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FORORD
NorthConnect søker med dette om anleggskonsesjon etter energilovens § 3-1 for å etablere en
sjøkabel mellom Storbritannia og Norge. NorthConnect har tidligere (juni 2017) søkt om
utenlandskonsesjon, etter energilovens § 4-2. Den søknaden beskriver den samfunnsøkonomiske
analysen av forbindelsen og er tilgjengelig på NVEs hjemmesider.
Søknad om anleggskonsesjon samt de tilhørende konsekvensutredningene, er utarbeidet i
henhold til kravene fra utredningsprogrammet fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE). I Norge søkes det om ilandføring i Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.
En egen oppsummering av de samlede konsekvensene av tiltaket er gitt i konsesjonssøknaden. I
tillegg henvises det til fagutredningene for de ulike temaene. Fagutredningene er vedlagt denne
rapporten. I tillegg kan de lastes ned fra NVEs nettsider.
NorthConnect leverte i 2013 en konsesjonssøknad med to ulike tilknytningsalternativer (Sima og
Samnanger). Grunnet endring i lovverket ble denne ikke tatt til behandling.
Nåværende søknad bygger på søknaden fra 2013, men alternativet med tilknytning i Samnanger
fremmes ikke. Videre er de ulike tekniske løsningsalternativene mer utførlig beskrevet og
tilhørende konsekvensutredninger er oppdatert. I tillegg er det gjennomført nye og mer
omfattende rassimuleringer i Simadalen. Disse medførte at lokaliseringen av omformerstasjonen i
Sima ble endret for å unngå økt flombelastning på Statkraft sitt anlegg i samme område.
Søknaden er nå oppdatert med endret lokasjon.
I søknaden er det beskrevet ulike egnede tekniske løsninger, men valg av endelig løsning vil først
kunne foretas når kostnadsbildet foreligger. Valgt løsning vil derfor ikke være klart før bindende
tilbud foreligger.
Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning oversendes NVE for behandling.
Høringsuttalelse skal sendes NVE.

Kristiansand, Januar 2018

Tommy Løvstad
Daglig leder
NorthConnect KS
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SAMMENDRAG
NorthConnect søker med dette om anleggskonsesjon etter energilovens § 3-1 for å etablere en
sjøkabel mellom Norge og Storbritannia. Denne søknaden omfatter anleggene på norsk side, fra
tilkoblingen i Sima transformatorstasjon i Eidsfjord kommune, omformeranlegget i Sima og
kabelforbindelsen fra Sima til grunnlinjen. NorthConnect søker også om konsesjon for bygging av
nettanlegg i henhold til Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova), fra
grunnlinjen til Britisk sektor.
NorthConnect KS er etablert for å utvikle, bygge og drifte en HVDC-forbindelse mellom Norge og
Storbritannia. Selskapet eies av de offentlig eide energiselskapene Vattenfall, Agder Energi, Lyse
og E-CO Energi. Selskapet ble etablert i 2011. I perioden frem til og med 2017, har selskapet
utredet mulighetene for å bygge en sjøkabel mellom Norge og Storbritannia. Bakgrunnen for
dette er at Storbritannia er det mest lønnsomme landet å etablere forbindelser til fra Norge.
Dette synspunktet understøttes av Statnetts Nettutviklingsplan 2017 hvor det fremgår at
kabelforbindelser mellom Norge og Storbritannia er de mest lønnsomme, dernest mellom Norge
og kontinentet, mens forbindelser mellom Nordiske land er de minst lønnsomme.
Sjøkabelen vil ha en lengde på om lag 665 kilometer. Planlagte ilandføringspunkter er Sima i
Norge og Peterhead i Skottland.
I 2013 søkte NorthConnect KS NVE om konsesjon for forbindelsen for første gang. Søknaden ble
ikke behandlet, da en endring i Energiloven medførte at kun Statnett, eller selskaper kontrollert
av Statnett, kunne utvikle mellomlandsforbindelser. Energiloven ble endret høsten 2016, med
virkning fra 1 januar 2017, slik at også andre enn Statnett kan utvikle utenlandsforbindelser.
NorthConnect leverte derfor i mars 2017 sin andre anleggskonsesjonssøknad. Søknaden ble
imidlertid ikke umiddelbart sendt på høring, fordi Olje og Energidepartementet ønsket å behandle
anleggskonsesjonssøknaden samtidig med søknad om utenlandskonsesjon. I september 2017 ble
det i tillegg klart at høringen ikke vil starte før Statnett har gjennomført analyser som bekreftet
at NorthConnect ikke medfører innenlandske nettforsterkninger. Den 20 desember 2017 mottok
NorthConnect Statnetts analyse om nettforsterkninger. Konklusjonen er at det ikke er behov for
forsterkninger i transmisjonsnettet grunnet NorthConnect, med unntak av mindre tiltak
(temperaturoppgradering av to linjestrekk).
I søknaden fra 2013 var Samnanger et alternativ til Sima. Nå søker NorthConnect kun med Sima
som tilknytningspunkt. Årsaken er først og fremst at en tilknytning i Samnanger krever
nettforsterkninger i transmisjonsnettet nordover til Sogndal transformatorstasjon. Denne
forsterkningen er heller ikke inne i Statnetts nettutviklingsplan frem mot 2025. Dermed ville
tidspunktet for mulig idriftsettelse ha stor usikkerhet. I tillegg støtter Statnetts vurdering støtter
opp om dette, da en tilknytning i Sima ikke utløser forsterkninger. Videre medfører tilknytningen
i Sima vesentlige reduserte overføringstap i transmisjonsnettet.
NorthConnect har på grunn av høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet fått status som prioritert
infrastrukturprosjekt i EU og mottatt støtte på 100 MNOK i februar 2017 for prosjektutvikling
frem til investeringsbeslutning. Støtten er knyttet opp mot en gitt fremdriftsplan, der en legger til
grunn at prosjektet er klart for investeringsbeslutning i tredje kvartal 2019. Opprinnelig var dette
satt til første kvartal 2019. Gjennom forhandlinger med EU-kommisjonen lykkes prosjektet å få
utsatt denne fristen med et halvt år.
For å realisere prosjektet var NorthConnect avhengig av risikoavlastning på britisk side gjennom
det gunstige Cap and Floor (C&F)-regimet. For å oppnå dette måtte C&F-søknaden leveres innen
oktober 2016, som var fristen for Window 2. NorthConnect vurderte det som lite sannsynlig at
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denne ordningen ville bli videreført (f.eks. i et Window 3) og måtte derfor søke i 2016. C&Fsøknaden setter også krav til prosjektfremdrift og ved forsinkelser vil støtteperioden avkortes.
I utarbeidelsen av fremdriftsplanen er det tatt hensyn til de føringer som EU-støtte og C&Freguleringen gir. NorthConnect legger derfor opp til at anlegget er i drift ved årsskiftet 2022 /
2023. Dette forutsetter et positivt konsesjonsvedtak fra norske myndigheter så raskt som
praktisk mulig.
Oppbygning av konsesjonssøknaden
Innledningsvis i konsesjonssøknaden er det gitt en beskrivelse av tiltakshaver, samt henvisninger
til hvilket regelverk tiltaket knyttes opp mot. Det er gitt en kort beskrivelse av hvilke forarbeider
som er gjort, med hensyn til utviklingen av prosjektet.
Videre i kapittel 3 er det gitt en mer detaljert beskrivelse av Sima som ilandføringspunkt, der
både lokasjon for anlegget, samt tekniske beskrivelser er inkludert. Det gis også en oversikt over
øvrige alternativer som har vært vurdert, men som ikke omsøkes. Virkning overfor annen stat er
beskrevet i kapittel 4.
Kapittel 5 gir en oppsummering av virkningene tiltaket vil ha for miljø, naturressurser og
samfunn. I tillegg vil fagutredninger for temaer være vedlagt konsesjonssøknaden. Avbøtende
tiltak er beskrevet i kapittel 6.
Offentlige og private tiltak, og innvirkning på private interesser er beskrevet i henholdsvis
kapittel 7 og 8. Kart er plassert i 9.
Denne konsesjonssøknaden er en revidert versjon av opprinnelig søknad oversendt NVE i mars
2017. Dette dokumentet presenterer prosjektets helhetlige syn på gjennomføring og effekt av
tiltaket med noe endret lokasjon for omformerstasjon internt i Sima. Denne søknaden erstatter i
sin helhet tidligere versjoner. Dette inkluderer også tilhørende konsekvensutredninger.
Oppsummering av hovedbestanddelene NorthConnect søker konsesjon på
-

Samlet ytelse av omsøkt forbindelse: 1400 MW effekt (definert i mottakerenden)
Omformeranlegg i Sima (symmetrisk monopol eller bipol utførelse er sidestilte
alternativer)
Tre enfase 420 kV transformatorer (alternativt 6 enfase transformatorer ved vanlig bipol
utførelse)
Luftlinje fra omformerstasjon som primæralternativ og kabler som sekundær alternativ til
Sima transformatorstasjon.
Utvidelse av Sima transformatorstasjon med et bryterfelt.
± 525 kV HVDC sjøkabel fra Sima til Skottland.
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SUMMARY
NorthConnect hereby applies for licence to construct in accordance with the Norwegian Energy
Act §3.1, with the intent to construct a subsea cable between Norway and the United Kingdom.
This application covers the facilities on the Norwegian side, from the connection in Sima
transformer station in Eidfjord muncipality, the converter station in Sima and the cable from
Sima to the baselin. Additionally, NorthConnect also applies for license to construct grid
installations according to the Norwegian Offshore Energy Act «Lov om fornybar energiproduksjon
til havs (havenergilova)» from the baseline to British sector.
NorthConnect KS is established for the development, construction and operation of an HVDCconnection between Norway and the United Kingdom. The company is co-owned by the public
utilities Vattenfall, Agder Energi, Lyse and E-CO Energi. NorthConnect was established in 2011.
In the period from 2011 and up to 2017, the company has investigated the opportunities for
constructing a subsea cable between Norway and the United Kingdom. The UK was selected
because it is the most economically beneficial country to connect to from Norway, a view which is
supported by Norway’s state-owned power grid enterprise Statnett’s. According to Statnett’s
“Nettutviklingsplan 2017” (Statnett’s Grid Development Plan from 2017), where interconnectors
between Norway and the UK are ranked as the most profitable, followed by connections from
Norway to continental Europe, while cables between the Nordic countries are ranked as the least
profitable.
The NorthConnect subsea cable will have a length of approximately 665 km. The planned landfall
in Norway is Sima and Peterehead in Scotland.
In 2013, NorthConnect KS applied for the first time to the Norwegian Water Resources and
Energy Administration (“NVE”) for a license to construct the interconnector. This application was
not taken into consideration, due to changes to the Norwegian Energy Act that entailed that only
Statnett, or its subsidiaries, could develop interconnectors. The Energy Act was amended fall
2016, and the changes became effective 1 January 2017. The result of this amendment is that
entities other than Statnett are permitted to develop interconnectors.
Consequently NorthConnect submitted its second application for licence to construct in March
2017. The public consultation was not commenced immediately, since the Norwegian Ministry of
Petroleum and Energy wanted to have a combined processing, together with the application for a
Foreign Trade Licence. In September 2017 it was made clear that the public consultation would
not start before Statnett had performed an analysis confirming that NorthConnect would not
trigger domestic grid reinforcements. NorthConnect received Statnett’s analysis on grid
reinforcements on 20 December 2017. The conclusion is that no reinforcements of the
transmission system would be triggered by NorthConnect, except for minor measures (thermal
capacity upgrades on two sections of line).
In the application from 2013, Samnanger was an alternative to connection at Sima. In the
current application, NorthConnect only applies for Sima as point of connection. The primary
reason is that connection at Samnager would require costly upgrades to the transmission system
northward towards Sogndal Substation, which are not included in Statnett’s pre-2025 grid
development program. Hence, the projected time estimate for project commissioning and startup would have high degree of uncertainty. Additionally, Statnett’s evaluation supports this, since
connecting to Sima does not trigger upgrades. An additional benefit to to connecting at Sima is a
significant reduction in reduces the transmission losses in the grid.
NorthConnect has due to its high socio-economic benefit been granted the status “Project of
Common Interest” by the European Union and has received economic support of 100 MNOK in
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February 2017 for developing the project up to investment decision. The support is attached to a
specific progress plan, based on the project being ready for investment decision during the third
quarter of 2019. Originally this was set to first quarter of 2019, but the project was successful in
negotiating an extension of the deadline by half-a-year with the EU-commission.
In order to realise the project NorthConnect depended on reducing its finanicial risk for the
British side of the project through the favourable Cap and Floor (C&F) regime. To achieve this, it
was necessary to deliver the C&F application in October 2016, which was the C&F Window 2
deadline. Northconnect’s assessment was that it was not likely that this scheme would be
continued (e.g. through a Window 3) and it was deemed necessary to apply in 2016. The C&F
application places additional requirements on the project progress, and delays result in a
shortening of the support period.
The preparation of the progress plan takes into account the requirements set forward by the EUsupport and the C&F-regulation. NorthConnect has therefore prepared for the interconnector to
commence operation at the turn of the year 2022/2023. A prerequisite for this is that a positive
decision on the licence to construct is made as soon as possible within practical limits.
Structure of the application
This document’s introduction provides a description of the developer, as well as references to the
regulations relevant to the project. A brief description of the preliminary work conducted is
presented.
Chapter 3 provides a more detailed description of Sima as the connection point, including both
location and technical descriptions of the installation. A summary of alternative locations
considered, but not applied for is also presented. Impacts on foreign countries are presented in
Chapter 4.
Chapter 5 presents a summary of the project’s impacts on the environment, natural resources
and society. In addition, discipline-specific reports are attached to the licence application.
Mitigation measures are described in Chapter 6.
The impacts on public and private interests are described in Chapters 7 and 8. Maps are provided
in chapter 9.
This application for construction permit is a revised version of the application submitted in March
2017, and represents NorthConnect’soverall view on the implementation and effects of the
project as it is today. This version of the application replaces previous versions completely. This
also includes the accompanying impact assessments.
Summary of main components included in the NorthConnect construction permit
application
-

Overall installed power for the connection: 1400 MW continuous power (defined for the
receiving end)
Converter station in Sima (symmetric monopol or bipole solutions as equal alternatives)
Three single phase 420 kV transformers (alternatively 6 single phase transformers if
using standard bipole technology)
Overhead line between converter station and Sima switchyard with underground cables
as a secondary option.
Extension of Sima switchyard with one bay.
± 525 kV HVDC subsea cable from Sima to Scottland.
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1.

GEN ERELLE OPPLYSN I N GER
Nort hConnect KS sendt e Norges Vassdrags- og energidirekt orat ( NVE) m elding om høyspen nings
likest røm sforbindelse m ellom Norge og Storbrit annia den 16. februar 2011. På grunnlag av det t e
har NVE fast sat t et ut redningsprogram for prosj ekt et . Ut redningsprogram m et ble m eddelt den
26. sept . 2011. Med bakgrunn i kravene i ut redningsprogram m et og ut viklingen i prosj ekt et siden
2011 er det utarbeidet en revidert konsesj onssøknad for en likest røm sforbindelse m ellom Norge
og St orbrit annia. Det søkes fort sat t om en kapasit et på om lag 1400 MW.
Konsesj onssøknaden er ut form et iht . kravene i energiloven [ 1] m ed forskrift er og veileder [ 2] .
Søknaden inneholder en begrunnelse for t ilt aket , og en beskrivelse av ulike t ekniske løsninger. I
t illegg er det git t et kort sam m endrag av forvent ede konsek venser av t ilt aket og event uelle
avbøt ende tilt ak . Fullst endige konsekvensut redninger er plassert i Del B.
Denne konsesj onssøknaden er en revidert versj on av søknad oversendt NVE i m ars 2017. Dett e
dokum entet present erer prosj ekt et s helhet lige syn på gj ennom føring og effekt av t ilt aket m ed
den nye lokasj onen for om form er st asj onen i Sim a. Konsekvensut redningene er revidert og
event uelt oppdat ert for å reflekt ere dett e, se kapit t el 5 og 6 og Del B t il denne søknaden.

ANLEGGETS BELI GGENHET
På norsk side vil sj økabelen føres frem t il Sim a i Eidfj ord kom m une i Hor daland, og videre frem t il
et om form eranlegg på land. I landføringsst ed i St orbrit annia er Pet erhead i Skott land. En
nærm ere beskrivelse av lokaliseringen og anlegget på norsk side, er git t i kapitt el 3.
Tot al lengde på sj økabelt raseen er om lag 665 kilom et er. Oversikt skart ene i Figur 1- 1 og Figur
1- 2 viser t rasekorridor på et overordnet nivå.

Fi g u r 1 - 1 Ov er si k t sk a r t o v e r a k t u e ll t r a se k o r r id o r f o r No r t h Co n n e ct
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Fi g u r 1 - 2 Ak t u el l t r a se k o r r i d o r f o r No r t h Co n n e ct

OPPLYSNI NGER OM SØKER
Nort hConnect KS er et selskap eid av offent lige energiselskaper og disse er Vat tenfall, Agder
Energi, Lyse og E- CO Energi. Eierint eressene er 66,75% fordelt likt på de t re norske selskapene
og resterende ( 33,25% ) på Vat t enfall. Nort hConnect KS ble st ift et i 2011 og er regist rert i Norge
m ed hovedkont or i Kristiansand.

A g d e r En er g i

Agder Energi er den t redj e st ørst e kraft produsenten i Norge, m ed hovedkont or i Krist iansand.
Selskapet s hovedakt ivit et er er prim ært innen drift og utvikling av vannkraft verk, sam t
ut vikling av vindkraftanlegg og varm ekraft anlegg. Selskapet eies av 30 kom m uner i Agder
( 54,5 % ) og St at kraft Regional Holding AS ( 45,5 % ) . Agder Energi har en
produksjonskapasit et på om t rent 1700 MW og en årlig energiproduksj on på ca. 7,8 TWh.
Selskapet disponerer en m agasinkapasit et på ca. 5,1 TWh. Agder Energi har t idligere delt at t i
et t ilsvarende kabelprosj ekt m ellom Norge og Tyskland – NorGer.
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Ly s e

Lyse Produksjon AS er et heleid dat t erselskap av Lyse Energi AS, som er et energi – og
t elekom m unikasj onsselskap m ed hovedkont or i St avanger. Hovedprodukt og t jenest er er
elekt risitet , gass, fj ernvar m e/ kj øling, bredbånd, int ernet t , m obil og energiforvalt ning.
Selskapet eies av 16 kom m uner i regionene. Lyse har en produksj onskapasit et på ca. 1560
MW og en årlig energiproduksj on på ca. 6 TWh. Lyse har t idligere delt att i et t ilsvarende
kabelprosjekt m ellom Norge og Tyskland – NorGer.

E- CO En e r g i A S

E- CO er Norges nest st ørst e kraft produsent . Selskapet eies av Oslo kom m une.
Kjernevir ksom het en er eierskap, drift og ut vikling av vannkraft anlegg sam t
forret ningsut vikling. E- CO eier og forvalt er helt eller delvis m er enn 68 kraft ver k over hele Sør Norge. Konsernet har en m iddelproduksj on på 13 TWh per år. Produksj onskapasit et er 3350
MW. E- CO har eiendeler i Oslo Lysverker, Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinst ra
Kraft selskap DA og Em br etsfosskraft verkene DA og NGK Ut bygging AS

Va t t e n f a l l

Vat t enfalls visjon er å bli et ledende Europeisk energiselskap. Vat t enfalls hovedprodukt er er
elekt risitet og fj ernvarm e. I dag produserer Vat t enfall elekt risit et og fj ernvarm e og forsyner
energi t il flere m illioner kunder i de Nordiske land og Nord - Europa. De st ørst e kundene er
indust rivirksom het er, energiselskapet , kom m uner, eiendom sselskaper og bostedsforeninger.
Eierne av Nort hConnect er solide selskaper som t il sam m en har et svært godt grunnlag og
kom pet anse for et slikt prosj ekt . Vat t enfall har vært og er engasj ert i flere t ilsvarende
kabelprosjekt er , m ens Agder Energi og Lyse har erfar ing fra NorGer prosj ekt et .

K o n t a k t p er s o n e r
For event uelle henvendelser kan følgende personer kont akt es:
To m m y Løv s t a d
Daglig leder
Epost : t om m y.lovst ad@nort hconnect .no
Mobil: + 47 97 17 78 45
Øy v i n d Ot t e r se n
Ansvarlig for anleggskonsesj onen
Epost : oyvind.ot t ersen@ae.no
Mobil: + 47 47 87 76 24

Nort hConnect KS

15
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 20 18

PROSJEKTUTVI KLI NGSKOSTNADER
Nort hConnect est im erer en t ot al kost nadsram m e på 350 m illioner kroner for prosj ekt ut vikling
frem t il invest eringsbeslut ning i 2019.
Nort hConnect har på grunn av høy sam funnsøkonom isk lønnsom het fåt t st at us som priorit ert
infrast rukt urpr osj ekt i EU og m ot t at t st øt t e på 100 m illioner kroner i februar 2017 for
prosj ektut vikling frem t il invest eringsbeslut ning.
I sum bet yr det t e at eierne av Nort hConnect vil benyt t e om lag 250 m illioner kroner for å ut vikle
prosj ektet fr em t il invest eringsbeslut ning.

