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1 Sammendrag 
 
En sterk befolkningsvekst har gitt et økt energi- og effektforbruk i regionen. Sammen med et 
aldrende eksisterende strømnett, gjør dette at det er behov for å vurdere hvordan framtidens 
strømnett på Jæren skal struktureres og fornyes. Hovedmål er å sikre forsyningssikkerheten 
for befolkningen i området i kommende tiår. Denne rapporten dokumenterer tilstanden i 
dagens strømnett og synliggjør behovet for forsterkning av dette. 
 
Dagens Jærnett er en betegnelse på regionalnettet mellom Stokkeland transformatorstasjon 
i Sandnes og Kjelland transformatorstasjon ved Egersund. Dette strømnettet forsyner kunder 
hovedsakelig i kommunene Klepp, Time og Hå. Regionalnettet består i dag av 12 stk. 
transformatorstasjoner og ca. 85 km luftlinje og jordkabel.  
 
I kommunene Hå, Klepp og Time har det vært en økning i antall innbyggere fra ca. 26 500 i 
1970 til ca. 51 500 innbyggere i dag. Denne utviklingen er ventet å fortsette, og prognosene 
viser det samlede folketallet i 2040 forventes å være om lag 80 000 innbyggere. En slik 
befolkningsvekst merkes allerede i dag i et strømnett som i begrenset grad er fornyet i takt 
med befolkningsøkningen. Prognosene for videre vekst medfører at det nå er nødvendig å 
gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten dersom forsyningssikkerheten til befolkning og 
næringsliv også i framtiden skal kunne opprettholdes på et godt nivå. 
 
Effektøkingen i Hå, Klepp og Time kommune har vært svært stor. For 30 år siden var 
forbruket rundt 100 MW, mens maksimalverdien for vinteren 2013/2014 ble målt til 208 MW. 
Forbruket forventes i følge prognosene å øke til nærmere 400 MW i 2060. Dersom det ikke 
gjennomføres tiltak vil en slik vekst gradvis svekke forsyningssikkerheten i årene fremover, 
fordi eksisterende strømnett ikke har kapasitet til å håndtere en slik vekst.  
 
Samtidig nærmer mange komponenter i strømnettet seg utgangen av sin tekniske levetid. 
Utbyggingen av eksisterende strømnett ble i all hovedsak gjort i perioden fra 1945-1980. 
Gjennom en god drift og et godt vedlikehold er levetiden på en rekke komponenter forlenget, 
men kombinasjonen aldrende strømnett og økende forbruk medfører i stadig større grad 
utfordringer med å kunne ta utstyr ut av drift for vedlikehold.  
 
Allerede i dag er det utfordringer ved forsyningssikkerheten i Jærnettet. 
Forsyningssikkerheten, dvs. systemets evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter 
energi med riktig kvalitet uten vesentlige avbrudd eller begrensninger, svekkes gjennom en 
svekket driftssikkerhet. Driftssikkerheten, dvs. kraftsystemets evne til å tåle uforutsette 
hendelser (bla. utfall av anleggsdeler), forutsetter at det finnes tilstrekkelig reserve både i 
stasjoner og forbindelser mellom disse. Selv om Jærnettet ble bygd med en god kapasitet, 
så er effektøkningen som følge av befolkningsveksten nå kommet dit at videre vekst vil 
svekke forsyningssikkerheten, og det må gjennomføres tiltak for å forbedre denne.  
Lyse Elnett sine nye overordnede kriterier tilsier at det skal være N-1 på 
transformatorytelsen i alle stasjoner samt på alle linjer. Dette betyr at det skal finnes 
momentan reserve ved eventuelt utfall av viktige komponenter i nettet. Jærnettet, slik det 
fremstår i dag, oppfyller ikke disse kriteriene. Eksempelvis er det slik at det allerede i dag 
ikke finnes reserve i hoveddelen av årets timer ved en eventuell feil knyttet til forsyningen inn 
i Jærnettet fra Stokkeland. Denne risikoen øker med økende belastning i nettet, og i 2040 vil 
lasten de kaldeste vinterdagene overstige systemkapasiteten ved intakt strømnett.  
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Det pågår for tiden et detaljert arbeid knyttet til en teknisk vurdering av enkeltkomponenter i 
nettet slik at flaskehalser kan identifiseres. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men det er 
forventet at dette vil bidra til ytterligere å tydeliggjøre behovet for en fornying og 
oppgradering av nettet. 
 
Prognosene for Sør-Jæren viser stor befolkningsvekst med tilhørende økende strøm- og 
effektforbruk. Et fremtidig Jærnett må være tilstrekkelig dimensjonert slik at det kan håndtere 
den høyeste belastningen i strømnettet, samtidig som det er feil på en av forbindelsene. 
 
På Sør-Jæren er det små muligheter for å øke den lokale produksjonen for å møte 
kommende forbruksvekst. Med den underliggende veksten i forbruk er det også lite realistisk 
at selv omfattende og raskt iverksatte tiltak innen energiøkonomisering eller omlegging av 
energisystemet skal kunne dekke det fremtidige kapasitetsbehovet i nettet. Sør-Jæren vil 
således være helt avhengig av en oppgradert infrastruktur for å sikre en pålitelig 
strømforsyning i de kommende årene. 
 
Planleggingen av framtidens Jærnett er et omfattende prosjekt.  
Lyse Elnett ønsker en bred medvirkning i denne prosessen, både fra det offentlige, 
grunneiere og andre private interessenter eller organisasjoner, slik at regionen får de beste 
og mest framtidsrettede plasseringene av linjetraseer og transformatorstasjoner i Jærnettet. 
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2 Hvorfor er sikker strømforsyning viktig? 
 
Et moderne samfunn er avhengig av å ha en robust og stabil energiforsyning, og må ha 
sikkerhet for at det til enhver tid er kapasitet til å transportere elektrisk kraft gjennom 
strømnettet. Dersom elektrisiteten uteblir lammes verdifull produksjon samt vitale tjenester 
og funksjoner i samfunnet.  
 
Forsyningssikkerheten vil aldri kunne bli 100 %, da dette ville kreve urimelig store 
investeringer i infrastruktur. Det er likevel viktig at forsyningssikkerheten holdes på et så høyt 
nivå som overhode mulig, samtidig som dette balanseres mot kostnadene ved å investere i 
ny eller oppgradert infrastruktur. 
 
Eventuelle knapphetssituasjoner må på kort sikt håndteres gjennom driften av kraftnettet og 
fleksibilitet på produksjonssiden (hovedsakelig magasindisponeringen). På lang sikt er 
energieffektivisering, forbrukerfleksibilitet, investeringer i kraftnett og ny 
produksjonskapasitet vesentlig.  
 
Leveringspåliteligheten for strøm er generelt stabil og god i Norge. Norske strømkunder 
mister i gjennomsnitt strømmen 1,6 ganger i løpet av et år. Hvert strømavbrudd varer i 
gjennomsnitt litt over en time. Andelen ikke levert energi (i forhold til levert energi) har vist en 
fallende tendens de siste 15 årene. Selv om trenden er positiv, viste orkanen ”Dagmar”, som 
traff Vestlandet julen 2011, at større utfall fortsatt kan inntreffe her i landet. ”Dagmar” 
rammet strømkunder i større eller mindre grad i 14 fylker. Kraftigst vind, og størst 
konsekvenser, ble det på sørlige deler av Sunnmøre. Til sammen ble 570 000 personer 
strømløse som følge av orkanen på landsbasis, hvorav over 200 000 fortsatt ikke hadde fått 
strømmen tilbake 6 timer etter at feilen oppstod. Rogaland kom godt ut av denne konkrete 
hendelsen, men slike ekstreme hendelser illustrerer sårbarheten i kraftsystemet. 
 
Spørsmål omkring forsyningssikkerhet for elektrisitet har i de senere år vært gjenstand for 
atskillig oppmerksomhet og diskusjon ref. OED, Meld.St..14, 2011-2012 . Toleransen for 
avbrudd har blitt mindre, og tilsvarende har dermed verdien av sikker strømforsyning blitt 
større. En årsak til det økte fokuset på forsyningssikkerhet er trolig at samfunnets og den 
enkeltes avhengighet av strøm har økt. Velstandsøkning og teknologisk utvikling er to 
grunner til dette. Økonomisk vekst har bidratt til økt energibehov som følge av større 
produksjon av varer og tjenester. Veksten i disponibel inntekt har delvis blitt benyttet til å øke 
forbruket og dermed også etterspørselen etter produkter som krever elektrisk energi. Den 
teknologiske utviklingen har ført til at elektriske produkter stadig har blitt rimeligere og lettere 
tilgjengelige for vanlige husholdninger og bedrifter. Utvikling av sofistikerte produkter og 
produksjonsprosesser, som er mer avhengig av stabil strømforsyning og god 
spenningskvalitet, har også økt kravene til leveringskvalitet og -pålitelighet for strøm. 
 
Kravene til forsyningssikkerhet forventes å øke ytterligere i de kommende årene. Tilflytting til 
byene bidrar til at energiforbruket vokser på steder som ligger langt unna kraftverkene. Dette 
øker igjen behovet for kapasitet i det strømnettet som transporterer kraften fra 
produksjonssted til forbrukere. På den annen side kan sammensetningen av energibruken 
være annerledes i byene. Blant annet kan sentralisert bosetting gi en bedre mulighet for bruk 
av bla. fjernvarme. 
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Et vesentlig trekk ved elektrifiseringen av dagliglivet, både i hjemmene og på 
arbeidsplassene, er at det vokser fram teknologier for bedre styring og kontroll av 
energiforbruket. Resultatet av en slik utvikling kan være noe mindre behov for effektkapasitet 
(og eventuelt energi) enn uten slik teknologi. Virkningen av denne teknologien er imidlertid 
foreløpig ikke kjent. 
 
 

2.1 Hva skjer i samfunnet når strømmen blir borte? 
 
De samfunnsmessige konsekvensene øker med varigheten av et strømbrudd. Korte 
strømbrudd (mindre enn 4 timer) utgjør sjelden noen fare for liv og helse, men 
sannsynligheten for alvorlige konsekvenser øker når strømforsyningen uteblir over lengre 
tidsrom.  
 
Et lengre strømbrudd fører naturlig nok til store utfordringer for husholdninger, næringsliv, 
industri, helsetjenester, vannforsyning, husdyrhold og transport. Apparater og hjelpemidler 
som vi omgir oss med i det daglige vil da ikke være tilgjengelige. Dette kan være 
trygghetsalarm og medisinsk utstyr hos pleietrengende, elektriske heiser og bensinpumper. 
På vinterstid medfører strømbrudd i tillegg ofte bortfall av varme da mange husholdninger – 
spesielt i urbane strøk - har elektrisitet som eneste oppvarmingskilde. For landbruk og 
husdyrhold, som er dominerende på Sør-Jæren, kan strømbrudd ha store konsekvenser da 
mange gårdbrukere ikke har egen reserveforsyning. For industrien kan selv kortvarige 
strømbrudd føre til full stans i produksjonen med påfølgende store økonomiske tap Ref. 
publikasjon nr.349-2012 og nr.354-2012,Energi Norge. 
 
