Samfunnsøkonomiske
vurderinger av forventede
investeringer
Vedlegg til Nettutviklingsplan 2019

Kraftsystemutredning
for transmisjonsnettet 2017

Samfunnsøkonomisk vurdering av forventede investeringer

Samfunnsøkonomisk vurdering av forventede investeringer
Samfunnsøkonomiske analyser er en viktig 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 nytten 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.
Flere av våre tiltak har lange ledetider og Statnett utfører og oppdaterer samfunnsøkonomiske
analyser flere ganger gjennom prosjektutviklingen. Siste gang er ved beslutning om utbygging.
Innholdet i de ulike analysene er avhengig av tiltakets modenhet. 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 kravene fra Olje- og energidepartementet (OED) skal konseptvalgutredningen for
enkelte tiltak gjennomgå ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde.
Etter konseptvalget utvikles mulige tekniske løsninger videre i tråd med føringene fra KVU-prosessen,
og vi vurderer samfunnsøkonomisk lønnsomhet av disse. Konsesjonssøknad til NVE sendes normalt
etter at beslutning om teknisk løsning er fattet. Ved investeringsbeslutning og beslutning om utbygging
blir det gjort oppdateringer for å verifisere behov og lønnsomhet. Ved større endringer i
rammebetingelser og økonomiske forutsetninger kan det bli behov for mer omfattende analyser, også
ved disse beslutningsportene.
I dette vedlegget gir vi en sammenstilt og overordnet fremstilling av resultatene fra våre analyser. I
oversikten 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 kapittel som
omhandler regionene nord, midt, øst, vest og sør.
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A.1 Oppsummering av hovedresultater fra gjennomførte samfunnsøkonomiske analyser

Tabellen under gir informasjon om tiltakenes investeringskostnader, prosjektutløsende behov,
samlede prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger og hvilket år analysen ble gjennomført. Det er
også lagt ved en lenke til analysene og/eller konsesjonssøknad, som vil inneholde mer utfyllende
dokumentasjon. For noen prosjekter er ikke samfunnsøkonomisk analyse offentliggjort eller fullført i
sin helhet. For disse tiltakene har vi laget et kort sammendrag nedenfor tabellen. Merk at
investeringskostnader er i nominelle kroner, og kostnadsspennet kommer fra det tidspunktet som
analysen ble utført. For oppdaterte estimat henviser vi til prosjekttabellene i NUP og KSU, samt
Statnetts oppdaterte investeringsplan.
Prosjektutløsende behov indikerer hvilke nyttevirkninger som oppnås av de ulike tiltakene. Vi deler
dette inn i kategoriene: i) forsyningssikkerhet, ii) handelskapasitet, iii) tilknytning av ny produksjon, og
iv) tilknytning av nytt forbruk. For eksempel er det vanlig at reinvesteringsprosjekter gir økt
forsyningssikkerhet, og nytten kan ofte måles reduserte avbruddskostnader. Prosjekter med ny
overføringskapasitet kan være utløst for å øke handelskapasitet, hvor nyttevirkningene hovedsakelig
er reduserte flaskehalser i nettet.
De prissatte og ikke-prissatte virkningene i tabellen viser differansen mellom den antatt beste
løsningen og nullalternativet. Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens
situasjon, og er referansen som de øvrige alternativene skal sammenlignes med.
De prissatte virkningene kan ha positiv eller negativ verdi for samfunnet, og effektene kan komme på
kort og lang sikt. Statnett bruker nåverdier for å beregne samlet lønnsomhet av tiltak. Vanlige prissatte
virkninger som vurderes i analysene er investeringskostnader, forsyningssikkerhet, drift og
vedlikehold, verdi av ny produksjon og nytt forbruk, overføringstap og flaskehalser. Negativ netto
prissatt virkning innebærer at de prissatte virkningene av tiltaket er lavere enn for nullalternativet.
Samfunnsøkonomiske analyser har ofte virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner. For Statnetts
virksomhet gjelder dette spesielt miljøvirkninger og forsyningssikkerhet, i den grad sistnevnte ikke er
dekket gjennom avbruddskostnader. Dersom forsyningssikkerhet er prissatt angis det i tabellen.
Verdianslaget for ikke-prissatte virkninger illustrerer vi ved å bruke pluss-minusmetoden. Denne går
fra meget stort negativt verdianslag (- - - -), via 0, til meget stort positivt verdianslag (++++). Tiltak med
negativ netto prissatt virkning må oppveies av positive ikke-prissatte virkninger for å være
samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Generell kommentar til prosjekter under Nettplan Stor-Oslo:
Nettplan Stor-Oslo (NSO) består av en rekke tiltak. Enkelte prosjekter er under gjennomføring, mens
flere er på forskjellige stadium i planleggingen med ulik modningsgrad. I vedlegg om
samfunnsøkonomiske analyser til Kraftsytemutredning (KSU) 2017 ble det kun henvist til
Konseptvalgtutredning (KVU) for NSO fra 2013, og gitt samlede kostnadsestimat for ulike trinn av
planen. I oversiktene nedenfor har vi konkretisert de ulike tiltakene i NSO med en egen omtale og, der
analyse er utført, prissatte og ikke-prissatte virkninger. Sum av alle kostnadsestimat vil ikke tilsvare det
som ble oppgitt i forrige KSU, blant annet fordi vi ikke omtaler tiltak som har fått konsesjon eller
analyser som per nå ligger langt frem i tid.
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Prosjekt

