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Istad Nett er av NVE tildelt utredningsansvaret for regionalnettet i Møre og Romsdal, og vil hvert annet år 
utarbeide en regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal, jf. Forskrift om energiutredninger. 
Formålet med utredningen er å vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles 
forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av søknader om 
konsesjon.  

Kraftsystemutredningen består av to dokumenter: 

Grunnlagsrapporten, som er underlagt taushetsplikt iht. kraftberedskapsforskriften §6-2, og er unntatt 
offentlighet i henhold til offentleglova § 13 første ledd. 

Hovedrapporten (dette dokumentet), som er et sammendrag av grunnlagsrapporten med vekt på 
informasjon av allmenn interesse.  

Hovedrapporten og en egen lysbildepresentasjon, som er gjengitt i kapittel 7 i hovedrapporten, er offentlig 
tilgjengelig på Istad Netts hjemmeside. 

 

Merknader: 

Etter ønske fra NVE er fylkesnavn fra 2019 benyttet i utredningen. Vi har forutsatt at dette ønsket også 
gjelder kommunenavn, ettersom en del underlagsinformasjon fra NVE til utredningen er oppgitt med 
kommuneinndeling fra 2019. 

Mulige virkninger av koronapandemien (covid-19) på last, forbruk, kraftpriser etc. er ikke vurdert eller 
hensyntatt i utredningen. 
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Forside: 

Bakgrunnsbilde: Vengedalen. T.R.Time, 2015. 

Rute1: Nyhamna landanlegg, en av eksisterende virksomheter innen kraftintensiv industri i Møre og Romsdal. Beskåret bilde fra 
beredskapsbrosjyre (AS Norske Shell), lastet 13.5.2020. 

Rute2: Illustrasjon fergelading, som er ett av flere bidrag til lastøkning innen alminnelig forsyning fra elektrifisering av transport. 
Beskåret bilde tatt ved Lote fergekai, med ladetårn til venstre. T.R.Time, 2015. 

Rute3:  Illustrasjon av det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget til Salmon Evolution, som er et eksempel på ny virksomhet innen 
kraftintensiv industri i Møre og Romsdal. Beskåret bilde fra virksomhetens hjemmeside lastet 13.5.2020. 

Rute 4: Historikk og høyt scenario for maksimallastutvikling i Møre og Romsdal fra 2002-2020. Bidrag fra nederst til øverst: bidrag 
til alminnelig forsyning, hhv. grunnlast, elektrifisering av transport og aktuelle tilknytningssaker med uttak på 1-25 MW (unntatt 
elektrifisering av transport), kraftintensiv industri, hhv. eksisterende og nye virksomheter. Ringer er historiske målinger innen 
alminnelig forsyning, uten temperaturkorrigering. Jf. Lysbilde 27 side 35.  

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20121207-1158.html#1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-07-1157
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetslova*
https://www.istadnett.no/om-oss/kraftsystemutredning
https://www.shell.no/about-us/projects-and-sites/ormen-lange/_jcr_content/par/expandablelist/expandablesection.stream/1542987869060/9771e275ac69bbd90eeebb7c3ddb6b71ae13e4a1/2018-final-nyhamna-beredskapsbrosjyre-12s-2018web.pdf
https://www.salmonevolution.no/salmon-evolution-henter-258-millioner/
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SAMMENDRAG 
Utredningen sammenstiller vurderinger av mulig utvikling i behov for overføringskapasitet i kraftsystemet 
som følge av bl.a. reinvesteringsbehov og last1- og produksjonsutvikling. Det primære utredningsområdet 
er regionalnettet i Møre- og Romsdal med spenningsnivåene 132, 66 og i begrenset omfang 22 kV, samt 
nedtransformeringer. Utredningsarbeidet koordineres med tilsvarende utredninger for transmisjonsnettet2 
og tilstøtende regionalnettsområder, og disse delene av nettet omhandles delvis også i utredningen. Kraft-
systemutredningen oppdateres hvert annet år.  

De sterkeste driverne for utviklingen av regionalnettet i Møre og Romsdal er hhv. lastøkning, etablering av 
ny produksjon og reinvesteringsbehov som følge av gammelt nett.  

Last og forbruk 
Målt kraftforbruk i Møre og Romsdal var i 2019 på hhv. 4,4 og 8,2 TWh innen hhv. alminnelig forsyning 
og kraftintensiv industri (KII). Temperaturkorrigert forbruk innen alminnelig forsyning har siden 2002 hatt 
en vekst på ca. 0,9 % pr. år. I samme periode har forbruket innen KII økt med til sammen ca. 140 %.  

Det forventes fortsatt vekst innen KII. I basisscenarioet forutsettes forbruksvekst (årsforbruk) fra 2019 til 
hhv. 2030 og 2040 på hhv. 1,1 og 0,9 TWh. I dette inngår planlagt økning av eksisterende uttak, herunder 
ved datasenteret til TrollHousing i Hustadvika kommune (idriftsatt i 2019),  og etablering av landbaserte 
oppdrettsanlegg for laks i Hustadvika kommune (Salmon Evolution) og Aure kommune (SalFjord). I høyt 
scenario er det forutsatt en vekst på hhv. 3,4 og 4,0 TWh pga. høyre vekst innen de nevnte virksomsomhets-
områdene. I lavt scenario forutsettes det en nedgang i forbruket på hhv. 1,7 og 1,9 TWh pga. utfasing av 
den eldste produksjonslinja ved Hydro Sunndal, fallende uttak ved Nyhamna, dersom ikke nye gassfelt 
knyttes til, og mindre omfattende etablering av nytt uttak. 

For alminnelig forsyning er forbruksutviklingen vurdert for tre grupper av bidrag, hhv. (1) tradisjonell last 
innen alminnelig forsyning, (2) Elektrifisering av transport og (3) Aktuelle tilknytningssaker med uttak på 
1-25 MW, unntatt elektrifisering av transport. Det mest omfattende av disse tre bidragene er elektrifisering 
av transport, hvor Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt de overordnede rammene for 
forutsetningene i utredningen. Disse rammene innbefatter elektrifisering av hhv. biler, lastebiler, busser, 
ferger, og skipsfart, og har sin bakgrunn i bl.a. NVEs involvering i regjeringens oppdrag Klimakur 2030, 
hvor det bl.a. er utredet hvilke tiltak som kan kutte Norges ikke-kvotepliktige utslipp med 50 prosent innen 
2030.  

Samlet forbruksvekst innen alminnelig forsyning fra 2020 til hhv. 2030-2040 er forutsatt lik hhv. 2,3-2,5, 
0,9-1,1 og 0,47-0,39 TWh for hhv. høyt, basis og lavt scenario. Pga. lav brukstid for uttaket til transport i 
forhold til det øvrige uttaket innen alminnelig forsyning, er utslagene for maksimallast forholdsvis større 
enn for forbruk. Elektrifisering av transport er alene forutsatt å øke maksimallasten innen alminnelig 
forsyning i Møre og Romsdal fra 2020 til 2030 med 180 MW (20 %) i lavt/basis scenario (NVEs 
referansebane) og med 509 MW (58 %) i høyt scenario (NVEs elektrifiseringsscenario). 

Den sterke last- og forbruksveksten, som er beskrevet i det foregående, og som i stor grad vil komme i ytre 
deler av fylket, vil medføre betydelige utfordringer mht. nettkapasitet. Disse utfordringene vil gjøre seg 
gjeldene på alle nettnivå fra transmisjonsnett til lokalt distribusjonsnett. Fokus i denne utredningen er 
regionalnettet, men det er også tatt med utfordringer transmisjonsnettet (se bl.a. eget avsnitt senere sammen-
draget). Enkelte av utfordringene er nevnt nedenfor: 

På Nordmøre (NEAS) har den gjennomgående 132 kV ringen ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere utfall 
med planlagt lastøkning. Videre har Tjeldebergodden, hvor det planlegges ny industri, ensidig 132 kV 
forsyning. Tiltak for å løse disse utfordringene og tiltak for å løse utfordringer i transmisjonsnettet vil kunne 
påvirke hverandre gjensidig, og avklaring av nettløsning inngår i det pågående utredningsarbeidet, som er 
nevnt i avsnittet om transmisjonsnettet.  

I regionalnettet, som forsyner Ålesundsområdet og ytre/søre Sunnmøre (Mørenett), er det allerede i dag 
manglende kapasitet ved enkelte kritiske utfall. Mørenett vil på kort sikt temperaturoppgradere3 

 
1 I utredningen brukes begrepet forbruk om summert uttak fra nettet over tid, f.eks. over ett år (energi). For det aktuelle 
uttaket på et bestemt tidspunkt (effekt) brukes begrepet last.  Nettet må dimensjoneres for det maksimale uttaket, som 
gjerne oppstår på en ukedag vinterstid. Dette uttaket kalles topplast eller maksimallast. Med last og lastutvikling, menes 
oftest dimensjonerende last og utvikling av denne. 
2 Tidligere kalt sentralnettet. 
3 Tiltak for sikre gi tilstrekkelig bakkeavstand ved høyere linetemperatur, slik at høyere strøm og varmetap kan tillates. 
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forbindelsen Haugen-Ryste-Håheim for å øke kapasiteten. På litt lengre sikt er planen å spennings-
oppgradere 66 kV forbindelsen Haugen-Rjånes-Håheim.  Dette tiltaket har stor betydning for forsynings-
sikkerheten, og vil utsette og redusere omfanget av andre tiltak som må gjennomføres. Det er også flere 
andre planer om tiltak. 

Økt last vil også øke utnyttelsen av transformatorkapasiteten i transformatorstasjoner. I enkelte stasjoner 
må transformatorkapasiteten økes pga. overlast ved intakt nett. I andre transformatorstasjoner utfordres 
reserven ved utkobling av transformator eller hovedinnmatingen til transformatorstasjoner, som har ensidig 
forsyning på regionalnettsnivå, og det er da aktuelt med tiltak for å sikre tilstrekkelig reserve.  

Ved utilstrekkelig kapasitet i 22 (11) kV nettet som følge av lastøkning eller tilknytning av ny produksjon, 
vurderes tiltak i overliggende nett som alternativ til forsterkning av 22 kV nettet. Dette kan være etablering 
av ny transformatorstasjon med tilknytning til forbipasserende 66 eller 132 kV ledning eller tilknyttet 
eksisterende nett via ny 66 eller 132 kV forbindelse.  

Produksjon 
Forventet middelproduksjon for Møre og Romsdal er på 7,5 TWh, hvorav en økning i 2018 og 2019 på til 
sammen 92 GWh fordelt på sju vannkraftverk (småkraft + nye Verma). 

Det er et stort omfang av mulige produksjonsprosjekter i fylket, og et utvalg av disse er, basert på status, 
inkludert som «aktuell» ny produksjon i utredningen (se Lysbilde 16). Aktuell produksjon utgjør (andel 
med konsesjon i parentes):  

• Vannkraft:  0,55 (0,26) TWh  fordelt på 78 prosjekter, hovedsakelig småkraftverk 
• Vindkraft på land:  0,46 (0,12) TWh fordelt på to vindkraftparker (Haram og Skardsøya) 
• Vindkraft i sjø: 1,19 (1,19) TWh fordelt på en vindkraftpark (Havsul I) 

Utfallsrommet mht. kraftunderskudd for Møre og Romsdal, mellom med høyt scenario for produksjon og 
lavt scenario for forbruk og visa versa, er på hhv. 2,1-10,9 TWh for 2030 og 1,7-11,5 TWh for 2040. Til 
sammenligning forventes det et kraftunderskudd på ca. 6,1 TWh i 2020, forutsatt temperaturkorrigert 
forbruk og forventet middelproduksjon.  

Utbygging av mindre kraftverk (≤ 10 MW) i distribusjonsnettet vil kunne møte nettbegrensninger i distri-
busjonsnettet, regionalnettet og transmisjonsnettet. Denne utredningen omhandler eventuelle begrensninger 
på de to siste nivåene, og er iht. krav fra NVE oppgitt på kommunenivå. Områder med utilstrekkelig 
innmatingskapasitet er Ørsta kommune, deler av Volda kommune og flere kommuner på Nordmøre.  

I denne og den forrige utredningen er det, etter pålegg fra NVE, også gjort en vurdering av kapasitet for 
eventuelle større kraftverk. Vurderingen er gjort for tilknytningspunkt i eksisterende transformatorstasjoner 
på 132 og 420 kV nivå, og resultatene er sammenstilt i Lysbilde 14.  

Avhengig av plassering og tilgjengelighet, vil ny produksjon kunne avlaste nettet, og redusere tap og 
investeringsbehov som følge av økt last. 

Reinvesteringer 
Deler av nettet i fylket er i ferd med nå en relativt høy alder, og det derfor også behov for reinvesteringer. 
I løpet tidshorisonten for denne utredningen (20 år), vil (om nettet ikke fornyes) 37 % av tremastledninger 
nå en alder på 70 år, 21 % av kraftkabler nå en alder på 55 år og 47 % av krafttransformatorer nå en alder 
på 50 år. Angitte aldersnivå er sjablongmessig forutsatt som forventet samfunnsøkonomisk levetid. Faktisk 
levetid kan avvike fra dette både i positiv og negativ retning pga. av bl.a. lokale forhold. 

Endringer av bl.a. last, forbruk og omkringliggende nett gjør at både omstrukturering og oppgradering til 
høyre tverrsnitt og/eller spenningsnivå blir vurdert ved behov for reinvestering av nettet. Omstrukturering 
vil i flere tilfeller innebære forenklinger som muliggjør sanering av nett slik som for området Tussa-
Haugen-Ryste. 

