynlig ikke klare å løse situasjonen kun med tradisjonelle løsninger (bygging av 

ledninger), men må tenke annerledes. Resultatene fra Statnett prosjektet skal legges frem for 

«smart grid miljøet» på Sintef/NTNU. Dette miljøet skal utarbeide en rapport som evaluerer 

resultatene fra prosjektet mot de tekniske mulighetene som foreligger i dag. 

Revurdering Energiverk Mongstad  
Stopp av gasskraftverket på Mongstad i november 2020 er etter vår mening en avgjørelse som vil 

forverre forsyningssikkerheten i Bergensområde i lang tid fremover. Vi har forståelse for at Equinor 

fra et bedriftsøkonomisk perspektiv vurderer driften av energiverket som ikke lønnsom. Vi ser det 

derfor som den systemansvarliges oppgave å ivareta interessene til de som er rammet av en mulig 

nedleggelse, altså eksisterende og potensielle kunder som blir nektet nettilknytning og/eller økt 

uttak de nærmeste årene. Dersom verdien av disse interessene vurderes som høyere enn Equinors 

bedriftsøkonomiske tap ved drift av energiverket ser vi det som den systemansvarliges oppgave å 

sørge for mekanismer for å overføre Energiverk Monstads samfunnsøkonomiske verdi til Equinors 

bedriftsøkonomiske regnestykke. Dersom Statnett/NVE mener at den samfunnsøkonomiske verdien 

ikke er tilstrekkelig så savner vi en analyse som viser dette tydelig. 

Fortsatt drift av fossile kraftverk for å forsyne elektrifisering kan virke som motsigende målsetninger 

når elektrifiseringen begrunnes med klimahensyn. Det er derfor viktig å påpeke at dette er et 

midlertidig tiltak for å hindre at elektrifisering i Bergensregionen stopper opp. Den negative 

klimaeffekten er derfor sannsynligvis liten og må veies mot en positiv effekt fra akselerert 

elektrifisering. 

Utsettelse av elektrifiseringen av Troll B, C og Oseberg 
Elektrifiseringen av Nordsjøen er et viktig «fyrtårnprosjekt» for Norge. Hvis dette prosjektet derimot 

fører til at ny grønn industri ikke kan etablere seg i Bergensområdet pga. kraftmangel bør det 

vurderes en utsettelse av elektrifiseringen. Dette gjelder særlig siden uttak til Nordsjøen planlegges 

fra Kollsnes, noe som sammen med at Varmeverk Mongstad legges ned, forverrer 

forsyningssituasjonen i den allerede mest pressete delen av kraftsystemet. 
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Om elektrifiseringsplanene ikke utsettes og Varmeverk Mongstad legges ned bør uttak fra 

Samnanger utredes som et alternativ til Kollsnes. Samnanger er et kraftsystemmessig mye sterkere 

punkt med bedre kapasitet enn Kollsnes. Det kan derfor vurderes å gjenoppta SIRENE prosjektet 

med utgangspunkt i tilknytning fra Samnanger. 

Lokal kraftproduksjon og energilagring 
Energiproduksjon kan ved rett lokalisering i forhold til forbruket bidra til økt kapasitet i 

kraftsystemet. Kystregionen rundt Bergen har veldig begrenset potensial for ny regulerbar 

vannkraftkapasitet. Vi anbefaler derfor å utrede potensial for andre typer lokal kraftproduksjon og 

hvorvidt disse kan bidra til å forbedre situasjonen, særlig i kombinasjon med energilagring i f.eks. 

batterier. Det foregår en slik utredning for Mongstad-området og vi anbefaler tilsvarende 

utredninger også for andre steder i Bergensregionen. 

Samfunnsøkonomisk analyse 
Som beskrevet i denne rapporten mener Aabø Powerconsulting at viktige samfunnsøkonomiske 

verdier ikke blir hensyntatt i dagens nettplanlegging. Dette gjelder særlig etablering av helt nye 

industrityper. Vi mener at disse samfunnsøkonomiske verdiene kan være betydelig større enn 

kostnadene knyttet til de nødvendige nettiltak eller fremskyndingen av disse. For å sikre en 

samfunnsmessig rasjonell nettutbygging foreslår vi derfor en samfunnsøkonomisk analyse som 

tallfester verdiene som vi mener Bergensregionen og hele Norge er i ferd med å gå glipp av. En slik 

analyse for Bergensregionen og tilsvarende utredninger for andre områder i Norge bør være del av 

fremtidige nettutredninger. Regelverket bør derfor endres slik at de samlede samfunnsøkonomiske 

verdiene beskrevet i denne rapporten blir bedre hensyntatt i fremtiden.  

Regulatoriske endringer 
Mange av utfordringene som kraftsystemet i Bergensregionen står ovenfor gjelder flere steder i 

Norge og skyldes delvis dagens regelverk. Vi anbefaler derfor flere endringer som vi mener kan bidra 

til å løse utfordringene, både på kort og lang sikt.  

Kortsiktig 
Per i dag medfører tilknytningsplikten også en plikt til å utbygge nettet for nye kunder eller økt 

forbruk. Dette gjelder selv når både kunden og nettselskapet er enige i at kapasitetsflaskehalsen 

bedre kan løses gjennom midlertidige utkoblinger eller begrensninger av kundens forbruk. 

Nettilknytning med midlertidig vilkår om utkobling er kun tillatt dersom nettiltak som løser 

problemet allerede er konsesjonsgitt. På produksjonssiden er dette blitt endret slik at 

kraftprodusenter og nettselskap nå kan inngå avtaler om nettilknytning med vilkår om 

produksjonsbegrensninger.  

For å (delvis) muliggjøre næringsutvikling på Mongstad iht. foreliggende planer bør en slik ordning 

også tillates på forbrukssiden. Dette kan gjøres på ulike måter, enten ved å gi dispensasjon fra 

dagens regelverk inntil Statnetts tiltak er gjennomført, eller ved å endre dagens regelverk slik det ble 

gjort for tilknytning av produksjon. 

Langsiktig 
I kapittelet om grunnlag og antakelser i nettplanleggingen er det beskrevet noen problemstillinger 

som etter vårt syn fører til at det er stor fare for at Bergen og andre områder i Norge vil havne i 

tilsvarende situasjoner igjen i fremtiden. Elektrifisering og de økonomiske mulighetene den 

medfører for Norge gjør at kostnadene ved «feil» i nettplanleggingen blir stadig mer kostbare. Vi 

mener derfor at det kreves en grundig gjennomgang av prosedyrene for nettplanlegging. En av de 

mest grunnleggende konflikter er forskjellen i planleggingshorisonten mellom tilbuds- og 
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etterspørselssiden. Nettiltak, særlig på transmisjonsnettnivå, har veldig lang ledetid mens 

forbrukerne, også store industriaktører, har mye kortere planleggingshorisonter. Samtidig er 

Statnett i dag pålagt å planlegge nettet ut fra «reelle planer». Dette kan skape en evigvarende ond 

sirkel hvor mellom nett- og uttaksplanleggingen hvor det norske samfunnet ender opp med å tape 

stor verdiskaping.  
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