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Samfunnsøkonomiske vurderinger 

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 tar beslutninger, må vi vurdere og sannsynliggjøre at nytten for samfunnet er større 

enn den kostnaden. 

Den samfunnsøkonomiske analysen skal vise de sentrale virkningene ved et tiltak, og gi grunnlaget for 

de avveininger beslutningstaker gjør. Beslutning om gjennomføring av et tiltak kan også være drevet 

av forhold som vi normalt ikke vektlegger i en samfunnsøkonomisk analyse. 

I dette vedlegget til nettutviklingsplanen vil vi gi en sammenstilt fremstilling av resultatene fra våre 

analyser. I oversikten inngår prosjekter som fortsatt er under planlegging, men som ikke er gitt 

konsesjon. Vi vil også gi overordnete beskrivelser av tiltakene som er i en tidlig planleggingsfase og 

hvor vi foreløpig kun har gjort mindre utredninger. Prosjekter som er under bygging eller som er gitt 

konsesjon inngår ikke i oversikten, da regulator har bekreftet disse prosjektene som samfunnsmessig 

rasjonelle. 

Informasjon om Statnetts prosjekter 

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, hvor 

det fattes 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 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. 

Vedleggets innhold 

Dette vedlegget består av to tabeller med informasjon: 1) tabell med oppsummering av resultater fra 

prosjekter hvor analyse er utført, og 2) tabell med overordnet beskrivelse av behov og kostnader for 

umodne prosjekter hvor fullstendig analyse foreløpig ikke er utført. 

Tabell 1 gir en kort skjematisk oversikt over de siste oppdaterte samfunnsøkonomiske analysene av 

konsept eller omsøkt nettiltak som ikke har fått konsesjon. Tabell 2 består av prosjekter hvor vi er i en 

tidlig planleggingsfase og foreløpig jobber med å analysere behovet for nettiltak.  
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Tabell 1: Oppsummering av hovedresultater fra gjennomførte samfunnsøkonomiske 
analyser 

Tabellen gir informasjon om tiltakenes investeringskostnader, prosjektutløsende behov, samlete 

prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger og hvilket år analysen ble gjennomført. Det er også lagt 

ved en lenke til den fullstendige samfunnsøkonomiske analysen eller et sammendrag av denne. Under 

gir vi en nærmere beskrivelse av innholdet i tabellen. 

Prosjektutløsende behov indikerer hvilke nyttevirkninger som oppnås av de ulike tiltakene. For 

eksempel iverksetter vi reinvesteringsprosjekter hovedsakelig for å gi økt forsyningssikkerhet. Her kan 

nytten ofte måles i reduserte avbruddskostnader. Prosjekter med ny overføringskapasitet kan derimot 

være utløst for å øke handelskapasitet, hvor nyttevirkningene hovedsakelig er reduserte flaskehalser. 

Vi deler prosjektutløsende behov inn i følgende kategorier: i) forsyningssikkerhet, ii) handelskapasitet, 

iii) tilknytning av ny produksjon, og iv) tilknytning av nytt forbruk.  

De prissatte og ikke-prissatte virkningene som oppgis i tabellen representerer differansen mellom den 

antatt beste alternative løsningen og nullalternativet. Nullalternativet representerer en videreføring 

av dagens situasjon, og er referansen som de øvrige alternativene skal sammenlignes med. Differansen 

viser med andre ord virkningene av gjøre et tiltak.  

De prissatte virkningene kan ha positiv eller negativ innvirkning på samfunnet, og effektene kan 

komme på kort og lang sikt. Statnett benytter nåverdimetoden 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 samlede prissatte virkningene av tiltaket 

er lavere enn for nullalternativet. For mer informasjon om hvordan Statnett beregner de prissatte 

virkningene viser vi til kap. 17 i Kraftsystemutredningen. 

I tillegg har samfunnsøkonomiske analyser 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 ellers 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. 

Investeringskostnad oppgis i mill. kroner. For investeringsbesluttede prosjekter oppgis kostnader i 

nominelle kroner inkl. byggelånsrenter, mens for prosjekter som ikke er investeringsbesluttet oppgis 

kostnader i reelle kroner og eks. byggelånsrenter.  

Merk at tabellen gir en svært forenklet fremstilling av komplekse problemstillinger. Det er derfor lagt 

ved link til analysene som inneholder mer utfyllende dokumentasjon av forutsetninger og vurderinger 

som ligger bak resultatene. For noen av tiltakene er det lagt ved link til konsesjonssøknad som 

inneholder sammendrag av samfunnsøkonomisk analyse. 