Transmisjonsnettet – begrensinger for økt uttak og ny produksjon 
Det har de siste årene vært fokus på utfordringene i transmisjonsnettet mht. forsyningssikkerheten til 
Nyhamna, og begrensningene for lastvekst i Romsdal og på Nordmøre. Transmisjonsnettet har rikelig 
kapasitet ved intakt nett, men lastgrensene er satt slik at begrensende 132 kV transmisjonsnett ikke skal 
overbelastes ved visse kritiske utfall i 420 kV nettet. Ledig kapasitet for området, hvis en forutsetter at hele 
Nyhamna industrianlegg kobles ut ved kritisk feil, var for stadium 2018 begrenset til ca. 70 MW. Denne 
kapasiteten vil være oppbrukt innen 2-3 år, og Statnett besluttet i 2019/2020 et konsept med kortsiktige 
tiltak (bl.a. et transformeringstiltak i Ørskog), som vil øke kapasiteten med i størrelsesorden 100 MW. Hele 
den nevnte kapasiteten på ca. 170 MW er nå fordelt på nye/økte uttak, som allerede er tilknyttet nettet eller 
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er planlagt fram til 2025. Statnett jobber nå, i samarbeid med berørte regionalnettselskap (Istad Nett, NEAS 
og Mørenett), med å utrede løsninger for å dekke overføringsbehovet på lang sikt. Dette arbeidet har ikke 
kommet langt nok til at kostnader og virkning av ulike tiltak kan presenteres i denne utredningen. 

På Nordmøre er bl.a. 132 kV ledningen Ranes-Aura (transmisjonsnett) begrensende for innmating av ny 
produksjon. Statnett har besluttet et konsept med 420/132 kV transformering i Surna, som også vil redusere 
tap, forbedre spenningsforhold og muliggjøre framtidig sanering av nett. 

På Sunnmøre vil lastøkning føre til utfordringer med overlast og lave spenninger i regionalnettet ved utfall 
av 420/132 kV transformator i Ørsta. Tiltak for å løse disse utfordringene er foreløpig ikke avklart. 

Distribusjonsnett - vurderinger for utvekslingspunkt mellom områdekonsesjonærer og nettnivå 
I 2017 gjennomførte NVE flere endringer i forskriften om energiutredninger, hvorav endringer som inne-
bærer at vurdering av distribusjonsnettet i større grad tas med i de regionale kraftsystemutredningene. Deler 
av disse endringene er gjort gjeldende for de regionale kraftsystemutredningene for 2018. Vurderinger for 
eksisterende og mulige framtidige utvekslingspunkt mellom konsesjonsområder og nettnivå sammenstilt i 
grunnlagsrapporten. 

Lastfleksibilitet og andre tiltak for å begrense behovet for nett-tiltak 
Lastøkningen som følge elektrifiseringen av transport er som nevnt ventet å bli på hele 20-58 % av dagens 
lastnivå innen alminnelig forsyning i Møre og Romsdal. I tillegg kommer betydelig lastøkning bl.a. innen 
landbaserte oppdrettsanlegg og datasentre. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan eksisterende last 
og de ulike bidragene vil sammenlagres. Sannsynligvis vil den maksimale lasten for et område bli lavere 
enn ved ren summasjon av enkeltbidrag (som i stor grad er benyttet så langt), i tillegg til at varigheten av 
det høyeste lastnivået vil bli lavere enn i dag.  

Et sentralt spørsmål er også om nettet fortsatt i stor grad skal dimensjoneres for å kunne betjene hele uttaket 
dersom verste feil inntreffer samtidig med topplast (dimensjonering etter N-1). Eksempel på lastvariasjon 
over året er vist i Lysbilde 35. For flere av de nye typene av uttak vil avbrudd i strømforsyningen ha svært 
begrensede konsekvenser, f.eks. elferger, som også kan kjøres med fossilt-/biodrivstoff. Dette utnyttes av 
flere nettselskap for å begrense omfanget av tiltak i distribusjonsnettet, som normalt driftes radielt. Skal en 
utnytte dette på regional- og transmisjonsnettsnivå, med masket drift, er en imidlertid avhengig av enten å 
koble ut deler av lasten i perioder med høy last, eller ha systemer for automatisk frakobling av deler av 
lasten når feil inntreffer, for å unngå sammenbrudd i et større nettområde ved feil. Foreløpig er det flere 
praktiske og regulatoriske hindringer for å unytte dette, bl.a. straffes nettselskapene vesentlig mer enn de 
reelle kostnadene ved feil som gir utkobling av kunder innen transport (høye KILE-satser), det er ikke tillatt 
å benytte systemvern i distribusjonsnettet som et permanent tiltak, Statnett som systemansvarlig er restriktiv 
med å tillatte systemvern på uttak mindre enn i størrelsesorden 50 MW, og det er ikke anledning til å 
tilknytte nytt uttak på vilkår om at uttaket skal være utkoblbart4. Det ventes endringer på flere områder, jf. 
bl.a. brev fra NVE til OED her.  

I tillegg til det som er nevnt vil ulike insentiver (bl.a. ved forventet omlegging av nettleiestruktur) og ulike 
systemer for laststyring hos enkeltkunder, evt. på aggregert nivå, kunne begrense den maksimale 
belastningen i nettet eller gi mulighet for rask tilpasning i kritiske situasjoner.  

Systemjording 
NVE påla de utredningsansvarlige (i brev datert 5.2.2018) å gjennomføre en forenklet utredning av 
systemjording for nett med spenningsnivå 33-132 kV til kraftsystemutredningene for 2018. Det anses ikke 
aktuelt å endre systemjording fra isolert/spolejordet nett til direkte-/lavohmig jording i 66 kV nettet så lenge 
nettet drives med 66 kV. For 132 kV er det gjennomført delingstiltak som gjør at situasjonen anses 
håndterbar med spolejordet nett. Det kan imidlertid ikke utelukkes at overgang direkte-/lavohmig jording 
kan bli aktuelt. En slik overgang vil imidlertid kreve koordinering mellom flere netteiere og medføre 
betydelige kostnader. 

 
4 NVE har nylig foreslått endring på de siste punktet. 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/reguleringsmyndigheten-for-energi-foreslar-tilknytningsavtaler-med-vilkar-som-alternativ-til-nettinvesteringer/
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1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 

1.1 Utredningsområdet og deltakere i utredningsprosessen 
Utredningsområdet for kraftsystemutredningen er regionalnettet i Møre og Romsdal fylke. Oversikt over 
hhv. kommuner og områdekonsesjonærer i utredningsområdet er vist på Lysbilde 1. Norges vassdrags- og 
energidirektorat har utpekt Istad Nett AS til å koordinere arbeidet med kraftsystemutredningen. 
Aktivitetsplan for toårig syklus med utarbeidelse av kraftsystemutredninger med referanse til forskrift om 
energiutredninger er skissert i Lysbilde 2 og Lysbilde 3. Oversikt medlemmer i gjeldende kraftsystem-
utvalg pr. mai 2020 er vist på baksiden av utredningen. 

1.2 Samordning med tilgrensende utredningsområder 
Utredningsarbeidet i Møre og Romsdal koordineres med utredningsansvarlige i Trøndelag, Sogn og 
Fjordane samt Hedmark og Oppland ved møter, telefonisk kontakt og pr. brev/e-post. Den vertikale 
samordningen mot transmisjonsnettet foregår ved Statnetts deltagelse i kraftsystemutvalget for Møre og 
Romsdal, og ved at utredningsansvarlig og dels også andre representanter i kraftsystemutvalget har deltatt 
i møter og arbeidsgrupper vedrørende utviklingen av regional- og transmisjonsnettet.  

1.3 Samordning mot andre kommunale og fylkeskommunale planer 
Planlegging av framtidig utvikling av kraftsystemet koordineres mot kommunale og fylkeskommunale 
planer. Dette gjelder bl.a. reguleringsplaner og ulike verneplaner. Koordineringen er viktig både med 
hensyn til kartlegging av prognoser for framtidig kraftetterspørsel, framtidig overføringsbehov i nettet, 
planlegging av traseer og plassering av ulike forsterkningstiltak.  

Områdekonsesjonærene fikk i forskrift gjeldende fra 1.1.2003 ansvaret for å utarbeide lokale energi-
utredninger for hver kommune innenfor konsesjonsområdet. Utarbeidelse av lokale energiutredninger 
skulle bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette 
området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Ordningen med lokale 
energiutredninger ble avviklet fra 1. november 2015 og erstattet med følgende ordning (se Forskrift om 
energiutredninger kapittel 2): "Utredningsansvarlig etter § 7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og 
fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om 
energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder 
ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3." 

2 FORUTSETNINGER I UTREDNINGSARBEIDET  
2.1 Mål for det framtidige kraftsystemet 
Det overordnede mål for kraftsystemet er å sikre levering av elektrisk kraft til forbrukere i området ved en 
samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet.  For å oppnå dette er det viktig med en god 
samordning av utbygginger i transmisjons-, regional- og distribusjonsnettet. Videre er det ønskelig å 
samordne nettutviklingen med utbygging av kraftproduksjon og bruk av alternative energibærere for 
stasjonær energibruk. Disse tiltakene vil i enkelte tilfeller kunne være alternativ eller supplement til 
hverandre. Det vil imidlertid ofte være en stor utfordring å få til denne samordningen, bl.a. fordi det er ulike 
aktører som gjør sine investeringer ut fra bedriftsøkonomiske hensyn, og fordi planlegging, konsesjons-
behandling og bygging av ledningsanlegg ofte er mer tidkrevende enn etablering av produksjonsanlegg og 
forbruksanlegg.  

Ved utvikling av kraftsystemet legges det vekt på å finne miljømessig gunstige løsninger. Økt utnyttelse av 
eksisterende nett vurderes som alternativ til nye utbygginger. Ved behov for nye utbygginger vurderes 
alternative traseløsninger og ulike avbøtende tiltak. Det vurderes også om det er mulig å sanere eksisterende 
anlegg i forbindelse med utviklingen av nettet.  

 

2.2 Ambisjonsnivå og tidshorisont  
Utredningen skal være et referansedokument for søknader om anleggskonsesjon etter lov av s. juni 1990 
om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). Utredningen 
omfatter konsesjonspliktige anlegg som ikke inngår i de meddelte områdekonsesjonene til e-verk innen 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20121207-1158.html#1
http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20121207-1158.html#1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-07-1158#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-07-1158#KAPITTEL_2


Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal 2020 

8 Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 MOLDE, telefon: 71 21 35 00  

planområdet. E-verk og andre som søker konsesjon for elektriske anlegg, må vise til utarbeidet regional 
kraftsystemutredning for planområdet.  

Den regionale kraftsystemutredningen skal vise sammenhengen mellom de målsettinger og forutsetninger 
som legges til grunn for utviklingen av regional- og transmisjonsnettet og nødvendige prosjekter med 
tilhørende investeringsbehov. Videre skal den gi en god oversikt over dagens kraftsystem og planer for den 
videre utvikling av systemet i form av nye anlegg, samt moderniseringer og oppgraderinger av eksisterende 
anlegg.  

Utredningen har en tidshorisont på 20 år fram i tid. I den grad mulige utviklingstiltak lenger fram i tid er 
kjent, vil disse også være presentert. Det er viktig å påpeke at utredningsarbeidet er en kontinuerlig prosess, 
og at tiltak som presenteres i utredningen ikke nødvendigvis er vedtatte tiltak som vil bli realisert. 

 

2.3 Tekniske og økonomiske vurderinger 
Nye anlegg planlegges ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. I dette ligger det å minimalisere summen av 
investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, tapskostnader, flaskehalskostnader og avbrudds-
kostnader. I tillegg vektlegges bl.a. miljøkonsekvenser og forsyningssikkerhet. Ved utredning av 
forsterkningsbehov og valg av nettløsning må en ta hensyn til en rekke tekniske forhold som bl.a. 
strømgrenser for overføringsanlegg og krav til leveringskvalitet. Sentrale forutsetninger er også scenarioer 
for utvikling av last og produksjon, som er beskrevet i kapittel 4. Forutsetningene som er benyttet i 
utredningsarbeidet er nærmere beskrevet i grunnlagsrapporten. 

 

3 BESKRIVELSE AV DAGENS KRAFTSYSTEM 
3.1 Statistikk for kraftproduksjon  
I et år med normale tilsig er den totale produksjonskapasiteten i fylket ca. 7,5 TWh/år. Av dette ble ca. 92 
GWh bygget ut i 2018 og 2019. Summert maksimaleffekt for alle kraftverk er på ca. 1760 MW. Denne 
kapasiteten er ikke til enhver tid tilgjengelig bl.a. pga. en andel uregulert produksjon (vindkraftverk og 
vannkraftverk uten magasin). Nøkkeldata og historisk utvikling for produksjonskapasitet er vist i Lysbilde 
4.  

3.2 Statistikk for elektrisitetsforbruk 
Totalt kraftforbruk i Møre og Romsdal innen alminnelig forsyning (alt forbruk utenom kraftintensiv 
industri) var i 2019 på 4,4 TWh. Veksten fra 2002-2017 har vært på ca. 0,9 % pr. år (forutsatt temperatur-
korrigering). 

Innen kraftintensiv industri har det vært en kraftig vekst. Fra 2002 til 2019 har forbruket økt fra 3,4 TWh 
til 8,2 TWh. I kraftsystemutredningen er benevnelsen kraftintensiv industri (KII) benyttet om følgende 
industribedrifter/-anlegg: Hydro Sunndal på Sunndalsøra, Omya Hustadmarmor i Fræna, Tjeldbergodden 
Industrianlegg (Equinor) og gassprosessanlegget på Nyhamna i Aukra kommune (mulige nye industri-
virksomheter kommer i tillegg). 

Statnett fastsetter såkalte maksimal-/topplasttimer for hhv. Sør, Midt og Nord-Norge. Maksimallasttimen 
for Midt-Norge, hvor Møre og Romsdal inngår, var for vinteren 2019/2020 satt til 11. november time 9 
(09:00-10:00). Uttaket innen alminnelig forsyning i Møre og Romsdal var da 864 MW inkl. uprioritert last, 
mens uttak innen KII var 999 MW. Historisk utvikling for forbruk og last er vist i Lysbilde 5.  

 

3.3 Kraftbalanse 
Fylket hadde for ca. 15 år siden god balanse mellom forbruk og produksjon. Pga. den kraftige veksten innen 
kraftintensiv industri, og svært begrenset utbygging av ny produksjonskapasitet, har fylket fått et betydelig 
kraftunderskudd. I 2020 forventes det er kraftunderskudd på 6,1 TWh (forutsatt middelproduksjon, og 
temperaturkorrigert forbruk).  Lysbilde 6 viser forventet kraftbalanse for 2020 for ulike områder i fylket. 

