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Samfunnsøkonomisk vurdering av våre investeringer
Samfunnsøkonomiske analyser er en del av beslutningsunderlaget i Statnett. Utviklingen i strømnettet
skal i tråd med energiloven, og Statnetts vedtekter, være samfunnsmessig rasjonell. Det innebærer at
når vi fatter investeringsbeslutninger, må vi vurdere og sannsynliggjøre at samlet nytte for samfunnet
er større enn kostnaden. Den samfunnsøkonomiske analysen skal vise de sentrale virkningene ved et
tiltak, og gi grunnlaget for de avveininger beslutningstaker gjør. Slik sikrer vi at analyser som ligger til
grunn i Statnetts nettutviklingsplan og områdeplaner har en tilstrekkelig helhetlig, langsiktig og
rasjonell tilnærming til den pågående og storstilte elektrifiseringen av Norge og Europa.
Innhold og omfang i de ulike analysene er avhengig av tiltakets modenhet og kompleksitet. Først
starter vi med en overordnet vurdering av behov. Deretter blir behov og alternative konsepter
nærmere utredet og rangert før vi fatter et konseptvalg. For store og omfattende tiltak gjøres det
gjerne egne konseptvalgutredninger (KVU). I henhold til krav fra Olje- og energidepartementet (OED)
skal konseptvalgutredningen for enkelte tiltak gjennomgå ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde.
Etter konseptvalget utvikles mulige tekniske løsninger videre. Konsesjonssøknad til NVE sendes
normalt etter at beslutning om teknisk løsningsvalg er fattet. Ved investeringsbeslutning blir det gjort
oppdateringer for å verifisere behov og lønnsomhet. Ved større endringer i rammebetingelser og
økonomiske forutsetninger kan det i enkelte tilfeller bli behov for mer analyse, også ved disse
beslutningsportene.
I dette vedlegget gir vi en overordnet fremstilling av våre samfunnsøkonomiske analyser
I oversikten nedenfor inngår prosjekter som fortsatt er under planlegging, men som ikke er gitt
konsesjon. Prosjekter som er under bygging eller som er gitt konsesjon inngår ikke, da NVE, og i noen
tilfeller OED, har bekreftet disse prosjektene som samfunnsmessig rasjonelle. Vi henviser til
Nettutviklingsplanen for en mer komplett tabelloversikt for prosjekter og planer. Dette ligger i slutten
av hvert av regionskapitlene nord, midt, øst, vest og sør.
I lys av forbedringspotensialet fra vår forrige NUP/KSU har vi gjort mange forbedringer som å dele mer
informasjon og formidle mer av våre vurderinger av spesielt alternative tiltak og fornyelser. I tillegg
har vi gjort noen forenklede områdeanalyser som skal bidra til å ytterligere heve nivået på årets NUP
og KSU. I år deler vi også informasjon fra forenklede og pågående analyser i vedlegg A.3.
Til sist i dette vedlegget gir vi en ny og svært omfattende oversikt over fornyelsesprosjekter i våre
stasjoner basert på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har nå. En andel av disse
fornyelsesprosjektene kan anses som løpende vedlikehold, for eksempel fornyelse av kontrollanlegg i
stasjoner, men også dette er tatt med.

2

A.1 Hovedresultater fra ferdigstilte samfunnsøkonomiske analyser

Metoden vi bruker i våre samfunnsøkonomiske analyser er forankret i vår interne veileder, og er basert
på veiledere og andre føringer fra Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
Som vi var inne på ovenfor består samfunnsøkonomiske analyser av tre viktige hoveddeler. I første del
skal vi beskrive behovet, altså dagens utfordringer i transmisjonsnettet, inklusiv forventede fremtidige
virkninger og ulemper som vil oppstå i fravær av tiltak utover ordinært vedlikehold.
I andre hoveddel (mulighetsstudien) identifiserer vi mulige løsninger på behovet innenfor rammene av
aktuelle myndighetskrav og interne krav. Vi identifiserer også et metodisk godt referansealternativ
som fanger opp utfordringer nå og i fremtiden, i fravær av tiltak. Referansealternativet, eller
nullalternativet, representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon som de øvrige
alternativene skal sammenlignes med. Aktuelle tiltak vil redusere ulempene som oppstår i
referansealternativet, og dette utgjør typisk en betydelig andel av tiltakenes nyttevirkning. På den
andre siden vil tiltakene ofte ha store investeringskostnader sammenlignet med referansealternativet.
I mulighetsstudien forkaster vi de dårligste tiltakene basert på en grov samlet vurdering av prissatte
og ikke prissatte virkninger. De samlet sett beste tiltakene viderefører vi til alternativanalysen, med
unntak av i noen (forenklede) analyser der mulighetsstudien kan være tilstrekkelig til å gi en tydelig
anbefaling.
I tredje hoveddel (alternativanalysen) forsøker vi å verdsette alle kostnader og nytte i kroner og øre,
både i referansealternativet og i øvrige alternativer. Prissatte virkninger kan ha positiv eller negativ
verdi for samfunnet, og kan endre seg mye på kort og lang sikt. Statnett bruker i tråd med DFØ
nåverdier (2021-kroner) for å beregne samlet lønnsomhet av tiltak. Vanlige prissatte virkninger som
vurderes i analysene er investeringskostnader, forsyningssikkerhet, drift og vedlikehold, verdi av ny
produksjon, overføringstap og flaskehalser.
Verdsetting av virkninger bygger på behovsanalysen og flere forutsetninger. Forutsetningene kan ha
stor innvirkning på resultatet av analysen og er viktig informasjon til beslutningstaker. En viktig del av
vårt analysearbeid er derfor å identifisere, synliggjøre og peke på hvordan vi kan håndtere usikkerhet.
I alternativanalysen gjør vi også en vurdering av virkningene som ikke lar seg verdsette i kroner. For
Statnetts virksomhet gjelder dette spesielt miljøvirkninger. Verdianslaget for ikke-prissatte virkninger
illustrerer vi ved å bruke pluss-minusmetoden, og for vurdering miljøvirkninger baserer vi oss på en
økosystemtilnærming. Denne går fra meget stort negativt verdianslag (- - - -), via 0, til meget stort
positivt verdianslag (++++). Tiltak med negativ netto prissatt virkning må oppveies av positive ikkeprissatte virkninger for å være samfunnsøkonomisk lønnsomt samlet sett.
Tabellene og sammendragene under oppsummerer våre samfunnsøkonomiske analyser
Prosjektutløsende behov indikerer som regel de viktigste nyttevirkningene som oppnås av de ulike
tiltakene. Vi deler dette ofte inn i kategoriene: i) forsyningssikkerhet, ii) handelskapasitet og
overføringstap, iii) tilknytning av ny produksjon, og iv) tilknytning av nytt forbruk. Eksempelvis er det
vanlig at reinvesteringer gir økt forsyningssikkerhet, og nytten kan måles med reduserte
avbruddskostnader. Prosjekter med ny overføringskapasitet kan være utløst for å øke
handelskapasitet, hvor nyttevirkningene hovedsakelig er reduserte flaskehalser og overføringstap.
Tabellen under beskriver tiltakenes investeringskostnader, utløsende behov, samlede prissatte og
ikke-prissatte virkninger, og året analysen ble gjennomført. Vi har lagt ved link til analysene og/eller
konsesjonssøknad, for mer utfyllende dokumentasjon der vi har det. Dersom vi ikke har link i tabellen
i vedlegg A.1, deler vi mer utfyllende informasjon i vedlegg A.2. Se vedlegg A.3 for informasjon om
forenklede samfunnsøkonomiske analyser og analyser som fortsatt er under arbeid.
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Investeringskostnader er i nominelle kroner, og kostnadsestimater er fra da analysen ble utført. For
oppdaterte estimat henviser vi til prosjekttabellene i NUP og KSU, samt Statnetts investeringsplan.
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TABELL A.1

Prosjekt

Utløsende behov

Investeringskostnad brukt i
analyse (MNOK)

Netto
prissatte
virkninger (MNOK
NNV)

Nord
Skaidi-Hammerfest

Tiltak for å styre flyt
på Varangerbotn –
Ivalo (back-to-back)
Skaidi-Lebesby
(Adamselv)
Adamselv (Lebesby)Varangerbotn
(Seidafjellet)
Konseptvalgutredning industri
og vind i Mo

Tilknytning nytt
forbruk

1100-1200*

n/a

Ikke-prissatte virkninger
Forsynin
Miljø gsAnnet
sikkerhet

--

Handelskapasitet/ ny
produksjon/nytt
forbruk

600-1000*

Forsyningssikkerhet/nytt
forbruk

1100-1200*

Tilknytning ny
fornybar
kraftproduksjon

1500-1700*

-1270

--

Tilknytning av nytt
forbruk og
produksjon

650-1100

-780

-

-715

Nytte av tiltak,
reduserte
klimagassutslipp
på Hammerfest
LNG, ikke vurdert

Oppfølgingsinves
teringer (+)

--

År
Kommentar
analyse

Prosjektside og underlag for N3

2020

2020

Vest
Konseptvalgutredning Bergen og
omland

Nytt forbruk,
forsyningssikkerhet
og tilstand

4-5 mrd. kroner

510

Nytt forbruk (++)
Realopsjon (++)

---
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Sammendrag av KVU kraftsystemet i
Finnmark (2016)

2021

2021

Nytt fobruk (++)

Link til analyse / sammendrag

2020

Tiltakene i Finnmark må sees i
sammenheng.
Statnett har i 2019 publisert
rapporten "N3 Næring og nett i
nord" som skisserer veivalg i
Finnmark. KVU er fra 2016

Se også A.2.

Se kap 6.3 i Nordic Grid
Development plan

Se vedlegg 5

*Investeringskostnader er oppdatert
etter N3. Se rapporten
Se også A.2
'Kraftsystemet i Finnmark' for
virkninger se i analyse fra 2016.
Investeringskostnader er summen
av tiltak i stasjon (trinn 1) og ny
Se også A.2
ledning (trinn 2).
KVU er til behandling hos OED.
Netto prissatte virkning er
differansen mellom nullalternativ og
KVU Bergen og omland
anbefalt konsept. Kostnaden er
inkludert sjøkabel over Fensfjorden
og Øygarden

Dalekvam stasjon
420 kV BlåfalliGismarvik
(Haugalandet
netforsterkning)

Aurland-Sogndal

Aurland1 stasjon

Tilstand

300-400 MNOK
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2020

Tilknytning nytt
forbruk
1170-1400

n/a

Nytte av tiltak,
tilknytning av
500 MW nytt
forbruk, er ikke

--

verdsatt.

Handelskapasitet

Fornyelse

700-800*

650

Konsesjonssøknad er sendt NVE
våren 2021

2015
2018
(oppda Konsesjonssøknad sendt april 2020.
rert
2019)

2018

Konsesjonssøknad sendt januar
2019.
*Kostnader
gjelder Aurland-Sogndal, uten
delstrekning av Sogndal-Hove

Se også A.2
Informasjon om nettforsterkning
Haugalandet, med dokumenter
vedlegg-4-samfunnsokonomiskanalyse.pdf
Fra 2011: KVU Nettforsterkning
sørover fra Sogndal
Se dokument "Aurland-Sogndal
Samfunnsøkonomisk analyse april
2018"
Se dokumentet "Anleggskonsesjon"
under Vedtak fra NVE

360-400

Usikkerhet i
favør av alt.1

-350

2021

Se A.2

Se også A.2

Øst

Hamang-BærumSmestad (NSO)

Liåsen stasjon (NSO)

Ulven –
Oppgradering og
utvidelse

Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet
/nytt forbruk

Forsyningssikkerhet
og tilstand

240-320

710

500-530

-320

800-1000

680

0/-

+

2019
(NSO
2013)

++++

2016

Sør
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NVE har gitt konsesjon på
luftledning august 2020 og
kostnaden som er vist til her er for
denne løsningen. Vedtaket er
påklaget og er derfor tatt med i
oversikten her.
Konsesjonssøknad under
behandling. Prosjektet er en del
av Nettplan Stor-Oslo
Konsesjonssøknad fra juli 2021.
Reinvesteringen av Ulven
transformatorstasjon er ett av flere
prosjekter i Nettplan Stor-Oslo,
tiltakspakken for å fornye
sentralnettet i og rundt
hovedstaden. Mange av
komponentene i stasjonen er gamle
og kapasiteten er for liten til å
håndtere forbruksvekst.

Link til vedlegg til konsesjonssøknad

Samfunnsøkonomisk analyse Liåsen
stasjon

Link til konsesjonssøknad

Realopsjon trinnvis
gjennomføring (+)

Nettutvikling NordJæren

Forsyningssikkerhet

Stølaheia
(Krossberg) og
Bærheim, nye
stasjoner

Fornyelse/Forsynings
sikkerhet/Nytt
forbruk

Midt
Ørskog stasjon

Nytt forbruk

1000-1100

-1070

Reinvesteringsbehov i transmisjonsog regionalnettet nord for
Stokkeland og forventet
befolknings- og forbruksvekst.
Statnett og Lyse har utredet
konsepter for nettutvikling på Nord- vedlegg-4-kvu-nord-jaren (1).pdf
Jæren etter Lyse-Fagrafjell er ferdig.
Første tiltak for å ivareta sikker
strømforsyning og legge til rette for Lenke til stasjonsprosjekt Kossberg
elektrifisering, er å fornye
Melding – Fagrafjhell Bærheim
stasjonene i Stølaheia og Bærheim
og øke transformeringskapasiteten.
Det legger til rette for Lyse Elnetts
nettutvikling i Stavanger. Vi har send
melding på ny ledning FagrafjellBærheim (se egen lenke).

