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420 kV Namsos-Trollheim. Vedtak om endring av linetverrsnitt. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Statnett av 26.5.2014 der det fremgår at 

Statnett ønsker å bygge den konsesjonsgitte kraftledningen mellom Namsos og Trollheim med duplex 

linetverrsnitt. Olje- og energidepartementet gav endelig konsesjon til ledningen i vedtak av 26.8.2013 

der NVEs vedtak av 4.6.2010 og 28.6.2012 stadfestes og ledningen er tenkt bygget med triplex 

linetverrsnitt. 

I de opprinnelige konsesjonssøknadene ble det søkt om å bruke duplex linetverrsnitt, men i 

tilleggssøknaden fra 2012 ble det søkt om bruke triplex linetverrsnitt for å økte overføringskapasiteten. 

Kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex linetverrsnitt ble i 2012 antatt å være ca. 100-125 

millioner kroner. Gevinsten, i form av mindre nettap, ved bruk av duplex kontra triplex ble vurdert å 

være omtrent det samme, ca. 130 millioner kroner. NVE gav derfor Statnett tillatelse til å bygge 

ledningen med triplex liner i vedtak av 4.12.2012. 

Statnett viser til at oppdaterte kostnader i 2014 viser at kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex 

liner har økt. I tillegg forventer Statnett at de estimerte nettapene for strekningen Namsos-Trollheim blir 

lavere enn det som ble estimert i 2012. Dette skyldes i hovedsak forutsetninger om mindre vindkraft på 

Fosen og i Snillfjord, samt mindre kraftoverskudd i Nord-Norge. Statnett vurderer videre at duplex 

linetverrsnitt er en robust løsning også på lengre sikt.  

Statnett jobber med å bedre lønnsomheten i prosjektet, der reduksjon av kostnadsnivået er et av de 

viktigste tiltakene. Overgang fra triplex til duplex linetverrsnitt vurderes som et sentralt tiltak for å 

redusere kostnadene. 

I følge Statnett har hovedbegrunnelsen for å bygge triplex i stedet for duplex falt bort. Nettapsgevinstene 

forsvarer ikke lengre de økte kostnadene ved triplex og Statnett ønsker å endre linetverrsnittet på 

Namsos-Trollheim tilbake til duplex parrot.  

NVE har begrenset mulighet til å kvalitetssikre Statnetts fastsetting av tapskostnader. NVE støtter 

Statnetts antagelser om lavere forventet vindkraftproduksjon fra prosjektene i Snillfjord og på Fosen og 
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lavere forventet kraftoverskudd i Nord-Norge. Dette vil føre til lavere utnyttelse av Namsos-Trollheim 

og dermed også gi lavere tapskostnader. Samtidig betyr det også at sannsynligheten for at behovet for 

den økte overføringskapasiteten som en triplexledning ville gitt blir mindre.  

Konklusjon 

Som NVE vurderte 4.12.2012 da det ble gitt konsesjon til å benytte triplex i stedet for duplex, så er det 

ikke store forskjeller for allmenne interesser ved å bruke de to forskjellige lineoppsettene. NVE mener at 

Statnetts ønske om å bruke duplex parrot på kraftledningen mellom Namsos og Trollheim er det som i 

dag fremstår som den beste løsningen. NVE gir derfor Statnett tillatelse til å bygge 420 kV- ledningene 

Namsos-Roan-Storheia og Storheia-Trollheim med duplex linetverrsnitt.  

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

Vi ber om at Statnett orienterer alle grunneiere, rettighetshavere og andre med rettslig klageinteresse om 

vedtaket. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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