For noen prosjekter er ikke samfunnsøkonomisk analyse offentliggjort i sin helhet. For disse tiltakene 

har vi laget et sammendrag. Sammendragene gir en kort beskrivelse av prosjektutløsende behov, 

hvilke alternative løsninger som er vurdert, samt prissatte og ikke-prissatte effekter av disse. 
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Tabell 1.   

Prosjekt Investerings-
kostnad  
(mill. kr) 

Behov Netto 
prissatte 
virkninger 
(mill. kroner) 

Ikke-prissatte virkninger Analyse-
år 

Kommentar Link til 
analyse / 
sammen-
drag 

Miljø Forsynings-
sikkerhet 

Annet 

Sylling, 
reinvestering 

490-590 Forsynings-
sikkerhet 

-75   +++ Personsikkerhet/H
MS: ++ 
Markedskapasitet i 
driftsfase: ++ 
Planlagte 
utkoblinger: ++ 
Fremtidig utvikling: 
++ 

2016 Konsesjonssøknad sendt mai '16.  Konsesjons
søknad 

 

Mauranger-
Jukla-Eidesfoss 

100* Tilknytning ny 
fornybar 
kraftproduksjon 

75 - 0  2016 Konsesjonssøknad sendt april '16. 
Samf.øk analyse er felles med 
Mauranger, økt transformering. 
Tiltakets lønnsomhet avhenger av 
at Herand kraftverk realiseres. 
*Investeringskostnad er eksklusiv 
økt transformeringskapasitet i 
Mauranger, som det er gitt 
konsesjon til (110-160 mill. kroner). 

Konsesjons
søknad 

 

Sogn 490-550 Forsynings-
sikkerhet 

35*   Reduserer 
sannsynligheten for 
og konsekvensene 
ved avbrudd i 
forsyningen til Stor-
Oslo. 
Areal frigjøres og 
det legges til rette 
for ytterligere 
frigjøring av areal. 

2016 Konsesjonssøknad sendt november 
2016. Se teknisk/økonomisk 
analyse i konsesjonssøknad. *Netto 
prissatte virkninger er sett i forhold 
til et utvidet nullalternativ der vi 
uansett oppgraderer til 420 kV på 
et senere tidspunkt i tråd med 
konseptvalg for Nettplan Stor-Oslo.  

Konsesjons
søknad 

 

Ulven – ny 
transformator 

90-95 Forsynings-
sikkerhet 

50 0 (prissatt)  2016  Konsesjons
søknad 

 

Kobbvatnet 260-300 Tilknytning ny 
fornybar 
kraftproduksjon 

50 0/-   2016 Konsesjonssøknad sendt i mars 
2017. Statnett søker konsesjon på 
ny stasjon med transformering. Ny 
stasjon vurderes å være mer 
samfunnsøkonomisk enn utvidelse 
av eksisterende stasjon. 

Konsesjons
søknad 

http://www.statnett.no/PageFiles/12418/Dokumenter/~1-%20Konsesjonssøknad/Konsesjonssøknad%20Sylling%20transformatorstasjon.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12418/Dokumenter/~1-%20Konsesjonssøknad/Konsesjonssøknad%20Sylling%20transformatorstasjon.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12452/Dokumenter/Konsesjonssøknad/Konsesjonssøknad,%20132%20kV%20kraftledning%20Mauranger-Jukla-Eidesfossen.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12452/Dokumenter/Konsesjonssøknad/Konsesjonssøknad,%20132%20kV%20kraftledning%20Mauranger-Jukla-Eidesfossen.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201606686/1927709
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201606686/1927709
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700388/1963903
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700388/1963903
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700437/2032387
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700437/2032387
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Prosjekt Investerings-
kostnad  
(mill. kr) 

Behov Netto 
prissatte 
virkninger 
(mill. kroner) 

Ikke-prissatte virkninger Analyse-
år 

Kommentar Link til 
analyse / 
sammen-
drag 

Miljø Forsynings-
sikkerhet 

Annet 

Samnanger 50-80 Tilknytning ny 
fornybar 
kraftproduksjon 

46 -   2017 Konsesjonssøknad planlegges sendt 
høsten 2017. Investering 
forutsetter et minstevolum av ny 
vannkraft. 

Konsesjons
søknad ikke 
sendt enda 

Lyse-Fagrafjell 1700-2000 Forsynings-
sikkerhet 

-140 -/-- +  2016 Konsesjonssøknad sendt desember 
2016. Omtrent nøytrale netto 
prissatte virkninger sett i lys av 
investeringskostnad, men 
nullalternativet oppfyller ikke krav 
om at alle skal ha strømforsyning 
ved intakt nett.  

