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• Om Tensio

• Grønn omstilling og elektrifisering

• Overordnet status i nettet og behov fremover

• Kapasitetssituasjonen i Trøndelag

• Nettsituasjonen i Meråker
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Tensio-konsernet

► Nettkonsernet ble formelt opprettet 14. 

juni 2019

► Tensio har virksomhet som strekker seg 

fra Namsskogan i nord til Tynset i sør

► Tensio er landets nest største nettselskap



Om Tensio



Grønn omstilling og elektrifisering gir store endringer i 
forbruk og produksjon

Sol



Statnett planlegger for en forbruksvekst i 2050 på 
opp mot 220 TWh sammenlignet med dagens 
forbruksnivå i Norge på ca. 140 TWh.

Overordnet situasjon - Statnett

Dagens

Målbilde



Kapasitetssituasjon i Tensio sitt område



• Ca 15 MW/50 GWh forbruk i Meråker.

• Stort produksjonsoverskudd i Meråker, ca 160 MW/600 
GWh produksjon.

• God kapasitet i Tensios nett i Meråker. 

• Det er plass til mange forespørsler under 1 MW.

• Men med allerede innsendte søknader er det fullt for 
større forbrukere i Meråker transformatorstasjon. 

• Statnett har begrenset kapasitet i Eidum
transformatorstasjon.

• Meråker henger sammen med resten av 
energisystemet i Eidum og produksjonen i Meråker er 
viktig for opprettholdelse av forsyningen i Meråker, 
Stjørdal og deler av Trondheim/Malvik.

Meråker - status

Eidum



Statnett - kortsiktige tiltak (2023-2027):

• Midlertidig utskifting av dagens 125 MVA transformator med en 150 MVA transformator. 
Øker kapasiteten under Eidum med ca. 55 MVA, men alt dette vil ikke være tilgjengelig for 
nye og større prosjekter. 

• Løsningen vil tidligst kunne etableres i løpet av 2023. 

• Ny transformator vil ikke være stor nok til både Northern Silicon (trinn 1 på 
40 MW) og Meråker Hydrogen (25 MW).

• Midlertidig utskifting av dagens 125 MVA transformator med en 200 MVA transformator. 
Øker kapasiteten under Eidum med ca. 115 MVA, men alt dette vil ikke være tilgjengelig 
for nye og større prosjekter.

• Denne transformatoren står i dag i Orkdal. Tilgjengelig i Eidum vil være 
avhengig av ferdigstillelse av ombygging i Orkdal. Må sjekke om den passer i 
Eidum. 

• I beste fall kan denne transformatoren være på plass i Eidum i 2026/27. 
Transformatoren vil være stor nok for Meraker Hydrogen (25 MW) og trinn 1 
for Northern Silicon på 40 MW. Det må utredes nærmere om det vil være 
kapasitet også til trinn 2 for Northern Silicon på ytterligere 30 MW.

Statnett - langsiktige tiltak (2028-2029):

• Statnett er i gang med prosjekt for bygging av nye Eidum stasjon som vil legge til rette for 
vesentlig kapasitetsøkning i regionen.

Meråker – tiltak Statnett

Eidum



Tensio - kortsiktige tiltak (2023-2026):

• Tensio jobber opp mot Statnett for å øke kapasiteten i Eidum.

• Tensio utreder nødvendige tiltak lokalt i Meråker, samt vurderer 
dagens linje Eidum - Meråker sett opp mot det nye potensielle 
forbruket i Meråker. 

• Tensio må sannsynligvis bygge ny transformatorstasjon og 
regionalnettslinje i Kopperå.

Tensio - langsiktige tiltak (2027-2029):

• Dagens linje fra Eidum til Meråker har en kapasitet på ca. 160 
MW. Tensio vurderer en ekstra linje inn til området for å øke 
kapasiteten og sikre bedre redundans gitt en lastøkning på 95 
MW fra Meraker Hydrogen og Northern Silicon.

Prosjekter ellers i Stjørdal vil også kunne påvirke kapasiteten for 
Meråker siden det berører samme transmisjonsnettspunkt.

Meråker – tiltak Tensio

Eidum



• God kapasitet til etablering av mindre og mellomstor næringsvirksomhet i Meråker

• Utfordrende på kort sikt med etablering av ny større næringsvirksomhet i Meråker, men det 
jobbes med konkrete planer for å løse dette

Oppsummering