Spart
avbruddskostnad
og reinvestering
(+50 og +30 MNOK)

-

Kossberg:
630-815MNOK
Bærheim:
670-890MNOK

150-190

n/a

n/a

n/a

7

n/a

2019

Prosjektet har beregnet forventet
investeringskostnad til 170 MNOK.

Se teknisk-økonomisk vurdering i
konsesjonssøkanden

A.2 Tilleggsinformasjon fra våre ferdigstilte samfunnsøkonomiske analyser

I tabellen ovenfor viste vi hovedresultatene i ferdigstilte samfunnsøkonomiske analyser. I dette
vedlegget deler vi mer utfyllende kunnskap for de analysene i tabellen over som ikke har link i kolonnen
lengst til høyre, og info fra våre øvrige ferdigstilte samfunnsøkonomiske analyser.
Tilknytning av forbruk og produksjon i Rana fra "KVU Industri og vind i Mo" (Nord)
Det er store planer om forbruk og produksjon i områdene rundt Mo i Rana. Statnett har utredet
behovet for tiltak i transmisjonsnettet ved tilknytning av økt industriforbruk og produksjon i Ranaområdet. Statnett gjennomførte våren 2020 en konseptvalgutredning som konkluderer med at det ikke
er driftsmessig forsvarlig å knytte til nytt forbruk og/eller produksjon uten nettiltak.
Vi har vurdert flere konsept i både regional-og transmisjonsnett, blant annet å forsterke regionalnettet
mellom Nedre Røssåga og Rana, eller bygge en ny 420 kV-stasjon i området. Å bygge om Rana stasjon
og øke transformatorkapasiteten der fremstår likevel som den beste løsningen. For at tiltakene skissert
i KVUen skal øke kapasiteten i området må imidlertid dagens flimmerproblemer bli løst. NVE arbeider
med et vedtak knyttet til dette. På sikt kan det også bli behov for en ny transmisjonsnettledning inn til
Rana. Analysen viser at en ny ledning fra sør vil gi større nytte enn en ledning fra nord. KVUen
inneholder markeds- og forretningssensitiv informasjon og er derfor unntatt offentligheten.
Skaidi-Hammerfest (Nord)
Se også tabell i vedlegg A.1 og tilhørende linker. Ny 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hammerfest,
inkludert utvidelse av Skaidi stasjon til 420 kV og ny 420 kV-stasjon på Hyggevatn (Hammerfest) er
minimum løsning for å kunne imøtekomme en fullelektrifisering av Hammerfest LNG. Statnett har også
vurdert 132 kV-tiltak, samt 132 kV-drift av ny 420 kV-ledning. Disse alternativene gir imidlertid ikke
nok kapasitet til fullelektrifisering av Hammerfest LNG, samt andre omfattende forbruksplaner i
området.
Rasjonale for en ny 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hammerfest er relatert til sparte klimagassutslipp,
som følge av at Equinor og partnere på Hammerfest LNG bytter ut gassturbiner med kraft fra
strømnettet. Vi har ikke vurdert hvilken verdi reduserte klimagassutslipp har for Equinor eller
samfunnet forøvrig. Statnett har imidlertid inngått utredningsavtale med Equinor og tiltaket faller inn
under regelverk for utredningskostnader og anleggsbidrag. Så lenge Equinor og partnere ønsker
videreføring av prosjektet gjelder Statnetts utrednings- og investeringsplikt.
Investeringskostnader for Statnett er 1100-1300 MNOK. I tillegg vil Statnett utføre arbeider på
Hyggevatn som i sin helhet vil dekkes av rettighetshaverne på Hammerfest LNG. Denne kostnaden er
anslått til 500-600 MNOK. Ut over dette vil rettighetshaverne på Hammerfest LNG også ha omfattende
kostnader knyttet til modifikasjoner på LNG-anlegget, samt å føre strøm fra Hyggevatn og ut til
Melkøya hvor anlegget er lokalisert. Tiltak i transmisjonsnettet vil bli avkrevd anleggsbidrag.
Tiltak for å styre flyt på Varangerbotn – Ivalo (Nord)
Vi vurderer en back to back stasjon (BtB) av moderat størrelse mellom Finland og Norge til å være et
bra prosjekt som bør videreføres. Vår analyse viser at prosjektet gir forventet positiv netto
samfunnsøkonomisk gevinst for Norge og Finland, selv om det har en relativt høy kostnad. Prosjektet
gir også bedre styring av flyten i Finnmark og bedre utnyttelse av kapasiteten på ledningen
sammenlignet med i dag. I tillegg vil vi kunne få økt forsyningssikkerhet og spenningsstøtte, og
mulighet til å knytte til noe mer produksjon og forbruk i Øst-Finnmark. Det er heller ikke noen
vesentlige negative miljømessige konsekvenser.
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Adamselv(Lebesby)-Varangerbotn(Seidafjellet) (Nord)
Ny 420 kV ledning Skaidi-Lebesby muliggjør 30-115 MW forbruk og 500 MW vindkraft under Lebesby.
For å tilknytte 171 MW konsesjonsgitt vindkraft under Varangerbotn stasjon, herunder Raggovidda III
og Hamnefjell II, må begrensninger i dagens Varangerbotn stasjon og på 132 kV ledningene mellom
Adamselv og Varangerbotn løses. Ny 420 kV ledning Lebesby-Seidafjellet med ny stasjon på Seidafjellet
er utviklet sammen med aktørene, i tråd med N3.
Øst-Finnmark er preget av lange avstander og tiltak i kraftnettet innebærer store investeringer.
Investeringskostnad på ca. 1400 MNOK er større enn beregnet nytte, estimert til om lag 300 MNOK fra
vindkraft, spart reinvestering og spart overføringstap. Negative miljøinngrep forsterker konklusjonen.
Statnett forventer at forbruksveksten i Hammerfest blir høy. Det er nettbegrensninger inn til Skaidi og
nytt forbruk i Hammerfest vil tilknyttes med N-0 forsyningssikkerhet. Det betyr sannsynligvis at økt
ledningskapasitet inne i Øst-Finnmark ikke alene muliggjør vesentlig forbruksvekst i Øst-Finnmark. For
å kunne tilknytte vesentlig forbruksvekst i Øst må vi forsterke nettet sør for Skaidi. Dette kommer vi til
å utrede videre. Verdien av å være i forkant med tiltak til Varangerbotn er derfor begrenset.
Vindkraftaktørene må betale anleggsbidrag ved utbygging.
Ny Dalekvam stasjon (Vest)
Reinvestering av Dale stasjon er nødvendig for å opprettholde tilfredstillende driftsikker stand på
anleggene. I tillegg er det behov for økt transformatorkapasitet mellom regional og
transmisjonsnettet. Nullalternativet innebærer en omfattende ombygging av dagens stasjon. Den vil
ikke bli klargjort for 420kV drift, da det innebærer høyere kostnader og i praksis vil være en ny stasjon
på eksisterende tomt. I tillegg har vi utredet flere plasseringer og tekniske løsninger for ny stasjon (AIS).
Forventede investeringskostnader i nullalternativet og ny stasjon er relativt like med 300-400 MNOK.
I nullalternativet vil det imidlertid en sannsynlighet for at det vil påløpe fremtide kostnader i
forbindelse med spenningsoppgradering. Ny stasjon fremstår derfor som det mest
samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet.
Ny Fortun stasjon (Vest)
Reinvestering av Fortun er nødvendig for å opprettholde tilfredstillende driftsikker stand på anleggene.
Ombygging og utvidelse av eksisterende stasjon dekker dette behovet. Med ny stasjon kan vi også få
plass til en ny systemløsning i stasjonen. Dette, sammen med økt transformeringskapasitet, vil
redusere risiko for avbrudd og spesialreguleringskostnader. Økt transformeringskapasitet gjør det også
mulig å knytte til ny kraftproduksjon i Indre Sogn. Verdien av dette overstiger differansen i
investeringskostnader, og Stanett planlegger derfor å bygge en ny stasjon i Fortun. Tiltaket har estimert
investeringskostnad på 300-400 MNOK.
Økt transformering Lindås (Vest)
Som følge av nedleggelse av Energiverk Mongstad og sanering i regionalnett, blir forsyningssikkerheten
under Lindås betydelig redusert. I tillegg er det behov for økt reaktiv kompensering i Bergen og omland
for å overholde spenningsgrensene etter nye kabelanlegg er satt i drift. Statnett planlegger derfor en
til 300(420)/132 kV transformator og en ny reaktor i Lindås. Tiltak i regionalnettet er vurdert for å
bedre forsyningssikkerheten. Alle er imidlertid dyrere enn en transformator nummer to i Lindås og
derfor forkastet. Investeringkostnad er 260-370 MNOK.
Økt transformering i Fana og Litle Sotra (Vest)
For å kunne forsyne forbruk i Bergen og omland de neste 10 årene, planlegger Statnett å øke
transformeringskapasiteten i Fana og Litle Sotra. Det er vurdert å bygge nye stasjoner for å dekke
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reinvesteringsbehovet i stasjonene, men for å møte behovet i tide er økt transformering besluttet som
første steg i en trinnvis utvikling. Investeringskostnad er 300-600 MNOK.
Onarheim (tidl. Husnes) stasjon (Vest)
Ny stasjon på Husnes er nødvendig da teknisk tilstand på deler av eksisterende anlegg ikke er
tilfredsstillende. I tillegg er det flere behov og utviklingstrekk i området som gjør det rasjonelt å
etablere en ny stasjon.
Sammen med ny stasjon har Statnett vurdert et nullalternativ med utskiftninger i dagens stasjon, samt
et annet utbyggingsalternativ som innebærer utvidelse av ekisterende stasjon. Da nullalternativet er
vurdert til å ikke være valgbart har avveiningene stått mellom de to utbyggingsalternativene. Av
utbyggingsalternativene fremstår ny stasjon på ny lokasjon som den beste løsningen. Denne løsningen
innebærer lavere kostnader, mindre usikkerhet både under bygging og i drift og lavere risiko i
gjennomføring og drift. En ny stasjon gir samtidig bedre fleksibilitet for fremtidig utvikling i området.
Fornyelse av Aurland1 (Vest)
Tredje elmarkedspakke innebærer at Statnett skal overta eierskap for Aurland1 stasjon fra E-CO.
Tilstandsvurderinger tilsier snarlig fornyelse av apparatanlegg og kontrollanlegg (hele stasjonen).
Spenningsoppgradering av 300 kV ledningen Sogndal-Aurland1 har fått konsesjon som er påklaget.
Fornyelse av Aurland1 stasjon er ikke del av ledningsprosjektet.
I mulighetsstudien vurderer vi fornyelse innenfor dagens systemløsning. Herunder nullalternativ med
AIS fornyelse nå, på dagens område, alternativ 1 er AIS fornyelse og utvidelse nå på dagens område,
samt alternativ 2 - ny AIS-stasjon på ny tomt. Alle kan utvides ved fremtidig behov. Vi forkastet tre GISvarianter grunnet risiko for klimagassutslipp og høyere forventet kostnad over levetiden.
Nullalternativet har om lag 20 MNOK lavere investeringskostnad enn alternativ 1. Kostnaden ved ny
stasjon i alt.2 kommer i tillegg til at dagens stasjon må reinvesteres av E-CO for omtrent 210 MNOK og
20 MNOK økt vedlikeholdskostnad. Nytten fra redusert utkobling er ca. lik i alternativ 1 (30 MNOK
nytte) og 2 (40 MNOK nytte). Alt. 2 er dårligst på prissatte virkninger, usikkerhet og natur og miljø
ulemper. Vi rangerer alt.2 sist totalt sett.
Vi anbefaler alt.1 siden det er 25 MNOK billigere enn nullalternativet og fordi usikkerhetsanalysen også
er i favør av alternativ 1. Ikke-prissatte virkninger er like i nullalternativet og alternativ 1. Det fremstår
ikke rasjonelt å etablere transformering til underliggende nett i Aurland1 stasjon nå.
Nettstruktur Grenland (Sør)
I forbindelse med Østre korridor ble det bygget en ny 420 kV-ledning fra Arendal, via Bamble og
Grenland, til Rød. Den nye ledningen åpnet for muligheten til å nedgradere den eksisterende 300 kVledningen Rød-Porsgrunn-Bamble. Kommende reinvesteringsbehov i Porsgrunn gjorde at Statnett
høsten 2019 gjennomførte en områdeanalyse for å avklare nettutviklingsstrategien i området.
Forventninger om forbruksvekst gjør at analysen anbefaler å beholde Porsgrunn stasjon i
transmisjonsnettet og reinvestere anleggene når behovet tilser det. Porsgrunn stasjon passer også inn
i et fremtidig 420 kV-nett øst-vest.
Ringerike stasjon (Øst)
Det er reinvesterings- og kapasitetsbehov i Ringerike stasjon. Vi har vurdert tiltak i eksisterende stasjon
mot å bygge en ny stasjon. Kvikkleire og uvanlig kompakt stasjonsutforming gjør at mulighetene i
eksisterende stasjon er begrenset. Det planlegges derfor for en ny Ringerike stasjon på ny tomt med
utvidelsesmuligheter. En ny stasjon løser tilstand og kapasitetsbehov, samtidig som den passer godt
inn i de andre nettplanene i området. Prosjektet er under oppstart.
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A.3 Hovedresultater fra våre forenklede og pågående samfunnsøkonomiske analyser

Vedleggene A.1 og A.2 ovenfor dekket våre ferdigstilte analyser der vi ikke har fått konsesjon. Dette
vedlegget deler hovedresultater fra pågående analyser, og fra forenklede samfunnsøkonomiske
analyser. Som vi var inne på i innledningen til dette vedlegget, kan en forenklet analyse være
tilstrekkelig til å sannsynliggjøre hvilke løsninger som er mest lønnsomt for samfunnet.
Behovet er avgjørende for hvilke tiltak og hvilke nyttevirkninger vi vurderer og prissetter. Noen av
prosjektene vi omtaler i dette vedlegget er altså ikke modne nok til at vi kan vurdere mulige løsninger
og prissette alle virkninger. Vi deler likevel et grovt kostnadsanslag basert på det vi foreløpig vet, der
vi har grunnlag for det.
Generelt vurderer vi tiltak som spenner fra endringer i eksisterende transmisjonsnett eller
distribusjonsnett, etablering av nye komponenter, ny overføringskapasitet, eller alternativer til nett
(forbrukstilpasninger, flytting av produksjon).
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TABELL A.2
Prosjekt

Behov (stikkord)

Investerings
-kostnad

(MNOK)

Overordnet beskrivelse av behov

Overordnet beskrivelse av alternative løsninger

Både bygg, transformatorer og mye av apparatanlegget har
gått over forventet levetid. Fornyelsesbehov av
transformering ligger nærmest i tid. Kontrollanlegg og vern
er også utdaterte.

