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Forord 

Arbeidet har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsalliansen og 

Statnett med en prosjektleder fra Vestlandsalliansen og en fra Statnett. Følgende deltakere 

har vært med i prosjektgruppen: 

- Lars Røise, BKK Nett AS, prosjektleder 

- Stig Haugen, Statnett SF, prosjektleder 

- Tina D. Bystøl, Statnett SF 

- Eirik Bøhnsdalen, Statnett SF 

- Ingrid Mittet, Statnett SF 

- Christian Færø, Statnett SF 

- Karl Næs, SKL Nett AS 

- Kristen Skrivarvik, SFE Nett AS 

- Jan-Egil Torvnes, Tafjord Kraftnett AS 

 

I tillegg har Arild Trædal, Statnett SF, og Torgeir Isdahl, ASK Rådgiving AS, bidratt i arbeidet. 

Forstudien startet opp i februar 2010 og avsluttet arbeidet med denne rapporten i juni 2011.  

 

Rapporten beskriver behov for økt kraftoverføring og mulige nettforsterkningsløsninger 

basert på to scenarioer for utvikling av kraftproduksjon og kraftforbruk på Vestlandet. Det er 

forutsatt en betydelig utbygging av ny utenlandskapasitet fra Sør-Norge.   

Rapporten beskriver arbeidsgruppens resultater og anbefalinger. I fortsettelsen vil det 

gjennomføres en dialog med berørte lokale myndigheter og interne prosesser i selskapene 

før endelig plan for nettutviklingen av sentralnettet på Vestlandet blir vedtatt. Deretter vil 

planene inngå i Statnetts nettutviklingsplan og de regionale kraftsystemutredninger. 
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Sammendrag 

Bakgrunn, mandat og forutsetninger: 
På Vestlandet er det et stort potensiale for ny fornybar kraftproduksjon. Spesielt er det et 
stort vannkraft-/småkraftpotensiale. I tillegg er det betydelig med offshorevirksomhet og 
industrivirksomhet som i fremtiden høyst sannsynlig vil trenge økt krafttilgang. Det har de 
siste årene med økt utbygging av fornybar kraft både her til lands og ellers i Europa blitt økt 
fokus på utbygging av mellomriksforbindelser for å sikre marked for den nye uregulerbare 
kraften. 
 
Med dette som bakgrunn ble denne forstudien etablert med formål å vurdere 
overføringsbehov og aktuelle nettløsninger for sentralnettet i Vestlandsregionen fram mot 
stadium 2025. Utredningen har fokusert på sentralnettet i Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Nord-Rogaland, det vil si området mellom Fjordane (Åskåra/Ålfoten) i nord og Sauda i sør. 
Systemutredningen har sett på følgende: 
1. Samlet fremstilling av lastutvikling frem mot 2025 (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Hordaland og Nord-Rogaland) 

2. Samlet fremstilling av aktuell ny produksjon frem mot 2025 (Møre og Romsdal, Sogn og 

Fjordane, Hordaland og Nord-Rogaland) 

3. Fremtidige overføringsbehov i regionen, herunder overføringsbegrensninger ved ulike 

scenarioer for last og produksjon. 

4. Aktuelle nettløsninger, og deres virkninger for nett og marked. Herunder: 

• Tilrettelegge for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet 

• Sikre forsyningssikkerheten på utsatte steder, herunder Øvre Årdal 

• Vurdere alternative termineringspunkter for en mulig Englandskabel 

5. Etablere grovt kostnadsestimat for nettiltakene (+/- 40 %) 

6. Grov kost/nyttevurdering av ulike alternativer. Dette innebærer ikke en detaljert 
samfunnsøkonomisk analyse, men grov analyse av ulike tiltaks virkning på 
kapasitetsøkning, nettap, forsyningssikkerhet, flaskehalskostnader, 
investeringskostnader mv. 

Studien har forutsatt at følgende fire sentralnettsledninger på Vestlandet bygges: 

 300 (420) kV ledning Sauda-Saurdal (under bygging) 

 420 kV ledning Sima-Samnanger (under bygging) 

 300 (420) kV ledning Kollsnes-Mongstad-Modalen (under konsesjonsbehandling) 

 420 kV ledning Ørskog-Sogndal (delkonsesjon gitt/under konsesjonsbehandling) 

 

Basisnettet som da forutsettes på Vestlandet er vist i Figur 1 og betegnes her alternativ 0. 
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Figur 1: Kartskisse over sentralnettet som er forutsatt på Vestlandet, alternativ 0, samt deler av Midt-
Norge, Østlandet og Sørlandet med utvalgte sentralnettsstasjoner og byer (i kursiv). Analyseområdet er 
avgrenset med stiplet linje. Nytt sentralnett på Vestlandet er rødt og eksisterende sentralnett er svart. 

 

 

Nye utenlandsforbindelser som legges til grunn i studien er Skagerrak 4 på 700 MW som 

planlegges tilknyttet Kristiansand transformatorstasjon. I tillegg forutsettes NorNed 2 på 700 

MW og NORD.LINK på 1400 MW tilknyttet hhv Feda transformatorstasjon og Tonstad 

transformatorstasjon. Med dagens utenlandskapasitet blir det en total kapasitet fra Sørlandet 

på 4500 MW. I tillegg forutsettes en HVDC-forbindelse på 1400 MW fra Tveiten 

transformatorstasjon ved Tønsberg til Sverige kalt SydVestlinken. 

 

Det er foreløpig kun gjort grove trasé- og miljømessige vurderinger samt stasjonsvurderinger 
i forbindelse med vurderte nettforsterkningstiltak. Det er ikke sett på behovet for 
transformering mot underliggende nett. Videre er det heller ikke gjort stabilitetsanalyser, og 
det er dermed mulig at noen overføringsgrenser i praksis vil være lavere enn det som 
framkommer med de gjennomførte lastflytberegningene. 
 
I foreslåtte nettforsterkningstiltak legges til grunn Statnetts hovedprinsipp for drift og 
planlegging av sentralnettet som er N-1 kriteriet. Det betyr at feil på en enkelt komponent 
normalt ikke skal gi avbrudd for forbruk. Gjeldene lover, forskrifter og Funksjonskrav i 
kraftsystemet (FIKS) skal overholdes. 
 
I denne systemutredningen legges til grunn bruk av 500 MW produksjonsfrakopling i Indre 

Sogn. Denne aktiveres ved utfall eller overlast på Fardal/Sogndal-Aurland1. Det er allerede 
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systemvern på denne forbindelsen i dag og det videreføres. Belastningsfrakopling benyttes 

derimot ikke. 

 
Det sett på to scenarioer for produksjons- og forbruksutvikling i analyseområdet. Med 
Produksjonsvekstscenario vil årlig kraftbalanse på Vestlandet styrkes med ca 10 TWh (inkl 
Møre og Romsdal), mens med Industrivekstscenario vil den svekkes med ca 10 TWh. 
Forutsatt utvikling i produksjon og forbruk for produksjonsvekst- og industrivekstscenario er 
vist i Figur 2. 
 
Figur 2 – Økning av årlig forbruk og produksjon for hhv Produksjonsvekstscenario og 
Industrivekstscenario stadium 2025 i TWh. 

 
 

Scenarioene er laget for å synliggjøre et utfallsrom. Den mest sannsynlige utviklingen 
befinner seg et sted mellom disse. Av de to scenarioene vurderes pr i dag 
Produksjonsvekstscenarioet som det mest sannsynlige. 
 
Resultater for Indre Sogn: 
Indre Sogn er i dag forsynt kun over en 300 kV ledning. I importperioder vil feil på denne 

medføre mørklegging i området. Normalt vil forsyningen raskt gjenetableres såfremt det er 

tilstrekkelig med vann i kraftmagasinene og kraftverkene er tilgjengelige. Med mer enn ca 

100 MW økning av kraftproduksjon i Indre Sogn, viser analysene at det er behov for å øke 

overføringskapasiteten fra Sogndal til Leirdøla. Med ca 3-400 MW økning jmf 

Produksjonsvekstscenarioet vil det i tillegg være behov for å temperaturoppgradere 300 kV 

ledningen Leirdøla-Fortun samt å øke transformatorkapasiteten i Fortun. Ved 

Industrivekstscenario med ca 100 MW økt KII-forbruk i området, vil tiden med N-0 drift øke i 

forhold til i dag. Også dette scenarioet viser et behov for å øke transformatorkapasitet i 

Fortun. Dette scenarioet vil dessuten øke behovet for å etablere en 300 (420) kV ledning nr 2 

inn til Fortun. Det er sett på følgende tre alternative nettforsterkninger for Indre Sogn: 

A. Ny 420 kV ledning Leirdøla-Sogndal-Aurland1 og rive eksisterende 300 kV ledning 

på samme strekning. Temperaturoppgradering av 300 kV ledning Leirdøla-Fortun.  

B. Ny 420 kV ledning Fortun-Sogndal-Aurland1 

C. Ny 420 kV ledning Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal og rive 

eksisterende 300 ledninger Sogndal-Leirdøla-Forun, Øljusjøen-Hemsil1 og de tre 132 

kV ledningene Fortun-Ø.Årdal. Nye 420 kV transformatorstasjoner i Leirdøla, 

Ø.Årdal, Borgund og Hallingdal. 
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Alle alternativene inkluderer en ny 300/420 kV transformatorstasjon i Fortun med utskifting 

av dagens 200 MVA transformator med en 300 MVA transformator inkl nytt 300 (420) kV 

bryterfelt. Alternativene er sammenliknet i Tabell 1.  

 
Tabell 1: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 
forsyningssikkerhet (++++=meget god forsyningssikkerhet) for de ulike alternativer for Indre Sogn. 

Alternativer for  

Indre Sogn 

Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Netto ny 

ledning (km) 

Arealbruks-

konflikt 

Økt forsynings-

sikkerhet 

A: Leirdøla-Sogndal- 

Aurland1 

1,0 0 Middels + 

B: Fortun-Sogndal- 

Aurland1 

1,2 65 Middels/stor +++ 

C: Sogndal-Ø.Årdal-

Borgund-Hallingdal 

3,1 42 Middels/stor ++++ 

 

Tabell 1 viser at estimert investeringskostnad for alternativ A er lavest og at alternativ B kun 

er 0,2 mrd.NOK dyrere. Investeringskostnad for alternativ C vurderes å være om lag tre 

ganger så høy som alternativ A og B. Arealbrukskonfliktene vurderes å være mindre for 

alternativ A enn for de to andre alternativene som vurderes å ha omtrent lik 

arealbrukskonflikt.  

Alle de tre alternativene legger til rette for den planlagte økningen av 

vannkraftproduksjonen i Indre Sogn jmf Produksjonsvekstscenario 2025. 

Med dagens forbruk er det ikke momentanreserve ved feil på sentralnettsledningen 

inn til området eller ved feil på 300 MVA transformatoren i Fortun. Alle de tre alternativene 

forutsetter en ny 300 MVA transformator i Fortun til erstatning for dagens 200 MVA 

transformator. Dermed sikres dagens forbruksnivå momentanreserve ved feil på en av 

sentralnettstransformatorene i Fortun. 

Som dagens nett oppfyller heller ikke alternativ A kravet om momentanreserve for 

forbruket i Indre Sogn ved feil på en sentralnettsledning. Alternativ B og C sikrer derimot 

momentanreserve også ved ledningsfeil da det blir to sentralnettsledninger inn til området. 

Som vist i Tabell 1 viser vurderes alternativ C å gi noe bedre forsyningssikkerhet enn 

alternativ B. Dette skyldes at alternativ C har en gjennomgående 420 kV ledning som sikrer 

tosidig forsyning med to uavhengige innmatingsledninger fra to forskjellige stasjoner hhv 

Sogndal og Hallingdal. Alternativ B har to parallelle ledninger som forsynes fra samme 

innmatingspunkt (Sogndal) og vurderes således å være litt mer sårbar enn alternativ C. 

Alternativ B vurderes allikevel å gi en god forsyningssikkerhet for området. Alternativ B og C 

vil gjøre at Hydro slipper å holde igjen vann i Tyin kraftverk for å sikre eget forbruk i området. 

Alternativ A vil medføre en tilnærmet uendret situasjon som i dag der de holder igjen vann 

tilsvarende om lag 220 GWh. Alternativene B og C er robuste tiltak både i forhold til en 

økning eller en reduksjon av forbruket i Indre Sogn. 

Samlet vurdering av investeringskostnad, arealbrukskonflikt og forsyningsmessig 

forhold virker alternativ B gunstigere enn alternativ C. Alternativ A er ikke en naturlig løsning 

å starte med dersom man på sikt ønsker å ende opp med alternativ B. Da må man i så fall 

ikke rive, men beholde dagens 300 kV ledning Sogndal-Leirdøla.  Alternativ B er en fleksibel 

løsning som kan videreføres både til alternativ A og alternativ C. 

Forskjellen i investeringskostnader mellom de to alternativene A og B er om lag 0,2 

mrd.NOK. Det må vurderes nærmere om den økte investeringskostnaden og den økte 
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miljøbelastningen som følge av en ledning nr 2 helt til Fortun, kan forsvares av reduserte 

avbruddskostnader og av reduserte kostnader for Hydro mht å holde igjen vann ved Tyin 

kraftverk. 

 

Resultater over Sognefjorden: 
Med de to nye 420 kV ledningene Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal idrift, vil 

begrensningene over Sognefjorden både i overskudds- og underskuddsperioder fjernes med 

dagens kraftbalanse.  

Ved Produksjonsvekstscenario og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-

/Sørvestlandet er det behov for to 420 kV ledninger over Sognefjorden. Dersom det i tillegg til 

4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges ytterligere en 

utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, endres maksimalt 

overføringsbehov lite om man tilknytter utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller BKK-området. 

Dersom utenlandsforbindelsen tilknyttes Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden reduseres 

overføringsbehovet en del, med det synes også i en slik situasjon å være behov for to 420 

kV ledninger over Sognefjorden. Med 1400 MW utenlandsforbindelse tilknyttet BKK-området 

blir det behov for at én av de to 420 kV ledningene over Sognefjorden føres til BKK-området. 

Tilknytningspunktet trenger dessuten minst tre 300 eller 420 kV ledninger tilkoplet for å gi en 

tilfredsstillende drift av utenlandsforbindelsen. Ved Industrivekstscenario og 4500 MW 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet holder det med én 420 kV ledning over 

Sognefjorden.  

 

Det er vurdert å forsterke sentralnettet i følgende fire korridorer som vist i Figur 3Figur 19: 

 Midtre: Sogndal-Aurland1 

 Østre: Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal 

 Vestre: Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger 

 Kyst: Grov-Frøyset-Modalen-Samnanger (Indre kyst) evt. Grov-Frøyset-Kollsnes-

Fana-Samnanger (Ytre kyst) 

 
Figur 3: Mulige korridorer for nettforsterkninger over Sognefjorden. 
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Alle de fem alternativene Østre, Midtre, Vestre, Indre kyst og Ytre kyst, knytter 420 kV nettet i 

Midt-Norge og Sør-Norge sammen samt sikrer forbruket i Indre Sogn momentan reserve ved 

feil på en enkelt sentralnettskomponent. Disse alternativene er sammenliknet i Tabell 2.  

 
Tabell 2: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 
overføringskapasitet nord-sør for de ulike alternativer over Sognefjorden. 

Alternativer for  

Indre Sogn og over Sognefjorden 

Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Netto ny 

ledning 

(km) 

Arealbruks-

konflikt 

Økt 

overførings- 

kapasitet 

nord-sør 

Østre (alt.C): Sogndal-Borgund-

Hallingdal 

3,1 42 Middels/stor ++ 

Midtre (alt.B): Fortun-Sogndal-

Aurland1 

1,2 65 Middels/stor +++ 

Vestre: Fortun-Sogndal-Modalen-

Samnanger 

2,3 70 Middels/stor ++ 

Indre kyst:Fortun-Sogndal og Grov-

Frøyset-Modalen-Samnanger 

3,3 160 Stor/middels ++ 

Ytre kyst: Fortun-Sogndal og Grov-

Frøyset-Kollsnes-Samnanger 

6,4 160 Stor ++ 

 

Tabell 2 viser at estimert investeringskostnad for Midtre alternativ er lavest med 1,2 

mrd.NOK og at Vestre alternativ er nest lavest med 2,3 mrd.NOK. Miljømessig er Midtre 

alternativ best sammen med Vestre og Østre alternativ med en potensiell arealbrukskonflikt 

på middels/stor. Systemmessig er Midtre alternativ best pga korteste trasélengde mellom 

420 kV nettet nord og sør for Sognefjorden. Tiltaket gir en overføringskapasitet over 

Sognefjorden på ca 1900 MW. Totalt sett er det gunstigst først å bygge ny 420 kV ledning 

Aurland1-Sogndal med videreføring til enten Leirdøla eller Fortun for å styrke 

overføringskapasiteten over Sognefjorden og til Indre Sogn. 

 

I første omgang vil det være tilstrekkelig med én 420 kV ledning. For å legge til rette for all 

den nye planlagte produksjonen som er skissert i Produksjonsvekstscenarioet stadium 2025 

og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet, må det bygges en 420 kV ledning nr 

2 over Sognefjorden. Det er miljømessig og kostnadsmessig gunstigst å bygge 420 kV 

ledning nr 2 i vestre korridor dvs. Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger. 