EI ER OG DRI FTSFORHOLD
Nort hConnect s eiere legger t il grunn at de kan bygge og st å for operativ drift på forbindelsen.
Det te begrunnes m ed at Nort hConnect s oppgave blir å st ille m aksim al kapasit et på kabelen t il
disposisj on for m arkedene. Kraft flyt en på kabelen st yres av prisforskj eller m ellom de t ilknyt tede
m arkedene og er således uavhengig av eierskap. Et eksem pel på en slik produsent eid forbindelse
er Balt ic Cable som nå eies av St at kraft . Nort hConnect er klar over at det har vært visse
problem stillinger knyt t et t il at Balt ic Cable ikke er regulert . Nort hConnect vil derim ot være
reguler t både på britisk og norsk side. Dersom eierskapet m ot form odning ikke godkj ennes av
m yndighetene i Norge eller av EU vil Nort hConnect forsøke å få på plass alt ernat ive eiere.
Videre v il eierne arbeide for å få på plass en hensiktsm essig og kom pet ent organisasj on.
Nort hConnect ser for seg å et ablere drift savt aler m ed syst em ansvarlige for kraft net t ene
( «Transm ission Syst em Operat or» – TSO) på brit isk og norsk side.

FREMDRI FTSPLAN
I ut arbeidelsen av frem drift splanen, Tabell 1- 1, er det t at t hensyn t il de føringer som EU- st øt t e
og Cap and Floor- reguleringen gir 1 . Nort hConnect legger derfor opp t il at anlegget er i drift ved
årsskift et 2022 / 2023. Det t e forut set t er et posit ivt konsesj onsvedt ak fra norske m yndighet er så
raskt som pr akt isk m ulig.
Nort hConnect gj ennom fører forprosj ekt ering av t ilt aket delvis i forkant og delvis i parallell m ed
saksbehandlingen. Det aljprosj ektering vil bli ut ført av de respekt ive kont rakt ørene for de
forskjellige delene av anlegget et t er kont rakt sinngåelse.
I søknaden er det beskrevet ulike egnede tekniske løsninger, m en valg av endelig løsning vil først
kunne foret as når kost nadsbildet foreligger. Det t e vil ikke være klart før bindende t ilbud
foreligger. Anbudsprosess m ot akt uelle leverandører av om form eranlegget er igangsat t .
Result atene fra anbudsprosessen vil være avgj ørende for endelig invest eringsbeslut ning. Det
legges opp t il at invest eringsbeslut ningen foret as innen ut gangen av 3. kvart al 2019.
Frem driften i prosjekt et er som t ilsvarende prosj ekt er i st or grad avhengig av ledig kapasitet i
kabelproduksjon. Det ant as at kabelkont rakt en fordeles på m inst t o leverandører for å kort e ned
t iden for gj ennom føring. Det legges opp t il at kabelproduksj onen st arter 3. kvar t al 2019. Det t e
innebær er at kabelleggingen kan st art e t idligst 2. kv art al 2020 og kabelleggingen forvent es å
vare t re sesonger . Nort hConnect legger t il grunn at om form erst asjonene ikke vil være på krit isk
t idslinj e. Anlegget vil da kunne være i drift ved årsskift et 2022 / 2023.

1 Se ht t ps: / / ww w. ofgem .gov.uk/ el ect ricity/ t ransm ission - net wor k s/ elect ricity - int er connect ors for m er om t ale
av Cap and Floor r egim et i St orbrit annia.
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Ta b e ll 1 - 1 Fr em d r i f t sp l a n N o r t h Con n e ct
2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2021
4

1

2 3

2022
4

1

2023

2 3 4 1 2 3

Konsesj onsbehan
dling
Forprosj ektering
Anbudsprosess
I nvesteringsbeslut
ning
Ledetid
kabelpr oduksj on
Kabelproduksjon
Kabellegging
Testing
Drift

TI LLATELSER OG ANDRE FORMELLE FORHOLD
Nøkkeldat a for Nort hConnect s om form erst asj on i Sim a
Følgende oppsum m erer nøkkeldat a for Nort hConnect s kabel og om form erst asj on i Sim a
Landt ak:
Sim a
Lengde sj økabel:
665 km
Lokasj on om form erst asj on:
Sim a, Eidfj ord kom m une, Hordaland
Arealbehov om form erst asjon:
ca. 50 daa
Arealbehov for riggom råde 2
ca. 12 daa
Nom inell yt else om form erst asj on:
1400 MW i m ott akerendene*
* Nom inell yt else er definert for m ot t akerenden av anlegget , m ålt i t ilknyt ningspunkt et m ot
net t et . Det t e innebærer at ca 1460 MW vil belast es net t et i m ot sat t ende. Siden kraft flyt en kan
snus vil om form erst asj onene i Sim a ( og i Pet erhead) fungere både som m ot t aker og sender.
En nærm ere beskrivelse av den t ekniske løsningene er git t i Kapitt el 3.
SØKNAD ETTER ENERGI LOVEN
Det sendes egen søknad t il Olj e- og energidepart em ent et om å eie og drift e
ut enlandsforbindelsen til St orbrit annia i henhold t il Ener giloven [ 1] § 4- 2.
SØKNAD ETTER HAVENERGI LOVEN
Det søkes konsesj on for bygging av net t anlegg i henhold t il Lov om fornybar energiproduksj on til
havs ( havenergilova) [ 3] § 3- 1 og 3- 2.
SØKNAD ETTER OREI GNI NGSLOVEN
Det tas sikt e på å oppnå frivillige avt aler m ed de berørt e grunneierne. Selskapet søker likevel
m ed hj em m el i Lov 23.10.1959 om oreigning av fast eiendom ( oreigningsloven) [ 4] , § 2 punkt
19, om t illat else til ekspropriasj on av nødvendig grunn og ret t igheter for å bygge og drive de
elek triske anleggene, herunder ret t ighet er for all nødvendig ferdsel/ t ransport , slik det frem går av

2 Det legges opp til at riggom rådet kan tas i bruk til kom m unale, indust rielle for m ål et t er endt
anleggsper iode. Om r ådet vil derfor ikke t ilbakeføres til naturlig tilst and, m en gr ov planneeres. .
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kart i Figur 1-3. Denne tillatelsen vil bli benyttet dersom selskapet ikke greier å oppnå minnelige
avtaler med berørte grunneiere.

Figur 1-3. Ervervskart anlegg Simadalen.

Samtidig bes det om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25,
slik at arbeidet med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt.
Det søkes om eiendomsrett til tomt for omformerstasjon og AC anlegg, merket oransje i Figur
1-3. I anleggsperioden søkes om bruksrett til et begrenset areal rundt AC-anlegget til bruk for
byggingen av anlegget, rigg og andre anleggsbehov. (Merket gult i Figur 1-3).
Det søkes om stedsevarig bruksrett langs trase for likestrømsledning/likestrømskabel i grunn og
vekselstrømsledninger/vekselstrømskabler i grunn samt for strømledninger/kabler fra
omformerstasjon til AC-anlegg, merket rosa i Figur 1-3. Bruksretten omfatter også rett til senere
inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og fornyelse samt rett til forandring og ombygging.
Kabeltraséen som klausuleres skal ha en bredde på 12 meter (5 meter på hver side av kablene, 2
meter mellom kablene). Kablene blir lagt i grøft med dybde på ca. 1,5 meter. I den klausulerte
ryddegaten har kabeleier rett til å foreta det som etter hans mening er nødvendig for
hensiktsmessig atkomst og å holde vegetasjonen tilstrekkelig nede så denne ikke blir til hinder
for kabelanleggets drift og sikkerhet. Grunneier har ikke rett til å bygge på, dyrke, foreta uttak
av masser eller på annen måte nyttiggjøre seg grunnen (klausulert areal) som kabelen går over.
Det søkes også om stedsevarig bruksrett til et område for rassikring av kabeltraséen fra
omformerstasjonen til elvemunningen (merket rosa i Figur 1-3).
Det søkes om midlertidig bruksrett til riggområde i byggefasen merket gult i Figur 1-3. I tillegg
søkes det om midlertidig bruksrett til arealer for midlertidige anleggsbehov (rigg, av/pålasting
mv.) ved kai og ved rassikringsområde (merket gult i Figur 1-3. Ved kaiområdet på gnr. 28 gnr.
33 erverves bruksrett i hele driftsfasen (merket rosa i Figur 1-3).
Kabeleier og eventuelle engasjerte entreprenører skal ha rett til uhindret adgang til
kabelanlegget mv. på eksisterende og nye veier og langs kabelgrøften i anleggsperioden og ved
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senere drift , vedlikehold og fornyelse. Kabeleier og eventuelle engasj erte ent reprenører skal ha
ret t til å bruke best ående veier, t ransport - og ferdselsinnret ninger, sam t ret t t il i anleggsperioder
å ut bedre slike anlegg, eller bygge nye dersom det te viser seg nødvendig. Bruksret t en gj elder
også landing m ed helikopt er. Det bygges ny vei for hele drift sfasen fra gnr. 28 bnr. 33 ( fra
kaiom rådet ) til om form erst asj onen.
Også ut enfor ryddegat en for kabelgrøft og anleggsveier har kabeleier ret t t il å rydde, hugge t rær
m v. som er til hinder for legging av kabel og bygging av nødvendig anleggsvei/ drift svei.
Erst at ningsoppgj ør for slik hugst forut set t es ordnet hver enkelt gang i m innelighet , event uelt ved
skj ønn.
Det søkes også om ret t til å anlegge/ borre grunnvannsbrønner oppst røm s anlegget på
hensikt sm essige st eder dersom det blir nødvendig.
KONSEKVENSUTREDNI NGER I HT. PLAN – OG BYGNI NGSLOVEN
For plikt en t il konsekvensut redning ett er energiloven og plan – og bygningsloven [ 1, 5] m ed
bakgrunn i fast sat t ut redningsprogram [ 6] , viser selskapet t il t idligere m elding for Nort hConnect .
[ 7] . Tiltaket er søknadsplikt ig et t er energilovens § 3 - 1, og derav følger k rav i forskrift om
konsek vensut redninger § 2, bokst av g) .
REGULERI NGSPLANER I HT. PLAN – OG BYGNI NGSLOVEN
I henhold t il endringer i plan – og bygningsloven vedt at t i j uni 2008, m ed ikraft t redelse j uli 2009,
er overføring og overføringsanlegg for elekt risk energi unnt at t krav om reguleringsplan, j fr. § 1- 3
i ny plan – og bygningslov.
For øvrig v il også elekt riske anlegg som er konsesj onsbehandlet et t er energiloven være unntat t
fra byggesaksr eglene om søknad, ansvar og kont roll i plan – og bygningsloven.
Nort hConnect vekt legger et godt sam arbeid m ed Eidsfj ord kom m une for å sikre gode løsninger.
ANDRE NØDVENDI GE TI LLATELSER
H a v n e – o g f a r v a n n s l o v e n – t i l l a t e l se
Det vil bli søkt t illat else iht . Lov av 8.6.1984 [ 8] om havner og far vann m .v. § 6 og 18. Vilkår
set t es et ter sam m e lovs § 9.
Fo r u r e n sn i n g sl o v e n
Legging av kabel i sedim ent er ved graving eller m udring er søknadsplikt ig i henhold t il § 22 -6 i
forurensningsforskrift en [ 9] . For t illat else til nedlegging av kabel i forurensede sedim ent er er
Fylkesm annen i Hordaland vedt aksm yndighet . Event uell st eindum ping vil bli vurdert ut ifra
potensialet for kraft ig oppvirvling.
Når det gj elder å legge kabelen ret t på sedim ent et , uten graving eller m udring, vil det t e ikke
ut løse krav om søknad, j fr . § 22 - 2 avsnit t f i forskrift ene. Det t e forut set t er at nedlegging ikke
m edfør er kraft ig oppvirvling.
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Ti l l a t el se t il a d k o m st i o g l a n g s l e d n i n g s t r a s ee n
I henhold t il Lov om m ot orferdsel i ut m ark § 4, pkt . e har t ilt akshaver t illat else t il m otorferdsel i
forbindelse m ed anlegg og drift av ledningsnett et [ 10] . Særskilt t illat else fra kom m unen er derfor
ikke nødvendig. For grunneiere som blir berørt av anleggst ransport på sin eiendom vil søker
forsøke å løse dett e gj ennom m innelige avt aler m ed den enkelt e. Denne søknaden om fat t er også
ekspropriasjonst illat else ( oreigningsloven § 2 [ 4] , se Kapit t el 1.6.3) dersom m innelige avt aler
ikke oppnås.
VERNEPLANER – DI SPENSASJON FRA VERNEBESTEMMELSER
Et 77 km 2 sj øom råde i yt re delen av Hardangerfj orden er foreslått som kandidat om råde for m arin
verneplan av Rådgivende ut valg for m arin verneplan [ 11] . Høringsr unden for denne er avslut t et ,
og fylkesm annen gav sin innst illing 11. okt ober 2017 [ 12] . Forholdet m ellom Nort hConnect og
verneom rådet er i rapporten om t alt som følger:
«I 2017 pågår dessut an eit ut greiingsprosj ekt for Nort hConnect , som er ein planlagd st raum kabel
på botn av Hardangerfj orden frå Sim a i Eidfj ord t il Skott land. Tilt akshavar har v ore i nær dialog
m ed Fylkesm annen et t ersom ein slik kabel vil passere sent ralt i verneom rådet , på st ore dj up.
Fylkesm annen har git t sam t ykke i at ein i 2017 kan gj er e undervasst ekniske undersøkingar av
havbot nen ved hj elp av sonar og prøvet aking av sedim ent , for å finne ein m ogleg t rase som er
t enleg, m en t il m inst m ogleg ulem pe for nat urm iljøet. Det t e arbeidet er ikkj e slut t ført og
rapportert . Avhengig av result at a frå det t e arbeidet kan det kom e ein søknad om å legge kabel i
den ut greidde t raseen på eit seinare t idspunkt . Tilt akshavar er innforst åt t m ed at ein då m å søke
om løyve et ter gj eldande regelverk og også om dispensasj on frå ei verneforskrift om m arint vern,
der nat urm angfaldlova §48 m å nyt t ast ( t ilt ak av «vesent leg sam funnsint eresse») »
Forslaget skal lede fram t il en verneforskrift som skal vedt as av Kongen i st at sråd.
Nort hConnect vil ha en t et t dialog m ed Fylk esm ann.
Pl i k t ig e u n d er søk e l se r et t e r k u l t u r m i n n e l o v e n o g d i sp e n sa sj o n e t t er k u l t u r m i n n e l o v e n
I forbindelse m ed foreliggende søknad er det foret at t en konsekvensut redning som om fat t er
t ilt aket s virkninger på kult urm inner og kult urm ilj ø.
Kult urm inneloven gj elder i norsk t errit orialfarvann og den t ilstøt ende sone, dvs. 24 naut iske m il
ut enfor grunnlinjen. I int ernasj onale farvann har Norge forplikt et seg til å følge opp Unesco t rakt at ens int ensj on om at kult urm inner ik ke skal forst yrres [ 13] . Det t e tilsier at det også m å
gjøres under søkelser for å ident ifisere kult urm inner i kabelt raséen ut enfor 24 naut iske m il fra
norskekyst en. Kult urm inner i undersøkelseskorridoren i norsk sek t or har blit t kart lagt i
sj øbunnskart leggingen som ble gj ennom ført i perioden j uli t il novem ber 2017. I Hardangerfj orden
ble det avdekket 26 vrak som ikke t idligere var posisjonsbest em t , eller kj ent . St ift elsen Bergen
Sj øfart sm useum delt ok m ed m arine arkeologen Tord Karlsen på kart legging av vrakene om bord i
undersøkelsesskipet . Marit im e kult urm inneundersøkelser i Hordaland ett er kult urm inneloven § 9
er der ved gj ennom ført .
Ut over det te fører Nort hConnect dialog m ed fylkesarkeolog i Hordaland for gj ennom føring av
befaring og videre behov for undersøkelser av om rådet i Sim a et t er kult urm innelovens §9.
K r y s si n g a v t e k n i sk e i n st a l l a sj o n e r o g v e i e r p å la n d o g i sj ø
For å sikre at de planlagt e anleggene ikke m edfører st ørre ulem per for brukere av andre anlegg,
vil søker inform ere og legge opp til å k om m e t il enighet m ed vedkom m ende eier eller m yndighet
om t illatelse t il kryssing av – eller nærføring m ed eksist erende ledninger; veier, kabler o.a. i
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henhold t il Forskrift 20.12.2005 for elekt riske forsyningsanlegg § 6 - 4 [ 14] og veilovens § 32
[ 15] . For krysninger i sj ø vil det bli inngåt t egne krysningsavt aler.
LUFTFARTSHI NDRE
Generelt kan kraft ledninger være luft fart shindre og m edføre fare for kollisjoner der liner henger
høyt over bakken. I det t e t ilfellet m å evt. ledninger m erkes i sam svar m ed de krav som
luft fart sm yndighet ene st iller [ 16] - alle luft fart shinder m ed høyde på over 60 m eller m er skal
m erkes [ 17] . Det er lagt opp t il en høyde på innst rekksst at iv på ca. 25 m , inkludert t oppline, og
t ilt aket et ableres på en kot ehøyde på ca. 9 m . Om søkt t rase for luft linj e for Nort hConnect går i
t illegg over et relat ivt flatt om råde. Det er derfor god m argin før kravet om m erking av
luft fart shinder ut løses. De om søkt e t raseene vil ikke påvirke navigasj onsut st yr for flyplasser eller
innflygning til disse.
BERØRTE GRUNNEI ERE OG RETTI GHETSHAVERE
Det er ut arbeidet en list e over berørt e grunneiere/ eiendom m er m ed bakgrunn i økonom isk
kart verk og eiendom sregist eret . Det t as forbehold om event uelle feil og fort løpende endringer i
eiendom sforholdene. Opplysninger om feil/ m angler ønskes form idlet direkt e t il søker. List en over
berørte grunneiere/ eiendom m er er oppgit t i Kapit t el 8.
UTENFOR TERRI TORI ALGRENSEN
Om rådet ut enfor t errit orialgrensen reguleres av Havr et t st rakt at en [ 18] . I denne t rakt at en
frem går det at alle land har ret t t il å legge kabler og rørledninger på et annet lands
kont inent alsokkel under forut set ning at t raseen er godkj ent av k yst st at en. Godkj enning gis under
forut set ning av at m an t ar hensyn t il pågående og planlagt e ut nyt telser av nat urressursene, sam t
viser nødvendig akt som het for eksist erende inst allasj oner og fare for forurensning.
Nort hConnect - prosjekt et berører følgende kyst st at er:
-

Norge
St or brit annia ( Skot t land)

Det m å inngås nødvendige privat rett slige krysningsavt aler hvor kabelen krysser andre kabler,
rørledninger, m v. Det t e er oft e basert på st andardavtaler som beskriver hvordan krysningen skal
gjennom føres.
Nort hConnect er av den oppfat ning at t ilt aket ikke om fatt es av ESPOO konvensj onen av
17.8.2008.
Brit iske m yndighet er er kj ent m ed prosjekt et , et t ersom Nort hConnect er t ildelt "Full Planning
perm isjon" for om form erst asj onen i Pet erhead, og Marine Scot land har definert
konsek vensut redningsprogram for " Marine Licence" for legging av sj økabler ifra ilandføring t il
Norsk kont inent alsokkel. For yt t erligere beskrivelser av planprosessen i St orbrit annia henvises
det t il Kapit t el 4 Virkning overfor annen st at .
AVTALE MED SYSTEMOPERATØR ( STATNETT)
I forbindelse m ed t ilknyt ning t il sent ralnett et vil det m åt t e inngås avt aler m ed St at net t . For
perioden fr em t il idrift set t else kan det være akt uelt m ed en ut viklingsavt ale. Nort hConnect vil ta
init iat iv t il at drift serfaringer fra NSL og Nordlink legges t il grunn for drift soperasj oner og
syst em vern. Et t et t sam arbeid på det te om råde vil være i begge part ers interesse.
Følgende avt aler anses akt uelle:
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Tilknytt ingsavt ale
Drift savtale knyt t et opp m ot ut enlandskonsesj on
Det for ut sett es at erfaringer fra NSL og NorLink im plem ent eres i vern og drift sløsningene for
Nort hConnect i sam arbeid m ed St at nett . Dersom det skal være m ulig å ut nyt t e kabelen ut over
nom inell belast ing på 1400 MW vil det være nødvendig for St at net t å innføre syst em vern. Det t e
har vært drøftet init ielt m ed St at net t .
Drift sløsningene for Nort hConnect bør være m est m ulig st andardisert e i forhold t il St atnet t s egne
ut enlandskabler.
NETTI LKKNYTNI NGSKRAV MOT DET NORSKE TRANSMI SJONSNETTET
Nort hConnect vil legge t il grunn gjeldende norsk regelverk ( Forskrift om Syst em ansvaret i
kraft syst em et - FOS) som p.t . er under revisj on, sam t andre relevant e forskrift er . Stat net t s
veileder Funksjonskrav i Kraft syst em et ( FI KS) legges også t il grunn. Nort hConnect legger også t il
grunn best em m elser i de nye europeiske net t ilknyt ningskravene for HVDC- anlegg og for eksem pel
Syst em Operation Guidelines som et t er hvert vil bli gj eldende også i Norge. Det er ikke lagt opp t il
å et ablere m ulighet for oppst art m ot svart net t ( såkalt «Black- St art » funksj onalit et ) for
Nort hConnect i Sim a.
REGI ONALE PLANER
Fy l k e s p l a n f o r H o r d a l a n d
Gj eldende plan ble vedt at t i fylkest inget i 2005, og gjaldt opprinnelig for perioden 2005 - 2008,
m en er forlenget innt il den blir avløst av ny e regionale planer. Fylkesplanen om t aler fylket s rike
energikilder, og har m ål om t ilret t elegging for bruk av disse. I areal- og m ilj øst rat egien om
regional og lokal ut vikling, er frem t idsr et t et energiproduksj on og energibruk, som gass,
vindkraft , bioenergi, m ikro- , m ini- og sm åkraft verk nevnt som sat singsom råder. Det er i dag
ifølge St at net t et bet ydelig kraft overskudd i NO5, der årlig produksjon er over 200 prosent av
forbruket . Det bet yr at dersom det bygges ytt erligere produksj on vil overskuddet øke tilsvarende.
Klim ap lan f or Ho r d alan d
Klim aplanen ble vedt at t i fylkest inget i 2010 som en regional plan, og gj elder for perioden 2010 2020. Planen har som visj on at klim afylket Hordaland tar ansvar og skaper bærekraft ige
løsninger. Energibruken skal reduseres og gjøres fornybar. I nnen 2030 sk al energibehovet i
st ørst m ulig grad dekkes av fornybare energikilder ut en tap av biologisk m angfold. Hordaland
skal st im ulere t il ut vikling, produksj on og bruk av nye fornybare energikilder. Kraft net t et m å ha
kapasit et og drift som sikrer høy leveringssikkerhet av elekt risit et i Hordaland.
KOMMUNALE PLANER
K o m m u n e p l a n f o r Ei d f j o r d k o m m u n e
Vedt at t k om m uneplan ( sam funnsdelen) gjelder for perioden 2015 - 2027. Arealene i Eidfj ord
kom m une som det om søkt e t ilt aket berører, er for øvrig om t alt i Fagrapport for arealbruk og
luft fart , j f. Kom m uneplanens arealdel.
Nort hConnect vil bidra t il lokale arbeidsplasser, spesielt i byggefasen.

