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Forord
Et framtidig samfunn uten farlige klimagassutslipp forutsetter nye teknologiske løsninger, tilgang på for-
nybar energi og infrastruktur som muliggjør utslippsfritt energiforbruk. Økt samarbeid mellom land og 
regioner om bruk og lagring av fornybare energiressurser kan gi et viktig bidrag for å oppnå et slikt lavut-
slippssamfunn, både for å redusere kostnader og for å unngå unødvendige naturinngrep. 

ZEROs visjon er en fremtidsrettet og ambisiøs norsk energipolitikk og kraftbransje som målrettet jobber 
for å oppfylle norske og internasjonale klimaforpliktelser, og slik bidrar til målet om en global tempe-
raturøkning på maksimalt to grader. 

Denne rapporten presenterer en aktøranalyse med fokus på utfordringer og muligheter knyttet til norsk 
satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser. Rapporten analyserer interessekonflikter og den poli-
tiske situasjonen, og kommer med anbefalinger til hvordan utvalgte utfordringer og muligheter kan 
håndteres fremover.   

Prosjektleder for rapporten har vært Marte Bakken, rådgiver fornybar energi i ZERO. Rapporten er for-
fattet av Marte Bakken, Siri Hall Arnøy, rådgiver fornybar energi i ZERO, Helene Moen, trainee i ZERO og 
Einar Wilhelmsen, avdelingsleder for fornybar energi i ZERO.

En referansegruppe har gitt nyttige innspill til rapportarbeidet underveis. Disse står ikke ansvarlige for 
rapportens innhold. Referansegruppen har bestått av:

•  Bente Haukland Næss, Asplan Viak

•  Erik Skjelbred, Statnett

•  Hans Olav Ween, Energi Norge

•  Katrine Vinnes, Tekna

•  Knut Lockert, Distriktenes Energiforening

•  Lene Mostue, Energi21

•  Pål-André Lund, Tekna

•  Solveig Renslo, BKK AS

•  Torjus Bolkesjø, UMB

•  Øyvind Stakkeland, Agder Energi

En stor takk til referansegruppa for de gode innspillene som har kommet underveis. Det har bidratt til å 
gjøre denne rapporten bedre. 

Rapporten er utarbeidet fra mai til november 2012. Tekna har finansiert rapporten. ZERO har ansvaret for 
innholdet i rapporten. 

Innspill eller kommentarer til rapporten er velkommen, og kan sendes til marte@zero.no
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ORDFORKLARING
Elsertifikatordningen Støtteordningen for fornybar energi, hvor Norge og Sverige skal 

subsidiere 26,4 TWh ny fornybar energi fram mot 2020. Omtales 
ofte som grønne sertifikater.

ESA EFTAs overvåkingsorgan

Masket nett Strømmen kan gå flere veier for å komme til ett punkt. 
Sentralnettet er i hovedsak masket. 

Mellomlandsforbindelser Strømledninger i luftspenn eller kabler mellom Norge og andre 
land. Strømkabler mellom Norge og andre land kalles ofte også 
utenlandskabler.

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

OED Olje- og energidepartementet

Radial En enkelt ledning mellom forbruket/produksjonen og et punkt i 
det maskede nettet. 

Regulerbar kraftproduksjon Kan reguleres opp eller ned avhengig av behovet, for eksempel 
vannkraft med magasiner.

SSB Statistisk sentralbyrå

Uregulerbar kraftproduksjon Kan ikke reguleres opp avhengig av behov, og avhenger av natur-
gitte forhold, som sol, vind og tilsig. Kan reguleres ned, men til 
høy kostnad ved tapt produksjon.  
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Sammendrag
I Europa bygges det ut store mengder fornybar energi og fossil energi skal fases ut. Dette skaper et be-
hov for energilagring og tilgang på balansekraft når den fornybare energien ikke kan produseres. Norge 
har slike energilagre gjennom vannkraft med magasiner. Diskusjonen i Norge dreier seg om hvor stor 
overføringskapasitet det kan og bør bygges ut mellom Norge og andre land. Med denne rapporten  
ønsker ZERO å bidra til diskusjonen ved å sammenstille utfordringer og muligheter ulike aktørgruppene 
mener knytter seg til satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser.  

Det er gjennomført dybdeintervju med aktører som jobber innen industri og fagbevegelse, kraftnett, 
kraftproduksjon, og miljø- og naturvernorganisasjoner. I tillegg er det foretatt intervjuer av aktører som 
har tett kontakt med de andre aktørene, såkalte observatører. Intervjuene viser at hovedutfordringene 
rundt økt handelskapasitet til utlandet knytter seg til det politiske bildet, statlig eierskap, nasjonale nett-
oppgraderinger og økt kraftpris som negativ konsekvens av utbygging. Mulighetene som trekkes frem 
knytter seg til et forventet kraftoverskudd i Norge og Norden, potensialet for norsk verdiskaping og 
europeisk energiomlegging gjennom levering av regulerbar vannkraft, og kutt av klimagassutslipp og 
styrket norsk forsyningssikkerhet som positive effekter av utbygging. Utfordringene og mulighetene er 
analysert i lys av den politiske situasjonen og politiske innspill. 

HOVEDFUNN
Politikken fremstår som aktørdrevet og uten en klar strategi. Dagens utbyggingsplaner beskrives som 
et politisk kompromiss mellom kraftprodusenter og industriaktører, hvor forsyningssikkerhet ivaretas i 
tilstrekkelig grad. Regjeringen fører en politikk hvor mellomlandsforbindelser skal bygges ut skrittvis for 
å sikre norsk forsyningssikkerhet og gi samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Regjeringspolitikerne mener 
dette gir langsiktighet. Alle intervjuobjektene er uenige, og etterlyser en langsiktig strategisk retning 
i politikken rundt mellomlandsforbindelser - hvor Norges rolle i et fremtidig europeisk kraftmarked 
diskuteres. 

Alle intervjuobjektene mener mer kraft gir Norge store muligheter for å øke utvekslingskapasiteten, kutte 
klimagassutslipp i Norge og øke produksjonen av kraftintensive produkter. Realisering av mulighetene 
krever en langsiktig politikk som inkluderer kraftproduksjon, kraftnett, industri og klimaperspektivet. 
Flere aktørgrupper mener klimaperspektivet må integreres i politikken rundt mellomlandsforbindelser, 
fordi de ser på mellomlandsforbindelser som et klimaverktøy.  

Statnetts investeringsplaner vil påføre kraftkrevende industri og andre forbrukere store kostnader. Det er 
enighet i alle aktørgruppene om at nettkostnadene bør fordeles på andre måter enn i dag for å skape ak-
sept for utbyggingene. Statnett arbeider også med endringer innenfor perioden mellom 2014 og 2018. 
Særlig gruppen med fagbevegelse og industriaktører mener det er behov for endringer utover Statnetts 
handlingsrom og mener OED må legge nye føringer for kostnadsfordelingen. 

Alle aktørgruppene viser til at kapasitetsbegrensninger i Statnett kan forsinke nasjonale nettutbygginger 
– og dermed mellomlandsforbindelser. Flere aktørgrupper mener kommersielle aktører må slippes til for 
å gjennomføre planlagte prosjekter i henhold til tidsplanen. Det vises til at Statnett har få incentiver for å 
bygge mellomlandsforbindelser, og at tydelige politiske føringer er nødvendig ved statlig eierskap for å 
etablere mellomlandsforbindelser utover dagens utbyggingsplaner.  
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Det er enighet om at motstanden mot naturinngrep kan forsinke nasjonale nettutbygginger. Det er 
kun miljø- og naturvernorganisasjonene som trekker frem naturinngrep i seg selv, og ikke motstan-
den mot naturinngrep, som hovedutfordringen. Denne aktørgruppen mener motstanden kan bygges 
ned ved å stille strengere miljøkrav til utbyggere og ved at konsesjonsmyndigheter fokuserer mer på 
naturforvaltning.  

Ifølge fagutredninger vil mellomlandsforbindelser ha liten påvirkning på kraftprisen i Norge og Norden, 
gitt økt kraftproduksjon. Alle politikerne og aktørgruppene, med unntak av gruppen med fagbevegelse 
og industriaktører, støtter dette. Flere kaller det en myte at mellomlandsforbindelser gir økt kraftpris. 
Likevel er det økt pris som dominerer samfunnsdebatten – og til dels den politiske debatten - rundt mel-
lomlandsforbindelser, og dette gir liten aksept for satsing og utbygging.  

ZEROS ANBEFALINGER
For å bruke elsertifikatene og energieffektivisering til klimagassreduksjoner er det nødvendig at det 
etableres en langsiktig strategisk retning i den norske politikken på mellomlandsforbindelser. Norge 
har store muligheter for å øke utvekslingskapasiteten, kutte klimagassutslipp i Norge og øke produk-
sjonen av kraftintensive produkter som aluminium. For å bruke norsk fornybar energi til å kutte klima-
gassutslipp må det bygges mer kraftnett. Klimaperspektivet bør være et selvstendig kriterium for å 
bygge nett – på lik linje med forsyningssikkerhet, og ZERO mener dette tilsier en ambisiøs satsing på 
mellomlandsforbindelser. 

Ressurssituasjonen i Statnett tilsier at det blir krevende å gjennomføre planlagte nettprosjekter den kom-
mende tiårsperioden. Dette må behandles politisk, og det må avklares om selskapet kan gjennomføre 
prosjektene på tid hvis de tilføres kapital eller assistanse. Hvis ikke bør kommersielle aktører slippes til, 
gitt at dette gir bidrar til en økt utbyggingstakt. Statnett må få tydelige politiske føringer for prioritering 
av ulike prosjekter gjennom for eksempel endringer i selskapets mandat. Statnett må få flere incentiver 
for å planlegge og å bygge mellomlandsforbindelser enn de har i dag. 

Aksepten for nettutbygginger vil øke ved å endre dagens finansieringsordning. Regjeringen bør vur-
dere kostnadsfordelinger som ligger utenfor Statnetts handlingsrom for endringer. Gitt at lovforslaget 
om statlig eierskap innføres, kan alternativene være revurdering av anleggsbidrag, at kostnadsover-
skridelser tas direkte av staten eller at staten på andre måter tar hele eller deler av investeringskostnad-
ene. Motstanden mot naturinngrep kan bygges ned ved at utbyggere i større grad enn i dag anerkjenner 
at naturinngrep i seg selv – og ikke motstanden mot naturinngrep - er den store utfordringen. De må 
fokusere på konsekvenser for biologisk mangfold og naturlandskap tidlig i prosessene, og skåne dette i 
større grad enn i dag. Konsesjonsmyndighetene må også fokusere mer på naturmangfold og sette stren-
gere miljøkrav til utbyggere. 

For å unngå en global oppvarming på over to grader må klimapolitikk integreres i energipolitikk – også 
den norske. Vi trenger en konkretisering av hvordan norsk energisektor skal bidra til klimamålene til gitte 
tidspunkter frem mot 2050. I tillegg må norsk energipolitikk styrkes med et mer internasjonalt fokus 
på fornybar energi og klima for å kunne tilpasse seg et fremtidig europeisk energimarked med lavere 
importbehov av olje og gass, og mer fornybar energiproduksjon. De to forbindelsene til Tyskland og 
Storbritannia burde vært bygget før og det er ingenting som tyder på at dette er nok. Planleggingen av 
mellomlandsforbindelser utover 2020 må starte nå, til tross for dagens investeringsetterslep i sentral-
nettet og det skjøre kompromisset som dagens utbyggingsplaner beskrives som. 
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Innledning
Klimaendringene er farlige, dramatiske og allerede i gang. Alle land i verden må redusere sine klimagass-
utslipp dramatisk de neste 50 årene dersom vi skal forhindre at konsekvensene av klimaendringer blir 
for store og alvorlige. Det vil kreve tilgang på store mengder fornybar energi, som kan erstatte dagens 
fossile energiproduksjon og –forbruk. Utbygging av fornybar energi er derfor nøkkelen til å bremse kli-
maendringene. Infrastruktur til å frakte den rene energien er vel så viktig. Kraftnett mellom land og om-
råder er avgjørende for å kunne bruke fornybar energi på måter som reduserer klimagassutslippene. 

EUs energi- og klimavedtak, og europeiske lands ønske om å være selvforsynte med energi, har ført til 
endringer det europeiske energisystemet. Land som for eksempel Danmark, Tyskland og Storbritannia 
bygger ut fornybar energi, hovedsakelig vind- og solkraft, som ikke lar seg regulere. De har også mål om 
å fase ut fossil energiproduksjon. Kombinasjonen skaper et behov for tilgang på fornybar energi som lar 
seg regulere, og lagringsmuligheter for energi. Dette har ført til debatt i Norge og andre europeiske land 
om og hvordan Norge kan bidra til denne avkarboniseringen med sin regulerbare vannkraft.

I lys av energiomleggingen som skjer i flere europeiske land ser vi i denne rapporten på den norske dis-
kusjonen rundt kraftutveksling mellom Norge og andre land, såkalte mellomlandsforbindelser. Gjennom 
en aktøranalyse sammenfatter rapporten dagens utfordringer og muligheter knyttet til utbygging av 
mellomlandsforbindelser. Interessekonflikter skisseres og analyseres i lys av dagens politiske situasjon. 
Rapporten tar også for seg ulike politiske partiers syn, og presenterer markedssituasjonen i Norge og 
europeisk land.  

Som miljøstiftelse undersøker og fremmer ZERO tiltak som bidrar til å kutte klimagassutslipp. Vi ser at 
en energiomlegging fra fossil til fornybar energiproduksjon – og forbruk krever store politiske, regulato-
riske, markedsmessige og tekniske endringer. Med denne rapporten ønsker vi å bidra til den videre dis-
kusjonen med en sammenstilling av de ulike aktørinteressene og komme med anbefalinger til hvordan 
dagens utfordringer og muligheter kan behandles politisk og i berørte næringer. 

Den offentlige debatten om mellomlandsforbindelser foregår på to nivå, hvor det i fagmiljøene oftest 
diskuteres tekniske og økonomiske/strukturelle utfordringer. I media er strømpris og naturinngrep oftest 
gjennomgangstemaer. Det politiske bildet oppfattes som uforutsigbart. ZERO ønsker å bidra til en mer 
ryddig debatt, med det formål å øke engasjementet for mellomlandsforbindelser. 

Rapportens mål kan oppsummeres slik:

• Sammenstille dagens utfordringer og muligheter knyttet til mellomlandsforbindelser gjennom en 
aktøranalyse 

• Bidra til diskusjonen rundt mellomlandsforbindelser ved å gå inn i noen utvalgte interessekonflikter 
og se dem i lys av det politiske bildet og samfunnsdebatten

• Komme med anbefalinger til hvordan noen utvalgte utfordringer og muligheter kan behandles 
videre

• Løfte interessen for mellomlandsforbindelser som et element i et fremtidig fornybart energisystem 
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Det foreligger flere utredninger og analyser med teknisk og økonomisk fokus på mellomlandsforbindels-
er. Særlig aktører i kraftbransjen og industrien, samt forskningsinstitusjoner har bidratt til dette. Vi har 
benyttet noe av dette arbeidet i denne rapporten. 

DAGENS SITUASJON
Norge har i dag forbindelser til Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland. Den samlede utvek-
slingskapasiteten er på 5500 MW hvorav om lag to tredeler er med Sverige. Hovedregelen i Norge er at 
mellomlandsforbindelser eies av Statnett, som er systemoperatør for det norske sentralnettet. Statnett 
har planer om å bygge fire nye forbindelser til Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia. Disse vil ha 
en kapasitet på til sammen rundt 4000 MW (Energiutredningen s. 227). 

Ifølge stortingsmelding 14 (2011-2012) Vi bygger Norge (Nettmeldingen) skal mellomlandsforbindelser 
bygges hvis de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til norsk forsyningssikkerhet. Nettpolitikken 
påvirkes imidlertid også av andre politiske mål. Det gjelder i stor grad målet om å øke den norske produk-
sjonen av fornybar energi fram mot 2020 ved hjelp av elsertifikatmarkedet. I tillegg påvirkes norsk nett-
politikk av norske og europeiske klimamål. Målet i EUs fornybardirektiv (2009/28/EF) er å øke andelen 
fornybar energi til 20 prosent av den totale energibruken i 2020. 

EUs politikk om utbygging av fornybar energi og utfasing av fossil energiproduksjon – og utfasing av 
atomkraft i blant annet Tyskland, skaper et behov for regulerbar fornybar energiproduksjon. Dette øker 
insentivene for økt krafthandel mellom land, og særlig med Norge. For noen år siden lanserte politikere 
i samarbeid med kraftbransjen ideen om Norge som et grønt batteri for Europa. Visjonen blir av mange 
vurdert som urealistisk, men tanken om Norge som bidragsyter til et mer klimavennlig Europa diskuteres 
i økende grad politisk, blant involverte aktørgrupper og i samfunnsdebatten.  

RAPPORTENS OPPBYGNING
Rapporten starter med en beskrivelse av dagens politiske situasjon med relevans for mellomlandsforbin-
delser. Deretter presenteres funnene fra dybdeintervju med de ulike aktørgruppene industri og fagbe- 
vegelse, kraftprodusenter, nettaktører, miljø- og naturvernorganisasjoner og observatører. Vi har  
supplert dybdeintervjuene med en litteraturstudie. Funnene fra dybdeintervju og litteraturstudien 
er sammenstilt i kapittelet deretter. Så presenteres politiske kommentarer rundt gjeldene politikk, før 
hovedfunnene fra kartleggingen blir analysert i lys av de politiske innspillene. Tilslutt presenteres rap-
portens hovedfunn og ZEROs anbefalinger til veien videre. Rapporten inneholder også to fagkapiteler 
som beskriver energisituasjonen i Norge og Europa.   
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Dagens politiske situasjon i Norge
Dette kapittelet gjennomgår gjeldene politikk knyttet til mellomlandsforbindelser. I tillegg tar det for seg 
forskning på området og den politiske debatten. Per i dag behandles energi-, nett- og klimapolitikk i stor 
grad som tre ulike politikkområder med stor innvirkning på hverandre. Vi har valgt den samme inndelin-
gen i vår beskrivelse av den politiske situasjonen.  

ENERGIPOLITIKK 
1. januar 2012 ble det etablert et felles elsertifikatmarked med Sverige, som skal sikre 26,4 TWh ny el-
produksjon basert på fornybare energikilder i Norge og Sverige innen 2020. Finansieringen av elsertifika-
tene deles likt mellom de to landene, mens selve utbyggingen av fornybar energi kan skje i begge land. 

Sertifikatordningen er teknologinøytral og enhver form for fornybar energi mottar den samme støtten 
per produsert MWh. Dette favoriserer de mest kostnadseffektive teknologiene, og det er ventet at utbyg-
gingen i Norge hovedsakelig vil bestå av vannkraft og vindkraft. Mye vil være uregulerbare energikilder 
(Energiutredningen s. 141).

Elsertifikatmarkedet er en del av EUs fornybardirektiv (2009/28/EF), som ble innlemmet i EØS-avtalen 19. 
desember 2011 og trådte i kraft i Norge 20. desember samme år. Norges mål etter fornybardirektivet er 
en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. I 2010 var andelen om lag 61 prosent. Ingen av tallene 
inkluderer energiforbruk i olje- og gassinstallasjoner offshore. I juni 2012 utga OED en nasjonal handlings- 
plan for fornybar energi i henhold til fornybardirektivet. I tillegg til økt utbygging av fornybar energi 
gjennom sertifikatmarkedet er energieffektivisering- og omlegging gjennom Enova, skjerping av bygg-
tekniske krav, biodrivstoff og avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler sentrale virkemidler for 
å nå målet (Nasjonal handlingsplan s. 4-5).       

                                                                                                     

For å nå målene i fornybardirektivet skal Norge ifølge handlingsplanen øke produksjonen av fornybar 
energi til cirka 144 TWh i 2020, mens forbruket skal øke til cirka 127 TWh i 2020 (Nasjonal handling-
splan s. 10). Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 22 og 1,4 TWh sammenlignet med 2005-tall. 
Handlingsplanens scenario gir altså et kraftoverskudd på 17 TWh i 2020. Det er ikke skissert en politisk 
plan for overskuddet i handlingsplanen. Det er verdt å nevne at forbruk til eksport eller oljeinstallasjoner 
offshore ikke er inkludert i handlingsplanen.       

Også Energiutredningen peker på et forventet kraftoverskudd, og mener det vil øke eksportbehovet i 
våte år og dempe importbehovet i tørre år. Ifølge utredningen synes det klart lønnsomt å bygge ut en 
del ny handelskapasitet til kontinentet og Storbritannia, men det er vanskelig å avgjøre hvor langt det er 
lønnsomt å gå (Energiutredningen s. 243). 

Høringsrunden på Energiutredningen ble avsluttet i juni 2012. I statsbudsjettet for 2013 kvitterte 
Regjeringen ut utredningen ved å gi en status for energipolitikken, det vil dermed ikke komme en  
energimelding fra Stortinget. I statsbudsjettet viser regjeringen til at det er etablert faste rammer for 
energipolitikken gjennom elsertifikatmarkedet, handlingsplanen for fornybardirektivet, nettmeldingen, 
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havenergiloven og styrket konsesjonsbehandling gjennom strengere prioritering av saker og regionvis 
tilnærming. Når det gjelder mellomlandsforbindelser viser OED til at de forventer å behandle søknad om 
utenlandskonsesjon for forbindelsene til Tyskland og Storbritannia i 2013 (Statsbudsjettet 2012). 

Mesteparten av norsk industri er både kraftintensiv og konkurranseutsatt. Energiprisene er derfor helt 
avgjørende for industriens vilkår og tilstand. De gamle ordningene med industrikraft måtte avvikles fordi 
de strider med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. Regjeringen la derfor i 2009 frem et nytt industri-
kraftregime som består av langsiktige kontrakter, omgjøringstilgang, utleie ordning, god kraftbalanse, 
Enova og langsiktig kraftforsyning. Regjeringen vil nå etablere en CO2-kompensasjonsordning for kraft-
krevende industri som skal gjelde ut 2020. Målet er å unngå karbonlekkasje1 og øke konkurranseevnene 
til norsk industri (pressemelding SMK 2012).     

NETTPOLITIKK
Stortingsmelding 14 (2011-2012) Vi bygger Norge (Nettmeldingen) ble utgitt 2. mars 2012 og behandler 
politikken for utbygging av strømnettet de neste 10 til 15 årene. I meldingen videreførte regjeringen 
gjeldene politikk om at mellomlandsforbindelser skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomiske 
lønnsomme, og bidrar positivt til norsk forsyningssikkerhet. Det vises til at utenlandshandel bidrar til 
verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av det norske kraftsystemet. Den fokuserer også på at den nor-
ske vannkraftens reguleringsevne allerede i dag er nyttig for vindkraftsatsingen i Norge og på kontinen-
tet, og på lengre sikt kan være et bidrag til europeiske land som gjennom sin vindkraftutbygging øker 
sitt behov for reguleringsevne. 

Kapittelet om mellomlandsforbindelser avsluttes med «Det er naturlig å vurdere den langsiktige utvikl- 
ingen i utenlandsforbindelser, blant annet på bakgrunn av utredningen til Energiutvalget» (Nettmeldingen s. 
75). Energiutredningens konkrete anbefaling rettet mot mellomlandsforbindelser er som følger:

«Det er ønskelig med en diversifisert utvikling av handelskapasitet til utlandet for å balansere variasjoner i 
krafttilgangen i Norge og levere fornybar fleksibilitet til Europa. Nye utenlandsforbindelser må fortløpende 
vurderes i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet, herunder hvordan de bidrar til forsyningssikkerhet 
og verdiskaping, og hvordan de påvirker naturinngrep og behov for forsterkninger av nettet nasjonalt» 
(Energiutredningen s. 171).

I fagkapittelet utdyper utvalget og gir et mulighetsrom fra en begrenset utvikling med 4-5000 MW ny 
overføringskapasitet til «en utvikling hvor Norge bygger mye mer utvekslingskapasitet og øker vannkraftens 
reguleringsevne betydelig på lang sikt.» (Energiutredningen s. 243).

Det kom ingen endringer i gjeldene politikk på mellomlandsforbindelser da regjeringen kvitterte ut 
Energiutredningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 (Statsbudsjettet 2013).

I nettmeldingen videreførte regjeringen politikken om at hovedregelen er at det er Statnett som skal 
tilrettelegge for kraftutveksling med andre land. 18. september 2012 sendte OED ut et forslag til endring 
i Energiloven, med høringsfrist 18. november. Her foreslås det at det presiseres i lovteksten at «syste-
mansvarlig enten selv må eie utenlandsforbindelsen, eller ha bestemmende innflytelse i et foretak som gis 

1  Hvis et land eller en gruppe av land reduserer sine utslipp som følge av klimapolitikk, og dette fører til at utslippene i 
minst ett annet land uten tilsvarende klimapolitikk øker, har vi karbonlekkasje. (Kilde: www.regjeringen.no)
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Vedlikehold av 420 kV linje Ofoten-Kobbelv, over Hellemofjorden (Foto: Statnett)
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konsesjon for utenlandsforbindelsen». Dette skal sikre at Statnett er involvert på eiersiden i alle framtidige 
mellomlandsforbindelser og er ifølge OED en presisering av gjeldene praksis i Norge og Europa, og i tråd 
med EUs tredje energimarkedspakke. Endringen begrunnes med hensyn til kraftsystemet og at inntek-
tene skal tilfalle samfunnet som helhet. 

Det kan gjøres unntak for kommersielle forbindelser hvor Statnett har bestemmende innflytelse i foreta-
ket. OED skriver i høringsutkastet at på grunn av kravet om systemansvarliges eierskap vil «kommersielle 
kabler i praksis ha begrenset betydning i Norge» (Høringsnotat s. 4). Etter pålegg fra ESA foreslår også OED 
å endre ordlyden for å presisere at konsesjonsplikten for utenlandshandel omfatter fysisk utførsel og in-
nførsel av elektrisk energi, men ikke finansiell handel. 