InvesteringsNetto
kostnad
Ikke-prissatte virkninger
prissatte
brukt i
Prosjektutløsende
virkninger
analyse
behov
(mill. kroner)
Nominelle
Forsynings(NNV)
Miljø
(mill. kr)
sikkerhet

År
Kommentar
analyse

Link til analyse /
sammendrag

Annet

Nord
SkaidiHammerfest

Tilknytning nytt
forbruk

Tiltak for å styre
flyt på
Varangerbotn Ivalo

Tilknytning nytt
forbruk/produksjon

2800-3900*

Forsyningssikkerhet/nytt
forbruk
Tilknytning ny
fornybar
kraftproduksjon

Skaidi-Adamselv
AdamselvVarangerbotn
KvandalKanstadbotn

2016
2019
(N3)

400-500

Forsyningssikkerhet

-370

-

Realopsjon
(+)

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

*Investeringskostnader er hentet fra de fire
trinnene som er skissert i Næring og nett i
nord. Omfang av stasjonsløsninger er ikke
Næring og nett i nord
endelig avklart, og usikkerhetsanalyse er
ikke utført. Se rapporten 'Kraftsystemet i
Finnmark' for virkninger i analyse fra 2016.
Konsesjonssøknad sendt april 2018

Vest

Aurland-Sogndal

700-800*

Handelskapasitet

650

2018

Kraftsystemet i Finnmark

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

Link til konsesjonssøknad
Samfunnsøkonomisk
analyse - Sammendrag
Fra 2011: KVU
Nettforsterkning sørover
fra Sogndal
Fra 2018: AurlandSogndal.
Samfunnsøkonomisk
analyse.
Link til konsesjonssøknad
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HaugalandetNettforsterkning

Ny Karmøy
stasjon

1000-2000

500-700

Tilknytning nytt
forbruk

Forsyningssikkerhet
Mulig tilknytning
nytt forbruk (Hydro
fullskala-anlegg)

Åsen - nytt 420
kV-anlegg

300-600*

Tilknytning nytt
forbruk

Leirdøla
fornyelse / økt
transformering

330-370

Forsyningssikkerhet
/ tilknytning ny
produksjon

3250

400-600

/

2015
2018

-

+

Økt
Vei brukt til
forsyningsturisttrafikk vil
sikkerhet som
være
følge av
anleggsvei i
bedre
byggeperiode
redundans