Nor thConnect KS

22
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 20 18

K o m m u n e d e l p l a n f o r e n e r g i o g k l i m a , Ei d f j o r d k o m m u n e
Gj eldende plan for ener gi og klim a ble vedt at t i 2011. Med planen ønsker kom m unen å ha et
redskap for å sikre helhet shensy n i saker som berører energi og klim a i kom m unen. Den om fat t er
først og frem st kom m unens egen virksom het , m en vil også få bet ydning for næring og
privat husholdninger i kom m unen. Blant flere fok usom råder skal kom m unen ar beide for å
redusere sam let energibruk, og arbeide for økt energifleksibilit et og om legging t il fornybare
energikilder. Videre skal kom m unen j obbe for reduksjon av utslipp som er skadelig for klim a og
lokalm ilj ø, og m øt e klim aendringer på en planm essig m åt e. Eidfj ord vil sikre en planm essig
ut vikling av tradisj onelle og nye form er for lokal energiproduksj on for å ivaret a klim a, lokalm ilj ø
og egne innbyggere.
Et t er Nort hConnects oppfat ning, er en kabel for ut veksling av fornybar energi m ellom Nor ge og
St orbrit annia i sam svar m ed kom m unens planlegging generelt , og også m ed t anke på energi og
klim a.

ANDRE PLANER
Nort hConnect vil påvirke lønnsom het en noe t il eksist erende og planlagt e ut enlandsforbindelser.
Denne effekt en er om t alt nærm ere i søknad om ut enlandskonsesj on [ 19] .
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2.

U TFØRTE FORA RBEI D ER
TI DLI GERE KONSESJONSSØKNADER
I 2013 søkt e Nort hConnect KS NVE om konsesj on for ut enlandsforbindelsen for først e gang.
Søknaden i 2013 ble ikke behandlet , da en endring i Energiloven m edført e at bare St at net t eller
selskaper kont rollert av St at net t kunne ut vikle m ellom landsforbindelser. I søknaden var
Sam nanger alt ernat iv t il Sim a.
I m ars 2017 levert e Nort hConnect sin andre anleggskonsesj onssøknad. I denne søknaden ble det
valgt ikke å søke om konsesj on for andre alt ernat iver enn Sim a. Grunnen var først og frem st at
Sam nanger som t ilknyt ningspunkt ville kreve net t forst erkninger i sent ralnet tet nordover t il
Sogndal t ransform at orst asj on. Denne forst erkningen var ikke inne i St at net ts ut byggingsprogram
for perioden frem t il 2025. Derm ed ville tidspunkt et for idrift set t else av en kabelforbindelse fra
Sam nanger skyves ut på ubest em t t id. Det te er om handlet nærm ere i Appendix A – Vurdering av
Alt er native t ilkoblingspunkt er for Nort hConnect . Søknaden ble ikke sendt ut på høring, fordi Olj e
og Energidepart em ent et ønsket å behandle anleggskonsesj onssøknaden sam tidig m ed søknad om
ut enlandskonsesj on.
I sept em ber 2017 fikk Nort hConnect avklart av Olj e og Energidepart em ent et at høring av
søknadene ikke vil st art e før St at net t har gj ennom ført analyser for hvilke konsekvenser
Nort hConnect vil m edføre for innenlandske net t forst erkninger. Prosj ekt et fikk t ilbakem eldingen
parallelt m ed nye rassim uleringer i Sim adalen i august . Disse m edførte at lokaliseringen av
om form erst asjonen int ernt i Sim a ble endret for å unngå ekst ra flom belast ning på St at kraft sit t
anlegg på andre sider av Sim aelven ( Kapitt el 3.3) . Anleggskonsesj onssøknaden er derfor
oppdat ert for å gj enspeile den endret e lokaliseringen, sam t oppdat ert inform asjon fra St at net t s
net t analyser.

TI DLI GERE STUDI ER
Det er t idligere gjennom ført st udier for flere t ilsvarende prosj ekter. Det m est nærliggende er
st udier i t ilknyt t ing t il Skagerak I V ( Norge – Danm ark) som ble sat t i drift i årsskift et 2014/ 15 og
prosj ektene NordLink ( Norge – Tyskland) m ed t ilknyt ningspunkt Tonst ad og NSL ( Norge –
St orbrit annia) . NSL vil ha t ilknyt ning i Kvilldal i Suldal kom m une.
St udiene «System ut redning av sent ralnet t et i Vest landsregionen» fra j uni 2011 [ 20] og «SørNorge og t o nye kabler innen 2021» fra 15. august 2012 [ 21] er sent rale.
Både NordLink og NSL er t ildelt anleggs- og ut enlandskonsesj on.

FORARBEI DER OG I NFORMASJON
Melding
Forhåndsm elding for Nort hConnect ble oversendt NVE i februar 2011 [ 7] . Denne om handler
Sauda og Kvilldal som tilknyt ningspunkt er t il net t et i Norge. Meldingen ble sendt på offent lig
høring 5.4.2011. I forbindelse m ed høringen arrangert e Norges vassdrags – og energidirekt orat
( NVE) et orient eringsm øt e i Sauda kom m une m ed berørt e kom m uner og regionale inst anser fra
Rogaland, hvor selskapet deltok som t ilt akshaver. På grunnlag av innkom ne høringsut t alelser og
et ter frem legging for Milj øverndepartem ent et , fast sat t e NVE et konsekvensut redningsprogram for
prosj ektet 26. sept em ber 2011. Der ba NVE Nort hConnect om å ut rede Sam nanger i t illegg t il
Sauda og Kvilldal, og åpnet også for m uligheten t il å se på andre t ilkoblingspunkt er.
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Vurdering av alternativ tilkoblingssteder
En fullstendig vurdering av alternative tilkoblingssteder, og årsak til at disse frafalles til fordel for
Sima, presenteres i Appendix A . Her følger et kort sammendrag.
En uttalelse til meldingen fra Statnett viste til at de hadde en gyldig anleggskonsesjon for en
kabelforbindelse til Storbritannia som de hadde tenkt å bruke. De fastslo på det tidspunktet at
det ikke var nettkapasitet i Sauda / Kvilldal området til å håndtere to utenlandsforbindelser på
omkring 1400 MW. På bakgrunn av dette sendte NorthConnect et brev til NVE, datert
28.11.2011, og orienterte om at man nå la bort Sauda og Kvilldal som tilkoblingspunkter. På
dette tidspunktet gikk NorthConnect KS videre med Samnanger og Sima.
I Statnetts Sør-Norge studie [21], rapport datert 15. august 2012, er Samnanger vurdert som
mulig tilknytting for en 1400 MW mellomlandsforbindelse. På oppfordring fra NorthConnect
gjorde Statnett i 2012 en tilleggsanalyse til Sør-Norge studien hvor også Sima som
tilknytningspunkt til det Norske nettet ble vurdert [22]. Rapporten konkluderer med følgende:
«På lang sikt er det lite som skiller Sima fra Samnanger som tilknytningspunkt for en
mellomlandsforbindelse. Sima er derimot et sterkere punkt og på kort sikt en mer gunstig
plassering fordi den ikke bidrar til å øke belastningen på strekningen mellom Sogndal og
Samnanger. En kabel fra Sima krever ikke oppgradering av denne strekningen. Med ny 420 kV
ledning Sima – Samnanger og forbindelsen Ørskog – Sogndal, samt Sogndal – Aurland
spenningsoppgradert, har nettet tilstrekkelig kapasitet til å håndtere en ny kabel fra Sima».
Usikkerheten om at nettet mellom Samnanger og Sogndal vil være tilstrekkelig oppgradert i tide
for at Samnanger skal være et gunstig tilknytningspunkt, er hovedårsaken til at NorthConnect nå
bare har Sima som alternativ.
Påvirkningen Sima som tilknytningspunkt har på det norske nettet er også omtalt i brev til
NorthConnect fra Statnett datert 07.07.2016 (Se vedlegg til del A):
«Som vi skriver i Nettutviklingsplan 2015, har Statnett kun gjort innledende vurderinger av
mulige tilknytningspunkter i Sør-Norge for en eventuell ny mellomlandsforbindelse på 1400 MW.
Vi har sett at fra et systemperspektiv kan Sima være gunstig fordi det vil avlaste flyten over
sentrale snitt, noe som kan gi reduserte flaskehalser og mindre tap i nettet.»
I Statnetts brev til NorthConnect datert 20.03.17, som var et foreløpig svar basert på kunnskap
kjent på daværende tidspunkt, skrev Statnett følgende:
«Sammenlignet med tilknytting på Sør-Vestlandet, viser våre simuleringer at tilknytting i Sima
gir lavere overføringstap i transmisjonsnettet, og trolig også mindre behov for forsterkning av det
øvrige transmisjonsnettet. Samlet sett er derfor Sima et egnet tilknytningspunkt.»
Dette svaret var grunnlaget for at NorthConnect kunne gå videre med arbeidet med
sjøbunnsundersøkelser og fullføre anleggskonsesjonen.
I Statnetts brev av 20. desember 2017 til NVE og NorthConnect så stadfestes disse
opplysningene formelt av Statnett. Videre bekrefter de at NorthConnect ikke utløser vesentlige
nettinvesteringer, se vedlegg til del A.
Kommunikasjon med lokalsamfunnet
I parallell med prosjektplanleggingen har det blitt avholdt regelmessige møter med Eidfjord
kommunes formannskap og kommunestyre (sist 16.10.2017, 18.09.2017, 09.05.2016 og
14.03.2016. Gjennom god kommunikasjon med kommunen har det kontinuerlig vært utvekslet
informasjon om prosjektet. Formannskapet og rådmann i Eidfjord kommune har på møtene blitt
opplyst om prosjektstatus, og det har vært mulig for kommunen å komme med ulike innspill til
prosjektet, som bl.a. arkitektonisk utforming av hovedbygning. Møtene med Eidfjord kommune

NorthConnect KS

25
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 20 18

høst en 2017 fokusert e på inform asj on og dialog om hvorfor lokaliseringen av om form erst asj onen
var endret, hvilke alt ernat iv som var vurdert, og virkningen av endret lokasj on. Nort hConnect KS
har også t idligere avholdt m øt er m ed adm inist rasj onen i Hordaland fylkeskom m une, og
fylkesm annen i Hor daland ( begge 29.03.2012) . Det har også blitt avholdt offent lige m øt er i
Eidfjord ( 25.09.2012) , noe som også vil arrangeres i forbindelse m ed høringen av søknaden.
Videre har det også vært noe kont akt m ed Fiskarlaget Vest . I t illegg t il dett e har prosj ekt et en
w ebside ( ww w.nort hconnect .no) der inform asj on har vært , og er t ilgj engelig.
I forbindelse m ed sj øbunnundersøkelsen m ellom Sim a i Hardanger og Pet erhead i Skot t land, som
Nort hConnect gj ennom førte i perioden j uli- novem ber 2017, har pr osj ekt et vært i kont akt m ed
m ange offentlige og privat e akt ører m ed int eresse i Hardangerfj orden og Nordsj øen.
Nort hConnect hadde m øt e m ed Kyst verket 7. m ars 2017, m ed hyppig oppfølgende
kom m unikasj on i et t erkant . Nort hConnect har i 2017 avholdt t o m øt er m ed fylkesm annen i
Hordaland, den 20.april og 18 okt ober, som om handlet undersøk else av det foreslåt t e
verneom råde i Yt re Hardanger, sam t endret lokalisering av om form erst asj onen i Sim adalen. Den
20. april hadde Nort hConnect m øte m ed Fiskeridirekt oratet , som har blit t holdt inform ert om
sj øbunnundersøkelsen. Fiskarlag Vest , og lokallagene rundt Hardangerfj orden, direkt e berørte
fiskere og Norsk t rålerforening har blit t holdt inform ert . Nort hConnect har en dialog m ed
forsvaret . Kart verket har publisert t re "et t erret ning for Sj øfarere" om hvor og når Nort hConnect
gjennom ført e sj øbunnundersøkelsen. St ift elsen sj øfart sm useet i Bergen st ilt e m ed en
m arinearkeologi som delt ok ved undersøkelsene av 26 nye vrakfunn i Hardangerfj orden.

FORHÅNDSUTTALELSER
I forbindelse m ed m eldingen av 16.feb. 2011 har NVE m ot t at t 16 ut t alelser til m eldingen. Disse
er sam m enfat t et i NVEs bakgrunn for ut redningsprogram [ 6] , og inkludert i fast sat t
ut redningsprogram i den ut st rekning NVE har funnet det relevant .

KONSEKVENSUTREDNI NG
Tilt aket ble i 2012/ 13 ut redet i henhold t il NVEs ut redningsprogram av 26.9.2011 [ 6] , dvs. her
ble både Sim a og Sam nanger ut redet . I forbindelse m ed revisj onen av søknaden er også
konsek vensut redningene revidert slik at de nå bare om handler Sim a ( Se Appendix A for
vurdering av- og begrunnelse for frafall av Sam nanger som alt ernat iv) . Nort hConnect er av den
oppfatning at konsekvensut redningen fra 2012 fort sat t er dekkende for t ilt aket s virkning.
Konsek vensut redningene best ående av delut redninger for de ulike fagt em aene ligger som
vedlegg t il søknaden. I kapitt el 5 er det git t et sam m endrag av hver delut redning og kapit t el 6
oppsum m er er avbøt ende t ilt ak der det er vurdert som nødvendig.
Dersom det er nyanser i beskrivelsen i de vedlagt e delut redningene og denne
konsesj onssøknaden, er det det t e søknadsdokum entet som definerer Nort hConnect sin forst åelse
av t em aet. I delut redningene for friluft sliv, kult urm inner og kult urm ilj ø, er inform asjonen for
Sim adalen present ert i kart som inneholder en t idligere layout for om form erst asj onen på
t ilnærm et sam m e lokalitet . Det er gjort nye vurderinger i forbindelse m ed ny layout og ny t om t
for om form erst asjonen i Sim a, for hver enkelt konsekvensut redning ( Se Del B) . De
konklusj onene og konsekv ensr eduserende t ilt akene som present eres i denne
konsesj onssøknaden sam t i vedlagte konsek vensut redninger reflekt erer denne nye
layout en/ t om t en.
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3.

B ESK RI VELSE A V A N LEGGET
BEGRUNNELSE FOR TI LTAKET
Nort hConnect KS sin forret ningside er å planlegge, bygge og drift e en ut enlandsforbindelse
m ellom Norge og St orbrit annia. Kraft syst em ene i de t o landene er svært ulike. Det norske
syst em et er dom inert av vannkraft , m ens det britiske er dom iner t av t erm isk kraft produksj on og
en st or og voksende andel vindkraft spesielt i Skot tland. Det er generelt høyere priser i
St orbrit annia enn i Norge og ulik prisst ruktur. En for bindelse m ellom disse m arkedene vil da
være økonom isk gunst ig å et ablere. Et t er Nort hConnect s analyse vil innt ekt ene prim ært kom m e
fra flaskehalsinnt ekt er som skyldes prisforskj eller m ellom spot m arkedene i Norge og
St orbrit annia.
St orbrit annia har også et k apasit et sm arked der Nort hConnect kan delt a. I kapasit et sm arkedet får
en bet alt for å st ille produksj onskapasit et t il rådighet for den brit iske syst em operat øren,
«Transm ission Syst em Operat or» ( TSO) . Nort hConnect har på grunn av det norske
vannkraft syst em et fåt t en m eget høy t ilgj engelighet sfaktor som gj ør at innt ekt ene kan bli
bet ydelige i det t e m arkedet . I t illegg k an Nort hConnect også delt a i andre m arkeder som
potensielt kan gi bet ydelige innt ekt er. Av forsikt ighet shensyn er slike innt ekt er ikke t at t m ed i
det sam funnsøkonom iske regnest ykket .
Den sam funnsøkonom iske lønnsom het en for den norske delen av forbindelsen er beregnet til å
være om lag 14 m illiarder kroner i basisscenarioet ( gj elder halvpart en av flaskehalsinntekt ene og
innt ekt ene fra kapasit et sm arkedet ) .
De gj ennom ført e beregningene i de sam funnsøkonom iske analysene viser en økning av
kraft prisen i det norske m arkedet m ellom 0,7 t il 1,7 øre/ kWh i basisscenarioet . Den st ørst e
prisøkningen skj er i våt e år når norske kraft priser er lave. I m idlert id m ot virkes prisvirkningen
både av redusert e overføringst ap i t ransm isj onsnet t et og ekst raordinære innt ekt er, noe som gir
redusert e ut t akst ariffer i Norge. I sum blir det anslått at net t oprisøk ning for forbrukerne vil bli
om lag 0,5 øre/ kWh. Nort hConnect ut løser ingen net t invest eringer j m f. brev fra St atnet t 20
desem ber 2017 [ 23] .
For nærm ere ut dyping av begrunnelse for t ilt aket , de sam funnsøkonom iske beregninger og
forut set ninger, se søknad om ut enlandskonsesj on [ 19] .
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TEKNI SK BESKRI VELSE AV ANLEGGET
OVERORDNET BESKRI VELSE AV ANLEGGET

Nort hConnect best år av t o om form erst asjoner, en i Skot t land og en i Norge, m ed en
likest røm skabel ( sj økabel) m ellom disse, Figur 3- 1. Om form erst asj onene kobler
likest røm sforbindelsen t il de respekt ive nasj onale t ransm isj onsnet t ene. Sj økabelen vil føres
m ellom Pet erhead i Skot t land og Sim a i Norge, Figur 3- 2.

Fi g u r 3 - 1 Pr i n si p p sk i sse o v er li k e st r øm sf o r b in d el se m e ll o m N o r g e o g Sk o t t l a n d

Fi g u r 3 - 2 Sj øk a b e lt r a se f r a Pe t e r h ea d t i l Si m a
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Figur 3-3 Sjøkabeltrase, innløpet til Hardangerfjorden.

Ved ilandføring i Sima vil sjøkabelen fra Peterhead være om lag 665 km lang.
Traseen i Hardangerfjorden er ca. 180 km. Den dypeste delen av fjorden, utenfor Norheimsund,
er ca. 890 m dyp. I den ytterste halvdelen av fjorden er det flere terskler som må forseres. Slike
hindre krever noe mer planlegging enn i områder hvor bunnen er flatere.
Sjøkabeltraseen i Hardangerfjorden er illustrert i Figur 3-4 nedenfor, med innløpet skissert i Figur
3-3. Det er et betydelig antall (ca. 40) kabler, samt en rekke ankerlinjer til fiskeoppdrett som er
installert i Hardangerfjorden og som krysser aktuell kabeltrase. Disse er identifisert og det er
kontakt med de respektive eiere.
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Figur 3-4 Sjøkabeltrasé til Sima

Landtak etableres i Prestekoneholet i Sima. Leggefartøy kan trolig opereres nesten inn til
strandsonen, hvor kabelen mest sannsynlig vil fløtes i land.
DC sjøkabel føres videre i samme grøft ca. 300 m opp til omformerstasjonen. Traseen vil måtte
krysse det som nå er privat veg som kommer fra Fv103 på vestsiden av foreslåtte lokalisering av
omformeranlegget.
Stasjonstomten er ca. 50 daa. I anleggsfasen vil i tillegg tomten vest for nåværende trasé for
Fv103 benyttes til riggområde. En skisse av situasjonsplanen med omformerstasjon i Sima er
illustrert i Figur 3-5 (detaljert) og Figur 3-6 (oversikt). Detaljene i utformingen vil avgjøres etter
detaljprosjektering. I Figur 9-5 er tilsvarende vist, men for kabel. Figur 3-9 viser en skisse av
omformerstasjonens utforming og plassering i Sima.
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Figur 3-5. Skisse av situasjonsplan Sima, med hovedelementer av omformerstasjonen indikert.
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Figur 3-6. Skisse av situasjonsplan Sima. Inkludert omformerstasjon, anleggsrigg, utvidelse av Sima
transformatorstasjon, luftspenn og kabelkorridor for likestrømskabel.
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Fi g u r 3 - 7 Fo t o m o n t a sj e , sk i sse a v o m f o r m e r st a sj o n e n s p l a sser i n g i Sim a ( N o r co n su l t / M u l t i co n su lt )

Fi g u r 3 - 8 Pr i n si p p sk isse av sn i t t a v o m f o r m e r st a sj o n en m e d l u f t sp en n o v e r t il Sim a
t r a n sf o r m a t o r st a sj o n , se t t f r a Si m a d a le n u t m o t Sim a f j o r d e n . H øy d e n p å l u f t sp e n n e t e r ca 2 0 m m å lt v ed
i n n st r e k k sst at iv p å h v e r si d e .