Dette tiltaket krever kun bygging av ny 420 kV ledning på strekningen Sogndal-Refsdal og 

deler av Evanger-Samnanger samtidig som det meste/alt av 300 kV ledningene på 

strekningen kan rives. I tillegg må det bygges nye 420 kV stasjoner i Hove/Refsdal, Modalen 

og Evanger. Kapasitetsmessig over Sognefjorden er alternativene like. For forsyningen av 

BKK- og SKL-området samt nye utenlandsforbindelser på Sør-/Sørvestlandet, er tiltaket klart 

å foretrekke framfor østre alternativ pga høyere kapasitet til disse områdene samt betydelig 

lavere nettap i sentralnettet. Kystalternativene har potensielt størst arealbrukskonflikt med 

hhv stor/middels eller stor arealbrukskonflikt. I tillegg er de dyre og gir ingen systemmessig 

fordel i forhold til Vestre alternativ. Disse vil først være aktuelle ved betydelig økt produksjon 

eller forbruk langs denne kyststrekningen. 

 

Da det på kort sikt ikke er behov for mer enn én 420 kV ledning over Sognefjorden kan 420 
kV ledning nr. 2 avventes utviklingen av overføringsbehovet. 
 



Systemutredning av sentralnettet i Vestlandsregionen  Juni 2011 

Dok.id. 1534014  Side 11 

 

 
Resultater for Samnanger og sørover: 
Ved Produksjonsvekstscenario og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet er det 

behov for to 420 kV ledninger mellom Samnanger og Sauda. Dersom det i tillegg til 4500 

MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges ytterligere en utenlandsforbindelse på 

1400 MW for eksempel til England, synes det å være behov for to 420 kV ledninger mellom 

Samnanger og Sauda uansett om man tilknytter utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller Sogn 

og Fjordane. Tilknytningspunkt i Kvilldal gir størst overføringsbehov mellom Samnanger og 

Sauda. Dersom tilknytningspunktet flyttes nord til Sogn og Fjordane, vil behovet reduseres 

en del, men ikke tilstrekkelig til å unngå 420 kV ledning nr 2 mellom Sauda og Samnanger. 

Legges derimot tilknytningspunktet til BKK-området, vil det sannsynligvis kunne holde med 

én 420 kV ledning mellom Samnanger og Sauda. Ved Industrivekstscenario og 4500 MW 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet synes det behov for to 420 kV ledninger mellom 

Samnanger og Sauda. Det er da også behov for å styrke sentralnettet ut til Haugalandet 

(Håvik). 

Det vil uansett være behov for én 420 kV ledning mellom Samnanger og Sauda. Det 
gunstigste tiltaket er å spenningsoppgradere eksisterende 300 kV ledning mellom de to 
stasjonene. I Figur 4 er vist kartskisse over tiltaket sammen med mulige fremtidige 
alternativer for ledning nr.2 mellom Samnanger og Sauda. 
 
Figur 4: Mulige nettforsterkninger fra Samnanger til Sauda, trinn 1. ny/sp.oppgr. 420 kV ledning 
Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda (svart=eksisterende/forutsatt nett, oransje=spenningsoppgradert 
nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg, rød=nytt nett uten riving av eksisterende anlegg). 

 
 

Ny 420 kV ledning Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda med ny 420 kV 
transformatorstasjon i Mauranger og Blåfalli (trinn 1), er estimert å koste om lag 2,0 milliarder 
NOK. På strekningene Samnanger/Kvamsskogen - Mauranger samt Blåfalli - Sauda er det 
sannsynligvis behov for å bygge ny 420 kV ledning. På strekningen Mauranger-Blåfalli er det 
sannsynligvis mulig å benytte eksisterende master og liner ved en spenningsoppgradering til 
420 kV. Miljømessig synes tiltaket akseptabelt med middels potensiale for 
arealbrukskonflikter. Det er ingen netto økning i ledningslengde. Tiltaket knytter 420 kV nettet 
i BKK-området sammen med 420 kV nettet på Sørvestlandet (Saurdal/Kvilldal). Tiltaket gir 
en overføringskapasitet fra Mauranger og sørover på ca 1600-1700 MW. Det vil si omtrent 
en dobling av overføringskapasiteten i forhold til alternativ 0. 
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For en 420 kV ledning nr 2 mellom Samnanger og Sauda er det sett på de fire alternativene 

Eksisterende 1, Eksisterende 2, Kyst 1 og Kyst 2, som vist i Figur 4. I tillegg til trinn 1 består 

alternativene av følgende nettforsterkninger: 

 Eksisterende 1: Ny 420 kV ledning Samnanger-Mauranger og Blåfalli-Sauda. To nye 

420 kV ledninger Mauranger-Blåfalli med riving av eksisterende 300 kV ledning 

Mauranger-Blåfalli. 

 Eksisterende 2: Ny 420 kV ledning Samnanger-Mauranger og to nye 420 kV 

ledninger Mauranger-Blåfalli med riving av eksisterende 300 kV ledning Mauranger-

Blåfalli. Ny 300 (420) kV ledning Blåfalli-Husnes-Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-

Sauda/Håvik-Sauda med riving av eksisterende 300 kV simplex ledninger på samme 

strekninger. 

 Kyst 1: Ny 420 kV ledning Mauranger-Blåfalli med riving av eksisterende 300 kV 

ledning Mauranger-Blåfalli. En 420 kV ledning Samnanger-Fana-Stord-Husnes-

Blåfalli. Riving av eksisterende 300 kV ledning Stord-Husnes-Blåfalli. Ny duplex 300 

(420) kV ledning Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-Sauda/Håvik-Sauda med riving av 

eksisterende 300 kV simplex ledninger på samme strekninger. Ny 420 kV 

transformatorstasjon i Fana, Stord og Husnes.  

 Kyst 2: Ny 420 kV ledning Mauranger-Blåfalli med riving av eksisterende 300 kV 

ledning Mauranger-Blåfalli. En 420 kV ledning Samnanger-Fana-Stord-Spanne-

Håvik-Kårstø-Sauda/Håvik-Sauda med riving av eksisterende 300 kV simplex 

ledninger Husnes-Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-Sauda/Håvik-Sauda. Ny 420 kV 

transformatorstasjon i Fana, Stord, Spanne, Håvik og Kårstø. 

 

Disse alternativene (inkl. trinn 1) er sammenliknet i Tabell 3 som oppsummerer 

investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 

overføringskapasitet for de ulike alternativer. 

 
Tabell 3: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 
overføringskapasitet (++++=høyest kapasitet og ingen begrensning) for de ulike alternativer mellom 
Samnanger og Sauda (inkl. trinn 1). 

Samn-Sauda Inv.kost (mrd.NOK) Netto ny ledning (km) Arealbrukskonflikt Ovf.kapasitet 

Eksisterende 1 3,0 122 Stor +++ 

Eksisterende 2 5,9 85 Middels/stor +++ 

Kyst 1 6,9 72 Middels/stor +++ 

Kyst 2 6,5 58 Middels/stor ++++ 

 

Av de fire alternativene er Eksisterende 1 det klart gunstigst kostnadsmessig og med kyst-

alternativene som de klart dyreste. Kostnadsmessig er differensen mellom Eksisterende 1 

alternativet som ikke omfatter SKL-ringen, og de andre alternativene som omfatter SKL-

ringen vesentlig mindre enn det som fremgår av Tabell 3. Dette skyldes at da det i løpet av 

de kommende 20-30 år er et betydelig reinvesteringsbehov i SKL-ringen. Dette gjelder 

spesielt 300 kV kablene, 300 kV transformatorstasjonene og 300 kV linjene Sauda-Håvik og 

Sauda-Kårstø-Håvik. Disse kostnadene kan beløpe seg til om lag 3 milliarder. 

Miljømessig fremstår alle fire alternativene mer eller mindre likeverdig. Alle 

alternativene bortsett fra Eksisterende 1 legger til rette for betydelig økt forbruk i 

Haugalands-området som skissert i Industrivekstscenarioet. 
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Av de fire alternativene over synes alternativ 1 med nye 420 kV ledninger langs 
eksisterende traséer, Eksisterende1, samt alternativ 2 med ny 420 kV ledning langs kysten, 
Kyst 2, å være de to alternativene som gir høyest overføringskapasitet. De vurderes også å 
gi tilstrekkelig overføringskapasitet for å legge til rette for all ny kraftproduksjon som er med i 
Produksjonsvekstscenario samt 5900 MW utenlandskapasitet fra Sør-/sørvestlandet. Dette 
forutsetter at sentralnettet fra Sauda og sørover styrkes tilstrekkelig. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Det er mange planer og stort potensiale for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Det 

ser ut som dette området, vil få et stort kraftoverskudd dersom ikke forbruket øker 

tilsvarende. Det er uansett sannsynlig med både økt produksjon og økt forbruk. Begge deler 

vil kreve styrking av sentralnettet. Dersom det blir stort kraftoverskudd både på Vestlandet og 

i Norden, må dette eksporteres ut av Norden. Det er planer om flere utenlandsforbindelser 

fra Sør-/Sørvestlandet. Økt utenlandskapasitet vil alene øke behovet for å styrke 

sentralnettet på Vestlandet. I kombinasjon med økt produksjon vil behovet bli enda større. Et 

styrket sentralnett vil også legge til rette for økt forbruk på Vestlandet. Det er her lagt vekt på 

nettforsterkningstiltak som oppgraderer eksisterende 300 kV ledninger. Dersom dette ikke lar 

seg gjøre vil man prioritere å bygge ny 420 kV ledning parallelt med eksisterende 300 kV 

ledning for deretter å rive 300 kV ledningen eventuelt dersom det er driftsmessig og 

fremdriftsmessig mulig, rive først for så å bygge i samme trasé. 

 

I Figur 5 er vist anbefalt 1.trinn og mulig langsiktig utvikling av sentralnettet på Vestlandet. 

 
Figur 5: Anbefalt 1.trinn (2020) og mulig langsiktig (2025-30) utvikling, trinn 2, av sentralnettet på 
Vestlandet. (svart=eksisterende/forutsatt nett, oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med 
riving av eksisterende, rød=nytt nett uten riving av eksisterende anlegg). 
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I Tabell 4 er vist antatt realiseringsperiode, investeringskostnad, produksjonsøkning, netto ny 

trasé, potensiell arealbrukskonflikt og netto nåverdi for anbefalt 1.trinn og mulig langsiktig 

nettutvikling betegnet som 2.trinn på Vestlandet. 

 
Tabell 4: Anbefalt nettutvikling, 1.trinn, og mulig nettutvikling, 2.trinn, med mulig realiseringsperiode, 
investeringskostnader, økt produksjon, netto ny trasé, arealmessige konfliktpotensiale og netto nåverdi. 
Trinn 2 inkluderer trinn 1. 

Realiserings-

periode / 

trinn 

Tiltak Inv.kost 

(mrd.NOK) 

–Økt 

produksjon 

ifht alt.0 (i 

dag) (TWh) 

Netto ny trasé 

(km) / Potensiell 

arealbrukskonflikt 

Netto 

nåverdi 

(mrd.NOK) 

2017-2020 / 

1. 

Leirdøla/Fortun-

Sogndal-

Aurland1 

1,0-1,2 

4 (9-10) 

0-65 /  

Middels-

Middels/stor 

5,5 

2018-2020 / 

1. 

Samnanger-

Blåfalli-Sauda 

2,0 0 / Middels 

2025-2030 / 

2. 

Sogndal-

Modalen-

Samnanger  

2,5-2,7  

8-9 (13-15) 

0-70 / Middels-

Middels/stor  

3,5-5,4 

2025-2030 / 

2. 

Samnanger- 

Sauda 

3,0-6,9 58-122 / 

Middels/stor - 

Stor 

 

1.trinn som bør realiseres innen 2020 er estimert å koste om lag 3 milliarder NOK. Tiltaket 

består av følgende nettforsterkningstiltak: 

 Sauda-Samnanger: Ny 420 kV ledning Sauda-Blåfalli og Mauranger-

Samnanger/Kvamsskogen, spenningsoppgradering av 300 kV ledningen Blåfalli-

Mauranger til 420 kV. Eksisterende 300 kV ledning Sauda-Blåfalli og Mauranger-

Samnanger/Kvamsskogen kan rives. Ny 420 kV transformatorstasjon i Blåfalli og 

Mauranger samt utvidelse av Samnanger transformatorstasjonen. I tillegg må det 

etableres en 420 kV transformatorstasjon i Sauda samt at Sauda-snittet styrkes.  

 Over Sognefjorden: Ny 420 kV ledning fra Aurland1 til Sogndal samt riving av 

eksisterende 300 kV ledning Aurland1-Fardal/Sogndal. 

 Indre Sogn: Ny 300 (420) kV ledning enten til Fortun eller Leirdøla. For å oppfylle 

Statnetts krav om momentanreserve ved feil på en enkelt komponent for forbruk over 

200 MW, må det bygges en 300 (420) kV ledning Sogndal-Fortun samtidig som 

dagens 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Leirdøla-Fortun beholdes. I tillegg må det 

installeres en ny 300 MVA transformator med bryterfelt i Fortun. Da det er en 

provisorisk 300 kV løsning i Fortun i dag, foreslås en ny 300 (420) kV 

transformatorstasjon i Fortun. For å legge til rette for den planlagte økningen i 

kraftproduksjon i Indre Sogn, holder det å bygge en ny 300 (420) kV ledning Sogndal-

Leirdøla og rive eksisterende 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Leirdøla. Det må jobbes 

videre med å vurdere hvilket nettforsterkningstiltak som er gunstigst 

samfunnsøkonomisk. 

 

Trinn 1 vil legge til rette for ca 4 TWh økt kraftproduksjon utover alternativ 0 dersom 

sentralnettet fra Sauda og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. I forhold til i dag betyr det en 

økning av kraftproduksjonen på ca 9-10 TWh (forutsatt 7-8 TWh vannkraft i tillegg til 
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Energiverk Mongstad). Netto nåverdi som følge av realisering av 4 TWh vannkraft, vurderes 

å være betydelig, ca 5,5 mrd. NOK. På strekningene Sauda-Samnanger og Aurland1-

Sogndal er utgangspunktet at eksisterende 300 kV ledning rives først slik at ny 420 kV 

ledning kan plasseres i eksisterende trasé. Hensynet til lokale mijøforhold og hensyn til 

driften av kraftsystemet kan gi andre utbyggingsstrategier for ulike delstrekninger. Dette vil bli 

gjenstand for grundig vurdering når prosjektene starter opp. For Indre Sogn som er ensidig 

forsynt må ny 300/420 kV ledning først bygges før eventuelt eksisterende 300 kV ledning 

rives. Tiltaket vurderes å ha middels til middels/stor potensiale for arealbrukskonflikter.  

 

2.trinn som kan avventes for å se utviklingen av overføringsbehovet vurderes her å 

realiseres i perioden 2025-30. Over Sognefjorden vurderes det som gunstigst å oppgradere 

eksisterende 300 kV nett fra Sogndal via Modalen til Samnanger. Den sørlige delen mellom 

Samnanger og Sauda, er det ikke tatt stilling til hvilket av de fire vurderte alternativene som 

er gunstigst. Investeringskostnad for trinn 1 og 2 samlet er estimert til ca 5-10 milliarder NOK 

og vil legge til rette for ca 4-5 TWh økt kraftproduksjon utover 1.trinn avhengig av hvilket 

alternativ som velges mellom Samnanger og Sauda. Det forusettes at sentralnettet fra Sauda 

og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. Netto nåverdi av trinn 2 (inklusive trinn 1) er vurdert å 

være mindre eller lik nåverdien til trinn 1. Denne lave nytteøkningen skyldes forutsetningen 

om at ny produksjon utover 11 TWh er vindkraft som er estimert til å ha marginal 

lønnsomhet. Trinn 2 vil uansett både legge til rette for økt forbruk og produksjon på 

Vestlandet samt økt utenlandskapasitet fra Sør-/sørvestlandet. 
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1. Innledning 

Denne systemutredningen er en innledende studie for å vurdere det framtidige 

overføringsbehovet og nettforsterkninger i sentralnettet i Vestlandsregionen fram mot 

stadium 2025. 

 

1.1 Bakgrunn 

De siste årene har det vært en økende utbygging av små- og mellomstore vannkraftverk på 

Vestlandet. I tillegg foreligger det planer om betydelige mengder vann- og vindkraft. Første 

trinn av Energiverk Mongstad (gasskraft) er nylig idriftssatt med installert effekt 140 MW og 

årlig kraftproduksjon på ca 1 TWh. Andre trinn med dobling av kraftproduksjonen med et 

tilsvarende aggregat, er planlagt idrift i ca 2016. På bakgrunn av dette og planer om 

ytterligere utenlandsforbindelser fra Sør-/Sørvestlandet, har både Vestlandsalliansen og 

Statnett sett behov for å studere nærmere behovet for å styrke sentralnettet i regionen. 