Løsningsval
grapport  

 
Kraft-
systemet i 
Sør-
Rogaland 
 

Skaidi-
Hammerfest 

6080* 

Tilknytning nytt 
forbruk 

830** --- (prissatt)  2016 

*Investeringskostnad er hentet fra 
rapporten 'Kraftsystemet i 
Finnmark'. 
**Basert på estimater for 
Finlandforbindelse 

Kraftsystem
et i 
Finnmark 

Skaidi-
Varangerbotn 

Tilknytning nytt 
forbruk 

Finlandsforbind
else 

Tilknytning nytt 
forbruk 

Adamselv-
Lakselv 

Tilknytning ny 
fornybar 
kraftproduksjon 

Aurland-
Sogndal 

500-900 Handels-
kapasitet 

3960 0/- + Mer 
velfungerende 
kraftmarked (+) 

2011 Prosjektet er utsatt. Ny analyse er 
under arbeid. Forutsetninger og 
resultater vil endres. 
Konsesjonssøknad planlegges sendt 
i 2018.  

KVU 
Nettforster
kning 
sørover fra 
Sogndal 
 

Blåfalli-
Samnanger 

500-1500 Handels-
kapasitet 

-300  - 
- 
(utkobling i 
byggeperioden) 

Tilrettelegging ny 
fornybar 
kraftproduksjon 
(++) 
Mulighet for 
trinnvis utbygging 
(++) 

2013 

Konsesjonssøknad under 
utarbeidelse.  Trinnvis økning av 
kapasiteten kan være 
samfunnsmessig rasjonelt på lang 
sikt. Behovet for oppgradering er 
avhengig av flere milepæler, blant 
annet innføring av flytbasert 
markedsløsning. 

KVU Sauda-
Samnanger 

Mauranger-
Samnanger 

600-950 Handels-
kapasitet 

http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~00-Tilleggssøknad%202016%20Lyse-Fagrafjell/~3-Andre%20vedlegg%20til%20tilleggssøknaden/Vedlegg%203%20-%20Sammfunnsøkonomisk%20løsningsvalgsrapport.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~00-Tilleggssøknad%202016%20Lyse-Fagrafjell/~3-Andre%20vedlegg%20til%20tilleggssøknaden/Vedlegg%203%20-%20Sammfunnsøkonomisk%20løsningsvalgsrapport.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~0-Underlagsrapporter/Sammendrag%20-%20Kraftsystemer%20i%20Sør-Rogaland,%20analyse%20av%20behov%20og%20tiltak.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~0-Underlagsrapporter/Sammendrag%20-%20Kraftsystemer%20i%20Sør-Rogaland,%20analyse%20av%20behov%20og%20tiltak.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~0-Underlagsrapporter/Sammendrag%20-%20Kraftsystemer%20i%20Sør-Rogaland,%20analyse%20av%20behov%20og%20tiltak.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~0-Underlagsrapporter/Sammendrag%20-%20Kraftsystemer%20i%20Sør-Rogaland,%20analyse%20av%20behov%20og%20tiltak.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/13394/Dokumenter/Rapporter%20fra%20Statnett/Analyserapport%20Kraftsystemet%20i%20Finnmark.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/13394/Dokumenter/Rapporter%20fra%20Statnett/Analyserapport%20Kraftsystemet%20i%20Finnmark.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/13394/Dokumenter/Rapporter%20fra%20Statnett/Analyserapport%20Kraftsystemet%20i%20Finnmark.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/3789/Dokumenter/~3-%20Forsterkning%20av%20nettet%20på%20Vestlandet/KVU%20fra%20Sogndal%20og%20sørover.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/3789/Dokumenter/~3-%20Forsterkning%20av%20nettet%20på%20Vestlandet/KVU%20fra%20Sogndal%20og%20sørover.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/3789/Dokumenter/~3-%20Forsterkning%20av%20nettet%20på%20Vestlandet/KVU%20fra%20Sogndal%20og%20sørover.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/3789/Dokumenter/~3-%20Forsterkning%20av%20nettet%20på%20Vestlandet/KVU%20fra%20Sogndal%20og%20sørover.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/3789/Dokumenter/~3-%20Forsterkning%20av%20nettet%20på%20Vestlandet/KVU%20fra%20Sogndal%20og%20sørover.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/7906/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Sauda%20-%20Samnanger.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/7906/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Sauda%20-%20Samnanger.pdf
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Prosjekt Investerings-
kostnad  
(mill. kr) 

Behov Netto 
prissatte 
virkninger 
(mill. kroner) 

Ikke-prissatte virkninger Analyse-
år 

Kommentar Link til 
analyse / 
sammen-
drag 

Miljø Forsynings-
sikkerhet 

Annet 

Haugalandet-
Nettforsterknin
g 

1000-2000 Tilknytning nytt 
forbruk 

-1300 -  

 
Tapt verdiskaping 
(0/-)  
SHA (-/--) 

2015 

Prissatt lønnsomhet inkluderer kun 
investeringskostnader og sparte 
reinvesteringer. Nytten av 
industrien er ikke prissatt, men er 
antatt å overstige negativ nåverdi. 
Det er sendt melding ny ledning på 
Haugalandet i august 2017. 
For nærmere omtale av reaktiv 
kompensering se omtalen av 
"Håvik, nye kondensatorbatterier" 
under tabell 2.  