Statnett gir hvert andre år ut en nasjonal nettutviklingsplan hvor pågående og framtidige nettprosjek-
ter beskrives. I årene mellom hver nettutviklingsplan utgir Statnett en oppdatert investeringsplan. I in-
vesteringsplanen fra 29. september 2012 står det at mellomlandsforbindelsen til Danmark skal settes 
i drift i 2014, mens forbindelser til Tyskland, Storbritannia og Sverige er under planlegging. Oppdatert 
idriftsettelsesdato for forbindelsene til Tyskland og Storbritannia er henholdsvis 2018 og 2020. Statnett 
samarbeider med Svenska Kraftnät om å revidere tidsplanen for forbindelsen mellom Norge og Sverige. 
Investeringsplanen slår fast at forbindelser ut av Norden har betydelig høyere samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet enn nye forbindelser internt i Norden. 

Mellomlandsforbindelser krever også nasjonale nettforsterkninger. I tillegg står det norske kraftnettet 
fremfor store oppgraderinger de neste årene for å styrke forsyningssikkerheten, utjevne prisforskjeller 
og tilrettelegge for tilkobling av ny kraftproduksjon og nytt forbruk (Nettmeldingen s. 50). I nettmelding-
en endret regjeringen dagens konsesjonssystem for utbygginger i sentralnettet. Målet er å effektivisere 
konsesjonsbehandlingen i de mange nettutbyggingene Statnett står overfor. Regjeringen videreførte 
gjeldene politikk hvor det ikke er anleggsbidrag i masket nett, som betyr at kostnadene for fremtidige 
nettforsterkninger fortsatt skal fordeles på alle kundene i sentralnettet. 

KLIMAPOLITIKK 
Klimapolitikk handler om å kutte klimagassutslipp, og dette er beskrevet i Stortingsmelding 21 (2011-
2012) Norsk klimapolitikk (Klimameldingen), som ble presentert 25. April 2012.

Klimameldingen stadfester blant annet at Norge skal være karbonnøytralt i 2050 og at Norge innen 2020 
skal kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Det 
til-svarer et utslippsnivå på 34,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Med dette opprettholdt regjer- 
ingen klimamålene fra klimaforliket 2008, som ble inngått mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig 
Folkeparti og Venstre. 

To tredeler av utslippskuttene skal tas nasjonalt. Dette innebærer at de nasjonale utslippene skal kuttes 
med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 i forhold til referansebanen i nasjonalbudsjettet for 
2007, når skog er inkludert (rundt 3 millioner tonn) (Klimameldingen s. 12). De innenlandske utslip-
pene i 2020 skal dermed være 12-14 millioner tonn lavere enn referansebanen (59 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2020). Det betyr at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i 2020. 

I 2011 var de innenlandske utslippene steget til 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. (Statistisk 
Sentralbyrå 2012a). 
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7. juni 2012 ble regjeringspartiene enige med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om et nytt klimafor-
lik, og dette ble vedtatt i Stortinget 11. juni 2012. Forliket inneholder enkelte tillegg til klimameldingen. 
Utviklingen i norske klimagassutslipp er vist i figuren én. 

Virkemidler i klimameldingen knyttet til ener-
gisektoren går i hovedsak ut på å stimulere til økt 
produksjon av energi fra fornybare kilder og en-
ergieffektivisering. Det vises til ordningen med 
elsertifikater, som trådte i kraft 1. januar 2012. Når 
det gjelder energiomlegging vises det til Enova og 
byggteknisk forskrift (Klimameldingen s. 276-277). 
Et viktig virkemiddel for å redusere Norges utslipp 
er gjennom kvotehandel og de fleksible mekanis-
mene i kvotesystemet i EU. Man kan gjennom me-
kanismene CDM og JI redusere egne utslipp ved å 
investere i utslippsreduksjoner i utviklingsland og 
andre EU-land. (Nasjonalbudsjettet 2013).

Klimameldingen omtaler mellomlandsforbind-
elser slik: 

«Økt norsk eksport kan føre til lavere produksjon 
av kull- eller gasskraft og følgelig lavere utslipp i 
importlandene. Økt norsk eksport vil også kunne 
bidra til å støtte opp under utbyggingen av fornybar 
energi i andre land» (Klimameldingen s. 279).

Regjeringen beskriver den norske vannkraftproduksjonen som «en fleksibel ressurs som i stor grad kan tas 
ut ved behov». Det står videre at denne ressursen kan «brukes positivt til utjevning av krafttilgangen i de 
landene vi har knyttet overføringsforbindelser til» ved økt innfasing av vindkraft og annen uregulerbar for-
nybar energi i Europa (Klimameldingen s. 279). 

Det er ikke skissert noen virkemidler eller mål knyttet til mellomlandsforbindelser i klimameldingen.   

FORSKNING 
Energi21 ble etablert av OED i 2008 med det formål å utarbeide og implementere en nasjonal strategi 
for forskning og utvikling (FoU) innenfor energisektoren. Energi21-strategien henger sammen med den 
norske energipolitikken og bygger opp under hovedmålene myndighetene har satt for satsingen på FoU 
innenfor energisektoren:

• bidra til økt verdiskaping på grunnlag av nasjonale energiressurser og energiutnyttelse

• bidra til energiomlegging gjennom utvikling av ny teknologi for å begrense energibruken og pro-
dusere mer miljøvennlig energi på en effektiv måte

• utvikle internasjonalt konkurransedyktig kompetanse og næringsliv innenfor energisektoren

I 2011 presenterte Energi21 en nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommer-
sialisering av ny energiteknologi. Her anbefaler de økt strategisk satsing innenfor seks teknologi- og 

Figur 1: Utslipp av klimagasser med og uten tiltak.  
Mill. tonn CO2-ekvivalenter. (Nasjonalbudsjettet 2013).

Utslipp av klimagasser
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temaområder, hvor både smartgrids og balansekraft er inkludert. I følge Energi21 har Norge «et betydelig 
potensial som produsent og leverandør av balansetjenester som vil kunne øke utnyttelsen av fornybar kraft 
i et integrert europeisk samarbeid» (Energi21 strategi s. 9). Ambisjonen med forskning er realisering av 
vannkraftverdier gjennom utvikling av fleksibilitetstjenester. Dette vil kreve utvidelser av vannveier, tur-
biner og effektinstallasjon i generatorer. Det vil også være aktuelt med økt turbinytelse, pumpekraftverk 
hvor det ligger til rette for det og flere mellomlandsforbindelser (Energi 21 strategi s. 37-38). 

Energi21 anbefaler at det opprettes et FME (forskningssenter for miljøvennlig energi) på området energi-
system og balansekraft. I tillegg anbefales støtte til test- og demonstrasjonsanlegg, hvor nye tekniske løs-
ninger kan testes og verifiseres, samtidig som vannkraftkompetanse med fokus på balansekraft utvikles. 
Energi21 understreker at målrettet FoU på balansetjenester må suppleres med forskning på transmisjon 
og fleksible energisystemer, effektmarked i Europa og miljøkonsekvenser. Det foregår allerede forskning 
på miljøhensyn og sosial aksept i utbygging av fornybar energi og noe på balansekraft i Cedren, som er 
et etablert FME. Det er OED som avgjør om Energi21s anbefalinger skal følges opp.

DEN POLITISKE DEBATTEN
Den politiske debatten foregår både på politiske arenaer og i media. Mellomlandsforbindelser har fått 
mer oppmerksomhet de siste årene blant annet som følge av omstridte nasjonale nettutbygginger, in-
nføringen av elsertifikatmarkedet og utbygging av vindkraft i flere europeiske land.  

DEBATT I STORTINGET
På stortingsmøtet 15. mai 2012 ble nettmeldingen debattert. Saksordfører Marianne Martinsen (Ap) viste 
til at en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, slår fast behovet for flere kabler for å kunne 
håndtere økt kraftmengde.

Fremskrittspartiet fremstår som partiet med den mest defensive holdningen til utbygging av handels-
kapasitet med utlandet, mens Høyre og Kristelig Folkeparti er de mest offensive partiene. 

Også før nettmeldingen ble presentert har Høyre tatt initiativ til å diskutere ambisjonsnivået rundt pla-
nene for utbygging av handelskapasitet med utlandet. På stortingsmøte 12. januar 2012 kom stortings-
representant Siri A. Meling (H) med en interpellasjon til Olje- og energiminister Ola Borten Moe om «å 
legge til rette for at økt produksjon av elektrisk kraft basert på fornybare energikilder i Norge kan bidra til økt 
fornybarandel, styrket forsyningssikkerhet og lavere klimagassutslipp også i det øvrige Europa». 

Meling stilte spørsmål ved at Statnett har redusert ambisjonsnivået for utbygging av ny handelskapasitet 
med utlandet på grunn av fysiske begrensninger i nettet nasjonalt. Hun mener det også kan ligge poli-
tiske motiver bak dette og mener regjeringen i samråd med Statnett kunne kommet opp med alterna-
tive løsninger hvis det var politisk vilje for å få fart på kapasitetsutbyggingen. Dette kan være tydeligere 
prioriteringer og mer ressurser til Statnett eller ved å slippe andre aktører til. Meling mener Borten Moe 
ikke har vist at han ønsker å øke kapasiteten til utlandet, men tvert imot uttalt at han tror norsk gass kan 
«være denne basisen for reguleringskraft til Europa, snarere enn de mulighetene vi har innenfor fornybar ener-
giproduksjon» (Debatt 12.1.2012).

Olje- og energiminister Ola Borten Moe avviste at planene for utbygging er lite ambisiøse og at det lig-
ger andre motiver bak nedjusteringen av utbyggingstakten. I tillegg viser statsråden til at Europa trenger 
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mye mer reguleringskraft enn Norge kan levere basert på vannkraft – slik at norsk gass kan være en del 
av strategien i framtiden.    

Representantene fra regjeringspartiene fokuserte på utvalgte temaer i gjeldene politikk, som for- 
syningssikkerhet, samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging og en samordnet utbygging av fornybar en-
ergi og kraftnett. SV og Venstre fokuserte på at et mulig overskudd av ren kraft i Norge kan brukes til å 
fase ut fossilt energiforbruk. Ap og Sp fokuserte også på muligheter for norsk industri. 

MERKNADER TIL MELD. ST. 14 (2011-2012)
Opposisjonspartienes syn kom tydelig fram i merknadene til nettmeldingen. 

Hele energi- og miljøkomiteen, unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener økt kraftutveksling 
med utlandet er viktig for norsk forsyningssikkerhet, for å få nye investeringer i fornybar energi og for å få 
avsatt ny kraftproduksjon. De peker også på at dagens mellomlandsforbindelser er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme.  

Medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti mener dagens planer er beskjedne og mener regjeringen 
i nettmeldingen forplikter seg i for liten grad til å øke integreringen med det nordiske og europeiske 
kraftmarkedet. De etterlyser en «større grad av tydelighet på hvilke strategiske og politiske vurderinger som 
bør gjøres for å sikre det nødvendige tempoet for utbygginger». Medlemmene viser til det forventede kraft-
overskuddet i Norge og den storstilte utbyggingen av vindkraft i resten av Europa, og mener det norske 
vannkraftsystemet skal utnyttes slik at Norge kan bidra til å forsyne Europa med betydelige mengder 
fornybar energi og reguleringsevne til å balansere den store satsingen på vindkraft i framtiden. De er 
positive til visjonen om Norge som Europas grønne batteri. 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fokuserer på strømpris og mener kraftressursene skal kom-
me norske innbyggere og næringsliv til gode gjennom «tilgang til energi til en fornuftig pris». De ønsker 
ikke en prisøkning, noe som de mener kan skje dersom utbyggingen av handelskapasitet med utlandet 
skjer raskere enn utbyggingen av ny kraft. Utbygging av ny overføringskapasitet bør derfor vente til det 
er et betydelig kraftoverskudd i Norge, ifølge medlemmene. Videre kan medlemmene «vanskelig se det 
som Norges oppgave å forsyne Europa med fornybar energi i konkurranse med norsk naturgass».   

MEDIEUTSPILL
Olje- og energiminister Ola Borten Moe har flere ganger uttalt seg negativ til økt overføring av kraft til 
utlandet, både før og etter han ble statsråd 4. mars 2011. Sitater er presentert i vedlegg. 

Politikere fra opposisjonen, men også fra regjeringspartiene, har reagert på uttalelsene fra olje- og ener-
giministeren. Høyres Siri A. Meling har ved flere anledninger uttalt at Statnetts nedjustering av planene 
for utbygging av mellomlandsforbindelser, som ble presentert i nettutviklingsplanen for 2011, kan 
være politisk styrt. Her ble forbindelsene til Tyskland og Storbritannia utsatt, mens en ny forbindelse til 
Nederland ble lagt på is.  

«Jeg mistenker at det er politiske motiver som ligger bak, vel så mye som utfordringer på nettsiden. For det 
er klart at de kan løses av Statnett og av andre hvis en sørger for prioriteringer og ressurser», sa Meling til 
Teknisk Ukeblad 13. januar 2012. 
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11. Mai 2012, dagen etter Energi- og miljøkomiteen på Stortinget ferdigbehandlet nettmeldingen, ut-
talte saksordfører Marianne Marthinsen (Ap) til Dagens Næringsliv:

”Energi- og miljøkomiteen uttrykker nå en sterk ambisjon om at flere linjer må bygges ut”. 

Marthinsen henviste i sitatet til de to mellomlandsforbindelsene som er planlagt til Tyskland og 
Storbritannia. Politisk rådgiver i OED Ivar Vigdenes svarte på arbeiderpartipolitikerens utspill slik: 

”Vi vil ta stilling til eventuelle søknader fra Statnett enkeltvis. Behovet for utbygging vil styres av hva som tjen-
er Norges interesser”.   Vigdenes ville ikke svare på om Senterpartiet fortsatt er bekymret for høyere strøm-
pris dersom det bygges flere forbindelser til kontinentet.    
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Kartlegging 
Dette kapittelet gjennomgår de viktigste funnene i kartleggingen av dagens utfordringer og muligheter 
knyttet til norske mellomlandsforbindelser. Kartleggingen er basert på dybdeintervju med aktører in-
volvert i arbeid med mellomlandsforbindelser, og suppleres med noen utvalgte rapporter. Vi har valgt 
å bruke betegnelsene drivere og barrierer for satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser i Norge 
når vi har intervjuet aktørene. Kapittelet presenterer også kartlegging av intervjuobjektenes vurderinger 
rundt Norges rolle i et framtidig europeisk kraftmarked.  

KARTLEGGING BASERT PÅ DYBDEINTERVJU
Interessekonflikter kjennetegner debatten rundt mellomlandsforbindelser i Norge. For å få fram et hel-
hetlig bilde av dagens barrierer og drivere er det nødvendig å intervjue aktører fra ulike bransjer og ulike 
ståsted. 

Det er gjennomført intervjuer av en eller to personer fra følgende selskap, organisasjoner og foreninger. 
Vi har intervjuet personer med økonomisk, teknisk, administrativ og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. 

•  BKK AS

•  BKK Infrastruktur

•  Den Norske Turistforening

•  Distriktenes Energiforening

•  E-CO Energi

•  EL og IT Forbundet

•  Europower

•  LO sentralt

•  Lyse Energi 

•  Natur og Ungdom 

•  Norsk Industri

•  NorthConnect

•  SINTEF

•  Småkraftforeninga

•  Statnett

•  Statkraft

•  WWF

Intervjuobjektene er kategorisert i fem grupper; fagbevegelse og industri, kraftprodusent, miljø- og 
naturvernorganisasjoner, nettaktør og observatør. Under følger en sammenfatting av de viktigste fun-
nene fra intervjurunden med de ulike aktørgruppene. 
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FAGBEVEGELSE OG INDUSTRI
Aktørene vi intervjuet har ulik oppfatning av barrierer og drivere for satsing og utbygging av mellom-
landsforbindelser, og av konsekvensene for industri i Norge. Figur to viser de barrierene og motargu-
mentene som intervjuobjektene trakk frem. 

Figur 2: Fagbevegelse og industri: barrierer/motargumenter

Aktørene frykter økt kraftpris som følge av økt handelskapasitet med utlandet, og at Norge vil importere 
prisstrukturen i forbindelseslandene. De mener dette vil øke kostnadene særlig for kraftkrevende indu-
stri og påvirke konkurranseevnen negativt. Aktørene er noe splittet, og enkelte mener det er en myte at 
mellomlandsforbindelser vil gi høyere kraftpris enn vi har i dag – gitt planene for utbygging av fornybar 
energi gjennom elsertifikatmarkedet. 

Den andre store barrieren for denne aktørgruppen er dagens finansieringsordning for nasjonale net-
tinvesteringer og mellomlandsforbindelser. De mener det er uheldig at industri og vanlige forbrukere 
betaler for alle nye investeringer i nett, mens kraftprodusenter og oljeselskap er skjermet. Derfor øn-
sker de at dagens finansieringsordning endres slik at kostnadene knyttet til mellomlandsforbindelser 
ikke tas over nettleien, men av dem som ønsker forbindelsene gjennom anleggsbidrag. Dette gjelder 
også inngrep som kommer som indirekte konsekvens gjennom nasjonale nettoppgraderinger, som det 
er store planer om fremover. De mener en slik finansieringsmodell av nettutbygginger vil kunne skape 
aksept for prosjektene i industrien. 

Aktørene viser til at dagens planer hvor mange nettprosjekter skal gjennomføres den kommende tiår-
sperioden er prisdrivende og kan føre til kostnadsoverskridelser, som har vært tilfelle i de siste store nett-
oppgraderingene nasjonalt. De mener derfor de planlagte prosjektene bør strekkes ut i tid. De mener 
også kostnadskontrollen hos Statnett bør strammes inn for å unngå overskridelser, og at overskridelser 
over ett gitt punkt bør tas av staten direkte. Et annet alternativ for å unngå uforutsette kostnader for 
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industrien, som trekkes frem, er å ha en fast industritariff - som ikke påvirkes av eventuelle kostnadsover-
skridelser. De mener også at kostnadene for mellomlandsforbindelser bør inkludere kostnader tilknyttet 
nødvendige nasjonale nettoppgraderinger, og at det vil gi et mer korrekt kostnadsbilde.  

Finansieringskostnader er også grunnen til at enkelte mener Norges rolle som leverandør av balan-
sekraft avhenger av betalingsviljen i Europa. De mener Norge bør vente på initiativ fra potensielle forbin-
delsesland, som bør betale for forbindelsen i større grad.  

Aktørene er enig om at det politiske bilde er uforutsigbart og at enkeltutspill skaper forvirring om hvilken 
rolle Norge kan og bør få i et europeisk energisystem. Noen er opptatt av at dette bidrar til urealistiske 
forventninger i kraftbransjen, mens andre peker på at nytteverdien av mellomlandsforbindelser ikke ty-
deliggjøres nok fra politisk hold og fra kraftbransjen. De mener det mangler en helhet i nettpolitikken 
som fører til at mellomlandsforbindelser, nasjonale nettoppgraderinger og nett til sokkelen ikke ses i 
sammenheng. Alle mener politiske langsiktige mål må tydeliggjøres slik at aktørene vet hva de må for-
holde seg til.

Mellomlandsforbindelsenes kompleksitet når det gjelder teknologi og samarbeid med aktører i forbin-
delsesland, trekkes frem som en barriere av fagbevegelse og industriaktører. Det vises også til at endrin-
gene i det norske og det europeiske energisystemet skaper usikkerhet om fremtidige inntekter.

Figur tre viser de driverne og argumentene for satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser som 
fagbevegelsen og industriaktørene trakk fram i intervjuene.  

Figur 3: Fagbevegelse og industri: drivere/argumenter for 
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Aktørene trekker fram flaskehalsinntektene generert av prisforskjeller mellom Norge og forbindelsesland 
som et positivt element. Årsaken er at disse gir redusert nettleie til industrien. Forbindelsene gir også 
Norge mulighet til å importere mer billig kraft, og dermed spare vann – og styrke forsyningssikkerheten. 
De gjør også at Norge unngår ekstreme priser, og kan importere kraft i tørrår. Flere er tydelige på at 
den norske forsyningssikkerheten er prioritet nummer én, og at mellomlandsforbindelser bidrar til å øke 
denne. 

Fagbevegelse og industri mener i hovedsak at den beste måten å bruke et forventet kraftoverskudd, 
som følge av klimaendringer og elsertifikatmarkedet, er å øke produksjonen av kraftintensive produkter i 
Norge. De understreker at et kraftoverskudd ikke er optimalt blant annet fordi det vil redusere verdien på 
vannkraft og gå ut over inntjeningen i det offentlige, det kan stanse nye fornybar energiprosjekter fordi 
ingen vil investere i dem, og er heller ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi vannkraftsystemet ikke 
utnyttes optimalt, for eksempel ved at vann går til spille fordi den ikke er lønnsom å produsere. De ser 
derfor behov for mellomlandsforbindelser, men understreker at utbyggingen må ta hensyn til kraftkrev-
ende industri. 

De viser til at mellomlandsforbindelser bidrar til klimakutt i Europa ved at vindkraft kan bygges ut til 
fordel for fossil energiproduksjon. Aktørgruppen mener Norge kan bidra med balansekraft for at euro-
peiske energimål skal kunne nås. Det er imidlertid uenighet om hvor stor rolle Norge bør ta i et framtidig 
europeisk energisystem. 
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NETTAKTØR
Nettaktørene vi intervjuet fokuserte i stor grad på konsekvensene mellomlandsforbindelser og ener-
giomleggingen i Europa har for det nasjonale kraftnettet og energisystemet. 

Figur fire viser barrierene og motargumentene for satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser 
som nettaktørene trakk frem i intervjurunden. 

Figur 4: Nettaktørenes barrierer/motargumenter

Nettaktørene mener dagens barrierer i stor grad er knyttet til nødvendige forsterkninger i dagens nas-
jonale nett. Dagens norske kraftnett må forsterkes for å kunne betjene de planlagte mellomlandsforbin-
delsene til Tyskland og Storbritannia, og eventuelle senere prosjekter. Det er enighet om at dagens 
planer for nasjonale nettoppgraderinger vil være tilstrekkelig for å koble på forbindelsene til Tyskland og 
Storbritannia. Aktørene viser til at utvikling av sentral- og til dels regionalnettet også er nødvendig for å 
kunne legge til rette for en del av den nye industrien som kan tenkes å være avtakere for fornybar kraft, 
herunder petroleumsindustri og kraftintensiv industri. I tillegg er det et stort investeringsetterslep som 
følge av lite nettoppgraderinger de siste tiårene. 

Nødvendige nasjonale nettforsterkninger kan forsinke de planlagte forbindelsene på grunn av lang 
konsesjonsprosess og lokal motstand, ifølge aktørgruppen. Det trekkes fram at konsesjonsmyndighet-
ene (NVE og OED) har begrensede ressurser, og må prioritere mellom ulike søknader. Det vises til at det 
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tar mye lengre tid å gjennomføre konsesjonsprosessen og bygge en vindmølle eller et nødvendig nett-
anlegg, enn det tar for et større og mer komplisert petroleumsproduserende anlegg. Aktørene mener 
det er viktig å effektivisere prosessene og legge inn tilstrekkelige ressurser slik at en god prosess kan 
gjennomføres uten unødvendig tidsspille.

Nettaktørene mener kraftbransjen har lært av mostanden mot nettforsterkninger de siste årene, for ek-
sempel som i utbygningen mellom Sima og Samnanger, men at bransjen fortsatt har et stykke igjen når 
det kommer til tidlig lokal forankring og bedre kommunikasjon. De mener en forbedringer på disse om-
rådene blir viktig for å bygge ned motstand slik at fremtidige prosjekter kan gjennomføres uten forsin-
kelser. Flere mener likevel at lokale interessegrupper og industriaktører i stor grad har godtatt dagens 
planer for nettforsterkninger nasjonalt fordi de begrunnes med forsyningssikkerhet, tilkobling av ny 
produksjon og nytt forbruk, og utjevning av nasjonale strømpriser, i tillegg til tilrettelegging for mel-
lomlandsforbindelser. De tror motstanden vil bli stor mot eventuelle mellomlandsforbindelser utover 
dagens planer, hvis de krever nasjonale nettforsterkninger som begrunnes i større grad kun med tilrette-
legging for mellomlandsforbindelser. Det vil også være stor motstand mot pumpekraftverk og annen 
videreutvikling av vannkraftsystemet, ifølge nettaktørene. Motstanden vil være både mot naturinngrep 
og mot de store investeringene, som tas over nettleien. Aktørgruppen mener det derfor vil være politisk 
vanskelig å få aksept for mellomlandsforbindelser utover dagens planlagte forbindelser til Tyskland og 
Storbritannia. 

En annen grunn til at mellomlandsforbindelser er et vanskelig politisk tema er, ifølge intervjuobjektene, 
at enkelte industriaktører ønsker lavere kraftpris, og ser innelåst kraftproduksjon som noe positivt fordi 
det reduserer prisene. Det er også en oppfatning om at det vil gi høyere strømpriser blant mange i be-
folkningen. Intervjuobjektene oppfatter at det er større motstand mot å bygge en forbindelse til et ikke-
nordisk land enn til våre naboer i Norden. En del av dette bildet er oppfatningen om at norsk vannkraft er 
et nasjonalt gode, og ingen handelsvare som for eksempel norsk gass er. Aktørene viser også til at poli-
tikerne jobber med et fire års-perspektiv, og det er politisk vanskelig å gå imot «folket» og bli upopulære. 
De mener også denne barrieren kan bygges ned ved at kraftbransjen satser på informasjonsarbeid i me-
dia og gjennom rapporter for å vise de reelle konsekvensene av mellomlandsforbindelser. Flere ser be-
hov for at kraftbransjen må bedre samspillet med industrien, og forsøke å skape et felles fremtidsbilde 
hvor det er plass til industri og mellomlandsforbindelser. 