 

1.2 Formål og leveranse 

Formålet med prosjektet har vært å vurdere overføringsbehov for sentralnettet i 

Vestlandsregionen fram mot stadium 2025. Utredningen har fokusert på sentralnettet i Sogn 

og Fjordane, Hordaland og Nord-Rogaland, det vil si området mellom Fjordane 

(Åskåra/Ålfoten) i nord og Sauda i sør. Systemutredningen har sett på følgende: 

7. Samlet fremstilling av lastutvikling frem mot 2025 (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Hordaland og Nord-Rogaland) 

8. Samlet fremstilling av aktuell ny produksjon frem mot 2025 (Møre og Romsdal, Sogn og 

Fjordane, Hordaland og Nord-Rogaland) 

9. Fremtidige overføringsbehov i regionen, herunder overføringsbegrensninger ved ulike 

scenarioer for last og produksjon. 

10. Aktuelle nettløsninger, og deres virkninger for nett og marked. Herunder: 

• Tilrettelegge for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet 

• Sikre forsyningssikkerheten på utsatte steder, herunder Øvre Årdal 

• Vurdere alternative termineringspunkter for en mulig Englandskabel 

11. Etablere grovt kostnadsestimat for nettiltakene (+/- 40 %) 

12. Grov kost/nyttevurdering av ulike alternativer. Dette innebærer ikke en detaljert 
samfunnsøkonomisk analyse, men grov analyse av ulike tiltaks virkning på 
kapasitetsøkning, nettap, forsyningssikkerhet, flaskehalskostnader, 
investeringskostnader mv. 

Studien har forutsatt at følgende fire sentralnettsledninger på Vestlandet bygges: 

 300 (420) kV ledning Sauda-Saurdal (under bygging) 

 420 kV ledning Sima-Samnanger (under bygging) 

 300 (420) kV ledning Kollsnes-Mongstad-Modalen (under konsesjonsbehandling) 

 420 kV ledning Ørskog-Sogndal (delkonsesjon gitt/under konsesjonsbehandling) 

 

1.3 Avgrensning 

Det er foreløpig kun gjort grove trasé- og miljømessige vurderinger samt stasjonsvurderinger 

i forbindelse med vurderte nettforsterkningstiltak. Det er ikke sett på behovet for 

transformering mot underliggende nett. Videre er det heller ikke gjort stabilitetsanalyser, og 
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det er dermed mulig at noen overføringsgrenser i praksis vil være lavere enn det som 

framkommer med de gjennomførte lastflytberegningene. 

 

2. Forutsetninger 

2.1 Dimensjoneringskriterier 

I planleggingen av nettforsterkningstiltak bør det stilles krav til hva disse tiltakene minimum 

skal oppfylle av kriterier i kraftsystemet. 

 

Som hovedprinsipp drifter og planlegger Statnett sentralnettet ut fra N-1 kriteriet. Det betyr at 

feil på en enkelt komponent normalt ikke skal gi avbrudd for forbruk. Gjeldene lover, 

forskrifter og Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) skal overholdes.  

 

I tabell under er vist hvilke avvik fra hovedprinsipp som aksepteres, og som definerer 

minimumskrav for forsyningssikkerhet som skal legges til grunn ved planlegging av nettet. 

 

Tabell 5: Statnetts minimumskrav for forsyningssikkerhet ved planlegging av nettforstrekninger. 

 System 

Absolutte krav 

definert internt i 

Statnett – SKAL 

krav 

Nettet skal planlegges slik at enkeltutfall ved intakt nett maksimalt fører til bortfall 

av 200 MW forbruk av inntil 1 times varighet. 

Nettet skal planlegges slik at det er mulig å gjennomføre planlagte driftsstanser 

slik at enkeltutfall maksimalt gir bortfall av 500 MW forbruk av inntil 2 timers 

varighet. 

Transformatorkapasitet skal dimensjoneres slik at:  

 Det er momentan reserve dersom last > 200 MW 
 For last < 200 MW skal all last kunne innkobles igjen innen 1 time 

Øvre spenningsgrenser skal overholdes, og strømgrenser skal overholdes. 

Transformatorer som er definert som kritiske, skal kunne erstattes av tilgjengelige 

reservetransformatorer innen 4 uker ved havari. I denne perioden aksepteres det 

N-0 drift.  

Hovedregler – 

avvik skal 

begrunnes – BØR 

krav 

Nettet bør dimensjoneres uten bruk av belastningsfrakobling (BFK).  

Nettet kan dimensjoneres med forutsetning om bruk av produksjonsfrakobling 

(PFK).  

Nettet bør dimensjoneres slik at N-1 overføringskapasitet skal kunne 

opprettholdes ved langvarig feil på en innenlandsk kabelforbindelse.  

N-1 kriteriet kan fravikes for kunder i tilfeller hvor det er aktuelt å innkreve 

anleggsbidrag for et nytt tiltak, og kunden ikke ønsker tiltaket. 

 

I denne systemutredningen legges til grunn bruk av 500 MW produksjonsfrakopling i Indre 

Sogn. Denne aktiveres ved utfall eller overlast på Fardal/Sogndal-Aurland1. Det er allerede 

systemvern på denne forbindelsen i dag og det videreføres. 

 

Belastningsfrakopling benyttes derimot ikke. 
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2.2 Analyseområde 

I utredningen er det sett på behovet for forsterkninger av sentralnettet i området fra og med 

Fjordane (Åskåra/Ålfoten) i nord til og med Sauda i sør, se Figur 6 under. 

Analyseområdet er avgrenset av følgende 6 ledninger: 

 Mellom ny Ålfoten transformatorstasjon (420/132 kV) ved Åskåra og ny Ørsta 
transformatorstasjon (420/132 kV) like ved Haugen transformatorstasjon. 

 300 kV ledning Sogndal – Aurland 1 

 420 kV ledning Samnanger-Sima (under bygging) 

 300 kV ledning Sauda-Nesflaten 

 300 kV ledning Sauda-Hylen 

 300 (420) kV ledning Sauda-Saurdal (under bygging) 
 

Dette området er nettmessig igjen delt opp i følgende regioner: 

 Sogn- og Fjordane: Her også omtalt som SFE-området. Omfatter sentralnettet fom 
Refsdal og Fardal/Sogndal i sør til og med Ålfoten/Åskåra og Leivdal i nord. 

 BKK-området: Omfatter sentralnettet fom Modalen tom Samnanger 

 SKL-området: Omfatter sentralnettet fom Mauranger tom Sauda. 
 
Figur 6: Kartskisse over sentralnettet på Vestlandet, alternativ 0, samt deler av Midt-Norge, Østlandet og 
Sørlandet med utvalgte sentralnettsstasjoner og byer (i kursiv). Analyseområdet er avgrenset med stiplet 
linje. Nytt sentralnett er rødt og eksisterende sentralnett er svart. 
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2.3 Forutsatte nettiltak 

Det er sett på to ulike tidsstadier i denne systemutredningen hhv 2016 og 2025. I Tabell 6. 

under er vist nye sentralnettsledninger som er forutsatt idriftssatt i Sør-Norge innen stadium 

2016 og 2025. Alle disse ledningene inngår i alternativ 0. 

 
Tabell 6: Forutsatte nettiltak i stadium 2016 og 2025, alternativ 0. 

Fra – til stasjon Stadium 

2016 

Stadium 

2025 

Sauda-Liastølen/Saurdal X X 

Sima-Samnanger X X 

Kollsnes-Mongstad-Modalen X X 

Ørskog-Sogndal1 X X 

Spenningsoppgradering Viklandet-Fåberg  X 

Utskifting av Oslofjordkabler X X 

Spenningsoppgradering Kr.sand-Rød X X 

Sp.oppgr. Kr.sand-Feda-Tonstad-Lyse-Førre-Saurdal X X 

Skagerrak 4 X X 

NorNed 2 X X 

NORD.LINK  X 

SydVestlinken  X 

 

Utover disse forsterkningene forutsettes begrensende ledninger temperaturoppgradert fra 

50 oC til 100 oC linetemperatur. 

 

Nye utenlandsforbindelser som legges til grunn i studien er Skagerrak 4 på 700 MW som 

planlegges tilknyttet Kristiansand transformatorstasjon. I tillegg forutsettes NorNed 2 på 700 

MW og NORD.LINK på 1400 MW tilknyttet hhv Feda transformatorstasjon og Tonstad 

transformatorstasjon. Med dagens utenlandskapasitet blir det en total kapasitet fra Sørlandet 

på 4500 MW. I tillegg forutsettes en HVDC-forbindelse på 1400 MW fra Tveiten 

transformatorstasjon ved Tønsberg til Sverige kalt SydVestlinken2. 

 

2.4 Scenarioer 

Utvikling av forbruk og produksjon er usikkert. For å ta høyde for dette er det her sett på et 

utfallsrom der man har et scenario med stor vekst i produksjon og begrenset vekst i forbruk, 

her kalt Produksjonsvekstscenario, og et scenario med liten vekst i produksjon og stor vekst i 

forbruket, her kalt industrivekstscenario. Det er sett på to fremtidige stadier hhv 2016 og 

2025. I scenarioene er mulig utvikling av forbruk og produksjon i Møre og Romsdal tatt med i 

tillegg til forbruk og produksjon i analyseområdet. 

Det er mange drivere for forsterkning og utvidelse av sentralnettet på Vestlandet. Disse 

strekker seg fra internasjonale politiske målsetninger om mer fornybar energiproduksjon til 

lokale forhold som et aldrende ledningsnett og energiknapphet i tørrår. På det politiske plan 

er det lagt føringer for en økt andel fornybar energiproduksjon i EU. Norge er nå i 

                                                      
1
 Ifbm ny 420 kV ledning fra Ørskog til ny Sogndal transformatorstasjon (som skal ligge noen kilometer fra 

eksisterende Fardal transformatorstasjon), vil Fardal transformatorstasjon legges ned. 
2
 Etter at analysene ble utført, har Statnetts basisforutsetninger når det gjelder mengden ny utenlandskapasitet 

blitt noe redusert, og de resultatene som omtaler flyten som genereres av utenlandskabler, må leses i lys av 
dette. 
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forhandlinger om hvilke forpliktelser dette vil gi oss. Mye tyder på at vi må øke vår 

produksjon av fornybar el med minst 13 TWh, og da står småkraft på Vestlandet i en 

særstilling med kort vei til markedet og lave investeringskostnader. På et Europeisk plan så 

vil også en kraftig utbygging av vindkraft være en driver for flere utenlandsforbindelser fordi 

Norge med 50 % av samlet reservoarkapasitet i Europa kan bidra til å balansere ut en 

varierende vindkraftproduksjon. Flere utenlandsforbindelser og mer fornybar kraftproduksjon 

taler for større flyt nord-sør i det norske kraftnettet og dermed et forsterket nett på 

Vestlandet. 

Uten en politisk målsetning om økt fornybar kraftproduksjon ville det likevel vært et trykk på 

utbygging av småkraft fordi denne i stor grad er lønnsom ved dagens markedspriser for kraft. 

Det samme gjelder også utenlandskabler som er lønnsomme i dagens situasjon. Situasjonen 

med et energioverskudd på Vestlandet og i Norge forøvrig og eksportkanaler ut mot 

kontinentet henger altså ikke bare på politiske målsetninger, men er også fundert i en ren 

markedsbetraktning. 

I sentrale regioner på Vestlandet har det vært en jevn vekst i forbruket over lang tid uten at 

kapasiteten i nettet har utviklet seg nevneverdig. I noen regioner er det i dag så lite kapasitet 

at nye store forbrukere ikke kan knytte seg til nettet3. I BKK-området er forsyningssikkerheten 

dessuten svært anstrengt på grunn av et lokalt energiunderskudd i kombinasjon med liten 

kapasitet i nettet. I tillegg er sentrale ledninger og stasjoner på Vestlandet gamle. Frem mot 

2020 vil flere av komponentene overstige 50 år. Dette bildet taler også for en oppgradering 

og utskifting av dagens ledningsnett. 

Pr i dag vurderes Produksjonsvekstscenarioet som mer realistisk enn 

industrivekstscenarioet. 

 

2.4.1 Produksjon 

Produksjonsvekstscenarioet: 

I Produksjonsvekstscenarioet er det for ny vannkraft lagt til grunn følgende innenfor 

analyseområdet og i Møre og Romsdal: 

 I stadium 2016: Alle vannkraftverk som er under bygging, har fått eller er fritatt fra 
konsesjon og konsesjonssøkte anlegg. Dette utgjør om lag 4 TWh. 

 I stadium 2025: Alle kjente planer evt. justert opp småkraftplanene (<10 MW) til 65 % 
av NVE potensialet 2004, [1], for småkraft med utbyggingskostnad under 3 kr/kWh. 
Totalt utgjør dette vel 9 TWh. 

I Sogn og Fjordane og BKK-området tilsvarer 65 % av NVE potensialet 2004 for småkraft 

med utbyggingskostnad under 3 kr/kWh, omtrent nivået på alle kjente planer. I Møre og 

Romsdal og SKL-området er planene noe lavere enn dette potensialet. 

 

For vindkraft er det forsøkt å legge til grunn et nøkternt volum. Det vil si en økning i stadium 

2016 på om lag 1 TWh og i stadium 2025 på nesten 4 TWh. Det finnes flere planer om nye 

vindkraftverk i analyseområdet. Pga dagens høye utbyggingskostnader for vindkraft, er det 

valgt ikke å ta med alle disse i Produksjonsvekstscenarioet. Med reduserte 

utbyggingskostnader kan dette endre seg i tiden framover. En eventuell økning i 

vindkraftproduksjonen ut over det som er medtatt, vil ytterligere forsterke behovet for 

nettforsterkninger. 

                                                      
3
 Eks. Statnett har søkt fritak for tilknytningsplikt for økt forbruk ved Troll A før ny 420 kV ledning Sima-

Samnanger er idrift. 
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Av annen ny produksjon er det kun Energiverk Mongstad (EVM)4 som er av betydning og er 

inne med ca 2,2 TWh (full produksjon) fra stadium 2016. 

 

Industrivekstscenarioet: 

I Industrivekstscenarioet er det lagt til grunn vesentlig lavere økning i ny fornybar 

kraftproduksjon. Energiverk Mongstad antas i full drift med 280 MW / 2,2 TWh i stadium 

2016. Utover dette legges det til grunn konsesjonsgitte (rettskraftige) vannkraftverk og 

vindkraft/annen produksjon som er under bygging eller besluttet bygget. 

Vannkraftverk under bygging og gitt/fritatt for konsesjon anslås å utgjøre om lag 2 TWh. Av 

vindkraftverk og annen større produksjon som er under bygging eller besluttet bygget, er det 

lite ny produksjon. Kun Mehuken 2 (16 MW vindkraftverk) er tatt med. 

 

I Figur 7 under er vist regionalvis økning i total kraftproduksjon i flomsituasjoner (i MW) ved 

både Produksjonsvekst- og Industrivekstscenario stadium 20255. Vindkraftproduksjonen er 

her lagt inn med 80 % av installert kapasitet i en slik situasjon mens vannkraft og gasskraft er 

lagt inn med 100 %. 

 
Figur 7 – Økning i total kraftproduksjon i TWh/år og i MW ved flomsituasjoner for hhv Produksjonsvekst- 
og Industrivekstscenario i stadium 2025 for Møre og Romsdal (blå), Sogn og Fjordane (rød-fordelt på 
Fjordane og Indre Sogn), BKK-området (grønn) og SKL-området (lilla). 

 

                                                      
4
 I scenarioene er hele økningen på 280 MW / 2,2 TWh tatt med da scenarioene ble lagd før EVM kom idrift med 

1.aggregat på 140 MW / 1,1 TWh vinteren 2010/11. 
5
 Etter at analysene ble utført, har planlagt økning av vannkraftproduksjon i BKK-området og Sogn&Fjordane blitt 

noe større enn det som er lagt til grunn i Produksjonsvekstscenarioet. 
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Figuren over viser at det er betydelige planer for ny kraftproduksjon. Over halvparten (ca 60 

%) av denne nye kraftproduksjonen er planlagt nord for Sognefjorden. 

2.4.2 Forbruk 

Totalt er dagens kraftforbruk innen alminnelig forsyning og KKI+petroleumssektoren i 

analyseomårdet og Møre og Romsdal hhv om lag 15 TWh/år (maks.last ca 3100 MW) og 

21 TWh/år (maks.last ca 2700 MW). Innenfor analyseområdet er forbruket på hhv om lag 

11 TWh/år (maks.last ca 2300 MW) og 13 TWh/år (maks.last ca 1750 MW). 

 

Innen alminnelig forsyning (uten petroleumssektoren) er det benyttet samme økning både i 

Produksjonsvekstscenarioet og Industrivekstscenarioet. Det er lagt til grunn framskrivninger 

av forbruket pr sentralnettspunkt. Aggregert pr region er årlig prosentvis økning vist i Tabell 

7. 

 

Tabell 7: Forutsatt gjennomsnittlig prosentvis økning av årlig kraftforbruk innen alminnelig forsyning 
(utenom petroleumssektoren) pr region. 

