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Kundenes forventinger har endret seg
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Foto; TV2 hjelper deg

Foto; dynamisksalong

Stabil 

strømforsyning

Rett pris

Grønne valg!

100 % stabilitet

Rett pris: Forståelig 

og rettferdig!

Rask og enkel tilkobling!



Noe har skjedd de siste årene….  Nye kunder
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«Mye er grønt»

Elektrifisering av eksiterende industri

Produksjon av batterier, hydrogen og grønt drivstoff

Solparker og solceller på tak

Ladeanlegg for buss, bil, båt 

CO2-rensing

m.m
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Foto; NSW arkitektur /JBI



Omsøkt effekt i kø*
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Vestfold 

500 MW

Vestfold 

500 MW

Rjukan 

100 MW

*Per 19.05.2022

Dette er uten saker som er søkt direkte til Statnett

Grenland* 

2000 MW

Grenland* 

2000 MW
* Alt regionalnett forsynt av transmisjonsnettet i 

Grenland



Nye tilknytninger krever nytt nett
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Gjennomføre konseptvalg-utredning

Bygge, 

sette i drift 

og tilknytte 

kunde

Tilknyttet
Tidligfase 

veiledning

Forespørsel 

om  

nettkapasitet 

fra kunde

Konsesjonsprosess, 

prosjektering, 

innhente tilbud

Behov for tiltak? 

(DF-vurdering)

Tilknyttet

Nei

Lede har investeringsplaner for ca 3,5 mrd de neste 5 årene



Når er nettet fullt?  
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Regionalnett

Høyspent 

Lavspent 

Transmisjonsnett MOMENTAN REDUNDANS

~ MOMENTAN REDUNDANS

RADIALER + OMKOBLINGSMULIGHETER

1. SPENNINGSFORHOLD  2.TERMISK KAPASITET

Vurdering av kapasitet i nettet opp mot forbruksprognoser og konkrete tilknytninger



Oppsummert så langt:
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• Enorm etterspørsel etter nettkapasitet –

på alle nettnivåer

• «Nettet er fullt»

• Hva kan vi gjøre?



Hva gjør vi nå?  Kan vi trylle?
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A: Utnytte dagens nett bedre B: Benytte alternativer til nett

C: Forvalte kapasiteten - Hindre  

markedsbarrierer D: Tilknytte kunder raskere



A: Utnytter dagens nett bedre! 
Kjenne til faktiske grenser: Måle! Overvåke!
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Termisk belastnings-

grense, kontinuerlig drift

90 °C

2
Maksimal, faktisk 

kappetemperatur

51 °C

3
Beregnet ledertemperatur 

(REN Grøft)

99 °C

1

1

2

3

Avsluttet 

testperiod

e

Ved å sensorere «hot-spots»:

… og kontinuerlig overvåke temperatur

.. kan vi redusere risiko ved høy belastning, ta bedre beslutninger og drive bedre 

utnyttelse av nettet

Eksempel 1: Temperaturovervåking



B: Alternativer til nett
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Incentiver/tariff



Tilknytning på vilkår
- en gjensidig frivillig avtale om å la seg utkoble ved feil
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C: Forvalte ledig kapasitet
- ny køordning- basert på modenhet
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«Førstemann til mølla» skaper store markedsbarrierer
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Først til mølla
Hindre 

markedsbarrierer



Hva skaper en «markedsbarriere»?

Et hinder for markedsadgang for øvrige kunder som 

følge av at en kunde «sitter på» en effektrettighet som :

1. Ikke tas i bruk til forventet tid (grunnet forsinkelse 

eller kansellering), og/eller

2. Overstiger reelt effektbehov
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Hvorfor trenger vi en ny «køordning»?

Nettkapasitet er blitt en knapphetsgode med stor verdi, og må 

forvaltes samfunnsmessig rasjonelt

I gammel ordning ble kapasitet reservert ved allerede ved søknad om 

kapasitet

Prosjektene som søker først er ikke nødvendigvis de mest realistiske

Umodne prosjekter skaper markedsbarrierer for modne prosjekter
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Bygge, 

sette i drift 

og tilknytte 

kunde

Køordning for tiknytninger > 1 MW i regionalnett og transmisjonsnett 

Gjennomføre konseptvalg-utredning Tilknyttet
Tidligfase 

veiledning

Forespørsel 

om  

nettkapasitet 

fra kunde

Konsesjonsprosess, 

prosjektering, 

innhente tilbud

Rangering etter:

• Modenhetsscore

• Nettutnyttelse

• Søknadsdato

Innhente 

modenhets-

informasjon

Kvalifisering Avtale om reservasjon kan inngås – på avklart tiltakModenhets-

scoring

«Modenhetsvurdering»

Behov for tiltak? 

(DF-vurdering)

Dokumentert effektbehov

Milepælsplan

Finansiering

Faktisk fremdrift



Kvalifikasjonskrav
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• For å vurderes som moden nok til reservasjon må kunden kunne fremlegge informasjon om:

1. Hvem som skal bli sluttkunde

2. Effektbudsjett

3. Milepælsplan

4. Finansiering

5. Foreløpig fremdrift



1

2

3

4
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Gjennomføre konseptvalg-

utredning

Bygge, 

sette i drift 

og tilknytte 

kunde

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Tilknyttet

Fase 1

Tidligfase 

veiledning

Konsesjonsprosess, 

prosjektering, 

innhente tilbud

Fase 0
Prioritering etter:

• Modenhetsscore

• Nettutnyttelse

• Søknadsdato

Innhente 

modenhets-

informasjon

Kvalifisering og 

modenhetsscoring

Behov for tiltak? 

(DF-vurdering)

Avtale om reservasjon kan inngås

2

3

4

5

3

4

5 2 2

3

4

Fullt!

Ikke kvalifisert

Trekker seg/ 

mangler fremdrift

1

2

3

4

5

Stor tilrettelegger

Ny industri

Elektrifisering av 

eksisterende industri

Datasenter

Batteriproduksjon

3

2

4



D: Øke takten! 
-Effektivisere tilknytningsprosessen og nettutbyggingsprosessen- ligge i forkant med planer
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Redusere ledetider?

Kan vi effektivisere tilknytningsprosessen og 

nettutbyggingsprosessen?

– Redusere ledetider?

Økt digitalisering og automatisering

Kan vi ligge i forkant med planene våre?

Venter i spenning på Strømnettutvalget

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Inntil 1 år

Uker/måneder

Regionalnett

Høyspent 

Lavspent 

Transmisjonsnett



Bottom up 
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1. Forespørsel fra kunden

2. Tiltak hos Lede
2-5 år

3. Tiltak hos Statnett
2-10 år

3. Tilknytte kunder raskt

1. Ny kapasitet hos Statnett

2. Nødvendige tiltak hos Lede for å 

utnytte ny kapasitet

Top down



Oppsummert
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A: Utnytte dagens nett B: Alternativer til nett

C: Forvalte ledig kapasitet D: Opp med takten



lede.no


