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Sammendrag
Statnett har gjennomført en analyse av hvordan tilknytning av NorthConnect påvirker behov for
innenlandske nettforsterkninger. Vår analyse viser at vi må gjøre mindre tiltak på eksisterende anlegg i
og inn til Sima. Utover dette ser det ut til å være mulig å drifte NorthConnect uten ytterligere tiltak i
transmisjonsnettet, og vi ser at NorthConnect i liten grad påvirker lønnsomheten i våre prosjekter.
Tilsvarende påvirker våre prosjekter i liten grad lønnsomheten til NorthConnect. Vi kan dermed vurdere
NorthConnect og andre tiltak uavhengig av hverandre.
NorthConnect har i sin konsesjonssøknad lagt til grunn 50% av investeringskostnaden på AurlandSogndal (-425 MNOK) og 100% spart investeringskostnad for oppgradering av hele Sauda-Samnanger til
420 kV (+1720 MNOK) i sin vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det vil si at de legger til grunn
om at NorthConnect reduserer fremtidige innenlandske nettinvesteringer med om lag 1300 MNOK.
Prinsipielt sett bør NorthConnect ta hensyn til interne flaskehalser i det norske kraftsystemet i sin
samfunnsøkonomiske analyse, enten i form av redusert nytte eller ved å legge til kostnader/sparte
investeringer (slik de har gjort). Ettersom NorthConnect og våre prosjekter påvirker hverandre i såpass
liten grad, mener vi det ikke har noen hensikt å regne detaljert på hvor mye nyttereduksjon/kostnader
NorthConnect bør inkludere under "Nettokostnad innenlandske nettforsterkninger".
Oppsummert mener vi at det kun er kostnadene for tiltak i og inn til Sima som må inngå under posten
"Nettokostnad innenlandske nettforsterkninger" i vurderingen av den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten til NorthConnect.
Det er behov for å gjøre mindre tiltak på forbindelser inn til Sima
Det er tre 420 kV-ledninger inn til Sima. To av disse (mot Aurland og Dagali) har begrenset kapasitet som
følge av at de er bygd med kun en line per fase på høyfjellstrekningene. De har en kapasitet som i
perioder gjør det nødvendig å redusere handelskapasiteten på NorthConnect, selv med intakt nett. Vi
kan imidlertid gjøre rimelige tiltak for å øke kapasiteten. Dersom vi temperaturoppgraderer begge
ledningene unngår vi kapasitetsbegrensninger på NorthConnect ved intakt nett. Foreløpige vurderinger
tilsier at det vil være mulig å temperaturoppgradere disse strekningene, men vi må ut i felt for å bekrefte
dette og for å anslå kostnader for eventuelle tiltak.
Sogndal-Aurland kan være lønnsom – NorthConnect har liten påvirkning
Ledningen Sogndal-Aurland begrenser i dag kapasiteten over Sognefjorden. Vi ser at utviklingen
fremover gir mer tid med flaskehals og større prisforskjeller. I tillegg har ledningen reinvesteringsbehov.
Vi har fått tallfestet fornyelsesbehovet, og usikkerheten rundt fremtidige fornyelser er redusert
sammenlignet med tidligere analyser. Dette betyr relativt høye kostnader i nullalternativet, noe som
reduserer forskjellen mot kostnadene i oppgraderingsalternativet. Planlagt systemvern vil redusere
nytten av en oppgradering, samtidig som flere investeringsbeslutninger på ny fornybar kraft nord for
Sognefjorden øker nytten. Samlet sett er vår foreløpige vurdering at oppgradering av Sogndal-Aurland
trolig er lønnsom, også uten NorthConnect.
NorthConnect påvirker i liten grad lønnsomheten av Sogndal-Aurland, selv om den fører til at
flaskehalsen øker. Det er to hovedårsaker til dette, og de gjelder ofte for interne norske flaskehalser.
For det første ser vi at den samfunnsøkonomiske kostnaden av selv en betydelig flaskehals over
Sognefjorden er relativt beskjeden. For det andre kommer en vesentlig del av nytten av en oppgradering
som økt flaskehalsinntekt på forbindelsene til utlandet. Fordi vi normalt eier mellomlandsforbindelsene
felles med TSOen på andre siden, må vi dele denne inntekten likt med dem. Et selvstendig poeng er om
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det vil bli akseptert av handelspartneren på britisk side å ha en betydelig flaskehals på norsk side rett i
nærheten av tilknytningspunktet.
Dersom Sogndal-Aurland ikke er forsterket før tilknytning av NorthConnect, vil det gi utfordringer i
driften. Det vil bli en betydelig flaskehals på snittet over Sognefjorden. Vi har likevel ikke grunnlag for å
si at oppgradering av Sogndal-Aurland er en forutsetning for tilknytning av NorthConnect. Det er flere
tiltak for å håndtere flaskehalsen i drift. Både flytbasert markedskobling, en revurdering av
prisområdeinndelingen og mer systemvern bidrar til å avlaste det aktuelle snittet, og samtidig gjøre det
enklere å håndtere flaskehalsen.
Ettersom det trolig er lønnsomt å oppgradere Aurland-Sogndal uavhengig av NorthConnect, har vi ikke
sett behov for å gå mer i detalj på hvordan det eventuelt blir å drifte systemet med NorthConnect uten
denne forsterkningen. Da Sogndal-Aurland kan være lønnsom i seg selv, og siden NorthConnect har
mindre å si for lønnsomheten, så er vår vurdering at prosjektene kan sees som uavhengige av hverandre.
NorthConnect påvirker i liten grad nytten av tiltak mellom Sauda og Samnanger
NorthConnect vil redusere flyten sør for Samnanger. I konseptvalgutredningen for Sauda-Samnanger
fra 2013 planla vi en gradvis oppgradering av strekningen til 420 kV. Vår oppdaterte analyse fra 2015
viser blant annet at lavere forventede kraftpriser og flytbasert markedsløsning reduserer nytten ved
oppgradering.
Den mest begrensende strekningen Blåfalli-Mauranger skal temperaturoppgraderes i 2019, noe som
har en lav kostnad. Vi har sendt melding for å forsterke forbindelsen mellom Mauranger og Samnanger.
Vår analyse viser at NorthConnect reduserer flaskehalsen, men forbindelsen påvirker i liten grad
nyttevirkningen av oppgradering mellom Sauda og Samnanger.
Andre virkninger av NorthConnect i Sør-Norge
Etter oppgradering av Sogndal-Aurland vil 300 kV-forbindelsen fra Sogndal til Samnanger bli
begrensende for overføringskapasiteten over Sognefjorden. Vår analyse viser at NorthConnect har liten
påvirkning på denne forbindelsen, og vi ser verken behov for eller lønnsomhet av en oppgradering.
Vi ser at NorthConnect vil gi en vesentlig avlastning på Hallingdalsnittet, som i dag har flyt østover i
mesteparten av tiden. Redusert flyt i Hallingdal blir kompensert av økt import til Østlandet over Hasleog Flesaker-snittet.

ii

Innholdsfortegnelse
Sammendrag
Innholdsfortegnelse

i
iii

1
1.1
1.2
1.3

Innledning
Analysen omfatter vurdering av innenlandsk nettbehov som følge av NorthConnect
Forutsetninger for analysen
Analytisk fremgangsmåte

1
1
1
1

2
2.1
2.2
2.3

Kraftsystemet i region Vest
Beskrivelse av dagens situasjon
Utviklingen de kommende årene endrer flytmønstret
Andre forhold som også kan påvirke flytmønsteret

3
3
6
8

3
3.1
3.2
3.3

Om forhold i og inn til Sima stasjon
Beskrivelse av Sima stasjon, ledningene inn til stasjonen og dagens kapasitet
Flytendringer inn til Sima som følge av North Connect
Tekniske forhold i Sima stasjon