Vi vurderte både nytt kontrollanlegg med utskiftninger i 132
kV-anlegget (nullalternativ), ny stasjon på ny plassering
(alt.2) og et mellomalternativ (alt.1, anbefalt konsept) med
fornyet transformering.

Nord
Alta reinvestering

Kirkenes stasjon

Lødingen stasjon

Fornyelse

Fornyelse og
Forsyningssikkerhet

Tilknytning av
forbruk

70-160

50-300

100-150

Dagens stasjon har en forenklet løsning og behov for
fornyelse av kontroll- og apparatanlegg.
Behov for å tilknytte økt forbruk herunder fergelading. Det
er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket sett fra
transmisjonsnettet men ikke sett fra dagens 66 kV nett.
Statnets andel av investeringskostnaden er anslått til 35-70
MNOK

Kvænangsbotn
stasjon

Fornyelsesbehov

n.a.

Stasjonen ble overtatt jamfør implementering av 3.
elmarkedspakke. Det er behov for fornyelse av
transformering og 132 kV koblingsanlegg.

Ofoten økt
transformering

Forsyningssikkerhet/
Tilstand

40-60

Det er ikke N-1 for dagens forbruk i området. Det er også
høy alder på dagens transformering.

300-1000

Statnett og nettselskapene i Sørnettet har i fellesskap
utarbeidet en langsiktig strategi for nettutviklingen i
Sørnettet i lys av forbruksutvikling og forsyningssikkerhet.
Statnett vil i samarbeid med de regionale nettselskapene
følge med på forbruksutviklingen i området, og starte

Kvandal-Kilbotn
(trinn 2)

Forsyningssikkerhet
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Vi vurderte fire alternativer og Kirkenes-alternativet (alt.3)
kom best ut samlet sett. Alternativ 1 (Langfjord/Sandnes)
og alternativ 2 (Bjørnevatn) hadde høyere
investeringskostnad men gir lavere kapasitet og
forsyningssikkerhet, mens nullalternativet ikke bedrer
forsyningssikkerheten.
Hålogaland Kraft Nett (HLK) vurderte reinvesteringer i
Kanstadbotn mot reinvstering med nytt spenningsnivå samt
investering i ny Lødingen stasjon med nytt spenningsnivå.
Sistnevnte er vurdert til å være mest samfunnsøkonomisk
lønnsomt av HLK. HLK vurderer at trafoen er
anleggsbidragspliktig. Tiltaket er primært HLK sitt.
Vi vurderte fornyelse av enkeltkomponenter i 132 kV
anlegget inkl. transformering og kontroll- og hjelpeanlegg
(nullalternativ). Alt. 1 har i tillegg nytt 132 kV
koblingsanlegg. Alt. 2 er likt alt.1 utenom to færre felt
(eldste linjen fra Nordreisa sammenkobles med eldste linje
fra Skillemoen). Vi jobber videre med alternativ 2.
Vi har vurdert både livsforlengende vedlikehold på dagens
transformering, ny transformering, og flytting av kald
reserve-transformator. Det fremstår mest rasjonelt å flytte
en transformator fra Kvanndal til Ofoten og sette den inn
permanent i ledig sjakt.
Vi vurderte flere ulike alternativer, herunder både forsvarlig
videreføring av dagens systemløsning og nye 132 kV og 420
kV ledninger. Konklusjonen er at det mest rasjonelle er å
utvikle nettet videre på 132 kV. Dette vil gi en
kapasitetsøkning som vil være tilstrekkelig i lang tid med de

planleggingen av neste steg i tide til å møte
forbruksutviklingen.

Kilbotn-Kanstadbotn Forsyningssikkerhet
(trinn 3)

Vinnelys stasjon

Balsfjord-Skaidi 2

Ofoten-Rana

Fornyelse/forsynings
sikkerhet

Tilknytning av
forbruk

Tilknytning av
forbruk/tilknytning
av produksjon

300-1000

550-600

2-5 mrd.

2-5 mrd.

Se Kvandal-Kilbotn
Prosjektet er utløst av omfattende rehabiliteringsbehov i
Nordreisa stasjon. 420 kV Balsfjord-Skaidi ble opprinnelig
planlagt med en 420/132 kV transformatorstasjon,
Vinnelys, 1,2 km nord for dagens Nordreisa, men
utbyggingen ble utsatt. Det har en rekke fordeler å etablere
420 kV i området. 420 kV vil gi spenningsstøtte til 132 kV
Nordnettet, som resulterer i økt N-1 kapasitet til Finnmark,
særlig i kombinasjon med andre tiltak. Det vil videre gi
redusert overføringstap, ved at noe av flyten over
Nordnettet vil omdirigeres til 420 kV forbindelsen. Videre
vil det gjøre det mullig å etablere et driftsdele i Nordnettet
– ved å forsnye nordre delen fra en transformator, og
sørlige delen fra en annen – for å unngå problemer med for
høy ladeytelse i nettet.
Det er i dag lite tilgjengelig kapasitet for tilknytning av økt
forbruk og økt produksjon i Finnmark. Våre planlagte tiltak
vil øke kapasiteten noe, men det må større tiltak til for å
realisere omfattende forbruksplaner. En ekstra 420 kVforbindelse fra Troms vil bidra til økt kapasitet og bedret
forsyningssikkerhet til Finnmark.
Nord for Ofoten er potensialet for næringsutvikling og ny
kraftproduksjon stort, og hvis mye av potensialet realiseres
vil det være behov for økt overføringskapasitet mot resten
av landet. En ekstra ledning fra Ofoten og sørover mot Rana
er det ingen konkrete planer for i dag, men vil trolig være
en aktuell løsning hvis kapasitetsbehovet skal løses på norsk
side av grensen.

forbruksprognoser som er lagt til grunn. Nye 420 kV
ledninger fremstår overdimensjonert sett mot behovet.
Neste steg etter Kvandal-Kanstadbotn er en ny 132 kV
ledning Kvandal-Kilbotn. Siste steg er en ny 132 kV ledning
Kilbotn-Kanstadbotn.
Siste steg er en ny 132 kV ledning Kilbotn-Kanstadbotn.
Statnett vil i samarbeid med de regionale nettselskapene
følge med på forbruksutviklingen i området, og starte
planleggingen av neste steg i tide til å møte
forbruksutviklingen.
Det ble vurdert å rehabilitere Nordreisa, men det ble valgt å
sanere stasjonen, og samle alle funksjoner til Vinnelys, der
420/132 kV transformering etableres samtidig.

Alternativt til en forsterkning fra Troms, er å forsterke
nettet mot Sverige eller Finland for å møte det samme
behovet.

Alternativt til en forsterkning gjennom Nordland, er en
forsterkning via Sverige for å møte det samme behovet. Et
slikt tiltak fører til at vi har planer for et gjennomgående
420 kV-nett fra Finnmark til Midt-Norge med to parallelle
ledninger. Se også tilknytning av forbruk og produksjon i
Mo, i vedlegg A2.

Midt

Surna stasjon

Tilknytning av
produksjon/økt
forbruk

50-300

Det er behov for å øke transformatorkapasiteten i stasjonen
dersom Skardsøya vindkraftverk realiseres med planlagte
100 MW. Samtidig forsterker økt forbruk og nytt
normaldele i området behovet. Herunder økt forbruk på
Holla og i Nordmøre og Romsdal.
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Et mulig alternativ utover forsvarlig videreføring av dagens
systemløsning kan gi miljøgevinst gjennom å sanere
nettanlegg. Netto prissatte virkninger er per nå i
størrelsesorden -100 til -200 MNOK. Må koordineres med
reinvesteringsbehov i Trollheim stasjon og ny netteier for
underliggende nett etter omklassifisering.

Snilldal stasjon, økt
transformering

Tilknytning av
produksjon/Forsynin
gssikkerhet/tilknytni
ng av nytt forbruk

50-100

Orkdal stasjon

Fornyelse

380-430

Økt kapasitet til
Nordmøre og
Romsdal

Forsyningssikkerhet
/ Tilknytning av nytt
forbruk

2-4 mrd.
kroner

Nettstruktur StorTrondheim

Forsyningssikkerhet

1-2 mrd.
kroner

Ørsta stasjon

Tilknytning av
forbruk

100-300

Nettet under Snilldal har i dag ikke tilstrekkelig
reserveforsyning for de mest kritiske feilene. Tilknytning
kan derfor bare tilbys med vilkår frem til våre planlagte
tiltak Åfjord-Snilldal og T2 er på plass. Tiltakene vil også
legge til rette for eventuelt mer forbruk som tidligere har
vært aktuelt i dette området.

Vi vurderer andre løsninger å være lite relevante da
forholdene ligger godt til rette for T2 i Snilldal hvor vi både
har konsesjon og ledig sjakt. I tillegg er Åfjord-Snilldal et
premiss for det meste i Midt-Norge uten noe reelt
alternativ

Statnett planlegger å bygge en ny 420 kV stasjon rett nord
for eksisterende stasjon. Nye 420 kV Orkdal stasjon skal
tilknyttes 420 kV Klæbu-Surna, som passerer stasjonen.
Nullalternativet var fortsatt drift på 300 kV og nytt kontrollProsjektet er utløst av dårlig tilstand på kontrollanlegget i
og hjelpeanlegg i nytt kontrollhus. I tillegg vurderte vi et
Orkdal stasjon. Anleggets tilstand medfører at det er
alternativ med nedgradering til 132 kV-stasjon.
krevende å utføre endringer, og kontrollrommet oppfyller
Analysen viste at spenningsoppgradering til 420 kV nå er
ikke dagens krav til sikkerhet.
rasjonelt, ettersom stasjonen vil inngå i den fremtidige
nettstrukturen i området som kun vil omfatte 420 kV. Dette
vil tilrettelegge for sanering av 300 kV-ledninger og er en
langsiktig tilnærming til fornyelsesprosjektet.
Konsesjonssøknad ble oversendt NVE februar 2021.
Ny 420 kV-ledning Isfjorden-Istad-Fræna i kombinasjon med
Det foreligger forbruksplaner i Nordmøre og Romsdal,
en 420 kV ring på Nordmøre er anbefalt konsept. Flere
samtidig som at det er lite eller ingen kapasitet til
alternativer er utredet, både 420 kV fra Ørskog og
forbruksvekst i dagens nett.
sammenhengende forbindelse fra Snilldal el Surna til
Fræna. Konseptvalgutredningen vil ferdigstilles i 2021.
I KVUen ser vi på to hovedkonsepter i tillegg til forsvarlig
videreføring av dagens systemløsning, sanere 300 kVledningen Eidum-Strinda-Klæbu eller oppgradere ledningen
til 420 kV. Saneringsalternativet vil kreve større utbygging
Vinteren 2021 viste at forbruket i Trondheim har økt mer
av regionalnett inn mot Trondheim.
enn forventet og forsyningen til byen er anstrengt. Statnett
Kostnadene knyttet til de to konseptene er omtrent like.
gjennomfører derfor en analyse i samarbeid med Tensio om
Analysen peker i retning av at målnettet i
fremtidig nettstruktur i Stor-Trondeheim.
Trondheimsområdet bør være å oppgradere nettet til 420
kV, der første tiltak er fornyelse og økt kapasitet i
eksisterende og nye stasjoner. Dette vil håndtere både
kapasitets- og fornyelsesbehov.
I Ørsta stasjon er det samarbeid med Mørenett om hvilke
Dette er et pågående arbeid som ser på tiltak fra Sykkylven
tiltak som må på plass for å løse utfordringer regionalt. Ved Ørskog og Ørsta i tillegg til dagens systemløsning.
utfall av transformatoren i Ørsta kan det i tunglast oppstå
Eventuelle tiltak fra Sykkylven vil trolig kreve økt
lave spenninger i regionalnettet. Etablering av nytt større
transformering der. Per nå ser det ut som økt
forbruk i underliggende nett vil også bidra til å utløse behov transformeringskapasitet i Ørsta er et relevante og raskt
for en sterkere kobling til transmisjonsnettet. I
alternativ i transmisjonsnettet.
transmisjonsnettet er alternativet en ny transformator i
Ørsta stasjon. Regionalnettet må i så tilfelle samtidig
oppgraderes for å unngå overlast.