En annen barriere som trekkes frem, er at det er begrensede ressurser i Statnett til realisering av dagens 
planlagte nettprosjekter nasjonalt og ut av Norge. Aktørgruppen mener det er vanskelig å finne kom-
petanse på sentralnett i Norge, og at slik kompetanse tar tid å bygge opp. Ressurser i Statnett må prior-
iteres for å oppgradere nettet slik at mellomlandsforbindelsene kan kobles på, ifølge intervjuobjektene. 
De mener Statnett må få tilført ressurser og bistand hvis planene viser seg å bli for krevende å gjennom-
føre i henhold til tidsplanen. 

Det mangler en langsiktig strategi i den norske politikken på mellomlandsforbindelser, mener aktørene, 
som viser til at dette kan skape forsinkelser i eventuelt senere prosjekter siden det er få kabelprodusenter 
globalt. Forsinkelser kan også skapes av dagens tidkrevende konsesjonsprosess, ifølge aktørgruppen. I 
tillegg vises det til at det er politisk usikkerhet i Norge og Europa rundt markedsmekanismer og reg-
ulering, som skaper usikkerhet rundt framtidig inntjeningen gjennom mellomlandsforbindelsene og 
gjør det krevende å finne partner for Statnett i samarbeidsland. De fleste i aktørgruppen mener Statnett 
er den norske aktøren med best kontakter og erfaring fra samarbeid, og er best rustet til å håndtere 
usikkerheten.  
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Driverne og argumentene for mellomlandsforbindelser som nettaktørene trekker frem er vist i figur fem.

Figur 5: Nettaktørenes drivere/argumenter for

Intervjuobjektene trekker alle frem ny fornybar energiproduksjon i Norge og Norden, i tillegg til økt tilsig 
som følge av klimaendringer, som en driver mot mer handel med andre land. De mener mer kraftproduk-
sjon vil gi et kraftoverskudd og lavere markedspris, som er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Det pekes 
på at myndigheter og kraftbransjen ønsker å unngå prisfall. En annen økonomisk driver, som trekkes 
frem, er flaskehalsinntektene som følge av prisdifferansen mellom Norge og forbindelsesland.  

Behovet for handel øker også ved at Danmark, Finland og land på kontinentet bygger ut uregulerbar 
kraft som vind og sol samtidig som de faser ut fossil grunnlast. Ifølge nettaktørene er det to grunner til 
dette. For det første vil økt handel mellom land være et økonomisk gunstig alternativ sammenlignet med 
at hvert enkelt land må overdimensjonere sine energisystemer for å ta høyde for mer uregulerbar kraft. 
For det andre vil utfasingen av fossil grunnlast gi et økt behov for lagringskapasitet og balansekraft, og 
landene vil etterspørre mer handel med Norge. Per i dag er teknologier innen lagringskapasitet og back-
up dyre, ifølge nettaktørene. 

Nettaktørene viser til at de europeiske klimamålene om utfasing av fossil energiproduksjon og utbyg-
ging av fornybar energi ikke kan nås uten økt handel mellom europeiske land. Driveren vil forsterkes 
med tiden ettersom EUs 2050 klimamål knyttet til utbyggingen av fornybar energi og utfasing av fos-
sil energi i hele Europa vil endre det europeiske energisystemet. Mange tror det vil endre det politiske 
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fokuset i flere land og land på kontinentet vil etterspørre norske balansetjenester i større grad. Noen 
intervjuobjekter viser til at per i dag er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av systemomleggingen, 
slik at dette er usikkert.  

Mellomlandsforbindelser bedrer norsk forsyningssikkerhet, mener nettaktørene, i tillegg fører de med 
seg forsterkninger i sentral- og regionalnett som også bedrer forsyningssikkerheten. De viser til at 
vannkraftsystemet og ny uregulerbar fornybar energiproduksjon gjør Norge avhengig av økt eksport i 
våte år og økt import i tørre år. I tørrår vil mellomlandsforbindelsene bli et viktig bidrag til å importere 
kraft til Norge, og bidra til å kutte bruken av fossil reservekraft. Samtidig vil det gi større muligheter for 
eksport i våte år og dermed bedre ressursutnyttelse av vannkraften. Noen mener imidlertid behovet tro-
lig vil dekkes av dagens planer for mellomlandsforbindelser, og at denne driver dermed vil bli mindre 
viktig. I tillegg bidrar mellomlandsforbindelser til økt fleksibilitet, som må økes i takt med kraftproduk-
sjonen, ifølge aktørene. Det vises til at fleksibilitet blir viktigere siden vi i Norge  er blitt mer avhengige av 
stabil kraftforsyning og elektrisitetsforbruket er mindre fleksibelt. 

KRAFTPRODUSENTER
Kraftprodusentene vi intervjuet er tydelige på at de ønsker fortgang i utbyggingen av mellomlands-
forbindelser. Barrierene og motargumentene kraftprodusentene fokuserer på er vist i figur seks.

Figur 6: Kraftprodusentenes barrierer/motargumenter
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Alle mener Statnett har for liten kapasitet til prosjekthåndtering. Selskapet skal gjennomføre store prosje- 
kter nasjonalt og ut av landet, men begrenset kapasitet (personell) gir store utfordringer og fører til 
utsettelser. Flere mener Statnett allerede har for liten kapasitet til å håndtere planlagte nasjonale opp-
graderinger og at mellomlandsforbindelsene derfor kan bli utsatt. Flere peker også på kapitaltilgangen 
til mellomlandsforbindelsene kan bli en barriere, særlig fordi økende nettleie kan skape motstand mot 
prosjektene.

Det norske sentralnettet må forsterkes uavhengig av mellomlandsforbindelsene, men også for å kunne 
koble forbindelsene på det nasjonale sentralnettet. Mange av intervjuobjektene i denne gruppen mener 
dette arbeidet går for tregt, og savner helhetlig prosjektplanlegging, hvor flere prosjekter gjennomføres 
parallelt. Dette gjelder parallell planlegging og oppgradering både av sentralnett og underliggende nett, 
og av sentralnett nasjonalt og mellomlandsforbindelser. Andre mener behovet for nasjonale nettoppgra-
deringer er overdrevet som barriere siden mellomlandsforbindelsene utfyller det nasjonale kraftnettet. 
De fleste peker på motstanden i befolkningen og blant interessegrupper mot nettutbygginger nasjonalt 
som en barriere. 

Uklare politiske mål, manglende langsiktig politikk og politisk uforutsigbarhet knyttet til mellomlands-
forbindelser fører til utsettelser og usikkerhet for kraftprodusentene. Noen mener dette kommer til ut-
trykk i Statnetts planer, som de siste årene har endret seg. De etterlyser et utvidet marked siden det 
bygges ut mer fornybar energi i Norge og mener dagens planer burde gått lenger fram enn til 2020. Det 
er begrenset kapasitet hos kabelprodusenter og spesialfartøy som kan legge kabler, noe som forsterker 
behovet for langsiktige og forutsigbare planer, ifølge dem. Det viktigste tiltaket for å bygge ned barri-
eren er ifølge kraftprodusentene, etableringen av en langsiktig politisk overordnet strategi. Denne må ha 
mål og tiltak for hvordan ressursmangelen i Statnett skal løses. Her mener noen at Statnett må få tilført 
mer kapital og mannskap, mens andre mener planene for nasjonale nettforsterkninger og mellomlands-
forbindelser kun kan nås gjennom at kommersielle aktører slippes til på bygging og eventuelt også på 
eiersiden av mellomlandsforbindelsene.     

De aller fleste mener myndighetenes prinsipp om at Statnett må bygge, eie og drifte mellomlandsforbin-
delsene vektes tyngre enn andre viktige hensyn, som for eksempel etableringen av en langsiktig politisk 
strategi og gjennomføring til planlagt tid. Det er stor enighet om at myndighetene bør snu dette og 
åpne for at kommersielle aktører kan bygge og/eller eie mellomlandsforbindelser slik at planlagte pro-
sjekter kan gjennomføres på tid. Det etterlyses uansett en politisk avklaring om andre enn Statnett kan 
bygge og eie mellomlandsforbindelser, fordi dagens situasjon oppleves som uklar og fordi enkelte kom-
mersielle aktører bruker tid og penger på prosjektering av mellomlandsforbindelser. 

Strukturmessige problemer som samarbeid mellom Statnett og TSO i mottakerland, sammenkobling og 
koordinering av ulike lands tekniske systemer, og endringer i politikk og rammevilkår i europeiske land 
gjør prosjektene krevende, ifølge kraftprodusentene. De viser til at det er ulike regulatoriske krav til pro-
sjekteiere i europeiske land, som gjør det krevende å etablere partnerskap. De mener det er usikkerhet 
rundt hvordan EUs infrastrukturpakke, og klima- og energipakke skal implementeres i Norge.   

Det er mange myter rundt mellomlandsforbindelser og de har et generelt dårlig rykte, ifølge flere kraft-
produsenter. De opplever at den norske debatten som regel dreier seg om at forbindelser til utlandet 
gir økt strømpris og/eller europeisk prisstruktur. Alle peker på at det forventede kraftoverskuddet sann-
synligvis vil redusere prisene mer enn mellomlandsforbindelsene vil øke dem. De mener debatten må 
løftes slik at den handler om Norge i et helhetlig europeisk bilde. I dette bildet er ikke vannkraft noe 
vi produserer til eget forbruk, men en vare som bidrar til verdiskaping. Dette er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, mener aktørgruppen. Kraftprodusentene mener det må bygges en forståelse blant politikere 
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og allmenheten om hva mellomlandsforbindelser er. Klimakutt, økt verdiskapning og økt forsyningssik-
kerhet må tydeliggjøres, og veies opp mot de negative konsekvenser som for eksempel naturinngrep av 
mellomlandsforbindelser og nasjonale nettforsterkninger.

Driverne og argumentene for mellomlandsforbindelser som kraftprodusentene trekker frem er vist i 
figur syv. 

Figur 7: Kraftprodusentenes drivere/argumenter for

Alle trekker fram elsertifikatmarkedet som en driver. Ifølge aktørgruppen vil støtteordningen føre til mer 
kraftproduksjon enn den generelle etterspørselsutviklingen skulle tilsi, og de mener vi bygger oss inn i 
et kraftoverskudd som vil føre til fallende kraftpriser. Alle ønsker å utvide markedstilgangen gjennom 
flere forbindelser til utlandet slik at kraftoverskuddet kan eksporteres. Aktørene trekker fram at et kraft-
overskudd vil ha negative konsekvenser for kraftprodusenter gjennom lavere verdiskaping, undergrave 
det politiske målet om energieffektivisering, føre til lavere offentlige inntekter, og føre til at investerin-
gene i ny fornybar energi flater ut på grunn av lav lønnsomhet. Mellomlandsforbindelser gjør at dagens 
vannkraftsystem kan optimaliseres og gi økt verdiskapning, samtidig som store prissvingninger unngås, 
ifølge dem. De mener økt handel mellom europeiske land er nødvendig også for å nå norske og euro-
peiske klimamål. Det er nødvendig for europeiske land som nå bygger ut uregulerbar kraft, samtidig som 
de faser ut fossil grunnlast, å ha tilgjengelig balansekraft. Norge har kapasitet til å levere en del av denne 
balansekraften og bør satse på dette, mener kraftprodusentene.
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Nyhellerdammen i Aurland kommune (Foto: Aerosport / E-CO)
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Energiomlegging på kontinentet beskrives som en driver som vil forsterkes ettersom behovet og muli-
gens betalingsviljen for norsk balansekraft øker. Noen trekker frem at manifestering av at fornybar energi 
fra Norge erstatter fossil energi i forbindelsesland kan bli en måte å nå nasjonale klimamål på. Det vises 
til at ifølge EUs politikk skal balansekraften til den nye fornybare energien også være fornybar på sikt, noe 
som kan øke verdien av norsk vannkraft. 

En annen økonomisk driver er flaskehalsinntektene generert fra prisforskjellene mellom landene. 
Investeringskostnaden for mellomlandsforbindelser er stor, men tjenes relativt raskt inn, ifølge 
kraftprodusentene. 

Aktørene mener EUs regulering kan bli en ny driver siden det nå diskuteres hvilke markedsmodeller 
som skal gjelde, blant annet hvilke aktører som skal ha lov til å eie og drive mellomlandsforbindelsene. 
Modeller for samarbeid mellom land diskuteres også. De fleste mener et nytt markedssystem hvor det 
åpnes for kommersielle og/eller private aktører vil øke satsingen og utbyggingen av mellomlandsforbin-
delser. Mange trekker fram Cap and Floor2 som et godt alternativ. 

MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER
Gruppen miljø- og naturvernorganisasjoner inkluderer organisasjoner som har hovedfokus på natur-
mangfold, og miljø- og klimaproblemer. Det er en viss uenighet innad i gruppen hvordan klimatiltak og 
naturinngrep skal vektes i forhold til hverandre. 

Barrierene og motargumentene intervjuobjektene trakk frem er vist i figur åtte.

Figur 8: Natur- og miljøorganisasjonenes barrierer og motargumenter

2  I denne modellen går inntekter over ett gitt tak og kostnader under et gitt gulv til for eksempel Statnett, mens det  
mellom gulvet og taket går til kommersiell eier. 
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Det er fokus på kutt av klimagassutslipp i Norge og globalt i aktørgruppen. De mener det mangler en hel-
hetlig klima- og energipolitikk i Norge, og at klimaperspektivet prioriteres lavt når politiske beslutninger 
tas. Eksempler på dette er at utbyggingen av mellomlandsforbindelser i for liten grad ses i sammenheng 
med utbygging av offshore vind og elektrifisering av sokkelen. Aktørene etterlyser flere virkemidler 
som sikrer at et forventet kraftoverskudd brukes til å erstatte fossil produksjon og – forbruk, og mener 
mellomlandsforbindelser er et slikt virkemiddel. Hvis et eventuelt kraftoverskudd ikke brukes på denne 
måten og kun kommer i tillegg til dagens forbruk, vil det føre til fallende kraftpriser og økt forbruk, ifølge 
aktørgruppen. Det pekes også på at enkelte samfunnsaktører mener og jobber for at strømprisen i Norge 
skal bli lavere, noe som ut fra et klimaperspektiv er absurd, ifølge miljø- og naturvernorganisasjonene. 
Aktørgruppen mener en høyere strømpris vil kunne gjennomføre energieffektivisering i større grad. 

Enkelte trekker frem EUs kvotemarked, som fører til at norsk vannkraft til Europa ikke i seg selv bidrar til 
å få ned utslippene, så lenge det fører til økte utslipp i andre sektorer. Aktørene mener kvotemarkedet 
likevel ikke må forsinke prosessen med å gjøre EU mer klimavennlig, blant annet fordi kvotemarkedet vil 
endres politisk.

Intervjuobjektene i gruppen er også opptatt av at mellomlandsforbindelser gir naturinngrep nasjonalt 
gjennom utbygging av kraftnett og fornybar energi. Det er noe uenighet om hvilke naturinngrep som 
kan aksepteres. En hovedretning er at nasjonale naturinngrep må skje i allerede utbygde områder for å 
spare inngrepsfri natur og dyreliv. I dette synet prioriteres positive klimaeffekter over synlige inngrep, så 
lenge de ikke har uopprettelige negative konsekvenser på biologisk mangfold. Det vises til at motstan-
den kan bygges ned ved å presentere utbyggingsplaner som et ledd i en større plan hvor de positive 
klimaeffektene synliggjøres. Aktørene viser til at inngrepene må gjøres på mest mulig skånsom måte for 
eksempel ved bruk av kabel istedenfor luftspenn. Den andre hovedretningen fokuserer mer på natur-
landskap, og at det er usikkert om det er behov for ny fornybar kraft og kraftnett. Her etterlyses det en 
nasjonal plan for hvor mye kraft som kan bygges ut i Norge uten store naturinngrep. Begge hovedsyn-
ene mener utbyggere og konsesjonsmyndigheter bør fokusere mer på naturforvaltning. 

Den offentlige retorikken rundt mellomlandsforbindelser fokuserer i for liten grad på klimaeffekter og 
naturinngrep, ifølge aktørene i gruppen. De mener en politikk som kombinerer energi- og klimapolitikk 
kan skape aksept for mellomlandsforbindelser og nasjonale naturinngrep, blant dem og andre inter-
essegrupper. De mener en helhetlig plan vil gjøre utbygging av fornybar energi, nett og mellomlands-
forbindelser mer forutsigbart, og understreker at den må inkludere klimaperspektivet og konsekvensene 
for naturmangfold.
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Driverne og argumentene for mellomlandsforbindelser som intervjuobjektene trekker frem er vist i  
figur ni.

Figur 9: Natur- og miljøorganisasjonenes drivere/argumenter for

Klimaperspektivet står sterkt i gruppen, og de mener mellomlandsforbindelser kan være et verktøy for å 
kutte klimagassutslipp siden norsk vannkraft kan bidra til at andre land kan fase ut fossil energiproduk-
sjon. De er veldig opptatt av at kraften som produseres i Norge gjennom elsertifikatmarkedet må brukes 
til klimakutt, og ikke til å presse prisene ned. Kraften kan og bør også brukes til å utvide kraftkrevende 
industri og øke eksporten av «kraft i fast form3», ifølge dem. 

De mener politiske krav vil tvinge frem en tettere integrering mellom land, og mer offshore vindkraft 
– som også er avhengig av forbindelser til land. Mer handel vil også redusere naturinngrep, ifølge ak-
tørene, siden tettere integrasjon mellom markeder gjør det mindre nødvendig for hvert enkelt land å 
bygge opp en 100 prosent selvforsynt energiproduksjon. Det vises til at politisk synliggjøring av at mel-
lomlandsforbindelsene har klimaeffekt vil kunne øke tilhengerskaren til mellomlandsforbindelser, og 
øke deres politiske betydning.

3  Begrepet kraft i fast form betyr kraftintensive varer som for eksempel aluminium. Når disse produseres med fornybar 
energi betegnes de som klimavennlige varer. 
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OBSERVATØR
Observatørene er aktører som har fått sin innsikt i tematikken gjennom kontakt med andre aktører, også 
de andre gruppene av intervjuobjektene i denne rapporten. Deres uttalelser vil derfor basere seg på ob-
servasjoner og samtaler med andre aktører. Mange av funnene fra våre intervjuer med observatørene 
vil kunne finnes igjen i andre sammenstillinger av funn basert på intervjuer i denne rapporten. De gir 
dermed et nyttig korrektiv. 

Barrierene og motargumentene som observatørene trekker frem er vist i figur ti.

Figur 10: Observatørenes barrierer/motargumenter

Observatørene viser til at det nasjonale kraftnettet må forsterkes, blant annet for å utjevne kraftunder-
skudd og bedre forsyningssikkerheten i enkelte prisområder. Dette skaper lokal motstand, men obser-
vatørene har inntrykk av at mange likevel aksepterer at vi må se mer nett. De peker på at presset kapa-
sitet i Statnett gjør dagens planer utfordrende, og vil muligens føre til forsinkelser. I tillegg mener noen 
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av deres kontakter at det at Statnetts mandat så tydelig fokuserer på god forsyningssikkerhet i Norge kan 
føre til nedprioritering og forsinkelser av mellomlandsforbindelsene. 

Det er observert at manglende parallellgjennomføring av prosjekter oppfattes som en barriere. Det vises 
til at nasjonale nettoppgraderinger skal gjennomføres før mellomlandsforbindelser kan bygges, og det 
forsinker utbyggingen av forbindelser ut av Norge. Det understrekes at dette er et politisk ansvar, og at 
manglende parallellgjennomføring kan være et tegn på manglende politisk vilje. Et annet tegn på dette 
kan også være nedjustering av takten på utbygginger av mellomlandsforbindelser fra planene i 2010 
til 2011 og 2012. En årsak til manglende politisk vilje, ifølge observatøren, kan være at norsk kraft kan 
komme i konkurranse med norsk gass og at vannkraft tradisjonelt ikke betraktes som en handelsvare. 

Det vises til at det er usikkerhet rundt klimaeffekten av mellomlandsforbindelser, det nasjonale fram-
tidige forbruket og miljøkonsekvenser av framtidige nødvendige nasjonale utbygginger av nett og 
produksjon som pumpekraftverk, som følge av en eventuell videreutvikling av vannkraftsystemet. Det er 
også observert usikkerhet knyttet til Norges muligheter til å bruke vannkraften til å balansere ureguler-
bar vind i Sverige og Danmark, og bidra på samme måte til andre europeiske land.  Noen viser også til at 
det er uforutsigbarhet knyttet til et marked med mellomlandsforbindelser siden reparasjoner er tidkrev-
ende. For eksempel har NorNed-forbindelsen til Nederland vært ute av drift i lange perioder fordi repara-
sjoner er tidkrevende - det er også kostbart. Dermed vil flere forbindelser gi økt forsyningssikkerhet, men 
også økt usikkerhet hvis Norge er avhengig av dem, ifølge aktørene.

Nett og produksjon er tydelig delt i dagens norske energisystem. Observatørene oppfatter at det gir en 
usikkerhet rundt finansiering og inntektsfordeling i prosjekter som direkte og indirekte er knyttet til mel-
lomlandsforbindelser. Elementer i denne problemstillingen er blant annet usikkerhet rundt vannkraft-
kommunenes inntekter ved økt bruk av pumping da inntektssystemet er basert på produksjon. Et annet 
element i problemstillingen er dagens finansieringsordning hvor forbrukerne og industrien betaler for 
mellomlandsforbindelser over nettleien, som kan bli en barriere når kostnadene øker. 

Intervjuobjektene har observert ulike holdninger rundt konsekvensene av mellomlandsforbindelser 
på kraftprisen. Noen mener mellomlandsforbindelser kan gi systemmessige problemer siden de vil på-
virke kraftprisen. Noen viser til at flere forbindelser vil gi en likere pris med Nord-Europa og redusere 
flaskehalsinntektene fra eksisterende forbindelser. Andre forventer reduserte inntekter siden kraftprisen 
ikke vil svinge like mye. Observatørene har fått inntrykk av at industrien godtar dagens planer for mel-
lomlandsforbindelser, men trolig vil være kritiske til utbyggingsplaner utover dette. Inntrykket er at in-
dustriaktørene frykter at en videre utbygging vil gi høyere kraftpriser som igjen kan påvirke industriens 
konkurranseevne negativt. Det er observert at flere beskriver dagens planer for mellomlandsforbindelser 
som et politisk kompromiss mellom industri og kraftprodusenter.

En klar observasjon er at dagens konsesjonsprosess er for tidkrevende. Dette kan resultere i at for eksem-
pel Tyskland finner andre løsninger for balansetjenester, ifølge observatørene. Teknologiutviklingen er 
ikke kommet langt, men gasskraft og vannkraft på kontinentet og ny teknologiske løsninger kan føre til 
at behovet for balansetjenester blir løst på andre måter enn ved bruk av norsk vannkraft. Når for eksem-
pel Tyskland får nok balansekraft gjennom for eksempel renset gasskraft trenger de ikke forbindelser til 
Norge lenger, ifølge observatørene. Det vises til at motstand mot naturinngrep bidrar til forsinkelser, og 
at strengere miljøkrav til utbyggere kan korte ned behandlingstiden. Det er også observert et ønske om 
et større fokus på naturmangfold i konsesjonsprosessene.

Mange har fortalt observatørene at for å bygge ned barrierene må det komme en langsiktig politisk 
strategi for mellomlandsforbindelser. Aktørgruppen mener politikere må støtte opp med en helhetlig 
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politikk som inkluderer både produsenter og nettaktører, samtidig som naturkonsekvensene ivaretas. 
Hvis målet er en økt satsing på mellomlandsforbindelser bør Statnetts mandat styrkes på den internasjo-
nale delen og klimaområdet, samtidig som fokuset på utbygging til lavest mulig kostnad bør justeres, if-
ølge observatørene. En annen observasjon er at kapasitetsproblemene i Statnett er så omfattende at det 
bør åpnes for at andre aktører kan bygge mellomlandsforbindelsene. Uansett er observatørene tydelige 
på at deres kontakter etterspør en avklaring av markedsmodell, og en avklaring av dagens tydelige skille 
mellom produksjon og nett er hensiktsmessig. 

Driverne og argumentene for mellomlandsforbindelser som observatørene trekker frem er vist i figur 
elleve.

Figur 11: Observatørenes drivere/argumenter for

En tydelig observert driver er utbyggingen av ny fornybar kraft i Norge gjennom elsertifikatmarkedet, 
som vil presse prisene ned. Det vises til at Norge er avhengig av mellomlandsforbindelser for ikke å bli 
sittende med et prisregime som verken trigger utbygging av ny fornybar energi eller energieffektiviser-
ing når vi har fått sertifikatkrafta på plass. For å kunne lokke investorer til fornybare prosjekter trengs det 
mellomlandsforbindelser for å få krafta ut til et større marked, er en observert holdning.

Observatørene trekker også fram utbyggingen av uregulerbar fornybar energi og utfasing av fossil en-
ergi i Europa, som skaper et behov for regulerbar kraft. Norge har mulighet til å bidra med regulerbar 
fornybar vannkraft til å balansere den pågående utbyggingen og slik bidra til å oppfylle europeiske kli-
maforpliktelser, ifølge observatørene. 