11
11
11
13

4
4.1
4.2

Sogndal-Aurland og NorthConnect er lite avhengige av hverandre
Sogndal-Aurland kan være lønnsom å oppgradere til 2025 – også uten NorthConnect
NorthConnect øker flaskehalsen men har lav effekt på nytten av oppgradering

14
14
16

5
5.1
5.2
5.3

NorthConnect påvirker i liten grad nytten av tiltak mellom Sauda og Samnanger
Vi tilpasser trinnvis oppgradering til behovet
NorthConnect avlaster flyten sør for Samnanger
NorthConnect har liten innvirkning på nytten av oppgradering

18
18
18
19

6
6.1
6.2
6.3

Påvirkning på andre snitt i Sør-Norge
NorthConnect har liten påvirkning på flyten mellom Sogndal og Samnanger
NorthConnect avlaster flyten på Hallingdalsnittet
Utkobling av ledninger blir i liten grad vanskeliggjort av NorthConnect

20
20
20
21

Vedlegg I – Forutsetninger om produksjon og forbruk

22

iii

1

Innledning

1.1

Analysen omfatter vurdering av innenlandsk nettbehov som følge av NorthConnect

NorthConnect har søkt om konsesjon etter energiloven for å eie og drifte en 1400 MW HVDCforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Selskapet er eid av Vattenfall, Agder Energi, Lyse og E-CO
Energi.
I konsesjonssøknad sendt 14.6.2017 skriver NorthConnect at prosjektet gir stor samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. Videre skriver de at tilkoblingen til Sima er svært gunstig for det norske nettet:
NorthConnect vil bidra til å avlaste transmisjonsnettet, redusere overføringstap og innenlandske
nettinvesteringer, bedre forsyningssikkerheten på Vestlandet og gi mulighet til utvikling av ny
kraftproduksjon i området.
I henhold til Prop. 98 L (2015-2016) om endringer i energiloven må Statnett bidra i vurderingen av
hvordan etablering av nye mellomlandsforbindelser vil virke inn på kraftsystemet, blant annet i form av
endrede systemdriftskostnader, virkninger på eksisterende mellomlandsforbindelser og behovet for
innenlandske nettinvesteringer. I denne rapporten gir vi en vurdering av behovet for innenlandske
nettinvesteringer som følge av NorthConnect.

1.2

Forutsetninger for analysen

NorthConnect planlegger å sette mellomlandsforbindelsen i drift 1. kvartal 2023. Vi har lagt dette
tidspunktet til grunn i vår analyse av innenlandsk nettbehov. Til 2023 har Statnett gjennomført flere
innenlandske nettinvesteringer og satt i drift NordLink og NSL. Utviklingen i det europeiske og det
nordiske kraftmarkedet har stor betydning for hvordan norsk kraftflyt vil endre seg, og her legger vi
Statnetts Langsiktige Markedsanalyse til grunn. For mer detaljerte forutsetninger, se vedlegg I.
Vi har forutsatt at Norden innfører flytbasert markedskobling før 2023. Flytbasert markedskobling gir
bedre utnyttelse av den fysiske nettkapasiteten. Det gjør den ved å ta hensyn til fysikken i nettet i
markedskoblingen, sammen med fordelingen av produksjon og forbruk. Isolert sett forventer vi at
flytbasert markedsklarering gir mindre men mer hyppige prisforskjeller. I sum reduserer dette det
samfunnsøkonomiske tapet knyttet til flaskehalser, sammenlignet med dagens markedsløsning.
NorthConnect søker om en mellomlandsforbindelse med 1400 MW utvekslingskapasitet. I følge
konsesjonssøknaden vurderer de å designe både kabel og strømretterstasjonene for å tåle betydelig
temporær overlast. Ved å gjøre dette kan en ifølge NorthConnect tilby balansetjenester uten å reservere
denne kapasiteten på kabelen. Vi har for lite informasjon til å vurdere de nettmessige konsekvenser av
eventuell temporær overlast, og har kun vurdert utvekslingskapasitet på 1400 MW.
I analysen har vi vurdert om begrensninger i dagens nett kan føre til kapasitetsbegrensninger på
NorthConnect, og hva som skal til for å unngå kapasitetsbegrensninger.

1.3

Analytisk fremgangsmåte

For å forstå hvordan NorthConnect vil påvirke det norske kraftsystemet bruker vi fundamentale
kraftsystemmodeller. Gjennom simuleringer kan vi utforske hvordan produksjon, forbruk, kraftflyt og
tap vil endres med en 1400 MW-forbindelse tilknyttet i Sima.
Med Samnett-modellen simulerer vi både kraftmarked og kraftsystemet med god tidsoppløsning
sekvensielt over ett år, gitt våre forutsetninger om produksjon, forbruk og overføringskapasitet ved ulike
stadier framover i tid. For å få fram effekten av varierende tilsig, temperatur, vind og sol, simulerer vi
normalt over 25 historiske værår hver gang. Samnett løser flaskehalser mellom prisområder med
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flytbasert markedskobling. Vi har mulighet for en finere inndeling prisområder i modellen enn i dagens
marked, og forutsetter en inndeling som i størst mulig grad løser flaskehalsene i det aktuelle scenarioet.
Med PSS/E-modellen vurderer vi kapasitetsgrenser og spenningsforhold, og studerer feilsituasjoner og
utfall mer i detalj. Resultatene fra modellsimuleringer drøftes alltid opp mot historikk, kunnskap fra
tidligere analyser og driftserfaringer. Vi gjør også sensitivitetsanalyser for å belyse hvordan en annen
utvikling i sentrale forutsetninger, enn det vi legger til grunn i basisscenarioet, påvirker analysene.
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Kraftsystemet i region Vest

2.1

Beskrivelse av dagens situasjon

Regionen har stor variasjon i både produksjon og forbruk
I nettutviklingssammenheng omfatter region Vest fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
nord for Boknafjorden. På grunn av begrensninger i transmisjonsnettet internt i regionen, deler vi
området i tre:




Nord for Sognefjorden – Sogn og Fjordane (SFE-området)
Området mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden (BKK-området)
Sunnhordland mellom Hardangerfjorden og Boknafjorden (Haugalandet)

Forbruket i regionen er i hovedsak lokalisert langs kysten og er knyttet til smelteverkene,
petroleumsindustrien og Bergen by. Mesteparten av produksjonen kommer fra vannkraftverk i
fjellområdene. Figur 2-1 viser simulert gjennomsnittlig produksjon og forbruk for regionen.

Figur 2-1. Simulert gjennomsnittlig produksjon og forbruk per måned for dagens kraftsystem i region Vest

Som figuren viser har regionen store variasjoner i både produksjon og forbruk over året. I tillegg svinger
produksjon og forbruk mellom år med forskjellig værsituasjon. Det er kraftoverskudd i et normalår, men
moderat magasinkapasitet fører til at det kan være betydelig importbehov i kalde og tørre perioder.
Omvendt er det stort eksportbehov i våte perioder om våren, sommeren og høsten.
Flere store nettutviklingsprosjekter pågår eller er nylig avsluttet i regionen
Transmisjonsnettet i region Vest består i dag av 300 kV og 420 kV-forbindelser som vist i kartet til venstre
i figur 2-2. Flere større nettutviklingsprosjekt pågår eller er nylig avsluttet i regionen. I desember 2013
satte Statnett i drift Sima-Samnanger. Den nye 420 kV-ledningen bedrer leveringspåliteligheten inn til
BKK-området. Fortsatt mangler deler av forbruket i BKK-området reserve, dersom det skjer feil i nettet
i perioder med høyt forbruk. Denne sårbarheten øker når Energiverk Mongstad etter plan blir faset ut i
desember 2018. En ny 300 (420) kV-ledning fra Kollsnes via Mongstad til Modalen er under bygging og
skal etter planen settes i drift i 2019. Ledningen er også kjent som Ytre ring.
I desember 2016 satte Statnett i drift en ny 420 kV-forbindelse mellom Ørskog og Sogndal. Forbindelsen
bedrer forsyningssikkerheten i Midt-Norge og bidrar til realisering av ny fornybar kraftproduksjon på
Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.
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Til 2022 skal også Vestre korridor, helt sør i regionen, være ferdig oppgradert til 420 kV. Vestre korridor
vil bidra til å kunne utnytte de nye mellomlandsforbindelsene fullt ut, men styrker også
forsyningssikkerheten og legger til rette for ny fornybar kraftproduksjon.
Kartet til høyre i figur 2-2 viser kraftsystemet etter at alle prosjekter som er under bygging og
investeringsbesluttet er ferdigstilt.