Region 2009-2016 2016-2025 

Møre og Romsdal, [2] 0,8 % 0,8 % 

Sogn og Fjordane, [3] 1,0 % 0,7 % 

BKK-området, [4] 1,0 % 1,0 % 

SKL-området, [5] 0,7 % 0,8 % 

 

 

Historisk vekst i alminnelig forsyning i disse områdene har vært følgende: 

 Møre og Romsdal: 0,46 % 1996-2009 og 1,15 % 2002-2009, [2] 

 Sogn og Fjordane: 0,8 % 1996-2008, [ref NVE/SSB] 

 BKK-området: 1,0 % 1999-2009, [4] 

 SKL-området: 0,7 % 2000-2009, [5] 
 

I løpet av de neste 10-15 årene er det begrenset hva som kan gjennomføres av 

energisparingstiltak. En eventuell bedret energieffektivitet spises opp av økte komfortkrav, 

større arealbruk per person, større produksjon fra industrien samt økt kraftforbruk til skip 

(landstrøm) og elbiler. Vi forventer derfor at forbruket per capita holder seg konstant og at 

alminnelig forsyning følger befolkningsutviklingen. Løsninger som gjerne omtales som ”smart 

grids” bidrar imidlertid til en svakere utvikling i topplasten enn det som historisk har vært 

tilfelle. 

En evt. lavere vekst i alminnelig forsyning vil ha følgende virkning på resultatene: 

 I industrivekstscenarioet utgjør økningen i alminnelig forsyning i 2025 ca. 20 % av 
total forbruksøkning. En lavere forbruksvekst innen alminnelig forsyning, vil derfor kun 
marginalt innvirke på resultatene i retning av mindre behov for nettforsterkninger. 

 I Produksjonsvekstscenarioet vil et lavere forbruk enn forutsatt forsterke behovet for 
nettforsterkninger. Her utgjør økningen i alminnelig forbruk en større del av total 
forbruksøkning (ca. 50 %). 

 

For Produksjonsvekstscenarioet er det innen kraftkrevende industri antatt uendret eller en 

liten økning av forbruket for eksisterende fabrikker/uttak. For petroleumssektoren antas 
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imidlertid en del økning spesielt i Møre og Romsdal og BKK-området. Totalt antas en økning 

på ca 2,5 TWh fram til stadium 2025. 

I industrivekstscenarioet er det derimot lagt inn en betydelig økning hos eksisterende KII-

fabrikker. I tillegg er det antatt en betydelig økning innen Petroleumsindustrien som i stor 

grad skyldes del-elektrifisering av sokkelen. Totalt antas en økning på ca 11 TWh fram til 

stadium 2025. 

Økning i totalt forbruk i tunglast (i MW) ved hhv Produksjonsvekst- og Industrivekstscenario i 

stadium 2025 for ulike regioner på Vestlandet, er vist i Figur 8. 

 
Figur 8 – Økning i totalt forbruk i TWh/år og i MW ved tunglast for hhv Produksjonsvekst- og 
Industrivekstscenario i stadium 2025 for Møre og Romsdal (blå), Sogn og Fjordane (rød-fordelt på 
Fjordane og Indre Sogn), BKK-området (grønn) og SKL-området (lilla). 

 
 

Som en ser av Figur 8 over er forbruksøkning i Sogn og Fjordane og i SKL-området betydelig 

større ved Industrivekstscenario enn det er ved Produksjonsvekstscenarioet. 

 

2.4.3 Oppsummering 

Med Produksjonsvekstscenario vil årlig kraftbalanse på Vestlandet styrkes med ca 10 TWh 

(inkl Møre og Romsdal), mens med Industrivekstscenario vil den svekkes med ca 10 TWh. 

Forutsatt utvikling i produksjon og forbruk for Produksjonsvekst- og industrivekstscenario er 

vist i Figur 9 under. 
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Figur 9 – Økning av årlig forbruk og produksjon for hhv Produksjonsvekstscenario og 
Industrivekstscenario stadium 2025 i TWh. 

 
 

Scenarioene er laget for å synliggjøre et utfallsrom. Den mest sannsynlige utviklingen 

befinner seg et sted mellom disse. Av de to scenarioene vurderes pr i dag 

Produksjonsvekstscenarioet som det mest sannsynlige. Det er mulig realiseringstiden av den 

betydelige mengden ny vannkraftproduksjonen vil ta lengre tid enn forutsatt. I fremtiden kan 

imidlertid utviklingen endre seg slik at Industrivekstscenarioet kan bli mer fremtredende. 

 

 

3. Dagens sentralnett og kraftsituasjon 

Dagens årlige kraftforbruk og kraftproduksjon for et normalår i analyseområdet er estimert til 

om lag 24 TWh. Dersom man tar med Møre og Romsdal er det et betydelig underskudd (ca 4 

TWh).  Sogn og Fjordane har i dag overskudd i årlig kraftbalanse (ca 3 TWh), mens BKK-

området (ca -2 TWh) og SKL-området (ca -1 TWh) er i underskudd. Disse balansene vil 

imidlertid variere betydelig pga variabelt tilsig til vannkraftverkene. Av disse områdene har 

spesielt Møre og Romsdal, 132 kV sentralnettet i Sogn og Fjordane /Møre og Romsdal 

(Ørskog-Fardal) samt BKK-området vist seg sårbare for lenger perioder med tilsigssvikt 

(tørrår). Importbehovet til BKK-området var rekordhøyt ettervinteren 2010 med inntil 1250 

MW import. I vinter har maksimal import vært 1100 MW. Importkapasiteten til BKK-området 

er i dag (uten belastningsfrakopling, BFK, som systemvern) ca 900 MW. For å sikre 

forsyningen til BKK-området holder Statnett på å bygge en ny 420 kV luftledning på ca 92 km 

fra Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune som 

er planlagt ferdig høsten 2012. I tillegg holder Statnett på å bygge ny 300 (420) kV luftledning 

fra Sauda til Liastølen/Saurdal som er planlagt ferdig til høsten 2011. Med disse to 

ledningene, vil spesielt importkapasiteten til BKK- og SKL-området økes betydelig. 

Forsyningssikkerheten til Sogn og Fjordane vil også bedres, da utfall av Fardal-Aurland1 

som er viktig for forsyningen til både BKK-området og Sogn og Fjordane, blir mindre kritisk. 

 

For å se på behovet for økt nettkapasitet må man se på de situasjoner da det er behov for 

mest eksport fra området her kalt flomsituasjoner og de situasjoner det er behov for mest 

import her kalt tunglast-situasjoner. 
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I normale tunglast-situasjoner om vinteren har analyseområdet overskudd i effektbalansen 

(ca 800 MW). Dersom man tar med Møre og Romsdal er overskudd mindre (ca 300 MW). I 

tunglast er det antatt normal tilgjengelig vintereffekt for magasinkraftverk. For småkraftverk 

og vindkraftverk er tilgjengelig produksjon i tunglast satt lik null. I tørre år med lav 

magasinfylling, vil tilgjengelig vintereffekt i kraftverkene være lavere. For gasskraftverkene 

Kårstø og Mongstad er produksjon ved tunglast satt lik installert effekt. Dersom man halverer 

tilgjengelig vintereffekt i magasinkraftverkene som følge av for lite vann i magasinene, vil 

balansen svekkes med ca 2400 MW for analyseområdet slik at de blir et underskudd på ca 

1600 MW. Importkapasiteten til området er i dag ca 1400 MW dvs noe lavere enn et slikt 

importbehov.  

I flomsituasjoner har alle områdene overskudd i dag. Totalt for analyseområde er 

overskuddet ca 3300 MW og inkludert Møre og Romsdal ca 3600 MW. I flomsituasjoner er 

produksjonen her antatt lik installert effekt for vannkraftverkene samt gasskraftverkene og 80 

% av installert effekt for vindkraftverkene. Forbruket innen alminnelig forsyning antas lik 30-

40 % av maksimalt forbruk. Størst er overskuddet i Sogn og Fjordane med ca 1600 MW. 

Eksportkapasiteten fra dette området er ca 1000 MW. Det betyr at magasinverkene holder 

igjen vann. Dersom det er perioder med stort tilsig samtidig som magasinene er nær fulle 

typisk om høsten, er det stort ønske om å produsere kraft. Også i BKK- og SKL-området er 

det overskudd i flomsituasjoner med hhv ca 900 MW og 800 MW. I dagens nett med kun en 

300 kV linje sørover fra Sauda med kapasitet på ca 900 MW, kan det oppstå flaskehalser. 

Dette betyr at også her holder magasinverkene igjen betydelig produksjon i flom-situasjoner. 

I dag kommer om lag all vannkraftproduksjon i området fra magasinkraftverk. 

 

 

4. Behovsanalyse 

I behovsanalysen er det sett på utviklingen av overføringsbehovet fra dagens situasjon og 

framover til om lag stadium 2025 ved hhv Produksjonsvekstscenarioet og 

Industrivekstscenarioet. 

 

Behovsanalysen er delt opp i følgende 3 områder fra nord til sør: 

 Indre Sogn 

 Over Sognefjorden 

 Samnanger-Sauda 

 

4.1 Indre Sogn 

Overskudd: 

Med den planlagte økningen av kraftproduksjon i Indre Sogn og tilnærmet uforandret forbruk 

som i Produksjonsvekstscenarioet, er det behov for å styrke overføringskapasiteten ut fra 

Indre Sogn. Dette skyldes at det i dag kun er en svak 300 kV ledning (simplex Parrot) med 

begrenset kapasitet i dagens forsyning til Leirdøla og Fortun. Denne ledningen går i 

flomsituasjoner allerede høyt belastet. Det er i dag totalt planer om å bygge ut ca 400 MW 

mer vannkraft i området. Med 400 MW økt kraftproduksjon og tilnærmet uendret forbruk, vil 

behovet for overføringskapasitet fra Nuken (T-avgreining til Årøy 1 kraftverk) til Sogndal bli 

på ca 1150-1300 MW avhengig av om Herva og Ilvatn pumpekraftverk pumper eller 

produserer, se Figur 10. I tillegg vil det fremtidige overføringsbehovet over de to 300/132 kV 

transformatorene i Fortun overskride deres kapasitet som er på hhv 200 og 300 MVA. 
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Overføringskapasiteten mellom Leirdøla og Fortun vil også måtte økes for å kunne ta imot 

den planlagte produksjonsøkningen. 

 
Figur 10: Overføringsbehov og nettbegrensninger ved overskuddssituasjoner ved hhv dagens 
kraftbalanse og Produksjonsvekstscenario stadium 2025 med alternativ 0

6
 (grønn pil=ingen/små 

begrensninger og oransje=middels begrensninger). 

 
 
Underskudd: 

I dagens kraftsituasjon er det i perioder import til Indre Sogn. Dette skjer spesielt i 

vinterhalvåret. Importen kan bli på inntil ca 400 MW. Utfall av 300 kV ledningen Sogndal-

Leirdøla vil kortvarig mørklegge hele området inntil man får kjørt opp tilstrekkelig med 

kraftproduksjon. Det er stort produksjonsoverskudd under Leirdøla og inn mot Leirdøla fra 

Jostedal. På grunn av det er det fra Leirdøla og innover mot Fortun import i større deler av 

året (ca 40 %) enn på Fardal-Leirdøla (ca 20 %). Utfall av 300 kV ledningen Leirdøla-Fortun 

eller 300 MVA trafoen i Fortun vil mørklegge området fra Fortun og innover. Så lenge det er 

tilgjengelig vann i kraftmagasinene, vil man raskt få gjenopprettet forsyningen. Hydro er 

bekymret for forsyning av aluminiumsverket i Årdal (ca 360 MW elforbruk) ved havari av 300 

MVA trafoen i Fortun eller mastehavari på 300 kV ledningen Leirdøla-Fortun på senvinteren 

med lave kraftmagasiner. Pga dette holder de igjen vann i magasin tilknyttet Tyin kraftverk 

for å kunne håndtere disse to utfallssituasjonene. 

Planlagt ny kraftproduksjon i området vil sannsynligvis ikke endre vesentlig på maksimal 

import fordi den nye produksjonen hovedsakelig vil komme fra uregulerte kraftverk. Tiden 

med import vil imidlertid gå ned. Med økt forbruk som lagt til grunn i Industrivekstscenario, vil 

både tiden med import og maksimal import øke. Maksimal import ved hhv dagens 

kraftbalanse og Industrivekstscenario stadium 2025 er vist i Figur 11. 

 

                                                      
6
 Alternativ 0 omfatter bl.a. at ny 420 kV ledning Ørskog-Sogndal er idriftssatt. 

• Alt. 0 og dagens balanse • Alt.0 og Prod.vekstscenario 2025
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Figur 11: Overføringsbehov og evt. nettbegrensninger ved underskuddssituasjoner ved hhv dagens 
kraftbalanse og Industrivekstscenario stadium 2025 med alternativ 0 (grønn pil=ingen/små 
begrensninger). 

 
 

Ved Industrivekstscenario stadium 2025 vil tiden med import samt maksimal import øke og 

dermed også behovet for ledning nr. 2 inn til området (Fortun) samt økt 

transformatorkapasitet i Fortun.  

 

 

4.2 Over Sognefjorden 

Dagens kraftbalanse: 

I dag går det to 300 kV ledninger over Sognefjorden hhv Fardal/Sogndal-Aurland1 og 

Fardal/Sogndal-Hove. Begge disse har lav overføringskapasitet. I dagens kraftsystem kan 

det oppstå overføringsbegrensninger over Sognefjorden både i overskudds- og 

underskuddsperioder, se Figur 12. 

• Alt.0 og dagens balanse • Alt.0 og Industrivekstscenario 2025
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Figur 12: Overføringsbehov og evt. nettbegrensninger over Sognefjorden med dagens kraftbalanse og 
hhv dagens nett og nett som i alternativ 0

7
 (grønn pil=ingen/små begrensninger og rød=store 

begrensninger). 

 
 

Det er spesielt Fardal/Sogndal-Aurland1 som er begrensende. I dagens nett håndteres 

underskuddsperioder vha belastningsfrakopling (BFK) i Bergensområdet. 

Overskuddsperioder håndteres vha produksjonsfrakopling (PFK) i Indre Sogn og oppsplitting 

av sentralnettet. Avhengig av produksjons- og forbruksfordeling vil det kunne variere hvilke 

ledninger/komponenter som er mest kritisk feiler og hvilke ledninger/komponenter som er 

begrensende. Overføringskapasitetene som er vist i Tabell 8 og Figur 12 er den maksimale 

overføringen som er mulig for å kunne håndtere utfall av én ledning/komponent (N-1), og 

hvilke snitt/ledninger som er de mest begrensende. 

 
Tabell 8: Begrensende snitt og overføringskapasiteter ved dagens nett og alternativ 0. Begrensende 
ledning er understreket. 

Nett Balanse Snitt/ledninger  Kapasitet [MW] 

Dagens Underskudd Aurland1-Fardal + Mauranger-Samnanger 9008 

Dagens Overskudd Fardal-Aurland1 + Mauranger-Blåfalli 10009 

Alt.0 Underskudd Aurland1-Fardal + Sima-Samnanger 1500 

Alt.0 Overskudd Fardal-Aurland1 + Refsdal-Modalen 120010 

 

Overføringsbehovet er i overskuddsperioder størst ved snøsmelting og regn med lavt forbruk 

(vår og sommer) samt om høsten med fulle magasiner og regn slik at både magasinverk og 

                                                      
7
 I alternativ 0 forutsettes Sauda-Liastølen/Saurdal, Sima-Samnanger, Kollsnes-Mongstad-Modalen og 

Ørskog-Sogndal bygget. 
8
 Kapasiteten er uten belastningsfrakopling (BFK). 

9
 Kapasiteten er forutsatt produksjonsfrakopling (PFK) på 150 MW i Tyin kraftverk som aktiveres ved 

overlast eller utfall av Fardal-Aurland1. 
10

 Kapasiteten i alternativ 0 er forutsatt produksjonsfrakopling (PFK) på 500 MW tilknyttet kraftverk i 
Indre Sogn som aktiveres ved overlast eller utfall av Fardal-Aurland1. 
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uregulerte kraftverk må kjøre. I underskuddperioder er importen størst på ettervinteren ved 

tørre år og kalde vinter med lav magasinfylling og høyt forbruk. 

Med de nye 300 og 420 kV ledningene Sauda-Saurdal, Sima-Samnanger, Ørskog-

Fardal/Sogndal og Kollnes-Mongstad-Modalen idrift, vil begrensningene over Sognefjorden 

og ut fra/inn til Sogn- og Fjordane og BKK-området både i overskudds- og 

underskuddsperioder fjernes med dagens kraftbalanse, se Figur 12. Dette skyldes den økte 

overføringskapasiteten som følge av disse ledningene sammen med det reduserte 

overføringsbehovet på begrensende ledning over Sognefjorden som i dag er 300 kV 

ledningen Fardal-Aurland1. Den ledningen som er bestemmende for overføringskapasiteten 

både i overskudd- og underskuddssituasjoner er Fardal/Sogndal-Aurland1. 