2018

God
fleksibilitet
mtp. videre
utvikling i
området

2018

Prissatte virkninger er for anbefalt
alternativ fra analyse i 2018, og forutsetter
Hydro fullskalaanlegg. Det er sendt melding
my ledning på Haugalandet, men
konsesjonssøknad har vært satt på vent
siden Hydro trengte mer tid til å modne
prosjektet. Som et resultat av dialog med
flere forbruksaktører i 2019 planlegger
Statnett å ta opp igjen arbeidet med
konsesjonssøknad.
Analysen er forenklet og må ses i
sammenheng med Statnetts KVU og
analyse fra hhv. 2015 og 2018 om
Haugalandet. På Håvik er det behov for
reinvesteringer og behov for utvidelser hvis
Hydro bygger fullskalaanlegg. Prissatte
virkninger her er kun investeringskostnader
Konsesjonssøknad sendt november 2018.
Som følge av innspill i høringsrunden søker
Statnett om å endre plasseringen av anlegg
slik at det ligger mer på linje med
eksisterende stasjon. Det er ikke gjort en
fullverdig samfunnsøkonomisk analyse.
*Kostnadsestimat er forenklet og usikkert.
Inkluderer kun transmisjonsnett. Det er ikke
gjort
usikkerhetsanalyse.
Nytt
kostnadsspenn med usikkerhetsanalyse er
under utarbeidelse.

-330

2018

Konsesjonssøknad sendt november 2018

-380

2019
(NSO
2013)

Konsesjon ble sendt i august 2019. *Vi har
søkt på to løsningsvalg med forskjellig
kostnadsestimat. Endelig løsningsvalg vil
avgjøres i konsesjonsprosessen. Prosjektet
er en del av trinn 2 i NSO

Informasjon om
nettforsterkning
Haugalandet, med
dokumenter

Link til konsesjonssøknad

Link til konsesjonssøknad

Øst
Hamang-Bærum- 240-320/1120Forsyningssikkerhet
Smestad (NSO)
1370*

Liåsen stasjon
(NSO)

400-450

Forsyningssikkerhet

-320

0/-

0/+

++++

Sparte tap (+)
Realopsjoner
og driftsfase
(+)

2016
(NSO
2013)

Konsesjonssøknad fra september
2017. Prosjektet er en del av trinn 1 i NSO

Link til konsesjonssøknad
KVU Nettplan Stor-Oslo
Link til konsesjonssøknad
Samfunnsøkonomisk
analyse
KVU Nettplan Stor-Oslo
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Rød stasjon

590-680

Forsyningssikkerhet
/nytt forbruk

10

2019

Konsesjonssøknad fra april 2019. Kan bli
videre utvikling på stasjonen i forbindelse
med nytt forbruk fra datasenter.

Link til konsesjonssøknad
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A.2 Tiltak under planlegging hvor samfunnsøkonomiske analyse ikke er gjennomført ennå

Tabellen nedenfor viser tiltak som er under planlegging, men hvor vi foreløpig ikke har gjennomført
samfunnsøkonomiske analyser. Tabellen gir en overordnet beskrivelse av prosjektutløsende behov, et
kostnadsestimat og eventuelt hvilke løsninger som blir vurdert.

Noen av prosjektene er i en tidlig planleggingsfase hvor vi jobber med å analysere behovet for nettiltak.
Behovet vil være avgjørende for hvilke tiltak vi vil vurdere, og er også avgjørende for hvilke
nyttevirkninger vi venter av tiltakene. Noen av prosjektene er ikke modne nok til at vi har vurdert
mulige løsninger. 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). For å begrense omfanget i oversikten nedenfor har
vi ikke inkludert fornyelsesprosjekter som generelt gir samme nettstruktur og kapasitet i nettet som i
dag. I hovedsak inkluderer vi heller ikke mulige tiltak på sikt / fremtidige analyser.
Tidlig i planleggingsfasen er det ikke valgt en løsning, noe som gir usikre investeringskostnader. Vi gir
derfor et grovt kostnadsanslag basert på det vi foreløpig vet, fordelt på fire kategorier:
•
•
•
•