3.4 Overordnet beskrivelse av dagens kraftnett  
Overføringsnettet på regional- og transmisjonsnettsnivå består av 66, 132, 300 og 420 kV forbindelser. 
Tafjord Kraftnett har også enkelte 22 kV regionalnettsanlegg. Samtlige 300 og 420 kV ledninger og enkelte 
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132 kV ledninger inngår i transmisjonsnettet. Lysbilde 7 viser aldersfordeling for 66 og 132 kV ledninger 
og kabler i Møre og Romsdal. Lysbildet viser at det i hovedsak er benyttet luftledninger for disse 
spenningsnivåene. Den viser også at en betydelig andel av anleggene har relativ høy alder. I løpet 
tidshorisonten for denne utredningen (20 år), vil (om nettet ikke fornyes) 37 % av tremastledninger nå en 
alder på 70 år og 21 % av kraftkabler nå en alder på 55 år.  Angitte aldersnivå er sjablongmessig forutsatt 
som forventet samfunnsøkonomisk levetid. Det forventes derfor et betydelig reinvesteringsbehov de 
kommende årene.  

I tillegg til uttakspunkt for kraftintensiv industri er det 51 transformatorstasjoner med nedtransformering til 
distribusjonsnettet (22 og 11 kV) for alminnelig forsyning. Lysbilde 8 viser aldersfordeling for 
transformatorer i Møre og Romsdal fordelt på ulike primærspenningsnivå. Figuren inkluderer nedtrans-
formering til 11 og 22 kV, samt transformering mellom spenningsnivåene 66, 132, 300 og 420 kV. 
Aldersfordelingen viser et betydelig innslag av transformatorer med relativt høy alder, og også her er det 
behov for reinvesteringer de kommende årene. I løpet av tidshorisonten for denne utredning vil hele 47 % 
av transformatorene nå en alder lik forutsatt sjablongmessig levetid på 50 år. I andelen inngår også 
transformatorer som allerede har passert 50 år, og dette tyder på at den praktiske levetiden i en del tilfeller 
vil være lengre enn 50 år. 

Oversikt over de viktigste endringene i kraftnettet siden er forrige utredning, er vist i Lysbilde 9.  

 

3.5 Forsyningssikkerhet 
Avbruddsforholdene er sentrale ved kvantifisering av leveringskvalitet og forsyningssikkerhet i kraft-
systemet.  Avbruddsforholdene kan beskrives ved bl.a. antall avbrudd pr. år, varighet på avbrudd og ikke 
levert energi, dvs. den mengde energi som ville ha blitt levert til sluttbrukerne dersom svikt i leveringen 
ikke hadde inntruffet. Lysbilde 10 viser historiske avbruddsdata i form av hhv. ikke-levert energi (ILE) i 
‰ av levert energi (LE) i Møre og Romsdal og i Norge, og ikke levert energi i Møre og Romsdal fordelt 
på spenningsnivå der feilen oppstod. Lysbildet inkluderer feil på alle nettnivå fram til sluttbruker, dvs. ikke 
bare regionalnettet. Fylket har i likhet med landet for øvrig hatt en fallende trend for ILE/LE fra 1995 til 
2007. Etter 2007 har Møre og Romsdal hatt enkelte år med uvanlig høye avbruddskostnader, som delvis 
også har påvirket den nasjonale statistikken. Dette skyldes hovedsakelig langvarige avbrudd for Nyhamna 
samt orkanen «Dagmar» som i 2011 som medførte flere og til dels langvarige avbrudd på alle nettnivå. 

I grunnlagsrapporten av kraftsystemutredningen er det foretatt en gjennomgang av utvekslingspunkter i 
regionalnettet som mangler nettreserve etter utfall (manglende N-1). Etter avtale med NVE er følgende 
avgrensninger lagt til grunn for gjennomgangen: 

• Punkter hvor full forsyning kan gjenopprettes relativt raskt (innen ca. 1 time), og uten omfattende 
tiltak, er ikke inkludert. Dette gjelder bl.a.  

o Utvekslingspunkter på mellomspenningsnivå (11 og 22 kV samleskinne). I de fleste slike 
punkter vil det ikke være momentan reserve selv om det er flere transformatorer 
tilgjengelig. Dette skyldes at transformatorene normalt ikke drives i parallell. Enkelte 
steder kan forsyningen også gjenopprettes fra nabostasjoner vha. fjernstyrte bryter-
koblinger. 

o Masket høyspenningsnett med radiell drift og full reserve etter omkobling (gjelder 
hovedsakelig 66 kV nettet). 

o Tilfeller med samleskinnefeil, hvor full forsyning kan gjenopprettes ved omkobling til 
annen samleskinne.  

• For utvekslingspunkter uten momentan reserve, men med full reserve etter mer omfattende 
driftsmessige tiltak, er disse tiltakene angitt på overordnet nivå. Det er imidlertid ikke foretatt 
vurdering av nettinvesteringer for å oppnå momentan reserve. 

• For utvekslingspunkter med manglende reserve etter omkobling og produksjonstilpasning i hele 
eller deler av året, er det i tillegg foretatt vurdering av nettinvesteringer for å oppnå full reserve, 
momentan og/eller etter omkobling/produksjonstilpasning (kostnad og nytte). 

Resultatet av disse vurderingene er sammenstilt på overordnet nivå i Lysbilde 11. Sammenstillingen viser 
bl.a. at ca. 2-6 % av last innen alminnelig forsyning har varig mangel på reserve ved feil på ledning, kabel 
eller transformator ved tunglast, mens tilsvarende tall for kraftintensiv industri er 22 %. For enkelte tiltak i 
kapittel 5 er forbedring av reserveforholdene en sentral del av begrunnelsen. I flere tilfeller vil både 
avbruddssannsynlighet og konsekvens være lave i forhold til investeringskostnadene, slik at tiltak ikke er 
lønnsomme.  
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3.6 Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon – små kraftverk pr. kommune 
For kraftsystemutredningen 2010 gjorde NVE en presisering angående vurdering av nettkapasitet i 
utredningsområdet; «Nettkapasiteten skal vurderes kommunevis ut fra nettet slik det er pr. i dag, mht. 
regional- og transmisjonsnettet. For dimensjonerende situasjon skal kapasiteten vurderes for både linjer 
og transformatorer». Disse vurderingene vil være en del av grunnlagsmaterialet som benyttes ved 
prioritering og behandling av konsesjonssøknader. Vurderingene vil også være veiledende informasjon for 
aktører som har planer om å etablere ny produksjon. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for 
innmatingskapasitetene som oppgis i denne utredningen: 

1. Dagens nett + forsterkningstiltak som er under etablering. 
2. Dagens produksjonskapasitet.  
3. Dimensjonerende driftssituasjon, som vil være avhengig av bl.a. hvor stor andel av produksjons-

kapasiteten bak begrensende nettdel som er regulert. Ved utelukkende uregulert produksjon vil 
lettlast (ca. 30 % av tunglast) med full utnyttelse av produksjonskapasiteten være dimen-
sjonerende. Med en del regulert produksjon vil en høstflomsituasjon med noe høyere last og lavere 
utnyttelse av den totale produksjonskapasiteten kunne være dimensjonerende. 

4. Det er kun tatt hensyn til begrensinger i regional- og transmisjonsnettet (inkl. transformering). 
Eventuelle begrensninger i distribusjonsnettet (normalt 22 kV) framkommer ikke.  

5. Under regionalnettstransformatorene: 
a. Normale delingspunkt. 
b. Kapasitet fra alle trafoer som forsyner kommunen (kapasitet som oppgis er maksimal 

kapasitet dersom vedkommende kommune benytter all ledig kapasitet). 
c. For å få korrigerende informasjon jf. pkt. b, er det etablert oversikt over antall 

regionalnettstransformatorer i kommunen, om kommunen er forsynt fra andre kommuner 
og hvor mange andre kommuner vedkommende kommune deler «sine» transformatorer 
med. 

6. Det er ikke tatt hensyn til eventuell overlastbarhet på transformatorene, men det er lagt inn en 
optimistisk forutsetning om cosϕ = 1 for transformator mellom regional-/transmisjonsnett og 
distribusjonsnett. 

7. Det er forutsatt intakt nett (N-0). Dette forutsetter at tiltak for å håndtere utfall må kunne realiseres 
på en hensiktsmessig måte, slik at leveringssikkerheten ikke svekkes. Aktuelle tiltak vil være 
automatisk produksjonsfrakobling (PFK).  

8. Det er ikke tatt hensyn til at flere kommuner i enkelte tilfeller må dele på en felles 
innmatingskapasitet. 

9. For økt informasjon er beregnet kapasitet for alle regionalnettstransformatorene vist i tillegg til 
resulterende innmatingskapasitet. 

Det er delvis benyttet relativt enkle og sjablongmessige analyser og vurderinger. Oppgitte innmatings-
kapasiteter må derfor betraktes som veiledende, og brukes med en viss forsiktighet. Det vil fortsatt normalt 
være behov for mer detaljerte nettanalyser for å vurdere tilknytning av ny produksjon. Slike analyser vil 
også gi informasjon om kostnader forbundet med eventuelt forsterkningsbehov. Resultatene av 
vurderingene er sammenstilt i Lysbilde 12 og Lysbilde 13. 

 

3.7 Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon – store kraftverk 
I NVEs veiledningsmateriell for kraftsystemutredninger la NVE i 2017 inn et krav om at det i tillegg til 
kommuneoversikten, se kapittel 3.6, skal det gjøres en overordnet vurdering for delområder av innmatings-
kapasitet for større produksjon. Vurderingene skal indikere hvor det kan være gunstig å etablere ny 
produksjon, og gi et lokaliseringssignal for vindkraftaktører og andre som planlegger å etablere større 
produksjonsanlegg. Med bakgrunn i dette er det gjennomført beregninger av høyeste innmating før overlast 
i nettet for alle transformator- og koblingsstasjoner med spenningsnivå ≥132 kV i Møre og Romsdal. 
Innmatingskapasiteten er beregnet både for N-1, som er det normale dimensjoneringskriteriet, og ved intakt 
nett, som forutsetter bruk av systemvern som kobler ut produksjonen ved kritiske utfall/overlaster. Merk at 
kompleksitet på systemvernet og andre forhold kan gjøre at det ikke er realistisk å utnytte hele den 
beregnede kapasiteten ved intakt nett. Resultatene er sammenstilt pr. område i Lysbilde 14. Oversikt over 
kapasitet pr. transformator-/koblingsstasjon, med tilhørende begrensende nettdel og kritisk utfall, finnes i 
vedlegget til Grunnlagsrapporten.  

Sentrale forutsetninger og merknader til analysene og resultatene: 

• Innmatingskapasiteten vil påvirkes av lastnivå og omgivelsestemperatur. Høyere last og lavere 
omgivelsestemperatur enn forutsatt i beregningen vil i mange tilfeller gi økt innmatingskapasitet 
og visa versa.  
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• Innmatingskapasiteten i ett punkt vil kunne påvirkes negativt av ny innmating i andre innmatings-
punkt.  

• I enkelte tilfeller kan det være mulig å heve kapasiteten ved relativt rimelige tiltak, eksempelvis 
økt transformatorkapasitet, temperaturoppgradering eller samordning med annen produksjon.  

• Planlagte og aktuelle tiltak som etablering av en tredje 420/132 kV transformator i Ørskog og 420 
kV transformering i Surna vil heve kapasiteten for flere av punktene med lav/negativ kapasitet. 

• I enkelte tilfeller kan tiltak for å heve innmatingskapasiteten ha tilleggsnytte i form av bl.a. sparte 
reinvesteringskostnader, lavere tap og økt forsyningssikkerhet. 

• Benyttet beregningsfunksjon og metodikk (med ubegrenset reaktiv effekt i innmatingspunktet) tar 
i begrenset grad hensyn til spenningsforhold og reaktiv flyt. Det er bl.a. derfor behov for mer 
detaljerte analyser for å vurdere endelig kapasitet og forutsetninger mht. reaktiv effekt.  

• På transmisjonsnettsnivå kan det være begrensinger pga. overlast eller utfall utenfor Møre og 
Romsdal, som ikke er fanget opp av analysene. Dette gjelder særlig ved høy innmating (høyere 
enn i størrelsesorden 1000 MW). 

3.8 Andre energibærere og påvirkning på kraftsystemet 
I 20085 var utgjorde elektrisk kraft ca. 78 % av den stasjonære energibruken i Møre og Romsdal. (Lysbilde 
15 viser en oversikt over eksisterende fjernvarmeanlegg og lokale varmesentraler i Møre og Romsdal. 
Alternativ til elektrisk kraft vil bare kunne påvirke deler av kraftforbruket innen alminnelig forsyning, som 
i 2019 utgjorde 35 % av totalforbruket i fylket. Virkningen på kraftbalansen i Møre og Romsdal / Midt-
Norge vil derfor være relativt liten. Lokalt vil imidlertid slike tiltak kunne påvirke behovet for 
nettforsterkninger. Merk også at for den framtidige utviklingen av kraftsystemet vil elektrifisering av 
transport kunne bli vel så viktig som energiomlegging innen stasjonær energibruk, jf. kapittel 4.2 

 

4 FRAMTIDIGE OVERFØRINGSFORHOLD 
4.1 Utvikling av elektrisitetsproduksjon 
Grunnlagsrapporten inneholder en komplett oversikt over kjente vurderte og aktuelle prosjekter. 
Prosjektene er inndelt i ulike statusgrupper, og bare et utvalg av disse (se Lysbilde 16) er tatt med som 
«aktuelle» prosjekter. Lysbilde 16 - Lysbilde 18 viser aktuelle prosjekter innen hhv. vannkraft, vindkraft 
og gasskraft. 

Prosjektene innen vannkraft vil kunne gi en årlig produksjonskapasitet på 0,55 TWh fordelt på ca. 78 
kraftverk, hovedsakelig såkalte småkraftverk. Av dette er det gitt konsesjon til 0,26 TWh.  