 

Mulig fremtidig kraftbalanse: 

I Produksjonsvekstscenarioet med betydelig økning i kraftproduksjonen i Sogn og Fjordane, i 

Møre og Romsdal (ca 9,0 TWh/år, ca 2700 MW installert) samt lengre nord i Norge/Sverige 

og begrenset forbruksøkning (ca 1,9 TWh/år, ca 150 MW i lettlast), blir det et betydelig økt 

overføringsbehov over Sognefjorden. Beregninger tyder på et eksportbehov fra Sognefjorden 

og sørover på om lag 2700 MW ved alternativ 0 med 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-

/Sørvestlandet. Økt utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet eller BKK-området påvirker i 

liten grad maksimalt overføringsbehovet over Sognefjorden. Hoveddriveren for økning av 

overføringsbehovet er ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

Overføringsbehovet på de to 300 kV ledningene over Sognefjorden og spesielt på 300 kV 

ledningen Sogndal-Aurland1, vil dermed bli langt over ledningenes kapasitet, se Figur 13. 

For å håndtere det fremtidige overføringsbehovet som er nesten dobbelt så stort som 

kapasitetsgrensen ved alternativ 0, er det behov for en betydelig styrking av sentralnettet 

over Sognefjorden. 

I Industrivekstscenarioet med liten økning i kraftproduksjonen i Sogn og Fjordane og i 

Møre og Romsdal (ca 1,8 TWh, 550 MW installert), men stor økning i forbruket (ca 6,0 TWh, 

700 MW i lettlast), vil overføringsbehovet over Sognefjorden øke noe i forhold til dagens 

kraftbalanse, men bli betydelig lavere enn i Produksjonsvekstscenarioet se Figur 1311. 

Årsaken til det økte overføringsbehovet sørover i overskuddsperioder skyldes i stor grad den 

styrkede balansen nord for Møre og Romsdal og den svekkede balansen sør for 

Sognefjorden. Inn mot BKK-området og Sogn- og Fjordane kan det også i 

underskuddsperioder oppstå overføringsbegrensninger som følge av liten kapasitet på 

Fardal/Sogndal-Aurland1. Det er altså et behov for å øke styrke overføringskapasiteten over 

Sognefjorden også ved Industrivekstscenarioet. 

For Produksjonsvekstscenarioet er også vist overføringsbehovet med Englandskabel 

(UK) med ulike tilknytningspunkter i Figur 13. 

 

                                                      
11

 Overføringsbehovet er i utgangspunktet satt ut fra alternativ 0. Der fremtidig overføringsbehov er 
høyere enn overføringskapasiteten er overføringsbehovet referert nett som er oppgradert til 420 kV. 
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Figur 13: Overføringsbehov og nettbegrensninger over Sognefjorden ved alt.0 og kraftbalanse som hhv 
Produksjonsvekstscenario og Industrivekstscenario stadium 2025 (grønn pil=ingen/små begrensninger, 
oransje=middels begrensninger og rød=store begrensninger). 

 
 

Dersom det i tillegg til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sørlandet12 bygges ytterligere en 

utenlandsforbindelse for eksempel på 1400 MW til England, endres maksimalt 

overføringsbehov lite om man tilknytter utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller BKK-området. 

Dersom utenlandsforbindelsen tilknyttes Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden reduseres 

overføringsbehovet en del. Uansett tilknytningspunkt ved produksjonsvekstscenario synes 

det å være behov for å styrke overføringskapasiteten over Sognefjorden. Tilknytningspunktet 

må dessuten ha minst tre 300 eller 420 kV ledninger tilkoplet for å gi en tilfredsstillende drift 

av utenlandsforbindelsen. 

 

 

4.3 Samnanger og sørover 

Dagens kraftbalanse: 

Sørover fra BKK-området og Samnanger går det i dagens kraftsystem kun én 

sentralnettsledning sørover mot SKL-området. Denne 300 kV ledningen er fra slutten av 

1960-tallet og har en relativt lav overføringskapasitet. I dagens kraftsystem kan det oppstå 

begrensninger på forbindelsen både i overskudds- og underskuddsperioder. Med 

nettforsterkninger som forutsatt i alternativ 0, vil disse begrensningene forsvinne med dagens 

kraftbalanse, se Figur 14. 

 

                                                      
12

 Det innbefatter 1700 MW på Skagerrak, 1400 MW på NorNed og 1400 på Nord.Link. 
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Figur 14: Overføringsbehov og evt. nettbegrensninger fra Samnanger og sørover med dagens 
kraftbalanse og hhv dagens nett og nett som i nullalternativet (grønn pil=ingen/små begrensninger og 
oransje=middels begrensninger). 

 
 

I Tabell 9 er vist begrensende snitt/ledninger og overføringskapasiteter (N-1) ved dagens nett 

og alternativ 0. Det er forskjellige snitt/ledninger som begrenser i hhv underskudds- og 

overskuddssituasjoner. 

 
Tabell 9: Begrensende snitt/ledning og overføringskapasiteter ved dagens nett og alternativ 0. 
Begrensende ledning er understreket. * Utfall av en av forbindelsene ut fra Vestlandet (Sogndal-Ørskog, 
Sogndal-Aurland, Samnanger-Sima) vil pålaste Mauranger-Blåfalli. 

Nett Balanse Snitt/ledninger  Kapasitet [MW] 

Dagens Underskudd Aurland1-Fardal + Mauranger-Samnanger 90013 

Dagens Overskudd Mauranger-Blåfalli + Fardal-Aurland1  100014 

Alt.0 Underskudd Mauranger-Samnanger + Sima-Samnanger 1600 

Alt.0 Overskudd Mauranger-Blåfalli* 85015 

 

I dagens nett er det i underskuddssituasjoner utfall av Mauranger-Samnanger som er kritisk 

pga fare for overlast på Aurland1-Fardal. I overskuddssituasjoner er det utfall av Fardal-

Aurland1 som er kritisk pga fare for overlast på Mauranger-Blåfalli. Med Sima-Samnanger 

idrift som forutsatt i alternativ 0, vil det ikke lenger være begrensninger med dagens 

kraftbalanse som vist i Figur 14. 

Fra Sauda og sørover mot Sørlandet går det i dagens kraftsystem kun en 

sentralnettsledning, Sauda-Hylen. Denne 300 kV ledningen er fra midten av 1960-tallet og 

har en relativt lav overføringskapasitet. Også fra Sauda og sørover kan overføringsbehovet i 

overskuddsperioder overstige overføringskapasiteten i dagens kraftsystem. Importbehovet 

                                                      
13

 Kapasiteten er uten belastningsfrakopling (BFK). 
14

 Kapasiteten er forutsatt produksjonsfrakopling (PFK) på 150 MW i Tyin kraftverk som aktiveres ved 
overlast eller utfall av Fardal-Aurland1. 
15

 Kapasiteten forutsetter dagens linetemperatur på 50 
o
C på 300 kV ledningen Mauranger-Blåfalli. 
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nordover i underskuddsperioder kan overstige importkapasiteten over Sauda-snittet som 

består av 300 kV ledningene Sauda-Nesflaten og Sauda-Hylen. I Tabell 10 er vist 

begrensende snitt/ledninger og overføringskapasiteter (N-1) ved dagens nett og alternativ 0. 

Det er forskjellige snitt/ledninger som begrenser i hhv underskudds- og 

overskuddssituasjoner. 

 
Tabell 10: Begrensende snitt/ledning og overføringskapasiteter ved dagens nett og alternativ 0. 
Begrensende ledning er understreket. 

Nett Balanse Snitt/ledninger  Kapasitet [MW] 

Dagens Underskudd Nesflaten-Sauda+ Hylen-Sauda 1100 

Dagens Overskudd Sauda-Hylen 900 

Alt.0 Underskudd Hylen-Sauda + Saurdal-Sauda 1900 

Alt.0 Overskudd Sauda-Hylen + Sauda-Saurdal  1600 

 

Med ny 300 (420) kV ledning Sauda-Saurdal og ny 420 kV ledning Sima-Samnanger idrift, vil 

disse begrensningene forsvinne med dagens kraftbalanse, se Figur 14. 

 

Mulig fremtidig kraftbalanse: 

I Produksjonsvekstscenarioet blir det et betydelig økt overføringsbehov fra Samnanger og 

sørover på grunn av et stort kraftoverskudd på Vestlandet i kombinasjon med økt 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet. Beregninger viser et overføringsbehov på 

Mauranger-Blåfalli på hhv om lag 2200 MW med 4500 MW utenlandskapasitet16 fra Sør-

/Sørvestlandet, se Figur 15. 

 
Figur 15: Overføringsbehov og nettbegrensninger fra Samnanger og sørover til Saurdal ved alt.0 og hhv 
Produksjonsvekstscenario og Industrivekstscenario stadium 2025 (grønn pil=ingen/små begrensninger, 
oransje=middels begrensninger og rød=store begrensninger). 

 

 

                                                      
16

 Her er forutsatt følgende utenlandsforbindelser: Skagerrak4 på 700 MW, NorNed2 på 700 MW, 
Nord.link/NorGer på 1400 MW utover dagens 1700 MW utenlandskapasitet. 
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Dersom utenlandskapasiteten fra Sør-/Sørvestlandet (Kvilldal) økes til 5900 MW, vil 

overføringsbehovet sørover øke med ca 400 MW til ca 2600 MW. Flyttes tilknytningspunktet 

for en av utenlandsforbindelsene med kapasitet på f.eks. 1400 MW fra Sør-/Sørvestlandet til 

BKK-området eller Sogn og Fjordane ved 5900 MW utenlandskapasitet, vil flyten fra 

Samnanger og sørover avlastes med hhv ca 900 MW og ca 700 MW flyt sørover på 

Mauranger-Blåfalli i Produksjonsvekstscenarioet. I alle tilfellene vil overføringsbehovet på 

300 kV ledningen sørover fra Samnanger, bli langt over ledningens kapasitet. For å håndtere 

overføringsbehovet er det da behov for å styrke sentralnett fra Samnanger/BKK-området til 

Sauda-området. 

Fra Sauda og sørover på de to 300 kV ledningene Sauda-Saurdal og Sauda-Hylen, 

viser beregningene et overføringsbehov på 2500 MW med 4500 MW utenlandskapasitet fra 

Sør-/Sørvestlandet, se Figur 15. Dersom utenlandskapasiteten fra Sør-/Sørvestlandet økes 

til 5900 MW, vil overføringsbehovet øke med ca 500 MW. Overføringsbehovet på de to 300 

kV ledningene fra Sauda og sørover, vil altså bli langt over snittets kapasitet. Det er da 

behov for å styrke overføringskapasiteten fra Sauda og sørover. 

Flyttes tilknytningspunktet for en av utenlandsforbindelsene med kapasitet på f.eks. 

1400 MW fra Sør-/Sørvestlandet til BKK-området eller Sogn og Fjordane ved 5900 MW 

utenlandskapasitet, vil flyten fra Sauda og sørover avlastes og være hhv ca 2200 MW eller 

2300 MW. Også i en slik situasjon er overføringsbehovet langt over snittets kapasitet. 

 

I Industrivekstscenarioet vil overføringsbehovet sørover fra Samnanger bli noe lavere enn i 

Produksjonsvekstscenarioet. Beregninger tyder på et overføringsbehov på Mauranger-

Blåfalli på om lag 1900 MW med 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet, se 

Figur 15. Overføringsbehovet sørover fra Samnanger, vil altså bli langt over alternativ 0 sin 

overføringskapasitet. 

Lasten i ytre deler av SKL-området øker betydelig i Industrivekstscenarioet til ca 1400 

MW pga økning av forbruket innen KII og petroleumsindustrien. De tre 300 kV ledningene ut 

til Haugalandet/Håvik-området vil dermed oppleve overføringsbegrensninger i 

tunglastperioder. Da lasten i lettlast om sommeren vil være på ca 1100 MW, vil det i tillegg 

ikke være mulig å oppfylle N-1 kriteriet ved revisjon av en av 300 kV ledningene. 

Sentralnettet til Haugalands-området må altså styrkes ved et slikt scenario. 

Nordover gjennom Sauda-snittet (Sauda-Hylen, Sauda-Saurdal og Sauda-Nesflaten) 

vil overføringsbehovet i underskuddsperioder bli opp mot ca 2300 MW og medføre 

overføringsbegrensninger med alt.0, se Figur 15. Det er da behov for å styrke 

overføringskapasiteten inn mot SKL-området/Sauda fra sør/sørøst. 

 

4.4 Oppsummering 

Indre Sogn er i dag forsynt kun over en 300 kV ledning. I importperioder vil feil på denne 

medføre mørklegging av området. Normalt vil forsyningen raskt gjenetableres såfremt det er 

tilstrekkelig med vann i kraftmagasinene og kraftverkene er tilgjengelige. Med mer enn ca 

100 MW økning av kraftproduksjon i Indre Sogn, viser analysene at det er behov for å øke 

overføringskapasiteten til området. Med ca 3-400 MW økning jmf 

Produksjonsvekstscenarioet vil det i tillegg være behov for å øke transformatorkapasiteten i 

Fortun. Ved Industrivekstscenario med ca 100 MW økt KII-forbruk i området, vil tiden med 

import samt maksimal import øke i forhold til i dag. Også dette scenarioet viser et behov for å 

øke transformatorkapasitet i Fortun. Dette scenarioet vil dessuten øke behovet for å etablere 

en 300 (420) kV ledning nr 2 inn til Fortun fra Sogndal. 
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Med de to nye 420 kV ledningene Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal idrift, vil 

begrensningene over Sognefjorden både i overskudds- og underskuddsperioder fjernes med 

dagens kraftbalanse. Ved Produksjonsvekstscenarioet viser analysene at det er behov for å 

styrke sentralnettet fra nordsiden av Sognefjorden og sørover betydelig. Dersom det i tillegg 

til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges ytterligere en 

utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, synes behovet over 

Sognefjorden omtrent uendret dersom man tilknytter utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller i 

BKK-området. Dersom man tilknytter utenlandsforbindelsen i Sogn og Fjordane nord for 

Sognefjorden, vil behovet reduseres, men allikevel være betydelig over kapasiteten for 

alternativ 0. Tilknytningspunktet for utenlandsforbindelse må dessuten ha minst tre 300 eller 

420 kV ledninger tilkoplet. Dersom man legger til grunn Industrivekstscenarioet vil 

overføringsbehov være vesentlig mindre enn i Produksjonsvekstscenarioet, men allikevel 

over kapasiteten til alternativ 0. Det er derfor også for dette scenarioet behov for å styrke 

overføringskapasiteten over Sognefjorden. 

Både Produksjonsvekst- og Industrivekstscenarioet viser at med 4500 MW 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet, er det behov for å styrke overføringskapasiteten 

fra BKK-området til SKL-området/Sauda. Det er også behov for å styrke sentralnettet sørover 

fra Sauda. 

Dersom tilknytningspunktet for ytterligere en kabelforbindelse for eksempel en 

Englandskabel på 1400 MW legges til BKK-området eller Sogn og Fjordane, vil 

overføringsbehovet sør for Samnanger reduseres. Tilknytningspunkt i Kvilldal gir derimot 

større overføringsbehov. Overføringsbehovet sør for Samnanger vil også med slike løsninger 

ligge betydelig over overføringskapasitet i alternativ 0. 

Med betydelig økning av KII- og petroleumsforbruket i Haugalands-området jmf 

Industrivekstscenarioet, er det også behov for å styrke SKL-ringen. 
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5. Analyse av nettforsterkningstiltak 

Basert på behovsvurdering for både Produksjonsvekst- og Industrivekstscenarioet synes det 

å være behov for å styrke overføringskapasiteten både internt på og til/fra Vestlandet 

(analyseområdet) i følgende områder: 

 Indre Sogn 

 Over Sognefjorden 

 Fra Samnanger og sørover 

 

I dette kapittelet er det vurdert ulike nettforsterkningstiltak for å håndtere dette fremtidige 

overføringsbehovet. 

For foreslåtte tiltak er sentrale miljø- og arealbruksverdier vurdert. Vurderingene av 

potensialet for arealbrukskonflikter baserer seg på kartstudier og gjennomgang av enkelte 

landsdekkende databaser herunder: Verneområder, vernede vassdrag, inngrepsfri natur, 

prioriterte naturtyper, villrein, friluftsliv, landbruk og bebyggelse. Landskap og kulturminner er 

ikke vurdert i denne forstudien. I tilfeller hvor traséen tidligere er konsekvensutredet eller 

kommentert i tidligere studier utført av Statnett eller andre nettselskaper, er vurderinger 

hentet fra disse. Basert på de overnevnte tema er det satt en samlet overordnet verdi på 

strekningen angitt som liten, middels eller stor verdi. Videre er det gjort en vurdering av 

hvilke tiltak som er planlagt på strekningene. I områder hvor traseene går gjennom verdifulle 

områder behøver ikke dette å medføre noe konflikt dersom det eneste en skal gjøre er å 

foreta mindre justeringer på eksisterende master. I motsatt ende av skalaen vil det være et 

omfattende inngrep å anlegge en ny 420 kV ledning gjennom et område hvor det ikke er 

kraftledninger i dag. Disse vurderingene oppgis som tiltakets omfang og beskrives som lite, 

middels eller stort. I denne utredningen er omfanget satt lik vurderingene i Tabell 11. 