Mindre stasjonsprosjekt: 50-300 mill. kroner
Stort stasjonsprosjekt: 300-600 mill. kroner
Ledningsprosjekt: 300-1000 mill. kroner
Stort ledningsprosjekt: 1000-3000 mill. kroner

Alle kostnadsanslag er i 2019-kroner. Noen av prosjektene har kommet lenger i planleggingen enn
andre. Usikkerheten i kostnadene for disse prosjektene er gjerne mindre og vi legger da inn et noe mer
nøyaktig kostnadsanslag
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Prosjekt

Investeringskostnad
Behov
(MNOK)

Overordnet beskrivelse av behov og alternative løsninger

Nord
Mo i Rana stasjon

300-600

Tilknytning nytt forbruk

Kirkenes stasjon

50-300

Forsyningssikkerhet

Kolsvik stasjon

50-300

Forsyningssikkerhet

300-1000

Forsyningssikkerhet

Kvandal-Kilbotn
Kilbotn-Kanstadbotn

Flimmerproblematikk ved Mo Industripark gjør at det ikke er kapasitet til noe nytt forbruk ved Mo i dag. Statnett utreder sammen
med Helgelandkraft, Mo industripark og Celsa Nordic tiltak for å løse flimmerproblematikken. Dette vil gi plass til ytterligere omlag
150 MW forbruk. For å tilrettelegge for forbruk over dette nivået, må vi trolig bygge en ny Rana transformatorstasjon. Det foreligger
planer om opp mot 500-800 MW nytt industriforbruk i området.
Tiltak i Kirkenes stasjon må ses i sammenheng med øvrig nettutvikling i Øst-Finnmark. Dagens stasjon har en forenklet løsning og
behov for fornyelser, og en mulighet er å samordne dette med en ny forbindelse for å redusere sårbarheten i området.
Opprinnelig omfattet prosjektet både fornyelse av anlegg og tilknytning av vindkraft (med økt transformering), men
investeringsbeslutningen for i underkant av 130 MW vindkraft på Ytre Vikna er utsatt på ubestemt tid med idriftsettelse tidligst i
2025.
Statnett og nettselskapene i Sørnettet har i fellesskap utarbeidet en langsiktig strategi for nettutviklingen i Sørnettet. Konklusjonen er
at det mest rasjonelle er å utvikle nettet videre på 132 kV. Dette vil gi en kapasitetsøkning som vil være tilstrekkelig i svært lang tid
med de forbruksprognoser som er lagt til grunn. Neste steg etter Kvandal-Kanstadbotn er en ny 132 kV ledning Kvandal-Kilbotn. 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.

Midt
Aura/Viklandet-Surna

Åfjord-Snilldal, ny 420 kV

500-700

Handelskapasitet

Statnett søkte i 2015 om konsesjon for å spenningsoppgradere strekningen Aura/Viklandet–Surna fra 300 kV til 420 kV. Oppgradering
av Aura/Viklandet–Surna kan bli nødvendig for å håndtere høy kraftflyt gjennom området. Strekningen Aura-Viklandet-Surna bør
være spenningsoppgradert før Åfjord-Snilldal settes i drift. Vi ser ikke behov for å oppgradere Surna–Klæbu fra 300 kV til 420 kV
dersom vi bygger en gjennomgående 420 kV-forbindelse Namsos–Surna.

1900-2700

Handelskapasitet

Økt vindkraftproduksjon og økende flaskehals gjennom Midt-Norge gir behov for mer kapasitet. Statnett har fått konsesjon på
ledningen Åfjord-Snilldal, med vilkår om idriftsettelse innen 2028. 420 kV-ledningen vil knytte Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal
sammen til en gjennomgående forbindelse. Det er behov for oppdaterte analyser.

Surna stasjon

50-300

Tilknytning av produksjon

Det er behov for å øke transformatorkapasiteten i stasjonen dersom Skardsøya vindkraftverk realiseres med planlagte 100 MW.