De beredskapsmessige problemstillingene knyttet til helt eller delvis bortfall av 
strømforsyningen er komplekse. Selv om enkeltkunder for egen del kan sikre seg med 
nødstrømsaggregat, vil disse kunne oppleve svikt i tilførselen av nødvendige varer og 
tjenester fordi leverandører eller transportører også er avhengige av strøm. Det er anbefalt 
at virksomheter med ansvar for samfunnskritiske funksjoner systematisk kartlegger egen 
sårbarhet og planlegger for å kunne opprettholde nødvendig kontinuitet når uønskede 
hendelser, som blant annet avbrudd i kraftforsyningen, inntreffer (Ref. DSB, Temarapport 
Nasjonalt Risikobilde (NBR) 2012). 
 
Fylkesmannen i Rogaland påpeker i fylkes-ROS 2013 konsekvensene ved eventuell svikt i 
kraftforsyningen i Rogaland. Analysen viser at konsekvensene ved et lengre strømutfall vil 
være meget store både for næringsliv, offentlige funksjoner og befolkning. Kraftforsyning 
omtales sammen med telekommunikasjon som de mest kritiske infrastrukturene. I tillegg til å 
påpeke den gjensidige avhengigheten mellom disse, vektlegger analysen hvilke øvrige 
hendelser som påvirkes av langvarig svikt i strømforsyningen. 13 stk. konkrete hendelser 
listes som mulig konsekvens, deriblant svikt i matvare- og drikkevannsforsyning, samt ulike 
utfordringer for nødetater, helse- og omsorgstjenester og dyrehelse. På Sør-Jæren vil 
sistnevnte ha spesielt store konsekvenser da store deler av primærnæringen er knyttet til 
husdyrhold.  
 
Feil på anlegg vil oppstå fra tid til annen. Nasjonalt har antall feil i strømnettet på de høyeste 
spenningsnivåene sunket de siste ti årene, figur 1. Til tross for dette kan man ikke eliminere 
alle driftsforstyrrelser og eventuelle påfølgende avbrudd. 
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Figur 1: Årsak til driftsforstyrrelser på landsbasis i 33-420 kV strømnett for årene 1995-2013. Kilde: 
NVE (2013) 

 
 

2.2 Hva er forsyningssikkerhet? 
 
Elektrisk energiforsyning er kritisk infrastruktur og bærebjelken i et moderne samfunn. 
Knapphet og avbrudd i tilgangen på elektrisk energi kan være svært alvorlig og kostbart, i 
den ytterste konsekvens kan liv og helse stå på spill. Kravene til forsyningssikkerhet er høye 
og økende jfr.NOU 2012:9. Energi og spesielt elektrisitet benyttes til stadig flere oppgaver. 
En må som følge av dette legge til rette for en robust og fleksibel energiforsyning som tåler 
betydelige påkjenninger fra naturen i form av ras, flom og ekstreme værforhold. I tillegg til at 
strømnettet må overholde krav til leveringskvalitet ved fremtidig innmating fra fornybar 
elektrisk produksjon i lavlast, samt kunne takle perioder med høyt lastuttak uten lokal 
produksjon.  
 
Forsyningssikkerhet handler om energiforsyningens evne til å dekke forbrukernes 
etterspørsel etter energi med riktig kvalitet uten vesentlige avbrudd eller begrensninger. 
Dette henger også sammen med driftssikkerhet, som er kraftsystemets evne til å tåle 
uforutsette hendelser slik som bla. utfall av anleggsdeler 
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2.2.1 Kriterier for driftssikkerhet i kraftsystemet (N-1) 
 
Driftssikkerhet er primært knyttet til kraftsystemets evne til å håndtere uforutsette hendelser 
og likevel opprettholde en sikker (avbruddsfri) strømforsyning. Sikker drift er knyttet til 
kraftsystemets øyeblikksbilde og det er etablert et generelt kriterium for å vurdere 
driftssikkerhet (N-x). Vanligvis settes x=1. 
 

 
 
Regjeringen legger gjennom [OED, Meld.St.14, 2011-2012] stor vekt på at 
sikkerhetsmarginene i strømnettet skal være tilstrekkelig store og at forsyningssikkerheten 
skal være tilfredsstillende i hele landet. Krav om en driftssikkerhet iht. N-1 benyttes svært 
ofte som drifts- og/eller investeringskriterium på regional- og sentralnettnivå. OED og NVE 
anbefaler dette som investeringskriterium på disse spenningsnivåene. Det følger fra § 13 i 
Forskrift om energiutredninger at alle utvekslingspunkter i regionalnettet med manglende N-
1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales og nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriet 
skal beskrives og utredes. 
 
Kriterier som N-1 sier ikke noe om omfanget av en svikt i forsyningen, men som nevnt over 
kan konsekvensene av avbrudd være svært omfattende. Derfor opererer mange land med 
N-2 som kriterium for forsyning til for eksempel større byer.  
En full oversikt over de ulike kriterier for driftssikkerhet i kraftsystemet finnes i vedlegg 1. 
 
 

2.2.2 Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke-Levert-Energi (KILE) 
 

NVE har utarbeidet en metodikk for å anslå kostnadene ved avbrudd i kraftforsyningen 
basert på mengden Ikke-Levert-Energi (ILE). Dette medfører at det i kostnadsgrunnlaget til 
nettselskapene inngår et element (KILE) som skal sørge for at leveringspåliteligheten i 
kraftsystemet tas hensyn til. KILE-ordningen gir insentiver til samfunnsøkonomisk riktige 
investeringer ved at nettselskapene får lavere inntekter dersom det skjer feil i strømnettet 
som medfører avbrudd hos sluttbruker. Typiske avbruddskostnader varierer i dag mellom i 
størrelsesorden 6 og 130 kr/kWh, avhengig av tidspunkt, varighet og hvilke kundegrupper 
som blir berørt.  
 
KILE-ordningen er basert på den samlede verdien av tilgangen på elektrisk kraft, det vil si 
sluttbrukernes betalingsvilje. Verdien av å være tilknyttet strømnettet overhodet er svært 
høy, noe som påvirker betalingsviljen til sluttbrukerne og dermed fører til høye KILE-satser 
sammenlignet med normale nivåer for kraftpriser og nettleie. De høye satsene har 

Kriterier for driftssikkerhet i kraftsystemet 
 

N-1 drift 
Drift av nettet planlegges slik at det kan tåle utfall av én anleggskomponent, uten avbruddskonsekvenser, 
følgefeil eller varig overskridelse av overføringskapasitet eller spenningsgrenser.  
 
N-0 drift   
Om akseptabel drift ikke kan oppnås iht. N-1 kriteriet kan i enkelte områder anvendes N-0 drift. Dette 
innebærer ofte deling av nettet og ingen momentan reserve ved kritiske utfall.  Hensikten er å unngå 
begrensninger i kraftforsyningen (eks. unngå flaskehalskostnader/rasjonering), men innebærer at kritiske 
utfall kan medføre forsyningsavbrudd.   
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sammenheng med at verdiskapningen per kWh har steget som følge av den økonomiske 
veksten i samfunnet.  
Fra 1. januar 2015 øker KILE-satsene. Endringene medfører nye satser som gir typiske 
avbruddskostnader i størrelsesorden mellom 8 og 200 kr/kWh, avhengig av tidspunkt, 
varighet og kundegruppe.  
 
 
Utfordringer knyttet til KILE-ordningen 
KILE-ordningen omfatter alle avbrudd i strømnettet. Kostnaden avhenger av avbruddets 
varighet, når det finner sted (ulike satser for de forskjellige timer i døgnet og måneder i året), 
hvem som berøres av avbruddet og hvorvidt det er varslet eller ikke. Selv med KILE-
ordningen er det utfordrende å anslå verdien av forsyningssikkerhet, idet strømbrudd fører til 
en rekke indirekte kostnader som er vanskelige å tallfeste. Det er derfor grunn til å tro at de 
reelle samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrudd er høyere enn det fremkommer av 
KILE-beregninger med dagens satser. I beregninger må avbruddene dessuten ses i forhold 
til sannsynligheten for feil i strømnettet, som gjerne er basert på historiske feilstatistikker. I 
og med at driftssikkerheten i det norske kraftsystemet er svært høy og ikke nødvendigvis 
gjenspeiler forsyningssikkerheten, gir dette ikke fullgod informasjon om den reelle 
feilsannsynligheten. Dessuten tas det sjelden hensyn til at feil i strømnettet kan gi opphav til 
nye feil og i verste konsekvens utløse en dominoeffekt som fører til omfattende strømbrudd 
over store områder. Ved å beregne forventede avbruddskostnader basert på historisk 
feilstatistikk og dagens KILE-satser risikerer man derfor å undervurdere den 
samfunnsøkonomiske nytten av tiltak som øker forsyningssikkerheten. 
 
Kvalitetskrav til forsyningssikkerhet bør være utgangspunkt for investeringer 
Uten et godt estimat på verdien av forsyningssikkerhet er det vanskelig å fastsette hva som 
er et fornuftig nivå på investeringer i kraftsystemet. De alvorlige konsekvensene ved avbrudd 
legitimerer imidlertid relativt høye krav til forsyningssikkerhet. Det er derfor viktig å ta hensyn 
til andre momenter enn de strengt økonomiske når investeringsbeslutninger skal tas. 
Herunder kan nevnes krav til reserveforbindelser og reserve i form av transformatorytelse. 
[OED Meld.St.14 2011/2012] viser til at det er ønskelig med N-1 i sentral- og regionalnettet. 
Lyse Elnett AS har i 2014 innført krav om N-1 på både linjer og transformatorytelse i 
regionalnettet, med unntak for særdeles avsidesliggende strøk.  
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3 Jærnettet 
 
«Jærnettet» omfatter regionalnettet i området mellom Kjelland og Stokkeland. Geografisk 
strekker regionalnettet seg mellom Sandnes og Eigersund kommune, se Figur 2. De 
transformatorstasjonene som inngår i dagens Jærnett er Stokkeland, Kalberg, Hatteland, 
Kleppemarka, Tu, Holen, Håland, Nærbø, Opstad, Bø, Hetland og Kjelland.  
Vurderinger rundt Vagle inngår ikke i Jærnett-prosjektet. 
 

 
Figur 2: Oversiktsskisse av dagens strømnett på Sør-Jæren (Jærnettet) 
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3.1 Skillet mellom sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett 
 
Strømnettet i Norge deles inn i tre nettnivå: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. 
 
Figur 3 illustrerer strømnettnivåene – hvor Jærnettet treffer regionalnettnivå og 
distribusjonsnettnivå. Videre fremgår det hvem som er ansvarlig for bygging, drift og 
vedlikehold på de ulike strømnettnivå relatert til Jærnettet. 
 

