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Vestland er det 
største kraftfylket

• I 2019 sendte Vestland 18 TWh ut 
av fylket som overskudd. Det er 
mer enn produksjonen i noe annet 
fylket.



• Kraftnettet i Bergensregionen – Ytre ring 
– tåler ikke store, nye industrietableringer.

• Vi er i det grønne skiftet, og skal ta 
industrien fra Nordsjøen og tilbake på 
land. Da trenger vi et solid kraftnett som 
tåler å levere strøm til nye, grønne 
industrietableringer. 

• Fylkesordføraren i Vestland leverte 
26.06.2020, saman med Byråd i Bergen 
kommune, Ordførar i Øygarden kommune 
og Leiar i Regionrådet Nordhordland ei 
bekymringsmelding til Olje- og 
energiminister Tina Bru om 
kraftsituasjonen i Bergensområdet



Statnett sitt sentralnett er bygget for å føre kraft 
ut av Vestland – ikke for distribusjon i fylket



10 industriprosjekt er sette på vent i Vestland 
fordi dei ikkje har fått tilsegn om kraft



BKK Nett er enig

• Kraftdirektøren peikar på to 
fakta: Det er elektrifisering som 
skal løysa klimakrisa. Og det 
skjer no.

• – Vi er ikkje i nærleiken av å ha 
eit straumnett som svarar på 
desse utfordringane. Det grøne 
skiftet går fort. Meir enn 70 
prosent av det innmelde 
behovet er kome inn i løpet av 
2020, seier Tømmernes.



Konseptvalgutredning nå
i OED















Tiltak 1: forsere
nettforsterkninger kort
sikt

• Oppgradering Sogndal-Modalen-
Mongstad-Kollsnes

• Dette arbeidet må forsterkes, 
forseres og forpliktes slik at 
krafttilgang ikke hindrer grønne
industrietableringer i området slik
som nå er tilfellet. Statnett vil ha 
oppgradering ferdig i 2026-2028. 
Dette løpet bør stå klar i 2025. 

• Ny forbindelse dimensjonert for 
420kV fra Kollsnes til Mongstad er
bygget. Linjen kjører likevel bare 
på 300kV. 



«Fast track» for ny kraftlinje til
Kollsnes (2025-2030)

• Statnetts planlegger linjen skal være klar i 2030. 

• Det bør ses på hvilke systemer og regelverk gitt
Statnett for å bygge ut nye traseer. Omstillingen
næringslivet står i i dag krever at raskere utbygging
av nye kraftlinjer. Bergensregionen ønsker prioritert
og rask saksbehandling innenfor loven som sikrer
krafttilgang som møter planlagt industribehov etter
2025.

• Statnett må velge traséalternativ for ny ledning til
Kollsnes som gir minst potensial for konflikt – som
for eksempel lang sjøkabeltrasé.

• NVE og Statnett går i dialog om å forenkle og 
fremskynde konsesjonsprosessen og økt bruk av 
parallell behandling. 

• Konsekvensutredning og detaljplanlegging starter 
før de formelle vedtakene i NVE.



Fullføre Ytre 
ring fra Sotra 
til Modal fra 

300kV til 
420kV



Øke lokal 
produksjon 
og 
fleksibilitet

• Det må kartlegges muligheter for 
lokalutkobling og fleksibelt 
forbruk

• Gjøre avtaler med større brukere

• Husholdninger: Smartstyring av 
varme, varmtvann og lading

• Mål 100 MW?

•Det planlegges 4 vindmøller med 
batteri 50-100 MW på Mongstad

Bergen som 
fornybarhovedstaden:

• Lokal produksjon av sol med 
batteri

• Økt energieffektivisering

• Er det mulig med 50 MW 
innen 5 år?



Utsette elektrifisering 
av Troll B og C og 
Oseberg

• Totalt trenger plattformene 221 
MW i effekt, og de forventer å 
bruke 1,77 TWh i året.

• Elektrifisering fra Kollsnes 
kombinert med stenging av 
gasskraftverket på Mongstad 
forverrer kraftsituasjonen i ytre 
ring. 

• Ligger nå i Olje- og 
Energidepartementet for vedtak



Bergensområdet som smartnett-pilot – utnytte nettet enda bedre

Stordata behandling  
Automatiske handlinger

basert  på driftsituasjonen.

Handlinger

Batteri/Vind  
Mongstad

Økt 
fleksibelt 
forbruk



Konklusjoner

• Raskere nettutbedringer - Forsere 
Statnett sine utbyggingsplaner

• Øke fleksibilitet i forbruk 

• Økt lokal energiproduksjon

• Smart-nett i Bergensområdet –
automatisterte handlinger 

• Vente med elektrifisering av Troll 
B og C til nettsituasjonen er 
bedret

• Se om igjen på muligheter for økt 
strømuttak i eksisterende nett 

• Energiverk Mongstad som 
ringevikar til nett-tiltak er på 
plass?