Vest
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Ny Karmøy stasjon

Tiltak for ny
fornybar i Indre
Sogn

420 kV til Odda

Forsyningssikkerhet/
tilknytning nytt
forbruk

Tilknytning ny
produksjon

Fornyelse/
Tilknytning av
forbruk

400-600

Behov for fornyelse av apparat og kontrollanlegg i dagens
Håvik stasjon. Statnett har nylig overtatt transformering i
stasjonen i forb. med tredje elmarkedspakke.
Forbruksplaner tilsier isolert sett behov for nye 300 kV-felt.
Dagens stasjon har hverken plass til utvidelse eller til å
fornye kontrollanlegget.

300-1000

Se egen forenklet utredning i vedlegg A.4.
100 av 220 MW vannkraft kan ikke tilknyttes uten tiltak
utover pågående tiltak (temperaturoppgradering, økt
transformering og systemvern). På 2050-tallet er det trolig
større fornyelsesbehov (300 kV nettet).

1-3 mrd.
kroner

Nettet inn til Odda har i dag kapasitet til å håndtere dagens
forbruk og mye av det vi kjenner til av planer for nytt
forbruk. Nettet er fra 60-tallet, som gjør at det er sannsynlig
med en fornyelse på 420 kV i løpet av de neste tiårene.

En til én utskiftning av kontroll- og apparatanlegget er ikke
valgbart da det er i strid med beredskapsforskriften. Det
ville i tillegg krevet lange utkoblingsperioder med svekket
forsyningssikkerhet. Vi ser nå to aktuelle alternativ og
endelig valg er ikke gjort. Begge er ny stasjon på ny
plassering inklusiv kundespesifikke felt. Forskjellen er at vi i
det ene alternativet sanerer dagens anlegg.
Se egen forenklet utredning i vedlegg A.4.
Større tiltak i transmisjonsnettet er vurdert, herunder
spenningsoppgradering av 300 kV nettet, ny 420 kV ledning
både fra Sogndal og Borgund
Alternativt til ledningstiltak sørfra kan en forbindelse fra
Odda vestover mot Mauranger være teknisk mulig. Selv om
avstanden er relativt kort i luftlinje, vil kostnaden trolig
være høy ettersom kabel i tunnel er mest realistiske
alternativ for en slik forbindelse. Kostnadsintervallet er
svært grovt og inkluderer både 420 kV ledning og stasjoner.

Sør
Ny stasjon ved
Kristiansand

Tilknytning av nytt
forbruk

100-200

Behov for å tilrettelegge for planlagt betydelig
forbruksvekst.

Kvinesdal økt
transformering

Tilknytning av nytt
forbruk

85

Behov for å tilrettelegge for planlagt betydelig
forbruksvekst.

Ertsmyra økt
transformering

Tilknytning av nytt
forbruk

90

Behov for å tilrettelegge for planlagt betydelig
forbruksvekst. Tonstad Datapark ved siden av stasjonen.

120-150

Morrow Batteries skal etablere seg i Arendal med et
effektbehov på 315 MW. Agder Energi etablerer nye
Bøylestad stasjon og to nye 132 kV-ledninger fra Bøylestad
til Morrow. Det er behov for å øke
transformeringskapasiteten i Arendal stasjon mellom 420
og 132 kV med to nye 300 MVA transformatorer.

Arendal økt
transformering

Tilknytning av nytt
forbruk
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Alternativ til ny stasjon var utvidelse av eksisterende
Kristiansand stasjon. Dette var dyrere og mer krevende
gjennomføringsmessig og ble derfor forkastet. Ny stasjon
gir også bedre muligheter for senere ombygging og
tilrettelegging for ytterlogere forbruksvekst.
Alternativer til økt transformering i Kvinesdal var
forsterkning av regionalnettet fra Kristiansand eller Honna
stasjon eller mellom Kvinesdal og Ertsmyra, eller økt
transformering i Lista stasjon. Disse alternativene ville gitt
betydelig høyere kostnader og lengre ledetider, og ikke
kunne svare ut forbruksøkningene og tilknytningssakene
raskt nok
Det var ingen alternativer for å tilrettelegge for dette
forbruket.
Alternativer til økt transformering var forsterkning av
regionalnettet fra andre stasjoner eller direkte tilknyting på
420 kV. Forsterkning av regionalnettet fra andre
stasjoner antas å være en dyrere og mer tidkrevende
løsning.
Direkte tilknytning av Morrow batteries på 420 kV ble
vurdert i en tidligfase. Dette ville innebåret vesentlig høyere
kostnader, lengre ledetider og større naturinngrep enn økt
transformering i Arendal og bygging av nye 132 kVledninger fra Bøylestad til Morrow.

Det er ikke vurdert som driftsmessig forsvarlig å knytte til
kunden med kun en ny transformator i Arendal.

Fornyelse av
kontrollannlegg i
Songa stasjon

Fornyelse

120-150

Spenningsoppgrader
Fornyelse
ing i Telemark

2-4 mrd.
kroner

Nettforsterkning
Herøya

400-1000

Tilknytning av
forbruk

Det ble vurdert å reinvestere apparatanlegget samtidig, for
å legge til rette for 420 kV, men det er vurdert som
lønnsomt å utnytte restlevetiden på det. Statnetts
vurdering er at de ledningene som termineres i Songa ikke
vil være først ute ved spenningsoppgradering av 300 kV
nettet i gamle Telemark fylke, og at overgangen til 420 kV
sammenfaller bra med neste tidspunkt for å reinvestere
kontrollanlegg, som har levetid på omtrent 20 år.
300 kV-nettet vestover i Telemark fra Nesflaten via Tokke
Alternativene for endelig nettløsning er mange, og styres av
og Vemorktoppen, til Flesaker er i hovedsak bygget på 60fornyelsesbehov, kapasitetsbehov og mulige
tallet og vil i løpet av de neste tiårene nå teknisk levetid.
samordningsgevinster med det parallelle 420 kV-nettet og
Ved en reinvestering vil dette nettet oppgraderes til 420 kV, utvikling i underliggende nett. Vi har sett på denne
og integreres i det øvrige 420 kV-nettet i Telemark. Dette vil oppgraderingen i sammenheng med øvrig nettutvikling i
gi økt kapasitet til transmisjon på tvers av fylket, og det vil
region Sør i regionkapittelet i Nettutviklingsplanen.
gi muligheter for å forenkle eller fjerne eldre tekniske
løsninger i dagens 300 kV-nett.
Grenlandsområdet har et høyt energiforbruk i dag, også fra En ensidig forsterkning fra Herøya, til enten Grenland eller
andre energibærere enn strøm. Behov for å kutte utslipp
Porsgrunn, kan være aktuelt, da med lavere
kan føre til en overgang til strøm og øke strømforbruket i
forsyningssikkerhet. En ensidig forsterkning kan også være
denne regionen betydelig. I tillegg å dra nytte av og styrke
aktuell som midlertidig løsning i en trinnvis oppbygning til
behovet for nettforsterkninger mellom Sørlandet og
tosidig forsyning. Kunden ønsker tosidig forsyning.
Østlandet, vil dette strømbehovet også kunne utløse tiltak i
transmisjonsnettet i Grenland, og da spesielt forsterket nett
mot Herøya. Vi ser for oss at en nedtransformering på
Herøya med sterk kobling både mot Grenland stasjon i vest
og Porsgrunn stasjon i øst vil kunne bidra til å tilrettelegge
for økt kraftforbruk, med god forsyningssikkerhet.
Tilstandsvurdering for Songa stasjon viste behov for
fornyelse av kontrollanlegget, og det er fattet
investeringsbeslutning om å reinvestere det. Løsningen
innebærer at det opprettes et eget kontrollbygg for
Statnett. Reinvestering av kontrollanlegg bidrar til å
opprettholde forsyningssikkerheten.

Øst
Reinvesteringen av 300 kV Fåberg - Ulven er ett av flere
prosjekter i Nettplan Stor-Oslo, tiltakspakken for å fornye
transmisjonsnettet i og rundt hovedstaden.
NSO Lillehammer –
Oslo

Forsyningssikkerhet/
fornyelse og økt
kapasitet

1400-2000

I Nettplan Stor-Oslo legges det til grunn at dagens ledninger
mellom Fåberg stasjon og Oslo-området erstattes av 420 kV
forbindelser. Det er tatt beslutning om å sanere UlvenFåberg, som har svært dårlig tilstand, og erstatte ledningen
Det er dårlig tilstand på Fåberg-Ulven, og det er vurdert at
med en ny 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo.
ledningen ikke kan driftes forsvarlig utover 2027, uten tiltak Fåberg-Røykås kan stå noe lenger, og det er ikke tatt
beslutning om å sanere eller reinvestere den. I Nettplan
I transmisjonsnettet mellom Fåberg og Oslo forventer vi økt Stor-Oslo er det skissert opp en løsning med 420 kV
kraftflyt fra nord til sør som følge av blant annet nye
forbindelser på begge sider av Mjøsa. Prosjektet er første
mellomlandsforbindelser og utbygging av vindkraft i Midtsteget mot dette. Det er kritisk å ha minst én
Norge.
transmisjonsnettledning på vestsiden av Mjøsa.
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NSO Reaktiv
kompensering

Nore

Forsyningssikkerhet

Fornyelse

50-300

150

Fornyelse av Frogner Fornyelse/forsynings
300-600
stasjon
sikkerhet

Ny stasjon Langerud

Fornyelse/tilknytning 500-600

Ny Vardal stasjon

Fornyelse/forsynings
550-700
sikkerhet

Det er behov for å sette inn ett reaktoranlegg i Sogn og
kondensatorbatterier i Smestad, Ulven og Flesaker.
Tiltakene er nødvendig for å utnytte den økte termiske
kapasiteten fra tiltakene i Stor-Oslo.

I Nore har vi en gammel transformator mellom 420/300 kV,
som vi ikke har reserve for. Det er også flere behov hos de
andre produksjons- og nettselskapene i området som har
ført til et samarbeid mot en samlet plan for fremtidig
nettutvikling i Nore og Uvdal.

Det er dårlig tilstand på 300 kV og 420 kV anlegg, og behov
for å bytte ut kontrollanlegg. Videre er det liten eller ingen
ledig N-1-kapasitet mot underliggende 66 kV nett, som
forsyner et vekstområde. Det er ikke mulig å installere økt
kapasitet mot 66 kV nettet uten tiltak i 66 kV anlegget, som
i størst grad eies av Elvia. Stasjonen er kritisk i
kraftsystemet.

Nytten av tiltaket er sterkt knyttet sammen med andre
prosjekt i Nettplan Stor-Oslo, for eksempel ny ledning
mellom Hamang, Bærum og Smestad.
Statnett, Glitre Energi Nett, Skagerak Kraft og Statkraft har
sammen vurdert flere endringer i nettstrukturen i Nore og
Uvdal, og vi er enige i fremtidig løsning.
Løsningen inkluderer blant annet at Statentt avvikler 300 kV
i Nore 1 og setter inn 420/132 kV transformering, 300 kV
ledningen til Uvdalsverkene blir nedgradert til 132 kV, og
Glitre Energi Nett etablerer en ny regionalnettstasjon med
132/22 kV transformering, samt ny 132 kV ledning (de
sender egen konsesjonssøknad).
Samlet gir tiltakene en enklere nettløsning for Nore 1. Det
gir også sparte reinvesteringer for Statnett i fremtiden ved
at vi kan fase ut 300 kV spenningsnivå nå, sammenlignet
med en forsvarlig videreføring av dagens systemløsning.
Det ble tidlig forkastet å bygge en helt ny stasjon, grunnet
høye kostnader. Det ble også vurdert å bygge deler av
anleggene ved siden av dagens stasjon, men vurdert som
rasjonelt å rehabilitere dagens anlegg. Videre settes det inn
nye transformatorer, for å gi økt kapasitet mot
underliggende nett. Løsningen innebærer at det investeres i
første trinn av et nytt 132 kV anlegg, som driftes på 66 kV i
starten parallelt med dagens 66 kV anlegg.

Det er behov for fornyelse av 420 kV koblingsanlegg i
Tegneby, og behov for økt transformeringskapasitet i
området, for å gi tilknytning til større forbrukskunde. Det er
videre lite ledig kapasitet i nettet under Tegneby, Hasle og
Halden.

Dagens 420 kV koblingsanlegg er gassisolerte, men det er
tatt beslutning om å reinvestere 420 kV koblingsanlegget
som et luftisolert anlegg, som er mer miljøvennlige. Det er
identifisert en egnet plassering for anlegget på en ny
lokasjon, 2 km fra Tegneby stasjon. Den nye lokasjonen har
fått stasjonsbetegnelsen Langerud. Vi setter inn
transformering i den nye 420 kV stasjonen for å koble til
nytt stort forbruk. Det ble vurdert å reinvestere 300 kV
delen av Tegneby, som forsyner underliggende regionalnett
samtidig, men det gir høyere nåverdijusterte kostnader. På
sikt er det lagt opp til at alle transmisjonsnettfunksjoner
flyttes til Langerud. Statnett utarbeider nå en
konsesjonssøknad for stasjonen.