 
Figur 3: Prinsippskisse over strømnettnivå og ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold i Jærnettet. 

 
Store deler av strømnettet på de høyeste spenningsnivåene, er bygget i form av luftlinjer. 
Føringer fra [OED Meld.St.14 2011/2012] tilsier at en som hovedregel skal bygge luftlinjer på 
sentral- og regionalnett nivå. For distribusjonsnettet skal en som hovedregel benytte 
jordkabel. Unntak er der naturgitte forhold tilsier at legging av kabel gir betydelige 
naturinngrep og/eller betydelige ekstra kostnader. 
 
Tradisjonelt har mye av produksjonen i kraftnettet vært knyttet til de høyeste 
spenningsnivåene (jfr. Figur 3). Mengden av fornybar energi og småkraft i systemet øker 
imidlertid, og denne typen produksjon blir ofte koblet til et lavere spenningsnivå.  
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3.2 Historisk utvikling 
 
Elektrifiseringen i Sør-Rogaland startet sent på 1800-tallet, med mål om å forsyne lokale 
elektrisitetsbehov. I starten var de fleste elektriske anlegg bedriftsinterne, og produksjon og 
forbruk skjedde innenfor et svært begrenset geografisk område. Vannkraft ble etter hvert 
utbygd i nærheten av byene til bruk for lys, transport og industri. Epoken fram mot 1920 var 
preget av stadig økende kraftutbygging og en sterk utvikling i industri basert på vannkraft. I 
årene før første verdenskrig besluttet en rekke landkommuner å bygge elektrisitetsverk.  
 
I 1912 gikk Nærbø, Ogna og Varhaug sammen om å opprette landets første interkommunale 
elektrisitetsverk, Jæren Elektrisitetsverk, som forsynte innbyggerne i de tre kommunene med 
kraft. I 1915 bygget elektrisitetsverket Hetland Kraftstasjon med tilhørende 
transformatorstasjon. På 20-tallet ble vannkraftverkene bygget ut lenger vekk fra byene og 
forbrukerne. Behovet for strømnett til kraftoverføring økte de med i denne perioden.  
 
Fram til 1930-1940 ble de ulike overføringene fra kraftverk til forbrukere driftet separat. Først 
etter dette begynte en større grad av samkjøring av kraftoverføringsanlegg, noe som raskt 
viste seg å ha mange fordeler. I årene fra 1945 til 1965 ble produksjonskapasiteten mer enn 
tredoblet, og fokus var på å bygge regionale samkjøringsnett. Bø, Hatteland, Opstad og Tu 
transformatorstasjon ble bygget av de lokale elektrisitetsverkene i denne perioden.  
 
1970 og 1980-tallet var preget av kraftig utbygging hos nettselskapene. Holen, Håland, 
Kalberg og Kleppemarka transformatorstasjon ble utbygd i denne perioden for å dekke opp 
for et økende kraftforbruk i områdene rundt Frøylandsvatnet. Strømnettet som ble bygget på 
denne tiden var godt dimensjonert for fremtidig forbruk. God utnyttelse av dette strømnettet 
har derfor ført til at det er bygget lite nytt strømnett etter 1980-tallet på Sør-Jæren.  
 
Energiloven trådte i kraft i januar 1991, og medførte store endringer for hele 
elektrisitetssektoren, blant annet ved å fjerne oppdekningsplikten. Fokus ble skiftet fra å 
være svært utbyggingsrettet til å prioritere bedre utnyttelse av etablert infrastruktur.  
 
Vedlegg 2 og 3 gir en oversikt over dagens stasjoner og linjeforbindelser i Jærnettet - når 
disse ble bygget og hvem som eier strømnettet. 
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3.3 Tilknyttet produksjon 
 
Den produksjonen som i dag er tilknyttet Jærnettet er i all hovedsak vindkraft.  
 
Noe vannkraft har det imidlertid vært på Sør-Jæren.  
Hetland kraftverk ble opprinnelig bygget i 1915, og ble senere rehabilitert av Jæren Everk i 
1982 hvor både aggregat og turbin ble byttet ut. Kraftverket ligger i Hå kommune og har 
inntak i Holmavatn. Installert effekt er 1,5 MW, og kraftverket har en midlere årsproduksjon 
på 6 GWh. I dag er det Lyse Produksjon som eier Hetland kraftverk. Dammer tilhørende 
kraftverket er gamle, og ikke lengre i samsvar med dagens forskrifter. Det må derfor gjøres 
tiltak dersom kraftverket skal ha fortsatt drift i framtiden. 
Fotland kraftverk i Time kommune ble åpnet i 1915, men ble nedlagt i 1972. 
 
Høg-Jæren Energipark blitt satt i drift i 2011 med en installert effekt på 59,8 MW. Høsten 
2012 ble den utvidet til 32 turbiner med total installert effekt 73,6 MW. 
 
På Lyefjell har Solvind Produksjon AS to vindmøller under navnet Åsen II. Disse har total 
effekt på 1,6 MW og ble satt i drift i 2012.  
 
Over 400 MW vindkraft er gitt konsesjon i eller nær området. Det er usikkert pr.dd. når en 
eventuell investeringsbeslutning for disse vindparkene blir tatt. De fleste av disse 
vindparkene vil trolig bli matet inn på sentralnettnivå. Denne utbyggingen vil derfor ikke ha 
innvirkning på strømnettet på Sør-Jæren i vesentlig grad. Det er planlagt en ny 
sentralnettstasjon i Bjerkreim for innmating av vindkraft. Dette vil kunne bedre reserven inn 
til Jærnettet på sikt – forutsatt at det bygges en ny linje mellom denne sentralnettstasjonen 
og Jærnettet. 
 
Det er ikke planlagt noen vesentlig ny vannkraft med behov for tilknytning til strømnettet nær 
Jærnettet.   
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4 Forsyningssikkerheten for Sør-Jæren må styrkes 
 
Nyinvesteringene i det norske kraftsystemet både på sentralnettnivå, regionalnettnivå og i 
distribusjonsnettet var relativt høye gjennom 70- og 80-årene og det ble bygget opp god 
kapasitet og reservemuligheter i forhold til lasten i strømnettet. Det samme har vært tilfelle 
på Sør-Jæren. 
 
Innføringen av energiloven i 1991 førte til at investeringer i nettanlegg for strøm ble kraftig 
redusert, spesielt i sentralnettet og i regionalnettet. Etter den tid har det dermed bygget seg 
opp et investeringsbehov som både skyldes at mange anlegg må skiftes ut på grunn av høy 
alder og at kapasiteten må økes som følge av at overføringsbehovet har steget. Når 
strømnettet begynner å bli gammelt og nærmer seg kapasitetsgrensene, øker samtidig 
sårbarheten, tidsvindu for å gjennomføre vedlikehold minker og forsyningssikkerheten vil 
dermed svekkes. 
 
Dette gjenspeiler seg også i Figur 4 hvor vi helt tydelig ser at investeringsnivået i perioden 
2000 til 2013 ligger veldig lavt i forhold til prognose for behov for nyinvesteringer i årene 
fremover. 
 

 
 
Figur 4: Investeringsbehov på regionalnettnivå i Sør-Rogaland. 
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4.1 Befolkningsutvikling på Sør-Jæren 
 
I Sør-Rogaland er det isolert sett et kraftunderskudd. Dagens forbruk er ca. 5,5 TWh, mens 
normalproduksjonen i området er på 2,8 TWh. Denne produksjonen er i stor grad lokalisert i 
randstrøk i regionen. Dette betyr at mesteparten av kraften må overføres fra 
produksjonssted til forbruksområde gjennom et utstrakt sentral-/regionalnett.  
 
Sør-Rogaland har et innovativt næringsliv som gjennom mange år har økt tilflyttingen til 
regionen på grunn av aktiv rekruttering til bedriftene. Det at man etterhvert nærmer seg 
utbyggingspotensialet i både Sandnes og Stavanger gjør at veksten i framtiden i større grad 
vil komme på Sør-Jæren, langs Jærbanen. Dette gjelder både boliger og næringsbygg, og 
gjør at en oppgradering av dagens regionalnett i dette området er nødvendig for å sikre 
tilstrekkelig strømforsyning til området i årene som kommer.  
 
SSB forventer en befolkningsvekst på landsbasis på 22 prosent innen 2040. Ifølge SSBs 
befolkningsframskrivinger vil folketallet øke betydelig mer enn dette på Sør-Jæren. I 
kommunene som er tilknyttet Jærnettet forventer SSB en befolkningsvekst på hele 50 
prosent i perioden (Figur 5).  
 

 
 
Figur 5: Prognoser for befolkningsvekst i perioden 2014 til 2040 

 
Kommunene Hå, Klepp og Time er de som blir mest direkte påvirket av oppgraderingen i 
Jærnettet. Også her har økningen i tilflytting vært markant de siste 20 årene, og har økt fra 
26 500 i 1970 til ca. 51 500 innbyggere i dag. Denne utviklingen er ventet å fortsette. SSB 
behandler flere ulike scenarier for videre utvikling, der Scenario 2 – Middels (Prognose: 
MMMM) er ansett som hovedalternativet. I 2040 vil en i følge dette ha et samlet folketallet i 
Hå, Klepp og Time på om lag 80 000 innbyggere.  
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Husholdninger utgjør den største andelen av kraftforbruket i Sør-Rogaland (Figur 6).  
 

 
Figur 6: Fordeling av elektrisitetsforbruk mellom brukergrupper i Sør-Rogaland. Kilde: SSB, 2012 

 
Figur 7 viser fordelingen av elektrisitetsforbruk mellom ulike brukergrupper på Sør-Jæren. 
Andelen strøm som forsyner primærnæring (i stor grad husdyrhold og jordbruk) og industri er 
større på Sør-Jæren enn i Sør-Rogaland.  
 

 
Figur 7: Fordeling av elektrisitetsforbruk mellom brukergrupper på Sør-Jæren. Kilde: SSB, 2012 

 
I 2012 var andelen husholdninger i Norge med elektrisitet som hovedoppvarming gjennom 
enten varmekabler, elektriske ovner, varmepumpe eller sentralfyr med strøm hele 76 
prosent. Gårdsbruk skiller seg ut ved at halvparten av disse har ved som 
hovedoppvarmingskilde. Andelen husholdninger med elektrisitet som hovedkilde for 
oppvarming kan derfor antas noe lavere på Sør-Jæren enn i resten av landet. Likevel 
dominerer elektrisitet oppvarmingen også her. Forbruket vil derfor variere med 
utetemperatur og ikke minke i særlig grad selv i perioder med høye kraftpriser. Forbrukerne 
er dessuten sårbare for avbrudd i forsyningen på vinterstid. 
 