 
Tabell 11: Skala for omfang ved ulike oppgraderingsløsninger. 

Oppgraderingsløsning Omfang 

Oppgradering av eksisterende master fra 300 kV til 420 kV Lite 

River 300 kV og bygger ny 420 kV (river først og bygger i samme gate) Lite / Middels 

River 300 kV og bygger ny 420 kV (bygger parallellt, river eksisterende etterpå) Middels / Lite 

River 132 kV og bygger ny 420 kV (river først og bygger i samme gate) Middels 

River 132 kV og bygger 420 kV (bygger parallellt, river eksisterende etterpå)   Middels / Stor 

Ny 420 parallellt med eksisterende 300/420 kV. Stor/middels 

Ny 420 parallellt med eksisterende 132 kV. Stor 

River 300 kV og bygger to 420 kV Stor 

Ny 420 i ny trase Stor 

 

Til sist er verdi og omfang kombinert etter metodikk fra vegvesenets håndbok 140 om 

konsekvensutredninger, se Figur 16. I noen grad er resultatet justert noe skjønnsmessig for å 

få frem nyanser som er avgjørende for studiens beslutningsrelevans.  
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Figur 16: Metodikk fra vegvesenets håndbok 140 for vurdering av potensiale for arealbrukskonflikter. 

 
 

 

5.1 Indre Sogn 

For Indre Sogn er det sett på følgende tre alternativer: 

A. Ny 300 (420) kV ledning Sogndal-Leirdøla samt riving av eksisterende 300 kV ledning 

på samme strekning. Temperaturoppgradering av 300 kV ledningen Leirdøla-Fortun 

til 80 eller 100 oC. Ny 300 (420) kV transformatorstasjon i Fortun samt utskifting av 

200 MVA transformator med ny 300 MVA transformator. 

B. Ny 300 (420) kV ledning Sogndal-Fortun uten noe ledningsriving. Ny 300 (420) kV 

transformatorstasjon i Fortun samt utskifting av 200 MVA transformator med ny 300 

MVA transformator. 

C. Ny 420 kV ledning Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal med nye 420 

kV transformatorstasjoner i Leirdøla, Fortun, Øvre Årdal, Borgund og Hallingdal. 

Dagens 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Leirdøla evt.Nuken-Leirdøla, Leirdøla-Fortun, 

Øljusjøen-Hemsil1 samt alle tre 132 kV ledningene Fortun-Ø.Årdal kan da rives. Da 

det er her blir 420 kV drift i Fortun forutsettes det her to nye 300 MVA transformatorer 

i stasjonen. 

 

Alternativene er vist i Figur 17 og Figur 18. 
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Figur 17: Mulige nettforsterkninger i Indre Sogn hhv ny 300 (420) kV ledning Sogndal-Leirdøla og 
Sogndal-Fortun med ny 300 (420) kV transformatorstasjon i Fortun (svart=eksisterende nett, lilla=nytt nett 
med riving av eksisterende anlegg og rød=nytt nett uten riving). 

 
 
Figur 18: Mulig nettforsterkning i Indre Sogn ny 420 kV ledning Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-
Borgund-Hallingdal med nye 420 kV transformatorstasjoner i Leirdøla, Fortun, Ø.Årdal, Borgund og 
Hallingdal (svart=eksisterende nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg og rød=nytt nett uten 
riving). 

 
 

A. Sogndal-Leirdøla: 

For å legge til rette for den planlagte kraftproduksjon i Indre Sogn, er det tilstrekkelig å bygge 

en ny 300 (420) kV kraftledning fra Sogndal til Leirdøla, temperaturoppgradere 300 kV 
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ledningen Leirdøla-Fortun og skifte ut 200 MVA transformatoren i Fortun med en 300 MVA 

transformator. 

En ny 300 (420) kV kraftledning Sogndal-Leirdøla blir ca 30 km lang. Kostnaden for 

denne samt riving av dagens 300 kV linje på samme strekning er estimert til ca 0,2 

mrd.NOK. Omtrent 1 mil fra Sogndal er det i dag en T-avgreningen på ledningen (Nuken). 

Denne T-avgreningen er tilknyttet kraftverket Årøy 1 på ca 70 MW. Ved en eventuell 

oppbygging av et 132 kV regionalnett mot Sogndal til erstatning for dagens 66 kV nett, kan 

T-avgreningen fjernes.  

Kostnadene ved temperaturoppgradering av den 34 km lange 300 kV ledningen 

Leirdøla-Fortun fra 50 oC til for eksempel 80 oC, er ikke kartlagt, men antas å være mulig 

innenfor noen titalls millioner kr.  

Dagens 300 kV anlegg i Fortun transformatorstasjon er en provisorisk løsning med en 

300 MVA og en 200 MVA transformator tilknyttet samme bryterfelt. For å bedre forsyningen 

av forbruket bør det vurderes og forskutere utskifting av 200 MVA trafoen (fabrikasjonsår 

1975) med en 300 MVA transformator samt installere et nytt bryterfelt til denne 

transformatoren. Med økning av forbruket hos Hydro Årdal på ca 100 MW som skissert i 

Industrivekstscenario, vil behovet for to 300 MVA trafoer i Fortun øke ytterligere. Kostnaden 

for ny 300 (420) kV transformatorstasjon i Fortun med en ny transformator med felt, er 

estimert til ca 0,3 mrd.NOK. Totalt blir kostnaden for dette alternativet ca 0,6 mrd.NOK. 

Alternativet vurderes å ha middels/liten potensiell arealbrukskonflikt. 

 

B. Sogndal-Fortun: 

For å gjøre kraftforsyningen til Indre Sogn enda mer robust for å håndtere langvarige 

feilsituasjoner som for eksempel mastehavari, kan det bygges en linje nr 2 inn til området. En 

løsning vil da være å bygge fra Sogndal til Fortun parallelt med dagens 300 kV luftledning 

Fardal/Sogndal-Leirdøla-Fortun som er ca 65 km lang. Kostnadene for dette sammen med 

ny Fortun transformatorstasjon og utskifting av dagens 200 MVA transformator med en 300 

MVA transformator, er om lag 0,8 mrd. NOK. Alternativet vurderes å ha middels/stor 

potensiell arealbrukskonflikt. 

 

 

C. Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal: 

Alternativ til ny 300 (420) kV ledning Sogndal-Fortun er ny 420 kV ledning Sogndal-Leirdøla-

Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Nes/Hallingdal og riving av eksiterende ledninger Sogndal-Leirdøla-

Fortun-Ø.Årdal samt Øljusjøen-Hemsil 2. En slik ledning vil bli ca 210 km lang og vil sammen 

med nye stasjoner koste ca 3,1 mrd.NOK. Det er da mulig å sanere betydelig med 300 kV og 

132 kV ledninger hhv 150 km og 3 stk a 25 km (Fortun-Ø.Årdal). Alternativet vurderes å ha 

middels/stor potensiell arealbrukskonflikt. 

 

Sammenlikning og vurdering av alternativene 

Alternativ C knytter 420 kV nettet i Midt-Norge og Sør-Norge sammen. For å kunne 

sammenlikne alternativet med alternativene A og B må også disse knytte sammen 420 kV 

nettene i Midt- og Sør-Norge. Det er da naturlig å inkludere ny 420 kV ledning Sogndal-

Aurland1 i alternativene A og B. Disse alternativene er sammenliknet i Tabell 12.  
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Tabell 12: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 
forsyningssikkerhet (++++=meget god forsyningssikkerhet) for de ulike alternativer for Indre Sogn. 

Alternativer for  

Indre Sogn 

Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Netto ny 

ledning (km) 

Arealbruks-

konflikt 

Forsynings-

sikkerhet 

A2: Aurland1-

Sogndal-Leirdøla 

1,0 0 Middels + 

B2: Aurland1-

Sogndal-Fortun 

1,2 65 Middels/stor +++ 

C: Sogndal-Ø.Årdal-

Borgund-Hallingdal 

3,1 42 Middels/stor ++++ 

 

Tabell 12 viser at estimert investeringskostnad for alternativ A2 er lavest og at alternativ B2 

kun er 0,2 mrd.NOK dyrere. Investeringskostnad for alternativ C vurderes å være om lag tre 

ganger så høy som alternativ A2 og B2. 

Arealbrukskonfliktene vurderes å være mindre for alternativ A2 enn for de to andre 

alternativene som vurderes å ha omtrent lik arealbrukskonflikt.  

 

Alle de tre alternativene legger til rette for den planlagte økningen av vannkraftproduksjonen i 

Indre Sogn jmf Produksjonsvekstscenario 2025. 

Med dagens forbruk er det ikke momentanreserve ved feil på sentralnettsledningen 

inn til området eller ved feil på 300 MVA transformatoren i Fortun. Alle de tre alternativene 

sikrer momentanreserve ved feil på sentralnettstransformator i Fortun. 

Som dagens nett oppfyller heller ikke alternativ A2 kravet om momentanreserve for 

forbruket i Indre Sogn ved feil på en sentralnettsledning. Alternativ B2 og C sikrer derimot 

momentanreserve også ved ledningsfeil da det blir to sentralnettsledninger inn til området. 

Som Tabell 12 viser vurderes alternativ C å gi noe bedre forsyningssikkerhet enn alternativ 

B2. Dette skyldes at alternativ C har en gjennomgående 420 kV ledning som sikrer tosidig 

forsyning med to uavhengige innmatingsledninger fra to forskjellige stasjoner hhv Sogndal og 

Hallingdal. Alternativ B2 har to parallelle ledninger som forsynes fra samme innmatingspunkt 

(Sogndal) og vurderes således å være litt mer sårbar enn alternativ C, men allikevel en god 

forsyningssikkerhet. Alternativ B2 og C vil gjøre at Hydro slipper å holde igjen vann i Tyin 

kraftverk for å sikre eget forbruk i området. Alternativ A2 vil medføre en tilnærmet uendret 

situasjon som i dag der de holder igjen vann tilsvarende om lag 220 GWh. 

Alternativene B2 og C er robuste tiltak både i forhold til en reduksjon eller en økning 

av forbruket i Indre Sogn. 

 

Samlet vurdering av investeringskostnad, arealbrukskonflikt og forsyningsmessig forhold 

virker alternativ B2 gunstigere enn alternativ C. Alternativ A2 er ikke en naturlig løsning å 

starte med dersom man på sikt ønsker å ende opp med alternativ B2. Da må man i så fall 

ikke rive, men beholde dagens 300 kV ledning Sogndal-Leirdøla. Alternativ A2 kan 

videreføres til alternativ C. Alternativ B2 er en fleksibel løsning som kan videreføres både til 

alternativ A2 og alternativ C. 

 

Forskjellen i investeringskostnader mellom de to alternativene A og B er om lag 0,2 

mrd.NOK. Det må vurderes nærmere om den økte investeringskostnaden og den økte 

miljøbelastningen som følge av en ledning nr 2 helt til Fortun, kan forsvares av reduserte 

avbruddskostnader og av reduserte kostnader for Hydro mht å holde igjen vann ved Tyin 

kraftverk. 
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5.2 Over Sognefjorden 

For å tilrettelegge for store mengder ny kraftproduksjon jmf Produksjonsvekstscenarioet, er 

det behov for to 420 kV ledninger over Sognefjorden. I Industrivekstscenarioet er det behov 

for kun én 420 kV ledning.  

 

For å imøtekomme overføringsbehovet ved Produksjonsvekstscenarioet er det behov for to 

420 kV ledninger over Sognefjorden. Det er vurdert å forsterke sentralnettet i følgende fire 

korridorer som vist i Figur 19: 

 Midtre: Sogndal-Aurland1 

 Østre: Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal 

 Vestre: Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger 

 Kyst: Grov-Frøyset-Modalen-Samnanger evt. Grov-Frøyset-Kollsnes-Fana-

Samnanger 

 
En ny 420 kV ledning over Sognefjorden knytter 420 kV nettet i Midt-Norge og Sør-Norge 
sammen. Dette er et tiltak som blir en videreføring av Ørskog-Sogndal for å bedre utnyttelsen 
av denne og for å legge til rette for ytterligere produksjons- og forbruksøkning i Sogn og 
Fjordane og i Midt-Norge.  
 
Figur 19: Mulige korridorer for nettforsterkninger over Sognefjorden. 

 
 

Alternativene er nærmere beskrevet under. 

 

Sogndal-Leirdøla-Fortun-Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal (Østre korridor) 

Dette alternativet består av å bygge ca 210 km ny 420 kV ledning Sogndal-Leirdøla-Fortun-

Ø.Årdal-Borgund-Hallingdal/Nes samt å rive omtrent like mye 300 og 132 kV ledninger.  

Alternativet er vist i Figur 18. Investeringskostnad for alternativet er estimert til om lag 3,1 

milliarder NOK. Alternativet vurderes å ha middels/stor potensiell arealbrukskonflikt.  

Sogndal

Aurland1

Ø.Årdal

Frøyset

Ålfoten

Samnanger

Nes

Fana

Modalen

Fortun

Borgund

Leirdøla

Jostedal

Usta

Sima

Hemsil1

Hemsil2

Refsdal

Evanger

Hove

Østre

Midtre
Vestre

Grov

Kyst

Kollsnes



Systemutredning av sentralnettet i Vestlandsregionen  Juni 2011 

Dok.id. 1534014  Side 41 

 

 

Sogndal-Aurland1 (Midtre korridor) 

Den midtre korridoren består av å bygge ny 420 kV ledning Fortun-Sogndal og Sogndal-

Aurland1 på hhv ca 65 km og ca 50 km. Eksisterende 300 kV ledning Sogndal/Fardal-

Aurland1 (ca 47 km) kan da rives, se Figur 20.  

 
Figur 20: Mulig nettforsterkning over Sognefjorden, ny 420 kV ledning Sogndal-Aurland1 og rive 
eksisterende 300 kV ledning Sogndal/Fardal-Aurland1 (svart=eksisterende nett, 
oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende, rød=nytt nett). 

 
 
For den planlagte 420 kV ledningen fra Sogndal til Aurland1, vurderes det å bygge triplex-

ledning (3 strømførende liner) i stedet for duplex-ledning for å få mest mulig 

overføringskapasitet på strekningen. Kostnaden for en ny ledning vil være om lag 0,4 

milliarder NOK. Dette inkluderer bryterfelt, flytting av autotrafo i Aurland1 til Sogndal og riving 

av eksisterende 300 kV ledning. Med riving av dagens 300 kV ledning vil det være mulig å 

flytte dagens 420/300 kV autotransformator på 700 MVA i Aurland 1 til nye Sogndal 

transformatorstasjon. Dette vil bedre reserveforholdene ved utfall av den nye 1000 MVA 

autotransformatoren i Sogndal slik at man reduserer faren for innestengt produksjon i Indre 

Sogn. 

Traséen går gjennom et landskapsvernområde i tilknytning til ”Verdensarvområdet rundt 

Nærøyfjorden”. Tiltaket vil trolig være konfliktfylt, men i vernebestemmelsene åpnes det for 

anleggelse av nye kraftledninger. Alternativet vurderes å ha middels/stor potensiell 

arealbrukskonflikt. Investeringskostnadene er estimert til om lag 1,2 milliarder NOK.  

 
Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger (Vestre korridor) 

Dette alternativet består av å bygge ca 62 km ny 420 kV ledning og spenningsoppgradere ca 

93 km 300 kV ledninger Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger samt å rive ca 

57 km 300 kV ledninger. Alternativet er vist i Figur 21. 
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Figur 21: Mulig nettforsterkning over Sognefjorden, ny/sp.oppgr. 420 kV ledning Fortun-Sogndal-
Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger og rive eksisterende 300 kV ledning Sogndal-Hove/Refsdal, 
Evanger-Samnanger (svart=eksisterende nett, oransje=spenningsoppgradering av eksisterende nett, 
lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg og rød=nytt nett uten riving). 

 
 

Investeringskostnad for alternativet er estimert til om lag 2,3 milliarder NOK. Tiltaket vurderes 

å ha middels/stor potensiell arealbrukskonflikt. 

 
 
Grov-Frøyset-Modalen-Samnanger evt. Grov-Frøyset-Kollsnes-Fana-Samnanger 

(Kystkorridor) 

Grov-Frøyset-Modalen-Samnanger (indre kystalternativ) består av å bygge ca 177 km ny 

420 kV ledning og spenningsoppgradere ca 53 km 300 kV ledninger samt å rive ca 17 km 

300 kV ledninger. Alternativet er vist i figuren under. 
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Refsdal-Modalen 40

Modalen-Evanger 30

Evanger-

Samnanger

23 17 17

Sum 93 127 57
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Figur 22: Mulig nettforsterkning over Sognefjorden, ny/sp.oppgr. 420 kV ledning Fortun-Sogndal og Grov-
Frøyset-Modalen-Evanger-Samnanger og rive eksisterende 300 kV ledning Evanger-Samnanger 
(svart=eksisterende nett, oransje=spenningsoppgradering av eksisterende nett, lilla=nytt nett med riving 
av eksisterende anlegg og rød=nytt nett uten riving). 