Figur 2-2. Kart over transmisjonsnettet i region Vest. Til høyre dagens nett og til venstre nettet etter prosjekter
nå under bygging og investeringsbesluttet er ferdigstilt

4

Det er i dag perioder med flaskehals over Sognefjorden og sør for Samnanger
Kraften flyter i dag oftest sørover fra Sogn og Fjordane, over Sognefjorden og videre henholdsvis
vestover mot BKK-området og østover gjennom Hallingdal mot Østlandet. Det er i hovedsak variasjoner
i tilsiget som styrer størrelsen på flyten, der våte perioder gir høyere flyt. I slike perioder kan de to 300
kV-ledningene som inngår i snittet over Sognefjorden være en flaskehals. Figur 2-3 viser at flyten
vanligvis går fra nord til sør på Sogndal-Aurland, og at flyten kan variere betydelig mellom år.
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Figur 2-3. Historisk flyt på Sogndal-Aurland, der de lyse
linjene viser enkeltår fra 2004 til 2017 og den blå viser
varighet for alle årene

Figur 2-4. Historisk flyt på Samnanger-Mauranger, der
de lyse linjene viser enkeltår fra 2007 til 2017 og den
blå viser varighet for alle årene

På ledningen mellom Samnanger og Sima går flyten mot vest i mesteparten av tiden. Størrelsen på flyten
er stort sett t av variasjoner i forbruket i BKK-området. Ledningen er på 420 kV og utgjør ingen flaskehals.
På ledningen fra Samnanger mot Blåfalli varierer flytretningen over døgnet og over året. Typisk flyter
kraften sørover mot forbrukssentra om dagen, og nord om natten og i helgen, når Norge importerer på
forbindelsene til Danmark og Nederland. Vi ser i dag oftere nordgående enn sørgående flyt på
strekningen, men slik figur 2-4 viser har det historisk ofte vært balansert utveksling over året. I perioder
med stort tilsig og mye produksjon på kraftverkene i området, flyter kraften sørover på ledningen
gjennom hele døgnet, og variasjonene mellom dag og natt er mindre. I slike perioder kan ledningen
utgjøre en flaskehals for flyt sørover.
Oftest lik pris i hele Sør-Norge, men også timer med flaskehals ut av NO5
Prisområdet NO5 består i dag av BKK-området, deler av SFE-området og Hallingdal. Siden NO5 ble
opprettet har det i all hovedsak vært lik pris eller små prisforskjeller mellom NO5 og de omkringliggende
områdene NO1 og NO2. Gjennomsnittlig prisforskjell time for time mot NO1 og NO2 har siden
oppstarten i 2010 vært ca. 0,5 EUR/MWh. I timene med prisforskjell er det oftest NO5 som har lavest
pris. Dette oppstår i to typer situasjoner:
Perioder på vinteren med kortvarige pristopper i NO1 og NO2 mens prisen i NO5 blir satt av
vannverdien i regulert vannkraft – altså normal pris i NO5 og høy utenfor
Prisforskjeller som følge av høy uregulert produksjon i NO5 – altså lav pris i NO5 og normal pris
utenfor
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Den første typen har gitt kortvarige perioder med høye prisforskjeller, stort sett drevet av at vi har hatt
effektprising i NO1, og til dels NO2, som ikke har slått inn i NO5. Denne situasjonen oppstår primært på
vinteren når det er kaldt og effektmarginen er lav i det nordiske markedet. Situasjon nummer to oppstår
i sommerhalvåret ved høyt tilsig til vannkraftverkene i NO5. Med Ørskog-Sogndal i drift er NO5 også
fysisk koblet til prisområdet NO3 (Midt-Norge). Våre beregninger indikerer at dette bidrar til en viss
reduksjon i prisforskjellene.

Figur 2-5. Timespriser i NO1 og NO5 under tre dager i
januar 2016 illustrerer en situasjon med kortvarig
pristopp i NO1 som ikke smitter inn i NO5

Figur 2-6. Timespriser i NO1 og NO5 under tre dager i
juli 2016 illustrerer en situasjon med høyt tilsig og
lavere vannverdi i NO5 enn i NO1

Utover på 2020-tallet forventer vi mer av begge situasjonene. Tettere sammenkobling med kontinentet
og Storbritannia i kombinasjon med videre nedleggelse av termisk kraft i våre naboland vil føre til flere
timer med lav effektmargin og pristopper i Sør-Norge og Sør-Sverige. Mer uregulert tilsig som følge av
klimaendringer, fortsatt utbygging av småkraft, vindkraft og etter hvert solkraft i Norden vil føre til større
kjørepress om sommeren. Våre modeller klarer godt å gjenskape flaskehals som følge av høy uregulert
produksjon, men vi har noen utfordringer med å få frem prisforskjeller i perioder med lav effektmargin.
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre modelleringen og drøfter resultatene opp mot driftserfaring og
historisk data for en samlet vurdering av fremtidige flaskehalser.

2.2

Utviklingen de kommende årene endrer flytmønstret

Både interne og eksterne utviklingstrekk påvirker flyten i region Vest i de kommende årene. Tre ting får
spesielt stor betydning for regionen.
Det er omfattende planer om utbygging av ny fornybar produksjon i regionen
Statnett bygger to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia
Flere industrier har varslet om forbruksøkninger
Stor utbygging av ny fornybar produksjon vil øke behovet for kraftoverføring
Det er et stort potensial for ny fornybar kraftproduksjon i flere områder i region Vest. Samlet er det for
tiden mer enn 2 500 MW fornybarprosjekter under planlegging, der halvparten har fått konsesjon og
halvparten fortsatt er under behandling. Bare i Sogn og Fjordane er det søkt eller gitt konsesjon til litt
over 3 TWh vannkraft og 2 TWh vindkraft.
Hvor mye av dette som vil bli realisert og til hvilken tid er usikkert. Men våre simuleringer viser at videre
utbygging av ny fornybar kraft i Sogn og Fjordane og opp til Sunndalsøra øker flyten vesentlig på
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Sognefjordsnittet. Også utbygging lenger nord, som pågående vindkraftutbygging på Fosen og Snillfjord,
pålaster snittet. Mot 2021 forventer vi omtrent 2 TWh vannkraft og 4 TWh vindkraft utbygget i Norge
nord for Sognefjorden. Våre simuleringer viser at dette fører til flere timer med flaskehals på snittet, og
at flyten over snittet blir spesielt høy om sommeren. For å imøtekomme økende flaskehals på snittet
arbeider Statnett for tiden med å utvikle mer systemvern på Sogndal-Aurland.
Det er også omfattende planer om ny småkraft i BKK-området, i hovedsak langs ledningen SamnangerEvanger. Dette vil øke flyten på 300 kV-ledningen på strekningen, men våre simuleringer viser også økt
transitt av kraft hele veien fra Sogndal og ned til Blåfalli. Flytøkningen blir spesielt stor i våte perioder.
Nye mellomlandsforbindelser trekker mer kraft sørover
Statnett bygger for tiden to nye mellomlandsforbindelser. Én 1400 MW-forbindelse til Tyskland og én
til Storbritannia kommer på drift i hhv 2019 og 2021. Mesteparten av kraften som går til eksport på de
to nye mellomlandsforbindelsene kommer fra kraftverk nært landingspunktene i Ertsmyra og Kvilldal.
Men forbindelsene påvirker flyten i hele Sør-Norge. I region Vest øker flyten i sørgående retning på
ledningen fra Samnanger og sør mot Sauda og våre simuleringer viser flere timer med sørgående enn
nordgående flyt. Figur 2-7 og figur 2-8 viser at det fortsatt vil det være store svingninger i flyten mellom
dag og natt, og at svingningene blir større med de nye forbindelsene. De nye mellomlandsforbindelsene
øker også flyten over Sognefjordsnittet, i både sør- og nordgående retning.