Observatørene mener at økt handelskapasitet gir incitament for videreutvikling av vannkraftsystemet, 
som er en forretningsmulighet for kraftbransjen. Mellomlandsforbindelser skaper også arbeidsplasser 
for utbyggere, leverandører, entreprenører, samt til drift og reparasjoner av forbindelsene. I tillegg er 
flaskehalsinntekter og jevnere kraftpris uten ekstremt lave eller høye priser en observert driver. Noen har 
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imidlertid også fremhevet dette som en barriere eller negativ konsekvens, siden mindre prissvingninger 
gir lavere inntekter. Det er også observert at en garanti for at vannkraft fra Norge brukes til reelle klima-
kutt vil kunne være en framtidig driver. Dette krever politiske avtaler i EU eller mellom land. 

NORGES FRAMTIDIGE ROLLE
Her vil vi presentere intervjuobjektenes syn på hvilken rolle Norge kan og bør ta i et framtidig europeisk 
energisystem. 

NORGE SOM BATTERI
I alle gruppene av intervjuobjekter er det aktører som mener at det bør være et politisk mål å bidra til 
utbygging av fornybar energi og utfasing av fossil energiproduksjon i andre europeiske land. Dette in-
nebærer at de ser for seg en større utbygging av mellomlandsforbindelser enn det som er planlagt fram 
mot 2020. Mange understreker at reduksjon av klimagassutslipp er et globalt ansvar, og at Norge har et 
moralsk ansvar til å bidra med sine naturressurser. Det er viktig for flere å poengtere at visjonen om Norge 
som grønt batteri for Europa er overdrevet, men at Norge likevel kan bidra i betydningsfull grad. Alle 
gruppene er enige om at energiomleggingen i Europa vil presse fram en politisk vilje for økt integrering 
mellom europeiske land. Særlig nettselskapene fokuserer på systemfordelene ved tettere integrering. 

I tillegg er kraftprodusent, nettaktør og observatør opptatt av at dette er en stor økonomisk mulighet for 
norsk kraftbransje, og deres offentlige eiere. De fokuserer også på at en effektivisering og optimalisering 
av vannkraftsystemet er god ressursutnyttelse. I gruppen med fagbevegelse og industri ble det poeng-
terte at utbyggingstakten av mellomlandsforbindelser må skje i samsvar med utbyggingen av fornybar 
kraft, og at størrelsen på et overskudd avgjør behovet for økt utvekslingskapasitet. Kraftprodusentene 
mener utbygging utover dagens planer avhenger av at dagens system endres, siden de mener lønnsom-
heten etter at dagens planer er gjennomført vil bli lavere for hver nye forbindelse.   

POLITIKKENS BETYDNING
Flere grupper mener det krever en politisk omstilling for at Norge skal utnytte mulighetene som ligger 
i økt handelskapasitet med utlandet. Særlig miljø- og naturvernorganisasjonene, kraftprodusentene og 
nettaktørene mener videre utbygging krever en større politisk visjon om et helhetlig europeisk energi-
system hvor Norge bidrar med balansetjenester. De beskriver det energipolitiske fokuset i dag som nas-
jonalt, på strømpris og forsyningssikkerhet. Noen mener et slikt fokus kan føre til at det ikke bygges flere 
mellomlandsforbindelser utover dagens planer. De fleste i alle gruppene mener likevel etterspørselen 
etter regulerbar kraft og tilgang på effekt vil bli så stor i noen europeiske land, at det vil presse fram en 
norsk satsing uavhengig av politisk ledelse i framtiden. Miljø- og naturvernorganisasjonene mener kli-
mamål vil presse fram økt integrering mellom europeiske land. En slik politisk vilje vil imidlertid avhenge 
av betalingsviljen i Europa, og kostnadene på alternativer. Siden alternativer for lagring og effekt utvikles 
i mange land vil Norges mulighet til å ta en rolle være tidsbegrenset.

Flere nevner at dagens planer fram mot 2020 er et politisk kompromiss, som både industri og kraftpro-
dusenter kan leve med. Selv om mange, særlig blant kraftprodusentene, mener det må etableres poli-
tiske planer utover 2020, er det enighet om at et for stort fokus på dette nå kan gå ut over dagens planer. 
Noen frykter at stort fokus på nye prosjekter kan øke motstanden mot de planene som allerede forelig-
ger. Det kan skape forsinkelser – og i verste fall stanse dem. Andre kraftprodusenter mener tydelighet 
om behovet og det å utfordre regjeringen er viktig, men har registrert at noen er redde for å snakke for 
høyt om dette for å vekke motstand fra industri og interesseorganisasjoner. 
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Smøla Vindpark (Foto: Statkraft)
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SUPPLERINGER FRA RAPPORTER
Vi har valgt å supplere intervjuobjektenes syn på drivere og barrierer med to rapporter. Det er valgt ut 
en rapport hvor oppdragsgiver er industriaktører og en rapport hvor kraftprodusenter er oppdragsgiver. 
Rapportene har blitt anbefalt av flere intervjuobjekter og av personer som har takket nei til å la seg in-
tervjue. Rapportene er inkludert for å tydeliggjøre noen av de mest markante interessekonfliktene.  

KORT OM RAPPORTENE
Rapporten «Klemt mellom Kina og klima. Plass til en kraftintensiv industri i Norge?» analyserer framtid-
sutsiktene for kraftintensiv industri i Norge mot 2025. Den er utarbeidet av Fafo, som ledet prosjektet, 
THEMA Consulting Group og Pöyry.  Oppdragsgivere for rapporten var fagforbundet Industri Energi, in-
dustribedriftene Alcoa, Elkem, Eramet og Fesil, arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, og fagforenin-
gene NITO, Fagforbundet og Alnor kjemiske fagforening. Rapporten ble utgitt i april 2012. 

Rapporten «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» vurderer samfunnsmessige og 
kommersielle konsekvenser av å bygge flere mellomlandsforbindelser. Den er utarbeidet av THEMA 
Consulting Group på oppdrag fra Agder Energi, BKK, Lyse, Statkraft og Vattenfall. Rapporten ble utgitt i 
mars 2012.

RAPPORTENES INTERESSEKONFLIKTER
«Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» fokuserer på at mellomlandsforbindelser er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette er hovedkonklusjonen i rapporten. For det første gir forbin-
delsene direkte inntekter via prisforskjeller time for time mellom Norge og andre land, såkalte flaske-
halsinntekter. For det andre vil mellomlandsforbindelser øke verdien av norsk vannkraft. «Klemt mellom 
Kina og klima» vurderer ikke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved mellomlandsforbindelser. 
Det rapportene er enige om er at et kraftoverskudd vil redusere verdien av eksisterende produksjons-
kapasitet uten økt utvekslingskapasitet eller økt forbruk innenlands. Her fokuserer «Klemt mellom Kina og 
klima» på mulighetene for industrien, men er enig med «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser 
mot 2020» om at et kraftoverskudd vil bety reduserte skatteinntekter og utbyttebetalinger til eierne av 
kraftproduksjon. «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» mener også dette utgjør en 
risiko for mindre investeringer i ny kraftproduksjon.

Hovedfokuset når mellomlandsforbindelser diskuteres i «Klemt mellom Kina og klima» er på konsekvens-
er på kraftprisen. Rapporten viser til at et kraftoverskudd i Norden vil gi lavere kraftpriser og med det 
gi kraftintensiv industri et konkurransefortrinn. Det er etablert ulike framtidsscenarioer med gitt norsk 
kraftproduksjon, hvor kraftprisen øker i alle scenarioene med en ekstra mellomlandsforbindelse. 
«Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» mener de samlede prisvirkningene blir rela-
tivt små ettersom produksjonen av fornybar kraft øker. Begge rapportene mener det er størrelsen på et 
framtidig kraftoverskudd som er avgjørende. Jo større overskudd, desto lavere er kraftprisen i forhold 
til kontinentale priser, og desto mer øker norske kraftpriser når overføringskapasiteten øker. Med et lite 
overskudd vil priseffekten av økt utviklingskapasitet være liten.

Prisscenarioene rapportene presenterer er vist i vedlegg. Det er vanskelig å sammenligne scenarioene da 
de legger ulike forutsetninger til grunn for sine modellkjøringer. Begge analyserer forbindelser til konti-
nentet, og «Klemt mellom Kina og klima» inkluderer Danmark i sine scenarioer. 

Klimaeffekten er ifølge «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» usikker på kort sikt, 
men positiv på lang sikt. Dette henger sammen med EUs energi- og klimamål, og det betydelige be-
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hovet for ulike typer regulering og reserver. Rapporten mener Norge kan bidra med sin vannkraft slik at 
det blir lettere for våre naboland å avkarbonisere kraftsektoren. Dette forutsetter økt integrasjon mellom 
ulike land og regioner. «Klemt mellom Kina og klima» mener satsingen på reduksjon av klimagassutslipp 
kan ha en negativ økonomisk effekt for industrien ved at de påføres kostnader for eksempel gjennom 
CO2-avgift. 

«Klemt mellom Kina og klima» viser til at utbygging av fornybar energi og eventuelle mellomlandsforbin-
delser også krever forsterkninger i det innenlandske overføringsnettet. I tillegg er det ventet økte sys-
temkostnader som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon og store endringer i kraftflyten som følge 
av mellomlandsforbindelser. Dette vil øke nivået på den samlede nettariffen og gi økte kostnader for in-
dustrien, ifølge rapporten.  Samtidig vil inntekter fra utenlandshandelen redusere nettariffen, men disse 
inntektene vil komme senere enn de økte kostnadene. Rapporten konkluderer med at denne usikkerhet-
en rundt nettariffen er uheldig for industrien. «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020» 
nevner også at mellomlandsforbindelser vil føre til økte kostnader i det innenlandske kraftnettet, som et 
av flere elementer med negativ samfunnsøkonomisk effekt. Rapporten mener det er en relativt liten del 
av de fremtidige kostnadene som er nødvendige for å vedlikeholde, oppgradere og utvikle det norske 
sentralnettet kommer som følge av flere mellomlandsforbindelser. 
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SAMMENSTILLING AV KARTLEGGINGEN
Vi har valgt ut noen av de tydeligste barrierene og driverne som ble trukket frem i intervjurunden, og 
kommenterer dem under tema. Vi har valgt å endre ordlyden og gå bort fra barrierer og drivere i dette 
kapittelet og i analysekapittelet. Det gjør vi både fordi det noen grupper trekker frem som en barriere 
beskrives av andre grupper som en driver. I tillegg kan det være vanskelig å skille fra hverandre hva som 
er drivere og argumenter, og hva som er barrierer og motargumenter. Flere barrierer som trekkes frem 
henviser direkte til andre gruppers barrierer, og bør dermed kalles motargumenter. Dette gjør det van-
skelig å bruke barrierer og drivere i videre arbeid og vi har valgt å heller bruke situasjonsbeskrivelser og 
elementer i situasjonsbeskrivelser.  

KRAFTPRIS
Gruppen med fagbevegelse og industriaktører mener mellomlandsforbindelser vil ha negativ effekt på 
kraftkrevende industri siden det vil føre til økt kraftpris og/eller en prisstruktur som i forbindelseslandene. 
De andre gruppene fra dybdeintervjuene mener dette ikke stemmer når man ser både kraftproduk- 
sjon og mellomlandsforbindelser under ett frem mot 2020. De kaller det blant annet en myte at mel-
lomlandsforbindelser vil gi økt pris. Alle intervjugruppene mener likevel motstanden mot økt kraftpris 
fra vanlige forbrukere og særlig fra kraftkrevende industri kan forsinke eller hindre utbygging av mellom-
landsforbindelser, særlig til ikke-nordiske land som har gjennomsnittlig høyere kraftpriser og en annen 
prisstruktur. Dette er illustrert i figur tolv. 

Figur 12: Situasjonsbeskrivelse kraftpris

Intervjugruppene som ikke mener økt kraftpris er en negativ konsekvens av mellomlandsforbindelser 
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om de reelle konsekvensene av mellomlandsforbindelser, som for eksempel på kraftpris, blant folk uten-
for kraftbransjen. Det er i hovedsak kraftbransjen selv som har ansvaret for kommunikasjonen, og de gjør 
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Når det gjelder det store engasjementet rundt strømpris i samfunnsdebatten tror flere intervjuobjekter 
dette henger sammen med den tradisjonelle holdningen til norsk vannkraft som arvesølv og industri-
bygger, og med fokuset på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og norsk forsyningssikkerhet i norsk en-
ergipolitikk. I tillegg vises det til at manglende langsiktighet i politikken rundt mellomlandsforbindelser 
øker usikkerheten rundt det fremtidige prisbildet, og bidrar til en debatt preget av ord mot ord. 

En stor folkelig motstand og motstand fra kraftkrevende industri, i tillegg til manglende langsiktighet 
gjør at det i stor grad er opp til enkeltpolitikere eller Regjeringer å ta avgjørelsene knyttet til hvert enkelt 
prosjekt, uten at et større helhetlig bilde tegnes opp. Dette gir politisk vanskelige avgjørelser, ifølge flere 
intervjuobjekter. 

Det er stor enighet blant intervjuobjektene om at flere mellomlandsforbindelser vil øke kraftprisene her 
til lands, men de fleste gruppene ser dette som noe positivt. De legger da til grunn at utbyggingen av 
fornybar energi gjennom elsertifikatmarkedet vil kunne føre til et kraftoverskudd som vil redusere kraft-
prisene i så stor grad at det har negative konsekvenser for flere aktører, blant annet kraftprodusenter, 
og deres offentlige eiere.  Denne prisutviklingen kan kun unngås ved å finne avtagere for kraften, som 
for eksempel industri, elektrifisering av sokkelen og transportsektoren, eller økt handelskapasitet ut av 
landet. Blant miljø- og naturvernorganisasjonene er hovedfokuset at et kraftoverskudd må brukes til å 
fase ut fossil energiproduksjon og –forbruk. 

Særlig for kraftprodusentene er det viktig å unngå et kraftoverskudd og påfølgende prisfall. 
Aktørgruppen mener økt handelskapasitet med utlandet vil motvirke priseffekten av et kraftoverskudd, 
og dermed sikre verdien på vannkraft. Dette vil ha stor betydning også for kraftprodusentenes offentlige 
eiere. I tillegg mener kraftprodusentene det er avgjørende for investeringsnivået i norsk fornybar energi 
å opprettholde et visst prisnivå. Et utvidet marked vil også være god ressursøkonomi fordi det unngår 
spill av vann og gir effektiv utnyttelse av produksjonssystemet, ifølge kraftprodusentene. Dette er illu-
strert i figur 13. 

Figur 13: Situasjonsbeskrivelse kraftoverskudd

Forventet 
kraftoverskudd

Situasjonsbeskrivelse Elementer

Går på tvers av
andre energi- og 
klimapolitiske mål

Ingen 
samfunnsøkonomisk 

gevinst av lavere 
strømpriser

Mulige årsaker

Opprettholde motivasjon 
for energieffektivisering

Økt verdiskaping for 
kraftbransjen og offentlige 

eiere

Opprettholde  
investeringsnivået i norsk 

fornybar energi

Effektiv utnyttelse av 
vannkraftsystemet



Kommer Norge på nett med Europa?  •  41

Argumentene for å motarbeide et kraftoverskudd bunner ut i at et fall i norsk kraftpris verken er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt eller bidrar til andre energi- og klimapolitiske mål. Særlig negativ effekt vil 
det ha på klimamålene, siden lavere kraftpris sannsynligvis vil øke det norske forbruket i husholdninger.

NATURINNGREP OG MOTSTAND
Det norske kraftnettet må forsterkes for å kunne koble til mellomlandsforbindelser. Per i dag er det plan-
er om konkrete nettforsterkninger som må gjennomføres før forbindelsene til Tyskland og Storbritannia 
kan kobles på det norske kraftnettet. Det samme vil være tilfellet for eventuelt fremtidige mellomlands-
forbindelser. I den sammenheng ble motstand mot naturinngrep trukket frem som et element som kan 
forsinke nasjonale nettforsterkninger og dermed mellomlandsforbindelser. Stor motstand gjør også den 
politiske prosessen vanskelig, som den ble for eksempel i sentralnettslinjen mellom Sima og Samnanger. 

Miljø- og naturvernorganisasjonene mener naturinngrep i seg selv som følge av nasjonale nettforster-
kninger kan forsinke eller hindre mellomlandsforbindelser. Alle de andre gruppene mener motstanden 
mot naturinngrep er det som kan forsinke prosjektene. 

Miljø- og naturvernorganisasjonene fokuserte i svært stor grad på sine vurderinger av hva som er ak-
septable naturinngrep, og hvordan man gjennom politiske vedtak kan få en konsesjonsprosess som 
fokuserer i større grad på naturmangfold og naturverdier. Innad i gruppen er det en viss uenighet om i 
hvor stor grad positivt klimabidrag kan veies opp for naturinngrep, men flertallet er tydelig på at ren en-
ergiproduksjon og kraftnett kan synes – men ikke ødelegge sårbar natur og dyreliv. Dette kommer frem 
i figur 14.

Figur 14: Situasjonsbeskrivelse nasjonale nettoppgraderinger
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Kraftprodusenter og nettaktører mener tidlig involvering av interessegrupper, kommunikasjon med lo-
kalbefolkning og synliggjøring av klimabidraget vil bygge ned motstanden. Miljø- og naturvernorgan-
isasjonene er enige i at klimabidraget synliggjøres i for liten grad, men mener også det må settes større 
fokus på naturverdier både fra utbyggernes side og fra konsesjonsmyndighetene. De mener at konse-
sjonsmyndighetene må sette strengere krav til utbyggere og fokusere mer på naturmangfold i konse-
sjonsbehandlingen. De mener også det må komme tydeligere sentralpolitiske prioriteringer av hvilke 
naturområder som skal skånes. En langsiktig politikk som inkluderer klima, energi og naturforvaltning vil 
kunne bygge ned motstanden, mener de siden det vil føre til en tydeligere kommunikasjon på hvorfor 
Norge skal bygge ut fornybar energi og kraftnett i ulike former. 

Flere mener motstanden mot nettutbygging vil øke dersom det skal bygges flere mellomlandsforbin-
delser enn det som er planlagt per i dag, og nasjonale naturinngrep i større grad begrunnes med til-
rettelegging for mellomlandsforbindelser. Dette gjelder særlig forbindelser til ikke-nordiske land siden 
de har en annen prisstruktur enn det nordiske kraftmarkedet. Kraftprodusentene mener dette gir størst 
lønnsomhet gjennom flaskehalsinntekter.

NASJONALE NETTOPPGRADERINGER
Det er ikke bare motstand mot naturinngrep og naturinngrep som kan forsinke og hindre nasjonale nett-
oppgraderinger, og mellomlandsforbindelser. Særlig tre andre elementer peker seg ut i tilknytning til 
nasjonale nettoppgraderinger. Disse er vist i figur 15. 

Figur 15: Elementer som kan forsinke nasjonale nettoppgraderinger

Kapasitets-
begrensninger 

i Statnett

Urettferdig 
�nansierings-

modell

Naturinngrep
Tidkrevende 
konsesjons-

prosess
Nasjonalt nett 
må forsterkes

Motstand mot 
naturinngrep



Kommer Norge på nett med Europa?  •  43

Gruppen med fagbevegelse og industriaktører mener dagens finansieringsmodell for sentralnett og 
mellomlandsforbindelser fordeler kostnader og inntekter på en uhensiktsmessig måte. Statnett skal 
investere 50-70 milliarder kroner i sentralnettet den kommende tiårsperioden, hvor kostnader for mel-
lomlandsforbindelser utgjør rundt 16,7-22,7 milliarder kroner (Investeringsplan 2012). Statnetts invester-
inger tas over nettleien, og gir økte kostnader for alle strømforbrukere, særlig kraftkrevende industri. 
Aktørgruppen med fagbevegelse og industri fokuserer i hovedsak på de totale investeringskostnadene, 
og frykter i tillegg kostnadsoverskridelser siden mange prosjekter skal gjennomføres over en relativt kort 
tidsperiode på ti år. De ønsker at prosjektene strekkes ut over en lengre tidsperiode eller at finansiering-
sordningen endres. 

Statnetts inntekter fra mellomlandsforbindelsene vil redusere nettleien, men fagbevegelse og industri-
aktørene mener det er knyttet stor usikkerhet til når inntektene kommer og hvor store reduksjoner i nett-
leien de vil gi. Det som er sikkert er at det vil gi en kostnadsøkning frem til eventuelle inntekter kommer. 

Andre grupper av intervjuobjekter er enige at det er usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter siden det 
europeiske kraftsystemet er i endring og regulatoriske forhold er til diskusjon i EU. Eventuelle endringer i 
finansieringsmodellen må håndteres politisk. Særlig kraftprodusentene mener prinsippet om at Statnett 
skal eie mellomlandsforbindelsene skaper motstand mot nye forbindelser på grunn av at store invester-
inger bindes opp i mellomlandsforbindelser. Dette gjør mellomlandsforbindelser til et vanskelig politisk 
tema. De mener kommersielle eierskap vil redusere motstanden siden investeringene ikke vil tas over 
nettleien, og skape en mer hensiktsmessig fordeling av kostander og inntekter.  

Kraftprodusentene er tydelige på at den norske politikken om at Statnett skal bygge og eie mellom-
landsforbindelser ikke er hensiktsmessig. Elementer i denne argumentasjonen, og hvilke konsekvenser 
dette har, er vist i figur 16. 

Figur 16: Situasjonsbeskrivelse statlig eierskap
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Kraftprodusentenes mål er å utvide kraftmarkedet i takt med fornybarutbyggingen, og de mener dagens 
politikk forsinker utbygging av mellomlandsforbindelser. De støttes av de intervjuede observatørene. 
Kraftprodusentene mener initiativ og prosjektering fra aktører utenfor Statnett har bidratt til å frem- 
skynde de to mellomlandsforbindelsene som nå er planlagt til Tyskland og Storbritannia. 

Flere intervjuobjekter mener Statnetts satsing på mellomlandsforbindelser i for stor grad avhenger av 
politisk vilje. Særlig observatørene og kraftprodusentene mener manglende politisk vilje kommer på 
grunn av motstand fra kraftkommuner, naturvernere og industri, av en politisk igangsatt satsing på norsk 
gasseksport, av fokuset på kraftpris i politikk og i samfunnsdebatten, og av de store investeringene mel-
lomlandsforbindelsene krever. De mener mer politisk vilje hadde ført til mer ressurser i Statnett, samar-
beid mellom Statnett og kommersielle aktører om utbygging og drift, og raskere utbygging av nasjonalt 
nett og mellomlandsforbindelser.

Blant intervjuobjektene fra fagbevegelse og industriaktører, og nettaktører er de fleste positive til at 
Statnett eier mellomlandsforbindelsene. De mener Statnett har den beste kunnskapen og erfaringen 
til å kunne håndtere de teknisk, regulatorisk og politisk krevende prosjektene mellomlandsforbindelser 
er. Blant nettaktørene registrerer flere at ressurssituasjonen i Statnett tilsier at prosjektgjennomføringen 
frem mot 2020 i henhold til tidsplanen kan bli krevende, og åpner for at Statnett må få tilført kompetanse 
og kapital hvis det skulle bli nødvendig.   

De intervjuede nettaktørene fokuserer i stor grad på systemtekniske elementer ved mellomlandsforbin-
delser og nødvendige nasjonale nettoppgraderinger. De viser til at det er krevende teknisk og regulato-
risk å koble sammen to ulike kraftsystemer. De viser også til flere positive systemtekniske effekter, som 
er vist i figur 17. Det viktigste for dem er at mellomlandsforbindelser vil styrke norsk forsyningssikkerhet. 

Figur 17: Forsyningssikkerhet
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BALANSEKRAFT – BEHOV OG MULIGHET
Årsaken til at Norge kan få en større rolle som leverandør av balansekraft til et europeisk kraftmarked 
er todelt. Behovet skapes gjennom energiomleggingen i europeiske land, hvor andelen uregulerbare 
energikilder fases inn og regulerbare fossile energikilder skal fases ut. Behovet forsterkes av at Tyskland 
skal fase ut sin atomkraft og av at alternativene til importert balansekraft er dyre per i dag. På den andre 
siden fremstår leveranse av balansekraft som en gyllen mulighet for kraftbransjen, og er samfunnsøko-
nomisk lønnsomt fordi det opprettholder verdien på norsk vannkraft. Dette er illustrert i figur 18. Alle 
intervjuobjektene er enige om at vannkraftressurser skal utnyttes mest mulig effektivt, slik at vann ikke 
går til spille eller ikke produseres fordi det er ulønnsomt.  

Figur 18: Situasjonsbeskrivelse balansekraft til Europa
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og særlig til ikke-nordiske land. De etterlyser en tydeligere kommunikasjon fra myndighetene om hva 
Norge skal gjøre og hvorfor gjennom etablering av en politisk strategi og konkrete mål. 

Det vises også til at interessekonfliktene preger samfunnsdebatten og bidrar til motstanden, samtidig 
som usikkerhet rundt fremtidig inntjening reduserer de politiske incentivene for å jobbe for mellom-
landsforbindelser. Prisvariasjoner i markedet er det som skaper flaskehalsinntekter for de systeman-
svarlige nettselskapene, men det tradisjonelle bildet for prisvariasjoner er i ferd med å endres. Dette er 
blant annet grunnet økt produksjonen fra sol og annen uregulerbar energi, støtteordningers påvirkning 
på markedene og planlagt utfasing av fossile energikilder.  

Flere mener dagens politikk gjør at utbyggingen avhenger i for stor grad av enkeltpolitikere og regjer-
inger, som ofte har hovedfokus på neste valg – og ikke vil gjøre seg upopulære for saker de ikke brenner 
for. Det er enighet om at en langsiktig politikk vil redusere konfliktnivået i enkeltprosjekter. Til tross for 
ønsket om prosjektplaner også etter 2020 er det en viss enighet blant kraftprodusentene om at det kan 
være risikabelt å presse for mye på for planer etter 2020 siden dette kan øke motstanden mot dagens 
planer og muligens forsinke dem – eller i verste fall stanse dem. 