Vardal stasjon ble bygd som et forenklet og midlertidig
anlegg i 1966, og er moden for totalreinvestering. Det er
liten kapasitet i dagens stasjon, som er begrensende for
kapasiteten inn og ut av det lokale regionalnettet, et
område som kan både ha kraftunderskudd og overskudd. Vi

Det er tatt løsningsvalg i 2019 om å reinvestere stasjonen
på ny plassering, koblet på Fåberg-Røykås, med økt
transformeringskapasitet. Ulven-Fåberg er koblet til dagens
stasjon, men den er besluttet sanert. Den nye plasseringen
er også gunstig med tanke på sannsynlig trasé for ny 420 kV
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forventer både økt forbruk og produksjon i området, og en
flaskehals i Vardal uten tiltak.

Ny stasjon for å
forsyne Hadeland

Fornyelse av
Flesaker stasjon på
ny lokasjon
(Skjeldbred)

Rendalen

Fornyelse/forsynings
300-400
sikkerhet

Fornyelse/forsynings
sikkerhet
900-1200

Fornyelse og
forsyningssikkerhet

Skissert løsning innebære at Hadeland-Roa forlenges til
Fåberg-Røykås, der det opprettes en 300(420)/132 kV
stasjon. Den nye plasseringen er også gunstig med tanke på
Ulven-Fåberg er besluttet sanert. I dag forsynes Hadeland
sannsynlig trasé for ny 420 kV ledning mellom Lillehammer
fra ledningen, via en 300 kV forbindelse som er koblet på
og Oslo. Prosjektet er foreløpig ikke startet opp. Muligheten
Fåberg-Ulven med en t-avgrening i Roa. Hadeland er også
forsynt via en 132 kV forbindelse fra Ringerike stasjon. Uten for å oppnå redundans ved å duplere 132 kV forbindelsen
tiltak vil N-1-forsyningen av Hadeland opphøre. Det vil være ble også vurdert, men det forutsetter at det settes inn en ny
transformator i Ringerike hvis total transformatorkapasitet
svært kostabart, delvis grunnet avbrudd ved feil, men ikke
minst på grunn av at utkoblinger knyttet til vedlikehold ville mot nettet under Hadeland skal opprettholdes. I så fall vil
kostnadene være omtrent like, mens sistnevnte løsningen
medføre utkobling av forbruk under Hadeland stasjon.
vil kreve en lengre trasé, der det er tettere bebyggelse, og
gi lavere kapasitet.
Dårlig tilstand på kontrollanlegg i Flesaker, samt øvrige
rehabiliteringsbehov. Stasjonen ble satt i drift i 1928 som en
132 kV stasjon, og har siden vært fornyet og utvidet
trinnvis. Stasjonen er et knutepunkt i 300 kV nettet, og
binder sammen Osloområdet, Sørlandet og Vestlandet og
nettet over fjorden mot Sverige. Statnett prioriterer
spenningsoppgradering av denne delen av 300 kV nettet
høyt, ettersom det vil gi gi økt kapasitet mellom
prisområder. Det krever nytt apparatanlegg, som
beslaglegger mye større areal enn dagens 300 kV anlegg.
Videre er det er liten eller ingen ledig N-1-kapasitet i nettet
under Flesaker og Sylling, og økt transformeringskapasitet
krever også utvidelse av stasjonen.
Transformatoren har et avvik ift Beredskapsforskriften § 4-5
og pålegg om utarbeidelse av transportplaner for store
krafttransformatorer samt sikre beredskap.
Transformatoren er for høy til å transporteres til verksted
ved et eventuelt havari og må demonteres på plassen.
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ledning mellom Lillehammer og Oslo. Det er ikke rasjonelt å
fjerne dette utveklingspunktet mellom transmisjonsnettet
og regionialnettet.

Fornyelsesbehov i høyspentanlegg, kontrollanlegg inkl
hjelpeanlegg og bygg og strukturer, og det er flere
forskriftsbrudd i dagens anlegg.
Ved utfall av T2 vil det ikke alltid være mulig å
gjennopprette forsyningen.
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Det er ikke rasjonelt å rehabilitere Flesaker, når øvrige
behov som krever total ombygging av stasjonen ligger
relativt nærme i tid. Vi har tatt løsningsvalg som innebærer
at det bygges ny stasjon Skjelbred, som vil huse alle
transmisjonnettfunksjonene i området. Statnett har hatt
tett dialog med Glitre, som også vil etablere
regionalnettanlegg i den nye stasjonen.

Eidsiva Netts (nå Elvia) plan for å lukke avvik (2016) var å
skifte ut transformator T2 med to nye. Statnett har overtatt
anlegg ifbm 3. elmarkedspakke og planlegger tiltak for å
skifte ut eksisterende T2 med en standard transformator
omkoblbar til 420 kV i ny sjakt. Transformatoren må være
innenfor høydebegrensinger i transportplan og kunne
erstattes med Statnetts reservetransformatorer i tilfelle
feil/havari. Tiltaket forutsetter at Elvia setter inn en egen
transformator mellom 132 og 66 kV i dagens sjakt. I tillegg
gjøres nødvendige fornyelser for å møte forskrifter og
standarder og tilrettelegge for fremtidige behov.
I tillegg til anbefalt konsept er det vurdert to alternativer.
Nullalternativet – erstatte T2 "en til en". Dette alternativet
vil lukke avviket knyttet til transformatoren, men stasjonen

Spenningsoppgrader
Fornyelse
ing Flesaker-Hasle

1-2 mrd.
kroner

Store deler av Flesaker-Tegneby og Tegneby-Hasle vil nå sin
tekniske levetid i løpet av de neste tiårene. En fornyelse av
disse ledningene kan fremskyndes hvis andre behov driver
dette fram, eksempelvis økt forbruk i området eller behov
for å øke kapasiteten mellom prisområdene NO2, NO1 og
SE3.
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vil fortsatt ikke tilfredsstille krav iht forskrifter. Behov for
reinvestering vil måtte skje innen 5 år.
Alternativ 1 vil, i tillegg til å lukke avviket, inkludere
nødvendig forskriftsmessig oppgradering.
Anbefalt alternativ 2 er likt alternativ 1, men her bygges
nytt koblingsanlegg. Stasjonen vil i større grad være
tilrettelagt for fremtidige behov og utvidelsesmuligheter.
En oppgradering i eksisterende struktur er naturlig å
planlegge for, men dette kan endre seg frem mot mer
detaljert planlegging.

A.4 Forenklede analyser av utvalgte områder til årets KSU/NUP

I NUP og KSU sammenstiller vi kunnskap fra ferdigstilte og pågående analyser av transmisjonsnettet i
Norge i vedlegg A.1, A.2, og A.3 ovenfor. Under dette arbeidet så vi at det i enkelte områder er særlig
stor verdi av å supplere med ytterligere samfunnsøkonomisk analyse. I dette vedlegget A.4 gjengir vi
kortfattet to forenklede samfunnsøkonomiske analyser ("mini-KVUer") for hhv. Indre Sogn og SørRogaland. Disse vil inngå i områdeplaner for de aktuelle regionene, og bidra til en rasjonell
nettutvikling for Indre Sogn og Sør-Rogaland. Alle MNOK tall er på nåverdi-form (2021-kr), mens
MNOK* angir kroner som ikke er på nåverdi-format.
Sammendrag Indre Sogn: rasjonelt med større nettiltak i et høyscenario for kraftoverskuddet
Indre Sogn er et overskuddsområde bestående av 300 kV-ledningene Sogndal-Leirdøla-Fortun og
Leirdøla-Jostedal, samt tre 132 kV-ledninger fra Fortun til Øvre Årdal og en 132kV-ledning fra Øvre
Årdal til Naddvik via Årdalstangen. Det er ca. 1500 MW eksisterende (magasin)kraftverk og relativt lite
forbruk utover Hydros smelteverk i Øvre-Årdal på ca. 400 MW. Dagens nett er i praksis fullt utnyttet
grunnet begrensninger på 300 kV-ledningen og transformering i Fortun, Leirdøla og trolig også i
Sogndal. Mye nedregulert produksjon (4-18 MNOK/ år) gjenspeiler dette. Det er også lav spenning
innerst 132 kV-nettet, der også 132 kV Fortun-Årdalstangen er kapasitetsmessig høyt utnyttet.
Tiltak i transmisjonsnettet er derfor under planlegging og gjennomføring nå. Med tiltakene kan vi
tilknytte ca. 120 MW av omsøkte og konsesjonsgitte vannkraft i Indre Sogn, inklusiv alle
forbruksplaner. Resterende 100 MW i Indre Sogn kan imidlertid ikke gis ordinær tilknytning uten
ytterligere tiltak. Regionalnettseier utreder derfor tiltak nå. Dersom regionalnettstiltak ikke løser
behovet må Statnett, jamfør tilknytningsplikten, tilby videre utredning av tiltak. Statnett er også i
prosess med ca. 40 MW småkraft som ikke kan tilknyttes uten tiltak i Borgund, sør for Indre Sogn.
Vi håndterer usikkerhet i fremtidig overskudd ved bruk av tre scenarier: lav (800 MW redusert
overskudd), middels (ca. 170 MW økt overskudd) og høy (800 MW økt overskudd). Samtlige scenarioer
inkluderer at 120 MW omsøkt produksjon gis tilknytning nå, og inngår i nevnte tall.
Vi vurderer fire overordnede investeringsstrategier, herunder spenningsoppgradering av 300 kVledningen Sogndal–Leirdøla–Fortun, ny ledning, regionalnett og videreføring av dagens nett.
Spenningsoppgradering øker kapasiteten på Leirdøla-Sogndal fra ca. 800 MW når pågående tiltak er
gjennomført, til 1400 MW. Tiltaket gir nok kapasitet i intaktnett, også i et høyscenario, og fremstår
lønnsomt i et høyscenario men ikke i middel- og lavscenarioet.

Figur 1 (t.v.): Dagens nett i indre Sogn. I alle strategier legger vi til grunn at samtlige nettanlegg
spenningsoppgraderes (til 420 kV eller 132 kV) på reinvesteringstidspunktet.
Figur 2 (midt): Investeringsstrategi spenningsoppgradering Sogndal-Leirdøla-Fortun (2020-tallet).
Figur 3 (t.h.): Investeringsstrategi regionalnett med ny 132 kV ledning Naddvik-Lærdal.
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Investeringsstrategien ny 420 kV-ledning i tillegg til dagens 300 kV-ledning vil trolig gi høy
forsyningssikkerhet i et produksjonsområde med relativt lite forbruk og lave avbruddskostnader
(øydrift). Denne løsningen er den klart dyreste vi vurderte og fremstår overdimensjonert, selv i et
høyscenario. Se figur under. Dette gjelder både ved ny parallell ledning Sogndal-Fortun og særlig ny
ledning Borgund-Indre Sogn siden ny 420 kV ledning til Borgund (driftet uten dele) sannsynligvis utløser
svært omfattende oppgraderinger i 300 kV nettet sør for Borgund.

Figurene viser prinsippskisse for investeringsstrategien ny ledning. Figur A4 (t.v): viser dublert løsning SogndalLeirdøla-Fortun. Figur 5 (t.h): viser ny ledning fra sør, Borgund-Fortun. Vi legger til grunn at alle øvrige nettanlegg
spenningsoppgraderes (til 420 kV eller 132 kV) på reinvesteringstidspunktet.

Basert på prissatte virkninger i middelscenarioet er videreføring av dagens nett og planer 150 MNOK
billigere enn forsert spenningsoppgradering. Dette ser vi fra differansen i sum prissatte virkninger
mellom dagens nett og spenningsoppgradering i oppsummeringstabellen under. Forklaringen er at
investeringskostnaden på ca. 650 MNOK* (530 MNOK nåverdi) er større enn samlet nytte på 380
MNOK ved spenningsoppgradering. Herunder nytte i form av spart reinvestering (210 MNOK), redusert
overføringstap (100 MNOK), grovt anslag på verdi av ny produksjon (60 MNOK) og spart regulering (10
MNOK). Ikke prissatt virkning fra spenningsoppgradering på natur og miljø er trolig begrenset.
Regionalnettsinvesteringer på 480 MNOK* (400 MNOK nåverdi) er større enn samlet nytte på 170
MNOK (nåverdi) sammenlignet med dagens nett. Herunder nytte fra spart reinvestering i
regionalnettet på 100 MNOK, ny produksjon (60 MNOK) og spart regulering (10 MNOK). Det er trolig
stor ulempe for natur og miljø i denne strategien. Spenningsoppgradering har altså både bedre prissatt
og ikke prissatt lønnsomhet sammenlignet med regionalnettsstrategien i mellomalternativet.
I høyscenarioet kan samfunnets ulempe ved for lav kapasitet bli 1450 MNOK og 690 MNOK (nåverdier)
over analyseperioden, i henholdsvis dagens nett og regionalnett. Dette er en indikasjon på
reguleringskostnaden vi i teorien ville fått dersom Statnett kun bruker spesialregulering for å håndtere
det enorme overskuddet. Spenningsoppgradering vil da sannsynligvis være mest rasjonelt.
Alt annet likt vil en 250-300 MW økning i overskuddet teoretisk sett gi reguleringskostnader på 400600 MNOK over analyseperioden. Spenningsoppgradering er da sannsynligvis rasjonelt. Alternativt må
nåverdien av lønnsomheten til ny produksjon isolert sett bli 6-7 ganger høyere. Forventet prisøkning i
vår LMA tilsier noe økt lønnsomhet fremover, men i vår grove kartlegging finner vi kun begrenset
potensial for økt produksjon i Indre Sogn (utbygde/vernede vassdrag og bortfall av elsertifikater).
Oppsummert er videreføring av dagens nett og planer mest rasjonelt i lav- og middelscenarioet, mens
investeringsstrategiene spenningsoppgradering og regionalnett er omtrent likt rangert. Samtidig
risikrer strategien dagens nett å komme i brudd med tilknytningsplikten. Ny ledning, både SogndalFortun, og særlig fra sør (Borgund), er minst rasjonelt i alle scenario. Se tabellen nedenfor.