Figur 2-7. Gjennomsnittlig simulert kraftflyt for
vinteruke i 2017 og 2021 på Samnanger-Mauranger

Figur 2-8. Gjennomsnittlig simulert kraftflyt for
sommeruke i 2017 og 2021 på SamnangerMauranger

Oppgradering og utvidelse av industri kan gi økt flyt og lokale utfordringer
Det er flere planer for både nyetablering og utvidelse av eksisterende industri i region Vest mot 20202025. Haugalandet har allerede en høy andel industriforbruk, og her ligger det an til vesentlig
forbruksvekst. På Karmøy bygger Hydro et pilotanlegg for ny produksjonsteknologi for aluminium.
Dersom testperioden blir vellykket og markedsvilkårene er tilfredsstillende, vil Hydro vurdere et
fullskalaanlegg, noe som vil gi en samlet økning i forbruket på om lag 500 MW. Hydro har også varslet
om å oppgradere og starte den andre produksjonslinjen på Husnes til 2020, noe som tilsvarer en
forbruksøkning på litt over 1 TWh. I tillegg er elektrifisering av Utsirahøyden planlagt i to etapper, i 2019
og 2022, og Haugalandet næringspark har anslått en mulig forbruksøkning på opp mot 300 MW. I Odda
er det planer om en dobling av dagens forbruk til kraftintensiv industri. Også i BKK-ringen ligger det an
til forbruksvekst, blant annet som følge av økt strømforbruk i petroleumsindustrien.
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Økt industriforbruk kan øke flyten gjennom regionen og føre til lokale utfordringer. Økt forbruk på
Haugalandet øker sørgående flyt på Samnanger-Sauda. I tillegg gir det noen utfordringer i
transmisjonsnettet i SKL-ringen. Statnett har gjennomført en konseptvalgutredning for Haugalandet, og
planlegger å sende konsesjonssøknad i 2018 for ny forbindelse. For Odda planlegger vi å starte opp
arbeidet med konseptvalg for økt forbruk i løpet av 2018.

2.3

Andre forhold som også kan påvirke flytmønsteret

Etablering av ny mellomlandsforbindelse til Storbritannia fra Sima
NorthConnect har konsesjonssøkt en ny 1400 MW mellomlandsforbindelse mellom Sima og Skottland.
En slik forbindelse påvirker flyten i region Vest og i hele Sør-Norge. Kabelen er planlagt på drift i 2023.
Vi forventer eksport på kabelen i mesteparten av tiden, både i perioden rundt ønsket idriftsettelse og
fremover mot 2030.1 Dette trekker kraft mot tilknytningspunktet i Sima. Men vi har også undersøkt
sensitiviteter med mer eksport og balansert utveksling på forbindelsen.
Med NorthConnect og uten oppgradering av Sogndal-Aurland til 420 kV viser vår analyse flere timer
med flaskehals over Sognefjorden og økte prisforskjeller mellom NO3 og NO5. Samtidig blir ledningene
gjennom Hallingdal avlastet, da mer av kraften fra de store kraftverkene i Aurlandsregionen flyter vest
mot Sima istedenfor mot Østlandet. Vi ser også i vår analyse at NorthConnect avlaster flyten på
ledningen sørover fra Samnanger og at flyten på ledningen blir mer balansert mellom sør- og
nordgående.
Oppgradering til 420 kV mellom Sogndal og Aurland
Ledningene over Sognefjorden er i dag på 300 kV. Ledningen fra Sogndal til Aurland kan utgjøre en
flaskehals og er under utredning for oppgradering til 420 kV. Nytten av å oppgradere er sterkt avhengig
av hvor mye ny fornybar kraft som blir bygget ut nord for Sognefjorden, i tillegg til utviklingen i det
fremtidige gjennomsnittlige kraftprisnivået i Norge og Europa. Figur 2-9 og figur 2-10 viser hvordan
utviklingen til 2021 vil øke flyten på snittet over Sognefjorden. Vi ser at både de nye mellomlandsforbindelsene og fornybarutbyggingen har mye å si, og at stor utbygging av småkraft fører til at
flaskehalsen blir størst om sommeren.

1

Retningen på kabelflyten er styrt av kraftmarkedet. I dag er det betydelig høyere kraftpriser i Storbritannia enn i
Norge. Dette skyldes i hovedsak at det er gasskraft som setter prisen der, men også at britene har en særpris på
CO2. Vi forventer gjenværende prisforskjell inn på 2020-tallet, til tross for at CO2-prisen mest sannsynlig på sikt blir
lik mellom Storbritannia og kontinentet.
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Figur 2-9. Varighet på simulert flyt over hele året på
Sognefjordsnittet i 2017, 2021 og i en sensitivitet uten
NordLink og NSL

Figur 2-10. Varighet på simulert flyt om sommeren på
Sognefjordsnittet i 2017, 2021 og i en sensitivitet uten
NordLink og NSL

Figur 2-11 og figur 2-12 viser at en oppgradering av Sogndal-Aurland til 420 kV vil øke flyten betydelig i
sørgående retning både på selve ledningen og på snittet over Sognefjorden. Økt overføringskapasitet
utligner prisen i området nord for flaskehalsen og medfører økt produksjon i timer med høyere pris.
Men en oppgradert ledning fører også til redusert impedans på strekningen, det vil si at kraften flyter
med mindre motstand på ledningen enn tidligere. Med Sogndal-Aurland oppgradert ser vi derfor
omlagring i flyten, der en del av kraften som før oppgradering flyter gjennom Sverige isteden tar veien
over Sognefjorden. Våre beregninger viser at om lag halvparten av flytendringen skyldes priseffekten og
halvparten fysiske flytendringer.

Figur 2-11. Varighet for simulert flyt i 2025 på SogndalAurland ved hhv 300 og 420 kV samt med og uten
NorthConnect tilknyttet i Sima

Figur 2-12. Varighet for simulert flyt i 2025 på SogndalAurland ved hhv 300 og 420 kV samt med og uten
NorthConnect tilknyttet i Sima

Flyten øker spesielt om sommeren og i våte år. Flyten øker også i nettet nord for Sognefjorden, både på
Ørskog-Sogndal og ut av Indre Sogn. Vi ser i tillegg noe økt flyt på ledningene gjennom Hallingdal om
sommeren etter oppgradering, men vi kan ikke se at en oppgradering pålaster ledningene i Hallingdal i
timer med flaskehals om vinteren.
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Etter oppgradering av Sogndal-Aurland er det den vestlige forbindelsen fra Sogndal mot Evanger som
blir begrensende for flyten over fjorden. Våre beregninger viser en gjenværende flaskehals over fjorden
i noen perioder også etter oppgradering, men flaskehalsen genererer liten prisforskjell.
Trinnvis oppgradering fra Samnanger til Sauda
Ledningen fra Samnanger til Sauda er på 300 kV. Vi forventer økt flyt på denne ledningen fremover. Det
er flere drivere for det, men figur 2-13 viser at den viktigste årsaken er de nye mellomlandsforbindelsene. I dag er det strekningen Mauranger-Blåfalli som er begrensende for flyten, og her er
temperaturoppgradering planlagt i 2019. I en konseptvalgutredning fra 2013 for Sauda-Samnanger
skisserte vi en trinnvis oppgradering fra 300 til 420 kV på hele strekningen. Som vist i figur 2-14 vil en
oppgradering til 420 kV øke flyten i både sørlig og nordlig retning. Flytøkningen skyldes i hovedsak lavere
impedans på ledningen og at mer kraft flyter her i stedet for gjennom Hallingdal.