Årsakene til at mellomlandsforbindelser er et vanskelig politisk tema og hvilke konsekvenser det har er 
skissert i figur 19.

Figur 19: Politisk situasjonsbeskrivelse
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til at Statnetts mandat i hovedsak fokuserer på norsk forsyningssikkerhet, og intervjuobjektene frykter at 
mellomlandsforbindelser vil bli nedprioritert.  

DET GRØNNE BATTERIET
Alle intervjuobjektene, med unntak av deler av gruppen med fagbevegelse og industriaktører, mener 
det bør være et mål for Norge å bidra til at andre europeiske land kan bygge ut fornybar energi og fase 
ut fossil energiproduksjon ved å levere norsk balansekraft. I samme åndedrag er de fleste raskt ute med å 
avvise visjonen om Norge som et grønt batteri. Det er flere årsaker til dette, blant annet usikkerhet rundt 
lønnsomhet, manglende marked for effekttjenester, tekniske og regulatoriske vanskeligheter og norsk 
kapasitet. Det er mye som må gjøres fra EU før vi kan få et helhetlig europeisk kraftsystem, opplyser flere. 
På lang sikt vil likevel Norge kunne ha en batterieffekt for andre europeiske land, som vi allerede har for 
Danmark. Dette vil ha en positiv klimaeffekt på lang sikt. 

Det er to hovedmotiver for å ville levere balansekraft. For miljø- og naturvernorganisasjonene er kli-
maperspektivet viktigst. De ser på reduksjon av klimagassutslipp som et globalt ansvar med en global 
løsning. Kraftprodusentene fokuserer også på klimaperspektivet, men hoveddriveren for mange i grup-
pen er økonomisk. Et større marked for norsk vannkraft betyr økte inntekter. Deler av miljø- og naturvern-
organisasjonene oppfatter ikke dette som en interessekonflikt, men heller som et viktig element for å få 
fortgang på økt integrering mellom land.     

De positive klimaeffektene som trekkes frem er vist i figur 20. 

Figur 20: Elementer positiv klimaeffekt

Miljø- og naturvernorganisasjonene mener klimabidraget forsvinner i debatten rundt mellomlands-
forbindelser, og mener noe av årsaken er at klima ikke prioriteres høyt nok i politiske beslutninger. Nett 
bygges for å sikre norsk forsyningssikkerhet, og mellomlandsforbindelser fordi de er samfunnsøkono-
misk lønnsomme. Deler av alle gruppene mener klimaperspektivet må sterkere inn i norsk energipoli-
tikk. Manglende fokus på klimabidrag bidrar til at det er usikkerhet knyttet til klimagevinsten av mel-
lomlandsforbindelser. I tillegg fokuseres det i gruppen med fagbevegelse og industriaktører og blant 
observatørene på faren for karbonlekkasje - at strømprisen blir så høy at man tvinger kraftkrevende in-
dustri til å flytte produksjonen ut av landet, ettersom de med økte kraftkostnader ikke lengre er konkur-
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ransedyktige på det internasjonale markedet. Karbonlekkasje er tett knyttet til EUs kvotesystem (EU ETS), 
og prissignalene det sender ut. 

Observatørene, noen kraftprodusenter og deler av fagbevegelse og industriaktører, og miljø- og 
naturvernorganisasjonene mener det må gis en politisk garanti for at norsk vannkraft skal gi en positiv 
klimaeffekt i andre land, eller brukes tydeligere som et klimaverktøy blant annet gjennom å tilrettelegge 
for offshore vindkraft. Samtidig vil det være vanskelig for Norge å sette krav til land som Tyskland, som 
allerede har svært ambisiøse mål for klimagassreduksjoner. 
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Turbin i drift ved Aurland kraftverk. (Foto: E-CO)
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Politiske innspill 
I dette kapittelet vil vi presentere noen av politikerne i Energi- og miljøkomiteens kommentarer til 
gjeldene politikk rundt mellomlandsforbindelser. 

KORT OM INTERVJURUNDEN
Vi sendte ut spørsmål til alle medlemmene i Stortingets Energi- og miljøkomite. Vi ba dem kommentere 
rundt følgende:

• Hvordan vil du beskrive dagens politikk knyttet til mellomlandsforbindelser når det gjelder  
ambisjonsnivå, langsiktighet, målsetninger og virkemidler?

• Er det noen politiske endringer knyttet til mellomlandsforbindelser du mener ville vært 
hensiktsmessige? 

• Oppfatter du satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser som et vanskelig politisk tema? 
Hvilke elementer og interessekonflikter mener du er i så fall er årsaken til dette?

Vi fikk tilbakemelding fra fem medlemmer, to fra regjeringspartier og tre fra opposisjonspartier. Det var 
Henning Skumsvoll i FrP, Eirin Sund i Ap, Siri A. Meling i Høyre, Erling Sande i Sp og Kjell Ingolf Ropstad i 
KrF. 

MÅL OG VIRKEMIDLER
Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene mener dagens politikk fungerer godt. Eirin Sund mener 
årsaken er at prinsippet om at samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal ligge til grunn, og at innenfor den 
rammen står Statnett fritt til å foreslå forbindelser.  Sund mener det at denne politikken ble stadfestet 
i nettmeldingen og vedtatt av Stortinget gir en god langsiktighet. Ap-politikeren mener lovendringen 
som nå er ute på høring, som sikrer fortsatt offentlig eierskap til mellomlandsforbindelsene er viktig. 
Erling Sande mener gjeldene politikk ivaretar balansen mellom utbygging av ny produksjon, infrastruk-
tur og marked, som sikrer stabil kraftpris, stabile kraftinntekter og hensynet til blant annet norsk industri. 
Begge mener det er viktig at mellomlandsforbindelser bygges ut stegvis, og Sande viser til at en utbyg-
ging i takt med økt tilgjengelig energimengde er en langsiktig strategi.

De er enige om at mellomlandsforbindelser er viktige både for forsyningssikkerheten i Norge, og for kli-
ma og verdiskapingspotensialet i norsk fornybar energiproduksjon.

Medlemmene fra opposisjonspartiene er uenige i at gjeldene politikk fungerer godt og er langsiktig. 

Ifølge Siri Meling ønsker Høyre å styrke kapasiteten i mellomlandsforbindelsene for å øke forsyningssik-
kerheten, øke markedsmulighetene for et forventet kraftoverskudd som følge av blant annet elsertifi-
katmarkedet, og å sende tydelige signaler til EU om at Norge kan være en del av løsningen for at Europa 
skal nå sine klimamål. Kjell Ingolf Ropstad i KrF støtter Melings argumentasjon, og viser i tillegg til at 
oppsiden for Norge er stor ved å realisere verdien av den norske vannkraftens reguleringsevne. 

Høyre mener regjeringens satsing på mellomlandsforbindelser går for tregt og Meling viser til at am-
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bisjonsnivået har blitt redusert de siste årene. Skumsvoll mener ambisjonsnivået er for usikkert, og FrP 
forventer at Statnett utarbeider langsiktige planer for mål og virkemidler. Ifølge Ropstad hadde KrF også 
gjerne sett en mer offensiv politikk for mellomlandsforbindelser på et tidligere tidspunkt, selv om han 
mener at det nå ser ut til å løsne litt med flere planlagte kabelprosjekter frem mot 2020. KrF-politikeren 
viser til at det er bred politisk enighet om behovet for flere utlandsforbindelser og mer kraftutveksling 
med utlandet, og at regjeringen har alle fullmakter de trenger til å sette fart på utbyggingen.

Meling mener lovforslaget som nylig ble sendt ut på høring om at Statnett skal være eier eller majoritets-
eier i alle prosjektene, viser at regjeringen er mer opptatt av hvem som skal eie enn resultater.  Statnett 
har mange prosjekter som skal realiseres de neste årene, og det er viktig at mellomlandsforbindelsene 
ikke blir nedprioritert, understreker Meling. Skumsvoll mener det vil være hensiktsmessig at andre enn 
Statnett får konsesjon på planlegging og bygging av mellomlandsforbindelser. 

INTERESSEKONFLIKTER
Sund og Sande viser til at det er ulike interesser i diskusjonen om mellomlandsforbindelser. Disse går 
på hensynet til industri, verdiskaping for kraftprodusenter, klima og naturinngrep i form av kraftlinjer 
og kraftverk.  Sund oppfatter at mellomlandsforbindelser fortsatt er noe kontroversielt i enkelte kretser, 
men at konfliktnivået har gått ned. Dette kan komme av gode erfaringer fra eksisterende mellomlands-
forbindelser, særlig når det gjelder forsyningssikkerhet i tørre år. Hun mener den viktigste interessekon-
flikten handler om at enkelte antar at økt overføringskapasitet mot utlandet fører til dårligere vilkår for 
industrien. Hun deler ikke den virkelighetsforståelsen og viser til at stabil og sikker kraftforsyning er vik-
tig for industri og næringsliv, men ser at det oppleves som en interessekonflikt. 

Medlemmene fra opposisjonspartiene mener mellomlandsforbindelser er krevende for flere partier, og 
trekker frem priseffekten som et særlig vanskelig tema. Meling mener frykten for et europeisk prisnivå 
er den største flaskehalsen, men viser til rapporter som viser at selv en dobling av kapasiteten kun har 
marginal priseffekt i Norge. Frykten for et europeisk prisnivå virker derfor ubegrunnet, ifølge Høyre-
politikeren. Skumsvoll mener det er mange usikkerhetsmomenter i gjeldene politikk knyttet til kon-
sekvenser på kraftpris og hvor mye kraft som vil kunne brukes til kraftkrevende industri, og etterlyser 
utredninger fra Statnett. Ifølge Ropstad er mellomlandsforbindelser et komplisert tema fordi nordmenn 
er vant til lave strømpriser, og det er stort fokus på at flere forbindelser vil gi høyere strømpriser for folk 
flest og dårligere vilkår for norsk kraftkrevende industri. Han viser imidlertid til at mangel på mellom-
landsforbindelser kan skape store pristopper i år med lite nedbør og kalde vintre, noe som var tilfellet i 
2010 og 2011. 

I tillegg til priseffekt av mellomlandsforbindelser, viser Meling også til at motstanden mot å benytte norsk 
natur til kraftproduksjon er en flaskehals for utbygging av forbindelser ut av landet. Skumsvoll viser til at 
flere mellomlandsforbindelser vil gi import av kullkraft, som er problematisk for flere partier – særlig SV 
og Sp, ifølge ham. 
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Analyse
I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på funnene fra dybdeintervjuene og de politiske innspillene, og 
koble dem opp mot rapportens fagkapitler.   

HOVEDFUNN FRA DYBDEINTERVJU
Gjennom en sammenstilling av funnene fra dybdeintervjuene ser vi at vi kan gruppere funnene i fire 
hovedkategorierer for og imot utbygging av mellomlandsforbindelser. Disse er oppsummert i tabell én. 
Mange av elementene som er kategorisert under hovedfunnene kan være vel så viktige – og like krev-
ende, men en sammenstilling er viktig for å forstå og diskutere dagens situasjon.   

Utfordringer ved mellomlandsforbindelser Muligheter ved mellomlandsforbindelser

Det politiske bildet Forventet kraftoverskudd

Statlig eierskap Balansekraft til Europa

Nasjonale nettforsterkninger Positiv klimaeffekt

Økt kraftpris Norsk forsyningssikkerhet

Tabell 1: Hovedfunn fra dybdeintervju

Det er stor enighet blant intervjuobjektene om flere av hovedfunnene. Man kan si at gruppen med fag-
bevegelse og industriaktører er alene om karakterisere økt kraftpris som noe utelukkende negativt med 
mellomlandsforbindelser, mens kraftprodusentene er alene om å karakterisere statlig eierskap som noe 
som kan forsinke og hindre utbygging. Ellers nevnes de ulike hovedfunnene av intervjuobjekter fra alle 
gruppene. Man kan likevel si at miljø- og naturvernorganisasjonene har et visst eierskap til hovedfunnet 
om positiv klimaeffekt, siden dette er deres hovedformål med mellomlandsforbindelser. 

Både kraftprodusentene og fagbevegelsen ønsker å ivareta verdiskapingen i de respektive næringene. 
Miljø- og naturvernorganisasjonene ønsker å redusere klimagassutslipp og ivareta naturverdier, mens 
nettaktørene ønsker å ivareta kraftsystemet på en sikker måte. Bildet er selvfølgelig mer sammensatt enn 
dette, og det kan være aktører innen hver av gruppene som er uenige i disse hovedmålene. 

I denne sammenheng er det nyttig å ta med seg at myndighetenes mål med mellomlandsforbindelser 
kan oppsummeres slik:

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• Norsk forsyningssikkerhet

DET POLITISKE BILDET
Alle intervjuobjektene som ble dybdeintervjuet mener gjeldene politikk rundt mellomlandsforbindelser 
er uforutsigbar og mangler langsiktighet. De mener den norske energipolitikken diskuterer i for liten 
grad hvordan Norges rolle skal være i et fremtidig europeisk kraftmarked. De politiske innspillene viser 
at representanter fra regjeringspartiene mener gjeldene politikk fungerer godt og er langsiktig. Det er 
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imidlertid påfallende at både aktører med mulighetene for verdiskaping og aktører som er kritiske til 
mellomlandsforbindelser etterlyser mer klarhet og langsiktighet i politikken. Også Energi21 anbefaler at 
OED igangsetter målrettet forskningen på balansekraft. 

En årsak til at regjeringspolitikerne mener gjeldene politikk fungerer godt kan være fordi dagens plan-
er om mellomlandsforbindelser beskrives som et kompromiss mellom kraftprodusenter og industri, 
hvor også nettaktørenes ønske om styrket forsyningssikkerhet ivaretas. Nye forbindelser til Tyskland 
og Storbritannia vil innfri kraftprodusentenes ønske om utvidet markedsmuligheter, men det tilsvarer 
ikke så mye utvekslingskapasitet at industriaktørene ikke godtar det. Man kan også tolke regjeringens 
innføring av CO2-kompensasjon til industrien som en del av kompromisset. Det kan synes som dagens 
planer er et resultat av sterke aktørinteresser og ikke av en klar politisk strategi. 

Kompromisset fremstår ikke som veldig sterkt, siden regjeringen ikke ønsker å diskutere strategien etter 
2020 og enkelte aktører innen kraftproduksjon er forsiktige med å fronte utbyggingsprosjekter utover 
dagens planer. Det er kun enkelte opposisjonspolitikere som er tydelige på sine ønsker for fremtidig ut-
bygging. Et annet element som gjør kompromisset skjørt er at konsekvenser på biologisk mangfold og 
naturverdier ikke er tydelig diskutert, og siden utbyggingsprosjektene allerede har fått politisk aksept 
frykter enkelte at behandlingen av naturkonsekvensene vil måtte gå raskere enn miljø- og naturvern-
organisasjonane mener er nødvendig. 

Politikerne fra regjeringspartiene viser til at politikken ble konkretisert i nettmeldingen gjennom prinsip-
pet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og lovforslaget som vil sikre statlig eierskap til mellomlands-
forbindelser. De mener dette gir en langsiktighet gjennom en trinnvis utbygging hvor kraftproduksjon 
og utvekslingskapasitet er i balanse. Utover videreføring av gjeldene politikk omhandler nettmeldingen 
i liten grad mellomlandsforbindelser. Det ble heller ikke utarbeidet et politisk vedtak om mellomlands-
forbindelser basert på Energiutredningens anbefalinger rundt mellomlandsforbindelser. Det betyr at 
Statnett i stor grad utarbeider politikken rundt mellomlandsforbindelser gjennom sine årlige invester-
ingsplaner, og OED behandler konsesjonssøknadene Statnett sender departementet. Intervjuobjektene 
etterlyser en mer langsiktig politisk vedtatt strategi for mellomlandsforbindelser, for deres egen nærings 
del og for å sende tydelige signaler til europeisk land med kraftmarkeder i endring. 

Aktørene som ble dybdeintervjuet mener prosessene rundt mellomlandsforbindelser er mer poli-
tisk styrt enn de offisielt er. Beslutningsprosessene rundt de planlagte forbindelsene til Tyskland og 
Storbritannia kan tyde på det. I begge disse tilfellene var det OED som offentliggjorde at mellomlands-
forbindelsene skulle stå klare i henholdsvis 2018 og 2020, og forpliktet seg politisk til myndighetene i de 
respektive landene. På dette tidspunktet hadde Statnett en godkjent anleggskonsesjon på forbindelsen 
til Storbritannia, men manglet dette for forbindelsen til Tyskland. Statnett hadde ikke utenlandskonse-
sjon på noen av prosjektene. Det vises også til at kapasiteten på hver av de to forbindelsene ble nedjust-
ert fra 1400 MW til 1000 MW i Statnetts nettutviklingsplan fra 2011, for så å bli oppjustert igjen til 1400 
MW i forbindelse med OEDs offentliggjøring av prosjektene. 

POLITISKE MÅLKONFLIKTER
I nettmeldingen ble det stadfestet at mellomlandsforbindelser skal bygges hvis de er samfunnsøkono-
misk lønnsomme. Dette mener intervjuobjektene er et vanskelig begrep fordi det er uklart hvordan ulike 
elementer vektlegges i en samfunnsøkonomisk analyse. Dette illustreres ved at de to rapportene i litter-
aturstudien vektlegger ulike elementer i sine analyser og gir dermed ulike konklusjoner. Rapporten hvor 
kraftprodusenter er oppdragsgivere viser at det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt med fire mellom-
landsforbindelser til ikke-nordiske land enn med to i 2020, mens rapporten hvor industriaktører er opp-
dragsgivere fremstiller mellomlandsforbindelser som noe negativt for industriens konkurranseevne. 
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I norsk energipolitikk står ressursforvaltning sterkt. Vannkraften skal utnyttes optimalt til norsk forbruk, 
og sikre norsk forsyningssikkerhet. Dette kan være vanskelig å kombinere med det markedsøkonomiske 
fokuset som betrakter vannkraft som en handelsvare, som enkelte kraftprodusenter representerer og 
som er vanligere i EU. Det at EU i de senere år har vridd sin energipolitikk over til klima som styrende 
kriterium gjør politikken krevende å koordinere med norsk energipolitikk. Klimaperspektivet er ikke et 
kriterium for å bygge norske mellomlandsforbindelser, mens intervjuobjektene mener mellomlands-
forbindelser bidrar til energiomlegging i Europa og muligheter for klimagassreduksjoner. Særlig miljø- 
og naturvernorganisasjonene mener Norge i større grad må integrere klimaperspektivet i energipolitik-
ken, og legge EUs politikk med klimafokus til grunn når norsk politikk vedtas. De viser spesielt til at EU 
legger opp til et mer integrert europeisk kraftmarked basert på større andel av fornybare energikilder.  

 

Norge har en oljedrevet økonomi, som gjør at norsk olje- og gasspolitikk prioriteres høyt. Intervju-
objektene viser til blant annet til at konsesjonsbehandlingstiden er mye raskere for installasjoner på sok-
kelen enn for kraftproduksjon og -nett på land. Enkelte mener den politiske satsingen på økt kraftutvek-
sling hindres av en mulig konflikt med norsk gasseksport, som gir staten store inntekter. Det er imidlertid 
usikkert hvor lenge gassinntektene vil holde seg på et slikt nivå gitt energiomleggingen i europeisk land, 
som for eksempel nåværende gassimportør Storbritannia. Gasskraftverk på land i Norge har blitt ut-
konkurrert av fornybar energi allerede, det samme ser vi i Tyskland. Samfunnsøkonomi er svært styrende 
i norsk politikk, men flere intervjuobjekter mener fortsatt god samfunnsøkonomi i fremtiden krever en 
energipolitikk som allerede nå tar høyde for et fremtidig europeisk kraftsystem og EUs politiske mål.    

  

De intervjuede kraftprodusentene og opposisjonspolitikere mener myndighetene prioriterer målet om 
statlig eierskap over det å gjennomføre prosjektene til planlagt tid. De viser til begrenset ressurskapasitet 
i Statnett og at det vil bli krevende å gjennomføre utbyggingsplanene fram mot 2020. Intervjuobjekter 
fra alle gruppene er enige i at begrensede ressurser i Statnett kan forsinke mellomlandsforbindelser. I 
sin investeringsplan fra 2012 er også Statnett tydelige på at selskapet vil få utfordringer med å gjen-
nomføre planlagte prosjekter innen de tidsrammer som ble lagt frem i 2011. (Investeringsplan 2012 s. 
3). Representantene fra regjeringen fremhever betydningen av statlig eierskap i sine innspill til denne 
rapporten, og i tillegg er et lovforslag som presiserer statlig eierskap på høring. Det kan tyde på at regjer-
ingen prioriterer statlig eierskap over prosjektgjennomføring på tid. Samtidig kan noen mene at tidligere 
tidsplaner var urealistiske, og er nå justert til et riktigere nivå.   

Oppgraderingen av det norske kraftnettet begrunnes politisk ut i fra flere forhold; forsyningssikkerhet, 
utjevning av prisforskjeller mellom områder i Norge, tilknytning av ny fornybar energi og tilrettelegging 
for mellomlandsforbindelser. I tillegg påvirkes utbyggingen av nasjonalt nett og mellomlandsforbindels-
er av andre politiske mål, som klimamål, innføringen av elsertifikater og opprettholdelse av industriak-
tivitet. De ulike målene påvirker også hverandre, for eksempel begrunnes mellomlandsforbindelser med 
økt forsyningssikkerhet, ny fornybar energi begrunnes med klimamål, og likere priser mellom områder i 
Norge begrunnes med opprettholdelse av industriaktivitet. Det blir mer komplisert når målene fremstår 
som uforenelige. Klimatiltak som øker kostnaden for forurenser, for eksempel CO2-avgift, mener deler 
av gruppen med fagbevegelse og industriaktører er et mål som vanskelig lar seg forene med målet om 
å opprettholde industriaktivitet i Norge. Enkelte av intervjuobjektene mener noen mål brukes feilaktig. 
Det vises spesielt til at mellomlandsforbindelser skal bidra til å utjevne prisforskjeller mellom områder i 
Norge, noe de mener kun krever nasjonale nettoppgraderinger. 
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STATLIG EIERSKAP
OED ønsker nå å sikre statlig eierskap til mellomlandsforbindelser gjennom å endre energiloven. 
(Høringsnotat). Særlig de intervjuede kraftprodusentene etterlyser en tydeliggjøring av politikken rundt 
eierskap, og at det åpnes opp for kommersielle eierskap. De mener det ville økt utbyggingstakten av 
mellomlandsforbindelser, og viser blant annet til at kommersielle prosjektinitiativ og –utredninger har 
vært utgangspunkt for flere av dagens statlige prosjekter. Hvis lovendringen trer i kraft vil initiativene fra 
kommersielle aktører falle fra, ifølge flere kraftprodusenter. 

OED begrunner presiseringen om statlig eierskap med at det er i tråd med norsk og europeisk praksis, og 
i tråd med EUs tredje energimarkedspakke. I sine høringssvar stiller enkelte aktører seg tvilende til dette, 
siden det ikke er presisert at statlig eierskap er nødvendig fra EU. Det er heller ikke en entydig europeisk 
praksis, og er ikke situasjonen i for eksempel Tyskland eller Storbritannia. OED skriver også at statlig eier-
skap vil best ivareta kraftsystemet som helhet (Høringsnotat s. 3) og i nettmeldingen fokuseres det på at 
statlig eierskap sikrer tredjepartsadgang og at inntektene tilfaller samfunnet som helhet (Nettmeldingen 
s. 74). Statnett har selv etterlyst en presisering av eiersituasjonen i sine innspill til OED i forbindelse med 
nettmeldingen. Selskapet skriver at fordelene vil være større arbeidsro og mindre konflikter mellom 
Statnett og andre aktører, og øke sjansen for å lykkes med prioriterte prosjekter. (Statnetts innspill net-
tmelding s. 3).

Mange av intervjuobjektene, særlig kraftprodusentene og opposisjonspolitikerne som har spilt inn 
til denne rapporten, er bekymret for at manglende politisk vilje skal føre til at Statnetts ressurser ikke 
styrkes tilstrekkelig for å kunne håndtere dagens planer, og at mellomlandsforbindelser nedprioriteres. 
Utenom gruppen med kraftprodusenter er de fleste likegyldige til hvem som bygger, eier og drifter mel-
lomlandsforbindelser, men fokuserer på at eierskap ikke skal påvirke utbyggingstakten negativt – hvis 
det ikke er politisk besluttet.

 

Kraftprodusentene fokuserer blant annet på at det er uheldig at all kompetanse på mellomlandsforbin-
delser skal samles i ett selskap, siden dette kan være begrensende hvis utbyggingstakten skal trappes 
opp en gang i fremtiden. Det vil også kunne føre til at debatten foregår i større grad utenfor offentlighet-
en og at alle faglige utspill kommer fra én aktør. Det vil også gi færre konkurrerende prosjekter, som kan 
gjøre prosjektene utsatt siden det er mange elementer som kan stanse et prosjekt – både i Norge og 
forbindelsesland. 

De fleste dybdeintervjuede aktørene mener Statnetts mandat må endres ved å styrke det på internasjon-
alt fokus og klimaperspektiv, hvis utbyggingstakten av mellomlandsforbindelser skal kunne oppretthol-
des med et eksplisitt statlig eierskap. OED viser til at tilsvarende krav om den systemansvarliges eierskap 
er innført i Sverige. Mandatet til Svenska Kraftnät er imidlertid tydelig på at systemoperatøren skal «jobbe 
for økt integrasjon og harmonisering av de nordiske og baltiske landenes kraftmarkeder, og videreutvikle 
kraftmarkedssamarbeid i Europa for å fremme et indre marked i Europa». (Reguleringsbrev s. 2) I sine inn-
spill til nettmeldingen etterlyser også Statnett føringer for «prioritering, finansiering og organisering av nye 
utenlandskabler» (Statnetts innspill nettmelding s. 2).  