NVE har utviklet en metode for automatisk ressurskartlegging av små kraftverk i vassdrag der tidligere 
kartlegginger, som Samlet plan for vassdrag, ikke har registrert prosjektmuligheter (referanse 39). Metoden 
bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnadsmanualer. Ressurs-
kartleggingen identifiserer vassdrag som har et mulig potensial for små vannkraftverk, men er ikke en 
prosjektplanlegging der resultatet kan brukes til konsesjonssøknad og bygging. Identifiserte prosjekter er 
grunnlag for videre studier som tar opp mangler denne ressurskartleggingen har, som for eksempel 
eiendomsforhold og miljøforhold. Vernede områder (vassdragsvern, nasjonalparker, landskapsvern) er ikke 
inkludert i kartleggingen.  

Det er i ressurskartleggingen sett på kostnadsnivå (investering) lavere enn hhv. 3 og 5 kr/kWh. For Møre 
og Romsdal er det gjenstående/oppdaterte potensialet6 med utbyggingskostnad lavere enn 3 kr/kWh på 0,33 
(1,94) TWh fordelt på 87 (431) prosjekter.  Tilsvarende tall for kostnadsnivå 3-5 kr/kWh er 0,13 (0,67) 
kr/kWh. Gjenstående/oppdatert potensial er vist sammen med «aktuelle» prosjekter i Lysbilde 18 

I Møre og Romsdal er det nå tre “aktuelle” vindkraftprosjekt: 

 
5 Fokus i de lokale energiutredningene (avviklet ordning, se kapittel 1.3) var stasjonær energibruk, og Statistisk 
sentralbyrå (SSB) var en viktig kilde til informasjon om stasjonær energibruk utenom elektrisitet. Det er nå flere år 
siden SSB avsluttet statistikker for stasjonær energibruk, med oppløsning på kommune og fylkesnivå, og det er derfor 
ikke mulig å framstille utviklingen. 
6 Oppdatert oversikt lastet fra NVE-atlas 25.2.2020. Tall fra den først kartlegging i 2004 angitt i parentes) 
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Haram vindkraftverk med installert effekt på 33,6 MW og middelproduksjon på 115 GWh/år. Kraftverket 
fikk konsesjon i 2008 og bygging er igangsatt.  Kraftverket vil bli tilknyttet med ny forbindelse til 
eksisterende nett i Alvestad transformatorstasjon.  

Havsul I vindkraftverk (offshore) med installert effekt på 350 MW og middelproduksjon på 1190 GWh/år. 
Kraftverket fikk opprinnelig fikk konsesjon i 2008, og vil bli tilknyttet eksisterende 420 kV nett ved 
Nyhamna prosessanlegg. Havsul I AS søkte 25.6.2019 om utsatt frist for idriftsettelse for andre gang, med 
utsettelse fra 1.1.2020 til 1.1.2025. Det canadiske infrasturselskapet Enbridge Inc, som har opsjon på 100 
% av aksjene, jobber med den videre utviklingen av selskapet med målsetting om investeringsbeslutning 
innen utgangen av 2022. Søknaden ble innvilget av NVE 27.3.2020 på visse vilkår.  

Skardsøya vindkraftverk med installert effekt og middelproduksjon på 110 MW og middelproduksjon på 
340 GWh/år. Kraftverket ble konsesjonssøkt 10.4.2019, og er planlagt tilknyttet som T-avgrening på 132 
kV ledningen Gylthalsen-Tjeldbergodden. Kraftverksplanene er en videreutvikling av et opprinnelig 
kraftverk på 55 MW som ble konsesjonssøkt i 2010 og senere trukket fra videre behandling. 

Innen gasskraft er det nå ingen “aktuelle” prosjekt i Møre og Romsdal fylket etter nevnte definisjon 
(Lysbilde 16).  

Hvorvidt de aktuelle produksjonsutbyggingene faktisk blir realisert, eller at nye prosjekter kommer til, er 
bl.a. avhengig av konsesjonsvedtak og rammebetingelser som gir tilstrekkelig lønnsomhet for 
investeringene. Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige produksjonskapasiteten. Valgte 
scenarioer for utvikling av kraftproduksjon er sammenstilt i Lysbilde 19.  

 

4.2 Utvikling av elektrisitetsforbruk 
Det forventes fortsatt vekst innen KII. I basisscenarioet forutsettes forbruksvekst (årsforbruk) fra 2019 til 
hhv. 2030 og 2040 på hhv. 1,1 og 0,9 TWh. I dette inngår planlagt økning av eksisterende uttak, herunder 
ved datasenteret til TrollHousing i Hustadvika kommune (idriftsatt i 2019),  og etablering av landbaserte 
oppdrettsanlegg for laks i Hustadvika kommune (Salmon Evolution) og Aure kommune (SalFjord). I høyt 
scenario er det forutsatt en vekst på hhv. 3,4 og 4,0 TWh pga. høyre vekst innen de nevnte virksomsomhets-
områdene. I lavt scenario forutsettes det en nedgang i forbruket på hhv. 1,7 og 1,9 TWh pga. utfasing av 
den eldste produksjonslinja ved Hydro Sunndal, fallende uttak ved Nyhamna, dersom ikke nye gassfelt 
knyttes til, og mindre omfattende etablering av nytt uttak. 

For alminnelig forsyning er forbruksutviklingen vurdert for tre grupper av bidrag, hhv. : 

(1) Tradisjonell last innen alminnelig forsyning  

(2) Elektrifisering av transport 

(3) Aktuelle tilknytningssaker med uttak på 1-25 MW, unntatt elektrifisering av transport.  

Det mest omfattende av disse tre bidragene er elektrifisering av transport, hvor Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) har gitt de overordnede rammene for forutsetningene som er benyttet for 
elektrifiseringen av hhv. biler, lastebiler, busser, ferger, og skipsfart. Rammene er gitt i to scenarioer hhv. 
«Referansebane», som brukes i lavt og basis scenario i kraftsystemutredningen og «Elektrifisering», som 
brukes i høyt scenario. «Referansebane»  tilsvarer referansebanen i Klimakur 2030, og skal gjenspeile en 
videreføring av dagens politikk. «Elektrifisering» gjenspeiler i hovedsak den såkalte tiltaksbanen i 
Klimakur 2030, som legger til grunn en halvering av de ikke-kvotepliktige klimagassutslippene i Norge 
frem til 2030 (jf. bl.a. referanse 26). 

Samlet forbruksvekst innen alminnelig forsyning fra 2020 til hhv. 2030-2040 er forutsatt lik hhv. 2,3-2,5, 
0,9-1,1 og 0,47-0,39 TWh for hhv. høyt, basis og lavt scenario. Pga. lav brukstid for uttaket til transport i 
forhold til det øvrige uttaket innen alminnelig forsyning, er utslagene for maksimallast forholdsvis større 
enn for forbruk. Elektrifisering av transport er alene forutsatt å øke maksimallasten innen alminnelig 
forsyning i Møre og Romsdal fra 2020 til 2030 med 180 MW (20 %) i lavt/basis scenario (NVEs 
referansebane) og med 509 MW (58 %) i høyt scenario (NVEs elektrifiseringsscenario). 

Scenarioer for utvikling av maksimallast og kraftforbruk pr. år er sammenstilt i Lysbilde 20 - Lysbilde 27. 
Det er benyttet områdeinndeling som vist i bl.a. Lysbilde 6. Se også Lysbilde 32 og Lysbilde 34, hvor 
scenarioer for lastutvikling for utvalgte områder er sammenlignet med tilgjengelig overføringskapasitet inn 
til områdene.   
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4.3 Forbruksfleksibilitet 
Forbrukerfleksibilitet kan defineres som midlertidig justering av elektrisk forbruk som følge av respons på 
et prissignal eller ordre fra systemansvarlig (Statnett) eller annen netteier. Økt forbrukerfleksibilitet vil 
kunne redusere effektforbruket i topplasttimene og utnytte overskuddskraft, og derigjennom gi mindre pris-
volatilitet og prisstruktur. Dette vil alt annet likt kunne redusere behovet for nettutbygging. Forbruker-
fleksibilitet vil gjenspeiles i en høyere priselastisitet og avhenger blant annet av muligheten til å substituere 
til andre energibærere, flytte forbruk i tid og grad av avhengighet av sikker energiforsyning (referanse 4). 

Husholdning og andre mindre forbrukere 
Priselastisitet er knyttet opp mot type kraftkontrakt og underliggende fleksibilitet i forbruket. Utviklingen 
de siste årene har gått i retning av at en større andel av husholdningene har gått over til spotavtaler. Den 
nylige innføringen av AMS7 for alle sluttbrukere i Norge, med mulighet for timesmåling, avregning på 
timesbasis og bedre prisinformasjon, har tilrettelagt for økt fleksibilitet. Flytting av forbruk bort fra effekt-
toppene vil imidlertid kun skje dersom det gis tilstrekkelig incentiver gjennom prisvariasjoner i 
spotmarkedet og/eller gjennom nettleieutformingen. Foreløpig er prisvariasjonen i spotmarkedet for liten 
til at flytting av forbruk vil lønne seg for en vanlig forbruker. Det forventes imidlertid at variasjonen øker 
noe i Norge på grunn av bl.a. økt andel uregulerbar kraftproduksjon og økt integrasjon med kontinentet, 
men det er usikkert om dette vil være tilstrekkelig til å utløse økt flytting av last.  

Det har en stund vært planer om å benytte nettleieutformingen for å forsterke incentivene til forbruksflytting 
og -utjevning. NVE gjennomførte i 2015-2016 en høring om mulige endringer i regelverket for utforming 
av tariffer i distribusjonsnettet (konsepthøring), og varslet en overgang fra dagens energibaserte tariffer til 
mer effektbaserte tariffer8. Basert på bl.a. dette arbeidet sendte NVE til høring forslag til endringer i 
forskrift om kontroll av nettvirksomhet, som møtte en god del motbør og ble trukket. I februar 2020 sendte 
reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) et revidert forslag til omlegging av nettleien på høring. 
Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og slik sikre at nettleien for husholdninger over 
tid blir så lav som mulig. En slik omlegging vil også legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med 
elektrisk energi. RME legger nå opp til at nettselskapene skal ha stor grad av frihet til å velge den modellen 
som passer best for deres kunder. RME anbefaler tre hovedmodeller, som alle har det til felles at effekt 
(samtidig strømbruk) vektlegges sterkere enn i dag: 

Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre 
grense for hvor mye strøm som kan brukes samtidig. Ved bruk av kapasitet over denne grensen, betales en 
høyere pris per kilowattime. 

Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å 
måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden. 

Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor 
mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen. 

NVE foreslår at omleggingen skal skje gradvis mellom 2022 og 2027. Det gir strømkundene tid til å 
forberede seg. For de fleste vil energileddet i løpet av overgangsperioden bli vesentlig lavere enn i dag. I 
tillegg kan det innføres et påslag på energileddet i de timene nettet er høyest belastet  

Større forbrukere og industri 
Statnett har i dag tilgang på fleksibilitet hos større forbrukere og industri gjennom ENOP, regulerkraft-
markedet/RKOM samt reduserte tariffer for utkoblbart forbruk (”kjeler”). Disse ressursene bidrar til å sikre 
behovene for reserver på en kostnadseffektiv måte. Med utvikling av Smartgrid og ny teknologi i driften 
kan det bli mulig for systemdriften å få tilgang til en større del av fleksibiliteten hos stort forbruk. Dette 
kan gi muligheter til å utnytte systemet bedre, både ved normale driftssituasjoner og i feilsituasjoner.  

På lengre sikt og med ny teknologi og driftssentralsystemer (utvikling av smart grid) kan det bli muligheter 
for ordninger med underspenningsvern som kan bedre spenningsforhold i feilsituasjoner. Der nett-
investeringer og oppgraderinger kun utløses av spenningsforhold vil en slik løsning potensielt kunne spare 
eller utsette nettinvesteringer. 

Det er omfattende planer om elektrifisering av ferger i Møre og Romsdal, se kapittel 4.2. For å begrense 
effektuttaket er det aktuelt med batteribanker på land for å jevne ut effekten som trekkes fra nettet. Dette 
medfører økte investeringskostnader for fergerederiet, som må vurderes opp besparelser i anleggsbidrag for 

 
7 Avansere måle- og styringssystemer. 
8 NVE Høringsdokument 3:2015, NVE Rapport 53:2016 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201706767/2242754
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201706767/2242754
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/omlegging-til-en-framtidsrettet-nettleie/
https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2020/energi-norge-stotter-omlegging-av-nettleien/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%207.%20februar%202020&utm_content=Energi%20Norge%20st%C3%B8tter%20omlegging%20av%20nettleie


Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal 2020 

14 Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 MOLDE, telefon: 71 21 35 00  

nødvendige tiltak i nettet og framtidig nettleie. Pga. usikkerhet omkring framtidig nettleieutforming (se 
kapittel 0) er usikkert i hvor sterkt det siste insentivet vektlegges. Bruk at mellomlagring i batter på land vil 
ha begrenset effekt på nettleien så lenge effekt/overforbruksleddet er basert på forbruk over en time.  

Alle ferger som blir elektrifisert i Møre og Romsdal vil trolig få mulighet for alternativ energitilførsel, f.eks. 
dieseldrift. Dette betyr at en ikke er avhengig av nettmessig reserve, og at det kan være aktuelt med f.eks. 
individuelle KILE-avtaler, som begrenser avbruddskostnadene i forhold til med ordinær KILE-sats9. Dette 
vil trolig kunne begrense behovet for nettmessige tiltak, også i regionalnettet. 

Relevante utredninger og prosesser mht. forbruksfleksibilitet 
Nedenfor er det oppgitt et utvalg av flere utredninger og prosesser knyttet til utnyttelse av forbruks-
fleksibilitet. Det er foreløpig betydelig usikkert knyttet til hvor stor betydning utnyttelse av virkemidler, 
som er og vil bli tilgjengelig for å påvirke effektforbruk, vil få for utnyttelse og utvikling av nettet.  

• NVEs energibruksrapport for 2013 (omtale av mulighetene AMS og Smartnett gir) 
• NVE har gjennomført en offentlig høring av ulike alternativer for hvordan nettselskapene kan 

utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet på en slik måte at nettleien i større grad gjenspeiler 
hvordan kundene belaster nettet, og gir en mer kostnadsriktig fordeling av nettkostnadene mellom 
kundene (avsluttet 15.8.2015). 

• Rådgivningsselskapet VaasaETT har på oppdrag fra NVE vurdert virkningen av tilbakemelding 
fra AMS på energi og effektbruk, basert på feedbackprosjekter i andre land (referanse 44).  