Figur 2-13. Varighet for simulert flyt på SamnangerMauranger i 2017, 2021 og i en sensitivitet uten
NordLink og NSL
NB! Annen skale på y-aksen enn i figuren til høyre.

Figur 2-14. Varighet for simulert flyt i 2025 på
Samnanger-Mauranger, med Sauda-Samnanger på
hhv 300 og 420 kV samt med NorthConnect
NB! Annen skale på y-aksen enn i figuren til venstre.

NorthConnect avlaster i høy grad flyten på ledningen mellom Samnanger og Sauda. Med 1400 MW
eksport i mange timer på NorthConnect vil mer av produksjonen i region Vest flyte i retning Sima, og
ikke mot tilknytningspunktene for mellomlandsforbindelsene lenger sør.
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3

Om forhold i og inn til Sima stasjon

3.1

Beskrivelse av Sima stasjon, ledningene inn til stasjonen og dagens kapasitet

Inn til Sima går det tre 420 kV-ledninger, se Figur 3-1. Sima-Dagali og Sima-Aurland ble idriftsatt i
henholdsvis 1980 og 1983 og ble bygget for å knytte til Sima kraftverk som ble idriftsatt i 1980. Sima
kraftverk har en installert effekt på 1120 MW. I 2013 satte vi i drift Sima-Samnanger for å bedre
forsyningssikkerheten til BKK-området.

Figur 3-1. Transmisjonsnettet rundt Sima

Sima-Dagali og Sima-Aurland er i hovedsak bygd med to liner per fase, men på høyfjellstrekningene er
de bygd med kun en line per fase. Forbindelsene er dimensjonert for maksimal ledertemperatur på 50
grader. Det er strekningene med en line per fase som i dag begrenser den termiske
overføringskapasiteten.

3.2

Flytendringer inn til Sima som følge av North Connect

Flyten øker på ledningene til Sima etter tilknytning av NorthConnect
NorthConnect vil i stor grad påvirke flyten på ledningene inn til Sima. Ettersom vi forventer høy grad av
eksport på NorthConnect etter driftsettelse, ser vi at flyten inn til Sima øker fra både Samnanger,
Aurland og Dagali. Den største økningen skjer på ledningen fra Aurland inn til Sima.

Figur 3-2. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Aurland-Sima i basis og
med NorthConnect

Figur 3-3. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Dagali-Sima i basis og
med NorthConnect

Figur 3-4. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Samnanger-Sima i basis
og med NorthConnect
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Med NorthConnect må vi heve kapasiteten på ledningene til Aurland og Dagali
Vi drifter normalt nettet slik at vi skal tåle utfall av enkeltforbindelser (N-1). Med NorthConnect ser vi at
det i mange driftssituasjoner er høy flyt på ledningene inn til Sima. Både ved utfall av enten AurlandSima eller Dagali-Sima vil gjenværende ledninger bli høyt belastet.
Med dagens termiske grenser på forbindelsene vil flyten kunne overgå N-1-kapasiteten i over 20 % av
tiden på Aurland-Sima og omtrent 10 % av tiden på Dagali-Sima. For å overholde dagens grenser ville vi
derfor blitt nødt til å redusere kapasiteten på NorthConnect i perioder. Det er imidlertid relativt enkle
tiltak for å heve kapasiteten på forbindelsene til Aurland og Dagali, og vi har derfor ikke sett nærmere
på den økonomiske konsekvensen for NorthConnect av redusert kapasitet.
En foreløpig vurdering fra fagmiljøet for ledninger i Statnett indikerer at det er mulig å
temperaturoppgradere begge ledningene til så høy kapasitet at vi unngår kapasitetsrestriksjoner på
NorthConnect ved intakt nett. Det vil si at vi kan håndtere enkeltfeil. For Aurland-Sima vil det trolig kreve
sprengning av stein for å overholde krav til bakkeavstand på sju av spennene på forbindelsen. Dette er
foreløpig estimert til å koste 5 millioner kroner. For Dagali-Sima er det to kritiske spenn hvor det kan bli
for kort avstand til kryssende/parallell 22 kV-ledning. Vi må undersøke spennene nærmere for å finne
tiltak, og har ikke noe kostnadsanslag for dette. For begge strekningene vil endelig avklaring av omfang
kreve befaring i felt. Det bør uansett være mulig å ha ferdigstilt disse tiltakene til planlagt idriftsettelse
av NorthConnect.
Utkobling av ledninger til Sima er håndterbare – men noen vil medføre begrensinger på NorthConnect
Dersom det er utkobling av en av ledningene ut fra Sima (for eksempel ved vedlikehold), må vi kunne
overføre all effekt til/fra Sima på en enkelt ledning ettersom vi også i slike sitasjoner må ta høyde for et
utfall. Ved full eksport på NorthConnect betyr det maksimalt ca 1450 MW, med fratrekk for eventuell
produksjon i Sima. Ved full import kommer derimot eventuell produksjon i Sima på toppen av 1400 MW
import, og dette vil bli vanskelig å overføre på en enkelt ledning. Systemvern som da momentant
reduserer produksjon og/eller utveksling på NorthConnect vil være et aktuelt tiltak, spesielt siden
driften av synkronsystemet ikke kan tillate en radiell drift som mater inn mer effekt enn størrelsen på
dimensjonerende effektbortfall i Norden.
Gitt at ledningene fra Aurland og Dagali til Sima er temperaturoppgradert, viser våre beregninger at det
er mulig å ha full eksportkapasitet på NorthConnect ved utkobling av Sima-Samnanger uavhengig av om
det er innkoblet produksjon i Sima eller ikke. En forutsetning er at omformeranlegget til NorthConnect
kan støtte spenningen tilstrekkelig. I våre vurderinger har vi lagt til grunn at NorthConnect blir designet
med samme evne til dette som NordLink og NSL-prosjektene.
Ved utkobling av Sima-Aurland eller Sima-Dagali vil mulig eksportnivå i større grad være avhengig av
produksjonsnivået i Sima kraftverk. Det er begrunnet både i kapasitet på enkeltkomponenter og
spenningsstabiliteten i systemet. Vi anslår foreløpig at det kan være behov for 400-500 MW nedsatt
kapasitet på NorthConnect i disse situasjonene. Å bygge oss ut av denne begrensingen kan kreve
spenningsoppgradering av hele eller deler av nettet fra Sogndal til Samnanger. Dette er et svært
omfattende tiltak for å unngå begrensninger ved kun to spesifikke utkoblinger for vedlikehold. Vi har
ikke prioritert å se detaljert på aktuelle tiltak.
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3.3