Tom t en som skal br ukes er relat ivt flat . Det er foret at t grunnundersøkelser [ 24] , og en v urdering
av result at ene av disse t yder på at det er gode grunnforhold ( m orene ispedd noe st einblokker) .
Det vurderes derfor at det ikke vil være behov for ekst raordinære, kost nadsdrivende t ilt ak for
fundam ent ering av om for m erst asj onen. Tom t en er ut sat t for skred, m en det v il bli gj ort
forebyggende tilt ak som reduserer skadepot ensialet ved event uelle steinsprang t il aksept able
nivå, se Kapit tel 3.3. I t illegg vil akt uell t om t for om form erst asjon kunne bli ut sat t for overvann
ved flom . Om fang og t iltak som reduserer risikoen for skade er beskrevet i Kapit t el 3.3. For øvrig
har t om ten god fleksibilit et m ed t anke på adkom st , veier og plasser .
Sim a t ransfor m atorst asjon ligger integrert sam m en m ed St at kraft s kraft verk og har t re 420 kV
forbindelser t ilkoblet . Kom binasj onen m ed t re 420 kV forbindelser og det st ore kraft verket gjør
Sim a t il et sterkt punkt i sent ralnet tet .
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420 kV koblingsanlegget i Sima eies av Statnett. Statkraft eier 4 stk. bryterfelt for aggregat 1 til
4 i Sima kraftverk. Det vil være behov for å utvide dette koblingsanlegg med et stk. 420 kV
bryterfelt til NorthConnects omformerstasjon. Dette er videre beskrevet i Kapittel 3.2.2.
NorthConnect legger opp til å bekoste og eie bryterfeltet i 420 kV-anlegget, tilsvarende ordning
som for generatorbryterne til Statkraft.
Det har i forbindelse med forprosjektet vært dialog med både Statkraft og Statnett angående
Sima transformatorstasjon. Statkraft eier den aktuelle tomten for utvidelsen.
Det legges primært opp til at vekselstrømsforbindelsen fra omformerstasjonen over Simaelven til
Sima transformatorstasjon utføres som 420 kV luftledning som en duplex ledning jmf. Figur 3-7
og Figur 3-8.

Figur 3-9 Fotomontasje, skisse av omformerstasjonens utforming og plassering i Sima (Norconsult /
Multiconsult)
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TEKNI SK BESKRI VELSE AV ANLEGGET
Li k e s t r øm s k a b el
A. Sjøkabel
Likestrøm sforbindelsen planlegges m ed en effekt på 1400 MW referert m ot t akersiden, m ed et
spenningsnivå på likest røm siden på ± 525 kV. Forbindelsen vil best å av t o sjøkabler m ed en VSC
( Volt age Source Convert er) om form er i Pet erhead og Sim a. Om form erkonfigurasj onen vil ent en
være sym m et risk m onopol eller en variant av bipol om form erkonfigurasj on. St rekningen er ca.
665 km , fra Pet erhead i Sk ot tland t il Sim a i Norge, se Figur 3- 2 t il Figur 3- 4.
Med dagens teknologi skal det i ut gangspunkt et benyt t es m asseim pregnert kabel. Denne vil
t ypisk ha en diam et er på 15 cm . Kabelen er bygget opp m ed en kobber- eller alum inium sleder
isoler t m ed olj eim pregnert papir og en blykappe, sam t st ålarm ering og en yt re beskyt t else.
Kabelt ypen inneholder ikke flyt ende olje og vil ikke gi olj elekkasj e ved et eventuelt brudd. På
nåværende t idspunkt anser prosj ekt et at plastisolerte kabler ( XLPE) ikke er egnet på det t e
spenningsnivået ( høyere enn 500 kV) .
B. Landtak
På grunn av de k ort e avst andene m ellom landt ak og om form erst asj onen er det ant at t at m an k an
føre sj økabelen helt inn t il om form eranlegget. Det kan likevel være m ulig at detalj prosj ekt ering
viser at m an m å et ablere tilt ak i st randsonen for å t rekke opp kabelen ved ilandføring.
C. Kabel på land
Sj økabelen antas t rukket helt frem t il anlegget , lagt direkt e i en kabelgrøft som skal beskyt t e m ot
ekst erne, m ekaniske skader. Den bygges opp m ed et sandlag m ed god term isk ledningsevne for
å unngå varm eoppbygging i/ rundt kabelen. Det er allerede ut redet rapporter om grunnforhold,
skred- og flom fare som har påvirket bl.a. t rase for kabel på land. Disse er videre om t alt i Kapit t el
3.3. Kabelgaten på land vil bli reveget ert m ed st edlige m asser. Det vil likevel m åt t e et ableres et
ryddebelt e for t raséen for å sikre t ilgang t il å reparere kabelen ved eventuelle feil, t ypisk 5 m . til
hver side for yt t erst e kabel i grøft en. Tot alt innebærer det t e en t rasé på 12 m . Kabelt raséen er
m arkert i Figur 3- 5 og Figur 3- 6. I det t e belt et skal det være t ilgang for nødvendig ut styr for å
ret te event uelle kabelfeil.

Ta b el l 3 - 1 . Li k e st r øm sk ab e l d a t a o p p su m m e r t
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Omformerstasjon
Omformeranlegget vil bli plassert på en tomt med størrelse på om lag 50 daa. Tilkomst og
infrastruktur i og ved tomten vil med enkle grep være tilfredsstillende utviklet.
Omformeranlegget forutsettes basert på VSC-omformerteknologi. Anlegget omformer
vekselstrøm til likestrøm eller motsatt og knytter sjøkabelforbindelsen sammen med det norske
transmisjonsnettet via transformatorer og en 420 kV forbindelse til Statnett / Statkraft sitt
koblingsanlegg i Sima. VSC teknologien er ikke avhengig av vekselstrømnettet i samme grad som
LCC teknologien. VSC teknologien er også vesentlig mer arealeffektiv og har flere fordeler
(sammenlignet med LCC teknologi) knyttet til drift:








Kan drives med lave effekter.
Kan raskt skifte flytretning.
Kan gi nettet spenningsstøtte gjennom aktiv regulering av reaktiv effekt. Dette
innebærer at med VSC teknologi kan omformeren bidra positivt til stabilisering av
transmisjonsnettet.
Kan levere syntetisk treghetsmoment (dette forutsetter koordinert styring av
omformerne på begge sider).
Gir mulighet for å yte kortvarig nødeffekt dersom kjøleanlegget dimensjoneres for dette
(NorthConnect vil overdimensjonere kjøleanlegget).
Kan utstyres for å starte opp mot dødt nett. I Norge er dette lite aktuelt, fordi det er
mange vannkraftanlegg i området med denne muligheten).

På vekselsstrømsiden av omformeren består anlegget av vanlige elektrotekniske komponenter
som benyttes i transformator- og koblingsstasjoner.
To ulike konsepter for omformer er aktuelle for prosjektet, symmetrisk monopol eller enkel bipol.
Bipol krever mest plass og har høyest investeringskostnad. Det legges til grunn, basert på
dagens industristandard at forskjellen i pålitelighet mellom de to konseptene er små.
Skjematisk er de to foretrukne løsningene vist nedenfor (symmetrisk monopol i Figur 3-10 og
enkel bipol i Figur 3-11):

Figur 3-10 Skisse av symmetrisk monopol

Figur 3-11 Skisse av enkel bipol
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I normal drift vil det ikke være noen prinsipiell forskjell mellom symmetrisk monopol og bipol,
mens det ved interne feil i omformer, og utforming av anleggene vil være noen ulikheter.
Enkel bipolløsning vil gi følgende fordeler, sammenlignet med monopol:
-

Ved feil i den ene av omformerens poler vil man innenfor ca. et døgn kunne starte opp
igjen og levere ca. 60 % av installert effekt. Den havarerte polen kobles da fra anlegget.
Basert på markedsinformasjon prosjektet sitter på antas det at flere leverandører er i
stand til å levere enkel bipolløsning for valgt spenningsnivå.

Symmetrisk monopol vil gi følgende fordeler sammenlignet med bipol:
-

Det kan benyttes standard transformatorer, noe som antas å redusere kostnaden.
Det er en mindre plasskrevende løsning.
Det vil være færre komponenter som forventes å gi redusert sannsynlighet for feil i
omformeranlegget.
Leverandørene har indikert lavere kostnad for symmetrisk monopol sammenlignet med
enkel bipol.

Etter hva NorthConnect kjenner til er monopol den foretrukne løsningen på mange prosjekter,
men har ikke blitt levert for så høye spenninger (±525 kV) tidligere. Videre er det bare en av de
kontaktede leverandører som har bekreftet å kunne levere monopolløsningen for dette
spenningsnivået.
Følgende vil være uavhengig av om man velger symmetrisk monopol eller enkel bipol:
-

-

Det er rom for å bygge inn stor (til dels valgfri) redundans i de mest sårbare
komponentene (likeretterventilene). En enkeltfeil i disse vil derfor normalt ikke gi
avbrudd.
Feil på kabel vil føre til avbrudd for hele anlegget inntil feilen er lokalisert og reparert.

For å redusere effekten av transformatorfeil vil det bli lagret en reservetransformator ved
anlegget, for raskt utskiftning. Dette gjelder både for symmetrisk monopol og enkel bipol.
For å redusere konsekvensen av kabelfeil vil det bli kjøpt en lengre kabelseksjon som vil bli lagret
på egnet sted. I tillegg vil NorthConnect vurdere å inngå en beredskapsavtale.
Det omsøkte arealet tilsvarer den mest plasskrevende av de to løsningene som er bipol.
Utredning av tiltakets påvirkning på eksterne faktorer for øvrig tar også utgangspunkt i dette.
Hovedbygget til omformerstasjonene vil bestå av en DC hall (inkludert innendørs DCkoblingsanlegg), en ventilhall og en reaktorhall. Transformatorsjakter og eventuelt harmonisk
filter, samt apparatanlegg er per nå indikert som frittstående, inne på anlegget, men
detaljprosjektering kan vise at det er mer hensiktsmessig å etablere disse nærmere
hovedbygget, eller integrert i hovedbygningsmassen. I tillegg kommer kontrollbygg, hjelpekraft
og andre støttesystemer. Hovedkomponentene fremgår av situasjonsplanen, Figur 3-5.
Situasjonsplanen og illustrasjonene presentert i dette dokumentet er foreløpige skisser, og
detaljprosjektering vil kunne føre til mindre endringer.
Transformatorer
Krafttransformatorene vil etableres som enfase, oljefylte transformatorer mellom 420 kV nettet
og omformer, av hensyn til inntransport og kostnader for reserve. For enkel bipol omformer
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innebærer dette 6 x enfasetransformatorer + 1 reserve. I tilfellet symmetrisk monopol innebærer
dette 3 x enfasetransformatorer + 1 reserve. Reservetransformatoren kommer til å bli lagret
kaldt, det vil si at den kun vil fysisk kobles til ved behov.
Hver transformatorsjakt er anslått til ca. 20x30 m. Det er satt av plass til eventuelle brytere og
innkoblingsmotstand i transformatorcellene. Detaljert utførelse vil avhenge av leverandør og valg
av løsninger.
Det nøyaktige omsetningsforholdet på transformatoren vil være leverandørspesifikt, tilpasset
omformerløsningen slik at denne kan gi ut korrekt spenning på likestrømskablene. Det vil være
tilpasset 420 kV på primærsiden (mot det norske kraftnettet), mens nominell spenning på
sekundærsiden (omformersiden) vil være ca. 320 kV for en bipolomformer, mens den vil være
ca. 640 kV for symmetrisk monopol.
Harmonisk filter på AC-siden
Moderne HVDC-teknologi genererer normalt veldig lave nivåer av spenningsforvrengning.
Detaljprosjektering av anlegget kan likevel komme til å vise at det blir behov for å installere
harmoniske filter på grunn av forhold i interaksjonen mellom omformerstasjonen og nettet. Disse
vil i så fall bli etablert i forbindelse med transformatorsjaktene, se Figur 3-5. Det detaljerte
designet for et eventuelt harmonisk filter vil måtte utarbeides av leverandøren av anlegget. Dette
fordi det må tilpasses den spesifikke omformerløsningen. Behovet for harmoniske filter vil bli
hensyntatt.
Hjelpeanlegg
Nødvendige hjelpeanlegg vil omfatte kjølesystemer, kontroll- og styringssystemer og
driftsbygninger. Stasjonsforsyning vil hentes fra egenforsyning via vikling på transformatorene
eller det lokale 22 kV-nettet i samarbeid med lokal netteier. Nærmeste koblingsstasjon ligger i
forbindelse med Statkraft sine anlegg. Kjølesystemet til omformeren vil inneholde glykol, og det
vil behandlet forskriftsmessig slik at det ikke forurenser grunnvann/omgivelser ved en eventuell
lekkasje.
I tillegg kommer nødvendige tiltak for sikring mot flom, steinsprang og jord/snøskred. Disse er
nærmere omtalt i Kap.3.3.
AC-apparatanlegg i forbindelse med omformerstasjon
Det søkes om en løsning der 420 kV apparatanlegg i forbindelse med Sima transformatorstasjon
fungerer som anleggets hovedbryter. Dette er samme løsning som blir valgt når større
generatorer knyttes til transmisjonsnettet. I forbindelse med anlegget forventes det at det vil
være behov for en skillebryter og jordbryter i forbindelse med transformatorsjaktene (Se Figur
3-5).
AC-forbindelse med transmisjonsnettet
Luftledning – prioritert omsøkt løsning
Avstanden mellom omformerstasjonen og Sima transformatorstasjon er kun 150 meter. På grunn
av den korte avstanden vil det ikke være behov for høyspentmaster. Luftspennet vil da gå i
mellom innstrekksstativene på omformerstasjonen og koblingsanlegget. Hvert stativ har en
høyde på 20 m + 5 m til toppline, se Figur 3-12.
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Fi g u r 3 - 1 2 Sk i sse av l u f t le d n i n g e n e m el l o m o m f o r m e r st a sj o n e n o g k o b li n g sa n l e g g e t

Det søkes prim ært om at forbindelsen ut føres som 420 kV duplex luft ledning, se Figur 3- 12 sam t
Figur 3- 7. En duplex ledning innebærer t o ledere ( liner) per fase. Forbindelsen dim ensj oneres for
120 – 140 % av overlast . Den endelige overlastgrensen best em m es som beskrevet i avsnit t et
«Tem porær overlast av anlegget ».
Kost nadene for luft ledningen m ellom om form erst asjonen og koblingsanlegget er estim ert t il om
lag 2 m illioner kroner. En luft ledning vil i t illegg t il den visuelle virkningen av selve ledningen
m edføre et ryddebelt e under ledningen
Jo r d k a b el – a l t e r n a t i v o m s øk t l øs n i n g
Sekundært om søkes det overføring m ed j ordkabler. Dersom overføringen skal ut føres m ed
j ordkabler vil det te m edføre at m an m å gå rundt flom vollen m ed seks kabler dvs. t o
enlederkabler for hver fase for å kunne være i st and t il å overføre høye nok effekt er.
Sim avassdraget krysses ved grøft ( Se Figur 3- 13 for prinsippskisse av grøft ) .

Fi g u r 3 - 1 3 . Pr in si p p sk i sse f o r k a b el g r øf t m e d t o t r e f a se f o r b i n d el se r . På f ør t e m å l e r k u n i n d i k a t i v e .

I nst allasj onsm et odikk i grøft ( direkt e, kulvert el.l.) vil m ått e avgj øres av leverandør ved nærm ere
vurdering av de lokale forholdene. Sim avassdraget har en livskraft ig og selvreproduserende
ørretbest and, og krysning m ed kabler vil kreve at det t e t as hensyn t il i anleggsperioden. Se også
kapit t el 5.7 - Nort hConnects t illeggsinform asj on t il Sim adalsvassdraget for m ere inform asj on.
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Jordkabel vil utføres med samme spenningsnivå og ytelse som luftlinje (420 kV). Kostnaden for
jordkabel er estimert til å være om lag 253 millioner kroner høyere enn luftledningen.
Jordkabeltraséen inkludert adkomst på siden av selve grøften vil være ca. 12 m bred, og det vil
måtte opprettholdes et ryddebelte i hele bredden. Siteplan for Sima med kabelalternativet er vist
i Figur 9-5.
Jordkabel vil ha lenger reparasjonstid ved en eventuell feil og det må derfor vurderes om det skal
legges en reservekabel. Dette vil øke kostnadene for kabelalternativet ytterligere.
I sum vil en kabelløsning ha mindre visuell virkning, men vil ha høyre kostander, mer krevende å
reparere og berøre Simaelva ved installasjon. NorthConnect mener derfor at utførelsen med
luftledning samlet sett er den beste, både i forhold til kostnader, drift og virkning på
omgivelsene.

Tilkobling til transmisjonsnettet
Tilkobling til transmisjonsnettet vil skje med utvidelse av et nytt bryterfelt på østsiden av Sima
transformatorstasjon. Det vil benyttes luftisolerte brytere tilpasset Statnetts 420 kV standard.
Dette innebærer tilkobling til dobbel 420 kV samleskinne og to-bryterløsning.
Ett bryterfelt fører til en utvidelse av Sima transformatorstasjon på 20 meter i østlig retning, men
tilgjengelig utvidelse bør være 40 meter. Det totale arealet stasjonen utvides med blir da 3200
m2. Arealet utvidelsen opptar er vist i Figur 3-6, og er også vist i Figur 3-9.
Det er mulig å utvide dagens anlegg med inntil 40 m i østlig retning. Utvidelse av anlegget
begrenses imidlertid av en bekk som går på østsiden av eksisterende anlegg. I samtaler med
Statkraft fremkommer imidlertid at vannføringen i bekken normalt er beskjeden. Behov for evt.
mindre tiltak ved bekken vil avgjøres ved detaljprosjektering av anlegget og ved behov bør det
være mulig å lede om bekken, alternativt bygge anlegget over denne.
Temporær overlast av anlegget
NorthConnect søker om 1400 MW nominell, kontinuerlig ytelse (merkeverdier) referert
mottakerenden. Det skal i tillegg legges til rette for at ytelsen i kortere perioder kan økes utover
merkeverdier, ved å utnytte termisk overlastkapasitet. Omformerdesignet til samtlige aktuelle
leverandører kan i utgangspunktet levere inntil ca. 7 % økning utover merkeverdier. Økningen
utover 7 % ytelse kan antagelig oppnås ved enkle og rimelige tiltak i designet. Teknisk sett kan
det derfor være mulig å øke kortvarig ytelse opp til 1800 MW, men dette vil være
leverandøravhengig. Følgelig kan øvre grense ikke fastsettes før aktuelle tilbud på omformerne
foreligger.
Kabelen og transformatorene har også iboende termisk overlast kapasitet, men tidskonstantene
er betydelig høyere for disse anleggsdelene. For å utnytte termisk overlastkapasitet i kabelen må
det etableres en beregningsmodell for å estimere temperaturer i kabelen.
For å overvåke aktuell temperatur i kabelen mot beregningene vurderes det å benytte fiber i
kabelen. Ved å måle temperaturen i kabelen i tillegg vil man kunne få en bedre kontroll for
utnyttelse av den dynamiske overbelastningskapasiteten, i stedet for å forholde seg til beregnede
verdier. Fibre for temperaturmåling vil integreres i selve kabelen.