Helt siden den sto ferdig i 1878, har Jærbanen vært styrende for tettstedsutviklingen på 
Jæren. Fremdeles er det områdene i nærhet til togstasjonene som bygges ut i størst grad. I 
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følge Fylkesdelsplan for langsiktig byutvikling på Jæren vil områdene øst på Jæren og langs 
Jærbanen fremstå som de viktigste byutviklingsområdene i årene som kommer. Denne 
reguleringen følger av et mål om å redusere nedbygging av og dermed bevare den beste 
landbruksjorda. Det er i denne forbindelse etablert et utbyggingsskille som definerer det som 
kan bygges ut og det som helst skal bevares som landbruk. Fra 2000 ble Sandnes-Øst og 
Bybåndet Sør sett på som den beste retningen for utbygging i regionen. Noe har allerede 
blitt utbygd i Sandnes, men fokus har de siste årene blitt flyttet sørover mot Sør-Jæren og 
Bybåndet sør. Økt tilflytting av folk med tilknytning til næringsvirksomhet i 
Stavanger/Sandnes antas å være en viktig faktor til den kraftige befolkningsveksten på Sør-
Jæren.  
 
I Klepp kommune er stadig fortetning og urbanisering forventet, og det er i Orstad-området 
som en forventer størst vekst med hovedbegrunnelse i dets nærhet til togstasjonen ved 
Øksnevadporten. Øksnevadporten regnes som aktuelt fremtidig senterområde og her er det 
gode muligheter for å opprette et godt kollektivtilbud. Dermed blir området interessant både 
for boligutbygging, men også for næring. Det er allerede etablert mye næringsareal her, og 
etterspørselen øker stadig. Allerede holder noen bedrifter i oljebransjen til i Klepp, og det er 
nærliggende å tro at nye bedrifter i bransjen vil ønske å etablere seg her. Ordstadområdet 
omtales som regionalt næringsområde i fylkesdelsplanen, og det antas derfor at nytt 
næringsareal blir nødvendig her. Også i nærheten av Klepp stasjon og Tjøtta er det forventet 
en vekst i antall boenheter. Det er forventet at minimum 110 dekar vil være nødvendig for 
boligutbygging før planperiodens slutt i 2022. 156 dekar er derfor lagt inn i kommuneplanen. 
I samme periode er det satt av 72 dekar til nytt næringsareal.  
 
I Time kommune er Bryne et tilflytningsområde i sterk vekst. Mange nye boliger er ventet i 
de nærmeste årene både grunnet befolkningsøkning som følge av fødselsoverskudd, men 
også på grunn av tilflytting. Et samlet utbygd areal 213 dekar til boliger og 174 dekar til 
næringsvirksomhet er forventet nødvendig i følge kommuneplanen.  
 
Hå er den største landbrukskommunen i Norge når det gjelder driftsenheter, sysselsatte i 
jordbruk og næringsmiddelindustri, samt husdyrhold. I tillegg er det nå en økning i 
næringsvirksomhet i kommunen. Hå har gode forutsetninger for realisering av større 
bostedsprosjekt, næringsbygg, jordbruksbygging og vindkraftprosjekt. Kommuneplanen for 
2007-2022 viser til en omfattende utbygging av tettsteder, næringsareal og fritidsboliger. 
Hovedtyngden av disse skal komme i stasjonsbyene og i Stokkelandsmarka. Selv om mye 
av utbyggingen må skje gjennom fortetning, er det satt av 119 dekar til nytt boligareal. Også 
i Hå kommune har det den siste tiden vokst fram en del industribedrifter samt bedrifter 
knyttet til oljenæring, bygg-, anlegg- og servicenæring. Området Kviamarka er for eksempel 
reservert til næringsmiddelindustri. 138 dekar er satt av til næringsareal i kommuneplanen.  
 
.  
 
 
  



 
På vei mot  framtidens Jærnett 

 
 

[TITTEL fra profil] 

 

 

 

Rapport 

Offentlig 

 
 

 
Dokumentreferanse Status Side 

 Ferdigstilt 18 av 39 

 
 

4.2 Historisk utvikling i kraftforbruk 
 
Effektforbruket i Sør-Rogaland har vært jevnt stigende i mange år (Figur 8). Økningen 
sammenfaller godt med befolkningsveksten i perioden. 
 

 
Figur 8: Utvikling av målt maksimal vinterlast i sentralnettet i Sør-Rogaland i perioden 1970-2014 
(MW). Kilde: Lyse Elnett 

 
 
På Sør-Jæren har trenden vært den samme, og effektforbruket har økt jevnt siden dagens 
strømnett ble utbygd på 70- og 80-tallet. Økningen i Sør-Rogaland og på Sør-Jæren har 
vært på hhv. 16 og 14 % mellom 1995 og 2011. I årene som kommer er imidlertid veksten 
på Sør-Jæren ventet å øke mer enn i resten av Sør-Rogaland. 
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Figur 9: Utvikling av maksimal vinterlast i regionalnettet på Sør-Jæren fra 1995/96 til 2013/14 

 
 
Selv om elektrisk kraft er den dominerende energibærer i regionen, så er det i løpet av de 
siste 10 årene blitt bygd både fjernvarme og distribusjonsnett for gass. I 2010 ble det levert 
ca. 0,7 TWh i form av gass og ca. 115 GWh (~ 0,1 TWh) varme til kunder i regionen. Gass 
og fjernvarme har bidratt til å erstatte tidligere energiforbruk basert på propan, olje, parafin 
og elektrisitet.  
 
Introduksjonen av gass og fjernvarme var forventet å begrense økningen i det maksimale 
effektuttaket, men det var betydelig usikkerhet i hvor stor denne reduksjonen ville være. 
Summen av gass og fjernvarme representerer ca. 150 MW i maksimal vinterlast (2010/11). 
Effektene av gass og fjernvarme viser seg gjennom nedgang, og senere stabilisering, av 
maksimal vinterlast i sentralnettet i perioden 2002/03 – 2008/2009 (Figur 8). Noe av årsaken 
til redusert forbruksvekst skyldes at elektrokjeler (uprioritert kraft) over noen år er erstattet av 
gassfyrte kjeler. Det har også vært en rekke eksempler på konvertering fra el- oppvarming til 
fjernvarme. Samtidig har det i denne perioden vært år med relativt høy gjennomsnittlig 
vintertemperatur.  
 
Også på Sør-Jæren har utbyggingen av gassdistribusjon bidratt til å erstatte ulike 
energibærere, herunder også elektrisitet. Det leveres gass i hele området, men hoved 
forbrukere er de industriklyngene innen primærnæringene som finnes i regionen. Det er 
foreløpig ikke utbygd vesentlig fjernvarme på Sør-Jæren, selv om enkelte anlegg finnes 
blant annet på Bryne og i Kviamarka.  
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Det har vært en stagnasjon i utbyggingen av gass og fjernvarme de aller siste årene, og 
fortsatt høyt utbyggingspress fører derfor til at maksimallasten igjen er økende. 
 
 

4.3 Fremtidige utfordringer i strømnettet ved fortsatt vekst på Sør-Jæren 
 
Effektøkingen i Jærnettet har vært svært stor. For 30 år siden var forbruket på rundt 100 
MW, mens maksimalverdien for vinteren 2013/2014 ble målt til 208 MW. Forbruket forventes 
å øke til nærmere 400 MW i 2060 dersom man legger SSB’s scenario 2 – Middels 
(Prognose: MMMM) for befolkningsøking til grunn. Forsyningssikkerheten forventes å bli 
gradvis svekket i årene fremover på grunn av dette, fordi det ikke er kapasitet i eksisterende 
strømnett til å håndtere en slik vekst. Befolkningsøkningen har vært, og vil trolig fortsatt 
være, den viktigste driveren for utviklingen av kraftforbruket framover.  
 
På landsbasis satses det på energiomlegging og økt fleksibilitet blant forbrukerne. 
Myndighetene påvirker forbruket blant annet ved å fastsette krav til energieffektivitet og 
energibærere til oppvarming i nye bygg og ved større rehabiliteringer. I tillegg finnes en 
rekke ordninger som legger til rette for lavere forbruk. Arbeidet med en omlegging til mer 
fornybar energi og andre kilder enn strøm til oppvarming vil trolig ha størst betydning på lang 
sikt og for landet som helhet. I mindre områder hvor forsyningssikkerheten er svak eller det 
er forventet store økninger i forbruket vil ikke denne omleggingen ha stor nok eller rask nok 
effekt til å bøte på behovet for oppgraderinger i strømnettet. 
  
Når det gjelder overgangen til fjernvarme som oppvarmingskilde er dette trolig mest aktuelt å 
innføre i bygninger som allerede har anlegg for vannbåren varme. Nye bygg utgjør en liten 
andel av markedet og høye støttesatser vil være nødvendig som insentiver til å etablere 
anlegg for vannbåren varme i bygg som i utgangspunktet er basert på strømoppvarming. 
Disse byggene baserer seg imidlertid normalt på oljefyring, så en omlegging vil ha 
miljømessige konsekvenser, men det vil ikke gi noen nevneverdig effekt på strømforbruket 
på kort sikt. Noe begrensning i forbruksvekst vil det nok gi på lang sikt, da oljefyringsanlegg 
er i ferd med å fases ut i Norge.  
 
På grunn av forventninger om sterk befolknings- og industrivekst, forventes likevel 
kraftforbruket å øke selv om kraftforbruket per innbygger reduseres noe. 
 

4.3.1 Forventet forbruksøkning 
 
Den sterke befolkningsveksten vil få betydning for utviklingen i maksimaleffekten selv om det 
innføres ulike energisparende tiltak, og det er maksimaleffekten kraftnettet må 
dimensjoneres etter. Prognosen i figur 10 bygger på SSB’s scenario 2 – Middels (Prognose: 
MMMM). SSBs folketallsfremskriving scenario 2 forutsetter en viss overgang til elektrisitet, 
blant annet som følge av økt bruk av elbiler og kollektive transportmidler basert på strøm og 
redusert bruk av olje og naturgass. Usikkerheten rundt denne framskrivningen er knyttet til 
den generelle økonomiske utviklingen i Norge, det fremtidige aktivitetsnivået i 
oljevirksomheten og Sør-Rogalands rolle i denne. Fremtidig klimapolitikk og utforming av 
klimapolitiske virkemidler vil også ha betydning (MD 2011- 2012). En politikk som fremmer 
overgang til elektrisitet basert på fornybar energi vil kunne øke elforbruket i Sør-Rogaland 
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betydelig over framskrivningen i SSB’s scenario 2. Lav økonomisk vekst og et betydelig fall i 
oljeaktiviteten kombinert med en politikk som i liten grad fremmer elektrifisering 
representerer en mulig nedside.  
 
Med befolkningsveksten på Sør-Jæren følger naturlig nok en økning i effektforbruk i 
området. En prognose for fremtidig effektbehov i Hå, Klepp og Time er vist i Figur 10.  
 