Tekniske forhold i Sima stasjon

Utvidelser av 420 kV-anlegget i Sima stasjon er påkrevd for å knytte til NorthConnect
NorthConnect har søkt om tilknytning til 420 kV-samleskinne i Sima stasjon. Det krever utvidelse av
dagens stasjon, noe som er omtalt i konsesjonssøknaden. Vi går ikke inn i detaljene rundt den prosessen
her, men forutsetter at NorthConnect har en videre prosess med Statnett på dette.
Apparatanlegget i Sima tåler det økte nivået på kortslutningsstrøm
420 kV-anlegget i Sima ble bygd om i 2011, og apparatanlegg ble skiftet ut. Vi har så langt mulig sjekket
at komponentene er dimensjonert for det økte kortslutningsnivået etter at NorthConnect er tilknyttet.
Anlegget ser ut til å tåle det økte nivået. Det gjenstår noen avklaringer, men vi forventer ikke at disse vil
endre konklusjonen.
Hvordan NorthConnect blir tilknyttet Sima er viktig for å unngå for stort effektbortfall ved feil
Ved høy import på NorthConnect vil et samtidig utfall av NorthConnect og deler av kraftproduksjonen i
Sima gjøre at vi overskrider dimensjonerende effektbortfall i Norden. Det er lav sannsynlighet for
enkeltfeil som utløser en slik konsekvens, men for å unngå den helt bør NorthConnect tilknyttes 420 kVanlegget i Sima med to redundante forbindelser slik de har skissert i sin konsesjonssøknad. Alternativet
er at Statkraft må bygge om feltene på sine avganger. Ettersom dette kan løses av NorthConnect alene
og NorthConnect er utløsende for at vi kan havne i en slik situasjon, mener vi at det er NorthConnect
som bør bygge sitt anlegg slik at situasjonen blir unngått.
Vi forutsetter at NorthConnect blir bygd med VSC-teknologi og kan støtte spenningen lokalt
En vesentlig forutsetning for våre analyser er at NorthConnect blir bygd med VSC-teknologi. Den vil da
ha betydelig kapasitet til å støtte spenningen med reaktiv effekt. Det er essensielt både for god
spenningsregulering lokalt og reaktiv støtte ved høy overføring på enkeltledninger tilknyttet Sima.
Vi har ikke gjort analyser knyttet til omformeranlegget sin dynamiske respons
I denne analysen har vi sett på de problemstillingene som vi anser relevante for å avklare overordnet
behov for nettiltak i transmisjonsnettet som følge av NorthConnect. Vi har ikke gått inn på detaljanalyser
der den dynamiske responsen og/eller endelig anleggsløsning for NorthConnect er vesentlig. Noen
eksempler på dette er:




Interaksjon med andre HVDC-forbindelser
Harmoniske studier
Systempendlinger som følge av hurtig ned/oppkjøring av NorthConnect

Dette er studier som NorthConnect vil være ansvarlig for om de får konsesjon, og som krever detaljert
informasjon langt forbi det nivået som er tilgjengelig per i dag. Vi forutsetter at NorthConnect kartlegger
behovet for detaljstudier i sin videre prosjektering.

13

4

Sogndal-Aurland og NorthConnect er lite avhengige av hverandre

4.1

Sogndal-Aurland kan være lønnsom å oppgradere til 2025 – også uten NorthConnect

Vi skal ta beslutning om å sende konsesjonssøknad våren 2018
Statnett konkluderte i februar 2017 med å utsette konsesjonssøknad for en oppgradering av SogndalAurland til 420 kV. Dette var basert i usikkerhet ved nyttesiden av oppgradering, ved tilstand og
reinvesteringsbehov på selve ledningen og ved hvordan driften av nettet i region Vest ville bli etter at
Ørskog-Sogndal ble satt i drift. Nå har det snart gått et år, og vi har mer informasjon om flere relevante
forhold. Vi arbeider nå som planlagt med en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse for SogndalAurland til vårens beslutning om å sende konsesjonssøknad. Vi kan ikke forskuttere resultatet, men vil i
dette kapittel vise de viktigste endringene fra forrige analyse og hva analysen så langt indikerer.
Vi forventer økt flaskehals over Sognefjorden
Mer fornybar nord for Sognefjorden, og tilknytning av de nye forbindelsene til Tyskland og Storbritannia
vil øke flyten over Sognefjordsnittet. Det er stor usikkerhet rundt hvor mye ny fornybar kraft som blir
bygget ut i området fra Sunndalsøra til Sogndal, og når det kan bli bygget. Samtidig ser det ut å være så
stort potensial at det ligger an til videre vekst, i hvert fall på lenger sikt. I dag er det gitt konsesjon eller
positiv innstilling til 1,5 TWh i området, og vi har valgt å forutsette at dette blir bygget til 2025. Vi
forutsetter at mesteparten kommer som småkraft, noe som gir spesielt stort press på flaskehalsen i
perioder med mye tilsig. Et slikt volum vil ifølge vår analyse føre til priser ned mot null i våte år, i området
nord for fjorden. Dette resulterer i en betydelig prisforskjell mot områdene sør for fjorden, som ikke har
tilsvarende lave sommerpriser. Figur 4-1 og figur 4-2 viser henholdsvis gjennomsnittlig flyt per uke over
Sognefjorden og gjennomsnittspriser per uke nord og sør for Sognefjorden, i våre simuleringer av
basisscenarioet for 2025 over 25 forskjellige tilsigsår.2

Figur 4-1. Gjennomsnittlig simulert flyt uke for uke over
året 2025 på Sogndal-Aurland og Sognefjordsnittet
med Sogndal-Aurland på 300 kV

Figur 4-2. Gjennomsnittlig simulert kraftpris nord og
sør for Sognefjorden uke for uke for året 2025 med
Sogndal-Aurland på 300 kV

De to nye mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia øker flaskehalsen over Sognefjorden
på to måter. Med økt overføringskapasitet ut av Sør-Norge vil flere regulerbare kraftverk på Sør- og
2

Vi har i analysen justert noe på prisområdeinndelingen og flyttet områdegrensen til Sognefjordsnittet. Det er
også mulig å se for seg videreføring av dagens prisområder, men da ville kostnaden med flaskehalsen mest
sannsynlig øke.
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Vestlandet måtte kjøre i timer med eksport, enn i dag. Dette fører til økt nord-sør-flyt på flere snitt,
blant annet over Sognefjorden. Større overføringskapasitet mot kontinentet og Storbritannia fører også
til litt høyere kraftpris i Norge. Med et høyere prisnivå blir prisforskjellene større i de perioder da prisen
nord for fjorden blir veldig lav.
Fornyelsesbehov for Aurland-Sogndal er sikrere nå enn i tidligere analyser
Aurland – Sogndal ble satt i drift i 1975. Som ordinær luftledning har den i forventning mange år igjen
av levetiden. Tilstandsvurdering av ledningen tilsier 70-80 års levetid, som er noe kortere enn normalt
på grunn av høy klimatisk påkjenning. Det tilsier at ledningen ikke må fornyes før rundt 2050.
Lengst nord på forbindelsen krysser ledningen Sognefjorden og Sogndalsfjorden. Fjordspenn har
normalt en kortere levetid enn ordinær luftledning, omtrent 40-50 år, men dette varierer ut fra
spennlengde og klimatiske påkjenninger. Statnett har gjort en tilstandsvurdering som tilsier behov for
fornyelse av fjordspenn over Sognefjorden i 2025 og Sogndalsfjorden i 2035
Ved oppgradering er planen å bygge en ny ledning i parallell for deretter å rive den gamle forbindelsen.
Usikkerheten rundt fremtidige fornyelser i nullalternativet er redusert sammenlignet med tidligere
analyser. Dette betyr relativt høye kostnader i nullalternativet, noe som reduserer forskjellen mot
kostnadene i oppgraderingsalternativet.
Nytten av å oppgradere Sogndal-Aurland til 420 kV avhenger av flere faktorer
Flere faktorer påvirker nytten av å oppgradere Sogndal-Aurland til 420 kV. De to viktigste forholdene er
nivået på kraftprisen og hvor stor mengde ny fornybar som blir bygget ut nord for Sognefjorden.
Kraftprisen er sentral på to måter. For det første øker prisforskjellene generelt med økende
kraftprisnivå. For det andre påvirker kraftprisnivået lønnsomheten av å bygge ut fornybar kraft, der
høyere kraftpris sannsynligvis betyr større fornybarutbygging. Vår analyse indikerer at en oppgradering
er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis det blir bygget ut nok fornybar kraft til å gi priskollaps i våte år
nord for Sognefjorden. Hvor mye som blir bygget ut, og til hvilken tid, er usikkert og avhenger både
kraftprisutviklingen og konkurransen med andre prosjekter i Norge og Sverige. Det er allerede
konsesjonsgitt nok ny kraft til å bikke grensen til priskollaps.
Som en konsekvens av analysen i fjor er mer systemvern under utvikling i området rundt Sognefjorden.
Med automatisk frakobling av produksjon nord for fjorden ved feil i nettet, er det mulig å overføre mer
kraft på Sognefjordsnittet. Vi forventer at mer produksjonsfrakobling er på plass før 2020, og dette
svekker isolert sett nytten av en oppgradering av Sogndal-Aurland til 420 kV, sammenlignet med forrige
analyse.
Flytbasert markedskobling er planlagt å innføres fra 2019. Flytbasert kan allokere kapasitet og beregne
kraftpriser i et masket nett på en mer optimal måte enn dagens markedsløsning. Dette har stor
betydning for flaskehalsen over Sognefjorden, siden flyten der er parallell med flyten nord-sør i Sverige.
Tidligere analyser viser at flytbasert markedskobling fører til mindre men hyppigere prisforskjeller. For
flaskehalsen over Sognefjorden ser vi betydelig lavere prisforskjeller med flytbasert enn med dagens
markedsløsning, og dermed svekker det også nytten av en oppgradering.
Samlet sett er vår foreløpige vurdering at en oppgradering av Sogndal-Aurland til 420 kV kan være
lønnsom. Sammenlignet med fjorårets analyse må det mindre nytte til for å gjøre investeringen lønnsom
til midten av 2020-tallet på grunn av fornyelsesbehovet i nullalternativet. Den endelige
samfunnsøkonomiske vurderingen blir ferdigstilt i løpet av våren 2018.
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4.2