3 Estimatet er basert på grove budsjettestimater, og den nøyaktige forskjellen vil avhenge av
detaljprosjektert løsning. Hovedbudskapet er at jordkabelalternativet er mer kostbart enn luftlinje.
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Temporær overlast vil være gjenstand for teknisk-økonomisk optimalisering. Det avgjørende for
økonomien i dette er muligheten for utveksling av «crossborder» balansetjenester. Denne
muligheten for å utnytte kabelens dynamiske overbelastningsevne kan øke inntektsgrunnlaget og
dermed den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av NorthConnect betydelig, men dette ligger
ikke inne i de samfunnsøkonomiske beregningene. Det søkes derfor om en mulighet for inntil 400
MW temporær overlast på forbindelsen. Dette forutsetter i tillegg Statnetts aksept for
innmating/uttak av så høye effekter i et punkt i nettet. NorthConnect er i dialog med Statnett
angående denne muligheten som forutsetter bruk av systemvern
Fiberoptisk kabel
I forbindelse med installasjon av sjøkabelen mellom Sima og Peterhead vurderes det samtidig
installasjon av fiberkabel (Se for tekniske data) sammen med kraftkabelen. En fiberkabel med ca.
2.5 cm diameter vil da festes til den betydelig større kraftkabelen når denne installeres.
Omformerne i henholdsvis Skottland og Norge har behov for kommunikasjon mellom seg. En
sikker og rask responstid vil kunne være avgjørende å utnytte en rask regulering/utveksling
mellom de to systemene. En direkte fiberforbindelse vil realisere dette kommunikasjonsbehovet,
men kan også løses ved alternative fiberforbindelser dersom disse er tilgjengelige i tide.
En eventuell fiberforbindelse mellom Skottland og Norge vil foruten nødvendig kommunikasjon
mellom omformerne til NorthConnect, også kunne utnyttes av andre.
Det planlegges at fiberkabelen tas inn Mølstrevågen og tilkobles på Nordre Mølstre på
Haugalandet like ved munningen av Hardangerfjorden, Figur 3-14. Dette gjøres for å minimere
lengden av fiberkabelen noe som er kritisk med hensyn til akseptabel transmisjonskapasitet.

Figur 3-14. Mulig ilandføringspunkt for fiberkabel.

NorthConnect KS

41
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 2018

Sammendrag konsesjonssøkte komponenter
I Tabell 3-2 er det presentert et sammendrag av hovedkomponentene i det omsøkte anlegget.
Tabell 3-2 Sammendrag, konsesjonssøkte hovedkomponenter

Komponent

Parameter
Effekt
Teknologi

Omformerstasjon* med
tilhørende
støttesystemer

DC-kabel (sjøkabel)

Overføring Sima
transformatorstasjon

Utvidelse av Sima
transformatorstasjon,
for tilkobling til
sentralnettet
Temporær overlast***

Data
1400 MW
VSC symmetrisk monopol eller enkel
Bipol

Transformator
Likestrøm driftsspenning

3 enfase /6 x enfase (ved bipol)

Vekselspenning

420 kV

Arealbehov

Ca 50 daa

Anleggsrigg

Ca 12 daa

Innkoblings-motstand

3x ved monopol
6x ved bipol

Harmonisk filter, AC-side
Effekt

Eventuelt filter
1400 MW

Kabelforlegning

To kabler

Kabelteknologi

Masseimpregnert

Kabellengde

665 km

Effekt

1400 MW

Spenning

420 kV AC

Utførelse

AC luftledning**

Lengde

Ca. 150 m

Antall 420 kV felt

1 felt

Arealbehov

Ca 80x40 m

Nivå 1

98 MW (7 %)

Nivå 2

Inntil 400 MW

± 525 kV

* Som del av omformerstasjon regnes også transformatorer og reaktorer, som er integrert i bygningsmassen til
omformerstasjonen
** AC - jordkabel er alternativ til luftledning, som beskrevet over.
*** Temporær overlast vil være gjenstand for teknisk-økonomisk optimalisering. Det forutsetter i tillegg Statnetts aksept for
innmating/utmating av så høye effekter i et punkt i nettet. Systemvern er her et viktig avbøtende tiltak.
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ANLEGGSGJENNOMFØRI NG
Kabellegging
DC sj økabler legges av ent reprenører m ed spesialisert e fart øyer ( Figur 3- 15) . Der det er
hensikt sm essig og hvor bunnforholdene gj ør det t e m ulig vil kabelen graves ned i sj øbunnen . På
den m åt en beskyt t es kabelen m ot yt re skader forårsaket av for eksem pel t rål/ fiskeut styr, anker,
et c.
Kablene gr aves/ spyles norm alt ned ved hj elp av spesialisert ROV- ut st yr og et m ekanisk eller
vannj et basert nedgravingssyst em . Der sj øbunnen best år av fj ell/ st ein/ hard leire eller m orene,
eller kabelen krysser andr e inst allasj oner på sj øbu nnen, overdekkes kabelen av
pukk/ st einm asser / bet ongm adrasser.
I om råder hvor det er lit en risiko for at kabelen ødelegges for eksem pel på st ore dyp m ed lit en
sannsynlighet for ankring og fiskeriakt ivitet kan kablene legges åpent . Det te vil redusere
påvirkning på om givelser og spare kost ander . Nort hConnect vil t ilst rebe at kabelen et t er legging
ikke gir nye begrensninger på fiskeriakt ivit et slik den foregår i dag.

Fi g u r 3 - 1 5 Ka b e ll e g g in g sf a r t øy ( Fo t o : NEXA NS)

Sj økabelen kan føres opp på land på forskj ellige m åt er. Mest vanlig er at de spesialisert e
leggefartøyene opererer inn så langt dybde og seilingsforholdene t illat er, og at kabelen fløt es inn
på blåser den siste st rekningen ved hj elp av m indre båt er/ lekt ere og vinsj på land.
Ved gunst ige forhold i st randsonen, slik som i Sim a, videreføres kabelgrøft en fra sj øbunnen og
inn på land.
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Sjøkabelen må installeres i sammenhengende strekninger tilsvarende den maksimale lasteevnen
til installasjonsfartøyet. Samtidig vil NorthConnect ved planlegging, prosjektering og
gjennomføring av installasjon av sjøkabelen føre en løpende dialog med de berørte parter. Det er
ønskelig å ivareta de forskjellige interessene på en best mulig måte, samtidig som man oppnår
en hensiktsmessig og effektiv kabelinstallasjon. For å oppnå en hensiktsmessig og effektiv
installasjonsprosess må man ta hensyn til begrensninger i bølgehøyde og temperatur for
installasjon, noe som generelt vil begrense installasjonssesongen til vår, sommer og høst (selv
om man i enkelte skjermede områder også kan vurdere installasjon i vintersesongen).
NorthConnect søker derfor om at det ikke legges unødige begrensinger for hvilke tidsperioder
kabelinstallasjonen kan foregå langs de forskjellige delene av traséen.
Infrastruktur
Behov knyttet til opprusting av eksisterende infrastruktur som kaianlegg, anleggsveger m.m. er
minimalt i Sima på grunn av korte avstander. Kaifasilitetene er gode, både i tilknytting til
kraftstasjonen og uttransport av stein/grus, og behovet for anleggsveier vil i hovedsak kun
omfatte adkomst og interne veger på selve tomten.
Anleggets lokasjon vil føre til behov for en mindre omlegging av Fv103. NorthConnect er i dialog
med Statens vegvesen, som eier veien, samt eier av privat vei, Statkraft. NorthConnect
planlegger en ny vei fra den kommunale kaien til Sima omformerstasjon. Fra krysset over
eksisterende Statkraft vei til omformerstasjonen planlegges veien å bli en ny fylkesveitrase etter
anleggsfasen. I byggefasen planlegges det omkjøring for offentlig trafikk via Statkraft sin vei.
Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist i situasjonsplan i Figur 3-6 og den er
visualisert i Figur 3-9. Området er relativt flatt med god fleksibilitet for utforming av
omformerstasjonens DC-reaktor-, ventilhall og DC hall, kontrollbygg, transformatorsjakter og
utendørs bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil være reaktor/ ventilhall/ DC hall,
med en bygningskropp anslått til 22 000 m2 og en gesimshøyde på ca. 25 m. Situasjonsplanen
viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipolomformer hvor de to
polene er plassert i samme bygg. Med symmetrisk monopol vil selve omformerstasjonsbygget bli
noe smalere. Det er derfor valgt å illustrere omfanget av en bipolinstallasjon, siden dette
resulterer i største bygningsmasse, og således vil påvirke nærmiljøet i størst grad. Det endelige
omfanget og detaljene vil avhenge av valgt teknologi og leverandør.
Selve tomten er relativt flat. Det er tidligere utarbeidet en rapport (for nabotomten) basert på
befaring og litteratursøk som konkluderte med at tomten synes å ha gode grunnforhold [25]. Det
er også nylig gjennomført prøveboringer for mer detaljert kartlegging av grunnforholdene [24].
Disse bekrefter antagelsen om gode grunnforhold, da grunnen er morene ispedd steinblokker.
Dette medfører at det ikke forventes at det vil være behov for ekstraordinære tiltak i forbindelse
med fundamentering av stasjonen. Videre har tomten god fleksibilitet for senere justering av
anlegget.
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MI LJØ- TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN
Kun de vikt igst e m om ent ene for Milj ø- Transport - og Anleggsplan ( MTA) er kvalit at ivt beskrevet i
denne søknaden.
Git t anlegget s plassering vil det være hensikt sm essig å bringe inn st ore kom ponent er sj øveien.
Det eksisterer t o kaianlegg m ed um iddelbar nærhet til anleggsom rådet , et kom m unalt kaianlegg,
og et t eid av St atkraft . Dim ensj onerende vekt ant as å være t ransform at orene, som hver er
est im ert t il å veie i om rådet 250 tonn.
St at kraft sin kai har kapasit et for lossing av de t yngst e kom ponent ene, m en det forut set t er nøye
vurdering og rikt ig valg av benyt t et kj øret øy. Når det gj elder veien/ broen som ligger m ellom
kaianlegget og anleggst om t en er den ikke forhåndsgodkj ent for spesialt ransport , og det vil
leveres egen søknad for dispensasj on for det t e. Bæreevne for broen m å undersøkes nærm ere, og
det kan være akt uelt å undersøke m ulige m idlert idige t ilt ak som å forst erke broen ved å
int rodusere flere st øtt er, eller lage en m idlertidig bro.
Den kom m unale kaien har noe høyere kapasit et enn St atkraft s kai, og er hovedalt ernat ivet til
prosj ektet for innt ransport via sj øveien. I t illegg vil m an unngå pr oblem st illingen m ed broen
nevnt over hvis m an benyt t er denne. Bruk av den kom m unale kaien m å koordineres m ed de som
disponerer kaien i dag. Det vil i t illegg m åt t e oppret t es ny vei m ellom kaien og t om t en for
om form erst asjonen.
I t illegg t il st ore kom ponent er er fyllm asse, grus og lignende også ant at t brakt inn sjøveien, eller
t at t ut i lokale, et ablert e sandt ak. Anleggsperioden v il følgelig føre t il begrenset behov for
t ungt ransport på veinet t et i om rådet . Det vil nat urligvis være unnt ak, for eksem pel i
m obiliseringsperioden for t unge m askiner, og t ransport av bet ong ( nærm est e bet ongblandeverk
er på Voss) . Nort hConnect vil søke å t ilpasse t idspunkt er for t ransport gj ennom Eidfjord, slik at
belastningen blir aksept abel. Det t e innebærer blant annet å t a hensy n t il t idspunkt hvor barn går
t il og fra skole, sam t anløp for cr uiseskip.
Det er nat urlig å forvent e noe generell økning i t rafikk i om rådet som følge av anleggsperioden.
Ved å løse innt ransport på m åt en som er skissert over vil hovedt yngden av påvirkning fra
anleggsarbeidet konsent reres t il tom t en for om form erst asj onen, og om rådet i um iddelbar nærhet
t il denne. Det vil t as nødvendige m ilj øhensyn m ed t anke på lokalm ilj ø, veit rafikk, t urism e et c.
Det vil i byggefasen opprett es riggom råde på om t rent 12 daa ret t vest for om form erst asj onens
om råde, som anvist i Figur 3- 6.
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SI KKERHET OG BEREDSKAP
Ti l g j e n g e l i g h e t
Når det gj elder anleggene på land ( kabler, om form erst asj on og AC- anlegg) vil de i sin helhet
være lett t ilgj engelig grunnet nærliggende fylkesvei. Tom t en er flat m ed let t adkom st for alle
t yper kj øretøy. Ved event uelle ulykker, reparasj oner eller vedlikehold vil derfor ikke t ilgang være
en ut fordring.
V e d l i k eh o l d o g r e p a r a s j o n e r
Det vil bli inngåt t leverandørgarant ier for oppst art sfasen og vedlikeholdsavt aler som reduserer
risiko for kost nader og verdit ap. Slike avt aler om fat ter service og ut bedring av feil og m angler
som m åt t e oppstå og sikrer effekt iv og fagm essig ut bedring om noe uforut set t skulle skj e. De
m est akt uelle anleggsdelene for vedlikeholdsavt aler vil være HVDC anlegget og sj økabelen.
I t illegg t il vedlikeholdsavtaler vil det bli kj øpt inn og lagret en t ransform ator for beredskap. Det te
på grunn av ledet id for ny t ransform at or i t ilfelle feil. Det vil lagres én reservet ransform ator
uavhengig om det bygges sym m et risk m onopol eller bipolløsning. Ved et event uelt
t ransform atorhavari legges det opp t il at den havarert e t ransform at oren fj ernes og reserven
løftes på plass i sj akt en t il den som er fj ernet . For å r edusere konsekvensen av kabelfeil vil det bli
kj øpt en lengre kabelseksj on som vil bli lagret på egnet st ed .
Øvrig lager av reserv edeler vil vurderes nærm ere idrift set telse.
Si k k e r h e t m o t s t o r m f l o o g f l o m n i v å f r a sj ø
Det er undersøkt hvordan st orm flo i og flom nivå fra sj ø kan påvirke Nort hConnect s anlegg [ 26] .
Funnene viser at det m est sannsynlige nivået for ekstrem st orm flo m ed 200 års ret urperiode i år
2100 er 178 cm over NN2000, m ed m iddels ut slippsscenario. Ved verst e t ilfelle kan vann - nivået
st ige til 240 cm over NN2000. Om rådet er ikke ut satt for høye bølger. Bølger vil derfor ikke bidra
t il flom fare ved anlegget .
Lavest e kot e for planlagt byggegrunn ( ca. 900 cm ) for om form erstasjonen ligger bet r akt elig
høyere enn de 240 cm over NN2000 m an kan risikere ved et verst e t ilfelle. Det er derfor ikke
behov for å gj øre t ilt ak m ot flom fra sj ø.
Si k k e r h e t m o t f l o m
I ut ført e flom beregninger for Sim aelva og vannlinj eberegninger for Sim a viser det seg at flere
flom størrelser vil føre t il vannst andsst igning i nederst e del av elven , først i [ 27] og deret t er i
[ 28] .
Flom beregningene er gj ort for flom m er m ed 50, 100, 500 og 1000 års gj ent aksint ervall. For de
git t e flom st ørrelsene er det beregnet vannst andsst igning i elven Sim a og langs planlagt t om t for
Nort hConnect anlegget .
Beregningene viser at ingen av broene vil overt oppes ved en vannst røm på 185 m 3 / s ( 1000- års
gjent aksintervall) . Det vil likevel flyt e vann inn på den sør lige bredden av elven, og det te vil
flom m e inn på tom t en.
Det vil iverkset t es t ilt ak som forhindrer/ m insker om fang av flom . Det t e kan være et flom verk
m ed en voll som sikrer at elvebreddene ikke overt oppes. Event uelt kan deler av t om t en løft es
noe slik at vannet ikke gj ør skade. Valg og om fang av t ilt ak vil bli nærm ere vurdert av

Nor thConnect KS

46
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 2018

NorthConnect i dialog med lokale myndigheter i detaljprosjekteringsfasen. Fra flomberegningene
er det likevel klart at NorthConnects tiltak ikke påvirker Statkrafts bygninger negativt i forhold til
dagens situasjon [28]. (Se Figur 3-16 sammenlignet med Figur 3-17).

Figur 3-16 Maksimal vanndybde under en 185 m3/s flom med dagens situasjon [28]

Figur 3-17 Maksimal vanndybde under en 185 m3/s flom med NorthConnects anlegg bygget [28]
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Si k k e r h e t m o t s k r e d
En skredfarerapport er ut arbeidet for akt uelle om råder i Sim a. Om rådene det t e gjelder er
st asj onsom råde og kabelt rasé for likest røm kabel fra st asj on t il bukt a Prest ekoneholet [ 29] .
Det er regist rert flere nyere skred ( snøskred, st einsprang og lausm asseskred) på vei ovenfor
planlagt st asj onsom råde. Det er reell fare for st einsprang og j ord- lausm asseskred ned m ot
st asj onsom rådet . Når det gj elder snø- og sør peskred forvent es de flest e skredene å være
begrenset i st ørrelse og ut løpslengde. Sannsynlighet en for at m indre snøskr ed når grensen t il
st asj onst om t vurderes som st ørre enn 1/ 100. Det er likevel ikke snøskred, m en steinsprang som
vurderes som dim ensj onerende.
Sannsynlighet en for at st einsprang og j ordskred når den sør lige delen av anlegget , vurderes t il
en sannsy nlighet på 1/ 1000 og 1/ 5000. Det vil derfor bli iverksat t t ilt ak for å redusere risikoen t il
et akseptabelt nivå. Det t e kan for eksem pel være skredvoller. En det alj prosj ek t ering vil avdekke
hvor om fatt ende disse vollene m å være, m en et foreløpig est im at viser i st ørrelsesorden 6 - 8 m
høye. Tilt aket vil også adressere problem st illingen m ed m indre snøskred.

TEKNI SK OG ØKONOMI SK VURDERI NG
Kapitt el 3.4 presenterer et sam m endrag av de bedrift søkonom iske- og sam funnsøkonom iske
vurderingene som er behandlet i søknad om ut enlandskonsesj on [ 19] . For fullst endig oversikt og
det aljer henvises det t il denne søknaden.
KOSTNADSESTI MAT
I n v es t e r in g sk o st n a d e r i p r o sj e k t e t
Est im at for invest eringskost nader er et ablert m ed basis i diskusj oner og innspill m ed akt uelle
leverandører av om form erst asj oner og sj økabel, og er referert prisnivå 2016. Nort hConnect har
lagt til grunn et kost nadsest im at på 1 675 m illioner Euro for kabel og st asj oner. Det t e er et p50 est im at for bruk i de sam funnsøkonom iske analysene. Den norske andelen blir da om lag 838
m illioner Euro eller om lag 7 540 m illioner kroner m ed en eurokurs på 9,0 kroner.
Kost nadene presentert er basert på en t om t eplassering i Sim a noe vest for det om søkt e
alt er nativet . Når disse budsj et t allene ikke er revidert er det fordi det basert på den t ot ale
invest eringskost nad på t iltaket - i kom binasj on m ed m odenhet en i kost nadsestim at ene på
nåværende t idspunkt , er vurdert at de m ulige endringene i invest eringskost nadene ved å flytt e
t om t for om form erst asjon faller innenfor usikkerhet en i est im at et slik det foreligger. Dett e t il
t ross for at fylkesvei Fv103 m å legges om m ed det om søkt e alt ernat ivet og likest røm skabelen vil
bli i størrelsesorden 100 m et er lenger .
D r i f t s- o g v e d l i k e h o l d sk o st n a d e r i p r o s j e k t e t
Drift s og v edlikeholdskost nader kan deles inn i kost nader t il t eknisk drift og vedlikehold av
kabelen, eiendom sskat t sam t forsikringer. Disse er sam let estim ert t il 10 m illioner EURO årlig
( norsk andel 5 m illioner EURO) .
Kost nadsestim at for t eknisk drift og vedlikehold er sat t opp m ed ut gangspunkt i et vedlikeholdsprogram og norm alt bem anningsbehov for t ilsvarende kabler og st asj oner. Eiendom sskat t er
kalkulert ut fra dagens regler. Kost nader knyt t et til forsikring er est im ert et t er innspill fra
forsikringsleverandører.
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SAMFUNNSØKONOMI SK ANALYSE
Nort hConnect har analysert m ulige innt ekt er og sam funnsøkonom iske virkninger for
Nort hConnect. Underlagsanalysene og - rapport en er gj ennom ført av Them a og er en del av
søknad om ut enlandskonsesj on.
Det er foret at t en robust analyse av effekt ene gj ennom flere scenarier og sensit ivit et er. Disse gir
et ut fallsrom for prisut vikling, innt ekt er og sam funnsøkonom isk lønnsom het . Analysene er gj ort
for 3 ulike hovedscenarier for økonom isk ut vikling og klim apolit ikk i t illegg t il at det er m odellert
sensit ivit et er for å kvant ifisere endringer i andre nøkkeldrivere.
H o v ed sce n a r i e n e e r :
B a si ss cen a r ie t : I det t e scenariet t as det hensyn t il alle kjente fakt orer som fornybarm ål,
st øt t eordninger og andre r eguleringer. CO 2 - prisen øker et t er 2020 i det t e scenariet , m ens
brenselsprisene forvent es å st ige m oderat .
H øy : Scenariet karakt eriseres av et st erkt klim afokus m ed høye karbonpriser og en høy
andel fornybar kraft produksj on. Konvensj onelle kullkraft verk fases ut .
La v : En um iddelbar resesjon fører t il lave brensels- og CO2- priser og lav kraft et t erspørsel,
fulgt av m oderat e priser på langt sikt . Både prisnivået og prisdifferensen m ellom Norge og
St or brit annia er lav i det t e scenariet , som følge av at karbonprisst øtt en i UK er fj ernet .
I t illegg har det blit t m odellert flere sensit ivit eter for å kvant ifisere effekt en av endr inger i andre
nøkkeldrivere. Disse er et ablert for yt t erligere å beskrive robust het en i prosj ekt et .
Res u l t a t e r
Basert på scenariene og kost nadsest im at ene over, er det ut ført en net t o nåverdianalyse. Det er
ant at t en levet id på 40 år og det er beregnet nåverdi av alle innt ekt er / kost nader m ed 4% rent e.
Videre er det brukt en valut akurs på 9 kroner per euro.
I alle scenariene viser Nort hConnect en robust og høy sam funnsøkonom isk lønnsom het . En
nærm ere beskrivelse av de sam funnsøkonom iske analysene og – result at ene finnes i søknaden
om ut enlandskonsesj on «SØKNAD OM KONSESJON FOR Å EI E OG DRI FTE
UTENLANDSFORBI NDELSE TI L STORBRI TANNI A» [ 19 ]
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4.