 
Figur 10: Effektprognoser for Hå, Klepp og Time fra 2014 til 2060 basert på SSB’s folkeframskrivning 
fra 2013 – scenario 2 Middels (Prognose: MMMM) 

 

 

 

 

 

Folketallsframskrivningen har blitt noe justert fra 2013 til 2014, som vist i Figur 11. Etter år 
2025 skilles framskrivningene, og den nye prognosen opererer med en noe lavere 
befolkningsvekst. Dette vil i så fall også tyde på en noe mindre økning i effektforbruk enn det 
som er antatt i Figur 10. I og med at det her er snakk om statistiske prognoser, vil 
usikkerheten øke for verdier lenger fram i tid. Utfallsrommet etter år 2025 vil derfor i 
utgangspunktet være ganske stort og noe slingringsmonn må medregnes i alle tilfeller. 
Dersom trenden skulle bli at befolkningsveksten avtar noe, gir det imidlertid bare utslag i 
form av litt mer handlingsrom når det kommer til nettutviklingen. Tiltakene vil fremdeles være 
høyst nødvendige.  
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Forskjell på energi og effekt 

Energi uttrykker hvor stort forbruket eller produksjonen er over en periode, og angis ofte i kWh 

(kilowattime). Effekt er energi per tidsenhet, og uttrykkes i watt (W). Effekten sier hvor stort det 

momentane forbruket eller produksjonen av elektrisitet er (eller kan være) på et bestemt tidspunkt. Lar 

man en varmeovn med effekt på 1000 W (1 kW) stå på i en time, har man brukt en energimengde 

tilsvarende 1 kWh (kilowattime). 

 

Ved feil i nettet eller produksjonsanlegg for kraft kan det bli for lite tilgjengelig effekt, spesielt i de timene 

av døgnet hvor forbruket er høyest. Det hjelper lite om vannmagasinene er fulle, og vi sånn sett har nok 

energi, hvis tilgjengelig effekt i kraftverkene og nettet er mindre enn forbruket i et område. Dersom 

magasinene blir tomme, har vi knapphet på både effekt og energi. 
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Figur 11: Forskjell i SSBs folketallsframskriving fra 2013 (gammel) og 2014 (ny) 

 
Prognosene tar heller ikke hensyn til en mulig endring i forbruksmønster. Befolkningsvekst 
er lagt til grunn for prognosene, samt at hver forbruker har likt forbruk som året før.   
Større fokus på energieffektivisering og energisparende tiltak kan føre til at energiforbruket 
minker noe i forhold til det som er skissert. Det trenger imidlertid ikke å virke inn på 
maksimalt effektforbruk, da for eksempel varmepumper har lavere virkningsgrad ved kalde 
temperaturer når effektbehovet normalt er høyest. En sterk befolkningsvekst og økt 
økonomisk vekst kan dessuten gi økt strømforbruk. Samtidig kan en økning i bruk av 
effektkrevende utstyr(f.eks. lading av elbil, gjennomstrømmingsvarmere) føre til at 
effekttoppene kan bli høyere enn før. Det er med andre ord flere usikkerhetsmomenter 
knyttet til prognosen, men den gir like fullt et bilde på trenden for utviklingen framover. 
Generelt sett vil en stor befolkningsøkning medføre en økning i effektforbruk selv om hver 
enkelt forbruker blir mer opptatt av energieffektivisering og energisparing. Økende folketall 
vil også gi indirekte økning i effektforbruk i regionen som følge av behov for omfattende 
boligutbygging, nye næringsarealer samt utbygging av infrastruktur. Prognoser for 
effektforbruk vil være dimensjonerende for nytt strømnett. 
 

Prognosene tar ikke hensyn til eventuell etablering av ny større kraftkrevende industri eller 
næring innenfor området i perioden. Dersom en slik etablering realiseres vil effektuttaket bli 
vesentlig større enn det prognosen tilsier. 
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4.4 Tilstanden i dagens strømnett 
 

4.4.1 Alder på komponenter 
 
Det har tidligere vært benyttet et klart skille mellom økonomisk og teknisk levetid for 
komponenter i kraftsystemet. Imidlertid har det vist seg at den tekniske levetiden i mange 
tilfeller er lenger enn den økonomiske levetiden. Det er derfor denne som blir 
dimensjonerende. Følgende generelle tekniske levetider er benyttet: 
 
Tomt Uendelig 
Transformatorstasjon bygningsmessig 50 år 
Krafttransformator 40 år 
Bryteranlegg og samleskinne 40 år 
Stålmaster eller betongmaster til luftlinje 80 år 
Liner, isolatorer, klemmer etc. til luftlinje 50 år 
Overføringslinjer med tremaster 50 år 
Jordkabler 35 år 
Sjøkabler 35 år 
Beredskapsmateriell 25 år 
Kontrollanlegg, databasert 10 år 
Kontrollanlegg, konvensjonelt 20 år 
 

Liner (linjetråd) har som hovedregel en levetid på rundt 50 år, mens master avhengig av type 
kan ha en levetid på opptil 80 år. Nærheten til Nordsjøen og et flatt landskap med lite skog, 
gjør at linjene og stasjonene i store deler av Sør-Rogaland er utsatt for saltråk. Det vil si at 
ved spesielle værforhold med mye vind uten nedbør tar vinden med seg salt fra havet, som 
legger seg på linjer og komponenter. Saltet fører blant annet til at disse linjene er mer utsatt 
for korrosjon enn linjer lenger inne i landet. Levetiden på linjene kan reduseres med inntil 10 
år i områder som er utsatt for saltråk, og forventet levetid på linjer eller deler av linjer kan 
dermed reduseres til ca. 40 år. Erfaring viser at godt vedlikehold forlenger levetiden. De 
eldste regionalnettlinjene i Jærnettet ble bygd ut så tidlig som 1958.  
 
Figur 12 viser en oversikt over gjenstående teoretisk levetid på linjer og kabler i Jærnettet.  
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Figur 12: Oversikt over gjenstående teoretisk levetid på linjer og kabler i dagens Jærnett 
 
35 % av forbindelsene – som svarer til ca. 31 km linje og kabel - har mindre enn 10 år 
gjenværende teoretisk levetid. Tre av linjene har allerede utlevd sin teoretiske levetid og bør 
dermed skiftes så fort som mulig. Det er heller ikke tatt hensyn til at levetiden i mange tilfeller 
begrenses av de korrosive forholdene i regionen. Med andre ord er det klart at mange av 
kablene og linjene på strekket mellom Stokkeland og Kjelland må skiftes i nærmeste fremtid.  
 
Det pågår et arbeid med å fornye linetråden i et prosjekt i tilknytning til Jærnettet – 
oppgradering av Vagle-Kalberg-Holen. Her skiftes linetråden i løpet av 2014/2015 og 
ferdigstilles våren 2015. Denne luftlinjen er fra 1958, og behov for skifte av tråd er relatert til 
dårlige skjøter og forbindelser. 
 
Figur 13 viser tilsvarende oversikt for transformatorene i Jærnettet. 
  

 
Figur 13: Oversikt over gjenstående teoretisk levetid for transformatorer i Jærnettet i dag 
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Figuren viser at mange av transformatorene bør skiftes i nærmeste fremtid. Hele 6 stk. 
transformatorer har utlevd sin teoretiske levetid, og 52 % av transformatorene har mindre 
enn 10 år restlevetid.  
 
For øvrig har de fleste stasjonene har kontrollanlegg med passert forventet levetid. 
Sannsynlighet for feil og dermed utfall av funksjoner er derfor økende. 
 
Vedlegg 4 og 5 viser alder på hhv. stasjoner og linjer geografisk 
 

4.4.2 Overføringstap i 50 kV strømnettet 
 
De ti neste årene er lasten i Jærnettet ventet å øke med nær 50 MW. Dersom man ikke gjør 
tiltak i strømnettet, vil dette føre til en økning i elektriske tap i systemet. De neste ti årene vil 
økningen i det totale tapet utgjøre 5,5 MNOK per år i økte tapskostnader. En eventuell 
omlegging til 132 kV vil eks. redusere tapskostnadene med ca.11 MNOK i året allerede i 
2025. Denne reduksjonen tilsvarer energiforbruket til 1500 husstander. Det er nærliggende å 
anta at økningen i tap vil være dramatisk også frem i tid dersom tiltak ikke blir iverksatt for å 
hindre dette. Frem mot 2060 antar prognosene at lasten i Jærnettet vil øke med ytterligere 
110 MW til nærmere 370 MW. Et veldig grovt estimat tilsier da at man kan passere 25 
MNOK/år i tapskostnader før 2060. 
 
 

 

Figur 14:Totale tapskostnader 10 år frem i tid for dagnes Jærnett i MNOK per år 

 
 
Nullalternativet (dagens strømnett) er her analysert med pågående lineskifte av Vagle-
Kalberg-Holen som eneste forbedrende tiltak, så med oppgradering av andre komponenter 
ved behov, vil nok tapene bli noe mindre. Men på grunn av spenningsnivået vil 
nullalternativet komme dårlig ut med tanke på tap selv med oppgraderinger.  
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4.4.3 Spenningsfall i 50 kV strømnettet 
 
Under normale driftsforhold vil spenningsfallet over linjene i Jærnettet øke i takt med den 
forventede belastningsøkingen i området. Eventuelle temperaturoppgraderinger av linjene vil 
kunne øke overføringsevnen noe, men så lenge driftsspenningen opprettholdes på 50 kV, vil 
tapene i overføringene forbli store. Som tommelfingerregel gjelder at doblet spenningsnivå 
gir ¼ av tapene ved samme effektflyt og stømnett dimensjoner. Spesielt Håland, Nærbø og 
Opstad transformatorstasjon vil være utfordret på spenning, og kan på sikt nærme seg 
grensene for spenningsvariasjon gitt i Forskrift om Leveringskvalitet (+/- 10 %). Strømnettet 
blir dermed mer sårbart for spenningsforstyrrelser, og man risikerer en lavere 
spenningskvalitet. Konsekvenser av dårlig spenning kan være havari av elektrisk utstyr, 
forkortet levetid og feilfunksjon på utstyr og blinking i lyset. For enkelte el-drevne prosesser i 
industri kan spenningsforstyrrelser ha samme konsekvenser som avbrudd i strømmen.  
 
I dagens strømnett er det marginal reserve mellom Kjelland og Stokkeland, grunnet blant 
annet spenningsfall i strømnettet på vinterstid. Allerede fra 2015/2016 kan en ikke forsyne 
Opstad og andre stasjoner fra sør (fra Kjelland) på vinterstid pga. at spenningsfallet vil bli for 
stort – dvs. mer en 10 %. Dermed mister man fleksibilitet i en eventuell feilsituasjon. 
 