NASJONALE NETTFORSTERKNINGER
Det norske kraftnettet skal oppgraderes på alle nettnivå de kommende årene for å bedre forsyningssik-
kerhet, utjevne prisforskjeller mellom områder i Norge og tilrettelegge for tilknytning av ny kraftproduk-
sjon og nytt forbruk. Mellomlandsforbindelser krever også nasjonale nettforsterkninger. Det nasjonale 
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behovet for nettforsterkninger utgjør den store kostnaden, men ifølge intervjuobjektene kan motstand 
mot naturinngrep og finansieringsordningen forsinke og muligens stanse de nasjonale oppgradering-
ene – og dermed mellomlandsforbindelsene. 

NATURINNGREP OG MOTSTAND
Det er ikke nødvendigvis en konflikt mellom miljø- og naturvernorganisasjonenes, og kraftprodusen-
tenes hovedmål med mellomlandsforbindelser. Det bekrefter de intervjuede aktørene i de to gruppene. 
De ønsker henholdsvis utbygging ut i fra et klima- og et økonomiskperspektiv, men begge gruppene øn-
sker i hovedsak økt utbyggingstakt. Det oppstår likevel interessekonflikter underveis i prosessen særlig 
knyttet til vurderingen av naturinngrep.

Motstand mot naturinngrep trekkes frem i dybdeintervjuene, som et element som kan forsinke nasjo-
nale nettoppgraderinger og dermed forsinke mellomlandsforbindelser. Politikerne har også registrert 
motstanden. 

Miljø- og naturvernorganisasjoner mener konsekvensene av naturinngrep nasjonalt gjennom utbygging 
av nødvendige kraftlinjer og ny produksjon må tas på alvor, og at det må satses mer på naturforvaltning 
i konsesjonsprosessene og stilles strengere miljøkrav til utbyggerne. Gruppen mener konsekvenser på 
biologisk mangfold og naturlandskap avgjør om en utbygging kan gjennomføres eller ikke. 

Det er flere ferske eksempler på at både utbygger og konsesjonsmyndigheter prioriterer ned biolo-
gisk mangfold og naturverdier. I sin innstilling til kraftlinja mellom Mongstad og Kollsnes gikk NVE inn 
for delstrekningen mellom Mjøs og Mongstad med størst negativ konsekvens for biologisk mangfold  
ifølge konsekvensutredningen. OED ga imidlertid konsesjon til et mer skånsomt alternativ i henhold til 
konsekvensutredningen, som sammenfalt med utbygger BKKs prioriterte løsning. Et annet eksempel er 
Statnetts trasealternativ på Sydvestlinken, som går gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette er ett av 
fire alternativer, og avgjørelsen er ikke tatt. Begge eksemplene viser at utbyggere og konsesjonsmyn-
digheter kan prioritere naturinngrep annerledes, og mer i tråd med miljø- og naturvernorganisasjonenes 
forventninger.  

I nettemeldingen går Regjeringen inn for å styrke de regionale kraftsystemsutredningene og formalisere 
konseptsutvalgsutredningene for sentralnettet. Målet er å styrke deltagelsen av ulike interessenter i 
prosjektenes planleggingsfase for å blant annet «sikre en systematisk, robust og åpen vurdering av alterna-
tive tiltak for å løse eventuelle behov og utfordringer» (Nettmeldingen s. 89). Dette kan muligens være et 
bidrag til å øke fokuset på naturinngrep.    

Kraftprodusenter og nettaktører, som står bak utbyggingsprosjektene, mener det er motstanden mot na-
turinngrep som kan forsinke eller stanse prosjektene. Intervjuobjektene mener mer kommunikasjon og 
tidligere involvering av berørte parter er nøkkelen til å bygge ned motstanden. Dette kan ha effekt, men 
hvis utbyggerne ikke anerkjenner at naturinngrep i seg selv må tas på alvor kan det hende de ikke klarer 
å bygge ned motstanden. I linjeutbyggingen mellom Sima og Samnanger var det tydelig at kommuni-
kasjon rundt forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet hadde liten effekt på motstanden. 
I mange tilfeller må kraftprodusenter og nettaktører endre sine egne prosesser rundt utbyggingsprosjek-
ter, og ikke bare bedre kommunikasjonen for å bygge ned motstanden mot naturinngrep.  
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FINANSIERING AV KRAFTNETT
Gruppen med fagbevegelse og industriaktører mener måten nettutbygging nasjonalt og ut av landet 
finansieres på er et stort problem. De fleste intervjuobjektene i alle gruppene mener dagens finansier-
ingsordning vil øke motstanden mot mellomlandsforbindelser etter hvert som Statnett iverksetter sine 
prosjekter frem mot 2020 - fordi kostnadene tas over nettleien. Statnett skal investere 50-70 milliarder 
kroner i sentralnettet den kommende tiårsperioden, hvor kostnader for mellomlandsforbindelser utgjør 
rundt 16,7-22,7 milliarder kroner (Investeringsplan 2012). Dette innebærer at Statnettss tariffinntekter 
(fastledd som dekker 80 prosent av kostnadene) vil nesten dobles mellom 2014 og 2018 ifølge dagens 
estimater (Prisstrategi 2014-2018 s. 2).

Investeringskostnadene skyldes i hovedsak nasjonale behov for nettforsterkninger. Ifølge litteraturstudi-
en er det vanskelig å skille hvilke nasjonale nettforsterkninger som skal gjennomføres for å tilrettelegge 
for mellomlandsforbindelser, og hvilke prosjekter som må gjennomføres uansett for å oppfylle kriterier 
for forsyningssikkerhet, og tilrettelegging for ny produksjon og nytt forbruk (Fornybarutbygging og mel-
lomlandsforbindelser mot 2020 s.23). Hovedbekymringen blant de ulike aktørgruppene er uansett ikke 
knyttet direkte til kostnadene for mellomlandsforbindelsene, men at den totale kostnadsøkningen vil 
skape motstand.   

I tillegg vil flere mellomlandsforbindelser øke systemdriftskostnader som følge av hyppigere endringer i 
kraftflyten (Energiutredningen s. 241). De vil også øke når det bygges ut mer uregulerbar vann- og vind-
kraft i Norge - gjennom elsertifikatmarkedet. Energiutredningen og litteraturstudien (Fornybarutbygging 
og mellomlandsforbindelser mot 2020) viser imidlertid til at økt integrering mellom land vil redusere sys-
temkostnadene i det samlede energisystemet.  

Statnett mener dagens finansieringsordning ikke fungerer godt nok når kostnadene øker, fordi forbruk 
vil få en svært høy andel av kostnadene (Prisstrategi 2014-2018 s. 1). Kostnadene kommer i forkant av 
nettinvesteringene, mens inntektene spres utover. Industrien vil særlig merke kostnadsøkningen. Disse 
kostnadene, i tillegg til forventningen om at mellomlandsforbindelser vil øke kraftprisen, kan redusere 
konkurranseevnen til norsk industri. Industriaktører mener derfor nettprosjekter må finansieres på en 
annen måte enn i dag, for eksempel gjennom anleggsbidrag, at prosjektene gjennomføres over en len-
gre tidsperiode, at industriaktører får en fast industritariff som ikke økes ved eventuelle kostnadsover-
skridelser, eller at staten tar kostnadsoverskridelser direkte. 

Statnett ønsker å endre dagens finansieringsordning for å skape større aksept for de store utbygging-
splanene sine, og vurderer nå ulike endringer i dagens finansieringsordning. Systemoperatøren har 
tidligere støttet anleggsbidrag i masket nett eller innfasingstariff for nytt stort forbruk, som er industri-
aktørenes ønske. Hovedårsaken er elektrifisering av offshorenæringen. Statnetts estimater viser at pe-
troleumsindustrien i 2020 vil stå for ni prosent av forbruket i sentralnettet, og kun dekke to prosent av 
kostnadene (Prisstrategi 2014-2018 s. 3). Anleggsbidrag ble avvist av regjeringen i nettmeldingen. Andre 
ordninger som Statnett tar opp i sitt drøftingsgrunnlag for prisstrategi for perioden 2014-2018 er økt in-
nmatingstariff for kraftprodusenter og at industrien i fremtiden kun skal betale sentralnettstariff, som gir 
lavere kostnader (Prisstrategi 2014-2018 s. 3-6). Dette vil føre til økte tariffkostnader for kraftprodusenter 
og reduserte tariffkostnader for industrien. 

Statnetts styre skal ta stilling til endringsforslagene i løpet av 2012. Gruppen med fagbevegelse og in-
dustriaktører mener det også må gjennomføres endringer som ligger utenfor Statnetts handlingsrom, 
som betyr at OED må legge nye føringer for kostnadsfordelingen.   
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ØKT KRAFTPRIS
En av de store interessekonfliktene er kraftprodusentenes ønske om å unngå fallende kraftpriser og 
deler av fagbevegelsen og industriens ønske om fallende kraftpriser. Sistnevnte ser kraftoverskudd og 
lavere kraftpriser som et konkurransefortrinn, som kan øke aktiviteten i norsk kraftkrevende industri. 
Interessekonflikten er også registrert av flere politikere. Fagbevegelsen og industrien står sterkt i norsk 
politikk, og kraftpris er avgjørende for industriens vilkår og tilstand. 

Energiutredningen forventer et litt høyere prisnivå som følge av økt handelskapasitet, men mener de 
samlede prisvirkningene vil bli relativt små ettersom produksjonen av fornybar energi øker. Utredningen 
vises også til at økte handelsmuligheter reduserer risikoen for investorene og dermed kan øke invester-
ingsviljen i norsk fornybar energi – noe som i teorien kan oppveie prisvirkningen (Energiutredningen s. 
237). I tillegg vil forbruket påvirkes av kraftpris. Lavere pris kan føre til nye investeringer i for eksempel 
kraftkrevende industri og serversentraler. Respons på tilbuds- og etterspørselssiden vil bidra til å dempe 
prisvirkningene av økt netto eksport. Det kan derfor være overraskende for mange at kraftpris omtales i 
svært stor grad i samfunnsdebatten om mellomlandsforbindelser. 

Fokuset på strømpris i samfunnsdebatten kan komme av at kraftmarkedet er vanskelig å forstå for folk 
utenfor bransjen. Det består av mange politiske- og markedsmessige elementer og er teknisk komplisert, 
mens de fleste utenfor bransjen forholder seg kun til at de får strøm. Dette kan også henge sammen 
med at kraftprodusenter og nettaktører ved enkelte utbyggingssaker har vist en manglende evne til å 
kommunisere og involvere berørte parter. Et av de siste eksemplene er kraftlinjeutbyggingen mellom 
Sima og Samnanger hvor svært mange interessegrupper mobiliserte mot utbyggingen. Statnett og ulike 
kraftprodusenter fikk mange navn, og ble blant annet kalt for grådige kapitalister.  Dette er et bilde som 
vanskelig lar seg forene med at norsk kraftbransje i hovedsak er eid av det offentlige, og bidrar stort til 
ulike statlige og kommunale budsjetter. En annen årsak ifølge de politiske innspillene er at det norske 
folket er vant til lave strømpriser. 

Miljø- og naturvernorganisasjonene, kraftprodusentene og nettaktørene mener fokuset på kraftpris er 
for dominerende i samfunnsdebatten, og i norsk politikk. De mener norske politikere må løfte blikket ut 
av Norge og bli mer offensive i forhold til mulighetene en tettere europeisk integrering vil bety for klima 
og verdiskaping. Høyre representerer den samme holdningen i sine innspill til denne rapporten. 

FORVENTET KRAFTOVERSKUDD
Alle intervjuobjektene mener økt fornybarutbygging i Norge gjennom elsertifikatmarkedet krever et 
større marked for kraft. Det kan komme gjennom økt kraftkrevende industri, omlegging fra fossil til for-
nybart energiforbruk i Norge, eller gjennom flere mellomlandsforbindelser. Alle intervjuobjektene og 
politikerne er enige i at et stort kraftoverskudd ikke er samfunnsmessig lønnsomt. Dette støttes av begge 
rapportene i litteraturstudien og fagkapitlene. Miljø- og naturvernorganisasjonene mener mer fornybar 
energi er en forutsetning for klimagassreduksjoner, og mener utbyggingen skal brukes til å kutte fossil 
energiproduksjon og –forbruk nasjonalt og globalt. 

Kraftprodusentene frykter et stort kraftoverskudd med lave kraftpriser, fordi dette vil redusere verdiskap-
ningen til kraftprodusentene og deres offentlige eiere, redusere investeringsnivået i norsk fornybar en-
ergi, føre til lite effektiv drift av vannkraftsystemet og ta bort incentiver for energieffektivisering, ifølge de 
intervjuede kraftprodusentene. Flere mener mellomlandsforbindelser er en forutsetning for å unngå et 
stort kraftoverskudd, og viser til at omlegging fra fossil til fornybar energi i transportsektoren og på sok-
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kelen ikke vil ta unna nok kraft til å unngå overskudd. Aktørgruppen med fagbevegelse og industri men-
er norsk industri kan forvalte deler av et eventuelt fremtidig kraftoverskudd. Kraftprodusentene støtter 
dette, men viser til at det ikke foreligger noen konkrete planer for utbygging av kraftkrevende industri. 
Det vises til at norsk industri sliter med å holde dagens produksjon i gang, og at utvidelser dermed ikke 
ser ut til å være aktuelt med det første. 

Frykten for et kraftoverskudd og de negative effektene det vil ha på kraftprodusentene er en av 
hovedårsakene til at de ivrer for flere forbindelser enn det som ligger i dagens utbyggingsplaner. 
Kraftprodusentene har bedriftsøkonomisk interesse av å utvide markedet for kraften de produserer, 
og dette gjør at de ønsker flere forbindelser enn det som ifølge regjeringen er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt.  

Regjeringen fører en politikk som skal sikre en balansert utbygging av mellomlandsforbindelser og ny 
kraftproduksjon. Kraftprodusentene mener derimot at politikken som føres ikke ivaretar balansen mel-
lom kraftproduksjon og forbruk, siden prognoser viser at elsertifikatmarkedet vil gi et kraftoverskudd. 
Opposisjonspolitikerne som har spilt inn til denne rapporten støtter i stor grad kraftprodusentene i at det 
ligger an til et kraftoverskudd, og at utbyggingen av mellomlandsforbindelser burde vært mer ambisiøs.       

Kraftprodusentene er en næring med et svært langt tidsperspektiv. Prosjektplanlegging og -utbygging 
er tidkrevende, og det som bygges har en levetid på opptil 100 år. Derfor er kraftprodusentene svært ty-
delige på at politikken rundt mellomlandsforbindelser er for kortsiktig for næringen. De ønsker å vite om 
kraften de nå bygger ut gjennom elsertifikatmarkedet og om kraftproduksjonen de allerede har bygd 
ut, vil være lønnsom. De mener lønnsomheten avhenger av at det bygges flere forbindelser enn dagens 
planlagte prosjekter. 

BALANSEKRAFT TIL EUROPA
Energiomlegging i europeiske land og muligheten for å bidra med ren balansekraft trekkes fram av alle 
intervjuobjektene. EUs fornybardirektiv, ønsket om å være selvforsynt med energi og utfasing av atom-
kraft gir europeisk land sterke incentiver for å bygge ut fornybar energi, som er avhengig av balansekraft. 
Kombinasjonen av det europeiske behovet for balansekraft og de norske mulighetene for verdiskaping 
er en vinn-vinn situasjon, mener mange intervjuobjekter. Det er imidlertid uenighet om hvor langt Norge 
kan og bør gå som leverandør av balansekraft.  

BIDRA TIL ENERGIOMLEGGING
Når andelen uregulerbar fornybar energi øker skaper det et behov for tilgang på energilagring og ba-
lansekraft. I Norge har vi dette gjennom vannkraft med magasiner, men det er ikke tilfellet i andre euro-
peisk land i like stor grad. Et eksempel som aktørgruppene viser til i intervjuene er Danmark, som også 
trekkes frem av Energiutredningen. I Energiutredningen står det at «handelen med Norge gjør det mulig å 
eksportere kraft når man har overproduksjon av vindkraft, og importere kraft når det blåser lite. Dermed får 
man plass til mer vindkraft og kan raskere redusere bruken av kullkraft og eventuelt legge ned kullkraftverk» 
(Energiutredningen s. 240). Dette mener de fleste intervjuobjektene også vil være tilfellet i andre euro-
peiske land. EUs 2050-mål forutsetter også tettere markedsintegrering mellom europeiske land (Energy 
roadmap 2050).

I tillegg til å bidra til energiomlegging i andre europeisk land trekkes økt kraftutveksling frem som en stor 
forretningsmulighet for norske kraftprodusenter – og som et bidrag til styrket norsk forsyningssikkerhet. 
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Det vil være lønnsomt å optimalisere vannkraftsystemet og selge mer kraft ut av landet, enten som kraft-
eksport eller som effektleveranse. Kraftprodusentene viser til at dette er lønnsomt i et ressursøkonomisk 
og samfunnsøkonomisk perspektiv, siden økt handelskapasitet vil redusere risikoen for spill av vann i 
våte år og generelt øke verdien av reguleringsevnen til norsk vannkraft. Energi21 har anbefalt målrettet 
forskning på balansekraft for å se på mulighetene til verdiskapning som ligger i en slik optimalisering av 
vannkraftsystemet. Det vil også gi kostnader, særlig gjennom naturinngrep mener flere intervjuobjekter. 
Dette mener Energi21 må inkluderes i forskningen. Det er også politisk usikkerhet rundt fordelingen av 
kostnader og inntekter ved en endring i dagens vannkraftsystem, og det vises for eksempel til at kraft-
kommuner ikke vil få like store inntekter fra pumpekraftverk som fra dagens produksjonssystem. Det er 
også forventet at motstanden mot slike endringer vil være stor på grunn av naturinngrepene de repre-
senterer. Enkelte kraftprodusenter understreker her at pumpekraftverk kun er aktuelt mellom allerede 
utbygde magasiner, som ikke vil kreve store nye naturinngrep.   

MARKEDER I ENDRING
En del av uenigheten går på at det er stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen i de ulike europeiske 
kraftmarkedene og dermed i fremtidig inntjening gjennom mellomlandsforbindelsene. Dette kan gjøre 
det vanskelig å etablere en energipolitisk strategi som går lenger enn 2020 siden den norske energipoli-
tikken i stor grad fokuserer på samfunnsøkonomi. Energiomleggingen i Europa kan gi uforutsette kon-
sekvenser. For eksempel var det mange som forventet at EUs kvotemarked og utbygging av fornybar 
energi skulle presse kullkraft ut av markedet, mens gass skulle være en bro over til fornybarsamfunnet 
og brukes til å regulere fornybar energi. Akkurat nå fører imidlertid lav kvotepris, lav kullpris og høy gass-
pris i Europa til det er gasskraft som presses ut av markedet, mens kullkraft opprettholdes. Dette er ikke 
positivt for klimagassreduksjoner. Dersom prissignalet for fornybar energi fortsetter å være så lavt, er det 
også en mulighet at flere fortsetter å investere i kullkraft ettersom dette gir større lønnsomhet i et relativt 
kort tidsperspektiv. Dette henger sammen med EUs kvotemarked, som ikke fungerer som planlagt. Hvis 
kvotemarkedet skal kunne bygge opp under EUs langsiktige energi- og klimapolitikk må kvoteprisen 
økes. Diskusjonen rundt hvordan en høyere kvotepris kan oppnås foregår nå i EU-systemet.  

Prisstrukturen i europeiske kraftmarkeder vil også påvirkes av energiomleggingen. Innfasing av mye sol-
energi i Tyskland har allerede endret prisstrukturen på dagtid, ved å flate ut den tidligere pristoppen midt 
på dagen. Dette har skjedd fordi solceller ofte produserer når det er størst behov. Støtteordninger vil 
også påvirke markedsprisen i ulike markeder. For eksempel gir ordningen med Feed-in tariff en fastpris – 
og ikke markedspris - på strømmen som mates inn i nettet. Elsertifikatene forventes å presse prisene på 
fornybar energi, og har allerede presset gasskraft ut av det nordiske markedet. 

Det er mye usikkerhet knyttet til fremtidige flaskehalsinntekter, både på grunn av energiomlegging og 
på grunn av en tettere markedsintegrering. Energiutredningen og litteraturstudien (Fornybarutbygging 
og mellomlandsforbindelser mot 2020) viser til at flere mellomlandsforbindelser vil redusere flaske-
halsinntektene fra de eksisterende forbindelsene, men øke flaskehalsinntektene totalt sett. Årsakene er 
kostnader i det norske nettet, prisforskjellene mot handelspartnere og etter hvert kostnadene ved å øke 
fleksibiliteten i det norske vannkraftsystemet. Hvor mye fleksibilitet det er lønnsomt å bygge ut i Norge 
vil avgjøres av kostnader til alternativene til fleksibilitet i Europa. (Energiutredningen s. 242).  

Flere aktører mener effekttjenester og balansekraft må prises på en annen måte enn i dag for å sikre 
lønnsomhet fremover. Dette kan få en avgjørende betydning hvis norsk forsyningssikkerhet vurderes 
som tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens utbyggingsplaner, og det bli samfunnsøkonomisk lønnsom-
het som avgjør om fremtidige mellomlandsforbindelser blir realisert. Energiutredningen diskuterer også 
dette, og viser til at «mye tyder på at salg av reserver og rask regulering kan gi større inntekter per MW over-
føringskapasitet enn ordinær krafthandel». (Energiutredningen s. 239). 
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Norsk krafthistorie. Tyssedal kraftanlegg ble oppført av en investorgruppe ledet av den norske industripioneren Sam Eyde i 
1908. Anlegget var Nord-Europas første høytrykksanlegg og er i dag verdens eldste intakt bevarte kraftverk av denne typen. 
Kraftverket var i drift frem til 1989, og ble fredet av Riksantikvaren i 2000. (Foto: Statkraft)



62  •  Kommer Norge på nett med Europa?

POSITIV KLIMAEFFEKT
Alle aktørgruppene vi har intervjuet er enige om at økt kraftutveksling fra Norge vil bidra til å øke produk-
sjonen av fornybar og fase ut fossil energi energiproduksjon – som har vært tilfellet i Danmark. Det er  
imidlertid usikkerhet om hvor stor klimaeffekt økt norsk kraftutveksling vil ha.  

Deler av miljø- og naturvernorganisasjonene fokuserer i stor grad på at mellomlandsforbindelser vil 
bidra til klimagassreduksjoner. De har et langsiktig tidsperspektiv og tror at det fremtidige europeiske 
kraftsystemet er uten utslipp - hvor økt handel mellom land er en viktig forutsetning. Miljø- og naturver-
norganisasjonene mener EUs klimapolitikk vil presse frem en slik utvikling til tross for de tekniske, poli-
tiske og regulatoriske utfordringer som finnes i dag, og uavhengig av hvilken norsk regjering som sitter 
med makten. Aktørgruppen legger til grunn EUs mål å kutte klimagassutslipp med 80-95 prosent sam-
menlignet med 1990-nivå i 2050, som krever en fornybarandel på minst 45 prosent i 2050. I tillegg skal 
kraftsektoren være tilnærmet utslippsfri (Energy Roadmap 2050). 

I Danmark har handel med Norge bidratt til utbygging av vindkraft og reduksjon av kullkraft. I perioden 
fra 1994 til 2011 er dansk kullkraftproduksjon redusert med over 70 prosent (Energistatistik 2011). I 2030 
skal alle danske kullkraftverk være ute av drift og de skal ha 50 prosent vindkraft i kraftproduksjonen. 
Dette muliggjøres blant annet av økt handelskapasitet med Norge. De fleste intervjuobjektene mener 
Norge kan bidra på tilsvarende måte i andre europeiske land også. Miljø- og naturvernorganisasjonene 
og kraftprodusentene er tydelige på at dette vil redusere klimagassutslipp, mens i de andre aktørgrup-
pene er det større usikkerhet knyttet til klimaeffekten. Enkelte tror norsk vannkraft kun vil bidra til økt 
forbruk.

Når man ser hvor mye fornybar energi hvert enkelt land må bygge ut for å nå EUs 2020-mål i figur 21, er 
det naturlig å se for seg at energiomleggingen frem mot 2050 vil kreve stor innsats fra enkeltlandene. 
Det er tydelig at enkelte aktører i de ulike gruppene vi intervjuet ikke har tro på EUs ambisiøse klimamål, 
eller har et kortere tidsperspektiv slik at energiomleggingen ikke har store konsekvenser på norsk ener-
gipolitikk. Dette er en av de store forskjellene blant aktørene. 

Figur 21: EU landenes fornybarandel i henhold til EUs fornybardirektiv (kilde: NVE)
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Energiscenarioer fra britiske National Grid, som opererer det britiske kraft- og gassnettet, viser at marke-
det for norsk gass blir mindre jo bedre britene lykkes med sin energiomlegging. Behovet for utslippsfri 
balansekraft vil imidlertid øke. Hvis de britiske kravene i henhold til EUs fornybardirektiv nås, vil kon-
sekvensen bli lavere gassforbruk. Ifølge OED vil EU-landene ha «et behov for å øke gassimporten de neste 
årene» (Petroleumsmeldingen, kapittel 3.2 ). Dette illustrerer at EUs klima- og energipolitikk frem mot 
2050 ikke er tydelig integrert i norsk gasspolitikk.