KVU 
Haugalande
t 

Haugalandet 
reaktiv 
kompensering 

300-600 Forsynings-
sikkerhet 

Isfjorden ny 
stasjon 

300-600 Forsynings-
sikkerhet 

-70 - (prissatt)  2015 

OED ga i mars 2017 Statnett 
klarsignal for å gå videre med 
planleggingen av styrket 
leveringspålitelighet i 
kraftforsyningen til Nyhamna. OED 
stiller seg i hovedsak bak Statnetts 
vurderinger i konseptvalg-
utredningen.  

KVU 
Nyhamna 

Isfjorden-Fræna 
ny ledning 

1000-2000 Forsynings-
sikkerhet 

Nettplan Stor-
Oslo, trinn 1 

4000-6000 Forsynings-
sikkerhet 

75000 ++ ++ 
Frigjøring av 
arealer (++++) 
Realopsjoner: ++ 

2013 

*Nettplan Stor-Oslo omfatter også 
Sylling, Sogn, Ulven, Hamang, som 
det er utarbeidet egne analyser for. 
Flere tiltak vil bli analysert etter 
hvert som tiltakene utredes 
nærmere.  

KVU 
Nettplan 
Stor-Oslo 

Nettplan Stor-
Oslo, trinn 2 og 
3 

10000-15000 Forsynings-
sikkerhet 

Marka 
reinvestering 

160-200 Forsynings-
sikkerhet 

-15   Forbedret HMS i 
driftsfase (+) 

2016  Sammen-
drag 

Brandhol 60-80 Forsynings-
sikkerhet 

-10 + + Personsikkerhet 
(++) 
Realopsjoner og 
driftsfase (+) 

2014  Sammen-
drag 

SVC Rød, Sylling 
og Verdal 

300-380 Forsynings-
sikkerhet 

250  +  2017 Analyse er oppdatert. 
Lønnsomheten av anbefalt løsning 
har økt. 

Sammen-
drag 

 

http://www.statnett.no/PageFiles/12867/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Haugalandet.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12867/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Haugalandet.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12867/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Haugalandet.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12867/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Haugalandet.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12867/Dokumenter/Dokumenter/KVU%20Haugalandet.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12487/Dokumenter/~2-Konseptvalgutredningen%202013/Konseptvalgutredning%20for%20ny%20sentralnettløsning%20i%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12487/Dokumenter/~2-Konseptvalgutredningen%202013/Konseptvalgutredning%20for%20ny%20sentralnettløsning%20i%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/12487/Dokumenter/~2-Konseptvalgutredningen%202013/Konseptvalgutredning%20for%20ny%20sentralnettløsning%20i%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
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Tabell 2: Overordnet beskrivelse av tiltak under planlegging hvor samfunnsøkonomiske 
analyse foreløpig ikke er gjennomført 

Tabellen 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 alternative 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 

konkrete alternativer. Generelt vurderer vi tiltak som spenner fra endringer i eksisterende 

transmisjonsnett eller distribusjonsnett, bygging av nye komponenter, ny overføringskapasitet, eller 

alternative tiltak til nett (forbrukstilpasninger, flytting av produksjon, fritak fra tilknytningsplikt). Der 

hvor konkrete tiltak vurderes oppsummeres det i tabellen. 

Ettersom prosjektene er i en tidlig planleggingsfase er det stor usikkerhet knyttet til 

investeringskostnadene. Investeringskostnadene vil i stor grad avhenge av hvilken løsning som velges, 

noe som ikke er klart i en tidlig planleggingsfase. Der hvor usikkerheten knyttet til kostnadene fortsatt 

er svært stor gir vi et grovt kostnadsanslag basert på det vi foreløpig vet. Vi klassifiserer 

kostnadsanslagene i fire omfangskategorier: 

 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 2017-kroner. Noen av prosjektene er kommet lengre i planleggingen enn 

andre. Usikkerheten i kostnadene for disse prosjektene er gjerne mindre og vi legger da inn et noe mer 

nøyaktig kostnadsanslag. 