 
 

Investeringskostnad for alternativet er estimert til om lag 3,3 milliarder NOK. En ny 420 kV 

ledning gjennom kystnaturen i Sogn og Fjordane, et område uten ledninger i dag, vurderes å 

medføre stor/middels potensiell arealbrukskonflikt.  

 

Grov-Frøyset-Kollsnes-Fana-Samnanger (ytre kystalternativ) består av å bygge ca 210 km 

ny 420 kV ledning og spenningsoppgradere ca 54 km 300 kV ledninger samt å rive ca 50 km 

300 kV ledninger. Kartskisse av alternativet er vist i Figur 23. 
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Figur 23: Mulig nettforsterkning over Sognefjorden, ny/sp.oppgr. 420 kV ledning Fortun-Sogndal og Grov-
Frøyset-Mongstad-Kollsnes-L.Sotra-Fana-Samnanger (svart=eksisterende nett, 
oransje=spenningsoppgradering av eksisterende nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg og 
rød=nytt nett uten riving). 

 
 

Investeringskostnad for alternativet er estimert til om lag 6,4 milliarder NOK. Dette ytre 

kystalternativet vurderes å ha stor potensiell arealbrukskonflikt.  

 

Sammenlikning og vurdering av alternativene 

Alle de fem alternativene Østre, Midtre, Vestre, Indre kyst og Ytre kyst, knytter 420 kV nettet i 

Midt-Norge og Sør-Norge sammen samt sikrer forbruket i Indre Sogn momentan reserve ved 

feil på en enkelt sentralnettskomponent. De vil også gi et mer robust sentralnett mellom 

Viklandet og Sogndal ifht å håndtere feil på 420 kV ledningen på denne strekningen. Disse 

alternativene er sammenliknet i Tabell 13.  

 
Tabell 13: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og økt 
overføringskapasitet nord-sør for de ulike alternativer over Sognefjorden. 

Alternativer for  

Indre Sogn og over Sognefjorden 

Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Netto ny 

ledning 

(km) 

Arealbruks-

konflikt 

Overførings- 

kapasitet 

Nord-Sør 

Østre: Sogndal-Borgund-Hallingdal 3,1 42 Middels/stor ++ 

Midtre: Fortun-Sogndal-Aurland1 1,2 65 Middels/stor +++ 

Vestre: Fortun-Sogndal-Modalen-

Samnanger 

2,3 70 Middels/stor ++ 

Indre kyst:Fortun-Sogndal og Grov-

Frøyset-Modalen-Samnanger 

3,3 160 Stor/middels ++ 

Ytre kyst: Fortun-Sogndal og Grov-

Frøyset-Kollsnes-Samnanger 

6,4 160 Stor ++ 

 

Tabell 13 viser at estimert investeringskostnad for Midtre alternativ er lavest med 1,2 

mrd.NOK og at Vestre alternativ er nest lavest med 2,3 mrd.NOK. Miljømessig er Midtre 
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Fortun-Sogndal 65
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Kollsnes-L.Sotra 35 35

L.Sotra-Fana 15 15

Fana-Samnanger 34

Sum 54 210 50
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alternativ best sammen med Vestre og Østre alternativ med en potensiell arealbrukskonflikt 

på middels/stor. Systemmessig er Midtre alternativ best pga korteste trasélengde mellom 

420 kV nettet nord og sør for Sognefjorden. Tiltaket gir en overføringskapasitet over 

Sognefjorden på ca 1900 MW. 

 

Det er altså gunstigst først å bygge ny 420 kV ledning Aurland1-Sogndal med videreføring til 

enten Leirdøla eller Fortun.  Eksisterende 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Aurland1 kan rives. 

Dersom man velger kun å gå til Leirdøla kan eksisterende 300 kV ledning Fardal/Sogndal-

Leirdøla rives. Dersom man velger å bygge helt inn til Fortun bør dagens 300 kV ledning 

Fardal/Sogndal-Leirdøla-Fortun beholdes. For Sogndal-Aurland 1 er utgangspunktet at 

eksisterende 300 kV ledning først rives slik at ny 420 kV ledning kan plasseres i eksisterende 

trasé. Hensynet til lokale mijøforhold og hensyn til driften av kraftsystemet kan gi andre 

utbyggingsstrategier. Dette vil bli gjenstand for grundig vurdering når prosjektene starter opp. 

For Indre Sogn som er ensidig forsynt må ny 300/420 kV ledning først bygges før eventuelt 

eksisterende 300 kV ledning rives. 

Ny 420 kV ledning Aurland1-Sogndal-Fortun (Leirdøla) er det gunstigste tiltaket for å styrke 

overføringskapasiteten over Sognefjorden og til Indre Sogn da denne midtre korridoren er 

betydelig kortere enn østre, vestre og kyst-korridoren. 

 

For å legge til rette for all den nye planlagte produksjonen som er skissert i 

Produksjonsvekstscenarioet stadium 2025 og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-

/Sørvestlandet17, vil det bli behov for en 420 kV ledning nr 2 over Sognefjorden. 

Dersom det i tillegg til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges 

ytterligere en utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, synes det å være 

behov for to 420 kV ledninger over Sognefjorden uansett om man tilknytter 

utenlandsforbindelsen i Kvilldal, BKK-området eller Sogn og Fjordane (nord for 

Sognefjorden). Figur 13 viser at flyten blir lavest over Sognefjorden med tilknytningspunkt i 

Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden. Tilknytningspunktet for utenlandsforbindelser må 

dessuten ha minst tre 300 eller 420 kV ledninger tilkoplet. 

 

Det er miljømessig og kostnadsmessig gunstigst å bygge 420 kV ledning nr 2 i vestre 

korridor dvs. Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger. Dette tiltaket krever kun 

nybygging på strekningen Sogndal-Refsdal og deler av Evanger-Samnanger samtidig som 

det meste av 300 kV nettet på strekningen kan rives. Kapasitetsmessig over Sognefjorden er 

alternativene like. For forsyningen av BKK- og SKL-området samt nye utenlandsforbindelser 

på Sør-/Sørvestlandet, er tiltaket klart å foretrekke framfor østre alternativ. Østre alternativ vil 

medføre økt kraftflyt og periodevise begrensinger i sentralnettet i Hallingdalen hvis ikke 

nettet videre mot Oslo også styrkes. Det er også vurdert å styrke nettet videre sørover mot 

Oslo med en 420 kV ledning. Dette vil redusere noe av behovet for å styrke nettet fra 

Samnanger og sørover, men det vil ikke fjerne behovet. Spesielt med betydelig 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet er ikke tiltaket gunstig i forhold til å dekke 

overføringsbehovet på Vestlandet. Det gir dessuten betydelig høyere nettap enn å styrke 

nettet på Vestlandet. Med utenlandsforbindelse fra BKK-området er ikke tiltaket tilstrekkelig 

og det er nødvendig med enda en 420 kV forbindelse over Sognefjorden inn mot BKK-

området. For Indre Sogn vil tiltaket være gunstig da det gir tosidig forsyning til området. 

 

                                                      
17

 Det innbefatter 1700 MW på Skagerrak, 1400 MW på NorNed og 1400 på Nord.Link. 



Systemutredning av sentralnettet i Vestlandsregionen  Juni 2011 

Dok.id. 1534014  Side 46 

 

Kystalternativene har potensielt størst arealbrukskonflikt med hhv stor/middels eller stor 

arealbrukskonflikt. I tillegg er de dyre og gir ingen systemmessig fordel i forhold til Vestre 

alternativ. Disse vil først være aktuelle ved betydelig økt produksjon eller forbruk langs denne 

kyststrekningen. 

 

Da det på kort sikt ikke er behov for mer enn én 420 kV ledning over Sognefjorden kan 420 

kV ledning nr. 2 avventes utviklingen av overføringsbehovet. 

 

5.3 Samnanger og sørover 

Behovet for nytt nett sør for Samnanger avhenger i stor grad av antallet utenlandskabler fra 

Sør-/Sørvestlandet og mengden nye kraftproduksjon på Vestlandet. I det følgende ser vi på 

nettutviklingen i to trinn: Det første trinnet gir én sammenhengende 420 kV ledning fra 

Samnanger til Sauda, mens det andre trinnet gir to 420 kV forbindelser mellom de samme 

stasjonene. 

 

Da det i dag er kun en sentralnettsledning mellom Samnanger og SKL-området, er det 

miljømessig gunstigere å oppgradere denne ifht å bygge ny 420 kV ledning i ny trasé. 

 

5.3.1 Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda – 1.trinn 

For å legge til rette for økt kraftproduksjon og økt forbruk på Vestlandet samt økt 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet, er det behov for minst én 420 kV ledning mellom 

Samnanger og Sauda. Det er gunstigst å spenningsoppgradere dagens 300 kV ledning 

Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda. Denne nettforsterkningen består av følgende tiltak: 

 utvidelse av Samnanger transformatorstasjon  

 ny 420 kV ledning Samnanger (Kvamsskogen)-Mauranger og rive eksisterende 300 

kV ledning på samme strekning  

 ny Mauranger stasjon 

 spenningsoppgradere 300 kV ledningen Mauranger-Blåfalli til 420 kV med bruk av 

eksisterende master og faseliner 

 ny 420 kV Blåfalli transformatorstasjon  

 ny 420 kV ledning Blåfalli-Sauda og rive eksisterende 300 kV ledning på samme 

strekning. 

 

Dette tiltaket forutsetter som minimum at det er bygget ny 420 kV transformatorstasjon i 

Sauda og at overføringskapasiteten over Sauda-snittet økes. I Figur 24 er vist kartskisse 

over tiltaket. 
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Figur 24: Mulig nettforsterkning fra Samnanger til Sauda, ny/sp.oppgr. 420 kV ledning Samnanger-
Mauranger-Blåfalli-Sauda (svart=eksisterende nett, oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med 
riving av eksisterende, rød=nytt nett uten riving). 

 
 

Tiltaket er estimert å koste om lag 2,0 milliarder NOK. Miljømessig vurderes tiltaket 

akseptabelt med middels potensiale for arealbrukskonflikter. Det er i utgangspunktet ingen 

netto økning i ledningslengde. Utgangspunktet er at eksisterende 300 kV ledninger Sauda-

Blåfalli og Mauranger-Kvamsskogen/Samnanger rives først slik at ny 420 kV ledning kan 

plasseres i eksisterende trasé. Hensynet til lokale mijøforhold og hensyn til driften av 

kraftsystemet kan gi andre utbyggingsstrategier for ulike delstrekninger. Dette vil bli 

gjenstand for grundig vurdering når prosjektene starter opp. Tiltaket gir en 

overføringskapasitet fra Mauranger og sørover på ca 1600-1700 MW. Det vil si omtrent en 

dobling av overføringskapasiteten i forhold til alternativ 0. Dette tiltaket passer således bra 

med kapasitetsøkningen som ny 420 kV Sogndal-Aurland1 over Sognefjorden gir. Økt 

kraftproduksjon på Nordvestlandet vil dermed kunne overføres fra Sogndal via Aurland1, 

Sima, Samnanger og Sauda mot Sørlandet. Disse tiltakene vil således passe godt sammen 

som 1.trinn i utbyggingen av sentralnettet på Vestlandet. 

 

5.3.2 To 420 kV ledninger mellom Samnanger og Sauda – 2.trinn 

For å legge til rette for all den nye planlagte produksjonen som er skissert i 

Produksjonsvekstscenarioet stadium 2025 og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-

/Sørvestlandet18, må det bygges en 420 kV ledning nr 2 fra Samnanger og sørover. 

Dersom det i tillegg til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges 

ytterligere en utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, synes det å være 

behov for to 420 kV ledninger fra Samnanger og sørover dersom man tilknytter 

utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller Sogn og Fjordane. Tilknytningspunkt i Kvilldal gir størst 

                                                      
18

 Det innbefatter 1700 MW på Skagerrak, 1400 MW på NorNed og 1400 på Nord.Link. 
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overføringsbehov mellom Samnanger og Sauda med ca 2600 MW på Mauranger-Blåfalli 

som Figur 15 viser. Dersom tilknytningspunkt flyttes nord til Sogn og Fjordane, vil behovet 

reduseres en del, til ca 1900 MW. Da overføringskapasiteten på denne 420 kV ledningen i 

trinn 1, er ca 1700 MW, vil det bety at det også ved dette alternativet er behov for 420 kV 

ledning nr 2 mellom Sauda og Samnanger. Legges derimot tilknytningspunktet til BKK-

området, vil det sannsynligvis kunne holde med én 420 kV ledning mellom Samnanger og 

Sauda. 

 

Nedenfor er det sett på ulike nettforstrekningsløsninger mellom Samnanger og Sauda. 

Venstre figur i Figur 25 er i vist alternativ med dobbel 420 kV ledning Samnanger-

Mauranger-Blåfalli-Sauda. Høyre figur i Figur 25 viser alternativ med dobbel 420 kV ledning 

Samnanger-Mauranger-Blåfalli, enkelt 420 kV ledning Blåfalli-Sauda og ny 300 (420) kV 

ledning Blåfalli-Husnes-Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-Sauda. 

 
Figur 25: Mulige nettforsterkninger langs eksisterende traséer fra Samnanger til Sauda 
(svart=eksisterende nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende, rød=nytt nett). 

 
 

Til venstre i Figur 26 er vist alternativ med enkel 420 kV ledning Samnanger-Mauranger-

Blåfalli-Sauda og en 420 kV ledning Samnanger-Fana-Stord-Blåfalli og duplex 300 (420) kV 

ledning Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-Sauda. Til høyre i Figur 26 er vist alternativ med enkel 

420 kV ledning Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda og enkel 420 kV ledning Samnanger-

Fana-Stord-Spanne-Håvik-Kårstø-Sauda. 
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Figur 26: Mulige nettforsterkninger i langs kysten fra Samnanger til Sauda (svart=eksisterende nett, 
oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende, rød=nytt nett uten riving). 

 
 

Sammenlikning og vurdering av alternativene 

Alle de fire alternativene Eksisterende 1, Eksisterende 2, Kyst 1 og Kyst 2, knytter 420 kV 

nettet i BKK-området sammen med 420 kV nettet på Sørvestlandet (Saurdal/Kvilldal). Disse 

alternativene er sammenliknet i Tabell 14 som oppsummerer investeringskostnader, netto ny 

ledning, arealmessige konfliktpotensiale og overføringskapasitet for de ulike alternativer. 

 
Tabell 14: Investeringskostnader, netto ny ledning, arealmessige konfliktpotensiale og 
overføringskapasitet (++++=høyest kapasitet og ingen begrensning) for de ulike alternativer mellom 
Samnanger og Sauda. 

Samn-Sauda Inv.kost (mrd.NOK) Netto ny ledning (km) Arealbrukskonflikt Ovf.kapasitet 

Eksisterende 1 3,0 122 Stor +++ 

Eksisterende 2 5,9 85 Middels/stor +++ 

Kyst 1 6,9 72 Middels/stor +++ 

Kyst 2 6,5 58 Middels/stor ++++ 

 

Av de fire alternativene er Eksisterende 1 det klart gunstigst kostnadsmessig og med kyst-

alternativene som de klart dyreste. Kostnadsmessig er differensen mellom Eksisterende 1 

alternativet som ikke omfatter SKL-ringen, og de andre alternativene som omfatter SKL-

ringen vesentlig mindre enn det som fremgår av Tabell 14. Dette skyldes at da det i løpet av 

de kommende 20-30 år er et betydelig reinvesteringsbehov i SKL-ringen. Dette gjelder 

spesielt 300 kV kablene, 300 kV transformatorstasjonene og 300 kV linjene Sauda-Håvik og 

Sauda-Kårstø-Håvik. Disse kostnadene kan beløpe seg til om lag 3 milliarder. 

Miljømessig fremstår alle fire alternativene mer eller mindre likeverdig, men med en 

noe større potensiell arealbrukskonflikt med Eksisterende 1 alternativ. De indre alternativene 

(Eksisterende 1 og Eksisterende 2) medfører stor konflikt i enkelte avgrensede området da 

det vil være utfordrende å få plass til to ledninger parallelt. Gode løsninger på de vanskelige 

delstrekningene vil kunne redusere konfliktpotensialet. Kystalternativene derimot vil medføre 

ny 420 kV ledning på den uberørte strekningen mellom Fana og Stord (Midtfjellet). 
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Alternativene bortsett fra Eksisterende 1 alternativet legger til rette for betydelig økt 

forbruk i Haugalands-området som skissert i Industrivekstscenarioet. 

Av de fire alternativene over synes alternativ 1 med nye 420 kV ledninger langs 

eksisterende traséer, Eksisterende1, samt alternativ 2 med ny 420 kV ledning langs kysten, 

Kyst 2, å være de to alternativene som gir høyest overføringskapasitet. De vurderes også å 

gi tilstrekkelig overføringskapasitet for å legge til rette for all ny kraftproduksjon som er med i 

Produksjonsvekstscenario samt 5900 MW utenlandskapasitet fra Sør-/sørvestlandet. Dette 

forutsetter at sentralnettet fra Sauda og sørover styrkes tilstrekkelig.  

