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Stortingsmelding 14 
(2011 – 2012)

Melding til -stortinget

Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet

• Sentralnettet: 300 og 420 kV skal bygges som luftledning, 
bortsett fra i følgende unntakstilfeller:

• der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som for eksempel i byer og ved kryssing av større 
sjøområder 

• dersom ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir 
særlige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og / eller en begrenset strekning med kabling 
kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.
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Statnetts Nettutviklingsplan 2021

Dagens nett.                             Utbygging ca. 2030                             Utbygging ca. 2050

• Statnett planleggar oppgraderingar av nettet p.g.a. en forventa forbruksvekst opp mot 220 TWh
i 2050. 

• Da blir det bygget nye linjer nær eksisterande 300kV linjer. 
• Nå må bruken av 420kV sjø- og jordkabelteknologi prioriteres i Norge. 





Nye kraftlinjer er dyre for samfunnet, har negativ 
miljøeffekt og er allerede svært omstridte..

Strømnettutvalget hadde en del forslag som også dekket de negative miljø effektene, her er noen av dem: 

• Etableringer av forbruk nær kraftproduksjon er god distriktspolitikk

• Dersom mer forbruk etableres på steder der det fra før er overskudd av kraft, så er det ikke behov så mange nye 
kraftlinjer. Dette blir billigere for samfunnet, det medfører mindre konsesjonssaker på NVE sitt bord, det er bedre 
miljøpolitikk og det er bedre distriktspolitikk

• Forsterke lokaliserings signal på nytt forbruk i nettleien/Det må bli gunstigere å etablere forbruk der det fra før er 
overskudd av kraft.

• Områdeplaner

• Når det skal velges framførings løsning for strøm og kostnader på kabel løsning kontra luftspenn skal beregnes, må hele 
kostnadsbildet belyses, også det samfunnsøkonomiske.

• Luftspenn blir ofte pekt på som et mye billigere alternativet enn jordkabel uten at det er tatt hensyn til at dette vil 
medføre ulemper for natur og landbruk. (Prisingen er nåverdi/investeringskostnader mens drift & vedlikeholdskostnader 
aldri blir nevnt i denne sammenheng)

• Langdryge prosesser for å få på plass et luftspenn kan trolig gå raskere om kabel blir valgt.

• Dersom vi får strømmen fortere fram, vil det ha stor betydning både for miljø og for næringsetablering i områder med 
strøm mangel.

• Jord og sjøkabel 

• Annet: Betre samordning av kabel traseer i bla. Jernbanespor, veier, tuneller mm. 



Troverdighet til Statnett og estimater - på land og sjø.
Sjø estimat: Blåfalli – Giamarvik; 3 – 10 ganger land/luftstrekk..?
NVE`s Ekstern rapport diverse prosjekter:



Strømnettutvalgets rapport.

• Hva har de utført?

• Mandatet som Strømnettutvalget fikk: Hvordan lage nett raskere 
i Norge?

• Strømnettutvalget har ikke utarbeidet noe om rask 
gjennomføring hvis bruk av jord- og sjøkabel løsninger i 
Sentralnett.

• Høringsinnspill til Strømnettutvalget: Hvem gjør hva, hvor og når 
om disse innspill? E&M komiteen eller OED?

• Blir disse høringsinnspill tatt like lite alvorlig som NVE har gjort 
med høringsinnspillene de har mottatt?



Samfunnsøkonomisk.

• Strømnettutvalget har i sin rapport juni 2022 brukt ordet 
«Samfunnsøkonomisk» 254 ganger.

• Statnett har kun brukt nåværende byggekostnader i sine estimat.

• De har ikke tatt hensyn til fremtidige drifts- og 
vedlikeholdsutgifter.

• Elektriske tap i høyspentlinjer versus sjø- og jordkabler er ikke 
hensyntatt.

• Driftsikkerhet i høyspentlinjer er ikke nok ivaretatt i forhold til 
vær, vind og klimaendringer.



Samfunnsøkonomi og arbeidsplasser.

• Nasjonal nærings- og kompetansekunnskap:

• Norsk maritim næring.

• Norske entrenører.

• Høyspentlinjer er sikkerhetskritisk og mer utsatt for sabotasje. 

• Bygging av høyspentlinjene  har skapt mange alvorlige hendelser 
og flere dødsfall i bygge- og vedlikeholdsfaser.

• Sjø- og jordkabler er mer driftssikre.

• Ledetid/prosjekttid til strøm ferdig til sluttkunder er betydelig 
kortere hvis bruk av sjø- og jordkabler. 



Hva bør man gjøre nå:

• Kan Stortingsrepresentanter påvirke andre i sine parti til å 
prioritere bevaring av urørt natur og sørge for utgreing av sjø- og 
jordkabel alternativ? 

• Utgreing av sjø- og jordkabel alternativ må utføres av uavhengig 
konsulentfirma og utgreies, uten begrensninger i 
Stortingsmelding nr. 14 (2011-2012) og av Statnett/NVE.

• Stortingsreprentanter må ta hensyn til vedtak fra sine fylkesting. 
Se høringsinnspill fra Vestland Fylkekommune.

• Hvilke partier kan påvirke OED og olje- og energiminister Terje 
Aasland?



Hva bør man gjøre nå:

• FSJT ønsker et møte med Klima og Miljøministeren.

• Hva kan vi gjøre i forhold til Strømnettutvalget.

• Endring av Stortingsmelding nr. 14. (2011-2012).

• Statnett og andre har dokumentert mye tap i høyspentlinjer 
i sine rapporter. Dette må komme mer fram i lyset.

• Prøve å samle flere høyspentlinje saker under en paraply.



Olje- og energiminister Terje Aasland.

• Haugesunds Avis 15.11.2022. Uttalelse fra Terje Aasland:



Hvem eier landskapet ……..
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