Tiltakene vil utvikles og analyseres nærmere, hvor vi vil vurdere ulike konkrete alternativ og prissatte 

og ikke-prissatte effekter av disse. 
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Tabell 2. 

Prosjekt Investerings-
kostnad (mill. kr) 

Behov Overordnet beskrivelse av behov og alternative løsninger 

Varntresk, ny 220/132 
kV transformering 

50-300 Tilknytning ny fornybar 
kraftproduksjon 

Krutåga kraftverk er et nytt utbyggingsprosjekt som etter planen skal knyttes til 
transmisjonsnettet gjennom en ny Varntresk transformatorstasjon. Dersom Krutåga 
Kraft AS går videre med det konsesjonsgitte prosjektet innebærer nettløsningen for 
prosjektet en ca. 20 km lang 132-kV ledning fra stasjonen til kraftverket. Planlagt 
idriftsettelse er i 2020.  Tiltaket vil også legge til rette for 10-20 MW småkraft som det 
er gitt konsesjon for i dette området. 

Vågåmo, nettilknytning 
Nedre Otta og 
kontrollanlegg 

20-100 Tilknytning ny fornybar 
kraftproduksjon 

Statnett har analysert behov for å tilknytte Nedre Otta kraftverk. Kraftverket skal etter 
planen idriftsettes i 2019/2020. Statnett har sett på ulike transformeringsløsninger i 
nettet og eventuelle andre tiltak. Ved utvidelse med ny transformator i Vågåmo har 
Statnett vurdert det som hensiktsmessig å utvide med ny samleskinne, som igjen ville 
gjort det naturlig å bytte ut kontrollanlegget i stasjonen. 
Statnett er gitt konsesjon til å utvide 132 kV anlegget i Vågåmo med ett felt for å 
tilknytte Rosten kraftverk. 
Utført lønnsomhetsanalyse viser at det ikke er behov for at Statnett øker 
transformeringskapasiteten på stasjonen. Dette tiltaket er derfor lagt i bero på 
ubestemt tid. Tiltak knyttet til samleskinne og kontrollanlegg er fortsatt under 
vurdering. 

Ålfoten 85-125  Tilknytning ny fornybar 
kraftproduksjon 

Utvidelse av Ålfoten stasjon er nødvendig dersom Guleslettene, Hennøy og Okla 
vindkraftverk realiseres nord for Sognefjorden (SFE-området). 

Aura/Viklandet-Surna 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. 
Fremdriftsplanen for Åfjord-Snilldal er derfor førende for Aura/Viklandet-Surna. 
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. 

Evanger-Samnanger 70-100 Handelskapasitet Oppgradering av Evanger-Samnanger er nødvendig for å møte fremtidige behov for 
kapasitet i transmisjonsnettet på Vestlandet. Strekningen er opprinnelig en del av BKKs 
transmisjonsnett som ble overtatt av Statnett ved årsskiftet 2015/2016. Vi arbeider 
med behovsvurdering og videreutvikler prosjektet før vi kan fatte løsningsvalg og 
investeringsbeslutning. Dersom det er behov for å søke ny konsesjon ventes ny 
konsesjon gitt i 2019/2020. 
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Prosjekt Investerings-
kostnad (mill. kr) 

Behov Overordnet beskrivelse av behov og alternative løsninger 

Åfjord-Snilldal, ny 420 
kV 

1900-2700 Handelskapasitet/ 
forsyningssikkerhet 

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. 

Salten 400-500 Forsyningssikkerhet Statnett har konsesjonssøkt ny stasjonsløsning i Salten for å bedre 
forsyningssikkerheten i området og legge til rette for tilknytning av mer fornybar 
kraftproduksjon. Dagens stasjonsløsning er forenklet, noe som gir lite fleksibilitet og 
redusert forsyningssikkerhet. Det er også begrenset kapasitet, både i transformeringen i 
Salten stasjon og i regionalnettet, noe som gir behov for spesialregulering.  
Den opprinnelige konsesjonssøkte løsningen fra 2009 har imidlertid vist seg å bli svært 
kostbar, og prosjektet er trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi vurderer derfor 
andre alternativer til den opprinnelige konsesjonssøkte løsningen. Det kan bli aktuelt å 
vente med å bygge ny stasjon til stasjonen må reinvesteres rundt 2030. I så fall vil vi 
vurdere mindre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten fram til det. Statnett vil ta 
beslutning om videre plan for Salten stasjon løpet av 2017. 