4.5 Hva kjennetegner forsyningssikkerheten og driftsforhold i Jærnettet i 
dag? 

 

4.5.1 Forsyningssikkerhet og feil i sentralnettet  
 
For å forhindre spenningskollaps og tilhørende sammenbrudd strømnett (kaskadering) er det 
innført automatisk belastningsfrakopling (BFK) ved feil på en av 300 kV linjene inn til 
området. BFK klargjøres for funksjon når fastsatte overføringsgrenser (700MW) på 
sentralnettforbindelsene overskrides. 
 
Antall timer i året overføringen til Stokkeland transformatorstasjon overskrider 700 MW vil 
derfor være et uttrykk for manglende forsyningssikkerhet i Sør-Rogalandssnittet (Figur 15). 
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Figur 15: Varighetskurve for år 2011 som viser fordeling av totalforbruk i Sør-Rogaland over året, 
lastflyten på de eksisterende 300 kV forbindelsene, samt innkoblingsgrensene for 
BFK i Stokkeland. Antall timer i året overføringen overskrider 700 MW (Stokkeland) 
gir dermed uttrykk for manglende forsyningssikkerhet til området. Kilde: Lyse Elnett 
AS 

 
I perioden fra 1999 til 2010 har det vært fire feil i sentralnettet i Sør-Rogaland som har gitt 
avbrudd hos sluttbrukere. 
 
Lyse Sentralnett sitt prosjekt Lysebotn – Stølaheia vil forbedre forsyningssikkerheten for 
store deler av Sør-Rogaland. Dette prosjektet forventes å være ferdigstilt rundt år 2020. 
 

4.5.2 Forsyningssikkerhet i henhold til kriteriet om N-1 
 
Analysene viser at den planlagte oppgraderingen av Vagle-Kalberg-Holen er helt nødvendig 
også ut fra et belastningsmessig ståsted Uten skiftet av linjetråd blir Vagle-Holen 109 % 
belastet ved maksimallast allerede i 2015. Selv med lineskifte av Vagle-Kalberg-Holen får 
man problemer med overlast i andre deler av nettet. Med noen endringer kan dagens 
strømnett benyttes frem til 2022 før man blir nødt til å avlaste, gitt at prognosene stemmer. 
Dette gjelder imidlertid kun i en normal driftssituasjon. Dersom man får utfall av linjer eller 
komponenter vil man få problemer med å opprettholde eller forsyningen. Det er kun tre av 
linjene som tåler utfall i normal drift, og da hver for seg. Strømnettet er i utgangspunktet ikke 
dimensjonert for å tåle mer enn ett utfall om gangen.  
 
Lyse Elnett sine nye overordnede kriterier tilsier at det skal være N-1 på 
transformatorytelsen i alle stasjoner samt på alle linjer. Jærnettet, slik det fremstår i dag, 
oppfyller ikke disse kriteriene.  
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I stasjoner, dersom man antar utfall på den største transformatoren, er det kun Kalberg som 
oppfyller dette kravet. I noen tilfeller kan dette problemet reduseres ved omkoblinger i 
distribusjonsnettet. Denne typen omkoblinger kan ta lang tid og de vil ofte heller ikke være 
nok til å dekke hele området som har falt ut. Dersom det er mer enn en transformator i 
stasjonen, vil den som fremdeles ligger inne kunne overbelastes med 20 til 40 prosent for å 
dekke behovet. I Bø og Hetland har man kun en transformator, dermed har man ingen 
momentan reserveytelse dersom denne faller ut. Det er imidlertid innbyrdes reserve mellom 
de to stasjonene i underliggende strømnett. Lasten kan derfor fort kobles inn igjen ved feil på 
en av transformatorene. Man risikerer allikevel at kundene opplever et avbrudd mens 
omkoblingen foregår. Vedlegg 6 gir en oversikt over stasjonene og om de oppfyller kriteriet 
om N-1 for maks opplevd last i dag samt for prognosene i 2020, 2040 og 2060.  
 
Når det gjelder linjene så illustrerer varighetskurven utfordringene knyttet til reserve i 
linjenettet ved utfall. Varighetskurven under, illustrerer den last gjennom året i Jærnettet som 
er forsynt fra Stokkelandsystemet.  Verste utfall, som vil være dobbellinjen mellom 
Stokkeland og Vagle, gir KILE eksponering i nær 7000 timer i 2020. Selv etter omfattende 
omkobling vil man mangle effekt i over 1000 av årets timer i 2020. Eksponeringen øker med 
årene.  I 2040 vil lasten de kaldeste vinterdagene overstiger systemkapasiteten ved intakt 
strømnett.  
 

 
 
Figur 16: Ved en samlet feil på dobbeltlinjen Stokkeland-Vagle vil betydelig mengde last ligge ute i 
flere timer, kanskje dager. Situasjonen forverres med tiden. 
 

Det vil være krevende å gjøre en omfattende rehabilitering av Jærnettet uten at man bygger 
nye forbindelser. Av hensyn til forsyningssikkerheten, kan man ikke koble ut 50 kV strømnett 
over lengre perioder med vinterlast. Ved utkobling med vinterlast, har man ikke tilstrekkelig 
kapasitet til å forsyne området. 
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4.5.3 Feilstatistikk for regionalnettet på Sør-Jæren i dag og sannsynligheten for feil i 
framtiden med dagens strømnett 

 
I perioden 2000-2013 har det vært 56 driftsforstyrrelser i regionalnettet på Sør-Jæren.  
70 % av disse har resultert i merkbare avbrudd for forbrukerne. Den feilen med lengst 
varighet fikk man da sentralnettlinjen mellom Stokkeland og Tonstad sommeren 2002 falt ut 
samtidig som linjen mellom Kjelland og Åna-Sira var ute for revisjon. Man fikk da et avbrudd 
på 4 timer. Denne feilen står for nesten all Ikke-Levert-Energi (ILE) i perioden, 1,56 GWh. 
Total ILE i perioden var 1,6 GWh.  
 
Henviser til vedlegg 7 som viser konkrete feil i Jærnettet i perioden 2000-2013 
 
Det er stor sannsynlighet for at vi får flere feil i framtiden med dagens strømnett.  
Sannsynligheten for feil varierer med alderen på anleggene, og vil ha en økende tendens 
etter hvert som gjenværende levetid minker.  

 

Figur 17:Kurve som illustrerer sammenheng mellom feilhyppighet og alder 

Dessuten vil muligheten til å løse feil med omkoblinger i strømnett bli vanskeligere grunnet 
øking i last relatert til prognosene. Jo mindre reservekapasitet og mulighet en har i 
strømnettet jo vanskeligere vil det bli å opprettholde drift under uregelmessigheter. 
 

4.5.4 Omkoblingsmuligheter ved feil 
 
Kritisk feil som vil være vanskelig å håndtere er en feil på transformatorene i Stokkeland eller 
en samlet feil på den doble forbindelse mellom Stokkeland og Vagle (ST-VG). Forbindelsen 
mellom Stokkeland og Vagle har punkter nær hverandre som ved havari kan gi feil på begge 
forbindelsene. 
Dersom vi mister 50 kV fra Stokkeland har vi kun mulighet til hjelp inn i Jærnettet fra 
Bærheim via Skeiane til Kleppemarka/Hatteland – ca. 86 MW. 
En har også en teoretisk mulighet til å få hjelp fra Tronsholen transformatorstasjon som 
utgjør ca.86 MW. Men dette avhenger av øvrig koblingsbilde og produksjon i strømnettet.  
Videre har en hjelp fra Høg-Jæren Energipark dersom denne produserer strøm. 
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Utfordring ved en så stor feil som dette vil representere i eks. en max.last situasjon er at 
strømnettet vil ligge lenge ute før alt strømnett er innkoblet (lagt om). Dette grunnet at max. 
effekten i strømnettet kan bli opptil 40 % høyere ved innkobling grunnet termostatstyrte 
effekter som slår inn for fult. Strømnettet må fases inn seksjonsvis for å unngå at alt 
sammen faller ut igjen – og det er en jobb som vil ta lang tid (flere timer) med dette 
omfanget. 
 
Utfall av en forbindelse mellom Vagle-Kalberg-Holen vil normalt sett ikke føre til avbrudd hos 
kundene, men under feilretting må dobbeltlinjene kobles ut. Holen kan da forsynes fra 
Opstad/Håland eller Hatteland/Tu. Forsyning av Kalberg er mulig via forbindelsen fra Vagle 
eller Holen, avhengig av hvilken av dem som ligger ute. Her er det også noe reserve i 
underliggende strømnett.  
 
Strømnettet har spenningsbegrensninger ved forsyning sørfra, og dersom Holen forsynes 
via Opstad er man avhengig av produksjon i Høg-Jæren Energipark for å unngå 
spenningsproblemer. 
 
Ved utfall av stasjoner finnes en viss reserve i distribusjonsnettet. Uansett vil en ved bruk av 
distribusjonsnettet måtte regne med lenger omkoblingstid enn ved utnyttelse av tilgjengelige 
reserver i regionalnettet. 
 

4.5.5 Utfordringer knyttet til normalt vedlikeholdsarbeid i dagens strømnett  
 
Vi har allerede i dag utfordringer i dagens strømnett med tanke på vedlikehold. 
For eksempel kan første del av arbeidet med å skifte tråd på linjen Vagle-Kalberg-Holen 
være ferdig utført innen midten av oktober 2014 grunnet driftsmessige forhold. Neste del kan 
ikke starte før tidligst april 2015 av samme årsak. 
 
Det er tre dobbeltlinjer i strømnettet, det vil si overføringer hvor to linjer føres på samme 
masterekke. Dette gir utfordringer i forbindelse med vedlikehold, fordi det kreves at begge 
linjene kobles ut dersom det skal gjøres arbeid på en av dem. Dette betyr at planlagt 
vedlikehold ikke kan gjennomføres i høylastperioder. Feilretting, når en oppdager feil, vil 
dermed medføre strømstans for store områder. Etter hvert blir tidsvinduet for å utføre 
planlagt vedlikehold uten avbrudd hos kundene, veldig lite.  
 
Strømnettet er bygget på en tid da det var greit å koble ut mindre stasjoner for å utføre 
vedlikehold. Dette er ikke tilfelle i dag. Dette innebærer at det er komponenter som er meget 
utfordrende å få vedlikeholdt. Denne situasjonen vil bare bli verre i framtiden. Noen av 
transformatorstasjonene på Jæren bærer preg av at det har vært mange netteiere i det som i 
dag er Lyse sitt regionalnett. Dette innebærer for disse stasjonene for eksempel en ukurant 
omsetning på spenningstransformatorer vi ikke har ellers i strømnettet. Konsekvensene av 
dette er at et havari krever en større ombygning (og utetid) eller eget beredskapsmateriell.  
 
Anleggene er gamle. Dette innebærer økt behov for vedlikehold, og lang leveringstid ved 
behov for reservekomponenter dersom det er å oppdrive. De eldste stasjonene bærer preg 
av alderen i forhold til korrosjon og generell tilstand på bygning og utstyr. Skjermingen i 
anleggene er i mange tilfeller dårlig som typisk innebærer behov for utkobling av nabofelter. 
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4.5.6 Risiko og HMS utfordringer i dagens strømnett – sikkerhet for personell og 
utstyr 

 
Gamle anlegg og gamle komponenter øker risikoen for feil. Dette påvirker sikkerheten både 
for personell og utstyr, og selvsagt strømnettets evne til å levere energi. 
 