V I RK N I N G OV EN FOR A N N EN STA T
VALG AV TI LKNYTNI NGSPUNKT I STORBRI TANNI A
Nort hConnect har gj ennom ført en evaluering av alt ernat ive lokasj oner for om form erst asj onen
basert på t ekniske, sosiale og m ilj øm essige fakt orer. Four Field, Figur 4- 1, ble valgt som den best
egnet e lokasj onen. Nort hConnect har avt ale m ed Nat ional Grid om t ilknyt t ing t il nett et i
Pet erhead

Fi g u r 4 - 1 - Ka r t o v e r Fo u r Fie l d m e d il an d f ør in g p å Lo n g h a v en

PLANSYSTEMET I SKOTTLAND
For å få t illat else t il å bygge en om form erst asj on m ed t ilknyt t et vekselspennings- og
likest røm skabler på land, sam t offshore DC kabler kr eves det t o hovedt illatelser .
-

For landanleggene kreves " Full Planning Perm ission" et ter "Town and Count ry Planning
( Scot land) ACT 1997". Denne behandles på fylkesnivå.
For anlegg i sj øen kreves " Marine Licence" som behandles av Marine Scot land. I
t idevannsonen overlapper dekningsom råde t il "Planning Perm ission" og "Marine Licence" .

For å søke om en " Marine Licence" kreves det en sj øbunnsundersøkelse som grunnlag for
konsek vensut redninger.
Nort hConnect så det ikke som hensikt sm essig å gj ennom føre sj øbunn undersøkelsen før den
norske Energiloven § 4.2 var endret . Nort hConnect har avt alt m ed Aberdeenshire council, Marine
Scot land og Scot t ish Governm ent at prosj ekt et kunne avgrense søknaden om " Full planning
Perm ission" t il om form erst asj onen og AC k abelt raseen t il t ransform at orst asj onen.
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KONSESJONSPROSESS FOR LANDANLEGG I PETERHEAD
Nort hConnect st art et den offisielle planprosessen for å oppnå en " Full planning Perm ission" m ed å
levere en m elding over planlagt ut redningsprogram t il Aberdeenshire council i j uni 2014. I august
2014 fikk Nort hConnect t ilbakem elding på ut redningsprogram m et , som konsek vensutredningen
ble gj ennom ført i henhold t il. Det ble gjennom ført en om fat t ende konsult eringsprosses m ed
innbygger ne nært opptil Four Field. I nnbyggerne fik k t ilsendt et spørreskj em a i forkant , og ble
invit ert til et arbeidsm øt e i novem ber 2014. Result atet av det t e m øt et , og diverse
spørreskj em aer var at innbyggeren ønsket et m est m ulig skjult anlegg. Disse preferansene er
ivaret at t av Nort hConnect i ut form ingen av om form erst asj onen. Result at et ble present ert på et
åpent folk em øt e i februar sam m en m ed result at et av konsekvensut redningen. Nort hConnect sin
ut form ingen av anlegget , Figur 4- 2, ble posit ivt m ot tat t , og det t e designet ble lagt t il grunn for
konsesj onssøknaden. Prosj ekt et søkte om "Full Planning Perm ission" i april 2015, og ble t ildelt
konsesj on av Aber deenshire council 27. august 2015. Konsesj onsvedt aket var enst em m ig i og
m ed at alle fylkespolit ikeren st em t e for vedt aket . Konsesj onen er gyldig i syv år fra
beslutningsdatoen, og ble gitt m ed vilkår t ilsvarende en norsk m iljø, t ransport og arealplan.
Konsesj onssøknaden er t ilgj engelig på ww w.Nort hconnect .no/ dow nloads .

Fi g u r 4 - 2 Fo t m o n t a sj e a v Fo u r Fi e l d l i k er e t t e r st a sj o n

KONSESJON FOR SJØANLEGG OG LI KESTRØMSKABEL TI L LI KERETTERSTASJONEN
I april 2016 st art et Nort hConnect den offisielle prosessen for å oppnå en Marine License, v ed å
levere en m elding over planlagt ut redningsprogram t il Marine Scot land. Meldingen har vært på
høring, og i j uli fikk Nort hConnect respons på m eldingen m ed endelig ut redningsprogram .
For å innhent e et t ilst rekkelig kunnskapsgrunnlag t il søknaden om «Marine Licence» har
Nort hConnect gj ennom ført sj øbunnundersøkelser i løpet av 2017. Disse st art et m ed en kystnær
undersøkelse ved ilandføringsst edet i Skott land i desem ber 2016. Prosjekt et planlegger å levere
Marine Licence søknaden først e del av 2018.
Nort hConnect er i gang m ed m ilj øundersøkelser for t raséen t il likest røm skabelen fra
ilandføringspunkt et t il likeret t erst asj onen, for å forberede byggesøknad. Prosj ekt et start et
felt observasj oner av hekk ende fugler ved ilandføringsst edet i 2014, og observasj onene pågår
fort sat t .

GRUNNEI ERAVTALE
Nort hConnect har en t et t dialog m ed grunneierne som blir berørt av landanleggene i Pet erhead.
Prosj ekt et har inngåt t en avt ale om å benyt t e eksist erende vei som t ilkom st vei t il
likeret t erst asj onen. I løpet av 2018 forvent er prosjekt et å inngå avt ale om kj øp av t om t en t il
om form erst asjonen. Nort hConnect forvent er å inngå avt ale om leie av ret t igheter for å gr ave ned
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AC kabler fra om form erst asj onen t il net t ilknyt ningspunkt et , og DC kabler fra ilandføringspunkt et
t il om form erst asj onen i løpet av 201 8 For kablene i sj øen er det påkrevet m ed en leieavt ale m ed
"The Crow n Est at e" og Nort hConnect har st art et dialogen om en leieavt ale.

NETTI LKNYTNI NG
Nort hConnect inngikk i 2012 en net t ilknyt ningsavt ale m ed Nat ional grid for t ilknyt ning t il
Pet erhead subst at ion. Nat ional grid har foret at t en analyse av fire alternat ive t ilknyt ningspunkt er.
Result atet av evaluer ingen var at Pet erhead fortsatt var det m est egnede t ilknyt ningspunkt et .
Ti l l a t el se r f r a b r i t is k e m y n d i g h e t e r
En "Electric int erconnect or licence" er en drift st illat else for m ellom landsforbindelse fra brit iske
m yndigheter t ildelt av Office of Gas and Elect ricit y Market s ( Ofgem ) . Nort hConnect KS ble t ildelt
"Elect ric int erconnect or licence" 20 j uni 2016. Prosj ekt et m å ha denne t illat elsen på plass for å
kunne søke om " Cap and Floor"- regulering fra Ofgem . Nort hConnect fik k t ilsagn om Cap & Floor
reguler ing i j uni 2017 og en bekreft else av denne reguleringen i j anuar 2018.
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OVERSI KT OVER TI LATELSER
I Tabell 4- 1, er de vikt igste t illat elsene som Nort hConnect t renger i St orbrit annia listet opp.
Ta b e ll 4 - 1 Pl an p r o se sse r o g t i l la t e l se r i UK

UK t i l l a t el s er
Ti l l a t e l se r i U K

My n d ig h et

Net t ilknyt ningsavt ale

Nat ional Grid

Elect ric int erconnect or licence

OfGem

I nn h old

St a t u s

Ret t ighet t il
net t ilknyt ning i
Pet erhead, Scot land
Tillat er Nort hConnect
KS i å delt a i
operasj onen av den
om søkt e elekt riske
ut enlandskabelen.

Tildelt august 2012

Plant ilatelse for
bygging av
om form erst asj on og
AC kabler i Pet erhead
Vilkår for bygging i
"Full Planning
consent " t ilsvarer
norsk m ilj ø, t ransport
og Arelplan
Tillat else for å legge
kabel offshore,
ilandføringspunkt og
DC kabel onshore
Grunneieravt aler til
om form erst asj onen,
t ilkom st vei, AC og DC
kabelt rase

Tildelt 27. August
2015

Tildelt 21.j uni 2016

Sk o t sk e t i l l a t e l se r
Full Planning consent

Const ruction environm ent al
m anagem ent plan

Marine License

Aberdeenshire
Council

Aberdeenshire
Council

Marine Skot t land

Grunneieravt aler

Grunneiere

Offshore sea bead lease
agreem ent

The Crown Est at e
Skot t land

Sm ale Works agrem ent s

European Prot ect ed Species
Licenses

Nort hConnect KS

Leieavt ale for
sj øbunnen i skot sk
sekt or
Tillat else for
sj øbunnundersøkelse i
skot sk sekt or

The Crown Est at e
Skot t land

Marine Skot t land

Tillat else for sj øbunn
undersøkelser og
legging av kabelen
brit isk sekt or

Lages sam m en m ed
det alj planleggingen

Ut redningsprogram
foreligger

Leieavt ale for
t ilførselsvei inngåt t ,
vilkår avklart for de
rest erende
grunneieravt alene.
Dialog pågår,
planlagt avt ale i 2018
Søkt for sj øbunn
undersøkelsen ved
ilandføringspunkt et
ved Pet erhead,
planlagt gj ennom ført
i desem ber 2016.
Søknad under
behandling
Søkt for sj øbunn
undersøkelsen ved
ilandføringspunkt et
ved Pet erhead,
planlagt gj ennom ført
i desem ber 2016.
Søknad innvilget .
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5.

VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG
SAMFUNN
I henhold til det fastsatte utredningsprogrammet til NVE [6] er tiltakets konsekvenser for
samfunn, miljø- og naturressurser utredet. Fagrapporter for temaene er vedlagt denne
konsesjonssøknaden. Dette gjelder arealbruk og luftfart, utslipp, avrenning og drikkevann,
virkninger ovenfor annen stat (omhandlet i kapittel 4), friluftsliv og ferdsel, fiskeri og havbruk,
støy, magnetiske felter, kulturminner og kulturmiljø, landbruk, naturmangfold og reiseliv og
turisme. For disse temaene vil det i dette kapittelet presenteres kun et kort sammendrag fra
utredningene.
De øvrige temaene som NVE har bedt NorthConnect KS om å utrede er kun utredet i dette
kapittelet. Tilleggsinformasjon på disse temaene, annet enn det som er beskrevet under,
vurderes som ikke nødvendig, da temaene er lite omfattende. Dette gjelder temaene
verdiskapning, landskap og visualisering. I Tabell 5-1 er det gitt en oversikt over temaene, og
hvilke delkapitler de er omtalt i.
Tabell 5-1. Kapitteloversikt over sammendragene av konsekvensutredningene for forskjellige temaer

Kapittel

Tema

Referanse til fullstendig
konsekvensutredning

Kap. 5.1
Kap. 5.2

Arealbruk og luftfart
Støy

Del B.2
Del B.2

Kap. 5.3
Kap. 5.4

Magnetfelt
Landskap og visualisering

Del B.2
Del A, Kap. 5.4

Kap. 5.5
Kap. 5.6

Utslipp, avrenning og drikkevann
Sysselsetting og verdiskapning

Del B.2
Del A, Kap. 5.6

Kap. 5.7
Kap. 5.8

Fiskeri og havbruk
Friluftsliv og ferdsel

Del B.1
Del B.1

Kap. 5.9
Kap. 5.10

Kulturminner og kulturmiljø
Landbruk

Del B.1
Del B.1

Kap. 5.11
Kap. 5.12

Naturmangfold
Reiseliv og turisme

Del B.1
Del B.2

Formålet med konsekvensutredningene har vært å få belyst alle vesentlige virkninger for miljø,
naturressurser og samfunn av det omsøkte prosjektet. Konsekvensutredningene skal derfor legge
til rette for en ryddig saksbehandling og konstruktiv debatt rundt prosjektet, og herunder danne
et godt beslutningsunderlag for vurdering av tiltaket.
Dette Kapittelet, Kapittel 5, omhandler virkninger av tiltaket, mens Kapittel 6 beskriver
avbøtende tiltak der det er vurdert å være nødvendig.
Utredningene er, der hvor det er relevant, utført i henhold til et metodesett beskrevet i Statens
vegvesens håndbok-140 (2006) og Statens vegvesens håndbok-V712 (2014) og NVEs veiledere.
Konsekvensvurderingene er sluttproduktet av en systematisk gjennomgang, der konsekvens er
et resultat av en vurdering av fagområdets verdi i forhold til tiltakets omfang.
Konsekvensutredningene i sin helhet er samlet i Del B, og kan lastes ned fra NVE sine nettsider.
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Det er gjennom ført t illeggsvurderinger for konsekvensene ved flyt t ing av t om t i Sim a fra
opprinnelig om søkt alt ernat iv t il nåværende alt ernat iv. Det er nåværende alt ernat iv som ligger t il
grunn for vurderingene som er present ert i dett e kapitt elet , og Kapit t el 6 - Avbøtende t ilt ak .
Der det er forskj ell i det alj ene i vedlagt e delut redningers beskrivelse ( del B) av t ilt aket , og
beskrivelsen present ert i konsesj onssøknaden ( del A) , så er det konsesj onssøknadens beskrivelse
som definerer hva som er om søkt .
Der Nort hConnect har ut fyllende inform asj on/ presisering t il konsekv ensut redningen er disse
present ert m ot slutt en av hvert avsnit t , i kursiv tekst . Disse kom m ent arene ut gjør ikke en del av
konsekv ensut redningen, m en present erer Nort hConnect s syn saken.

AREALBRUK OG LUFTFART
Konklusj onen fra ut redningen om arealbruk og luft fart er at Sim a oppt ar lit e areal og ikke vil
være t il hinder for eksist erende planer for Eidsfj ord kom m une innenfor de akt uelle t em aene.
Det er ingen konsekvenser for inngrepsfrie nat urom råder ( I NON) da det er bebyggelse, veger og
kraft ledninger i nærhet en. Det er heller ingen konflikt er i forhold t il luft fart og
kom m unikasj onssystem er. Nye luft spenn m å innrapport eres i god tid før bygging påbegynnes.
Det tot ale arealbeslaget for om form eranlegg er på om lag 50 daa. Avst and fra om form eranlegg t il
bryt erfelt er om t rent 100 m et er og kabelt rase fra landt ak er om t rent 300 m et er. Anlegget
kom m er ikke i konflikt m ed verneint eresser eller verneplaner. Om rådet er i dag regulert t il
indust riform ål.
Oppsum m ert så er t ilt aket vurdert å føre t il ubet ydelig / lit en konsekvens for arealbruk. For
luft fart og kom m unikasjonssyst em er er der ingen konsek venser.

STØY
St øy fra et slikt anlegg som Nort hConnect prosj ekt erer kom m er først og frem st fra ut endørs
t ransform atorer og event uelle harm oniske filt ere. Andre anleggsdeler ( bl.a. ut endørs AC- anlegg)
vil ikke gi vedvarende st øy som gj ør at det er nødvendig m ed støydem ping.
I følge veilederen M 128 bør m an for store t ransform at oranlegg knyt t et til overføringsnet t et
benyt te anbefalt e grenseverdier for indust rist øy i T 1442. I henhold t il ret ningslinj en skal skj erpet
grense benyt t es ved im pulslyd eller rent one, dvs. Lden på 50 dB.
Det er beregnet st øysonekart der om rådet er delt inn i gul og rød sone, hvor rød sone ikke er
egnet t il st øyfølsom t bruk og gul sone er en vurderingssone. Beregningene er ut ført for
m ot t akerhøyde 4 m et er ett er T 1442. Disse kart ene er present ert i rapport en i Del B.
Beregninger av grenseverdier for st øyforhold ved den ut form ingen som er lagt t il grunn viser at
Lden og Lnight ikke er t ilfredsst ilt ved nærm este bygg for st øyfølsom bruk ut en st øydem pende
t ilt ak. Beregninger av Lden og Lnight viser at grensev erdien for gul sone er innfridd ved de
nærm est e boligene dersom det f.eks. m ont eres 200 m m t ykke m ineralullabsorbent er på innsiden
av skj erm er rundt t ransform at orene.
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MAGNETFELT
Når elekt riske ladninger er i bevegelse, for eksem pel ved energioverføring i elekt riske anlegg, vil
det oppst å m agnet felt . Det er vikt ig å forst å at m agnet felt et er st ørst nærm est kilden, og avt ar
raskt når avstanden t il kilden øker.
Grenseverdiene for m agnet felt er avhengig av frekvens, og i de present ert e beregningene er det
generelt m agnet felt fra vekselst røm ( 50 Hz) som behandles og vurderes m ot fast sat t e
grensev erdier. Unnt aket er der det spesifikt nevnes noe annet .
I følge gj eldende forskrift er er det årsgj ennom snit t et av belast ningen i hele kraft anlegget som
skal legges t il grunn for beregningene. Det er lagt t il grunn at denne belast ningen er 1400 MW
for beregningene presentert her . Det t e t ilsvarer NorthConnect s nom inelle yt else. Det t e innebærer
at kort varige perioder m ed belast ning av kraft anlegget ut over 1400 MW er hensyntat t av
beregningene, forut sat t at årlig m idlere belast ning er 1400 MW.
For m er det alj ert inform asjon vises det t il Konsek vensut redning for m agnet iske felt , i Del B.
Om m a g n et f e l t f r a v ek sel st r øm o g g r e n s ev e r d i e r
På grunn av m ulige helsem essige påvirkninger som følge av m agnet felt fra vekselst røm , er det
fast sat t gr ensev erdier som ikke skal overskrides. Det er ulike grenseverdier for yrkesm essige
belastninger og de feltene m an ut set t es for i det daglige, for eksem pel ved at bolig eller
arbeidsplass er i nærhet en av kraft linj er og t ransform at orst asjoner.

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning og måles i enheten
mikrotesla (µT). Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom
ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget og hvordan flere feltkilder virker
sammen. Magnetfelt øker med økt strømstyrke, avtar når avstanden til ledningen
øker og varierer gjennom døgnet og i løpet av året. Magnetfelt trenger gjennom
vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme.
Fra Statensstrål evernsbrosjyre «Bebyggelse nær høyspenningsanlegg», mars 2017

For yrkesm essige belast ninger har « I nt ernat ional Com m ission on Non- I onizing Radiat ion
Prot ection» ( forkort et I CNI RP) sat t en grenseverdi for 50 Hz på 1000 µT ( I nt ernat ional
Com m ission on Non- I onizing Radiat ion Prot ect ion, 2010) . Det t e er en verdi som ikke skal
overskrides. Den sam m e organisasj onen har sat t en grenseverdi på 200 µT ( 50 Hz) for ikkeyrkesr elaterte m agnet felt , alt så de felt er m an m aksim alt kan ut set t es for som privat person på
vanlige, offent lig t ilgjengelige st eder. Norm alt set t kom m er m an ikke i nærhet en av disse
verdiene, selv ret t under kraft ledninger eller ut enfor t ransform at orst asj oner.
Dersom gj ennom snit t lige verdier for m agnet felt er 0,4 µT eller høyere, skal m an ut rede hvilke
t ilt ak som event uelt kan set t es i verk. Det t e er gj ort av et forsikt ighet sprinsipp for å sikre at
ut byggere og net t eiere t ar hensy n t il m agnet felt ved nybygg. 0,4 µT er ikke en grensev erdi, og
det er ikke påkrevet at det skal set t es i verk t ilt ak over det t e nivået . 0,4 µT er sat t som et nivå
der m an skal vurdere om t ilt ak er nødvendige eller gjennom førbare .
H e l se ef f e k t e r a v m a g n e t f e l t f r a v ek se ls t r øm
St at ens st rålevern har git t veiledning og ret ningslinj er som ligger t il grunn for de bet rakt ninger
som gjør es i denne rapport en. Grenseverdien på 200 µT er satt for å sikre befolkningen m ot alle
vit enskapelig dokum ent ert e negat ive helseeffekter av m agnet felt . Det st rengere nivået for
ut redning på 0,4 µT er sat t som et forsikt ighet sprinsipp. Det er ikke dokum ent ert at m agnet felt
over 0,4 µT er skadelig eller kreft frem kallende.
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Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for
elektromagnetiske felt så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien på 200 μT.
Dette gjelder for voksne og barn. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier nær
grenseverdien.
Fra Statens stråleverns brosjyre «Bebyggelse nær høyspenningsanlegg», mars 2017

NorthConnects anlegg
Den nærmeste bebyggelsen til NorthConnects anlegg er et arbeidslokale (fiskeslakteri). Det ligger
også fritidsboliger i omtrent samme avstand fra anlegget, men styrken på feltet vil avta med
avstand til kilden, og derfor vil det nærmeste bygget være det mest kritiske. Det er derfor
fokusert på eksponeringen for magnetiske felt man vil bli utsatt for i fiskeslakteriet. Resultatene
for dette vil være representative for nevnte fritidsboliger.
I NorthConnects tilfelle vil magnetfeltet være kraftigst rundt transformatorene og luftledningen
(AC-anlegg) som går fra omformerstasjonen og over elven til 420 kV koblingsanlegget. Det er
utformingen som bipol som vil føre til størst påvirkning, og det er derfor gjort beregninger for
denne løsningen.
For mer detaljert informasjon vises det til Konsekvensutredning for elektromagnetiske felt, i Del
B.
Figur 5-1 viser beregningsresultater med fokus på utredningsnivå til områder med langvarig
opphold på 0,4 µT (50 Hz). Områdene som er grønne har magnetfelt under 0,4 µT altså under
utredningsnivået. Som det fremgår av figuren ligger fiskeslakteriet godt innenfor det grønne
området.
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Figur 5-1 Magnetfelt med fokus på utredningsnivå på 0,4 µT, plan.