Kolsvik 90-125 Forsyningssikkerhet Kolsvik transformatorstasjon nærmer seg sin tekniske levetid. Dette gjelder primært 
apparat- og kontrollanlegget i stasjonen. Opprinnelig omfattet prosjektet også 
tilknytning av vindkraft, men investeringsbeslutningen for i underkant av 130 MW 
vindkraft på Ytre Vikna er utsatt på ubestemt tid med idriftsettelse tidligst i 2025.  
En annen driver for prosjektet har vært at Statnett har konsesjon til å 
spenningsoppgradere Kolsvik-Namsskogan fra 300 til 420 kV i forbindelse med 
spenningsoppgraderingen av Nedre Røssåga-Tunnsjødal. Oppdaterte analyser og 
vurderinger viser at behovet for å spenningsoppgradere denne ledningen ligger langt 
frem i tid, og er derfor ikke lenger drivende for tiltak i Kolsvik stasjon. Prosjektet er 
derfor redusert til et reinvesteringsprosjekt. 

Kvandal-Kanstadbotn 300-1000 Forsyningssikkerhet Dagens forbindelse mellom Kvandal og Kanstadbotn i Sørnettet nærmer seg teknisk 
levealder og vi planlegger å reinvestere denne med en ny 132 kV-ledning. Dette er den 
svakeste av forbindelsene som forsyner Lofoten, Vesterålen og Hinnøya med strøm. 
Kapasiteten vil bli økt i forhold til i dag, men hvor mye er ikke avklart. En ny forbindelse 
på strekningen vil gi bedre pålitelighet enn den gamle forbindelsen og øke 
forsyningssikkerheten for hele Lofoten og Vesterålen. 
Nødvendige endringer ved stasjonene i hver ende av ledningen, Kvandal og 
Kanstadbotn, skal også utredes. Statnett har mottatt utredningsprogram fra NVE og vi 
vil utrede ulike traseer. Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er 
allerede fornyet og idriftsatt. 
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Prosjekt Investerings-
kostnad (mill. kr) 

Behov Overordnet beskrivelse av behov og alternative løsninger 

Håvik nye 
kondensatorbatterier 

60-70 Forsyningssikkerhet Industriforbruket på Haugalandet forventes å øke de nærmeste årene. Hydro har 
idriftsatt sitt pilotanlegg på Karmøy i 2017, og første fase for Johan Sverdrup er planlagt 
i 2019. Til sammen vil dette øke forbruket i Håvik og Kårstø med i overkant av 200 MW. 
Med temperaturoppgradering av ledningene i området og kondensatorbatterier i Håvik 
klarer vi å opprettholde like god forsyningssikkerhet som i dag selv med disse 
forbruksøkningene.  
Konsesjonssøknad sendes høsten 2017. 

Leirdøla fornyelse/økt 
transformering 

50-300* 
 

Forsyningssikkerhet Det er behov for fornyelser i dagens stasjon. Ny fornybar kraftproduksjon i Indre Sogn 
kan utløse behov for andre tiltak i Leirdøla stasjon. For Leirdøla vurderer vi løsninger 
som spenner fra komponentutskiftning i eksisterende stasjon til bygging av ny stasjon. 
*Kostnadsintervall og fremdrift avhenger av hvilket løsningsvalg som fattes. 

Nedre Vinstra 
reinvesteringer 
kontrollanlegg 

70-90 Forsyningssikkerhet Den tekniske levetiden for dagens kontrollanlegg er overskredet og anlegget er modent 
for fornyelse. Det er også behov for utskifting av enkeltkomponenter i apparatanlegget. 
Statnett planlegger å etablere et nytt nedskalert kontrollanlegg. Andre alternativer, 
også utsettelse, blir vurdert. Etter planen vil konsesjonssøknad sendes innen 2017.  

Rød, kontrollanlegg og 
apparatanlegg 

50-300  Forsyningssikkerhet Alder og tilstand tilsier at dagens kontrollanlegg og deler av apparatanlegget er modent 
for fornyelse. Det vurderes også behov for flytting av kondensatorbatterier, samt 
fornyelse av transformator. 

Fortun, nytt 
kontrollanlegg, 
transformatorsjakt og 
apparatanlegg 

50-300 Forsyningssikkerhet 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. 

Modalen-Mongstad 1300-1500 Forsyningssikkerhet Videreføringen av 420 kV forbindelse fra Mongstad til Modalen er andre delstrekning av 
forbindelsen Kollsnes-Mongstad-Modalen. Forbindelsen skal sikre 
forsyningssikkerheten til Bergen og omegn. Ny 300 (420 kV) ledning fra Mongstad til 
Modalen via Kollsnes gir tosidig forsyning og styrker leveringspåliteligheten til 
bergensområdet inklusive forsyningen til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes, samt 
Troll A og Martin Linge plattformene.  
Delstrekningen Kollsnes-Mongstad ble nylig idriftsatt av BKK Nett. Planleggingen av 
Modalen-Mongstad utføres av BKK Nett. 