Kraftprodusentene har i likhet med miljø- og naturvernorganisasjonene et langsiktig perspektiv i stor 
grad, og mener det europeiske kraftsystemet vil bli integrert i mye større grad i fremtiden av politiske 
og systemtekniske grunner. Man må ha i bakhodet at økt kraftutveksling har store økonomiske fordeler 
for næringen, men aktørene har jobbet med tematikken i flere tiår, har god fagkunnskap og har fulgt 
samfunnsdebatten i lang tid. Det kan dras noen paralleller fra prosessen rundt mellomlandsforbindelser 
og prosessen rundt innføringen av elsertifkatene, særlig når det gjelder samfunnsdebatten. Fokus i me-
dia er svært ofte på kraftpris i begge saker, både før og etter innføringen av sertifikatene. I tillegg er det 
uenighet om klimaeffekten. Kraftprodusenter mener både elsertifikatene og mellomlandsforbindelser er 
viktig klimatiltak.

Energiutredningen og litteraturstudien (Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020) støt-
ter dem i at mellomlandsforbindelser har en positiv klimaeffekt på lang sikt siden de bidrar til energiom-
legging til mer fornybar energiproduksjon, og at «høyere priser vil øke lønnsomheten av investeringer i ny 
kraftproduksjon og stimulere til ytterligere reduksjoner i forbruk» (Energiutredningen s. 236). Rapportene 
viser til at klimaeffekten er mer usikker på kort sikt siden flere mellomlandsforbindelser vil øke kraft-
prisene, som på kort sikt kan bety at fossile kraftverk i Norden vil produsere litt mer. I denne rapporten 
viser representanten fra FrP til at kraftutveksling med europeisk land betyr mer kullkraft inn i det nor-
ske kraftsystemet. De som har et lengre tidsperspektiv på klimaspørsmålene mener imidlertid at Norge 
i fremtiden ikke vil importere mer kullkraft siden Europa er i ferd med å legge om til mer fornybar energi 
og skal fase ut kullkraft.   

Klimaperspektivet er ikke inkludert i de norske politiske målene for mellomlandsforbindelser, noe som 
betyr at forbindelsene ikke bygges for å øke fornybarandelen i forbindelsesland slik som miljø- og 
naturvernorganisasjonene ønsker. De mener dette illustrerer manglende helhet mellom norsk energi- og 
klimapolitikk, og etterlyser at både potensialet for økt fornybarandel i forbindelsesland og potensialet 
for havvind integreres i politikken rundt mellomlandsforbindelser. Et annet eksempel på manglende hel-
hetlig klima- og energipolitikk som trekkes frem er regjeringens nasjonale handlingsplan for fornybar-
direktivet, som legger opp til en differanse mellom kraftforbruk og kraftproduksjon på rundt 17 TWh 
– uten å skissere hvordan overskuddet skal brukes. Miljø- og naturvernorganisasjonene betrakter elserti-
fikatmarkedet som et virkemiddel for å få til klimagassreduksjoner, men opplever ikke at det er tydelig 
fra politisk hold at støtteordningen skal brukes til konvertering fra fossil til fornybar energi. Dette har 
også blitt et tema i samfunnsdebatten i 2012, for eksempel i Brennpunkt 25. september på NRK1. 

Flere intervjuobjekter viser til at et kraftoverskudd og fallende kraftpriser sannsynligvis vil gi økt norsk 
kraftforbruk. Hvis dette brukes på kraftintensiv produksjon vil det være et positivt klimabidrag, men hvis 
det brukes til å øke husholdningenes forbruk vil det ha negativ klimaeffekt. En økt kraftpris vil derimot øke 
nordmenns motivasjon for energieffektivisering, som er et mål i norsk energipolitikk. Sammenhengen 
mellom kraftpris og energieffektivisering må heller ikke overdrives, siden nettleien i dag utgjør over 
halvparten av de totale kraftkostnadene til husholdningene. Nettleien i lavere nettnivå vil også stige som 
følge av planlagte nettinvesteringer i lavere nettnivå.  



64  •  Kommer Norge på nett med Europa?

NORSK FORSYNINGSSIKKERHET
Alle aktørgruppene vi intervjuet mener mellomlandsforbindelser er viktige for å styrke norsk forsyn-
ingssikkerhet. Det norske vannkraftsystemet gjør Norge avhengig av kraftutveksling i dag, og mer ure-
gulerbar kraftproduksjon, som vindkraft og småkraft, som følge av elsertifikatmarkedet og økt tilsig som 
følge av klimaendringer, vil gjøre Norge avhengig av økt eksport i våte år og økt import i tørre år. 

Flere mener den norske forsyningssikkerheten vil bli tilstrekkelig styrket gjennom dagens utbygging-
splaner for mellomlandsforbindelser, noe som kan tyde på at også nettaktørene er inkludert i det poli-
tiske kompromisset – som dagens utbyggingsplaner beskrives som. Det vises imidlertid til at ener-
giomleggingen i Europa og økt kraftutbygging i Norge kan endre kraftsystemene i så stor grad at det er 
usikkert om norsk forsyningssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens utbyggingsplaner. Det 
vises også til at det norske kraftforbruket er mer avhengig av fleksibilitet enn tidligere, og den må økes i 
takt med kraftproduksjonen. Det kan tyde på at tidsperspektivet aktørene legger til grunn avgjør om de 
mener forsyningssikkerheten blir tilstrekkelig styrket.   

Norsk forsyningssikkerhet står sterkt i norsk energipolitikk, og er avgjørende for utbygging av mellom-
landsforbindelser – i tillegg til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Statnett prioriterer prosjekter som vil 
utbedre en klart dårlig forsyningssikkerhet og prosjekter som vil sikre forsyningssikkerheten, i tillegg 
til prosjekter som oppfyller tilknytningsplikten før mellomlandsforbindelser. (Investeringsplan 2012 
s. 2). Dette tilsier at dersom norsk forsyningssikkerhet betraktes som tilstrekkelig styrket etter dagens 
utbyggingsplaner for mellomlandsforbindelser, vil nasjonale prosjekter prioriteres over eventuelt nye 
mellomlandsforbindelser. Dette er en av årsakene til at kraftprodusentene mener utbyggingstakten av 
mellomlandsforbindelser vil bli nedjustert med statlig eierskap, og til at de ønsker mer langsiktige utbyg-
gingsplaner. Det kan også være en årsak til at norske myndigheter ikke ønsker å legge slike planer nå. 
Hensynet til forsyningssikkerhet er også en av hovedgrunnene til at OED mener statlig eierskap er mest 
hensiktsmessig siden Statnett har best mulighet til å se porteføljen av mellomlandsforbindelser i sam-
menheng med det innenlandske kraftnettet. (Høringsnotat s. 3). 
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Hovedfunn 
Basert på analysen av kartlegging og det politiske bildet vil vi her skissere de viktigste hovedfunnene.

ET POLITISK KOMPROMISS
Politikken på mellomlandsforbindelser fremstår som aktørdrevet, og dagens utbyggingsplaner beskrives 
som et politisk kompromiss mellom kraftprodusenter og industriaktører, hvor forsyningssikkerhet ivare-
tas i tilstrekkelig grad. Enkelte aktørgrupper mener det gjør det krevende å være tydelig på at de ønsker 
utbygging av mellomlandsforbindelser utover dagens planer. 

INGEN LANGSIKTIG POLITISK STRATEGI
Regjeringen fører en politikk hvor mellomlandsforbindelser skal bygges ut skrittvis for å sikre norsk 
forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Alle intervjuobjektene i rapporten etterlyser 
en langsiktig strategisk retning i politikken rundt mellomlandsforbindelser, hvor Norges rolle i et fremti-
dig europeisk kraftmarked diskuteres.

STATLIG EIERSKAP FORUTSETTER FØRINGER
En langsiktig politisk strategi vil bli enda viktigere dersom lovforslaget om statlig eierskap blir vedtatt. 
Da vil kommersielle initiativ falle bort og alle fremtidige initiativ og utredninger vil komme fra Statnett, 
hvis mandat fokuserer på forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Flere aktørgrupper 
mener klare politiske føringer er avgjørende for å gi Statnett flere incentiver til å etablere flere mellom-
landsforbindelser etter 2020.

KAPASITET FORSINKER UTBYGGING
Ressurssituasjonen i Statnett beskrives som et problem av de fleste aktørgruppene. Det pekes på at 
kapasitetsutfordringene forsinker nasjonale nettoppgraderinger og dermed mellomlandsforbindelsene. 
Særlig kraftprodusentene mener dette tilsier at kommersielle aktører må slippes til på eiersiden.  

MER KRAFT GIR MULIGHETER
Mer kraft gir Norge store muligheter for å øke utvekslingskapasiteten, å kutte klimagassutslipp i Norge 
og øke produksjonen av kraftintensive produkter. Realisering av mulighetene krever en langsiktig poli-
tikk som inkluderer produksjon, nett, industri og klimaperspektivet. Alle intervjuobjektene mener norske 
politikkområder behandles i for stor grad sektorvis, og etterlyser helhet. 

FINANSIERINGSORDNING SKAPER MOTSTAND
Det norske kraftnettet skal oppgraderes kraftig, i hovedsak for å dekke nasjonale behov. I tillegg skal 
det bygges mellomlandsforbindelser. Dette vil påføre kraftkrevende industri og andre forbrukere store 
kostnader. Alle aktørgruppene tror kostnadsøkningen vil skape motstand, og det er enighet om at nett-
kostnadene bør fordeles på andre måter enn i dag for å skape aksept for utbyggingene. Statnett arbeider 
også med endringer innenfor perioden 2014-2018. Særlig gruppen med fagbevegelse og industriaktører 
mener det er behov for endringer i utover Statnetts handlingsrom og mener OED må legge nye føringer 
for kostnadsfordelingen.
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NATURVERDIER UNDERVURDERES
Kraftprodusenter og nettaktører mener motstanden mot naturinngrep som følge av nasjonale nettut-
bygginger kan bygges ned ved mer informasjon og tidligere involvering av berørte parter. Det er kun 
miljø- og naturvernorganisasjonene som trekker frem naturinngrep i seg selv, og ikke motstanden mot 
naturinngrep, som hovedutfordringen. De mener utbyggerne må ta inn over seg at det er selve na-
turinngrepet som skaper motstanden, og at motstanden dermed kun kan bygges ned ved å ta naturver-
dier mer på alvor. De mener det må stilles strengere miljøkrav til utbyggere og at konsesjonsmyndighet-
er må fokusere mer på naturforvaltning.  

MANGLENDE KLIMAPERSPEKTIV
Miljø- og naturvernorganisasjoner ser på mellomlandsforbindelser som et klimaverktøy, som kan øke 
fornybarandelen i andre europeiske land. De mener derfor klimaperspektivet må integreres i politik-
ken på mellomlandsforbindelser, og energipolitikken generelt. Kraftprodusentene deler dette optimis-
tiske synet på klimafordelene, og har til en viss grad løftet klimaperspektivet inn i den politiske debat-
ten. Nettaktørene er ikke tydelige på dette området, selv om kraftnett fremstilles som avgjørende for 
klimagassreduksjoner. 

EUS KLIMAFOKUS PÅVIRKER NORGE
EUs energipolitikk har et tydelig klimafokus, og peker mot et mer integrert europeisk kraftmarked. Dette 
vil påvirke Norge, og flere aktørgrupper mener norske politikere må ta stilling til hvilken rolle Norge skal 
ha i et slikt fremtidig marked. En offensiv posisjon ovenfor EU vil gi økt innflytelse på rollen. En mer mål-
rettet forskning på balansekraft, som Energi21 har forslått, vil kunne gi politikerne faktagrunnlag hvis 
den igangsettes raskt. 

EN MYTE MED KRAFT
Ifølge fagutredninger vil mellomlandsforbindelser ha liten påvirkning på kraftprisen i Norge og Norden, 
gitt den kommende utbyggingen av kraft. Alle politikerne og aktørgruppene, med unntak av gruppen 
med fagbevegelse og industriaktører, støtter dette. Flere kaller det en myte at mellomlandsforbindelser 
gir økt kraftpris. Likevel er det økt strømpris som dominerer samfunnsdebatten - og til en viss grad den 
politiske debatten - rundt mellomlandsforbindelser, og dette gir liten aksept for satsing og utbygging.  
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ZEROs anbefalinger
Basert på rapportens hovedfunn vil miljøstiftelsen ZERO her foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at 
mellomlandsforbindelser blir en naturlig del av et fremtidig fornybart energisystem.  

POLITISK LANGSIKTIG STRATEGI
For å bruke elsertifikatene og energieffektivisering til klimagassreduksjoner er det nødvendig at det 
etableres en langsiktig strategisk retning i den norske politikken på mellomlandsforbindelser. Norge har 
store muligheter for å øke utvekslingskapasiteten, kutte klimagassutslipp i Norge og øke produksjonen 
av kraftintensive produkter som aluminium. Det viktigste er at norsk fornybar energi brukes til å kutte 
klimagassutslipp.  

KAPASITETSPROBLEMENE MÅ BEHANDLES POLITISK
Ressurssituasjonen i Statnett tilsier at det blir krevende å gjennomføre planlagte nettprosjekter den 
kommende tiårsperioden. Dette må behandles politisk, og det må avklares om selskapet kan gjennom-
føre prosjektene på tid hvis de tilføres kapital eller assistanse. Hvis ikke bør kommersielle aktører slippes 
til, gitt at dette gir bidrar til en økt utbyggingstakt. 

TYDELIGE POLITISKE FØRINGER
Statnett må få tydelige politiske føringer for prioritering av ulike prosjekter gjennom for eksempel en-
dringer i selskapets mandat. Dette er særlig viktig hvis lovforslaget om statlig eierskap innføres, og kom-
mersielle initiativ faller bort. Da må Statnett få flere incentiver for å planlegge og bygge mellomlands-
forbindelser enn de har i dag. 

FINANSIERINGSORDNINGEN MÅ ENDRES
En del av uenighetene kunne vært unngått ved å endre dagens finansieringsordning for sentralnettet 
og mellomlandsforbindelser. Statnett vurderer alternativer, men regjeringen bør også vurdere kostnads-
fordelinger som ligger utenfor Statnetts handlingsrom. Gitt at lovforslaget om statlig eierskap innføres 
kan alternativene for mellomlandsforbindelser være at kostnadsoverskridelser tas direkte av staten eller 
at staten på andre måter tar hele eller deler av investeringskostnadene. En ny finansieringsordning kan 
være avgjørende for å øke aksepten blant industriaktører og vanlige forbrukere. De andre interessegrup-
pene må også anerkjenne at dagens finansieringsordning kan svekke konkurranseevnen til norsk kraft-
intensiv industri.

NATURVERDIER MÅ PRIORITERES
Kraftprodusentenes og nettselskapenes strategi om å bygge ned motstand med en tydeligere kommu-
nikasjon om verdiskaping og behov kan muligens bidra noe. Utbyggerne må i tillegg anerkjenne at na-
turinngrep i seg selv er en stor utfordring. De må fokusere på konsekvenser for biologisk mangfold og 
naturlandskap tidlig i prosessene, og skåne dette i større grad – blant annet ved at alternativene med 
stor negativ konsekvens for biologisk mangfold ikke utredes. De må også inkludere dette i sin kommuni-
kasjon. Konsesjonsmyndighetene må også fokusere mer på naturmangfold og sette strengere miljøkrav 
for å redusere motstanden mot naturinngrep.
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NETT ER ET KLIMAVERKTØY
Nettaktørene må lære av kraftprodusenter og løfte klimaperspektivet inn i nettpolitikken. Kraftnett er 
en svært viktig forutsetning for å kutte klimagassutslipp – men klimaperspektivet er i liten grad inklu-
dert i dagens nettpolitikk generelt, og mellomlandsforbindelser spesielt. ZERO mener klima bør være 
et selvstendig kriterium for å bygge nett – på lik linje med forsyningssikkerhet, og mener dette tilsier en 
ambisiøs satsing på mellomlandsforbindelser.    

KLIMAMÅL INN I ENERGIPOLITIKKEN
I 2050 skal Norge være karbonnøytralt og EU skal ha redusert klimagassutslippene med rundt 90 prosent. 
Alt dreier seg om å begrense global oppvarming til to grader i 2100. Disse klimamålene må integreres i 
norsk energipolitikk siden klimatiltak er avhengig av en mindre sektorvis politikk. Vi trenger ikke en ny 
energiutredning, men norsk energipolitikk må konkretisere hvordan norsk energisektor skal bidra til kli-
mamålene til gitte tidspunkter frem mot 2050. Sjekkpunkter gjør det mulig å iverksettes ekstratiltak hvis 
nødvendig. 

RASK ETABLERING AV FME
Energi21 anbefaler målrettet forskning på balansekraft og energisystemer, for å undersøke konsekvenser 
og potensial av en optimalisering av vannkraftsystemet. Dette bør igangsettes raskt for å gi aktører og 
politikerne mer kunnskap. Planlegging av nye mellomlandsforbindelser må ikke settes på vent til forsk-
ningen er gjennomført.  

ENERGIOMLEGGING KREVER TILPASNING
Energiomleggingen i tråd med EUs energipolitikk endrer de tradisjonelle strukturene i energimarkedene. 
Hvis EU lykkes med sine energi- og klimamål vil den norske energisektoren stå ovenfor et europeisk 
energimarked med lavere importbehov av olje og gass. Den norske energipolitikken bør allerede i dag 
styrkes med et mer internasjonalt fokus på fornybar energi og klima for å kunne tilpasse seg et slikt frem-
tidig marked.  

TO ER EN START
De to mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia er en start på en tettere integrering av 
Norge og kontinentet. De burde vært bygget før og det er ingenting som tyder på at dette er nok. I 
et fremtidig Europa med utslippsfri kraftproduksjon vil krafthandel mellom land være et viktig bidrag 
til å optimalisere fornybar energiproduksjon. I dag kan det virke som planleggingen av fremtidige mel-
lomlandsforbindelser er satt på vent på grunn av investeringsetterslepet i sentralnettet og for å ivareta 
kompromisset som dagens utbyggingsplaner beskrives som. Planlegging av fremtidige forbindelser et-
ter 2020 må starte i dag.  
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Kjøllefjord Vindpark i Lebesby kommune, Finnmark. (Foto: Statkraft)
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Fagkapittel 1:  

Energisituasjonen i Norge 
Dette kapittelet vil ta for seg energisituasjonen i Norge med hovedfokus på produksjonssammensetning, 
forbruk og ressursgrunnlag. Nettsystem, eierstruktur og mulighetene for kraftutveksling sett i sammen-
heng med produksjonen vil også bli utdypet. 

NORSK ENERGIPRODUKSJON OG FORBRUK
Norge er i en særskilt situasjon med tanke på tilgang til naturressurser. Vi har tilgang på store olje- og 
gassforekomster, i tillegg til vannkraft til elektrisitetsproduksjon. Norge er i dag den største produsenten 
av vannkraft i Europa, og den sjette største på verdensbasis. Vannkraften har opp gjennom årene vært 
offentlig driftet, både innen produksjon og overføring. I 1991 trådte Energiloven i kraft, som innebar en  
liberalisering av markedet. Loven kom som følge av et ønske om at kraftsektoren skulle følge sam-
funnsøkonomiske prinsipper, jevne ut prisforskjeller, i tillegg til å håndtere ubalanser mellom tilbud og et-
terspørsel. Overføring og distribusjon av kraft ble også etter liberaliseringen monopolistisk drevet under-
lagt en ny regulator (NVE), mens produksjon og omsetning ble konkurranseutsatt. (Energiutredningen). 

Hjemfall er en del av de norske konsesjonslovene, og har betydning for utviklingen av det norske 
vannkraftsystemet. Loven ble innført i 1909 for å hindre at utenlandsk storkapital fikk kontroll over den 
norske vannkraften, og vedtatt endret i Stortinget september 2008 etter dom i EFTA-domstolen. Det 
grunnleggende prinsippet i loven er at offentlig eierskap til landets vannkraftressurser holdes på statlig, 
fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Det gis ikke konsesjoner til private for erverv av vannfall og kraft-
verk, men private kan eie inntil en tredjedel av offentlig eide vannkraftverk. Våren 2009 vedtok Stortinget 
også en lovendring som åpner for utleie av vannkraftanlegg i perioder inntil 15 år både til offentlige og 
private aktører. (Store Norske Leksikon, 2012a)

Norge har i mange år vært netto eksportør av energi. I 2011 hadde vi en total energiproduksjon på 2 
316 TWh, hvorav 2 008 TWh av disse ble eksportert, sluttbruken i Norge var da på 322 TWh (SSB 2012a). 
Størsteparten av Norges energieksport er råolje og naturgass. (Lindberg, M.) 

Elektrisitet dekker hele 70 prosent av all fastlandsenergibruk i Norge, og er dermed den mest brukte en-
ergikilden til stasjonære formål4. Av de energikrevende sektorene som ikke dekkes av elektrisitet i Norge 
er de største transport og landbruk. Kraftkrevende industri og petroleumsvirksomhet står for omtrent 
40 prosent av elektrisitetsforbruket i Norge. (NVE 2011). I 2011 var kraftimporten til Norge på 11,3 TWh 
elektrisitet, mens det ble eksportert 14,3 TWh. Siden 2000 har Norge vært nettoeksportør av kraft syv av 
tolv år (SSB 2012b). Dette avhenger av tilsig og temperatur.   

Selv om Norges kraftproduksjon i utgangspunktet er dominert av fornybar energi, finnes det noe fos-
sil kraftproduksjon. På Kårstø og Mongstad står det to gasskraftverk, og det er også et gasskraftverk på 
Melkøya i Finnmark som er tilknyttet petroleumsproduksjon. Vindkraft og gasskraft utgjør under fem 
prosent av produksjonssammensetningen.

4  ”Energi til bygninger, industrielle prosesser og produksjon av energivarer kalles stasjonær energibruk, til forskjell fra 
mobil energibruk.” (NVE 2011)
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VANNKRAFTRESSURSER 
Norsk vannkraft hadde i 2011 en midlere årsproduksjon5 på 125,6 TWh (beregnet på tilsigstall fra 1970-
1999), og en samlet effektkapasitet på 30,14 GW. Vi har i Norge muligheten til å lagre vann tilsvarende 85 
TWh, som utgjør nesten 70 prosent av vår midlere årsproduksjon. Dette gir oss stor fleksibilitet i forhold 
til regulering i vårt kraftsystem. (Energiutredningen)

Figur 22 viser en oversikt over vannkraftpotensialet i Norge fra og med 1. januar 2012, hvor den poten-
sielle midlere årsproduksjonen er gitt til 214,2 TWh, med utgangspunkt i data fra tilsigsperioden 1981-
2010. Av midlere årsproduksjon utgjør 130 TWh produksjon fra eksisterende kraftverk og 50,4 TWh av 
tilgjengelige vannkraftressurser er gitt som enten vernede, eller prosjekter som har fått avslag på søknad 
om konsesjon. Mulig ny produksjon inkludert opprusting og utvidelse er anslått til 6,9 TWh, og for små 
kraftverk inkludert opprusting og utvidelse er det estimert en potensiell produksjon på 15,8 TWh. (NVE 
2012). Det er med andre ord teoretisk mulig å øke produksjonen med totalt 33,8 TWh innen vannkraft.

Figur 22: Vannkraftpotensiale pr. 01.01.2012. (NVE 2012)

Grunnet økt fornybarproduksjon, energieffektivisering og klimaendringer, som fører til våtere og mild-
ere klima på vinteren, vil vi i Norge de kommende årene ha et betydelig kraftoverskudd. Samtidig er 
vilkårsrevisjoner6 og vanndirektivet7 forventet å motvirke denne effekten i noen grad, ettersom de bærer 
strengere miljøkrav med seg. (Energiutredningen). 

5  Normal årsproduksjon
6  ”Revisjon av vilkår for regulering, skjer med hjemmel i vassdragsreguleringsloven etter 30 eller 50 år” (Energiutredningen)
7  EU direktiv som legger rammer for forvaltning av vann
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DAGENS NETTSYSTEM OG EIERSTRUKTUR
Forbrukere i Norge er bundet til sin lokale nettoperatør. NVE er den regulerende myndigheten, og er 
ansvarlig for å kontrollere nettvirksomheten. Sammen med Konkurransetilsynet kontrollerer også NVE 
at konkurransevilkårene i markedet blir oppfylt. Alle aktører har i Norge krav på nettjenester til ikke-dis-
kriminerende og objektive tariffer og vilkår. Nettselskap er ikke pålagt å investere i overføringsanlegg for 
tilkobling og produksjon, men gjeldende praksis er at produsentene kan kreve tilkobling dersom det er 
ledig kapasitet i nettet. Regelen som da gjelder er første mann til mølla. (Lindberg, M.)

Staten eier 90 prosent av sentralnettet i Norge gjennom det systemansvarlige nettselskapet Statnett, 
som har det overordnede ansvaret for nettet. Dette innebærer drift, vedlikehold og utvikling av sentral-
nettet, i tillegg til forbindelsene til utlandet. Hovedgrunnen til dette er fordi systemsikkerheten da ivare- 
tas gjennom tredjepartsadgang til forbindelsen, og at inntektene brukes til å dekke kostnader som opp-
står i nettet (Nettmeldingen). Andre store eiere av de resterende 10 prosentene er BKK, SKL, Lyse og 
Hafslund, og kun en liten del av det 11 000 km store sentralnettet er eid av kommuner og fylker. Det re-
gionale nettet er på rundt 19 000 km, og distribusjonsnettet i Norge på rundt 305 000 km, begge er stort 
sett eid av fylker og kommuner. (Energiutredningen)

Statnett anslår at selskapet skal investere mellom 50 og 70 milliarder i sentralnettet og mellomlands-
forbindelser den kommende tiårsperioden (Investeringsplan 2012). I tillegg til forsyningssikkerhet 
skyldes behovet for utbygging mer fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst blant annet i petroleums-
sektoren, industrien og områder med befolkningsøkning og ønsket om å utjevne regionale ubalan-
ser og kraftpriser. Det er nettkundene som finansierer investeringene i nettet gjennom å betale tariffer. 
Tarifferingen er regulert av myndighetene direkte gjennom krav og påbud for nettvirksomhet, og indi-
rekte gjennom økonomiske insentiver. Formålet er å sikre at forbrukerne ikke betaler for mye for nettet, 
samtidig som investeringene i nettet er tilstrekkelig for å sikre kapasitet og kvalitet (Nettmeldingen). 