Figur 5-2 viser beregningsresultater med fokus på grenseverdi til offentlige områder på 200 µT
(50 Hz). Alle områdene som ikke er mørkerøde har magnetfelt under denne grenseverdien. Som
figuren viser er det ingen områder hvor grenseverdien på 200 µT overstiges. Grenseverdien for
generell offentlig eksponering gjelder følgende områder:

Veier, gangveier og parker
Andre offentlige områder hvor mennesker ikke skal oppholde seg i lang tid.
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Figur 5-2 Magnetfelt med fokus på grenseverdi for offentlige områder på 200 µT, plan.

Magnetfelt fra omformerstasjonen kombinert med Sima transformatorstasjon
Der linjene fra NorthConnect føres inn mot Sima transformatorstasjon vil det resulterende
magnetfeltet kunne være noe høyere enn beregnet her, på grunn av det eksisterende
magnetfeltet fra Statnetts anlegg. Dette er midlertidig langt fra nærmeste bebyggelse, og
forventes ikke å endre konklusjonene i denne rapporten.
Magnetfelt fra omformeren
For alle beregninger og vurderinger for magnetiske felt fra vekselstrøm tas det i denne
utredningen utgangspunkt i 50 Hz. Det forekommer strømmer med høyere frekvenser enn 50 Hz
i omformerstasjonen, men disse nivåene er ikke kjente og således ikke vurdert/beregnet.
Omformerbygget utformes med skjerming av magnetiske felt etter behov. Det anbefales at det
gjøres målinger av magnetfelt fra ulike frekvenser når anlegget settes i drift og på bakgrunn av
måleresultatene vurderer om skjermingsnivået er tilstrekkelig.
Statisk magnetfelt fra likestrømskablene
Likestrømskablene vil gå fra stasjonens sørøstlige side og ut til fjorden. Rundt disse kablene vil
det være et statisk magnetfelt. For vurdering av helsepåvirkninger fra statiske magnetfelt viser
Statens Strålevern til ICNIRP Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields (2009).
Der oppgis 400 mT (400 000 µT) som grenseverdi for generell offentlig eksponering. Imidlertid
nevner publikasjonen at man bør ha en vesentlig lavere grense for å unngå indirekte skader på
mennesker. Med indirekte skade menes uheldig påvirkning på elektroniske implantater,
implantater av ferromagnetisk materiale og skade som følge av flyvende ferromagnetiske
materialer. Dette er ikke ICNIRPs ansvarsområde, men de indikerer at grenseverdien for slike
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påvirkninger kan være så lav som 0,5 m T. For disse kablene vil m an ikke kom m e i nærhet en av
denne verdien, og derfor vurderes det ikke nødvendig m ed m agnet felt reduserende t ilt ak for
likest røm skablene.
Sa m m e n d r a g
Magnet felt et i fiskeslakt eriet om form erst asj onen er beregnet til å ligge langt under
ut redningsnivået for 50 Hz felt , på 0,4 µT. Magnet feltet anslåt t t il å ligge rundt 0,00037 µT,
bet ydelig under ut redningsnivået . Det t e gj elder også for frit idsboligene øst for
om form erst asjonen.
Maksim alt m agnet felt i St at net t s drift sbygning er beregnet t il å bli om t rent 2,27 µT.
Ut redningsnivået på 0,4 µT gj elder ikke for dett e bygget , da det her er yrkeseksponering.
Dessut en kan det ant as at St at net t s eksist erende koblingsanlegg bidrar m ed høyere m agnet felt
enn 2,27 µT i denne bygningen, da det t e koblingsanlegget ligger t et t innpå drift sbygningen.
Da det er uvisst hva riggom rådet vil brukes t il i frem t iden kan det være akt uelt å v urdere det te
opp m ot ut redningsnivået . Maksim alt 50 Hz m agnet felt for riggom rådet er beregnet t il ca 0,05
µT, alt så langt under ut redningsnivået .
D e t v u r d er e s i k k e n ød v e n d i g m e d m a g n e t f e l t r e d u s e r e n d e t i l t a k .

LANDSKAP OG VI SUALI SERI NG
LANDSKAP
Eidfjord og Sim adalen t ilhører «Landskapsr egion 23 I ndre bygder på Vest landet» definert i
«Nasj onalt referansesystem for landskap» [ 30] . Regionen st rekker seg fra Rogaland t il
Nordm øre. Om rådet t ilhører landskapst ype LT- 23- T3 «Trange og dypt skårne fjordarm er»
beskrevet i «Landskapst yper ved kyst og fj ord i Hordaland» [ 31] . Fj ordløpet er sam m en m ed de
om kransende, høye fj ordsidene Sim adalsfj ordens sam lende landskapselem enter. De høyest e
fj ellene rundt Sim adalen er på 1400 – 1500 m et er. Grunnet de høye fj ellene er det ikke uvanlig
m ed fossefall, og i Sim adalen ligger Rem besdalsfossen, m ed t ot al fallhøyde på 300 m , og
Skykkj edalsfossen, en av landet s t re høyest e fosser m ed t otal fallhøyde 605 m . Begge er regulert
som følge av kraft ut bygging.
Et annet sært rekk ved landskapst ypen i Sim adalen er bret unger. I bak kant av Sim adalen ligger
Hardangerj økulen m ed bret unga Rem besdalsskåki som st rekker seg ned m ot Rem besdalsvat net .
Nedover fj ellsidene ligger rasvift er eller grov ur, st edvis m ed enkelt e veget asj onsløse rasbaner på
grunn av t idligere snøskred. Fra fj ellfot en og spredt nede i dalbunnen ses st ørre blokkst ein som
gir et særpreg t il åpne beit em arker. Som følge av de dypt skårne fj ordsidene og sm ale
fj ordløpene ligger dyrkam ark brat t lendt t il, eller på langsm ale st riper og hyller langs fj ordsiden e.
Fj ellgården Kj eåsen er et slikt bruk, det ligger på høyde 600m over Sim adalsfjorden og er en
hyppig besøkt t urist at t raksj on. Gården var vegløs helt frem t il 1974.
Gj ennom Sim adalen renner elva Sim a m ed en innt illiggende gang- / ridest i. Langs elven m ellom
den planlagt e om form erstasj onen og AC koblingsanlegget på den andre siden av elven er det
opparbeidet en badekulp og fiskeplass. Milj øet langs elva er idyllisk. Bj ørkeskogbeltet langs elva
danner en buffer m ellom elva og indust ri/ bebyggelse.
Bj ørkeskog er det m est ut br edte t reslaget i Sim adalen. I de sør vendt e liene på nordsiden av
dalen finner vi også varm ekj ær edellauvskog. Fylkesm annen i Hordaland har k art lagt nat urt yper i
Sim adalen i «Supplerande kart legging av nat urt ypar i Eidfjord kom m une» MVA- rapport 3/ 2011
[ 32] . Det er funnet t o vikt ige lokalit et er i det sørvendt e om rådet på nordsiden av Sim adalen
( Sim a og Sopphagest einen) . I Medhus, nord for elva, ligger en lokalt vikt ig blom st ereng.
Lokalit etene ligger ikke i nærhet en av den planlagt e om form erst asj onen. Langs Sim a, i grensen
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t il om form erst asj onen ( Tv eit ane vest ) ligger en lit en t eig m ed gråor - heggeskog som er lokalt
vikt ig. Lokalit et en ut gj ør en lit en del av flom arkskogen som går langs elva i hele Sim adalen.
Sim adalen ligger i et større grunnfj ellom råde m ed harde bergarter som granit t og gneis som
forvitrer lit e. Bergart ene hører t il Eidfjor dgruppen, der Kinsarvikform asj onen m ed sine 1540
m illioner år er den eldst e. I sbreen har skåret ut de brat t e dalsidene, og i bunnen har breen lagt
igj en m orene og grusavset ninger. I Sim adalen er grusforekom st en en vikt ig ressurs og et sandog grust ak ligger øst for t om t en t il om form erst asjonen. Vest for t om t en, ut m ot fj orden, ligger et
m ellom lager - og ut skipningsanlegg. Sim a kraft st asj on ligger eksponert m ot fj orden på nordsiden
av elva. Den er en t urist at t raksj on m ed daglige om visninger om som m eren. I t ilknyt ning t il
kraft st asj onen er det anlagt set t efiskanlegg og genbank for t ruede laksest am m er .
Oppsum m ert har Sim adalen et spekt akulært landskap m ed høye fj ell, brat t e rassider,
Hardangerj økulen og elva Sim a som renner ned t il fj orden. Siden 70 - t allet har dalen vært
ut bygget av Sim a kraft verk. Lokalt er elva Sim a et vik tig m iljø. Elva m ed t ilhørende
vegetasjonsbelt e bør vekt legges ved plassering av om form erst asj onen og arbeid m ed
flom sikring. Bildet under viser badekulpen/ fiskeplassen langs Sim a som ligger like nord og øst
for t om t en t il om form erst asj onen.

Fi g u r 5 - 3 Ba d e k u l p / f i sk e p l a ss l an g s Si m a , n o r d - øst f o r t o m t f o r o m f o r m e r st a sj o n ( Fo t o : N o r co n su l t )

VI SUALI SERI NG
Nort hConnect har et ønske om å priorit ere en arkit ekt onisk ut form ing av bygningsm assen som
sikrer at anlegget harm onerer i st ørst m ulig grad m ed om givelsene, og de git t e nat urk valit eter
som er beskrevet . Sam t idig ønsker Nort hConnect å ut form e bygget slik at det viser og
gjenspeiler både st ørrelsen og spenst ighet en i prosjek tet .
Bildene nedenfor som illust rerer Nort hConnect s anlegg i Sim a er ut arbeidet av Norconsult
Hardanger, og supplert m ed ut endørs høyspent anlegg av Multiconsult ASA. Nor consult s
ut form ing av bygget / anlegg er et t eam arbeid av arkit ekt ane I var Tveit o Eidnes og I ngebj ørg
Sekse sam t landskapsarkit ekt Kat rine Myklest ad. Arbeidet ut ført av Mult iconsult er gj ort av Hilde
Bruheim Johnsborg.
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Ulike utkast til utforming har vært forelagt formannskapet i Eidfjord 9. mai 2016, som ønsket at
prosjektet gikk videre med utformingen vist i nedenstående visualiseringer4.
Hovedbygningsmassen har ytre mål på 125 meter x 175 meter (21.875 m2) og med en høyde på
ca. 25 meter. Arealet på bygningskroppen blir noe større grunnet kjøleanlegg som er plassert
langs sidene i vest og øst. Det er ofte svært utfordrende å få slike bygg til å passe i omgivelsene.
I dette tilfelle har arkitektene valgt å integrere noen av de mest fremtredende naturelementene i
utformingen av bygget. Det som gjenspeiler seg er fremspringende og majestetiske fjell med
dype gjel og fossefall i mellom, - samt elven som skjærer seg gjennom dalen. Disse
hovedelementene preger tydelig formgivningen av bygningsmassen.

Figur 5-4 Fotomontasje, NorthConnects omformerstasjon med tilhørende koblingsanlegg i
Sima(Norconsult)

4 Det understrekes at visualiseringen baserer seg på bipol omformerteknologi for å få frem størrelse på
bygget som gir størst innvirkning på lokalmiljøet. Balansert monopol omformer, vil resultere i et noe
mindre omfangsrikt stasjonsbygg.
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Figur 5-5 Fotomontasje, omformerstasjonens plassering i Sima (Norconsult / Multiconsult)

Figur 5-6 Fotomontasje, omformerstasjonens plassering i Sima (Norconsult / Multiconsult)
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Den planlagt e om form erst asj onen vil bli godt synlig fra fj orden, m en den vil innordne seg et
allerede ut bygd landskapsrom . Det spekt akulære landskapet t åler st ore bygningsvolum ut en at
disse blir for dom inerende.
Nort hConnect underst reker at visualiseringene her er foreløpige skisser, blant annet er ikke
det aljut form ing av ras- og flom voll ferdigst ilt , og endelig ut form ing vil bli gjort i
det aljprosjekt eringsfasen.

UTSLI PP, AVRENNI NG OG DRI KKEVANN
Dr ik k ev an n
Det er i Sim a ident ifisert noen pot ensielle problem st illinger knyt t et til m ulig påvirkning av en st or
grunnvannskilde som benyt t es som vannforsyning. I anleggsfasen kan drift av anleggsm askiner
og uhell i forbindelse m ed frakt av drivst off oppst å. I t illegg ligger det en vikt ig nat urt ype og t o
elvevannforekom st er innen planom rådet , sam t Sim avassdraget som ligger nærm e og har stor
verdi som sj øret t og laksevassdrag. Når det gj elder drift sfasen er fare for olj elekkasj er ved
t ransform atorst asjoner m est relevant . Det vil bli bygd opp olj eavskillere for å fange opp event uell
oljelekkasj e. Når det gj elder risikoer ved drift av likest røm kabler skal det ikke brukes kabel som
gir risk for ut slipp av olj elekkasj er ved kabelskade eller avrivning av kabler.
Sam let k onsekvens for drikkevann ved anleggs- og drift sfasen er vurdert t il å være lit e t il
m iddels negat iv t .
U t sl i p p o g a v r en n i n g t i l r e si p i e n t er
Når det gj elder ut slipp og avrenning t il resipient er er, som for drikkevann, faren st ørst i
anleggsfasen. Bet ongarbeid og spr enging k an også m edføre at skadelige st offer kan ledes t il
grunnvann og vassdrag. For anleggsfasen er derfor konsek vensen vurdert fra lit e t il m iddels
negat ivt . På grunn av begrenset risiko for ut slipp av olj e fra t ransform at orer i drift sfasen, er
konsek vensen her vurdert som lite t il m iddels negat ivt .
Nort hConnect presisering: Sprengning er ikke akt uelt for anleggsarbeidet for Sim a
om form erst asjon. Det er lit e sannsy nlig m ed ut slipp av skadelige stoffer fra bet ongarbeid.

SYSSELSETTI NG OG VERDI SKAPNI NG
Byggingen av likest røm sforbindelse m ellom Skot tland ( Pet erhead) og Norge ( Sim a)
vil kunne innebære positive ringvirkninger lokalt , regionalt og nasj onalt .
De lokale og regionale virkningene av Nort hConnect - prosj ektet kan deles i t re kat egorier:
I ndirek te virkninger, som t ar for seg blant annet underleverandører og st øt tet j enest er
( hotell, rest aurant er m m .) .
I ndusert e virkninger, som er et result at av økt næringsakt ivit et , som igj en fører t il økt
sysselset ting og konsum .
Kat aly tiske virkninger, virkninger som skyldes prosj ekt et og det s innv irkning på andre
bedr ifters lokasj onsvalg.
Næringslivet i Eidfj ord, og i Hardanger - regionen generelt , er preget av m ange sm å, og enkelt e
m ellom store, bedr ift er i bygg- og anleggssekt oren, som oft e er underleverandører overfor st ørre
bedrift er og prosj ekt er. Nort hConnect er et t ypisk prosj ekt der slike bedrift er inngår og delt ar
m ed sine t j enest er.
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Anleggsfasen vil vare i om t rent t o år. Virkningene av denne fasen vil hovedsak elig være knyt t et
t il underleveranser og st øtt et jenest er til prosj ekt et , og sysselset tingseffekt en det vil m edføre.
Oppfør ing av bygningsm assen, grunnarbeider m ed levering av nødvendig st ein/ grus,
fundam ent er og veg, og t ransport vil være den delen av ut byggingen som i st ørst grad gir rom
for lokal og regional m edvirkning. I t illegg t il det t e har Eidfj ord kom m une m ange sysselsat t e i
hot ellnæringen, som vil ha kapasit et t il å huse ev ent uell t ilreisende arbeidskraft . Det vil t idvis
være st ort behov for arbeidskapasit et i Sim a grunnet prosjekt et , og andelen som t renger
overnatt ingsplass vil være forholdsvis høy. I t illegg vil andre dagligdagse t j enest er og varer for
de t ilreisende være nødvendige, og det t e vil nat urlig nok føre t il m ersalg av varer i kom m unen.
Forøvrig vil de nødvendige inst allasj onene og det høgspent ut st yret som kreves ikke være
t ilgj engelig i kom m unen ( eller i fylket ) . Av denne gr unn vil Nort hConnect best ille
anleggskom ponent er ( kabler, t ransform at or og annen elekt roteknisk ut rust ning) og noen
t j enest er ut enfor regionen.
I drift sfasen er de st ørst e virkningene på kom m unal økonom i knyt t et t il eiendom sskat t , da
spesielt relat ert t il om form erst asj onen.
For å sam m enligne m ed andre prosj ekt er, så ble kabelprosj ekt et NorNed sin nasj onale andel av
den direkt e verdiskapingen anslåt t t il 50 % . Erfaringer fra ut bygginger av vindparker t ilsier at
den regionale andelen av den nasj onale verdiskapingen kan kom m e opp m ot 60 % . I t illegg er
erfaringer fra ut bygging av vindparker at regioner m ed konkurransedykt ig næringsliv vil kunne
oppnå bet ydelig høyere verdiskaping enn prosj ekt er der ent reprisekont rakt ene havner hos
akt ører utenfor regionen.
Trolig vil Nort hConnect bidra posit ivt for lokalt og regionalt næringsliv sam t kom m unal økonom i.
For at den lokale/ regionale andelen skal være så høy som m ulig, bør det derfor være god
planlegging og t ilret t elegging i forkant av ut byggingen, sam t orient ering om m ulighetene som
ligger i prosj ekt et til regionale og lokale akt ører .
Nort hConnect presisering: Prosj ekt et vil i tillegg st ille det t il enhver t id t ilgj engelige overskudd av
varm et kjølevann fra om form erst asj onen t il disposisj on for annen næringsvirksom het .
Nort hConnect vil også dekke først egangsinvest ering i nødvendige varm evekslere når behovet
oppstår. Ut nyt t else av overskuddsvarm e, ant as å kunne gi grunnlag for lokal næringsvirksom het i
Nort hConnects drift sfase.

FI SKERI OG HAVBRUK
Fi sk e r i
Anleggsfasen
Forut sat t at det legges opp t il sam arbeid og god inform asj onsflyt t il fiskarlag og fiskere , og en
unngår anleggsarbeid i Eidfj orden/ I ndre Hardangerfj orden når det pågår brislingfiske, vurderes
ikke legging av Nort hConnect å føre t il noen vesentlige endringer av ressursgrunnlaget s om fang
eller kvalit et . Ulem pene vil være av begrenset varighet. Virkningsom fang og konsekvens for
fiskerinæringen vurderes å være lit e negat ivt .
Drift sfasen
Sam let set t vurderes drift sfasen t il å ha lit e negat ivt om fang og lit en negat iv konsekvens for
fiskerinæringen.
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N o r t h Co n n ect s t i l l e g g s i n f o r m a sj o n t i l Si m a d a l sv a ss d r a g e t
Nort hConnect ønsker i sam m enheng m ed konsekvens for fiskeri å gj øre oppm erksom på at
Fylkesm annen i Hordaland har følgende beskrivelse av anadrom fiskebest and i
Sim adalsvassdraget i "Mot segn t il bygging av Skyt j edal pum pe i Sim avassdraget i Eidfj ord
kom m une" datert 21.10.2014 [ 33] , se Vedlegg t il del A»:
«Anadrom fisk
Vassdraget er anadrom t , m ed ei anadrom st rekkj e på ca. 4,3 km . Gyt efisk- og ungfiskt elj ingar
gjort i vassdraget viser at sj øaurebest anden er livskraft ig og sjølvreproduserande. Laks gyt og
veks opp i v assdraget , m en pot ensialet er ikkj e st ort nok t il at forvalt ninga har kat egoriser t
vassdraget som eit laksevassdrag. Det er såleis ingen eigen best and av laks i Sim a.»
Nort hConnect om søkt e løsning m ed luft linj e m ellom om form eranlegget og koblingsanlegg, vil
krysse Sim aelven i luft , og vil derved ikke berøre elven. Hvis sekundæralt ernat iv m ed kabling
m ellom om form erst asj onen og koblingsanlegget realiseres vil elven bli krysset av oppt il seks
kabler i grøft . Kablene vil krysse elven nedenfor Nort hConnect sin flom voll. Hvis det blir kabel tas
det sikt e på å gj øre nedgravingen i eleven i perioden januar- februar, og rehabilit ere elvebunnen i
et terkant, for å m inim alisere påvirkning på fisk i vassdraget . Ut førelsen av eventuell kabling over
elven vil bli gjort i sam råd m ed Fylkesm annen i Hordaland.
Ak v ak ult u r og hav br u k
Hordaland har vannressurser som er nasj onalt vikt ige for fiskeoppdrett , og de akt uelle
fj ordom rådene er godt egnet t il akvakult ur. Anleggene her er viktige bidragsytere t il denne
næringen. Om rådene vurderes å ha st or verdi for oppdrett og havbruk.
Legging av Nort hConnect vil st ort set t ikke endre ressursgrunnlaget s kvalit et , og vurderes
derm ed å ha int et t il lit e negat ivt om fang og ubet ydelig t il lit en negat iv konsekvens for
oppdret t snæringen i influensom rådet . Konsekvensene for oppdret t i anleggsfasen vurderes som
sm å negat ive. I drift sfasen v il t ilt aket ikke påvirke forholdene for oppdrett .
Sk i p sf a r t
Leggefar taøyet vil ikke hindre skipst rafikken i anleggsfasen i særlig grad. Et t ersom leggefart øyet
kom m er til å krysse hovedledene langs kyst en, og derm ed bevege seg inn i om råder m ed
bet ydelig skipsfart , finnes det nat urligvis en lit en risiko for kollisj oner. Det er im idlert id svært
sj elden at det oppst år kollisj oner m ellom skip. Leggefart øyet har begrenset m anøvreringsev ne og
vil derm ed per definisj on ha forkj ørsret t , noe som varsles t il andre skip. Når det gj elder m indre
frit idsbåt er ansees disse å ha så god m anøvreringsev ne at det er særdeles lit en fare for
kollisjoner.
I drift sfasen vil alle t yper skipst rafikk foregå uhindret .