• THEMA consulting group har på oppdrag fra NVE forsøkt å dra lærdom av erfaringene fra 
innføring av timesmålinger hos store nettkunder for å øke forståelsen av hva man kan forvente når 
også små forbrukere får timesmålere (referanse 49).  

• Statnett har i samarbeid med nettselskaper i Lofoten, Vesterålen og Harstad gjennomført tester av 
om smarte strømmålere (AMS) og intelligent strømnett (smart grid) kan brukes til å fordele 
tilgjengelig effekt etter kundens behov.  

• Innføring av ulike «Apper», bl.a. Ringerrikskrafts «SMARTliv» i 2015. 
• NVE, høring om mulige endringer i regelverket for utforming av tariffer i distribusjonsnettet 

(konsepthøring, 2015-2016) 
• Enfo Consulting (for Energi Norge), Fleksibilitet – Fremtidig organisering av monopol og marked, 

mai 2016 (referanse 48) 
• NVE, høring av forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (2017). 
• Statnett, Fleksibilitet i det nordiske kraftmarkedet (FLINK) 2018-2040 (2018), referanse 51. 
• Statsbygg/Leafhill. Smarte bygg som en del av det norske energisystemet (2018), referanse 52. 
• NVE rapport 8-2018 (konsulentrapport Sentio Research Norge AS). Forbrukerens tilpasning i 

Strømmarkedet 2017 (referanse 53). 
• NorFlex. Samarbeid mellom Agder Energi (prosjekteier), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og 

NODES. Prosjektperiode 2019-21, delvis finansiert av Enova. NorFlex-prosjektet består av ett 
overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder. Gjennom 
disse prosjektene skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et fleksibilitetsmarked, 
som kan brukes til å avlaste nettet når belastningen er høy og eventuelt bidra til å balansere det 
norske og nordiske kraftsystemet. 
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) – høring av omlegging til en framtidsrettet 
nettleie (4.2.2020).  

• NVE ekstern rapport 2/2020 (Proactima). Kartlegging av bruk av tingenes internett i norsk 
kraftforsyning. Se egen oversikt over smargridprosjekter i rapportens vedlegg II. 

 

4.4 Utvikling av kraftbalanse og overføringsbehov 
Resulterende kraftbalanse (energi) for ulike kombinasjoner av forbruks- og produksjonsscenarioer er vist i 
Lysbilde 28. Utfallsrommet mht. kraftunderskudd for Møre og Romsdal, mellom med høyt scenario for 
produksjon og lavt scenario for forbruk og visa versa, er på hhv. 2,1-10,9 TWh for 2030 og 1,7-11,5 TWh 
for 2040. Til sammenligning forventes det et kraftunderskudd på ca. 6,1 TWh i 2020, forutsatt 
temperaturkorrigert forbruk og forventet middelproduksjon. 

Det er i grunnlagsrapporten utført mer grundige vurderinger for fire utvalgte scenarioer (kombinasjoner av 
forbruks- og produksjonsscenarioer): 

 
9 Sluttbrukergruppe for Transport under Handel og tjenester 

http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2014/rapport2014_11.pdf
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nyheter-og-hoeringer-om-nettjenester/horing-om-tariffer-for-uttak-i-distribusjonsnettet-avsluttet/
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201706767/2242754
http://www.statsbygg.no/files/nyheter/SmarteByggDelEnergisystemet.pdf
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromkundene-er-villige-til-a-flytte-forbruk-for-a-spare-penger/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromkundene-er-villige-til-a-flytte-forbruk-for-a-spare-penger/
https://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2019/losninger-for-fremtidens-stromnett2/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%2023.%20august%202019&utm_content=L%C3%B8sninger%20for%20fremtidens%20str%C3%B8mnett
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/omlegging-til-en-framtidsrettet-nettleie/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/omlegging-til-en-framtidsrettet-nettleie/
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• 2030HL: Stadium 2030 med høyt last-/forbruksscenario og lavt produksjonsscenario 
• 2030LH: Stadium 2030 med lavt last-/forbruksscenario og høyt produksjonsscenario 
• 2040HL: Stadium 2040 med høyt last-/forbruksscenario og lavt produksjonsscenario 
• 2040LH: Stadium 2040 med lavt last-/forbruksscenario og høyt produksjonsscenario 

Kraftbalanse for delområder med de to første av disse er vist i Lysbilde 29.  

Lysbilde 30 og Lysbilde 31 viser en sammenstilling av historisk utvikling og mulig utvikling for hhv. 
kraftforbruk (energi, TWh/år) og maksimallast (effekt, MW) i Møre og Romsdal med høyt scenario for 
årsforbruk forbruk og maksimallast. I lysbildene er også sum årsforbruk og maksimallast med hhv. basis 
og lavt scenario vist som stiplede sorte streker. I tillegg er nivået for gjeldende produksjonskapasitet og 
aktuelle framtidige produksjonsutvidelser vist.  

 

5 FORVENTEDE TILTAK OG INVESTERINGSBEHOV 
5.1 Oversikt 
De sterkeste driverne for utviklingen av regionalnettet i Møre og Romsdal er hhv. lastøkning, etablering av 
ny produksjon og reinvesteringsbehov som følge av gammelt nett. Aktuelle tiltak i nettet er sammenstilt i 
tabeller, med følgende inndeling: 

• Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet: Lysbilde 37 - Lysbilde 41 
• Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i transmisjonsnettet: Lysbilde 42  
• Sanering av eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnettet: Lysbilde 43 

I tabellene for de to første gruppene er begrunnelsen for tiltakene angitt med bokstavkoder som er nærmere 
beskrevet i Lysbilde 36. For den første gruppen er det også angitt for hvilke av de to valgte scenarioene (se 
kapittel 4.4) tiltakene er aktuelle for. Nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene finnes i grunnlags-
rapporten i kapitlene som er angitt i tabellene. Tiltakene er på ulike stadier i prosessen fram mot mulig 
realisering, og flere tiltak er ikke ferdig utredet. Pågående utredningsarbeid vil også kunne tilføre nye tiltak 
som ikke er tatt med i tabellene, jf. bl.a. kapittel 5.2.1. 

 

5.2 Lastøkning 
Den sterke last- og forbruksveksten, som er beskrevet i kapittel 4.2, og som i stor grad vil komme i ytre 
deler av fylket, vil medføre betydelige utfordringer mht. nettkapasitet. Disse utfordringene vil gjøre seg 
gjeldene på alle nettnivå fra transmisjonsnett til lokalt distribusjonsnett. Fokus i denne utredningen er 
regionalnettet, men det er også tatt med utfordringer transmisjonsnettet. Et utvalg av utfordringer er omtalt 
nedenfor. 

5.2.1 Manglende reserve for Nyhamna og øvrig lastøkning på Romsdalhalvøya og på Nordmøre 
Det har de siste årene vært fokus på utfordringene i transmisjonsnettet mht. forsyningssikkerheten til 
Nyhamna, og begrensningene for lastvekst i Romsdal og på Nordmøre. Da Statnett sendte konseptvalg-
utredning for bedret leveringspålitelighet i kraftforsyningen på Nyhamna til OED høsten 2015 (referanse 
46) var hovedutfordringen manglende reserve for Nyhamna. Aktørene på Nyhamna fant ikke økonomi i 
løsningene som var anbefalt, og planene stanset opp. Etter det har forventet belastningsutvikling i området, 
utenom Nyhamna, økt betydelig, og dermed forsterket behovet for tiltak. 

Transmisjonsnettet har rikelig kapasitet ved intakt nett, men lastgrensene er satt slik at begrensende 132 kV 
transmisjonsnett ikke skal overbelastes ved visse kritiske utfall i 420 kV nettet. Ledig kapasitet for området, 
hvis en forutsetter at hele Nyhamna industrianlegg kobles ut ved kritisk feil, var for stadium 2018 begrenset 
til ca. 70 MW. Denne kapasiteten vil være oppbrukt innen 2-3 år, og Statnett besluttet i 2019/2020 et 
konsept med kortsiktige tiltak, som vil øke kapasiteten med i størrelsesorden 100 MW. Tiltakene er hhv. et 
transformeringstiltak i Ørskog, og bruk av midlertidige tiltak/systemansvarliges virkemidler i påvente av 
transformeringstiltaket. Hele den nevnte kapasiteten på ca. 70+100 MW er nå fordelt på nye/økte uttak, 
som allerede er tilknyttet nettet eller er planlagt fram til 2025. Statnett jobber nå, i samarbeid med berørte 
regionalnettselskap (Istad Nett, NEAS og Mørenett), med å utrede løsninger for å dekke overføringsbehovet 
på lang sikt. Dette arbeidet har ikke kommet langt nok til at kostnader og virkning av ulike tiltak kan 
presenteres i denne utredningen. 
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På Nordmøre (NEAS) har den gjennomgående 132 kV ringen ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere utfall 
med planlagt lastøkning. Videre har Tjeldebergodden, hvor det planlegges ny industri, ensidig 132 kV 
forsyning. Tiltak for å løse disse utfordringene og tiltak for å løse utfordringer i transmisjonsnettet vil kunne 
påvirke hverandre gjensidig, og avklaring av nettløsning inngår i det nevnte utredningsarbeidet. Et aktuelt 
tiltak for å løse utfordringene med manglende N-1 i NEAS-ringen er forsert reinvestering/oppgradering av 
66 kV forbindelsen Istad-Rensvik til 132 kV. 

Lysbilde 32 viser historikk og scenarioer for maksimallast i område C (Istad Nett og Nyhamna landanlegg) 
sammenlignet med tilgjengelig nettkapasitet ved hhv. N-1 (kapasitet til å håndtere kritisk utfall av et nett-
anlegg10) og N-1-1 (kapasitet når et nettanlegg er langvarig utkoblet, og en tilpasser overføringen for å 
kunne håndtere et kritisk utfall). Begrensningene ved N-1 skyldes at 132 kV transmisjonsnett blir over-
belastet ved kritisk utfall i transmisjonsnettet. Endringen i N-1 kapasitet er virkningen av nevnte kortsiktige 
tiltak (er fordelt mellom område C og D). Dersom en basert på den pågående utredningen beslutter ytter-
ligere tiltak, vil dette kunne utløse ytterligere kapasitet (stiplet kurve). Første trinn på stiplet kurve er relatert 
fornyet bruk av midlertidige tiltak11 i påvente av et planlagt endelig tiltak. Størrelsen på første trinn vil 
avhenge av hvordan kapasiteten fordeles mellom område C og D (i figuren forutsatt 50 MW på hver). 
Størrelse og tidspunkt for andre trinn vi avhenge av hvilken løsning som velges og når løsningen blir 
realisert. 

Lysbilde 33 viser tilsvarende figur for område D (NEAS). Den ene N-1 begrensingen for område D 
(markert med T for transmisjonsnett) har samme årsak som for område C. Den andre N-1 kapasiteten 
(markert med R for regionalnett) skyldes begrenset kapasitet i regionalnettet som forsyner område D. 

Lysbilde 32 og Lysbilde 33 viser en betydelig lastøkning i område C og D (særlig for basis og høyt 
scenario), og at eksiterende nett ikke har tilstrekkelig kapasitet for denne lastøkningen. 

5.2.2 Manglende reserve for ytre områder i forsyningsområdet til Mørenett 
I det regionalnettet, som forsyner Ålesundsområdet og ytre/søre Sunnmøre (Mørenett), er det allerede i dag 
manglende kapasitet ved enkelte kritiske utfall. Mørenett vil på kort sikt temperaturoppgradere forbindelsen 
Haugen-Ryste-Håheim for å øke kapasiteten. På litt lengre sikt er planen å spenningsoppgradere 66 kV 
forbindelsen Haugen-Rjånes-Håheim.  Dette tiltaket har stor betydning for forsyningssikkerheten, og vil 
utsette og redusere omfanget av andre tiltak som må gjennomføres. Det er også flere andre planer om tiltak, 
som inngår i en langsiktig strategi for utvikling av dette nettet.  

Lysbilde 34 viser historikk og scenarioer for maksimallast i område A1+B1+Ryste transformatorstasjon 
sammenlignet med tilgjengelig nettkapasitet ved hhv. N-1 (kapasitet for å håndtere kritisk utfall av et nett-
anlegg) og N-2 (her: kapasitet til å håndtere utfall av et nettanlegg med to kurser/forbindelser på samme 
masterekke). Endringen i kapasitet skyldes et relativt rimelig tiltak med temperaturoppgradering av to 
ledningsforbindelser. 

5.2.3 Transformering 
Lastøkning vil medføre at flere transformatorer i regionalnettet vil bli overbelastet ved intakt nett og/eller 
ved feil på transformator og/eller ledning-/kabel-forbindelse. Aktuelle tiltak kan være å økte kapasiteten på 
eksisterende transformatorer vha. forsert kjøling, erstatte eksisterende transformator(er) med trans-
formatorer med høyere ytelse, installere ny transformator i tillegg til eksisterende, eller styrke reserven via 
overføringsnett fra andre transformatorstasjoner. Avhengig av nivået på lastutviklingen vil også 
transformatorkapasiteten mellom transmisjonsnett og regionalnett bli utfordrende. 

 

5.3 Ny produksjon 
Utbygging av mindre produksjonsenheter (≤ 10 MW) i distribusjonsnettet vil kunne møte nettbegrensninger 
i distribusjonsnettet, regionalnettet og transmisjonsnettet12. Denne utredningen omhandler eventuelle 
begrensninger på de to siste nivåene. Områder med begrensninger i regionalnettet for aktuell produksjon 
er: 

 
10 Lasten på Nyhamna kobles automatisk ut ved kritisk feil, og er ikke begrenset av N-1 kapasiteten ved intakt nett. 
11 dvs. bruk av systemansvarliges virkemidler, som må godkjennes av Statnett som systemansvarlig. 
12 Tidligere kalt sentralnettet. 
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• Ørsta og deler av Volda kommune pga. fullastet 132/66 kV transformator i Haugen. Et planlagt 
tiltak, som ville løst denne utfordringen, er utsatt med ca. 12 år, og andre løsninger er nå under 
vurdering.  

• Nordmøre pga. (nær) fullastet 132 kV nett, særlig transmisjonsnettledningen Ranes-Aura. Et 
aktuelt tiltak er utvidelse av Surna koblingsstasjon (420 kV) med 420/132 kV transformering.  