Nettutvikling Nord-
Jæren 

300-1000 Forsyningssikkerhet Det er et stort reinvesteringsbehov i transmisjons- og regionalnettet nord for 
Stokkeland, i tillegg til at kraftforsyningen til Stavangerområdet er sårbart for feil på 
dobbeltkursen mellom Stokkeland, Bærheim og Stølaheia.  Derfor utreder Statnett og 
Lyse Elnett konsepter for nettutvikling nord for Stokkeland etter at Lyse-Fagrafjell er 
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Prosjekt Investerings-
kostnad (mill. kr) 

Behov Overordnet beskrivelse av behov og alternative løsninger 

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. 

http://www.statnett.no/PageFiles/14172/Dokumenter/~0-Underlagsrapporter/Underlagsrapport%201%20Behovsanalyse.pdf
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Sammendrag – 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. Prissatte og ikke-prissatte effekter av alternativene oppsummeres i tabell. 

1.1 Marka reinvestering 
Marka stasjon er sentral for direkte strømforsyning til Mosjøen by og til en stor mengde 

industrivirksomhet, spesielt Alcoa aluminiumsverk. 

Kontrollanlegget i Marka kom på drift i 1968, og det er kun blitt gjort nødvendige utskiftinger siden 

den gang. Anlegget har oversteget sin tekniske levetid på 40-45 år, og kritisk feil i anlegget har 

potensielt høy feilrettingstid. For apparatanlegget har de fleste komponentene lang restlevetid, og det 

er ikke behov for totalrehabilitering. Det er imidlertid behov for noen nye komponenter, blant annet 

nytt koblingsbryterfelt på 300 kV for å ivareta personsikkerhet og rette opp uregelmessigheter ved 

dagens utforming. 

I analysen er det forutsatt at det blir behov for spenningsoppgradering til 420 kV i 2040. Tidspunkt for 

spenningsoppgradering ligger såpass langt ut i tid at behovet for 300 kV anlegg er tilstede i minst 15 

år, og sannsynligvis 25 år til. Behovet for å reinvestere dagens kontrollanlegg faller derfor ikke bort. 

Alternativ 0: Reinvestering innenfor rammene av dagens konsesjonsvilkår. Kontrollanlegg i dagens 

bygg. Delutskifting av apparatanlegg. Løsningen vil kreve oppfølgingsinvestering rundt 2030 hvis det 

da fremdeles er lenge til spenningsoppgradering, noe som påvirker nåverdien i tabellen under. 

Alternativ 1: Nytt kontrollanlegg i nytt bygg. Delutskifting i apparatanlegg. Kontrollbygget vil ha 

gjenbruksverdi ved fremtidig spenningsoppgradering. 

Prissatte virkninger er sammenslått og avrundet pga. kommersielle hensyn, da totalentreprise kan 

være aktuelt. Alternativ 1 er det eneste som oppfyller gjeldende myndighetskrav. 

 



Samfunnsøkonomiske vurderinger 

 

Vedlegg til Nettutviklingsplan 2017    

Alternativanalyse Alternativ 0 
 

Alternativ 1 
 

Prissatte virkninger   

Sum nåverdi: -110 -125 

Differanse til nullalternativet 0 -15 

Realopsjoner:   

Vente på mer informasjon. 
Spenningsoppgradering skjer i 2030.  

40 

Kan unngå levetidsforlengende 
investeringer i 2030. 

 

Rangering etter prissatte virkninger 1 2 

Ikke-prissatte virkninger   

Personsikkerhet  

0 

Delutskifting med anlegg i drift, 
men forbedret HMS i driftsfase 

+ 

Arbeid med avstand fra 
høyspent/drift.  Forbedret HMS i 

driftsfase 

Oppfyller behov?   

Moderne og funksjonelt kontrollanlegg Ja Ja 

Delutskifting av kritiske komponenter i 
apparatanlegg 

Ja Ja 

Avgrensning ved salg av 132- og 22 kV Nei Ja 

SKAL- og BØR-krav   

Oppfyller myndighetskrav? Ikke oppfylt Oppfylt 

Oppfyller interne retningslinjer*? Ikke oppfylt Delvis oppfylt 

Rangering hvis myndighetskrav er absolutte 2 1 

 

1.2 Brandhol 
Dagens tilstand på Brandhol transformatorstasjon tilsier at anlegget er modent for reinvestering. 

Stasjonen er opprinnelig fra 1966, utvidet med en ekstra samleskinne i 1980, mens transformatorene 

er fra 1951. Behovet for Brandhol stasjon vil fremdeles være til stede de neste tiårene for å sikre 

tilfredsstillende forsyningssikkerhet i området. Regionen er avhengig av en driftssikker og robust 

stasjon på Brandhol både frem til, og etter, en eventuell forsterkning i nettet om 10 år. Forventet vekst 

i forbruk i regionen forsterker fremtidig behov for stasjonen ytterligere. Stasjonen har lokalforsyningen 

til hele Nesset kommune.  

