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Strømprisen på Øst-
landet er 177 ganger 
høyere enn i Midt-
Norge. Nå frykter 
flere at det blir stan-
darden for hele lan-
det.

Espen Teigen 
og  Henrik Heldahl
Nettavisen: Med postadresse i 
Oslo er spotprisen for lørdag 13. 
august på 319 øre per kilowatt. 
Tar du en 40-minutters flytur 
til Trøndelag, er prisen for nøy-
aktig det samme på 1,8 øre per 
kilowatt.

Forskjellene er med andre 
ord enorme. Men i planene til 
Statnett skal utbygging frem-
skyndes for å sammenkoble 
nettene tettere. Det kan bety at 
Norge får omtrent nesten lik 
strømpris over hele landet.

Det vil antageligvis ikke være 
gode nyheter for strømregnin-
gen til folk i Midt-Norge og 
Nord-Norge.

– Det er ingen grunn til å gjø-
re dette, sier Christian Anton 
Smedshaug. Han er daglig le-
der for AgriAnalyse, og har 
vært statssekretær for Senter-
partiet.

Smedshaug påpeker at alle-
rede innen utbyggingen er fer-
dig, er det store fabrikker som 
vil stå ferdig i nord.

– Det er ikke snakk om at 
Nord-Norge har et enormt 

kraftoverskudd som kan gjøre 
strømmen mye billigere i sør. 
Hvis Yara skal over på grønn 
hydrogen er det snakk om 4–5 
TWh bare der, sier Smedshaug.

I samme periode som det skal 
bygges ut tettere koblinger mel-
lom Nord- og Sør-Norge er det 
store industriprosjekter som er 
rett rundt hjørnet. Flere av dem 
vil kreve enorme mengder 
kraft.

I flere artikler har han advart 
mot konsekvensene av økt bruk 
av utenlandskabler, og at vi ko-
bler oss tettere på Europa. Han 
mener det fører til en krise både 
for kunder, men ikke minst for 
industrien.

– Nå trengs det en real gjen-
nomgang for alle – om vi skal 
bevare tilliten til det norske 
systemet på sikt. Det begynner 
å rakne, sier han.

Store forskjeller
Det norske strømmarkedet er 
ikke bare enkelt å forklare. Det 
består av flere regioner, mange 
av dem i liten grad tilknyttet 
hverandre. I Midt-Norge og 
Nord-Norge er det meste koblet 
sammen med det svenske 
strømmarkedet. Noe som gjør 
at det forveksles strøm smidig 
og effektivt mellom regionene.

De to nordligste prisområde-
ne, NO3 (Midt-Norge) og NO4 
(Nord-Norge) utveksler mye seg 
imellom. Særlig fra Norge-Nor-
ge til Midt-Norge – siden NO4 
har kraftoverskudd og NO3 har 
kraftunderskudd.

Det utveksles også strøm 
mellom sør og Midt-Norge i 

Norge, men utvekslingen be-
grenses av flaskehalser.

Overføringskapasiteten mel-
lom nord og sør er mye større i 
Sverige enn i Norge. Som illus-
trasjonen til høyre viser, er ikke 
Sør-Norge avhengig av strøm 
nord for Dovre på samme måte 
som Sør-Sverige er avhengig av 
Nord-Sverige.

– Folk er redde
Ordfører Sture Pedersen (H) i 
Bø kommune i Vesterålen er al-
vorlig bekymret for konsekven-
sene om strømnettet skal bin-
des tettere sammen.

– Noe har kommet ut av kon-
troll sørpå. Man må gjøre noen 
grep for å få ned prisen der ne-
de, men løsningen er ikke å få 
fart på kablene mellom nord og 

sør. Det vil bare få opp prisen 
nordpå, sier Pedersen til Netta-
visen.

– Hva tenker folk nordpå når 
de hører om snakk om sterkere 
overføringskabler?

– Folk er svært redde for det. 
I industrien er det stor redsel 
for de prisene.

– Vi har en konkurransefor-
del akkurat nå og den skal vi 
kjempe for å beholde. Da blir 
det feil fokus å si at man skal 
rette opp dette med nye overfø-
ringskabler mellom nord og sør. 
Fokuset må være på å øke pro-
duksjonen i nord.

– Men mange i nord liker jo 
ikke å høre om nye vann- og 
vindkraftprosjekter.

– Det er derfor jeg sier at vi ta 
inn over oss dette: Skal vi fort-

satt ha billig strøm i Nord-Nor-
ge? Da må vi legge disse syns-
punktene litt til side og spørre 
hvordan vi kan produsere mer 
fornybar kraft. Den debatten 
må vi ta på alvor hvis vi fortsatt 
skal ha lave strømpriser i nord. 
Det er mer utbygging eller høy-
ere strømpriser, sier han.

– Jeg er redd for at fokuset 
blir på at man kan løse den sto-
re prisdifferansen mellom nord 
og sør med overføringskabler. 
Det tror ikke jeg er noen løs-
ning. Det er heller å finne ut 
hvordan vi skal produsere mer 
strøm.– Men jeg er enig i at det 
ikke kan fortsette å være sånn 
sørpå. Da må de gjøre noen 
grep, både med produksjonen 
og vurdere dette med eksport 
og fyllingsgrad.

Strømprisen i nord kan stige

BEKYMRET: Ordfører Sture Pedersen (H) er bekymret for at Nord-Norge vil få drastisk økning i strømprisene om det blir koblet tettere sammen med Sør-Norge.
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PRISOMRÅDER: Norge og Sverige har et godt integrert kraftsystem. 

Nord-Norge og Nord-Sverige har begge kraftoverskudd. Sør-Norge er mer 

selvforsynt enn Sør-Sverige

  ILLUSTRASJON: Svenska Kraftnät (t.v.) og Statnett (t.h.).

OPTIMISTISK: Christian Anton 

Smedshaug. 
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