I tillegg kommer begrensninger i transformeringskapasitet mellom regionalnett og 22 kV nettet i bl.a. 
Bondal.  

I denne utredningen er det, etter pålegg fra NVE, også gjort en vurdering av kapasitet for eventuelle større 
kraftverk. Vurderingen er gjort for tilknytningspunkt i eksisterende transformatorstasjoner på 132 og 420 
kV nivå, og resultatene er sammenstilt i Lysbilde 14. Nye kraftverk med tilknytning til regionalnettet vil 
normalt kreve en ny forbindelse mellom kraftverket og tilknytningspunktet i regionalnettet. Se også kapittel 
3.6 og 3.7. 

 

5.4 Reinvesteringsbehov 
Deler av nettet i fylket er i ferd med nå en relativt høy alder, og det derfor også behov for reinvesteringer, 
se kapittel 3.4.  

Endringer av bl.a. last, forbruk og omkringliggende nett gjør at både omstrukturering og oppgradering til 
høyre tverrsnitt og/eller spenningsnivå blir vurdert ved behov for reinvestering av nettet. Omstrukturering 
vil i flere tilfeller innebære forenklinger som muliggjør sanering av nett slik som for området Tussa-
Haugen-Ryste. 

Grunnlagsrapporten inneholder kart og tabeller med anlegg som iht. sjablongmessige levetidsforutsetninger 
allerede har nådd eller vil nå utløpt levetid innen hhv. første og påfølgende tiårsperiode.  Dersom en legger 
til grunn disse oversiktene, vil investeringsbehovet være større enn det som er tatt med i oversikten over 
aktuelle tiltak. Dette gjelder særlig for transformatorer. Dette skyldes bl.a. at det kan være store avvik 
mellom sjablongmessige levetidsforventninger og faktisk levetid, og fordi det kan være vanskelig å fastslå 
om restlevetiden er innenfor eller utenfor tidshorisonten for utredningen (20 år). For transformatorer er 
dessuten tiden fra behovet melder seg til tiltaket er gjennomført relativt kort. Det det anses derfor ikke 
hensiktsmessig å utrede usikre investeringer i så stort omfang som en sjablongbetraktning med 20 års 
tidshorisont ville medført (jf. kapittel 3.4).  
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Lysbilde 1: Områdekonsesjonærer og kommuner i utredningsområdet. Kartet viser også regionalnett 

(blått) og transmisjonsnett (rødt). 

Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2020          
Istad Nett /  mai 2020

1. Utredningsprosessen

1

Områdekonsesjonærer og kommuner i 
utredningsområdet (før 1.1.2020 etter ønske fra NVE)

Kart: NVE-atlas.
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Lysbilde 2: Aktivitetsplan for toårig syklus med utarbeidelse av kraftsystemutredninger (1/2) 

 
Lysbilde 3: Aktivitetsplan for toårig syklus med utarbeidelse av kraftsystemutredninger (2/2) 

 

Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2020          
Istad Nett /  mai 2020

1. Utredningsprosessen

Aktivitetsplan for to-årig syklus med regional kraftsystemutredning, 
med referanse til forskrift om energiutredninger.

2

Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2020          
Istad Nett /  mai 2020

3

1. Utredningsprosessen
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Lysbilde 4: Produksjonskapasitet med historisk utvikling fram til dagens nivå 

 
Lysbilde 5: Elektrisitetsforbruk og maksimallast 

Kraftproduksjon, historisk utvikling
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Vannkraft 1237 1576 6.92
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Total 1339 1757 7.48
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Lysbilde 6: Kraftbalanse 2018 fordelt på områder. 

 

 
Lysbilde 7: Aldersfordeling for ledninger og kabler i 66 og 132 kV nettet. 

Kraftbalanse for 2020
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Aldersfordeling ledninger og kabler

3. Dagens kraftsystem
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Lysbilde 8: Aldersfordeling for transformatorer 

 
Lysbilde 9: Gjennomførte endringer fra forrige utredning 
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Aldersfordeling transformatorer

3. Dagens kraftsystem
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Gjennomførte endringer siden forrige utredning (2018)

• Ledninger og transformatorer i regionalnettet:
– Nye Nørve transformatorstasjon til erstatning for den gamle, som saneres (Mørenett, 

2018).

– 66 kV koblingsanlegg i Haugen erstattet med et nyere brukt anlegg (Mørenett, 2018).

– Sanert 66 kV ledningen Straumshavn-Leivdal fra 1953 og Straumshamn 
transformatorstasjon (Mørenett, 2019)

– Erstattet 132 kV effektbrytere i Tafjord ks. med nyere brukte brytere (Mørenett, 2019)

– Idriftsatt ny, større transformator i Volda i 2019 (Mørenett, 2019)

– Idriftsatt transformator i Årødal transformatorstasjon (Istad Nett, 2018)

– Idriftsatt ny, større transformator i Surnadal sekundærstasjon (Svorka Energi, 2018)

– Idriftsatt brukt, større transformator i Tomasgard, SFE Nett, 2020

• Økt produksjonskapasitet:
– Idriftsatt 32,4 MW installert effekt og 92 GWh middelproduksjon fordelt på seks nye 

småkraftverk og ett fornyet kraftverk (i 2018 og 2019). 

• Tiltak i transmisjonsnettet (Statnett):
– Idriftsatt ny, større transformator i Trollheim

– Idriftsatt Surna koblingsstasjon (420 kV)

– Idriftsatt ny 420 kV ledning Surna-Snilldal (64 km)

Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2020          
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3. Dagens kraftsystem
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Lysbilde 10: Leveringskvalitet og forsyningssikkerhet, historisk ILE/LE. 

 
Lysbilde 11: Vurdering regionalnettspunkter med manglende nettreserve. 
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3. Dagens kraftsystem
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ILE for langvarige avbrudd i Møre og 
Romsdal fordelt på spenningsnivå 
der feilen oppstod. 

Kilde dataunderlag: NVE: Rapporter avbruddstatistikk (utgis årlig).
Figuren er oppdatert med de data som er tilgjengelig.
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Leveringskvalitet og forsyningssikkerhet

3. Dagens kraftsystem

Vurdering av reserve etter utfall (N-1) for 
hhv. alminnelig forsyning (ALM) og kraftintensiv 
industri (KII), med fordeling på type feil og 
områder.
Kostnader ved tiltak er ikke komplett, bl.a. fordi 
enkelte tiltak planlagt av andre årsaker ikke er tatt 
med.
Medregnet nyttevirkning er hovedsakelig relatert 
avbruddskostnader og evt. tap. Andre 
nyttevirkninger kan forekomme.

*) Sentralnett, under vurdering
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Område Type 
last

Temp.korr. 
last 2020

[MW]

Tiltak

[MNOK]

Nytte

[MNOK]
Type feil 
→

Ledning/
kabel

Trans-
formator

Samle-
skinne

Ledning/
kabel

Trans-
formator

Samle-
skinne

A1 ALM 80 26 15 81 20 11 54 68 36
A2 ALM 15 0 6 6 0 1 1 1 1
A3 ALM 62 0 4 4 0 6 6 14 0
A4 ALM 50 27 15 15 20 13 13 56 38
B1 ALM 240 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 ALM 66 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 ALM 99 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 ALM 50 0 0 0 0 0 0 0 0
D1 ALM 107 8 0 0 7 0 0 6 3
D2 ALM 22 0 0 0 0 0 0 0 0
E1 ALM 54 0 0 0 0 0 0 0 0
E2 ALM 35 0 0 0 0 0 0 0 0
A ALM 207 16 11 36 12 9 26 139 75
B ALM 306 0 0 0 0 0 0 0 0
C ALM 149 0 0 0 0 0 0 0 0
D ALM 128 7 0 0 5 0 0 6 3
E ALM 89 0 0 0 0 0 0 0 0
Møre og 
Romsdal ALM 880 5 3 9 4 2 6 145 77
A KII 0 --- --- --- --- --- --- 0 0
B KII 0 --- --- --- --- --- --- 0 0
C KII 269 85 0 0 77 0 0
D KII 32 100 100 100 31 31 31 61 13
E KII 698 0 0 0 0 0 0 0 0
Møre og 
Romsdal KII 999 26 3 3 22 1 1

Vektet andel av året uten 
full reserve etter omkobling

[%]

Andel av last uten reserve 
etter omkobling ved 

tunglast
[%]

*

A1

A2

A3

B1

B2

D1

E1

C2

D2

E2

A4

C1

A. Mørenett
(tidl. Tussa Nett)

B. Mørenett 
(tidl. Tafjord Kraftnett)

C. Istad Nett

D. Nordmøre
      Energiverk

E. Sentralnett /
    Svorka Energi
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Lysbilde 12: Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon, små kraftverk pr. kommune (1/2) 

 
Lysbilde 13: Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon, små kraftverk pr. kommune (2/2) 

Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon
(små kraftverk pr. kommune)
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Kommuner uten regional-/sentralnettbegresninger for ny 
produksjon

Kommuner med kapasitet i regional-/og sentralnettet for deler 
(større enn 20 %) av potensialet. Kapasitet kan være avhengig av 
plassering i kommunen og kan være tilgjengelig i deler av året.  

Kommuner hvor det per i dag ikke er tilgjengelig kapasitet for ny 
produksjon (kap. mindre enn 20 % av potensialet) og hvor det må 
større investeringer i sentral- og/eller regionalnett til for å øke 
kapasiteten 

Ingen aktuelle prosjekter i kommunen

Konsesj. Nærmeste Andre**
søkt (a) (b) (c) transf.st.

A Hareid 49 0.0 0.0 0.0 1 0 1 --- --- --- ---
A Herøy > 50 0.0 0.0 0.0 1 1 1 --- 1 1 ---
A Sande 37 0.0 0.0 0.0 1 1 3 --- --- --- ---
A Stranda > 50 0.0 1.8 22.6 1 2 1 X (2) 2 ---
A Sykkylven > 50 2.3 0.0 2.3 1 0 1 --- --- --- ---
A Ulstein > 50 0.0 0.0 0.0 2 0 2 --- --- --- ---
A Vanylven -2 1.3 0.0 2.2 1 1 3 --- 3 --- M1
A Volda 6 8.2 10.0 18.8 4 1 1 1 1 ---
A Ørsta 0 5.9 3.1 15.6 4 0 2 X 1 1, X2 ---
B Haram > 50 1.6 0.0 1.6 1 1 1 --- --- --- ---
B Norddal 28 2.5 0.7 3.1 1 0 2 --- --- --- ---
B Skodje 37 0.0 0.0 0.0 0 1 4 --- --- --- ---
B Stordal 37 0.0 0.0 27.4 0 1 4 --- --- --- ---
B Sula > 50 0.0 0.0 0.0 1 0 1 --- --- --- ---
B Vestnes > 50 5.8 0.0 5.8 1 0 1 --- --- --- ---
B Ørskog 37 2.6 0.0 2.6 1 0 4 --- --- --- ---
B Ålesund > 50 0.0 0.0 0.0 4 0 1 --- --- --- ---
C Aukra > 50 0.0 0.0 0.0 0 1 3 --- --- --- ---
C Eide 20 0.0 0.0 0.0 1 0 1 --- --- --- ---
C Fræna > 50 0.0 0.0 0.0 2 0 3 --- --- --- ---
C Gjemnes > 50 0.0 0.0 0.0 0 1 2 --- --- --- ---
C Midsund > 50 0.0 0.0 0.0 0 1 3 --- --- --- ---
C Molde > 50 2.2 0.0 2.2 3 0 2 --- --- --- ---
D Aure 0 0.3 0.0 0.3 3 0 1 --- 4 4 ---
D Averøy 31 0.5 0.0 0.5 2 0 1 --- --- --- ---
D Kristiansund 0 0.0 0.0 0.0 3 0 1 --- --- --- ---
D Smøla 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 --- --- --- ---
D Tingvoll 0 0.9 0.0 0.9 3 0 1 --- 4 4 ---
E Halsa 9 4.9 1.8 6.6 1 0 1 --- 4 4 ---
E Nesset 26 0.0 1.0 7.6 2 0 0 --- --- --- ---
E Rauma 49 18.5 0.0 21.0 2 0 1 --- --- --- ---
E Rindal 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 --- --- --- ---
E Sunndal 17 18.7 0.0 18.7 1 0 1 --- --- --- M2
E Surnadal 0 6.8 0.0 10.4 2 0 1 X 4 4, X3 ---

Merknad****Transf.
stasjon info*

Innm. 
kapasitet

[MVA]

Begrensning Tiltak***Om-
råde

Kommune Småkraftpotensial

Konsesj.
gitt

Sum 
aktuell

Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon
(små kraftverk pr. kommune)
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3. Dagens kraftsystem

Kommentarer til forrige lysbilde:

13

(a)
(b)
(c)

1
2
3
4

1
2
4

X1
X2
X3

M1
M2 Potensialet inkluderer Småvoll kraftverk som vil mate mot Sør-Trøndelag, og ikke er omfattet av angitt begrensning.

Etablere 66/22 kV transformator i Svorka (planlagt 2021)

Ny 132 kV ledning Tomasgard-ny transf.st. i Hellesylt (prod.planer oppfyller ikke vilkår i konsesjon for tiltaket)
Etablere 420/132 kV transformering i Surna (Trollheim).
Oppgradering av transformatorkapsitet i Åmela (oppgrad med 30 % er utført og inkludert i kapasitetsvurderingen) 
132/22 kV transf. i Ørsta ts. eller Bondal (tilknyttet ny 132 kV Ørsta-Tussa).

****) Merknad
Begrensningen ligger i Sogn og Fjordane og er noe usikker.

132/66 kV transformator i Haugen
Mulig begrensning på 66 kV seksjon på Tomasgard-Leivdal og 132/66 kV transf. i Leivdal i Sogn og Fjordane.