21

TABELL A4.1: Oppsummering av prissatte og ikke-prissatte virkninger. Investeringskostnadene er basert på grov
kostnadsestimering. Regionalnettskostnader er delvis basert på input fra Sygnir. I investeringsstrategiene
regionalnett og ny 420 kV ledning antar vi at dagens 300 kV ledning spenningsoppgraderes til 420 kV tidlig på
2050-tallet. Bildene øverst i tabellen her viser hvordan vi antar nettet ser ut etter reinvesteringstidspunket.

I denne forenklede analysen har vi sett overordnet på store tiltak. I videre arbeid bør vi se mer på
alternativer og trinnvis gjennomføring (realopsjoner) innen investeringsstrategiene regionalnett og
spenningsoppgradering. Dette gjelder særlig trinnvis spenningsoppgradering, med 300 kV SogndalLeirdøla til 420 kV nå, og Leirdøla-Fortun til 420 kV på reinvesteringstidspunktet. Kombinerte konsept
med trinnvis spenningsoppgradering i både regionalnett og transmisjonsnett kan også være gode.
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Sammendrag Mini-KVU Sør-Rogaland: omsøkt forbruk kan ikke tilknyttes uten større tiltak
I denne forenklede samfunnsøkonomiske analysen kartlegger vi behov, muligheter og lønnsomhet for
aktuelle tiltak i transmisjonsnettet inn til Nord-Jæren når 420 kV ledningen Lyse-Fagrafjell og øvrige
pågående stasjons- og regionalnettstiltak er ferdigstilt. Se figur 1. Vi ser her på hvordan aktuelle
investeringsstrategier for nettet står seg i møte med tre ulike scenarioer på lang sikt, basert på dagens
kjente behov (forbruksplaner). Dette vil sikre at vi fortsetter å ivareta tilknytningsplikten og gir et godt
bidrag inn i KSU og vår langsiktige plan for området.

Figur 6 & 7: Kartet til høyre viser dagens transmisjonsnett (2021), samt viktig 132 kV regionalnett fra Lysebotn til

Stavanger via Sandnes. Prinsippskisse for transmisjonsnettet i ca. 2025 til venstre, med 420 kV Lyse-Fagrafjell
ledningen, nye 300(420) kV stasjoner i Bærheim (Krossberg) og Stølaheia og Sør-Rogaland-snittet ("snittet").
Stjernene indikerer lokasjon på det store forbruket som har søkt tilknytning. Når vi omtaler "dagens nett" i denne
analysen refererer vi til prinsippskissen til venstre.

Det var kjente planer på minst 900 MW forbruk som har søkt tilknytning på tidspunktet analysen ble
utarbeidet. Til sammenligning er historisk maks underskudd innenfor Sør-Rogaland snittet i underkant
av 900 MW, og N-1 kapasiteten i dagens nett er ca. 1500 MW (med Lyse-Fagrafjell). I tillegg kjenner vi
til mer usikre og ikke omsøkte forbruksplaner på 300-560 MW. Mye av forbruket er knyttet til driverne
digitalisering og klimaomstilling, for eksempel datasenter og batterifabrikk. Vi kan ikke tilknytte alt
forbruket som har søkt tilknytning uten tiltak. I denne forenklede analysen synliggjør vi ulempene vi i
teorien ville fått, dersom vi hadde gitt tilknytning til forbruket. Vi håndterer usikkerhet om fremtidig
utvikling i tre scenarier; høy, middels og lav.
Vi er ikke kjent med større kapasitetsbehov på produksjonssiden utover det store volumet vindkraft
(540 MW) vi har tilknyttet innenfor snittet siden 2016. Samtidig er 300 kV ledning Kvinesdal-Stokkeland
høyt utnyttet på produksjonssiden. Dette tilsier sammen med stor interesse for utvikling av inntil 3000
MW offshore vindkraft i Sørlige Nordsjø II at det kan oppstå konkrete kapasitetsbehov langs kysten på
Sør-/Vestlandet på sikt.
I behovsanalysen legger vi til grunn at henholdsvis 200 MW og 960 MW forbruk realiseres i lav- og
middelscenarioet. Dette gir avbruddskostnader på henholdsvis ca. 0 MNOK og 10 MNOK (nåverdi) i
lav- og middelscenarioet. I høyscenarioet legger vi til grunn vekst i alminnelig forbruk og realisering av
alt forbruket, totalt 1700 MW økning. Dette gir 1 MRD kroner i avbruddskostnader over
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analyseperioden i høyscenarioet, der vi i tillegg får avvist etterspørsel på om lag 230 MNOK. Sistnevnte
er et anslag på kostnaden ved varslet utkobling av forbruk i noen få timer der vi må unngå overlast i
intaktnett (N-0).
En viktig antagelse i dagens nett er reinvestering av 300 kV ledningene Tonstad-Fagrafjell-Kvinesdal
(ca. 170 km) som 420 kV tidlig på 2050-tallet. Dette koster ca. 600 MNOK (1900 MNOK*). Reinvestering
uten økt kapasitet, altså videreføring av dagens 300 kV simplex-ledninger, ville økt
avbruddskostnadene i slutten av analyserperioden (2050-2060) svært mye, med ca. 1400 MNOK
(nåverdi). Dette reflekterer at overføringsbehovet i høyscenarioet er større enn N-1 kapasiteten i SørRogaland snittet i 80-100% av normalåret. Overføringstapene i de tre ledningene i Sør-Rogaland snittet
vil også øke mye, fra omtrent 70 MNOK i lavsenarioet, til 350 MNOK i middel- og 840 MNOK i
høyscenarioet.
I mulighetsstudien ser vi at kun tiltak i transmisjonsnettet kan løse den omfattende forbruksveksten i
mellom- og høyscenarioet. Vi identifiserer og viderefører tre overordnede investeringsstrategier,
herunder forsert spenningsoppgradering innen 2030, ny luftledning og forsvarlig videreføring av
dagens nett og planer. Dagens nett viser utfordringer nå og i fremtiden, i fravær av andre tiltak enn
nybygging på 420 kV på reinvesteringstidspunktet.
I mulighetsstudien har vi også vurdert andre investeringsstrategier. Herunder alternativer til nett, ny
forbindelse nordover (kabel til Haugalandet), og regionalnettstiltak. Alternativer til nett kan ikke løse
det store behovet alene og vil dessuten inngå i øvrige investeringsstrategier. Vi forkastet også ny kabel
til Haugalandet grunnet langt høyere kostnader enn forsert spenningsoppgradering og ny luftledning.
Kabel kan også forverre situasjonen i transmisjonsnettet på Nord-Jæren i perioder med høyt
underskudd der, samtidig som det er flyt direkte til Haugalandet. I lys av det store forbruket (behovet)
fremstår også investeringsstrategien regionalnett klart mindre rasjonell enn tiltak i transmisjonsnettet.
I fortsettelsen ser vi derfor på tre muligheter innen strategien spenningsoppgradering; TonstadFagrafjell, Kvinesdal-Fagrafjell og begge samtidig, samt to muligheter innen strategien ny ledning;
Tonstad-Fagrafjell 2 og Kvinesdal-Fagrafjell 2. Vi sammenligner dette med strategien dagens nett.
Vi har vurdert lønnsomheten ved de tre investeringsstrategiene på et overordnet nivå. Kort
oppsummert fremstår videreføring av strategien dagens nett mest lønnsomt i lav- og middelscenarioet
som følge av at det da er relativt lav nytte i øvrige investeringsstrategier. I middelscenarioet består
nyttesiden i strategiene spenningsoppgradering og ny ledning av 0-230 MNOK spart
reinvesteringskostnad, 30-100 MNOK spart overføringstap og 20 MNOK reduserte avbruddskostnader.
I et høyscenario vil dagens nett være den klart minst lønnsomme strategien mens
spenningsoppgradering da fremstår mest lønnsomt, se oppsummeringstabellen under.
Investeringskostnaden er om lag dobbelt så stor for tiltak på strekningen Kvinesdal-Fagrafjell som på
Tonstad-Fagrafjell. Dette gjelder både spenningsoppgradering og ny ledning. Forklaringen er at det
både er lengre avstand og dermed større investeringskostnad, samtidig som vi legger til grunn at det
utløser stasjonsinvesteringer på 40-300 MNOK. Samtidig er avbruddskostnader og kostnad ved avvist
etterspørsel neglisjerbart i dagens nett utenom i høyscenarioet. Økt drifts- og vedlikeholdskostnad på
20-40 MNOK bidrar også i liten grad til å skille strategiene.
Tiltak på strekningen Kvinesdal-Fagrafjell kan i teorien oppnå en fordel ved å tilrettelegge for
eventuelle nye store (offshore) produksjonsanlegg tilknyttet med radialer eller hybridløsninger langs
kysten på Sør-/Vestlandet. I praksis vil imidlertid ledetiden på mulige store offshore produksjonsanlegg
og eventuelle nye hybridforbindelser kunne være minst like lang som tiltak i kraftnettet på land.
Billigste konsept innenfor strategien spenningsoppgradering (Tonstad-Fagrafjell) oppnår bedre
lønnsomhet enn investeringsstrategien ny ledning i samtlige scenario. Dette henger sammen med at
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reinvesteringskostnader på 600 MNOK ikke spares i strategien ny ledning, og at nytten og
investeringskostnadene forøvrig er nokså like. Ny ledning fremstår imidlertid mindre rasjonelt enn
spenningsoppgradering samlet sett, grunnet stor ulempe for natur og miljø.
Samtidig er en ny ledning fra Tonstad til Fagrafjell bedre basert på prissatte virkninger, sammenlignet
med de dyreste mulighetene innenfor spenningsoppgradering. Herunder både Tonstad-Fagrafjell og
Tonstad-Fagrafjell-Kvinesdal. Selv om det sannsynligvis er en stor ulempe for natur og miljø i strategien
ny ledning, tilsier dette at videre utredning kreves for å kunne rangere de dyreste mulighetene
innenfor spenningsoppgradering og ny ledning.
I usikkerhetsanalysen ser vi også at spenningsoppgradering av Tonstad-Fagrafjell blir lønnsomt dersom
ca 1250 MW nytt forbruk realiseres. Dette er rundt 300 MW mer enn vi la til grunn i middelscenarioet.
Forklaringen er at nytten fra sparte avbruddskostnader og sparte overføringstap da øker med
henholdsvis 200 MNOK og 180 MNOK, sammenlignet med middelscenarioet (960 MW). Denne
nytteøkningen (380 MNOK) vil som vi ser i tabellen under være større enn avstand i sum prissatte
virkninger mellom dagens nett og spenningsoppgradering Tonstad-Fagrafjell (340 MNOK).
Dersom forbruket fortsetter å vokse uten tiltak vil situasjonen uansett ikke være driftsmessig
forsvarlig. I så fall er ikke strategien dagens nett valgbart i praksis i både middel- og høyscenarioet, og
forsert spenningsoppgradering av Tonstad-Fagrafjell fremstår da som den mest rasjonelle blant de
valgbare investeringsstrategiene.
I et videre arbeid er det aktuelt å videreutvikle strategiene til mer detaljerte konsepter, samt se mer
på lønnsomhet ved trinnvis gjennomføring.

Tabell A4.2: Bildene øverst i tabellen viser forskjellen mellom de ulike konseptene i ca 2030. Vi legger som sagt
ovenfor til grunn at samtlige 300 kV ledninger i alle investeringsstrategier oppgraderes til 420 kV senest på
reinvesteringstidspunktet, antatt til tidlig på 2050-tallet.
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A.5 Forventede stasjonsfornyelser langt frem i tid (2050)

For å sikre at motorveiene i kraftsystemet er i forskriftsmessig forsvarlig tilstand, må vi gjennomføre
forebyggende og korrektivt vedlikehold av våre nettanlegg. Etter hvert som nettanleggene nærmer seg
sin forventede levealder, kreves det som regel større fornyelser, da det ordinære vedlikeholdet ikke
lenger klarer å gjenopprette god nok funksjon på anleggsdelene. Omfattende fornyelsesbehov
konsentrert i tid omtaler vi som reinvesteringer og reinvesteringsbehov.
Forskriftskrav til KSU tilsier at analyser av kraftsystemet skal se på de neste 20 årene. Vi ser vanligvis
minst 40 år frem i våre analyser. I lys av forbedringspotensialet i vår forrige NUP, utdyper vi i dette
vedlegget anslag på tidspunkt og omfang på våre stasjonsfornyelser helt til 2050.
Det er viktig å påpeke at det er vanskelig å anslå hvordan tilstanden til alle våre stasjoner vil utvikle seg
langt frem i tid. En vesentlig andel av behovene i tabellen under er i stor grad basert på standard
forventet levetid som igjen baserer seg på driftserfaringer. Oversiktene i tabellene A5.2-A5.4 nedenfor
er altså kun veiledende og bør leses i lys av usikkerheten, som en sjablongmessig og forenklet vurdering
av omfang, kostnad og tidspunkt på fornyelsesbehovet. Vi har også inkludert de fleste stasjoner vi
overtok ved årsskiftet 2020/2021, samt forsøkt å ta med stasjoner vi forventer å bygge i tabellen.
På lenger sikt er det i lys av den økende usikkerheten hensiktsmessig å vurdere fornyelsesbehovet for
stasjoner mer samlet. Vi har derfor gjort en isolert vurdering av transformatorer frem til ca. 2035, og
deretter en mer samlet vurdering av fornyelsesbehovet for både transformatorer og stasjoner. I tråd
med Statnetts prosjektmodell vil vi gjøre konkrete vurderinger av tilstand og risiko til anleggene og se
dette i sammenheng med andre eventuelle (kapasitets)behov før vi starter opp fornyelsesprosjekter. I
fravær av andre behov og planer er det sannsynlig at vi viderefører systemløsningen i
området/stasjonen og tilrettelegger for 420 kV.
Størrelse/kategori

Grovt kostnadsspenn

Liten stasjon (S)

≤ 150 MNOK

Medium stasjon (M)

150 til 450 MNOK

Stor stasjon (L)

450 til 750 MNOK

Ekstra stor stasjon (XL)

Over 750 MNOK

Lite kontrollanlegg

≤ 60 MNOK

Medium kontrollanlegg

60 til 100 MNOK

Stort kontrollanlegg

Over 100 MNOK

Tabel A5.1: Oversikt over kostnadsspenn for de forskjellige
kategorier for stasjonsfornyelser. Kostnaden i denne tabellen
angir omtrentlig kostnad og er trolig mest aktuell i de tilfellene vi
må bygge helt nye stasjoner/kontrollanlegg på reinvesteringstidspunktet. Kostnaden kan altså være betydelig lavere, men også
høyere i enkelte tilfeller. Det er ikke nødvendigvis en lineær
sammenheng mellom størrelse på stasjoner/kontrollanlegg og
kostnaden ved fornyelse.