Snilldal stason

50-300

Tilknytning av produksjon

Tre aktører har søkt NVE om å få konsesjon på Svarthammaren vindkraftverk (150-300 MW). I tillegg kan Remmafjellet på 130 MW bli
bygget ut. Hvis Svarthammaren blir bygd ut med 300 MW og Remmafjellet, forventer vi at det er behov for to nye transformatorer.
Hvis kun ett av vindkraftverkene bygges ut, er det behov for én transformator.

Økt kapasitet til
Nordmøre og Romsdal

/

Forsyningssikkerhet

Vi vil starte analyser av fremtidig nettutvikling i samarbeid med Istad Nett og Nordmøre Energiverk høsten 2019. Bygger videre på
analyse fra KVU Nyhamna, og mulig nye alternativer. Vil også inkludere vurderinger av Brandhol stasjon.

Tiltak for økt forbruk i
Trondheim og omegn

/

Forsyningssikkerhet

Overordnet behovsbeskrivelse. Vi planlegger å starte analyse sammen med Tensio høsten 2019.
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Vest
Tiltak innad i og inn til
Bergensområdet

1000-3000

For å øke leveringspåliteligheten til eksisterende forbruk, legge til rette for forbruksvekst og muliggjøre vedlikehold uten å måtte
koble ut forbruk, er det nødvendig å forsterke nettet til Bergen og omegn. Statnett er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) for
Tilknytning av nytt forbruk å vurdere mulige tiltak. Tiltak som foreløpig peker seg ut for videre utredning er å øke kapasiteten på 300 kV-forbindelsen mellom
Lille Sotra og Kollsnes, samt mellom Haugsvær og Lindås. Summen av forbruksplaner langs kysten, tilknytningssaker i regionalnettet
og alminnelig forbruksvekst kan gi behov for større tiltak, som nye ledninger inn til Bergensområdet.

Moskog stasjon

50-300

Tilknytning ny produksjon

Det er behov for økt transformeringskapasitet i Moskog stasjon for å knytte til nye vind- og vannkraftverk.

Fortun stasjon

50-300

Forsyningssikkerhet

Dale stasjon

50-300

Forsyningssikkerhet og
mulig tilknytning av nytt
forbruk

Det er behov for nytt kontrollanlegg i nytt bygg og sjakt for transformator. Vi vurderer også å skifte ut en transformator. Vi vurderer
komponentutskiftinger i 132 kV anlegget og forbedret løsning på 300 kV for å få hevet driftssikkerheten.

Tiltak for ny fornybar i
Indre Sogn

Mulige løsninger for fornyelser med og uten økt transformering. Aktuelt å øke transformeringen for å knytte til nytt forbruk.

Tilknytning ny produksjon

Det er flere planer om ny fornybar kraftproduksjon i Indre Sogn. Ved konkretisering av planer vil det bli behov for å vurdere konsept
og mulige tiltak for tilknytning.

Forsyningssikkerhet

Det er et stort reinvesteringsbehov i transmisjons- og regionalnettet nord for Stokkeland, i tillegg til at vi forventer befolknings- og
forbruksvekst i Stavangerområdet. Statnett og Lyse Elnett utreder konsepter for nettutvikling nord for Stokkeland etter at LyseFagrafjell er idriftsatt. Intensjonen er å legge til rette for en best mulig og helhetlig utvikling av regional- og transmisjonsnettet. Deler
av behovet er kartlagt i utredningen Kraftsystemet i Sør-Rogaland – analyse av behov og tiltak.