Dårlig skjerming og oppdeling av stasjonene er en generell utfordring i anlegg bygd på den  
tiden stasjonene i Jærnettet ble bygget.  
I tillegg er det lite standardiserte anlegg og utstyr noe som fordyrer og vanskeliggjør 
vedlikehold og utskiftninger. Kompetanse på og kjennskap til de eldste komponentene i  
strømnettet er snart ikke tilgjengelig verken hos leverandører eller i egen organisasjon. 
 
De fleste stasjonene har kontrollanlegg med passert forventet levetid. Sannsynlighet for feil 
og dermed utfall av funksjoner er derfor økende. Dette er en risiko både med hensyn på 
personsikkerhet og utstyr. 
 
Arbeid på, samt ombygginger og vedlikehold av gamle komponenter er utfordrende og vil  
høyne risikoen for at uønskede hendelser kan oppstå. 
 
 
Dagens 50kV regionalnett driftes spolejordet. Det betyr at det kan driftes i opptil 2 timer med 
stående jordfeil. Denne tiden skal kunne benyttes til feilsøking. Slike situasjoner kan utgjøre 
en sikkerhetsrisiko, både for eget personell og 3.person, foruten materielle skader i hele 
strømnettet. 
Det pågår prosjekt i Lyse Elnett for å vurdere etablering av direktejordet strømnett ved en  
overgang til 132kV i regionalnettet. I slike strømnett skal jordfeil kobles ut momentant, slik at 
denne risikoen kan elimineres. 
 
Sikkerhet/transportveier inn til stasjonene har over tid blitt endret med fortetting av boliger 
i nærhet til stasjonsanleggene. Dette innebærer en risikofaktor i forhold til vedlikehold og  
transport av tung last med store kjøretøy. Barn som leker i veien, parkerte  
biler og uoversiktlig tilkomst inn til stasjonen som ligger i boligstrøk, kan medføre en økt  
risiko. Det samme gjelder også for arbeider som utføres på stasjonene, samt en generell 
fare for brann og eksplosjon i anleggene. 
 
 

4.5.7 Driftsforhold 
 
50 kV regionalnettet på Sør-Jæren er bygget på 60-, 70- og 80-tallet. Derfor var det ulike 
tekniske spesifikasjoner som lå til grunn for dimensjonering og valg av komponenter i de 
forskjellige stasjonene. Dette medfører at strømnettet i dag består av komponenter med 
ulike spesifikasjoner og ytelser. Dette er utfordrende mht. reservemateriell og beredskap. 
Dokumentasjonen av anleggene er av variabel kvalitet. Det gir utfordringer i forbindelse med 
feil og ved behov for endringer. 
 
De fleste av stasjonene har for liten plass til en utvidelse av koblingssal og 
transformatornisje. Ofte må nytt utstyr installeres inne i stasjonene for å opprettholde 
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strømforsyning før gammelt utstyr kan fjernes. Dette innebærer at bygg må utvides eller 
bygges nytt for å få til ønsket ytelse.  
 
I andre tilfeller er det også begrensning mot endret byggelinje som har kommet opp ved 
omregulering av for eksempel en vei eller boligfelt. Mot boligfelt har vi diskusjoner på 
estetikk, magnetfelt og støy. 
 
Når det gjelder feilretting er ca. halvparten av kontrollanleggene relebaserte og greie å 
forholde seg til. Resten av stasjonene har datamaskinbaserte kontrollanlegg med lange 
reparasjonstider.  
 
Noen stasjoner mangler fjernstyring på deler av anleggene. Omkoblinger i forbindelse med 
feil tar da ekstra tid. 
 
Lyse Elnett har delt eierskap med ulike aktører i stasjonene. Grenseskille er godt definert på 
overordnet nivå, men kontrollanleggene henger tett sammen. Dette krever samkjøring og er 
utfordrende i forhold til heleide anlegg.  
 
Tre av overføringene i strømnettet er dobbeltlinjer, det vil si at to linjer føres på samme 
masterekke. Dette er utfordrende med hensyn til vedlikehold og økt risiko ved mastehavari. 
 
Skifte mellom import og eksport av kraft gjennom NOR-NED kabelen, og dermed endring av 
strømretning i denne, gir spenningsendring i sentralnettet. Disse forplanter seg nedover i 
spenningsnivå, men konsekvensene av dette har blitt redusert etter at trinnbar reaktor og 
kondensator-batteri ble installert i Stølaheia. Spenningsvariasjonene oppleves ikke som noe 
problem for driften av regionalnettet.  
 
Utfall av linjene mellom Holen, Håland, Nærbø og Opstad, vil normalt føre til strømbrudd hos 
kundene pga. at spenningsfallet begrenser muligheten til å forsyne fra Kjelland. 
Jordingssituasjonen i strømnettet vil dessuten kunne føre til jordstrømmer som ikke er i 
henhold til forskriftene dersom man benytter dette koblingsbildet.  
 
Lite forbruk i strømnettet og høy produksjon i Høg-Jæren Energipark skaper problemer med 
overlast på forbindelsen mellom Opstad og Holen.  
  



 
På vei mot  framtidens Jærnett 

 
 

[TITTEL fra profil] 

 

 

 

Rapport 

Offentlig 

 
 

 
Dokumentreferanse Status Side 

 Ferdigstilt 33 av 39 

 
 

5 Hvordan sikre Sør-Jæren en tilfredsstillende 
forsyningssikkerhet? 

 
Det fremtidige kraftsystemet på Sør-Jæren må dimensjoneres for å dekke følgende behov: 
  

 Forbedre forsyningssikkerheten  

 Kunne tilknytte nye forbrukere og nye produsenter, jfr. energilovens § 3.3 og 3.4 

 Gjøre det mulig å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon 

 Muliggjøre utskifting og fremtidig oppgradering av eksisterende regionalnettanlegg  

 Redusere overføringstap (Effektivisere kraftnettet) 
 
Regjeringen har i Stortingsmelding 14 Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet listet 
fem mål for planlegging og utbygging av strømnettet. Målene innebærer sikker forsyning, 
høy fornybar produksjon, tilstrekkelig overføringskapasitet mellom regioner, et klimavennlig 
energisystem og at det blir lagt til rette for kraftintensiv næringsutvikling. Overordnet skal 
utbyggingen være samfunnsmessig rasjonell, jf. Energiloven. Målene er omsatt til 
overordnede mål for strømnettselskapene:  
 

  «En best mulig tilpasning av strømnettkapasiteten til endringer i forbruk og 
produksjon, ved å være tidlig ute med planlegging og investeringer. Planleggingen 
må ta hensyn til at det er stor usikkerhet om den framtidige utviklingen i etterspørsel 
etter overføringskapasitet.» 

 «Legge til rette for en god og tidlig dialog med interessenter og sørge for at 
utbyggingene skjer med minst mulig belastning for tredjeparter, naturmangfold, 
landskap og andre arealinteresser.» 

 «Ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre kostnadseffektive utbygginger med 
så korte utbyggingstider som mulig.» 

 

5.1 Strategier for å imøtekomme et økende forbruk 
 
Prognosene for Sør-Jæren viser stor befolkningsvekst med tilhørende økende strømforbruk. 
Prognosene er usikre, og denne usikkerheten må tas hensyn til. 
 
Videre er det slik at et fremtidig robust strømnett må være tilstrekkelig dimensjonert slik at 
det kan håndtere den høyeste belastningen i strømnettet. Denne belastningen varierer 
betydelig både gjennom året og gjennom døgnet. Høyest belastning er det på kalde dager 
om vinteren. På grunn av kulden er januar og desember de månedene med høyest forbruk 
av strøm. Det er i ukedagene at forbruket er størst, og det er gjerne to forbrukstopper i løpet 
av en dag, om morgenen og på ettermiddagen.  
 
Hvis ikke strømnettet er bygget for den timen i året med aller høyest forbruk, kan det føre til 
strømbrudd på de kaldeste dagene.  
 
På varme dager om sommeren bruker vi mye mindre strøm. En viktig årsak til dette er at vi 
bruker mindre strøm til oppvarming og belysning, og i sommerens ferieperioder er det også 
lavere aktivitet i samfunnet. 
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5.1.1 Lokal kraftproduksjon 
 
På Sør-Jæren er det små muligheter for å øke den lokale produksjonen for å møte 
kommende forbruksvekst. Det har tidligere vært vurdert utbygging av et større gasskraftverk 
i regionen, men et gasskraftverk er en lite hensiktsmessig måte å sikre kraftforsyningen på. 
Investeringene vil være vesentlig høyere enn for alternativene, og i tillegg kommer 
betydelige driftskostnader. Basert på forventninger om lave kraftpriser i årene framover i det 
nordiske kraftmarkedet, vil ikke et gasskraftverk være konkurransedyktig i markedet. Et 
gasskraftverk som ikke er operativt på grunn av lave markedspriser, vil ha relativt lang 
mobiliserings-/ oppkjøringstid og dermed være svært lite egnet som reserve for utfall i 
strømnettet.  
 
Lokal kraftproduksjon på Sør-Jæren er i all hovedsak basert på vind, men man kan ikke 
regne med at denne kraften vil avhjelpe på den kaldeste dagen. Dette fordi lave 
temperaturer ofte korrelerer bra med stabile høytrykk som igjen gir lite vind.  
 
Rogaland har betydelige vindkraftressurser. Sør- Rogaland, og spesielt områdene på Høg-
Jæren, er et gunstig område både pga. vindforholdene og fordi de planlagte/ omsøkte 
vindparker befinner seg i nærheten av dagens sentralnettlinjer. Sør- Rogaland er derfor et 
prioritert område i forhold til de prioritets-/tildelingskriterier som NVE benytter, men det er 
likevel usikkert hvor mye som blir bygget. Det er bla. planlagt en større transformatorstasjon 
for innmating av vindkraft i Bjerkreim, noe som kan åpne for uttak av elektrisitet for forsyning 
av Jæren dersom denne blir realisert.  
 
Vindkraft vil ha en høyere forventet produksjon om vinteren, og vil på den måten kunne bidra 
til å avhjelpe forsyningssituasjonen i periodene med høyest forbruk. I praksis vil de imidlertid 
spille liten rolle for tilgjengelig vintereffekt, fordi man ikke er garantert at det blåser når 
forbruket er på sitt høyeste.  
 
I Jærnettet er store deler av den tilknyttede kraftproduksjonen vindkraft (Høg-Jæren 
Energipark, 73,6 MW og Åsen II, 1,6 MW ). Momentan reserve fra lokal produksjon finnes 
derfor kun i veldig liten grad (Hetland kraftverk, 1,5 MW). Man er derfor sterkt avhengig av å 
kunne avlaste et eventuelt utfall ved omkobling og overføring på andre forbindelser enn den 
det er feil eller vedlikehold på. 