Den samfunnsøkonomiske analysen er fra 2014, og dannet grunnlaget for prosjektets løsningsvalg. 

Tallene er ikke inflasjonsjustert. Vi har ikke søkt om konsesjon for dette prosjektet og tar forbehold om 

at analysen kan bli endret i søknaden og at alternative løsninger kan bli utredet. Konsesjonssøknad 

planlegges sendt i 2018. 

Alternativ 0: Nytt kontrollanlegg i nytt kontrollbygg. Beholde dagens samleskinneløsning (ABC-system). 

Fornye svekkede apparater. 

Alternativ 1: Nytt kontrollanlegg i nytt kontrollbygg. Totalombygging av apparatanlegg til dagens 

standard tobrytersystem. 

Prissatte virkninger er sammenslått og avrundet pga. kommersielle hensyn, da totalentreprise kan 

være aktuelt. 
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Alternativanalyse 
(nåverdi 2014) 

Alternativ 0 
 

Alternativ 1 
 

Prissatte virkninger   

Sum nåverdi: -60 -70 

Differanse til nullalternativet 0 -10 

Ikke-prissatte virkninger:   

Personsikkerhet 0 ++ 

Miljøvirkninger 0 + 

Forsyningssikkerhet og fleksibilitet i 
byggefase og driftsfase 

0 + 

Realopsjoner og driftsfase + + 

Endelig rangering 2 1 

 

1.3 SVC Rød, Sylling og Verdal 
Prosjektet er utløst som følge av større reinvesteringsbehov i dagens anlegg. Det er tydelige tegn på 

svikt i flere komponenter, og vi bør modernisere SVC-anleggene i tidsrommet 2017-2020 av hensyn til 

behovet for høy tilgjengelighet og risiko for lang reparasjonstid (arbeid/reservedeler). Mange 

komponenter må spesialbestilles i tilfelle havari, og langvarig driftsstans må da påregnes. 

Transformatorer har resterende levetid og vil ikke bli reinvestert. Det blir ingen utskiftning på 420 

kV/300 kV-siden av transformatorene. 

Statnett konkluderer med at det ikke er systemtekniske hindringer for at anleggene fornyes med den 

samme tyristorteknologien som de benytter i dag. Det vil fortsatt være behov for SVC anleggene, og 

det anbefales at det gjøres nødvendige reinvesteringer for beholde de i drift med tilfredsstillende 

driftssikkerhet. 

Alternativet med komplett nye SVC anlegg forkastes på grunn av høye kostnader, i størrelsesorden 600 

mill. kroner. I tillegg vil det føre til forsinket fremdriftsplan. Til sammenligning er forventet 

investeringskostnad for alternativ 0 (en-til-en reinvestering) ca. 200 MNOK u. byggelånsrenter og 

inflasjon. En-til-en (1:1) reinvestering er anbefalt alternativ på stasjonene Rød, Sylling og Verdal om 

Statnett skal videreføre SVC-anleggene.  

Prosjektets omfang har endret seg noe siden løsningsvalg, og reflekteres ikke i tabellen. SVC anlegget 

på Kristiansand er tatt ut av prosjektet på grunn av stor usikkerhet rundt fremtidig behov etter at 

mellomlandsforbindelsene SK1 og SK2 fases ut. Prosjektet med tre SVC-anlegg på Rød, Sylling og Verdal 

går videre. 

I tabellen er alle tall i nåverdier, eks. byggelånsrenter og inflasjon. Det er ikke gjort en egen 

usikkerhetsanalyse for kostnader for komplett nye anlegg.  

Alternativanalyse [2017-kr] Nullalternativet 

En-til-en 

utskifting 

Alternativ 2 

Komplett nye 

SVC/Statcom 

Samlet rangering  1 2  

Rangering prissatte virkninger 1 2 

Rangering ikke-prissatte virkninger 1 1 

Usikkerhet (-197/-210) Ingen UA 

Prissatte virkninger [MNOK]     
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Sum prissatte virkninger -180 -430 

Investering (Statnett) -180 -530 

Restverdi 2040 0 100 

Ikke-prissatte virkninger     

Forsyningssikkerhet + + 
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