NorthConnect øker flaskehalsen men har lav effekt på nytten av oppgradering

NorthConnect øker flyten over Sognefjorden
Etablering av NorthConnect i Sima vil øke flaskehalsen over Sognefjorden, som vist i figur 4-3 og figur
4-4. Vi forventer både flere timer med flaskehals på Sogndal-Aurland og større prisforskjell mellom
områdene nord og sør for fjorden. Det er usikkert hvor stor denne økningen blir, siden det avhenger av
utviklingen i både det norske og det britiske kraftmarkedet. Men gitt fortsatt betydelig prisforskjell
mellom landene forventer vi både noe prisøkning i det norske markedet (som blir størst på nedsiden av
flaskehalsen) og eksport på NorthConnect i mesteparten av tiden. Begge forholdene øker flaskehalsen
over Sognefjorden.

Figur 4-3. Varighet for simulert flyt i 2025 på SogndalAurland i basis og med NorthConnect

Figur 4-4. Varighet for simulert flyt i 2025 på
Sognefjordsnittet i basis og med NorthConnect

Det ser ut å være mulig å knytte til NorthConnect uten å oppgradere Sogndal-Aurland
Våre beregninger viser at dersom Sogndal-Aurland ikke er oppgradert til 420 kV før tilknytning av
NorthConnect, vil det gi utfordringer i systemdriften. Det vil bli en betydelig flaskehals på snittet over
Sognefjorden, og vi ser blant annet at det til tider kan være komplekst med spesialregulering på snittet
siden flyten der blir påvirket av flyten i Sverige.
Samtidig har vi ikke grunnlag i analysen for å si at oppgradering av Sogndal-Aurland er en forutsetning
for tilknytning av NorthConnect. Det er flere tiltak for å håndtere flaskehalsen i drift. Både flytbasert
markedskobling, en revurdering av prisområdeinndelingen og mer systemvern bidrar til å avlaste og gjør
det enklere å håndtere en flaskehals på snittet over Sognefjorden. Hvis oppgradering av SogndalAurland ville ført til langvarige utkoblinger kunne det være behov for å oppgradere den før tilknytning
av NorthConnect, men siden prosjektet planlegger for ny 420 kV-ledning ved siden av eksisterende 300
kV-ledning ligger det an til et mindre utkoblingsbehov.
Ettersom oppgradering av Sogndal-Aurland kan være lønnsom uavhengig av NorthConnect, har vi ikke
sett behov for å gå mer i detalj på et case med NorthConnect uten Sogndal-Aurland på 420 kV.
NorthConnect påvirker lønnsomheten av Sogndal-Aurland i liten grad
NorthConnect påvirker i mindre grad den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å oppgradere
Sogndal-Aurland, selv om den fører til at flaskehalsen øker. Det er to hovedårsaker til dette, og de gjelder
generelt for interne norske flaskehalser. For det første ser vi at den samfunnsøkonomiske kostnaden av
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selv en betydelig flaskehals over Sognefjorden er relativt beskjeden. En oppgradering av SogndalAurland fører primært til fordelingsvirkninger mellom forbruk, produksjon og nett, og kun i mindre grad
til økt samfunnsøkonomisk nytte. For det andre kommer en vesentlig del av nytten av en oppgradering
som økt flaskehalsinntekt på forbindelsene til utlandet. Fordi vi normalt eier mellomlandsforbindelsene
felles med TSOen på andre siden, må vi dele denne inntekten likt med dem. I praksis flytter vi
flaskehalsinntekt fra to interne markedsområder til våre eksterne forbindelser. Dette gjelder for alle
interne oppgraderinger. Et selvstendig poeng er om det vil bli akseptert av handelspartneren på britisk
side å ha en betydelig flaskehals på norsk side rett i nærheten av tilknytningspunktet.
Da Sogndal-Aurland kan være lønnsom i seg selv, og siden NorthConnect har mindre å si for
lønnsomheten, så er vår vurdering at prosjektene kan sees som uavhengige av hverandre.
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5

NorthConnect påvirker i liten grad nytten av tiltak mellom Sauda
og Samnanger

5.1

Vi tilpasser trinnvis oppgradering til behovet

Ledningen mellom Sauda og Samnanger består av tre delstrekninger. Den nordlige og sørlige
delstrekningen (Samnanger – Mauranger og Blåfalli – Sauda) er bygd med en line per fase. Den midterste
delstrekningen mellom Mauranger og Blåfalli er bygd med to liner per fase, og har større
overføringskapasitet enn ledningene i nord og sør.
Selv om den midterste delstrekningen har høyest kapasitet er det denne som i dag har størst
begrensninger. Dette kommer av at det er mye produksjon tilknyttet Mauranger stasjon. Den sørligste
delstrekningen mellom Sauda og Blåfalli er en parallellforbindelse til SKL-ringen, og har dermed minst
begrensning.
Konseptvalgsutredningen fra 2013 viste at det kan være betydelige gevinster ved å øke kapasiteten
mellom Sauda og Samnanger. De viktigste effektene var nytten av færre kapasitetsbegrensninger samt
tilrettelegging for ny fornybar produksjon. Den anbefalte løsningen var en trinnvis oppgradering av
nåværende forbindelse mellom Sauda og Samnanger.
Vi har planlagt å temperaturoppgradere strekningen mellom Mauranger og Blåfalli i 2019. I tillegg
sendte vi i januar 2017 melding for å erstatte forbindelsen mellom Samnanger og Mauranger med en
ny forbindelse. I meldingen står det at blant annet at innføring av flytbasert markedskobling kan påvirke
lønnsomheten. Flaskehalsen på strekningen Samnanger-Mauranger-Blåfalli er parallell med flyten
gjennom Hallingdal og i Sverige. Flytbasert markedskobling kan på en mer optimal måte allokere
kapasitet og beregne kraftpriser for et masket nett enn dagens markedsløsning. Etter innføring av
flytbasert markedskobling i 2019 forventer vi mindre men hyppigere prisforskjeller, og dermed lavere
nytte av tiltak på strekningen. I tillegg har vi, slik de fleste aktørene i kraftmarkedet, justert ned vår
kraftprisprognose siden 2015, noe som også reduserer den samfunnsøkonomiske gevinsten av å fjerne
flaskehalsen.