 

5.4 Hele analyseområdet 

For å nyttiggjøre seg nettforsterkningene i hvert av de 3 områdene hhv Indre Sogn, over 

Sognefjorden og mellom Samnanger og Sauda, må man se disse i sammenheng. Økning av 

overføringsbehovet vil skje gradvis som følge av gradvis økt forbruk, produksjon og nye 

utenlandsforbindelser. Nettutviklingen er derfor delt opp i to trinn der 1.trinn bør realiseres i 

innen 2020, mens 2.trinn kan avventes for å se hvordan behovet utvikler seg. Det som er 

viktig er at 1.trinn passer inn i utviklingen av 2.trinn og at man finner den gunstigste 

nettløsningen for både 1. og 2.trinn. I dette kapittelet presenteres kostnadene og 

nyttevirkningene ved hhv trinn 1 og trinn 2. 

5.4.1 En gjennomgående 420 kV ledning på Vestlandet – 1.trinn  

1.trinn i oppgradering av sentralnettet på Vestlandet består av følgende tiltak se Figur 27: 

 Ny 300 (420) kV ledning Sogndal-Fortun uten noe riving evt. Sogndal-Leirdøla med 

riving av eksisterende 300 kV ledning Sogndal-Leirdøla (ca 30 km) evt. Nuken-

Leirdøla (ca 20 km). I tillegg består forsterkningen av en ny 300 (420) kV 

transformatorstasjon med ny 300 MVA transformator i Fortun. 

 Ny 420 kV Sogndal-Aurland1 med riving av eksisterende 300 kV ledning på samme 

strekning. 

 Ny 420 kV ledning Samnanger/Kvamsskogen-Mauranger og Blåfalli-Sauda med 

riving av eksisterende 300 kV ledninger på samme strekning. I tillegg består 

forsterkningen av spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV ledning 

Mauranger-Blåfalli, ny 420 kV transformatorstasjon i Mauranger og Blåfalli. 

 

Her forutsettes sentralnettet fra og med Sauda og sørover tilstrekkelig oppgradert. 
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Figur 27: Anbefalt 1.trinn av nettforsterkninger. Ny/sp.oppgr. 420 kV ledning Fortun/Leirdøla-Sogndal-
Aurland1 og Samnanger-Mauranger-Blåfalli-Sauda (svart=eksisterende nett, 
oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg, rød=nytt nett uten 
riving av eksisterende anlegg). 

 
 

Både Produksjonsvekstscenario og Industrivekstscenario viser et behov for minimum trinn 1. 

Dette tiltaket legger til rette for ca 4 TWh økt kraftproduksjon (her antatt kun vannkraft) utover 

alternativ 0 dersom sentralnettet fra Sauda og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. I forhold 

til i dag betyr det en økning av kraftproduksjonen på ca 9-10 TWh. Nytteverdi av ny 

produksjon inklusive sertifikater anslås til ca 6,5 mrd NOK19. Tiltaket vil gi reduserte nettap 

anslagsvis inntil 0,2 TWh pr år avhengig av forutsetninger. Dette tilsvarer en nåverdi på ca 

1,1 mrd.NOK. Med netto nåverdi på investeringskostnad på ca 2,1 mrd.NOK, gir det en netto 

nytte på om lag 5,5 mrd.NOK for alternativet. 

 

5.4.2 To 420 kV ledninger fra Sogn og Fjordane og sørover på Vestlandet – 2.trinn 

Med Produksjonsvekstscenario er det behov for et 2.trinn som består av å bygge en 420 kV 

ledning nr 2 fra Sogn og Fjordane og sørover. Ved en utvikling som Industrivekstscenario er 

det for 2.trinn kun behov for å styrke sentralnettet fra BKK-området og sørover samt i SKL-

ringen. 

Fra Sogn og Fjordane og sørover er Vestre korridor dvs. spenningsoppgradering/ny 

420 kV ledning Sogndal-Hove/Refsdal-Modalen-Evanger-Samnanger gunstigst alternativ. 

Mellom Samnanger og Sauda tas det ikke her stilling til hvilken av de fire skisserte 

                                                      
19

 Kraftpris og sertifikatpris er satt til hhv ca 40 og 20 øre/kWh. Utbyggingskost for vannkraft er satt til 
4,5 kr/kWh. Årlige driftskostnader er satt til 1 % av utbyggingskostnaden. 
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alternativene som bør velges. Det viktigst er at trinn 1 passer inn i alle de fire alternativene. I 

Figur 28 er vist Kyst 2 alternativet. 

 
Figur 28: Mulig trinn 2 av nettforsterkninger. (svart=eksisterende nett, oransje=spenningsoppgradert nett, 
lilla=nytt nett med riving av eksisterende anlegg, rød=nytt nett uten riving av eksisterende anlegg). 

 
 

Alternativene Eksisterende 1 og Kyst 2 vil legge til rette for ca 5 TWh økt kraftproduksjon 

(her antatt 1,5 TWh vannkraft og resten vindkraft) utover 1.trinn dersom sentralnettet fra 

Sauda og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. Alternativene Eksisterende 2 og Kyst 1 vil 

legge til rette for noe mindre økning i kraftproduksjonen, ca 4 TWh. Økt nytteverdi av ny 

vannkraftproduksjon inklusive sertifikater ifht trinn 1 anslås til ca 0,6 mrd NOK. Den lave 

nytteøkningen skyldes forutsetningen om at ny produksjon utover 9 TWh er vindkraft som er 

estimert til å ha marginal lønnsomhet. Redusert nettap i forhold til 1.trinn vil bli anslagsvis 0,1 

TWh pr år som tilsvarer en nåverdi på ca 0,3 mrd.NOK. I Tabell 15 er vist nåverdi av 

investeringskostnader for trinn 1 og 2 samlet (forutsatt ferdigstillelse stadium 2025), netto 

nåverdi og mulig økning i kraftproduksjonen ved de ulike alternativer ifht alternativ 0. 
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Tabell 15: Nåverdi av investeringskostnader for trinn 1 og 2 samlet, økt produksjon ifht alt.0 og netto 
nåverdi for de ulike alternativer mellom Samnanger og Sauda. 

Alternativ Nåverdi Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Økt produksjon ifht 

alt.0 (TWh) 

Netto nåverdi 

(mrd.NOK) 

Eksisterende 1 3,1 9 5,4 

Eksisterende 2 4,7 8 3,8 

Kyst 1 5,0 8 3,5 

Kyst 2 4,8 9 3,7 

 

Ut fra Tabell 15 kommer alternativet Eksisterende 1 best ut med en netto nåverdi på 5,4 

mrd.NOK. Dette alternativet legger imidlertid ikke til rette for forbruksøkningen som er 

skissert i Industrivekstscenarioet. Med dette alternativet har trinn 1 og 2 samlet omtrent 

samme samfunnsøkonomisk lønnsomhet som trinn 1. De andre alternativene gir imidlertid en 

lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn trinn 1. Alternativene Eksisterende 2, Kyst 1 og 

Kyst 2 som omfatter SKL-ringen, vil komme gunstigere ut dersom man tar hensyn til 

fremtidige reinvesteringskostnader. Trinn 2 legger imidlertid til rette for økt forbruk og 

produksjon på Vestlandet samt økt utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet. 
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Det er mange planer og stort potensiale for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Det 

ser ut som dette området, vil få et stort kraftoverskudd dersom ikke forbruket øker 

tilsvarende. Det er uansett sannsynlig med både økt produksjon og økt forbruk. Begge deler 

vil kreve styrking av sentralnettet. Dersom det blir stort kraftoverskudd både på Vestlandet og 

i Norden, må dette eksporteres ut av Norden. Det er planer om flere utenlandsforbindelser 

fra Sør-/Sørvestlandet. Økt utenlandskapasitet vil alene øke behovet for å styrke 

sentralnettet på Vestlandet. I kombinasjon med økt produksjon vil behovet bli enda større. Et 

styrket sentralnett vil også legge til rette for økt forbruk på Vestlandet. 

 

Med de to nye 420 kV ledningene Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal idrift, vil 

begrensningene over Sognefjorden både i overskudds- og underskuddsperioder fjernes med 

dagens kraftbalanse. Ved Produksjonsvekstscenario og 4500 MW utenlandskapasitet fra 

Sør-/Sørvestlandet er det behov for to 420 kV ledninger over Sognefjorden. Dersom det i 

tillegg til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges ytterligere en 

utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, endres maksimalt 

overføringsbehov lite om man tilknytter utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller BKK-området. 

Dersom utenlandsforbindelsen tilknyttes Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden reduseres 

overføringsbehovet en del, med det synes også i en slik situasjon å være behov for to 420 

kV ledninger over Sognefjorden. Med 1400 MW utenlandsforbindelse tilknyttet BKK-området 

blir det behov for at én av de to 420 kV ledningene over Sognefjorden føres til BKK-området. 

Tilknytningspunktet trenger dessuten minst tre 300 eller 420 kV ledninger tilkoplet for å gi en 

tilfredsstillende drift av utenlandsforbindelsen. Ved Industrivekstscenario og 4500 MW 

utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet holder det med én 420 kV ledning over 

Sognefjorden.  

 

Ved Produksjonsvekstscenario og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet er det 

behov for to 420 kV ledninger mellom BKK-området/Samnanger og SKL-området/Sauda. 

Dersom det i tillegg til 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet bygges ytterligere 

en utenlandsforbindelse på 1400 MW for eksempel til England, synes det å være behov for 

to 420 kV ledninger mellom Samnanger og Sauda uansett om man tilknytter 

utenlandsforbindelsen i Kvilldal eller Sogn og Fjordane. Tilknytningspunkt i Kvilldal gir størst 

overføringsbehov mellom Samnanger og Sauda. Dersom tilknytningspunktet flyttes nord til 

Sogn og Fjordane, vil behovet reduseres en del, men ikke tilstrekkelig til å unngå 420 kV 

ledning nr 2 mellom Sauda og Samnanger. Legges derimot tilknytningspunktet til BKK-

området, vil det sannsynligvis kunne holde med én 420 kV ledning mellom Samnanger og 

Sauda. Ved Industrivekstscenario og 4500 MW utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet 

synes det behov for to 420 kV ledninger mellom Samnanger og Sauda. Det er da også 

behov for å styrke sentralnettet ut til Haugalandet (Håvik). 

 

Det vil uansett være behov for én 420 kV ledning over Sognefjorden og én 420 kV ledning 

mellom BKK-området og SKL-området. Det gunstigste tiltaket er å spenningsoppgradere 

eksisterende 300 kV ledninger på de aktuelle strekningene mellom Sogndal og Aurland 1 

samt mellom Samnanger og Sauda.  

 

I Figur 29 er vist anbefalt 1.trinn og mulig langsiktig utvikling av sentralnettet på Vestlandet. 
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Figur 29: Anbefalt 1.trinn (2020) og mulig langsiktig (2025-30) utvikling, trinn 2, av sentralnettet på 
Vestlandet. (svart=eksisterende/forutsatt nett, oransje=spenningsoppgradert nett, lilla=nytt nett med 
riving av eksisterende, rød=nytt nett uten riving av eksisterende anlegg). 

 
 

I Tabell 16 er vist antatt realiseringsperiode, investeringskostnad, produksjonsøkning, netto 

ny trasé, potensiell arealbrukskonflikt og netto nåverdi for anbefalt 1.trinn og mulig langsiktig 

nettutvikling betegnet som 2.trinn på Vestlandet. 

 
Tabell 16: Anbefalt nettutvikling, 1.trinn, og mulig nettutvikling, 2.trinn, med mulig realiseringsperiode, 
investeringskostnader, økt produksjon, netto ny trasé, arealmessige konfliktpotensiale og netto nåverdi. 
Trinn 2 inkluderer trinn 1. 

Realiserings-

periode / 

trinn 

Tiltak Inv.kost 

(mrd.NOK) 

Økt 

produksjon 

ifht alt.0 (i 

dag) (TWh) 

Netto ny trasé 

(km) / Potensiell 

arealbrukskonflikt 

Netto 

nåverdi 

(mrd.NOK) 

2017-2020 / 

1. 

Leirdøla/Fortun-

Sogndal-

Aurland1 

1,0-1,2 

4 (9-10) 

0-65 /  

Middels-

Middels/stor 

5,5 

2018-2020 / 

1. 

Samnanger-

Blåfalli-Sauda 

2,0 0 / Middels 

2025-2030 / 

2. 

Sogndal-

Modalen-

Samnanger  

2,5-2,7  

8-9 (13-15) 

0-70 / Middels-

Middels/stor  

3,5-5,4 

2025-2030 / 

2. 

Samnanger- 

Sauda 

3,0-6,9 58-122 / 

Middels/stor - 

Stor 

 

1.trinn som bør realiseres innen 2020 er estimert å koste om lag 3 milliarder NOK innenfor 

analyseområdet. Utenfor analyseområdet og da spesielt fra Sauda og sørover vil det være 
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behov for betydelige investeringer, men dette er ikke vurdert nærmere her. Tiltaket består av 

følgende nettforsterkningstiltak: 

 Sauda-Samnanger: Ny 420 kV ledning Sauda-Blåfalli og Mauranger-

Samnanger/Kvamsskogen, spenningsoppgradering av 300 kV ledningen Blåfalli-

Mauranger til 420 kV. Eksisterende 300 kV ledning Sauda-Blåfalli og Mauranger-

Samnanger/Kvamsskogen kan rives. Ny 420 kV transformatorstasjon i Blåfalli og 

Mauranger samt utvidelse av Samnanger transformatorstasjonen. I tillegg må det 

etableres en 420 kV transformatorstasjon i Sauda samt at Sauda-snittet styrkes.  

 Over Sognefjorden: Ny 420 kV ledning fra Aurland1 til Sogndal samt riving av 

eksisterende 300 kV ledning Aurland1-Fardal/Sogndal. 

 Indre Sogn: Ny 300 (420) kV ledning enten til Fortun eller Leirdøla. For å oppfylle 

Statnetts krav om momentanreserve ved feil på en enkelt komponent for forbruk over 

200 MW, må det bygges en 300 (420) kV ledning Sogndal-Fortun samtidig som 

dagens 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Leirdøla-Fortun beholdes. I tillegg må det 

installeres en ny 300 MVA transformator med bryterfelt i Fortun. Da det er en 

provisorisk 300 kV løsning i Fortun i dag, foreslås en ny 300 (420) kV 

transformatorstasjon i Fortun. For å legge til rette for den planlagte økningen i 

kraftproduksjon i Indre Sogn, holder det å bygge en ny 300 (420) kV ledning Sogndal-

Leirdøla og rive eksisterende 300 kV ledning Fardal/Sogndal-Leirdøla. Det må jobbes 

videre med å vurdere hvilket nettforsterkningstiltak som er gunstigst 

samfunnsøkonomisk. 

 

Trinn 1 vil legge til rette for ca 4 TWh økt kraftproduksjon utover alternativ 0 dersom 

sentralnettet fra Sauda og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. I forhold til i dag betyr det en 

økning av kraftproduksjonen på ca 9-10 TWh (forutsatt 7-8 TWh vannkraft i tillegg til 

Energiverk Mongstad). Netto nåverdi som følge av realisering av 4 TWh vannkraft, vurderes 

å være betydelig, ca 5,5 mrd. NOK. På strekningene Sauda-Samnanger og Aurland1-

Sogndal er utgangspunktet at eksisterende 300 kV ledning rives først slik at ny 420 kV 

ledning kan plasseres i eksisterende trasé. Hensynet til lokale mijøforhold og hensyn til 

driften av kraftsystemet kan gi andre utbyggingsstrategier for ulike delstrekninger. Dette vil bli 

gjenstand for grundig vurdering når prosjektene starter opp. For Indre Sogn som er ensidig 

forsynt må ny 300/420 kV ledning først bygges før eventuelt eksisterende 300 kV ledning 

rives.Tiltaket vurderes å ha middels til middels/stor potensiale for arealbrukskonflikter.  

 

2.trinn som kan avventes for å se utviklingen av overføringsbehovet vurderes her å 

realiseres i perioden 2025-30. Over Sognefjorden vurderes det som gunstigst å oppgradere 

eksisterende 300 kV nett fra Sogndal via Modalen til Samnanger. Den sørlige delen mellom 

Samnanger og Sauda, er det ikke tatt stilling til hvilket av de fire vurderte alternativene som 

er gunstigst. Investeringskostnad for trinn 1 og 2 samlet er estimert til ca 5-10 milliarder NOK 

og vil legge til rette for ca 4-5 TWh økt kraftproduksjon utover 1.trinn avhengig av hvilket 

alternativ som velges mellom Samnanger og Sauda. Det forusettes at sentralnettet fra Sauda 

og sør-/sørøstover styrkes tilstrekkelig. Netto nåverdi av trinn 2 (inklusive trinn 1) er vurdert å 

være mindre eller lik nåverdien til trinn 1. Denne lave nytteøkningen skyldes forutsetningen 

om at ny produksjon utover 11 TWh er vindkraft som er estimert til å ha marginal 

lønnsomhet. Trinn 2 vil uansett både legge til rette for økt forbruk og produksjon på 

Vestlandet samt økt utenlandskapasitet fra Sør-/Sørvestlandet. 
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