Oversikt over større fornyelsesbehov i stasjoner er vist i tabell A5.2 nedenfor. Tilstand i
transformeringen er vurdert og inngår i tabell A5.2. Anslag på fornyelsesbehov av kontrollanlegg er i
tabell A5.3 lenger nede. Helt til slutt angir tabell A5.4 behov for fornyelse av reaktive komponenter.

Tabell A5.2: Grovt anslag på omfang og tidspunkt for utbedring av tilstand i våre stasjoner frem til 2050
Kommentar: LTP står for "LangTids-Plan". LTP gjelder behov lenger ut i tid enn det som er mer grundig gjennomgått
i Plan For Anleggsforvaltning (PFA), i tidsrommet omtrent fra 2035 til ca. 2050.
Stasjon

Prosjektnavn

Tidspunkt

Eidum
Strinda

2021-2026
2042-2046

Stasjon Medium stasjon
Stasjon XL stasjon

Midt
Midt

2024-2028

Stasjon Medium stasjon

Midt

Nea

Eidum, ny stasjon
Strinda, ny stasjon
Klæbu, fornyelse og økt
transformering
Økt transformering og fornyelse
kontrollanlegg

2024-2028

Stasjon/Transformering Liten stasjon

Midt

Trollheim*
Istad*

Trollheim, forny kontr og app.anl
Istad, fornyelse kontr og app.anl

2025-2029
2025-2030

Stasjon Liten stasjon
Stasjon Liten stasjon

Midt
Midt

Klæbu

26

Type fornyelsesprosjekt Omfang/type

Planområde

Ranes*

Ranes, forny kontr og app.anl

2026-2031

Stasjon Liten stasjon

Midt

Verdal
Aura
Viklandet

Verdal, kontr.anl + oppgrad. 420kV
Aura (LTP), forn. 300 kV
Viklandet (LTP), fornyelse stasjon

2030-2035
2041-2045
2042-2046

Stasjon Medium stasjon
Stasjon Stor stasjon
Stasjon XL stasjon

Midt
Midt
Midt

Klæbu

Klæbu (LTP), fornyelse stasjon

2044-2048

Stasjon Stor stasjon

Midt

Nea

Nea (LTP), fornyelse stasjon

2045-2049

Stasjon Medium stasjon

Midt

Fræna
Fræna (LTP), fornyelse stasjon
Nedre Røssåga Nedre Røssåga, transf + fjerne 220kV

2046-2050
2020-2024

Stasjon Medium stasjon
Transformering Liten stasjon

Midt
Nord

Alta
Kilbotn
Guolasjokka

Alta, fornyelse stasjon
Kilbotn, fornyelse kontr og app.anl
Guolasjokka, ny stasjon

2021-2025
2022-2026
2022-2027

Stasjon Liten stasjon
Stasjon Liten stasjon
Stasjon Medium stasjon

Nord
Nord
Nord

Kvandal

Kvandal, fornyelse 132 kV og transf

2022-2027

Transformering Liten stasjon

Nord

Melbu

Melbu, ny stasjon

2022-2027

Stasjon Liten stasjon

Nord

Skibotn

Skibotn, ny stasjon

2022-2027

Stasjon Liten stasjon

Nord

Kvitnes

Kvitnes, fornyelse kontr og app.anl

2023-2027

Stasjon Liten stasjon

Nord

Varangerbotn

Varangerbotn, ny stasjon

2028-2032

Stasjon Medium stasjon

Nord

Trofors

Trofors (LTP), ny stasjon

2032-2036

Stasjon Medium stasjon

Nord

Nedre Røssåga Nedre Røssåga (LTP), 420 kV oppgrad

2034-2039

Stasjon Stor stasjon

Nord

Marka

Marka (LTP), forn. stasjon

2036-2040

Stasjon Stor stasjon

Nord

Namsskogan

Namsskogan (LTP), forny. stasjon

2039-2043

Stasjon Liten stasjon

Nord

Sortland

Sortland (LTP), fornyelse stasjon

2042-2046

Stasjon Medium stasjon

Nord

Sautso

Sautso og AKV (LTP), ny stasjon

2043-2047

Stasjon Medium stasjon

Nord

Hinnøy

Hinnøy (LTP), fornyelse stasjon

2044-2048

Stasjon Liten stasjon

Nord

Svartisen

Svartisen (LTP), fornyelse stasjon

2045-2049

Stasjon Medium stasjon

Nord

Ballangen

Ballangen (LTP), kontr. og app. anl

2048-2052

Stasjon Liten stasjon

Nord

Kjelland

Kjelland, forny kontr og app.anl

2023-2028

Stasjon Medium stasjon

Sør

Porsgrunn

Porsgrunn, ny stasjon

2025-2029

Stasjon Stor stasjon

Sør

Tonstad

Tonstad (LTP), fornyelse stasjon

2033-2038

Stasjon Stor stasjon

Sør

Kristiansand

Kristiansand (LTP), forn. 300 kV

2036-2040

Stasjon XL stasjon

Sør

Duge

Duge (LTP), nytt GIS-anlegg

2036-2040

Stasjon Liten stasjon

Sør

Kjela

Kjela (LTP), fornyelse stasjon

2036-2040

Stasjon Liten stasjon

Sør

Kvinen

Kvinen (LTP), nytt GIS-anlegg

2036-2040

Stasjon Liten stasjon

Sør

Lyse

Lyse (LTP), kontr.anl. og 300kV

2036-2040

Stasjon Medium stasjon

Sør

Rød

Rød (LTP), ny stasjon

2038-2042

Stasjon XL stasjon

Sør

Tokke

Tokke (LTP), ny stasjon

2039-2043

Stasjon Stor stasjon

Sør

Tveiten

Tveiten (LTP), ny stasjon

2039-2043

Stasjon XL stasjon

Sør

Songa

Songa (LTP), ny stasjon

2039-2043

Stasjon Liten stasjon

Sør

Åna-Sira
Holen
Rjukan
Hof
Brokke
Vinje
Saurdal
Stord
Litle Sotra**
Arna**
Fana**
Børtveit
Evanger**
Nesflaten
Aurland 3
Hove**
Kvilldal
Kvanndal
Kårstø
Førre

Åna-Sira (LTP), ny stasjon
Holen (LTP), fornyelse stasjon
Rjukan og Mår (LTP), forn. stasjon
Hof (LTP), fornyelse stasjon
Brokke (LTP), fornyelse stasjon
Vinje (LTP), ny stasjon
Saurdal, forny T7 og fjerne 420 GIS
Stord, ny stasjon
Litle Sotra, fornyelse stasjon
Arna, ny stasjon
Fana, fornyelse stasjon
Børtveit (LTP), forn. stasjon
Evanger (LTP), forn. stasjon
Nesflaten (LTP), forn. stasjon
Aurland 3 (LTP), forny. stasjon
Hove (LTP), forn. stasjon
Kvilldal (LTP), fornyelse GIS
Kvanndal (LTP), forn. stasjon
Kårstø (LTP), ny stasjon
Førre (LTP), fornyelse stasjon

2040-2044
2043-2047
2043-2047
2044-2048
2044-2048
2045-2049
2020-2025
2021-2026
2026-2030
2028-2033
2028-2033
2030-2034
2031-2035
2032-2036
2032-2036
2033-2037
2036-2040
2036-2040
2039-2043
2040-2044
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Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Transformering
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon

Medium stasjon
Medium stasjon
Stor stasjon
Medium stasjon
Stor stasjon
Medium stasjon
Medium stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
Liten stasjon
Liten stasjon
Stor stasjon
Liten stasjon
Liten stasjon
Medium stasjon
Medium stasjon
Liten stasjon
Medium stasjon
Medium stasjon

Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest

Blåfalli
Røldal
Mauranger
Sima
Rendalen
Hemsil 1
Hemsil 2
Vang
Røykås***
Tegneby
Furuset
Eidskog
Skarnes
Kongsvinger
Nedre Vinstra
Fåberg
Bærum***
Halden
Nore
Usta

Blåfalli (LTP), ny stasjon
Røldal (LTP), fornyelse stasjon
Mauranger (LTP), ny stasjon
Sima (LTP), fornyelse stasjon
Rendalen, forn kon.anl og ny transf
Hemsil 1, ny stasjon
Hemsil 2, ny stasjon
Vang, oppgradert transform.løsning
Røykås, forny kontr. og app.anl
Tegneby, fornyelse 300 kV
Furuset reinvest. omb. 420 kV
Eidskog (LTP), fornyelser stasjon
Skarnes (LTP), fornyelser stasjon
Kongsvinger (LTP), forn. stasjon
Nedre Vinstra (LTP), forny stasjon
Fåberg (LTP), ny stasjon
Bærum (LTP), ny stasjon
Halden (LTP), ny stasjon
Nore (LTP), nytt GIS-anlegg
Usta (LTP), fornyelse stasjon

2041-2045
2044-2048
2045-2049
2045-2049
2020-2024
2021-2025
2021-2026
2023-2028
2026-2031
2029-2033
2030-2035
2031-2035
2031-2035
2031-2035
2033-2038
2033-2038
2036-2040
2039-2045
2039-2045
2040-2044

Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Transformering
Stasjon
Apparatanlegg
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon

Stor stasjon
Medium stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
Medium stasjon
Medium stasjon
Stor stasjon
Medium stasjon
XL stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
Liten stasjon
Liten stasjon
Liten stasjon
Medium stasjon
XL stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
Stor stasjon
XL stasjon

Hol 1
Ådal

Hol 1 (LTP), fornyelse stasjon
Ådal (LTP), ny stasjon

2040-2044
2042-2046

Stasjon Liten stasjon
Stasjon Medium stasjon

Øst
Øst

Vågåmo
Minne
Vang
Hasle

Vågåmo (LTP), fornyelse stasjon
Minne (LTP), fornyelse stasjon
Vang (LTP), ny stasjon
Hasle (LTP), fornyelse stasjon

2044-2048
2044-2048
2045-2049
2045-2050

Stasjon
Stasjon
Stasjon
Stasjon

Øst
Øst
Øst
Øst

Stor stasjon
XL stasjon
XL stasjon
XL stasjon

Vest
Vest
Vest
Vest
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst

*Stasjonene Trollheim, Istad og Ranes er planlagt solgt. Fornyelsesbehovet i disse stasjonene må altså vurderes av ny netteier.
**Fornyelsesbehovet i stasjonene i Bergen og omegn må sees i sammenheng med tiltakene fra KVUen. Fornyelsesbehovet i
stasjonene kan endres i tid og omfang, avhengig av endelige løsningsvalg på spenningsoppgraderingene.
***Fornyelsesbehovet i Røykås stasjon vil trolig bortfalle forutsatt at Djupdal stasjon bygges som planlagt. Fornyelsesbehovet
i Bærum stasjon avhenger av endelig løsningsvalg på 420 kV Hamang-Bærum-Smestad.

