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Hogne Hongset:

Historisk hundreårs perspektiv på industribygging i Norge

Kraftbransjens myter om Norge som et ”grønt batteri”



20 000 mennesker

19500+ av dem …

så har vi kraftdirektørene …









Så hva skjedde -

- i de 100 årene mellom Gunnar Knudsen og                    
Ola Elvestuen?



Tiden fram til 2. verdenskrig

Begrenset vannkraftutbygging

- først og fremst for å bygge industri

- «lys i husan» ble nærmest en sideeffekt



Etter 2. verdenskrig
1946: Fortsatt 600 000 uten strøm (av 3,1 mill) 
Så kom de store utbyggingene i 50-60-70-80-årene
Hva skjedde under krigen?



Arbeitsgemeinschaft für den 
Elektrizitätsausbau Norwegens

(Arbeidsgruppe for elektrisitetsutbygging i Norge)



Arbeitsgemeinschaft für den 
Elektrizitätsausbau Norwegens

Fra Wikipedia: 
- Okkupasjonsmakten hadde storstilte planer 
for kraftoverføring fra Norge til Tyskland. 

… men teknologien manglet



Vannkraften vår ble den gangen «reddet»…

- av manglende (kabel)teknologi!





Reichskommissar Josef Terboven



Etter krigen ble vannkraften 
selve drivkraften i 

gjenreisningen











Prinsippet den gangen var enkelt

Vi var i ferd med virkelig å få vår fjerde infrastruktur
I tillegg til vei, vann og avløp

Strøm
- - og strømmen ble prises etter selvkost





Lånt fra Elkem-presentasjon 27.09.17



September 1989

Gro taper valget

Jan P Syse blir statsminister



Syse-regjeringen liberaliserte 
kraftmarkedet

Strøm skulle ikke lenger være infrastruktur

- men et kommersielt produkt 

- på linje med pizza, poteter, biler og sydenreiser



Etter 1990 er kraftbransjen en 
gjennomkomersiell bransje, 

uansett eierskap!!



Kraftbransjens oppgave

Før 1990: 
skaff strøm!
Etter 1990: 

tjen mest mulig penger!



Senere kom de «grønne» 
sertifikatene

Ny vindkraft sendte strømprisene ned
I 2016 viste bransjen sine politiske muskler 
- fikk stoppet de grønne sertifikatene 
- fikk endret energiloven





Lei av lav paracetpris!



18.10.2016: energiloven endret

• Kraftselskapene kan nå bygge egne kabler

• Resultat så langt: NorthConnect





«Det grønne batteriet»



La det ikke være noen tvil …

-klimasaken er viktig!!!



Hva ER europabatteriet?

Kort fortalt:

Av vi slår kraftverkene våre av og på i takt 
med svingende vind- og solproduksjon i 
Europa

Dermed skal vi bli en betydelig leverandør 
av balansekraft



Er dette et viktig klimatiltak?
Det hevder kraftbransjen med stor styrke … 

… med god hjelp fra ZERO 

I realiteten er vår mulighet for å levere balansekraft svært liten

sett opp mot behovet i EU

men



Så lenge forestillingen om «Europabatteriet» 
består, vil trolig ikke politikerne stoppe en eneste 

ny kabel!



Og så lenge forestillingen om 
«Europabatteriet» består, vil 
trolig ikke politikerne stoppe 

en eneste ny kabel!
Skal det skje må politikerne innse at –

«Europabatteriet» er gått ut på dato!
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“Vi  er ikke det
Grønne Batteriet
som kan løse
Europas problemer,
sånn som man 
kanskje forestilte
seg for en stund
siden”

Per Sanderud
Direktør i Norges
Vassdrag og
Energidirektorat, på 
Statnetts 
høstkonferanse 2015
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Vi bidrar allerede til klimaløsningen
… med alt vårt kraftoverskudd

… og med mye balansekraft

… spørsmålet er om vi skal ØKE vårt bidrag 
gjennom nye kabler

… uten å vurdere «bivirkningene»??



«Bivirkningene» av nye kabler:

- skader i vassdragsnaturen

- prisøkning i Norge







Priseffekten av nye kabler
«økt verdiskaping»



Hva betyr så «Økt verdiskaping»?
Det betyr at kraftbransjen skal tjene mer penger –

mye mer penger!

veeeeldig mye mer 
penger!



- og pengene må tjenes i Norge - -
- for det er her over 90 % av strømmen selges!
Skal prisen i Norge opp …
… da må vi ha flere kabler, som kan importere høyere priser!



Hvordan finansieres nye kabler …

… de skaper jo ikke mer kraft å eksportere?

De skal finansieres av flaskehalsinntekter

…  hvordan oppstår de?



Mange forsøker å fortelle oss

at flaskehalsinntektene er store

og gir oss store reduksjoner i nettleien!







Er 2,5 milliarder mye?

2,5 milliarder over 11 år

fordelt på produksjonen de årene

som var 1470 000 000 000 kwh

- - det gir 0,17 øre pr kwh

- 34 kr pr år for en snittfamilie







De store pengene ligger et annet sted …

… i å få prisen opp her i landet!
Hvordan få det til?











Hva betyr økt prisstigning i 
Norge – for kraftselskapene?

- 1 øre gir kraftselskapene 1,35 milliarder

- 10 øre gir 13,5 mrd

- 20 øre (som prognosene sier fram mot 2030) gir 27 mrd!

Og dette er hvert år!

Problemet er at dette ikke egentlig er økt verdiskaping for «butikken 
Norge»,-

- det er flytting av penger fra forbrukerne 
i Norge til strømprodusentene!



Hvordan vil strømprisene utvikle seg?



Dette sier IEA:



«Det er ikke kablenes skyld»
… sier kraftdirektørene

«det er kullprisene og CO2-avgiftene på 
kontinentet som driver prisene opp!»

(og det har de faktisk rett i)



Hvordan kommer så disse 
prisene seg hit?











Og hva er kraftbransjens våte 
drøm?





Oppsummert

Nye utenlandskabler vil …
- øke inntektene i kraftselskapene
- svekke konkurransekraften i alt næringsliv
- svekke lønnsevnen i offentlig sektor
- bli katastrofalt for metallindustrien





Hovedpulsåra i lokalsamfunn over hele Norge



Vil vi dette?
Det blir spennende å følge kabelsaken videre…

… hvem sitter med nøkkelen???





Jonas har skjønt det 
fundamentale:

Det er nye kabler som er problemet … 
… ikke hvem som bygger dem!

- Så spørs det…
… hvem bestemmer i Arbeiderpartiet i 

denne saken?



Takk for oppmerksomheten!

Jonas Gahr Støre:

«... det er et samfunnsøkonomisk IKKE riktig 
perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til at 

det blir dyrere med strøm i Norge.» 



Jona Gahr Støre:

«... det er et samfunnsøkonomisk 

IKKE riktig perspektiv hvis vi 

bygger kabler som fører til at det 

blir dyrere med strøm i Norge.» 


