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Kraftskulen > Straumnettet 

Ein av dei største utfordringane i elektrisitetsproduksjonen er at det til 

kvar tid må vere balanse mellom det som vert produsert, og det som 
vert brukt av straum rundt omkring i landet. Dess meir straum som vert 

brukt, dess meir straum må produserast. Kraftverk over heile landet 
overfører denne straumen til eit straumnett som dekkjer det meste av 

Noreg. Frå kraftverka går straumen i høgspentkablar til 
transformatorstasjonar og vidare ut på lokalnettet til den enkelte 

brukaren. Det nasjonale straumnettet vårt er bunde saman med 
straumnetta i Norden og resten av Europa, noko som gjer det mogleg å 

eksportere og importere straum. 

 

Oppgåver før du ser filmen 

Lag ein illustrasjon der du viser korleis straumen går frå punkt A (der 
straumen vert produsert) til punkt B (der du bur). 

 

Oppgåver til filmen 

1. Kva land kan Noreg importere energi frå? 

2. Kven har det overordna ansvaret for straumnettet i Noreg? 
3. Kva meiner ein med at straum er ferskvare? 

4. Kva funksjon har ein transformatorstasjon? 
5. Kvifor varierer straumforbruket i eit hushald gjennom eit døgn? 

6. Kvifor vert straumen overført ved høg spenning, opp til 420 kV, i 
sentralnettet? 

7. Kva er det som gjer at fuglar ikkje vert skadde når dei sit på 
straumleidningane? 

 

Fordjupingsoppgåver 

1. Kvifor er det farleg å vere innanfor gjerdet til ein 

transformatorstasjon (trafostasjon)? 
 

2. Kva heiter det lokale nettselskapet der du bur? 
1. Kva kostar nettleiga i dette selskapet?  

2. Kva er straumprisen? 
 

3. I 2010 vart det konflikt rundt ei høgspentlinje som skal byggjast 
over Hardangerfjorden og vidare til Bergen. I staden for 

høgspentlinje meinte fleire partar at høgspentlinja burde leggjast i 
sjøkabel. 

1. Finn ut kva grupper som meiner å vere part i saka. 
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2. Finn vidare ut kva interesser dei ulike partane representerer, kva 

standpunkt dei har, og kva argument dei bruker. 
3. Finn også ut kva planar dei ulike partane har for det framtidige 

arbeidet med saka. 
4. Kva synest du burde vere løysinga i denne saka? 

 