Tabell A5.3: Grovt anslag på kontrollanleggsfornyelser frem mot 2050
Fornyelser av kontrollanlegg kan betraktes som en del av vårt faste og gjentagende behov for
vedlikeholdstiltak, som har større omfang spesielt i stasjoner der vi må oppfylle forskriftskravene bl.a.
om utforming av kontrollbygget. I lys av forbedringspotensialet i vår forrige NUP/KSU, utdyper vi
imidlertid også tidspunkt og omfang på kontrollanleggsfornyelser frem til 2050. En viktig og potensielt
konservativ forutsetning i tabellene er at ny teknologi og videre digitalisering ikke påvirker (reduserer)
behovet for disse fornyelsene på sikt.
En kommentar til SVC fornyelse kontrollanlegg i tabellen under er at det gjerne innebærer større
ombygging av styring, herunder for eksempel utskifting av både tyristorer inkl. kjøleanlegg,
hjelpeanlegg og selve kontrollanlegget for styringen. Dette er derfor en større jobb enn utskifting av
kontrollskapene. Merk også at navn på stasjonene er satt ufra dagens navn og vil kunne endre seg på
sikt, for eksempel etter større tiltak.
Stasjon

Strinda
Aura
Viklandet
Fræna
Nea*
Tunnsjødal
Viklandet
Ørskog

Prosjektnavn

Strinda, fornyelse kontrollanlegg
Aura, fornyelse kontr.anl 300kV
Viklandet, fornyelse kontrollanlegg
Fræna, fornyelse kontrollanlegg
Nea, fornyelse kontrollanlegg og økt
transformering
Tunnsjødal, SVC forn. kontr.anl.
Viklandet SVC forn. kontr.anl
Ørskog, fornyelse kontrollanlegg

Tentativ tidsplan
2021-2025
2021-2025
2022-2026
2023-2027
2024-2028
2024-2028
2025-2029
2028-2032
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Omfang/kategori

Planområde

Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg

Midt
Midt
Midt
Midt

Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg

Midt
Midt
Midt
Midt

Aura
Tunnsjødal
Ørsta
Sykkylven
Namsos
Ogndal
Hofstad
Åfjord
Snilldal
Surna
Orkdal
Eidum
Sautso
Adamselv
Sortland
Hinnøy
Svartisen
Narvik
Skogfoss
Ballangen
Bjørnevatn
Mestervik
Lakselv
Balsfjord
Bardufoss
Kvandal
Ofoten
Kvitfossen
Sortland
Sildvik
Skaidi
Skjomen
Tana bru
Kobbvatnet
Skillemoen
Boltås
Stokmarknes
Kolsvik
Salten
Nordreisa
Alta
Kanstadbotn
Kvænangen
Kirkenes
Adamselv
Kvitnes
Niingen
Kilbotn
Rana
Guolasjokka
Melbu
Skibotn
Nedre Røssåga
Kvandal
Åna-Sira
Holen
Duge
Hof
Kvinen
NorNed
Rjukan
Vinje
Kristiansand
Brokke
Kristiansand
Grenland
Bamble
Arendal

Aura, fornyelse kontr.anl 132kV
Tunnsjødal, fornyelse kontr.anl.
Ørsta, fornyelse kontrollanlegg
Sykkylven, fornyelse kontrollanlegg
Namsos, fornyelse kontr.anl.
Ogndal, fornyelse kontr.anl.
Hofstad (LTP), forn. kontr.anlegg
Åfjord (LTP), forn. kontr.anl
Snilldal (LTP), fornyelse kontr.anl
Surna (LTP), forn. kontr.anl
Orkdal (LTP), forn. kontr.anl
Eidum (LTP), forny. kontr.anl
Sautso og Alta Krv, forny kontr.anl
Adamselv, fornyelse kontrollanlegg
Sortland, fornyelse kontrollanlegg
Hinnøy, fornyelse kontrollanlegg
Svartisen, fornyelse kontrollanlegg
Narvik, fornyelse kontrollanlegg
Skogfoss, kontrollanlegg
Ballangen, fornyelse kontrolanlegg
Bjørnevatn, fornyelse kontrollanl.
Mestervik, fornyelse kontr.anl.
Lakselv, kontrollanlegg
Balsfjord, fornyelse kontr.anl.
Bardufoss, fornyelse kontr.anl.
Kvandal, fornyelse kontr.anl.
Ofoten, fornyelse kontrollanlegg
Kvitfossen (LTP), forn. kontr.anl
Sortland (LTP), SVC forn. kontr.anl
Sildvik (LTP), fornyelse kontr.anl.
Skaidi (LTP), forn. kontr.anl
Skjomen (LTP), forn. kontr.anl
Tana Bru (LTP), forn. kontr.anl
Kobbvatnet (LTP), forn. kontr.anl
Skillemoen (LTP), forn. kontr.anl
Boltås (LTP), forn. kontr.anlegg
Stokmarknes (LTP), forn. kontr.anl
Kolsvik (LTP), forn. kontr.anl
Salten (LTP), forny. kontr.anl
Nordreisa (LTP), forn. kontr.anl
Alta (LTP), forn. kontr.anl
Kanstadbotn (LTP), forn. kontr.anl
Kvænangen (LTP), forn. kontr.anlegg
Kirkenes (LTP), forn. kontr.anl
Adamselv Lebesby (LTP), kontr.anl.
Kvitnes (LTP), forn. kontr.anl
Niingen (LTP), fornyelse kontr.anl.
Kilbotn (LTP), forn. kontr.anl
Rana (LTP), forny. kontr.anl
Guolasjokka (LTP), forn. kontr.anl
Melbu (LTP), forn. kontr.anl
Skibotn (LTP), forn. kontr.anl
Nedre Røssåga (LTP), forn. SVC kon.
Kvandal (LTP), forn. SVC kontr.anl.
Åna-Sira Reinv.kontrollanlegg
Holen forn. kontr.anl /rassikring
Duge, nytt kontrollanlegg
Hof, fornyelse kontrollanlegg
Kvinen, nytt kontrollanlegg
NorNed, fornyelse kontr.anl HVDC
Rjukan og Mår, fornyelse kontr.anl
Vinje, fornyelse kontrollanlegg
Kristiansand forn. 420 kV kontr.an.
Brokke, fornyelse kontrollanlegg
Kristiansand, SK3 og SK4 kontr.anl.
Grenland og Bolvik, forn. kontr.anl
Bamble, fornyelse kontrollanlegg
Arendal, reinvestere kontr.anl.

2028-2032
2028-2034
2029-2033
2029-2033
2030-2035
2030-2035
2034-2038
2034-2038
2034-2038
2035-2039
2041-2045
2046-2050
2022-2027
2022-2027
2023-2027
2024-2028
2026-2029
2027-2030
2028-2032
2028-2032
2029-2033
2029-2033
2030-2034
2030-2034
2030-2035
2030-2035
2030-2035
2032-2036
2032-2036
2034-2038
2035-2039
2035-2039
2035-2039
2036-2040
2036-2040
2037-2041
2037-2041
2040-2044
2040-2044
2040-2044
2041-2045
2041-2045
2041-2045
2041-2045
2042-2046
2042-2046
2042-2046
2042-2046
2042-2046
2043-2047
2043-2047
2043-2047
2046-2050
2046-2050
2021-2024
2022-2027
2023-2026
2023-2027
2024-2028
2025-2029
2025-2029
2025-2029
2027-2031
2027-2031
2027-2032
2028-2033
2029-2033
2030-2035
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Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
HVDC Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
HVDC Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg

Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør

Lio
Honna
Ertsmyra
Kvinesdal
Fjotland
Tjørhom
Vemorktoppen
Bjerkreim
Fagrafjell
Bærheim
Krossberg
(Stølaheia)
Porsgrunn
Kjelland
Lista
Førre
Sauda
Kårstø
Mauranger
Sima
Refsdal
Moskog
Samnanger
Høyanger
Sogndal
Borgund
Sogndal
Ålfoten
Lindås
Saurdal
Spanne
Steinsland
Haugsvær
Sauda
Hylen
Leirdøla
Aurland 1
Karmøy
Fortun
Onarheim
Stord
Dale
Modalen
Åsen
Kollsnes
Halden
Usta og Hol1
Ringerike
Bærum
Hasle
Ådal
Minne
Hasle
Vågåmo
Vang
Dagali
Hadeland
Follo
Øvre Vinstra
Nesbyen
Sogn
Smestad
Sylling
Hamang
Tegneby
Rendalen
Hemsil 1
Ulven

Lio (LTP), forn. kontr.anl
Honna (LTP), forn. kontr.anl
Ertsmyra (LTP), forn. kontr.anl
Kvinesdal (LTP), forn. kontr.anl
Fjotland (LTP), forn. kontr.anlegg
Tjørhom (LTP), forn. kontr.anlegg
Vemorktoppen (LTP), kon.anlegg
Bjerkreim (LTP), forn. kontr.anlegg
Fagrafjell (LTP), forn. kontr.anl.
Bærheim (LTP), forn. kontr.anlegg

2032-2036
2032-2036
2032-2036
2032-2036
2034-2038
2034-2038
2034-2038
2035-2039
2039-2043
2040-2044

Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg

Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør

Kossberg (LTP), forn. kontr.anlegg
Porsgrunn (LTP), forny. kontr.anl
Kjelland (LTP), forny. kontr.anl
Lista (LTP), forn. kontr.anl.
Førre, fornyelse kontrollanlegg
Sauda, fornyelse kontrollanlegg
Kårstø, fornyelse kontrollanlegg
Mauranger, fornyelse kontrollanlegg
Sima, fornyelse kontrollanlegg
Refsdal, fornyelse kontrollanlegg
Moskog, fornyelse kontrollanlegg
Samnanger, fornyelse kontrollanlegg
Høyanger, fornyelse kontrollanlegg
Sogndal, SVC fornyelse kontr.anl
Borgund Øljusjøen forn. kontr.anl
Sogndal, fornyelse kontrollanlegg
Ålfoten, fornyelse kontrollanlegg
Lindås (LTP), fornyelse kontr.anl.
Saurdal (LTP), fornyelse kontr.anl.
Spanne (LTP), forn. kontr.anl.
Steinsland (LTP), forn. kontr.anl.
Haugsvær (LTP), fornyelse kontr.anl
Sauda (LTP), kontr.anl. 420 kV
Hylen (LTP), forn. kontr.anlegg
Leirdøla (LTP), forn. kontr.anl
Aurland 1 (LTP), forn. kontr.anl
Karmøy (LTP), forn. kontr.anlegg
Fortun (LTP), forn. kontr.anlegg
Onarheim (LTP), fornyelse kontr.anl
Stord (LTP), forn. kontr.anl
Dale (LTP), forn. kontr.anlegg
Modalen (LTP), fornyelse kontr.anl.
Åsen (LTP), fornyelse kontr.anl.
Kollsnes (LTP), forn. kontr.anl.
Halden, fornyelse kontrollanlegg
Forny kontr.anl. Usta og Hol1
Ringerike, fornyelse kontrollanlegg
Bærum, fornyelse kontrollanlegg
Hasle, kontrollanlegg TCR1 og 2
Ådal, fornyelse kontrollanlegg
Minne, fornyelse kontrollanlegg
Hasle, fornyelse kontrollanlegg
Vågåmo, fornyelse kontrollanlegg
Vang, fornyelse kontrollanlegg
Dagali, fornyelse kontrollanlegg
Hadeland og Roa, forn. kontr.anl
Follo, fornyelse kontrollanlegg
Øvre Vinstra, fornyelse kontr.anl.
Nesbyen, fornyelse kontr.anl.
Sogn (LTP), fornyelse kontr.anl.
Smestad (LTP), fornyelse kontr.anl.
Sylling (LTP), fornyelse kontr.anl
Hamang (LTP), fornyelse kontr.anl.
Tegneby (LTP), forny. kontr.anl
Rendalen (LTP), fornyelse kontr.anl
Hemsil 1 (LTP), forn. kontr.anl
Ulven (LTP), fornyelse kontr.anl.

2040-2044
2043-2047
2044-2048
2045-2050
2021-2023
2024-2028
2024-2028
2026-2030
2026-2031
2026-2031
2027-2032
2027-2032
2027-2033
2027-2033
2027-2033
2028-2033
2029-2033
2032-2036
2032-2036
2032-2036
2034-2038
2035-2039
2036-2040
2037-2041
2038-2042
2040-2044
2040-2044
2041-2045
2041-2045
2041-2045
2041-2045
2041-2045
2043-2047
2045-2050
2021-2025
2021-2025
2022-2027
2023-2027
2023-2028
2023-2028
2024-2028
2024-2029
2025-2028
2025-2029
2026-2030
2027-2031
2029-2033
2029-2033
2029-2033
2038-2042
2038-2042
2038-2042
2040-2044
2040-2044
2041-2045
2041-2045
2041-2045

Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Lite kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg

Sør
Sør
Sør
Sør
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
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Frogner
Hemsil 2
Vardal
Flesaker

Frogner (LTP), fornyelse kontr.anl.
Hemsil 2 (LTP), forn. kontr.anl
Vardal (LTP), fornyelse kontr.anl
Flesaker (LTP), fornyelse kontr.anl

2041-2045
2041-2046
2042-2046
2042-2046

Stort kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg
Medium kontrollanlegg
Stort kontrollanlegg

Øst
Øst
Øst
Øst

Tabell A5.4 Behov for fornyelse av større reaktive komponenter frem mot 2050
Stasjon

Prosjektnavn

Type fornyelsesprosjekt Omfang/type

Planområde

Kvandal
Kvandal, fornyelse SVC
Nedre Røssåga Nedre Røssåga, fornyelse SVC

2026-2030
2026-2030

SVC Medium stasjon
SVC Medium stasjon

Follo
Sylling

Follo, forn. transf. og kond.batt.
Sylling (LTP), ny SVC

2025-2028
2036-2040

Kompensering Liten stasjon
SVC Medium stasjon

Øst
Øst

Hasle
Verdal

Hasle (LTP), fornyelse TCR 1 og 2
Verdal (LTP), ny SVC

2044-2048

SVC Medium stasjon

Øst

Tunnsjødal

Tunnsjødal (LTP), ny SVC

2036-2040
2045-2049

SVC Medium stasjon

Midt

SVC Medium stasjon

Midt

Viklandet

Viklandet (LTP), ny SVC

2045-2049

SVC Stor stasjon

Midt

Kristiansand

Kristiansand, forn. SVC/filter

2021-2025

SVC Stor stasjon

Sør

Rød

Rød (LTP), fornyelse SVC

2036-2040

SVC Medium Stasjon

Sør
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Nord
Nord

T 23 90 30 00
F 23 90 30 01
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