1000-3000

Forsyningssikkerhet

I transmisjonsnettet mellom Fåberg og Oslo forventer vi økt kraftflyt fra nord til sør som følge av nye mellomlandsforbindelser og
utbygging av vindkraft i Midt-Norge. I tillegg nærmer noen av ledningene og stasjonene i dette området seg forventet levealder. Vi
gjennomfører analyser for å vurdere behov for ulike forsterkningstiltak i området og tidspunkt for når vi eventuelt bør bygge ny
ledning mellom Oslo og Fåberg. Opprinnelig del av trinn 2/3 av NSO

NSO Reaktiv
kompensering

50-300

Forsyningssikkerhet

Statnett planlegger å sette inn ett reaktoranlegg i Sogn og kondensatorbatterier i Smestad, Ulven og Flesaker. Disse tiltakene er
nødvendig for å utnytte den økte termiske kapasiteten i Stor-Oslo, og nytten av tiltaket er sterkt knyttet sammen med andre prosjekt
i Nettplan Stor-Oslo, for eksempel ny ledning mellom Hamang, Bærum og Smestad

NSO Ulven Oppgradering
av stasjon

300-600

Forsyningssikkerhet

Oppgradering av stasjon. Fornyelse og økt kapasitet. Opprinnelig trinn 1 av NSO

1000-3000

Forsyningssikkerhet

Behov for fremtidig systemløsning. Økt forbruk på Østlandet og Stor-Oslo kan gi behov for økt overføringskapasitet fra Hallingdal i
kalde perioder. Statnett skal overta flere stasjoner, og det vil etter hvert bli behov for fornyelse av ledninger. Opprinnelig trinn 2/3 av
NSO

/

Forsyningssikkerhet

Tidligfase behovsvurdering av kapasitet på Rød-Porsgrunn-Bamble. Har også sammenheng med behov for fornyelser.

Forsyningssikkerhet/nytt
forbruk

Det er behov for fornyelser på stasjonen, i tillegg til økt kapasitet på grunn av mulig nytt forbruk. De to behovene (og mulige
løsningene) er slått sammen i ett analyseprosjekt.

300-1000

Sør
Nettutvikling NordJæren

300-1000

Øst
NSO Ny forbindelse
mellom Fåberg og Oslo

NSO Økt kapasitet fra
Hallingdal til Oslo
Nettstruktur i Grenlandområdet
Tveiten stasjon

50-300

Kraftsystemutredning
for transmisjonsnettet 2017

Samfunnsøkonomisk vurdering av forventede investeringer

A.3 Prosjekter hvor samfunnsøkonomisk analyse ikke er offentlig i sin helhet

Sammendragene gir en kort beskrivelse av prosjektutløsende behov og hvilke alternative løsninger
som er vurdert.
Evanger-Samnanger
Oppgradering av Evanger-Samnanger er nødvendig for å møte fremtidig behov for kapasitet i
transmisjonsnettet på Vestlandet. Strekningen var opprinnelig en del av BKKs transmisjonsnett som
ble overtatt av Statnett ved årsskiftet 2015/2016. Vi har gjennomført en behovsanalyse som viser at
det er behov for å øke kapasiteten på ledningen, men behovet er ikke like stort som vurdert i
konsesjonssøknaden til BKK. Statnett jobber videre med temperaturoppgradering av ledningen siden
dette vil gi tilstrekkelig kapasitet. Tidligere planer om ombygging av master og evt. ny forbindelse er
lagt bort.
Tilknytning av datasenter i Vestfold og Telemark - Statkraft
Statnett har utredet nødvendige tiltak i transmisjonsnettet for å gi tilknytning til to datasentre i
Vestfold og Telemark. Statnett gjennomførte høsten 2018 en konseptvalgutredning som anbefalte økt
transformeringskapasitet i transmisjonsnettstasjonene Rød og Tveiten. På sikt kan effektbehovet til
datasentrene overstige kapasiteten fra de planlagte tiltakene i Rød og Tveiten, og analysen vurderer
hvilke tiltak som vil være nødvendige for å gi tilknytning til hele det mulige volumet.
Vi har etablert to konsepter som, gjennom å øke transformeringskapasiteten mot 132 kV, legger til
rette for økt uttak fra datasentre i området rundt Rød og Tveiten stasjoner. Vi har identifisert fordeler
og utfordringer med begge konseptene og konkludert med at vi bør ta med begge til neste fase i
planleggingen. Dette er fordi usikkerheten i forbruksutviklingen og egenskapene ved konseptene er
slik at vi ikke kan forkaste noen av konseptene nå.
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