 
 

5.1.2 Redusert forbruk – energieffektivisering 
 
Potensialet for å redusere elforbruket er teoretisk sett stort, men av flere grunner vil bare en 
begrenset andel la seg realisere innenfor et 5-10-års perspektiv. Dels omfatter en del av 
potensialet tiltak med svært høye kostnader som gjør tiltakene ulønnsomme for 
privatpersoner og bedrifter. Dels kan det være kostnadselementer som er utelatt, for 
eksempel redusert komfort og kostnader til drift og vedlikehold. Viktigst er det kanskje at 
mange av tiltakene som kreves for å redusere strømforbruket i alminnelig forsyning 
involverer en rekke forskjellige beslutningstakere og avhenger av omfattende 
infrastrukturtiltak som endringer i eksisterende bygningsmasse. For eksempel er mye av 
potensialet knyttet til endringer i bygningsmassen i form av bedre isolering. Dette er tiltak 
som neppe vil bli gjennomført av hensyn til mer effektiv energibruk alene, men som vil 
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gjennomføres i takt med den generelle fornyelsen av bygningsmassen. Potensialet vil derfor 
først bli utløst på lang sikt med mindre en tyr til særskilte støtteordninger.  
 
Med den underliggende veksten i kraftforbruket i Sør-Rogaland er det lite realistisk at det på 
kort sikt skal kunne være mulig å oppnå et redusert elforbruk, selv med omfattende tiltak 
innen energiøkonomisering eller omlegging av energisystemet basert på fjernvarme.  
 
Tiltak for redusert elforbruk omfatter bedre isolering i bygninger, mer effektive 
ventilasjonssystemer, innføring av måle- og styresystemer, mer effektive 
produksjonsprosesser i industrien, samt utskifting av elektrisk utstyr, hvitevarer og belysning 
i husholdninger og næringsbygg. Nye byggetekniske forskrifter stiller betydelig strengere 
krav til energibruk i bygg enn tidligere. EU har også varslet krav om at krav til energibruk i 
bygg skal strammes inn hvert 5. år. Nye og rehabiliterte bygg vil dermed være mer 
energieffektive enn dagens bygg, selv om det også er usikkerhet knyttet til faktisk energibruk 
i bygg basert på nye tekniske forskrifter og nye standarder som lavenergi- og passivhus. 
Stortingsmelding 21 (2011-12) legger til grunn en skjerping av energikravene i byggeteknisk 
forskrift til passivhusnivå fra 2015 og nesten nullenerginivå fra 2020. Også for industribygg 
og lignende er kravene skjerpet utover TEK10 standard. De nye bestemmelsene vil gjelde 
for nye bygg. Energieffektivisering i eksisterende bygg er betydelig mer kostbart og usikkert. 
Mer effektivt elektrisk utstyr, hvitevarer etc. vil trolig velges ved utskifting av gammelt utstyr. 
Bedre vinduer, økt isolasjon og andre energisparetiltak kan bli gjennomført, hovedsakelig 
som følge av generell oppgradering, og ikke som rene energisparetiltak.  
 
Overgang til fjernvarme for eksisterende bygg, vil i hovedsak erstatte fossile brensler slik 
som propan og oljefyring. Stortingsmelding 21 (2011-12) legger til grunn en utfasing i bruken 
av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot 2020. Potensial for utvidelse av 
fjernvarmeforsyning i vår region er estimert å kunne øke fra 115 GWh i dag til 270 GWh i 
2020. Bare 2 prosent av denne konverteringen antas å komme fra strøm (30 GWh). Resten 
er konvertering fra olje, gass og lokale energisentraler som Lyse drifter for enkeltbygg per i 
dag. På lengre sikt, i perioden 2020 – 2050, er det estimert at fjernvarme kan forsyne 270 
GWh til nybygg som ellers ville ha benyttet strøm som sin hovedkilde til oppvarming. 
Fjernvarme er i utgangspunktet tenkt utbygd rundt fjernvarmenettet som er tilknyttet anlegget 
på Forus. Det blir vurdert mulighet for å gå med rør til Stavanger sentrum, Sandnes Sentrum 
og Sola sentrum. Dette er områder som ligger nord for Jærnettet. 
33 prosent av eneboliger har allerede installert varmepumpe, og det er forventet at denne 
utviklingen fortsetter. Det faktiske potensialet for strømsparing ved installasjon av 
varmepumper er ifølge SSB noe usikkert. 60 prosent reduserer strømforbruket, mens hele 
40 prosent øker strømforbruket etter installasjon av varmepumpe. En økning i 
strømforbruket kan skyldes økt komfort (flere rom varmes opp eller høye innetemperatur) 
eller at varmepumpen helt eller delvis erstatter oppvarming med ved. Varmepumpene har 
lavere virkningsgrad i kalde perioder hvor belastninger i strømnettet er høyest og det er 
derfor også usikkert hvor stor reduksjon varmepumper vil gi i høylasttimen.  
 
I henhold til NVEs endelige forskriftsvedtak pr. 1. juli 2011 skal alle målepunkter i Norge ha 
avanserte måle- og styresystemer (AMS) innen 1. januar 2019. Det er vanskelig å estimere 
effekten av AMS isolert sett. For det første er virkningene av AMS på energi- og 
effektforbruk usikker, selv om uttaket av effekt i topplast trolig kan reduseres. Dersom det 
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samtidig med AMS innføres endrede tariffer og effektprising, kan innføringen medføre en 
viss reduksjon av effektbehov i maksimallast.  
 
Med en befolkningsvekst på 30 prosent innen 2030, og begrenset potensial for å redusere 
strømforbruket på kort sikt, kan man vanskelig se for seg at strømforbruket i regionen skal 
kunne reduseres fra dagens nivå fram mot 2020 uten at svært omfattende og effektive tiltak 
settes i gang raskt. Spørsmålet i denne sammenheng blir da i hvor stor grad man kan klare å 
begrense veksten i forbruket med den befolkningsøkningen som forventes. Utfallsrommet for 
framtidig strømforbruk i regionen kan være stort, og det vil være betydelig usikkerhet knyttet 
til alle anslag på dette. Ved planlegging av regionalnettet i regionen, må man ta høyde for 
denne usikkerheten. Det å underinvestere eller investere for sent vil kunne ha svært store 
konsekvenser for forsyningssikkerheten. 
 

5.1.3 Smarte strømnett – mulighet for å påvirke forbruket? 
 
Smarte strømnett tar i bruk teknologi og markedsbaserte løsninger for å kunne drifte utvikle 
og strømnettet på en mer effektiv måte. Allerede er det mange aspekter av dagens 
strømnett som må kunne anses som smarte; for eksempel overvåking, styring og vern lokalt 
i strømnettet. Begrepet smarte strømnett blir likevel oftest brukt i forbindelse med utrullingen 
av AMS som vil finne sted hos alle strømkunder innen 2019. Denne utrullingen av avanserte 
målesystemer hos sluttbrukerne kommer til å tilføre drift og utvikling av kraftnettet en ny 
dimensjon. Lyse Elnett satser stort på å utvikle et smart kraftnett, og har teknologi som 
legger til rette for at kraftleverandører og sluttbrukere skal kunne utnytte de fordelene som 
AMS gir. AMS åpner for at strømkundene får bedre informasjon om kraftforbruket sitt, mer 
nøyaktig avregning og mulighet for enkel og eventuelt automatisk styring av forbruket. 
Automatisering og smarte strømnett kan jevne ut forbruket gjennom døgnet, noe som bidrar 
til å redusere konsekvensene av og sannsynligheten for effektknapphet. På denne måten vil 
AMS påvirke veksttakten i forbruksøkningen, men det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor 
stor betydning det vil få for forbruket.  
 
Når det gjelder strømnettet på Sør-Jæren, er forbruket allerede nært det som dagens 
strømnett kan tåle, og det er nødvendig å øke kapasiteten i strømnettet for å sikre god 
forsyningssikkerhet. Innføring av AMS vil ikke kunne veie opp for dette alene, men kan bidra 
til at en fremtidig forbruksøkning flater ut. Smarte strømnett vil derfor være viktig for å sikre 
effektiv drift av det fremtidige strømnettet i regionen.  
 

5.1.4 Økt kapasitet i strømnettet  
 
Dagens Jærnett har en forsyningssikkerhet som ikke tilfredstiller dagens nasjonale krav. 
Situasjonen vil forverres da forbruket forventes å øke ytterligere i årene framover. Dette 
samsvarer ikke med utviklingen som forventes i regionen. En videreutvikling på Sør-Jæren 
vil være helt avhengig av at det kommer på plass en infrastrukturløsning som sikrer en 
pålitelig strømforsyning i området. 
 
Overføringskapasiteten kan økes både gjennom tiltak i eksisterende kraftsystem eller 
gjennom bygging av nye forbindelser inn til og i området.  
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Det er kun utbygging av økt regionalnettkapasitet som vil kunne løse de behov og 
utfordringer regionen står over for både på kort og lang sikt. En slik utbygging vil skape et 
mer robust strømnett, samtidig som den ivaretar behovene knyttet til forsyningssikkerhet og 
effektknapphet på Sør-Jæren. 
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6 Videre prosess 
 
Arbeidet med framtidens Jærnett er et omfattende prosjekt. Lyse Elnett ønsker en bred 
medvirkning i denne prosessen, både fra det offentlige, grunneiere og andre private 
interessenter eller organisasjoner, slik at regionen får de beste og mest framtidsrettede 
plasseringene av linjetraseer og transformatorstasjoner. 
 
Lyse Elnett starter nå et arbeid med å vurdere hvilke løsninger som kan være aktuelle for 
framtiden. Dette arbeidet vil vi gjennomføre i nær dialog med berørte parter, både direkte og 
gjennom åpne møter. Våren 2015 forventer vi at vi kan ha på plass en samlet overordnet 
vurdering av de ulike mulighetene som eksisterer, både teknisk, økonomisk og 
konsekvensmessig. Basert på denne vurderingen vil de beste konseptene videreføres 
gjennom en formell konsesjonsprosess, hvor NVE er ansvarlig myndighet. 
 
En slik konsesjonsprosess inkluderer også en konsekvensutredningsprosess iht. Forskrift 
om konsekvensutredninger. Denne prosessen gir god anledning til medvirkning for berørte 
parter, både gjennom offentlig høring av melding med forslag til utredningsprogram samt en 
senere konsesjonssøknad med konsekvensutredning. 
 
Vår hovedkanal for å formidle nyheter fra prosjektet vil være en egen nettside under 
www.lysenett.no/stromjaren. Her vil nyheter, aktiviteter og dokumenter legges ut og være 
tilgjengelige 
 
 
 
 
 
 

http://www.lysenett.no/stromjaren
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