DAGENS FORBINDELSER OG PLANER FOR UTBYGGING
Det er i Norge en samlet utvekslingskapasitet på maksimalt 5500 MW, av disse er omtrent 700 MW instal-
lert til Nederland, ca. 1000 MW til Danmark, mellom 3200-3600 MW til Sverige, 50 MW til Russland og 
70-120 MW til Finland (Store Norske Leksikon, 2012b). Det foreligger planer om tre nye kabler som skal 
bygges til utlandet. Tabell to viser mellomlandsforbindelsene som er planlagt, i tillegg til Skagerrak 4 
som allerede er under utbygging.

Mellomlandsforbindelser
Forventet  

investeringsnivå 
(MNOK)

Idriftsettelsesdato Kapasitet 
(MW) Status

Skagerrak 4: Danmark 1400-1700 2014 700 Under 
utbygging

NSN: Storbritannia 6000-8000 2020 1400 Under 
planlegging

NordGer/NORD.LINK: Tyskland 6000-8000 2018 1400 Under 
planlegging

Sydvestlinken: Sverige 3300-5000 2018-2020  
(tidsplanen revideres) 1400 Under 

planlegging

Tabell 2: Planlagt investeringsaktivitet på mellomlandsforbindelser (Investeringsplan 2012)
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Det viktigste kriteriet for utbygging av mellomlandsforbindelser er samfunnsøkonomisk lønnsom-
het, gjennom riktige prioriteringer og balansert utvikling. Statnett har skissert opp fire overordnede  
prioriteringsprinsipper som i tillegg til samfunnsøkonomisk lønnsomhet styrer investeringene i sen-
tralnettet. Prinsippene i prioritert rekkefølge er å utbedre dårlig forsyningssikkerhet, å oppfylle tilknyt-
ningsplikten, øvrige prosjekter for å bedre forsyningssikkerheten, og andre prosjekter, for eksempel økt 
handelskapasitet mot utlandet (Investeringsplan 2012).

 

Som for det nasjonale sentralnettet er det ordinære strømkunder som gjennom strømregningen (nett-
leien) betaler for mellomlandskabler. Tanken er at investeringen inntjenes gjennom flaskehalsinntekter 
til den systemansvarlige nettoperatøren, altså Statnett, som igjen går tilbake til samfunnet i form av at 
nettleien reduseres. Flaskehalsinntekter oppnås når man har prisforskjeller mellom to områder, og strøm-
men flyter da fra området med lavest pris til området med høyest. Eierne av mellomlandsforbindelsene 
får en inntekt fra transport av kraft mellom land som er lik overført volum ganger med prisforskjellen. I 
Norge importerer vi stort sett på natten, i helger, når det er overskudd av vindkraft og i tørrår. Når prisen 
er høy på kontinentet, som på morgenen og ettermiddagen, eksporterer vi strøm fra Norge, i tillegg til i 
våte år (Energiutredningen). 

Mellomlandsforbindelser krever både anleggskonsesjon og utenlandskonsesjon. Anleggskonsesjonen 
retter seg mot tekniske forhold, mens utenlandskonsesjonen krever en helhetlig vurdering av prosjekt-
ets samfunnsøkonomiske virkninger. (Høringsnotat s. 3). OED går nå inn for å endre ordlyden i utenlands-
konsesjonen etter tilbakemelding fra ESA om at nåværende beskrivelse er uklar. I høringsnotatet går der-
for OED inn for å presisere at konsesjonsplikten omfatter fysisk utførsel og innførsel av elektrisk energi, 
men ikke finansiell handel. (Høringsnotat s. 3).   

I Norge er det vanlig å handle systemtjenester i kraftmarkedet. Det finnes tre forskjellige typer system-
tjenester i det norske kraftsystemet, og disse er reaktiv effekt, lastfølging og systemvern. Reaktiv effekt 
skal håndtere plutselige endringer i spenningen i nettet, som enten må oppjusteres eller nedjusteres for 
å forhindre at alvorlige hendelser oppstår. Lokale aktører står da klar til å levere eller fjerne reaktiv effekt 
etter hva som er behovet for å holde nettet stabilt. Lastfølging betyr at produsenter enten utsetter eller 
fremskynder planlagt produksjon med opptil fem minutter for å møte forbruksmønsteret. Systemvern er 
inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller øke overføringsgrenser, og dette kan gjøres på 
forskjellige måter. Felles for systemtjenester er at man mottar godtgjørelse for tjenesten man stiller dis-
ponibel. (Statnett systemtjenester). 

I tillegg til å utveksle kraft basert på prisforskjeller i døgnmarkedet (Elspot), kan mellomlandsforbindels-
er også brukes til handel med system- og balansetjenester. Ifølge Energiutredningen kan denne typen 
handel foregå ved at man avsetter noe av kapasiteten i forbindelsene til dette formålet, eller ved at man 
kun handler i motsatt retning av kraftflyten. I situasjoner med full import kan man for eksempel tilby økt 
norsk produksjon og redusert import. Mye tyder på at salg av reserver og rask regulering kan gi større 
inntekter per MW overføringskapasitet enn ordinær krafthandel. Med mer enn 100 GW vindkraft rundt 
Nordsjøen kan behovet for ulike typer reserver og regulering bli betydelig. Det er mulig å tenke seg at 
norsk vannkraft i framtiden vil bidra med flere tusen MW til slik hurtig regulering av kraftproduksjonen 
(Energiutredningen). 
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Fagkapittel 2:  

Energisituasjonen i Europa
Dette kapittelet vil ta for seg den nåværende energisituasjonen i Europa. Det vil i korte trekk bli rede-
gjort for hvordan systemet i dag er bygd opp, politiske planer og mål, og hva som er driverne for økt 
overføringskapasitet. I tillegg vil kapittelet beskrive situasjonen hos noen av våre nærmeste europeiske 
naboer. 

ENERGISYSTEMET OG POLITISKE MÅL
Det europeiske energisystemet har historisk sett vært, og er også i dag preget av energiproduksjon fra 
fossile kilder. I figur 23 kan man se at i EU-27 landene står kull og gass for over halvparten av all kraft-
produksjon. (Eurostat 2012)

Figur 23: Netto kraftproduksjon i EU-27 landene i 2009 i prosent av total produksjon (GWh). (Eurostat 2012)

Fornybardirektivet er et EU-direktiv med et overordnet mål om å øke andelen av fornybar energi i Europa, 
som trådte i kraft i Norge i desember 2011. Målet skal oppnås gjennom et felles europeisk rammeverk, 
som stimulerer til utbygging og oppgradering av anlegg. Direktivet stiller krav til nasjonale mål for an-
delen av fornybar energi i det totale energiforbruket og i transportsektoren, og vil kreve en omlegging av 
det eksisterende energisystemet i Europa. Direktivet kom som et resultat av EUs klimamål om 20 prosent 
reduksjon av klimagassutslipp, 20 prosent fornybarandel i energiproduksjon, 20 prosents energieffek-
tivisering og 10 prosent fornybarandel i drivstoffbruk. Dette er kjent som 20-20-20-målene innen 2020. 
Målet som gjør seg spesielt gjeldende for denne rapporten er at 20 prosent av EUs samlede energiforsyn-
ing i 2020 skal komme fra fornybar energiproduksjon. (Fornybardirektivet). 
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EU har i tillegg utviklet en kjøreplan, eller et veikart for å nå disse målene, kjent som Roadmap towards 
a low-carbon economy in 2050. Dette er en mer langsiktig klimaplan, som foreslår at EU skal senke sine 
utslipp med 80-90 prosent sammenlignet med 1990 nivå innen 2050. (DG CLIMA). Veikartet gir også eks-
empler på hvordan de største utslippssektorene kan redusere sine utslipp kostnadseffektivt, og legger 
vekt på viktigheten av videre markedsintegrasjon, utvikling av markedsplasser og regulering i det euro-
peiske kraftmarkedet. (Energiutredningen). På bakgrunn av dette er det også utarbeidet et eget veikart 
for energisektoren som ser på ulike handlingsalternativer for å redusere utslippene i kraftproduksjonen. 
Dette innebærer blant annet alternativer med høyt innslag av fornybar, energieffektivisering og karbon-
fangst og lagring.

Den tredje energimarkedspakken består av fem ulike lovforslag og ble vedtatt i 2009. Den inneholder 
deriblant direktiver for både kraft- og gassmarkedet. Pakken ble innført som et virkemiddel for å oppnå 
et integrert indre energimarked, og målet var å oppnå fellesregler for transmisjon, produksjon, distribu-
sjon og forsyning av elektrisitet og gass. I tillegg ønsket man å oppnå konkurranse i et integrert, sikkert 
og bærekraftig europeisk kraftmarked. (Energiutredningen). 

Energiinfrastrukturpakken ble foreslått av Europakommisjonen i 2011, og er et lovverk som tar opp prob-
lematikken rundt Europas energiinfrastruktur, og at den må forbedres dersom man ønsker å nå 20-20-20 
målene. Kommisjonen hevder at oppgradert og ny energiinfrastruktur i Europa er nødvendig for å koble 
ny energiproduksjon til nettet og for at det indre energimarkedet skal kunne fungere. Pakken består av 
to lovforslag og beskriver en finansierings- og utvelgelsesmodell for hvordan nettet kan utvikles optimalt 
i tråd med EUs målsetninger om forsyningssikkerhet, bærekraft og vekst (Energiinfrastrukturpakken). 

EUs kvotehandelssystem for CO2 setter et tak og skal redusere EUs utslipp frem mot 2020. Det er ventet 
at Kommisjonen i løpet av 2013 vil revidere systemet for å bedre reflektere dens politiske målsetninger, 
nemlig en CO2-pris som faser ut skitten produksjon og erstattes med ren. I tillegg er det ventet at EU i 
løpet av de nærmeste årene også vil komme med konkrete forslag for et bindende klima- og energiram-
meverk frem mot 2030. 

Kombinert vil EU-lovverket føre til en introduksjon av mer fornybare kilder i det europeiske kraftmarke-
det. Fornybar energi er væravhengig, og derfor oftest uregulerbare, noe som vil føre til økt behov for reg-
ulerbar kraft. I tillegg til dette vil utfasingen av tysk kjernekraft gi store endringer i kraftbalansen. Figur 24 
viser utbyggingsplanene for fornybar energi i Nord-Europa. I Tyskland er det planer om å integrere mye 
fornybar kapasitet blant annet nordvest på fastlandet og til havs (ENTSO-E 2012). 
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Figur 24: drivere for nettutvikling (ENTSO-E 2012)

Investeringer i havbasert vindkraft i Nordsjøen er forventet å være et av hovedvirkemidlene for å nå for-
nybarmålene frem mot og etter 2020. Integrering av store mengder vind på en effektiv og økonomisk 
gunstig måte er en stor utfordring, og havbasert vind i Nordsjøen er derfor en av hovedprioritetene i 
Energiinfrastrukturpakken fra EU frem mot 2020. En av de største utfordringene er å opprettholde tilbu-
det når produksjonen er lav, og kommersielle muligheter når produksjonen er høy. Til dette trenger man 
regulerbar kraft som kan tilpasses vindmøllenes produksjon. (ENTSO-E 2012)   

Økt kapasitet mellom Norden og resten av Europa trekkes fram som et viktig element for å møte de for-
ventede endringene i det europeiske kraftsystemet. Norge har nesten 50 prosent av Europas vannkraft-
magasinkapasitet. En utnyttelse av dette potensialet for regulering av europeiske kraftsystemer er 
avhengig av mellomlandsforbindelser. (ENTSO-E 2012). Figur 25 viser et antatt kraftoverføringsmønster i 
2020, hvor Norge er antatt å være netto eksportør av kraft.  
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Figur 25: kraftoverføringsmønstre i 2020 (ENTSO-E 2012)

ENERGI- OG KLIMAMÅL I NABOLAND
I de kommende avsnittene vil mål og planer for Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland bli pre-
sentert, og det tegnes et bilde av landenes behov for balansekraft. 

DANMARK
Danmark vedtok i 2012 Energiaftalen, som er en plan for veien mot et 100 prosent fornybart samfunn in-
nen sektorene elektrisitet, varme, industri og transport i 2050. Målet er at halvparten av danskenes elek-
trisitetsforbruk allerede i 2020 skal dekkes av vindmøller, sammenlignet med én fjerdedel i dag. Denne 
økningen i vindkraft vil bidra til å øke Danmarks behov for balansekraft. Avtalen inneholder en rekke 
energipolitiske initiativer frem mot 2020, og det er også vedtatt at det i slutten av 2018 skal diskuteres 
supplementære initiativer i tillegg til de som allerede er tilstede. 

(KEMIN 2012).  
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TYSKLAND
Tyskland innførte i 2010 Energiekoncept, en nasjonal plan som mot 2050 har som hovedmål å oppnå 
100 prosent reduksjon i utslipp. Elektrisitetssektoren er i Tyskland den største bidragsyteren til utslipp, 
og i 2009 kom hele 43 prosent av Tysklands utslipp fra nettopp denne sektoren. Ettersom det produseres 
mye elektrisitet fra kull i Tyskland, så kan det gjøres store reduksjoner ved å legge om produksjonen fra 
kullbasert til fornybart, og dette er også nødvendig om Tyskland ønsker å oppnå sine klimamål. I tillegg 
lanserte også Tyskland i 2011 Energiewende, som er en plan for hvordan man skal fase ut kjernekraft i 
løpet av 10 år. (Lindberg, M.)

I et politisk besluttet program vedtatt av den nåværende regjerningen i Tyskland (Eckpunktepapier) 
nevnes det at det er behov for smarte distribusjonsnett i sammenheng med utbygging av fornybar en-
ergi. Det nevnes også at det er behov for utvikling av nye teknologier for lagring, for å ha mulighet til å 
jevne ut fluktuerende produksjon, i tillegg til ytterligere fremskritt i samarbeidet om utbygging av forny-
bar energi i Europa og samspillet land imellom. (BMU 2011) 

STORBRITANNIA
Storbritannia har som overordnet mål, fastsatt i the Climate Change Act av 2008, å ha en utslippsreduk-
sjon i 2050 som er minst 80 prosent lavere enn i 1990. De har videre satt opp fire såkalte karbonbud-
sjetter for hvordan de skal nå de overordnede lovpålagte målene. Gjennom karbonbudsjettene ønsker 
regjerningen å legge en langsiktig plan for hvordan Storbritannia kan legge om til en lav-karbon øko-
nomi. (DECC 2012) 

NEDERLAND
Nederland har ikke utformet noen ny nasjonalplan etter at EUs fornybardirektiv trådte i kraft. De har for 
øvrig et ønske om å øke fornybarandelen til 14 prosent innen 2020, fra 4 prosent i 2010. Av disse 14 
prosentene er et konkret mål å oppnå 6 GW installert vindkraft på land innen 2020. Videre ønsker regjer-
ingen at utviklingen skal skje på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Et virkemiddel innført for å 
oppnå høyere fornybar produksjon i Nederland er en tilskuddsordning som går under navnet SDE+, som 
har som hovedmål å gi støtte til de mest effektive fornybar prosjektene. I 2012 er budsjettet til tilskudds-
ordningen på 1,7 milliarder euro. Andre tiltak for å minke klimagassutslipp er økt skatt på naturgass og at 
skattefritaket for kull i elektrisitetsproduksjonen opphører. (Rijksoverheid 2012) 
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EIERSTRUKTUR MELLOMLANDSFORBINDELSER
Eierstrukturen i de forskjellige landene vil her bli presentert, ettersom dette kan ha en innvirkning på 
investeringene som blir gjort i mellomlandskabler.

DANMARK
Energinet.dk er det danske systemansvarlige nettselskapet, og har hovedansvar for Danmarks mel-
lomlandskabler i samarbeid med de systemansvarlige nettselskapene i landene kablene knyttes til. 
Energinet.dk eies av den danske staten, og ble dannet i 2005 i en fusjon mellom Eltra, Elkraft System, 
Elkraft Transmission og Gastra. Energitilsynet er den regulerende myndigheten i Danmark. (Energinet.dk 
2012).

TYSKLAND
Det finnes hele fire systemansvarlige nettselskap i Tyskland, og disse er: Amprion, EnBW transportnetze, 
TenneT TSO, og 50 Hz transmission. De fire selskapene har forskjellige områder i Tyskland hvor de har an-
svar for nettet, tidligere kontrollert av de fire store elektrisitetsprodusentene i Tyskland (EnBW, RWE, EON, 
Vattenfall). De fire nettselskapene er alle aksjeselskap, bortsett fra TenneT Holding som er eid av den 
nederlandske staten. I Tyskland er det Bundesnetzagentur som er regulerende myndighet, og deres opp-
gave er blant annet å overvåke de fire systemansvarlige nettselskapene. Det er de systemansvarlige nett-
selskapene selv som velger å inngå samarbeid om mellomlandsforbindelser med de systemansvarlige 
nettselskapene i andre land. 

STORBRITANNIA
National Grid UK er det systemansvarlige nettselskapet i Storbritannia. Det er et internasjonalt el-
ektrisitets- og gasselskap, og er et av de største investoreide energiselskapene i verden. Regjeringen 
driver en markedsmodell hvor en hvilken som helst privat eller kommersiell aktør kan bygge og drifte 
en mellomlandskabel, og det er ingen statlig kontroll over hvor de bygges. (National Grid 2012). Ofgem 
(the Office of Gas and Electricity Markets) er forøvrig regulerende myndighet i Storbritannia, og regulerer 
mellomlandskablene. 

NEDERLAND
TenneT er det systemansvarlige nettselskapet i Nederland, og er ansvarlig for mellomlandsforbindelser. 
Selskapet er eid av staten, og legger vekt på skillet mellom de forskjelllige datterselskapene.  TenneT 
TSO B.V. har lovpålagte oppgaver knyttet til håndtering av det nasjonale overføringsnettet, i tillegg til å 
opprettholde balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nederlandske kraftnettet. I Tyskland arbeider 
TenneT TSO og TenneT Offshore med å regulere elektrisitet, og er én av fire systemansvarlige nettselskap. 
(TenneT 2012) 
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Vedlegg
SITATER I MEDIA FRA OLJE- OG ENERGIMINISTER OLA BORTEN MOE

I VG 3. april 2006 uttalte Borten Moe følgende:  

«Vi bør ikke være en del av et europeisk kraftmarked. Vi bør være selvforsynt med billig kraft og la dette være et 
konkurransefortrinn for vår industri.»  

I Dagens Næringsliv 31. mars 2011 uttalte statsråden:

«Jeg håper strømoverskuddet går opp og prisene ned. Forbrukerne skal fi nansiere en storstilt utbygging av for-Jeg håper strømoverskuddet går opp og prisene ned. Forbrukerne skal finansiere en storstilt utbygging av for-
nybar kraft. Da er det rimelig at de får tilbake noe av pengene i form av lavere priser.»  I det samme intervjuet 
la han til at han mener Norge bør «holde igjen» utbyggingen av mellomlandsforbindelser.  

I Teknisk Ukeblad 26. august 2011 uttalte statsråden:

«Når det gjelder reguleringskapasiteten som Norge er i stand til å levere til Europa, er det min oppfatning at 
det først og fremst er gjennom gass at dette er mulig». 

I Aftenposten 19. juni 2012 uttalte statsråden:

«Å bruke norske skattepenger for å øke kraftproduksjonen, for så å selge det med tap til Europa, det er jo ikke 
noen fantastisk forretningsidé.» 

Ola Borten Moe sier i det samme intervjuet at «vi skal legge til rette for økt utveksling av kraft, med trykk på 
veksling. Det gir oss sikkerhet og verdiskaping, og det gir kontinentet reguleringskapasitet som de har bruk for. 
Og det er bra for klimaet.» Statsråden legger til at han «håper på økt kraftforbruk» i alminnelig forsyning, i 
industrien og til elektrifisering av sokkelen. 

PRISSCENARIOER I RAPPORTENE FRA LITTERATURSTUDIEN

KLEMT MELLOM KINA OG KLIMA:
Analysevariabler: total kraftetterspørsel (delt i industri og annet forbruk), produksjonskapasitet (delt i 
kjernekraft, vindkraft og vannkraft), overføringskapasitet til kontinentet, brenselspriser, CO2-pris, gass-
pris, kullpris og oljepris. Norge, Sverige og Finland er analysert. Simuleringer gjort i BID-modell, og analy-
serer situasjonen i 2025.

SCENARIO 1 (ÉN VERDEN): 
• Overføringskapasitet til kontinentet: 4400 MW

• Kraftoverskudd Norge: 9,5 TWh, Norden: 41 TWh

• Kraftpris: 72,9 øre/kWh
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Med en ekstra kabel (+1400 MW) øker kraftprisen med 2 øre/kWh, med en mindre kabel (-1400 MW) re-
duseres kraftprisen med 3,8 øre/kWh.

SCENARIO 2 (NORSK NEDTUR):
• Overføringskapasitet til kontinentet: 6400 MW

• Kraftoverskudd Norge: 10,5 TWh, Norden: 0

• Kraftpris: 83,6 øre/kWh

Med en ekstra kabel (+1400 MW) øker kraftprisen med 0,1 øre/kWh, med en mindre kabel (-1400 MW) 
reduseres kraftprisen med 0,3 øre/kWh.

SCENARIO 3 (DELT VERDEN):
• Overføringskapasitet til kontinentet: 2300 MW

• Kraftoverskudd Norge: 15,5 TWh, Norden: 0,4 TWh

• Kraftpris: 45 øre/kWh

Med en ekstra kabel (+1400 MW) øker kraftprisen med 0,7 øre/kWh, med en mindre kabel (-1400 MW) 
reduseres kraftprisen med 0,1 øre/kWh.

SCENARIO 4 (NORSK OPPTUR):
• Overføringskapasitet til kontinentet: 2300 MW

• Kraftoverskudd Norge: -11 TWh, Norden: 27,5 TWh

• Kraftpris: 24,6 øre/kWh

Med en ekstra kabel (+1400 MW) øker kraftprisen med 1 øre/kWh, med en mindre kabel (-1400 MW) re-
duseres kraftprisen med 1,6 øre/kWh.

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020
Analysevariabler: Brenselspriser, CO2-priser, produksjonsmiks i Norden og Europa, kraftetterspørsel, kraft-
balanse og mellomlandsforbindelser. Simuleringer er gjort i THEMA-modell, og analyserer situasjonen i 
2020.

SCENARIO 1 (OVERSKUDD/HØY):
• Kraftoverskudd Norden: 36 TWh

• Verdi fleksibilitet: høy

Overføringskapasitet til Tyskland og Storbritannia: 2800 MW

• Kraftpris: 37,1 øre/kWh

Overføringskapasitet til Tyskland, Storbritannia og Nederland: 4500 MW

• Kraftpris: 38,4 øre/kWh
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SCENARIO 2 (BALANSE/HØY):
• Kraftoverskudd Norden: 2 TWh

• Verdi fleksibilitet: høy

Overføringskapasitet til Tyskland og Storbritannia: 2800 MW

• Kraftpris: 43,5 øre/kWh

Overføringskapasitet til Tyskland, Storbritannia og Nederland: 4500 MW

• Kraftpris: 44,0 øre/kWh

SCENARIO 3 (OVERSKUDD/LAV):
• Kraftoverskudd Norden: 36 TWh

• Verdi fleksibilitet: lav

Overføringskapasitet til Tyskland og Storbritannia: 2800 MW

• Kraftpris: 24,6 øre/kWh

Overføringskapasitet til Tyskland, Storbritannia og Nederland: 4500 MW

• Kraftpris: 25,5 øre/kWh

SCENARIO 4 (BALANSE/LAV):
• Kraftoverskudd Norden: 2 TWh

• Verdi fleksibilitet: lav

Overføringskapasitet til Tyskland og Storbritannia: 2800 MW

• Kraftpris: 28,9 øre/kWh

Overføringskapasitet til Tyskland, Storbritannia og Nederland: 4500 MW

• Kraftpris: 29,1 øre/kWh
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INTERVJUGUIDE DYBDEINTERVJU

SELSKAPETS ARBEID OG HOLDNINGER
Hvordan har selskapet ditt jobbet med utenlandsforbindelser, direkte og indirekte?

BARRIERER OG DRIVERE
Hvilke barrierer finnes i Norge i dag knyttet til satsing og utbygging av mellomlandsforbindelser?

Hva skal til for å bygge ned disse barrierene? 

Hvilke drivere er det for slik satsing og utbygging?

Hva skal til for å forsterke disse driverne? 

Hvilke nye drivere kan utvikles i framtiden og hvordan? 

NORGES FRAMTIDIGE ROLLE
Hvilke tanker gjør du deg om Norges rolle som eksportør av regulerbar vannkraft til Europa?

Hva vurderer du Norges rolle som krafteksportør eller effekt-leverandør?

Dagens utvekslingskapasitet er på rundt 5000 MW, og Statnetts planer vil gi rundt 4000 MW til 2020-tal-
let i følge Energiutredningen. (Nye linjer til Sverige, Danmark, Tyskland og England) Hvor stor vil utevek-
slingskapasiteten bli fram mot 2030 og 2050 med dagens politikk? 

Mener dere målet bør være høyere eller lavere fram mot 2030-2050?

Bør det være et mål for Norge å bidra til økt fornybarutbygging eller kutt i fossil energiproduksjon i andre 
land?
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