132 kV Ranes-Aura / 132 kV Nordheim-Kristiansund
***)Tiltak:

Ny 132 kV forbindelse Ørsta-Tussa (erstatter dagens to 66 kV forb. Haugen-Tussa (utsatt, alternativt tiltak vurderes)

132/66 kV transformator i Bryggja

*) Transformatorstasjoninformasjon:
Antall transformatorstasjoner i kommunen
Antall nabokommuner med transformatorstasjon(er) som forsyner kommunen
Antall kommuner som deler på felles transformatorstasjon(er) 

**) Begrensninger (utenom nærmeste transformatorstasjon):
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Lysbilde 14: Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon, store kraftverk 

 
Lysbilde 15: Statistikk for stasjonær energibruk i Møre og Romsdal i 2008. Fjernvarmeanlegg og lokale 

varmesentraler i Møre og Romsdal.  

Ledig innmatingskapasitet 
for ny produksjon (større 
kraftverk)
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3. Dagens kraftsystem

Skala for fargelegging er 0-1000 MW

Høyeste og laveste innmatingskapasitet for 
transformator-/koblingsstasjoner i delområder 
fordelt på tilgjengelige spenningsnivå ≥ 132 kV 
ved hhv. N-1 (normal dimensjonering) og intakt 
nett (potensielt nivå forutsatt bruk av systemvern). 

Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min Maks
A1 120 155 120 155 288 354 288 354
A3 28 30 306 306 28 306 229 299 3028 3028 229 3028
A4 21 71 306 306 21 306 21 165 2759 2759 21 2759
B1 134 216 134 216 215 494 215 494
B2 157 211 900 900 157 900 261 435 2651 2651 261 2651
C1 2 3 2 3 196 251 196 251
C2 3 19 19 19 3 19 132 791 1193 1463 132 1463
D1 -463 -438 -463 -438 -180 -172 -180 -172
D2 -258 -205 -258 -205 -107 -87 -107 -87
E1 1 725 593 593 593 1241 1 1241 33 1191 2112 2112 2366 2500 33 2500
E2 -176 -146 1333 1333 -176 1333 -60 -46 3108 3108 -60 3108

300 kV 420 kV Samlet
N-0 (intakt nett) Område

132 kV 300 kV 420 kV Samlet
N-1 (verste utfall)

132 kV

A1

A2

A3

B1

B2

D1

E1

C2

D2

E2

A4

C1

A. Mørenett
(tidl. Tussa Nett)

B. Mørenett 
(tidl. Tafjord Kraftnett)

C. Istad Nett

D. Nordmøre
      Energiverk

E. Sentralnett /
    Svorka Energi
    

Andre energibærere enn el.
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3. Dagens kraftsystem

Elektrisitet (kii)
50 %

Elektrisitet (alm)
28 %

Gass
15 %

Ved, treavfall
3 %

Petroleumsprodukt
3 %

Avfall
1 %

Kull, koks
0 %

2008 Total: 
13 TWh

         →
     ↓
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Nettområde Eier Kommune Sted Type Mottaker
Normal
prod.
[GWh/år]

Kommentar

Istad Nett AS Gjemnes kommune Gjemnes Batnfjordsøra Olje/elkjel Komm. bygg 1.0
Istad Nett AS Istad Nett AS Molde Årø Flis, gass Industri- og nærings-

virksomhet, bolig
6.0

Istad Nett AS Istad Nett AS Molde Molde vest Elkjeler Offentlige bygg 9.0
Nesset Kraft 
AS

Nesset kommune Nesset Eresfjord, Eidsvåg Lokal varmesentral, 
flisfyring og el

Skoler 1.0 2 anlegg

Istad Nett AS Tine Meierier Elnesv. Fræna Elnesvågen Bioenergi (flis) Prossess egen virks. 14.0 Oppstart 23.2.2016
Stranda 
Energiverk AS

Stranda kommune Stranda Stranda Fjernvarme, trepellets Ringstad skole og 
Stranda omsorgsenter

1.0

Sunndal 
Energi AS

Sunndal Energi AS Sunndal Sunndalsøra Spillvarme fra 
smelteverk, gasskjel

Sunndalsøra sentrum 
og Hydro 

20.0 Kapasitet med utv. 35 GWh. 
2019: 25.7 GWh, maks 8 MW

Svorka Energi 
AS

Svorka Energi AS Surnadal Surnadal Fjernvarme, briketter, 
flis, el, olje

Surnadal Sentrum, 
næring og offentlige 
bygg, samt boliger

6.0

Sykkylven 
Energi AS

Sykkylven kommune Sykkylven Sykkylven LVS, pellets Sykkylven bo og 
aktivitetssenter

2.0

Nordmøre 
Energiverk AS

Tingvoll flis og varme 
AS

Tingvoll Tingvoll Fjernvarme, flis Offentlige bygg 3.0

Nordvestnett 
AS

Vestnes kommune Vestnes Helland Varmesentral flis, 
olje, el

Hellandheimområdet, 
komm. bygg

3.0

Mørenett AS Tafjord Kraftvarme AS Ålesund Grautneset, 
Ålesund sentrum

Fjernvarme, 
søppelforbrenning, 
sjøvarmepumper

95.0 Herav 30 GWh elprod.
Tilgjengelig varmeprod. 150 
GWh

Mørenett AS Tussa Energi AS Ørsta Mosflata
(sentrum)

Biobrensel (2,5 MW) 
og propan (4,0 MW)

Tine Ørsta, Foraform 
og Ørsta kommune

7.7 Kapasitet 10 GWh/år

Mørenett AS Ullstein Fjernvamre Ulstein Ulsteinvik Nytt i 2016.

Total 169
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Lysbilde 16: Aktuelle produksjonsutvideleser. Statusgrupper 

 
Lysbilde 17: Aktuell ny vannkraftproduksjon 

Ny produksjon
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4. Framtidige overføringsforhold

Inkluderte prosjekter (”aktuelle”):
KGB = konsesjon gitt, bygging startet
KG = konsesjon gitt (NVE og/eller endelig)
KGA = konsesjon gitt, vedtak anket.
KS = konsesjonssøkt
FM = forhåndsmeldt
ØV = øvrig
*) Ikke uttømmende liste, bygging kan også ha startet i 

gruppe KG.

Ikke inkluderte prosjekter
KAA = konsesjon avslag (NVE), anket
FMI = forhåndsmeldt, ikke tatt til behandling av NVE
FMA = forhåndsmeld, planlegging avsluttet
KSA = konsesjon søkt, planlegging avsluttet
KGP = konsesjon gitt, planlegging avsluttet
KAE = konsesjon avslag uten anke (endelig)
KAI = negativ innstilling til OED/Fylkeskommunen
ØVA = øvrig, planlegging avsluttet
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4. Framtidige overføringsforhold

Aktuelle vannkraftprosjekter referert nærmeste eksisterende 
regional-/sentralnettsstasjon med 132 kV.

Trandal Kraftverk, 
Tussa Kraft AS
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Lysbilde 18: NVE ressurskartlegging for ny småkraftproduksjon. 

 
Lysbilde 19: Produksjonsscenarioer 

Vannkraft
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NVE ressurskartlegging (automatisert)
Aktuelle prosjekter (meldt/omsøkt, under planlegging)

4. Framtidige overføringsforhold
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Total 
Møre og 
Romsdal

50-999 kW 
<3 kr/kWh

1000-9999 
kW

<3 kr/kWh

50-999 kW
3-5 kr/kWh

1000-9999 
kW

3-5 kr/kWh

SUM 
potensial

Aktuelle 
prosjekter

Antall 63 24 92 0 179 78
MW 36 45 32 0 112 176
GWh 146 182 130 0 458 549

Produksjons-
scenarioer
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KG = konsesjon gitt, KS = konsesjon søkt.
Skala fargelegging tabell 0-2.15 MW. 
Merk at lavt scenario for vindkraft er ikke oppdatert for at byggingen av Haram vindkraftverk nå har startet. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Konsesjon Aktuelle Lavt Basis Høyt Lavt Basis Høyt

2020 2030 2040

Status ny produksjon Produksjonsscenarioer (endring ref. 2020)

Pr
od

uk
sjo

ns
ka

pa
sit

et
 [

TW
h/

år
]

Gasskraft/øvrig

Vindkraft (sjø)

Vindkraft (land)

Vannkraft

Vannkraft KG+KS

Konsesjon Aktuelle Lavt Basis Høyt Lavt Basis Høyt
Vannkraft 6.92 0.26 0.55 0.13 0.22 0.31 0.26 0.40 0.55
Vindkraft (land) 0.37 0.08 0.42 0.00 0.08 0.42 0.00 0.42 0.42
Vindkraft (sjø) 0 1.19 1.19 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.19
Gasskraft/øvrig 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 7.48 1.53 2.15 0.13 0.30 1.92 0.26 0.82 2.15

2040
Produksjonsscenarioer (endring ref. 2020)Idrift

2020 2020
Status ny produksjon

2030
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Lysbilde 20: Forutsetninger for scenarioer for alminnelig forsyning del 1. 

 
Lysbilde 21: Forutsetninger for scenarioer for alminnelig forsyning del 2. 

Scenarioer alminnelig forsyning  - tre bidrag (1/4)

1. Tradisjonell last innen alminnelig forsyning 

2. Elektrifisering av transport 

3. Aktuelle tilknytninger med uttak på 1-25 MW, unntatt 
elektrifisering av transport.

Tre scenarioer:

• Høyt

• Basis

• Lavt
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4. Framtidige overføringsforhold

Scenarioer alminnelig forsyning – tre bidrag (2/4)
1. Tradisjonell last innen alminnelig forsyning

• Lik befolkningsutvikling SSB-basis (høyt/basis)

• Lik befolkningsutvikling – 0,5 % (lavt)
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4. Framtidige overføringsforhold
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Lysbilde 22: Forutsetninger for scenarioer for alminnelig forsyning del 3. 

 
Lysbilde 23: Forutsetninger for scenarioer for alminnelig forsyning del 4. 

 

Scenarioer alminnelig forsyning – tre bidrag (4/4)
3. Aktuelle tilknytninger med uttak på 1-25 MW, 
unntatt elektrifisering av transport.

Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2020          
Istad Nett /  mai 2020

23

4. Framtidige overføringsforhold

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2020 2025 2030 2035 2040

Bi
dr

ag
 ti

l m
ak

sl
as

t [
M

W
]

Høyt

Basis

Lavt



Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal 2020 

34 Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 MOLDE, telefon: 71 21 35 00  

 
Lysbilde 24: Scenarioer for last- og forbruksutvikling innen alminnelig forsyning pr. område, del 1. Alle 

målinger er temperaturkorrigerte. 

 
Lysbilde 25: Scenarioer for last- og forbruksutvikling innen alminnelig forsyning pr. område, del 2. Alle 

målinger er temperaturkorrigerte. 

Scenarioer for last- og forbruksutvikling pr. område
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4. Framtidige overføringsforhold Alminnelig forsyning
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4. Framtidige overføringsforhold Alminnelig forsyning
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Lysbilde 26: Scenarioer og maksimallast og kraftforbruk pr. år for Møre og Romsdal 

 
Lysbilde 27: Scenarioer for maksimallast for Møre og Romsdal fordelt på tre bidrag innen alminnelig 

forsyning og for hhv. eksisterende og nye virksomheter innen kraftintensiv industri. 

Scenarioer for last- og forbruksutvikling, total
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Lysbilde 28: Kraftbalanser med kombinasjoner av produksjons- og forbruksscenarioer 

 
Lysbilde 29: Kraftbalansescenarioer for delområder 

Kraftbalanser ved kombinasjoner av produksjons-
og forbruksscenarioer 
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Lysbilde 30: Scenarioer forbruk (energi) for Møre og Romsdal 

 
Lysbilde 31: Scenarioer maksimallast (effekt), inkl. uprioeritert, for Møre og Romsdal 

Energibalanse for Møre og Romsdal,
historisk og scenarioer
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Lysbilde 32: Historikk og scenarioer for maksimallast i område C (Istad Nett / Nyhamna) sammenlignet 

med nettkapasitet. 

 
Lysbilde 33: Historikk og scenarioer for maksimallast i område D (NEAS) sammenlignet med 

nettkapasitet. 
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Lysbilde 34: Historikk og scenarioer maksimallast for område A1+B1+Ryste (deler av Mørenett) 

sammenlignet med nettkapasitet. 

 
Lysbilde 35: Historikk innmating til område C, ekskl. Nyhamna, for årene 2015-2019. T.v.: timesverdier 

kronologisk, t.h.: timesverdier sortert (varighetskurver). 
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Lysbilde 36: Oversikt over begrunnelser for aktuelle tiltak 

 
Lysbilde 37: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (1/5) 

Aktuelle tiltak - begrunnelser

• Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg
P: Ny produksjon

L: Lastøkning

K: Kapasitetsøkning (økt overføringsbehov av mer sammensatte årsaker).

R: Reinvesteringsbehov (alder/tilstand)

F: Forsyningssikkerhet

O Omstrukturering

(sekundær nytte er angitt i parentes).

• Sanering av eksisterende anlegg
– Endrede forutsetninger med bl.a. etablering av nye 420 kV ledninger kan gi 

redusert nytte for enkelte av eksisterende 66 og 132 kV ledninger.

– Avbøtende tiltak ved etablering av nye ledninger på høyere spenningsnivå

– Manglende lønnsomhet ved reinvestering kan medføre sanering når 
ledningenes levetid er utgått. 
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Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (1/5)
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Kap. Tiltak Inv. 
kostn. 
[MNOK]

Tiltakshaver Status Forventet
driftsettelse

Last-
scen.

Prod. 
scen.

Be-
grunn-
else

6.1.1 Nettforsterkninger for forsyning av Averøy 209 NEAS Konsesjon/und
er utredning

2021-32 Alle Alle RLF

6.1.2 Reinvestering 66 kV ledning Reinset-Ulvund 
(produksjonsradial)

Ikke 
oppgitt

NEAS Pågår 2020 Alle Alle R

6.1.3 Ulvund transformatorstasjon/kraftverk, 
oppgradering/reinvestering av 66/22 kV transf.

Ikke 
oppgitt

NEAS Pågår 2020 Alle Alle LR

6.1.4 Tjeldbergodden, ny transformatorstasjon 70-80 NEAS Under 
utredning

2023-25 BH Alle L(F)

6.1.5 Nordheim transformatorstasjon, oppgradering av 
66/22 kV transformator

4-5 NEAS Under 
utredning

2022 Alle Alle L

6.1.6 Nordlandet transformatorstasjon, utvidelse med 
1-2 transformatorer

8-16 NEAS Under 
utredning

2030-2040 Alle Alle RO

6.1.7 Reinvestering/oppgradering av sjøkabelseksjon 
på 132 kV Nordheim-Kristiansund

70 NEAS Under 
utredning

Uavklart Alle B,H 
(L)

PR

6.1.8 Reinvestering/oppgradering av 
sjøkabelseksjoner på 132 kV Brandhol-Rensvik

105 NEAS Under 
utredning

Uavklart B, H, 
(L)

Alle LR

6.1.9 Nett-tilknytning for Skardsøya vindkraftverk 60 Njordr Konsesjonssøkt 2022+ Alle B,H P

6.1.10 Moldeli transformatorstasjon, 
oppgradering/reinvestering

100 Istad Nett Under 
utredning

2030-2040 H,B 
(L)

Alle LR
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Lysbilde 38: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (2/5) 

 
Lysbilde 39: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (3/5). **) Tiltak 

i distribusjonsnettet. 

Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (2/5)
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Kap. Tiltak Inv. 
kostn. 
[MNOK]

Tiltakshaver Status Forventet
driftsettelse

Last-
scen.

Prod. 
scen.

Be-
grunn-
else

6.1.11 Reinvestering av 132 kV ledningen Istad-Eidseter-
Årødal 1

86 Istad Nett Behov 
avventes

2036/uavkl. Alle Alle R

6.1.12 Reinvestering av 132 kV ledningen Årødal-
Moldeli 1

24 Istad Nett Under 
vurdering

2038 Alle Alle R

6.1.13 Reinvestering av 132 kV ledningen Årødal-
Hauglia-Fræna

56 Istad Nett Under 
vurdering

2033-35 Alle Alle R

6.1.14 Reinvestering av 132 kV ledningen Bolli-Fræna 49 Istad Nett Under 
vurdering

2034/53-63 Alle Alle R

6.1.15 Etablering av en tredje 132/22 kV transformator i 
Fræna transformatorstasjon.

16 Istad Nett Konsesjonssøk
es 2020

2021 / ASAP Alle Alle L

6.1.16 Etablering av ny 132/22 kV transformatorstasjon 
for forsyning av Troll Housing (1)

60 Troll Housing/ 
Istad Nett

Avventes Uavklart Høyt Alle L

6.1.17 Etablering av ny 132/22 kV transformatorstasjon 
for forsyning av Troll Housing

60 Troll Housing/ 
Istad Nett

Avventes Uavklart Høyt Alle L

6.1.18 Tiltak for forsyning av Salmon Evolution på Indre 
Harøya.

116 Istad Nett Under 
planlegging

2021+ Basis Alle L

6.1.19 Alvestad transformatorstasjon, oppgraderinger 
og reinvesteringer.

40 Mørenett Under 
planlegging

2020/2030 Alle Alle RLP

6.1.20 Giskemo transformatorstasjon, oppgraderinger 
og reinvestering

88 Mørenett Konsesjonssøkt
Under 
prosjektering

2021-23 Alle Alle R

Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (3/5)
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Kap. Tiltak Inv. 
kostn. 
[MNOK]

Tiltakshaver Status Forventet
driftsettelse

Last-
scen.

Prod. 
scen.

Be-
grunn-
else

6.1.21 Kjelbotn transformatorstasjon, oppgraderinger 
og reinvesteringer.

63 Mørenett Under 
planlegging

2031 Alle Alle R

6.1.22 Hareidsberget, reinvestering og oppgradering av 
transformator 

17 Mørenett Under 
planlegging

2025 B, H Alle FR

6.1.23 Holen transformatorstasjon, utvidelse med T3 20 Mørenett Under 
utredning

³2030 B, H Alle LF

6.1.24 Stranda transformatorstasjon, dublering av 
transformatorkapasitet

11 Mørenett Under bygging 2020 (oppr. 
2019)

Alle Alle F

6.1.25 Forsyning av Digernes og Skodje 20** Nordvest Nett Under 
utredning

2021 Alle Alle FL

6.1.26 Reinvestering av sjøkabelseksjoner på 132 kV 
forbindelsen Alvestad-Nørve.

60 Mørenett Under 
planlegging

2026 Alle Alle R

6.1.27 Oppgradering/reinvestering av 66 kV 
forbindelsen Håheim-Hareidseidet

35 Mørenett Under 
planlegging

2031 Alle Alle RF

6.1.28 Ny 66(132) kV ledning Djupvik-Sandvikskaret 25 Mørenett Konsesjon, 
under prosj.

2023 Alle Alle F

6.1.29 Reinvestering 66 kV Håheim – Rysseneset 20 Mørenett Under 
utredning

2035 Alle Alle R

6.1.30 Elsebø transformatorstasjon, reinvestering av 
transformator

2-12 Mørenett Under 
utredning

2035 Alle Alle R
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Lysbilde 40: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (4/5) 

 
Lysbilde 41: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (5/5) 

Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (4/5)
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Kap. Tiltak Inv. 
kostn. 
[MNOK]

Tiltakshaver Status Forventet
driftsettelse

Last-
scen.

Prod. 
scen.

Be-
grunn-
else

6.1.31 Ulstein transformatorstasjon, 
reinvestering/oppgradering/flytting.

80 Mørenett Under 
utredning

2028 Alle Alle LFOR

6.1.32 Gursken transformatorstasjon, utvidelse med en 
transformator

12-15 Mørenett Under 
utredning

2037 B, H Alle LF

6.1.33 Rjånes transformatorstasjon, reinvestering og 
oppgradering

60 Mørenett Under 
utredning

2030-35 B,H Alle ROLF

6.1.34 Håheim transformatorstasjon, reinvestering 5-15 Mørenett Under 
utredning

2022 Alle Alle RO

6.1.35 Håheim transformatorstasjon, forbikobling av 66 
kV samleskinne.

2 Mørenett Under 
utredning

2022 Alle Alle F

6.1.36 Reinvestering/oppgradering av sjøkabel Eiksund-
Rjånes på 66 kV forbindelsen Haugen-Rjånes-
Håheim

50 Mørenett Konsesjon 
(utgått 2019)

2024-25 Alle Alle ROLF

6.1.37 Reinvestering/oppgradering av 
ledningsseksjoner på 66 kV forbindelsen Haugen-
Rjånes-Håheim

75 Mørenett Under 
planlegging

2030-35 B, H Alle ROLF

6.1.38 Reinvestering/oppgradering av 66 kV 
forbindelsene Haugen-Tussa

97 Mørenett Konsesjon gitt 
og utgått

2032 Alle Alle RP

6.1.39 Reinvestering/oppgradering av 66 kV ledning 
Haugen-Rotevassdalen (Vikebygd2)

8 Mørenett Under 
utredning

2026 Alle Alle RO

6.1.40 Sanering i Bondal og Haugen, og etablering av 
132/22kV transformering i Ørsta

31-39 Mørenett Under 
utredning

2024 Alle Alle ROP

Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i regionalnettet (5/5)
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Kap. Tiltak Inv. 
kostn. 
[MNOK]

Tiltakshaver Status Forventet
driftsettelse

Last-
scen.

Prod. 
scen.

Be-
grunn-
else

6.1.41 Reinvesteringer i Åmela/Åheim-området. 70 Mørenett 
(/SFE)

Under 
utredning

2036 Alle Alle R

6.1.42 Åheim transformatorstasjon, 
reinvestering/oppgradering/flytting

50 Mørenett Under 
utredning

2023 Alle Alle R

6.1.43 22 kV Skodjelinja - reinvestering av linja fra 
Giskemo til Straumen

35 Mørenett Under 
utredning

2037 Alle Alle R

6.1.44 22 kV Stordalslinja - reinvestering av linja fra 
Giskemo til Øvrebust i Stordal

25 Mørenett Under 
utredning

2038 Alle Alle R

6.1.45 22 kV Stordalslinja - reinvestering 
autotransformator i Hatlen

2,5 Mørenett Under 
utredning

2021 Alle Alle R

6.1.46 Ny transformatorstasjon ved Liabygda 66 Mørenett Under 
utredning

2023 Alle Alle LF

6.1.47 Nettilknytning for Haram vindkraftverk 56 Haram Kraft Under 
utredning

2020 Alle Alle P

6.1.48 Ny transformeringsløsning i Svorka kraftstasjon 3,4 Svorka Energi Under bygging 2021 Alle Alle P
6.1.49 Reinvestering av seksjon på 66 kV ledningen 

Svorka-Ranes
25 Svorka Energi Avventer 

tilstandsv.
2028-37 Alle Alle R

6.1.50 Nettilknytning for ny småkraft under Grytten 
transformatorstasjon

20 Rauma Energi Under 
vurdering

Uavklart Alle Alle? P
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Lysbilde 42: Aktuelle nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i transmisjonsnettet 

 
Lysbilde 43: Saneringsmuligheter 

  

Aktuelle tiltak Nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg i transmisjonsnettet
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Kap. Tiltak Status Forventet
idriftsettelse

Be-
grunn-
else

6.2.1 Etablering av en tredje 420/132 transformator i Ørskog/Giskemo Besluttet konsept. 
Under planlegging.

2022-23 L(F)

6.2.2 Tiltak for å knytte til nytt forbruk i Romsdal og på Nordmøre og evt. øke 
leveringspåliteligheten til Nyhamna

Under utredning. Løsning 
uavklart

Uavklart LF

6.2.3 Reinvestering av Brandhol transformatorstasjon Koordineres med ny utredning i 
2020.

Uavklart (2022) R(O)

6.2.4 Etablering av 420/132 kV transformering i Surna koblingsstasjon Besluttet konsept. Under 
planlegging. Kons.søk. 2021

Uavklart P(L,O,R)

6.2.5 Spenningsoppgradering Surna-Aura/Viklandet fra 300 til 420 kV Konsesjon 2028 PKF

6.2.6 Dublert 420/132 kV transformatorkapasitet i Snilldal Konsesjon Uavklart P (F,O)

6.2.7 Ny 420 kV ledning/sjøkabel Åfjord-Snilldal Konsesjon 2028 FP

6.2.8 Spenningsoppgradering Sogndal-Aurland fra 300 til 420 kV Konsesjonssøkt 2019 2025-26 PK

De tre siste tiltakene ligger i sin helhet utenfor utredningsområdet.

Aktuelle tiltak Sanering av eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnettet
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*) Transmisjonsnett pr. mai 2020, søkt omklassifisert til distribusjonsnett (regionalnett).

Kap. Aktuell sanering Lengde Forutsetning/mulig utløsende Status Planlagt gjennomført

6.3.1 132 kV Haugen-Leivdal* 29.1 420 kV Ørskog-Sogndal (idriftsatt) Konsesjon 2020/21
6.3.2 66 kV Haugen-Tussa 1+2 2x23.7 Ny 132 kV Østa-Tussa (1x23.7) Konsesjon 2032
6.3.3 132 kV Rensvik-Brandhol 39.9 Ved utløpt levetid / etablering av 132 

Rensvik-Bruvoll-Istad
Vurderes NEI

6.3.4 132 kV Aura-Ranes* 47.0 Ved utløpt levetid / etablering av 420/132 
kV transf. i Surna

Uavklart NEI

6.3.5 132 kV Isfjorden-Istad*
132 kV Istad-Årødal

34.0
24.4

Etablering av tosidig 420 kV forsyning til 
Fræna/Nyhamna

Vurderes NEI
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Denne hovedrapporten er et offentlig sammendrag av grunnlagsrapporten til regional kraftsystemut-
redning for Møre og Romsdal. Grunnlagsrapporten er underlagt taushetsplikt. Hovedrapporten og en egen 
lysbildepresentasjon med figurene fra denne rapporten er tilgjengelig på Istad Netts hjemmeside 
www.istadnett.no.  

 

Oversikt medlemmer i gjeldende kraftsystemutvalg samt kontaktpersoner i utredningsansvarlig selskap og 
hos NVE vedrørende kraftsystemutredninger for Møre og Romsdal er vist i tabellen nedenfor. 

Område / gruppe Valgte representanter 

Områdekonsesjonærer på Nordmøre André Gjørven (NEAS) 
Ivar Vikan (Svorka Energi) 

Områdekonsesjonærer i Romsdal Tor Rolv Time (Istad Nett, utredningsansvarlig) 
Pål Egil Eriksen (Istad Nett) 
(Gerhard Eidså, Istad Nett møter som KDS) 
Ørger Thokle (Rauma Energi) 

Områdekonsesjonærer på Sunnmøre Hilde Stangeland (Mørenett) 
Thore Gagnat (Mørenett) 
Stig Julius Haugen (Mørenett) 
Terje Årdal (Stranda Energi) 
Alf Knutsen (Nordvest Nett) 

Statnett Håvard Moen 

Kraftintensiv industri Ola Nestaas (Gassco) 
Hallgeir Øyen (Salmon Evolution) 

Fjernvarmekonsesjonærer Knut Arve Tafjord (Tafjord Kraftvarme) 

Energiregion Møre Bengt Endreset 

NVE (kontaktperson, ikke i utvalget) Synnøve Lill Paulen 

  

KRAFTUTTRYKK OG ENHETER 

Effekt:  

• Forbruk/produksjon/overføring av elektrisk energi pr. tidsenhet. Brukes bl.a. til å angi maksimal 
last innenfor ett år (som normalt inntrer vinterstid etter noen dager med lave temperaturer), 
maksimal produksjonskapasitet ved kraftverk samt høyeste overføringskapasitet og overførings-
behov for en kraftledning. 

• Enheter: W, kW (kilowatt) = 1.000 W, MW (megawatt) = 1.000 kW 

 

Energi: 

• Forbruk eller produksjon av elektrisk kraft over tid. Brukes bl.a. til å angi årsforbruk (som for 
eksempel er ca. 25.000 kWh for en husstand) og midlere årsproduksjon for et kraftverk.  

• Enheter: kWh (kilowattime), MWh (megawattime) = 1.000 kWh, GWh (Gigawattime) = 1 million 
kWh, TWh (terawattime) = 1 milliard kWh. 

 

Spenning 

• Enheter: V(volt), kV (kilovolt) = 1.000 V  
 

 

http://www.istadnett.no/
http://www.istadnett.no/
https://www.istadnett.no/om-oss/kraftsystemutredning
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