5.2

NorthConnect avlaster flyten sør for Samnanger

Utbygging av ny fornybar kraft og to nye mellomlandsforbindelser vil gi økt flyt sørover på forbindelsen
mellom Sauda og Samnanger mot 2021. Vår analyse viser at flyten øker mest i perioder med mye tilsig.
I tillegg ligger det an til økt industriforbruk på Haugalandet, noe som vil øke sørgående flyt på ledningen
jevnt over året.
Figur 5-1 viser at tilknytning av NorthConnect vil avlaste flyten hele veien fra Samnanger til Sauda. Mer
kraft fra produksjonen i området nord for Samnanger vil flyte mot Sima og eksporteres på
NorthConnect. Utvekslingen på Samnanger-Sauda blir mer balansert med NorthConnect. Figur 5-2 viser
at flytretningen går fra å være sørgående året rundt mot å veksle mellom nordgående flyt om vinteren
og sørgående om sommeren.
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Figur 5-1. Varighet for simulert flyt i 2025 på
Samnanger-Mauranger ved hhv 300 og 420 kV samt
med NorthConnect

5.3

Figur 5-2. Gjennomsnittlig simulert flyt uke for uke
over året 2025 på Samnanger-Mauranger ved hhv
300 og 420 kV samt med NorthConnect

NorthConnect har liten innvirkning på nytten av oppgradering

I tråd med forventet økt flyt på Samnanger-Sauda og generelt høyere kraftprisnivå mot 2020 forventer
vi også noe økt prisforskjell mellom NO5 og NO2, som vist i figur 5-3. Antallet timer med flaskehals på
Samnanger-Sauda er begrenset, og sammenlignet med flaskehalsen over Sognefjorden er den mer
beskjeden. Samtidig vet vi at våre modellsimuleringer til dels underdriver prisforskjellene, både på dette
og andre snitt. Dette er noe vi tar hensyn til å vår helhetlige vurdering av flaskehalsen.

Figur 5-3. Gjennomsnittlig simulert kraftpris i NO5 og NO2 uke for uke for året 2025 med Samnanger-Mauranger
på 300 kV

Våre beregninger indikerer likevel at NorthConnect vil redusere en allerede liten prisforskjell. I tillegg er
nytten av å bygge bort flaskehalsen begrenset. Økt overføringskapasitet fører først og fremst til
fordelingseffekter mellom produksjon, forbruk og nett og i mindre grad til økt nytte. Til tross for at vi
ikke se stor nytte av en oppgradering til 420 kVpå Samnanger-Sauda til 2025 skal vi se videre på behov
på lenger sikt i den videre prosjektutviklingen av tiltak sør for Samnanger.

19

6

Påvirkning på andre snitt i Sør-Norge

6.1

NorthConnect har liten påvirkning på flyten mellom Sogndal og Samnanger

Mellom Sogndal og Samnanger går det en 300 kV ledning. Delstrekningen fra Sogndal til Modalen er
parallell med Sogndal-Aurland og utgjør Sognefjordsnittet. Delstrekningen Modalen-Samnanger er etter
2019 parallell med Ytre ring. Flyten på ledningen til stor del gitt av produksjonen i de kraftverk som er
tilkoblet i Hove, Refsdal, Modalen, Steinsland og Evanger, i tillegg til produksjon nord for Sognefjorden.

Figur 6-1. Varighet for simulert flyt på Refsdal-Modalen i 2025 i basis, med NorthConnect og med SogndalAurland på 420 kV.

Våre beregninger indikerer at tilknytning av NorthConnect i Sima påvirker flyten på Sogndal-Samnanger
i liten grad. Figur 6-1 viser flyten på den mest begrensende delstrekningen fra Refsdal til Modalen. Ved
oppgradering av Sogndal-Aurland til 420 kV vil mer kraft flyte over Sognefjorden på den østlige
ledningen, og Sogndal-Samnanger vil bli noe avlastet. Samtidig vil denne ledningen bli begrensende for
overføringen på Sognefjordsnittet etter oppgradering, og vi ser gjenværende flaskehals i en del timer.
Likevel ligger det ikke an til å bli noen større prisforskjeller, og vi ser dermed ikke nytte av en
oppgradering til 420 kV på denne strekningen.

6.2

NorthConnect avlaster flyten på Hallingdalsnittet

Ledningene gjennom Hallingdal er til tider hardt belastet. Hallingdalsnittet utgjør grensen mellom NO1
og NO5. Spesielt om vinteren kan ledningene utgjøre en flaskehals, når produksjon fra de store
kraftverkene i Aurland og Hallingdal flyter mot forbrukssentra på Østlandet. Med NorthConnect
tilknyttet i Sima viser våre beregninger betydelig avlastning på disse ledningene, siden mer av
produksjonen nord for snittet isteden vil flyte vest mot Sima. Figur 6-2 viser flyten på Hallingdalsnittet i
basisscenarioet for 2025.
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Figur 6-2. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Hallingdalsnittet (NO5NO1) i basis og med NorthConnect,
med positiv retning sørover

Figur 6-3. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Haslesnittet (NO1-SE3) i
basis og med NorthConnect, med
positiv retning østover. NB! Annen
skale på y-aksen.

Figur 6-4. Varighet for simulert flyt
i 2025 på Flesakersnittet (NO2NO1) i basis og med NorthConnect,
med positiv retning østover

Østlandet ser i stedet ut til å hente mer kraft fra NO2 og Sverige over henholdsvis Flesakersnittet og
Haslesnittet, se Figur 6-3 og figur 6-4. Våre simuleringer viser ikke noen direkte påvirkning på maksflyt,
men at nettoflyten øker i retning mot Østlandet.

6.3

Utkobling av ledninger blir i liten grad vanskeliggjort av NorthConnect

I delkapittel 3.2 har vi beskrevet konsekvenser av utkoblinger inn til Sima stasjon. Det er mange andre
utkoblinger i transmisjonsnettet i region Vest som i dag er utfordrende for systemdriften. NorthConnect
endrer ikke noe på overføringskapasiteten i de kritiske overføringssnittene, så den eneste endringen er
at belastningen i viktige overføringssnitt kan øke og dermed øke tiden med flaskehalser. Vi ser imidlertid
ikke at det er utkoblinger som krever nettiltak for å drifte NorthConnect.
Det er viktig at NorthConnect også hensyntar at det kan oppstå behov for kombinasjoner av utkoblinger
som kan kreve (ytterligere) redusert utvekslingskapasitet. Spesielt ved framtidig ombygging av
eksisterende 420- og 300 kV stasjoner i området kan det bli påkrevd, men det er ikke mulig å spesifisere
omfang eller mulig konsekvens på det nåværende tidspunkt.
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Vedlegg I – Forutsetninger om produksjon og forbruk
Analysen er basert på basisscenarioet i Statnett sin Langsiktige Markedsanalyse. For informasjon om
forutsetninger rundt brenselspriser, utvikling i produksjon og forbruk og kraftpriser henviser vi til den
offentlige rapporten3. I tillegg har vi studert et antall relevante sensitiviteter.
Tabell 1 viser mer detaljert informasjon om fordelingen av produksjon og forbruk i Norge i basisscenarioet for 2025.
Tabell 1. Fordeling av produksjon og forbruk per region i basisscenarioet for 2025 i TWh

Alminnelig forsyning
Industri
Sum forbruk
Vannkraft
Vindkraft
Annen produksjon
Sum produksjon

Nord
11
11
22
25
4
2
31

Midt
13
11
23
14
2
0,2
16

Vest
14
18
32
41
0,5
0,1
42

Sør
16
8
24
42
3
0,1
46

Øst
38
2
40
16
0,4
0,3
17

Norge
92
49
141
138
10
3
151

3

Langsiktig markedsanalyse for Norden og Europa 2016-2040 er tilgjengelig på
http://www.statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Gront-skifte-for-kraftsystemet/
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