FRI LUFTSLI V OG FERDSEL
Når det gj elder friluft som råder på land vil t ilt aket berøre et t regionalt friluft som råde direkte og
et t om råde indirekt e. Fylkesvei 103 er lokal sykkelvei, sam t adkom st vei t il vikt ige friluft som råder
i Sim adalen og oppe på fj ellet . På grunn av t ilt akets plassering vil FV103 m åt t e legges om på en
m indre st rekning.
Ved å sam m enholde verdi og om fang for disse friluft som r ådene blir konsekv ensen fra ubet ydelig
t il lit e negat iv. Det te beror i st or grad på st or avst and t il friluft som rådet Kjeåsen. Det vil kun
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være m idlert idig forst yrrelser langs fylkesveien og m idlert idig inngrep, sam t begrenset virkning i
et om råde allerede st erkt påvirket av kraft indust ri nederst i Sim avassdraget .
Friluft som rådet langs t raseen i fj orden v arierer fra lit en t il st or verdi. Selve kabelleggingen er kun
m idlert idig og av kort varighet . Om fanget vurderes å variere m ellom int et og lit e negat ivt ,
avhengig av nærhet t il friluft som rådet og tidspunkt arbeidet ut føres på. Konsekvensen blir
ubet ydelig t il lit en negat iv. Det t e skyldes i stor grad at t iltaket er av forbigående karakt er og at
det vil foregå et godt st ykke fra land. Nøye vurderinger av kabelt rasè m ed god avst and t il
friluft som rådene vil være avgj ørende for å redusere konsekvensen e av Nort hConnect .
Tidsperioden for gj ennom føringen er også avgjørende.

KULTURMI NNER OG KULTURMI LJØ

Fi g u r 5 - 7 Næ r m e st e SEFRAK- o b j e k t e r m a r k e r t m e d r ød e t r e k a n t e r i sør øst l ig h j ør n e av
o m f o r m e r st a sj o n e n s t o m t .

Det er gj ennom ført en verdi- , om fang- og konsekvensvurderinger for t em aene kult urm inner og
kult urm ilj øer.
Fo r la n d a n l e g g e n e i Si m a :
Kart over Sim a som viser de nærm est e SEFRAK- obj ekt enes lokalisering i forhold t il planlagt e
t ilt ak fram går av kart et , Figur 5- 7. To bygninger på Tveit ane vil bli direkt e berørt av t ilt aket .
Det te gj elder et våningshus og ei løe, begge fra 1800- t allet . Virkningen av t ilt aket vil m åt t e
vurderes å gi stort negat ivt om fang, da den ene bygningen fjernes og helhet en i kult urm innet ,
kult urm ilj øet , derm ed ødelegges. Den andre bygningen ligger så nært at det er vanskelig å se for
seg at den kan spares.
Ut over det t e er ikke ut byggingsplanene for Nort hConnect i konflikt m ed noen kj ent e eller
regist rert e kult urm inner i Sim a pr. i dag. Det t e kan im idlert id endres et ter gj ennom føring av
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undersøkelsesplikt en av kult urm innelovens § 9- undersøkelser, m en pot ensialet for t idligere ikkeregist rert e kult urm inner vurderes som lite.
Landanleggene i Sim a vil sam let m edføre m iddels t il st or negativ konsekvens for kult urm inner og
kult urm ilj ø.
Fo r m a r in e k u l t u r m i n n e r er det pr. i dag ingen regist rert e st einalderlokalit et er i norsk sone,
m en det k nyt t er seg et visst pot ensial t il om rådene sør og vest for Norskerenna.
Det er anslåt t å være m inim um 10 000 skipsvrak i norsk sek tor av Nordsj øen ( u a v h e n g i g a v
a l d e r o g v e r n e s t a t u s ) . I Hardangerfj orden er det pr. i dag regist rert 34 skipsvrak fra yt t erst i
Bøm lafj orden inn t il Eidfj orden. Mange vrak ligger nær kyst en, m en det er også vrak som ligger
m idtfjords.
Til t ross for at det er regist rert en del vrak i de akt uelle om rådene, er det gj ort forholdsvis få
undersøkelser og regist reringer her. Det er derfor stort pot ensial for nye vrakfunn i kyst - og
fj ordst røkene som berøres. Bergens Sj øfart sm useum kom m er derfor t il å st ille krav om
undersøkelser et ter kult urm innelovens § 9 m ed bruk av ROV ( Rem ot ely Operat ed Vehicle) ut st yrt
m ed m ult ist råleekkolodd.
Det m å for vent es at inngrep på havbunnen ut enfor gr unnlinj en kan kom m e t il å skade
kult urm inner ver net et t er kult urm innelovens § 14.
Det er et visst konflikt pot ensial m ed et vrak m idt fj ords i yt re deler av Eidfj orden ( Askeladden
141144) .

LANDBRUK
I landføringen i Sim a vil m edføre begrensende inngrep og ikke ha vesent lig konsekvenser for
landbruk. Arealene ( både for om form erst asj onen og 420 kV AC- anlegg t ilknyt t et St at net t s
anlegg) som beslaglegges er i dag ikke brukt t il landbruksdrift . Tilt aket vurderes derfor t il å ha
int et t il lit e negat ivt om fang og ubet ydelig t il lit en negat iv konsekvens. Det t e gj elder både i
anleggs- og i drift sfasen.
Selv om t ilt aket vil berøre arealer m ed m iddels og høy bonit et for skogproduksjon er det i dag
ingen skogbruksvirksom het i det t e om rådet . Deler av arealene er dessut en beslaglagt av annen
virksom het . Da det er liten eller ingen ut nytt else av skogen på de akt uelle t om tene, vurderes
om rådet å ha lit en verdi for skog- og j ordbruk.

NATURMANGFOLD
Tilt aksplanene vil overveiende gi sm å negat ive konsek venser for kj ent e forekom st er av
nat urm angfold. Kandidat om rådet for m arin verneplan og en isr andsavset ning vil bli direkte
berørt , m ed m iddels negat ive konsekvenser for m arine nat urt yper. Fugl og andre dyreart er
forvent es i lit en grad å bli berørt av t ilt aket , m en legging av kabelen kan pot ensielt gi lokale
forst yrrelser av fugler i fj ordom rådene.
I planom rådet Sim a vil en lokalt vikt ig nat urt ype ( gråor- heggeskog) ut gå m ed de foreliggende
planene. For denne spesielt vurderes konsekvensene t il m iddels/ st or negat iv.

REI SELI V OG TURI SME
En lokalisering i Sim a frem st år som et godt alt ernat iv for prosj ektet . Her ligger allerede Norges
nest st ørste kraft verk og om rådet er allerede indust rialisert .
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Omfanget på tiltakene er vurdert fra intet negativ til lite negativ. Konsekvensen blir en samlet
vurdering av verdien av området opp mot den effekten visuell forringelse og inngrep fra tiltaket
vil kunne medføre for turisme og reiseliv.
Eventuelle negative konsekvenser kan bli oppveid av et oppsving i anleggsfasen, som med rett
tilpasning kan bli positiv for turistnæringen, særlig for overnatting, bespisning og detaljhandel.
Konsekvensutredning om verdiskapning i Kapittel 5.6 tar for seg hva en utbygging legger igjen til
lokalsamfunnet og regionen.
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6.

AVBØTENDE TILTAK
Det vil legges stor vekt på at tiltaket utvikles og bygges med formål om å redusere de negative
virkningene for natur, miljø- og samfunn. I dette kapittelet presenteres avbøtende tiltakene som
vil bli vurdert i forbindelse med prosjektet. Mer utfyllende beskrivelser av tiltakene finnes i
vedlagte konsekvensutredninger.
Der NorthConnect har utfyllende kommentarer til tiltakene som er beskrevet i
konsekvensutredningen, er disse presentert mot slutten av hvert avsnitt, i kursiv tekst.
Disse kommentarene utgjør ikke en del av konsekvensutredningen, men presenterer
NorthConnects syn på hvordan utfordringer kan løses på en hensiktsmessig måte for prosjektet
og de berørte parter.

Landskap og visualisering
For aksept i lokalmiljøet i Sima er det allerede lagt til rette for at hovedbygningen
(omformerstasjonen) skal tilpasses omgivelsene i Simadalen som vist i 5.4.2. I tillegg er
situasjonsplan og tegninger/ illustrasjoner av bygningen allerede diskutert og valgt i lag med
lokale myndigheter. Andre tiltak innenfor landskap og visualisering kan være:



Terrengtilpasning av kabeltraseer, plassering i løsmasser og åpen mark.
Terrengtilpasning av anleggsveier, veiene bør optimaliseres ved videre detaljering.

Drikkevann, avrenning og utslipp







Etablering av rutiner for håndtering av drivstoff (maskinfylling direkte på anleggsmaskiner,
redusert bruk av lokale tankanlegg, definere egnede områder for fylling av drivstoff dersom
tankanlegg benyttes).
Kontrollere avrenning hvor dette er en potensiell fare.
Det må tas hensyn til vannuttaket for lokale vannforsyningskilder under anleggsarbeidet.
Dersom tiltaket antas å kunne komme i konflikt med vannuttaket må det inngås en dialog
med eier av vannforsyningssystemet.
Som kontroll på om vannkilden blir påvirket bør det utføres vannprøver før, under og etter
anleggsarbeidet.

Dersom det er behov vil NorthConnect flytte grunnvannsbrønnene som kan bli forstyrret av
tiltaket.
Støy
For å skjerme omgivelsene for støy fra omformeranlegget kan det monteres absorbenter av god
kvalitet på innsiden av betongveggene som omkranser transformatorene i henhold til beregninger
i konsekvensutredning for støy (Del B).
NorthConnect anser løsningen med støydemping i transformatorcellene, slik den er omtalt i
konsekvensutredningen, for å være én av flere tekniske løsninger for å overholde støykravene.
Prosjektet ønsker derimot ikke å legge begrensninger på den tekniske løsningen til aktuelle
leverandører, og ønsker derfor å stille krav om at beregnede støygrenser overholdes, men legge
opp til at leverandøren selv kan designe egne løsninger tilpasset den faktiske omformingen. Dette
forutsetter at disse foreslåtte løsningene oppfyller resten av kravene i konsesjonen. Eksempler på
slike tiltak kan, i tillegg til absorbenter som evaluert i konsekvensutredningen, være mer
støysvake transformatorer, andre former for avskjerming osv.
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Elektromagnetiske felt
Da beregnet magnetfelt ligger langt under utredningsnivå er det ikke behov for avbøtende tiltak.
Fiskeressurser
For fiskeressurser anbefales et avbøtende tiltak med å unngå inngrep som kan påvirke gytefelt
for sild vest, nord og sør for Bømlo. Et annet tiltak vil være å unngå langvarig anleggsarbeid i
gytefeltet for makrell i Nordsjøen i perioden mai-juni.
Skjøting av kabelen kan ta lang tid, men dette vil foregå på dekk av fartøyet.
Fiskerinæringen
Et sentralt og viktig tiltak er å inngå samarbeid med fiskerinæringen. I anleggsfasen vil det være
viktig at leggingen av kabelen skjer raskt, og at det sendes ut nøyaktige opplysninger i forkant
av leggingen og underveis. Ved steindumping bør det velges stein/grusstørrelser ut fra hva som
er gunstig for fiskeriflåten.
I områder der det fiskes med passive redskaper, vil det være en stor fordel hvis anleggsarbeidet
kan utføres i perioden juli til august.
Man bør unngå anleggsarbeid i indre del av Hardangerfjorden/Simadalsfjorden under
brislingfisket (august).
Akvakultur
I den videre planleggingsfasen bør det bli innhentet opplysninger om plassering av
fortøyningssystemer for oppdrettsmerder, slik at anleggstrafikken ikke kommer i konflikt med
disse.
NorthConnect har gjennom samarbeid med aktuelle oppdrettsanlegg innhentet informasjon om
plassering av fortøyningssystemer for oppdrettsmerder. Denne vil bli oppdatert i den videre
planleggingsfase. Ved legging av kabel vil et videre samarbeid med oppdretterne sikre en
hensiktsmessig legging og sikre at anleggstrafikken ikke kommer i konflikt med disse. I de
tilfeller det er gunstig for en best mulig plassering av kablene vil man inngå avtaler om
samhandling i forbindelse midlertidig endring av ankringssystem i anleggsfasen.
Skipsfart
Det vil være viktig å sikre tilstrekkelig overdekning av kabelen i ankringsområdet i ytre del av
Simadalsfjorden for å beskytte mot ankring, men kabelen bør uansett ikke ankres over.
NorthConnect i vil også vurdere andre tiltak utover å beskytte mot ankring så langt som praktisk
mulig, som etablering av moringer, da fullverdig sikring mot ankring er teknisk og økonomisk
krevende.
Kulturminner
NorthConnect KS har kartlagt trasé i samarbeid med Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum hvor funn
er undersøkt. Sjøkabeltrasé vil planlegges med god avstand til kjente, registrerte skipsvrak i
henhold til anbefaling i konsekvensutredningen.
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NorthConnect har initiert kontakt med Fylkeskommunen for en vurdering av de SEFRAKregistrerte bygningene i det sørøstlige hjørnet av tomten. NorthConnect har i den forbindelse
også diskutert, og lagt opp til, gjennomføring av undersøkelser etter §9 i Kulturminneloven.
Det er opprettet 50 m buffersone rundt skipsvrak som er identifisert. Installatøren vil også gjøre
sine undersøkelser og sikkerhetssone vil bli definert rundt eventuelle nye funn med mindre de er
lokalisert slik at man ikke kan komme utenom
Landbruk
Generelt sett er det liten landbruksvirksomhet i området, og det er ikke nødvendig med spesielle
avbøtende tiltak.
Naturmangfold
Der det kan være konflikt med marine naturtyper som kan unngås ved å justere traseen justeres
vil en slik justering bli gjort, så langt som mulig. Dette gjelder blant annet for to korallrev i
Hardangerfjorden.
I forbindelse med detaljplanleggingen av traseen, så vil Havforskningsinstituttet kontaktes for å
få en sikker avgrensing av lokaliteten. NorthConnect KS planlegger å invitere
Havforskningsinstituttet til en dialog om utformingen av en detaljert sjøbunnsundersøkelse.
Generelt sett vil det være mest skånsomt for fugl at anleggsarbeidet gjennomføres etter at
hekkesesongen er over, dvs. til etter 15.08. Legging av kabelen i tilknytning til hekkeplassen for
vandrefalk bør ikke gjennomføres i perioden mars til mai.
Friluftsliv
Ved legging av sjøkabel bør tid og sted vurderes nøye i områdene ved viktige friluftsområder
langs kysten. De mest verdifulle friluftsområdene bør unngås ved å holde god avstand.
Tidsmessig er det en fordel om en unngår legging av sjøkabel i sommerferie og andre perioder
hvor det er høysesong for båt- og badeliv.

Rammer for kabelinstallasjon
Ved planlegging, prosjektering og gjennomføring av installasjon av sjøkabelen vil NorthConnect
føre en løpende dialog med de berørte parter. Dermed sørges det for at de forskjellige
interessene blir i varetatt på en best mulig måte, samtidig som man oppnår en hensiktsmessig og
effektiv kabelinstallasjon. Tekniske begrensinger for installasjonen er bølgehøyde og temperatur.
Dette begrenser normalt installasjonssesongen til vår, sommer og høst, men i skjermede
områder som er generelt lite utsatt går det an å vurdere installasjon i vintersesongen også. I
tillegg vil tekniske begrensninger slikt som antall km kabel som kan lastes på
kabelinstallasjonsfartøyet være bestemmende. Dette vil bli adressert i detaljprosjekteringen av
kabelanlegget.
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7.

OFFENTLIGE OG PRIVATE TILTAK
Det er generelt få tiltak som kreves for gjennomføring av prosjektet. Sjøkabelen vil trekkes helt
inn til land og ilandføres i bukta Prestekoneholet. Kabelen planlegges å legges i kabelgrøft frem til
stasjonsområdet. Stasjonsområdet er som beskrevet tidligere flatt og lett tilgjengelig i Sima så
det er forholdsvis lite som må gjøres med selve tomten.
Grunnet funn og observasjoner ved skredundersøkelser, se Kapittel 3.3, vil det bli etablert
skredsikringstiltak mellom stasjonsområdet og fjellet i øst, i form av skredvoller. Nødvendig
vollhøyde vil være avhengig av avstand ut fra fjellsiden. Nærmere detaljering angående
etablering av skredvoller og omlegging av vei vil gjøres i samarbeid med kommunale
myndigheter og regionale veimyndigheter.
På samme måte som for skred vil det iverksettes tiltak som forhindrer/minsker omfang av flom.
Det er ikke avgjort hvilke tiltak som utføres, men dette kan være et flomverk med en voll som
hindrer at elven ikke overtoppes, eller heving av deler av tomt slik at skadevirkninger som følge
av flom begrenses. Tiltak vil planlegges nærmere med kommunale myndigheter og lokale
interessenter.
Dagens trase for Fylkesvei 103 vil ende i tomten til den planlagte omformerstasjonen.
NorthConnect vil bygge en ny trase, men det vil bli behov for omkjøring i anleggsperioden.
Ved omlegging av Fv103 vil dette gjennomføres på en smidig måte med omkjøringer i
anleggsperioden.
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8.

INNVIRKNINGER PÅ PRIVATE INTERESSER
NorthConnect vil generelt ikke påvirke så mange private interessenter grunnet beliggenhet
nærme strandsonen, samt at det nye arealet som beslaglegges av omformerstasjonen er lite
utbygget.
Tiltaket vil berøre 5 grunneiendommer i Eidfjord kommune. Eiendommene som blir berørt er
listet opp i tabellen nedenfor.
Tabell 8-1 Berørte eiendommer ved ilandføring i Sima

Gnr

Bnr

Hjemmelshaver

Adresse

Postnr.

Poststed

28

2

HOVLAND, JOSTEIN

Øvrehagen 63

5783

Eidfjord

28

2

HOVLAND, KARI TVEIT

Øvrehagen 63

5783

Eidfjord

28

3

LOPEZ, CAMILLA RIEBER

Gamleveien 2B

1400

Ski

28

3

RIBER, ARNE JAKOB

Stensgata 35C

0358

Oslo

28

3

RIBER, HELGE

Kristenbergvegen 8

4055

Stavanger Lufthavn

28

3

RIBER, JOHN

Østerliveien 64B

1153

Oslo

28

14

STATKRAFT ENERGI AS

5783

Eidfjord

28

33,34

EIDFJORD KOMMUNE

Simadalsvegen 1

5783

Eidfjord

28

9

Stein Asbjørn Wold

Hallingdalsveien 1844

3539

Flå

NorthConnect KS er i god dialog med grunneierne, og vil tilstrebe minnelige avtaler med alle
berørte grunneiere.
Det er inngått en opsjonsavtale med Eidfjord kommune med en tidsbegrenset enerett, med
opsjon på inntil 9 år, for kjøp eller leie av arealer knyttet til utbygging av omformerstasjon og
tilhørende AC-anlegg. Opsjonsavtalen sier også at grunneier ikke kan iverksette ny virksomhet
på eiendommen som senere kommer i konflikt med prosjektet. NorthConnect er også i dialog om
en tilsvarende opsjonsavtale for eiendommen sør for omformerstasjonen, inntil FV 103.
Der hvor det planlegges kabeltrasé vil NorthConnect inngå en avtale om kjøp eller leie av
rettigheter på eiendom.
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9.

KART
Sima i Eidsfjord kommune ligger i Hordaland fylke, innerst i Hardangerfjorden. NorthConnect
legges inn fjorden som vist på kartet i Figur 9-1.

Figur 9-1 Kabeltrasé fra innløpet til Hardangerfjorden til Sima

Figur 9-2 og Figur 9-3 viser hvor anlegget lokaliseres i Sima og hvordan anlegget med
omgivelser vil se ut. Situasjonsplanen, Figur 9-4 viser omformerstasjonens beliggenhet og
beliggenhet av tilhørende koblingsfelt (utvidelse av Sima Transformatorstasjon). Man ser ut i fra
situasjonsplanen hvor elven Sima renner, og denne skal krysses vha. linjer i luft (eventuelt
kabler i bakken).

NorthConnect KS

75
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 2018

Figur 9-2 Omformerstasjon og koblingsanlegg i Sima med kabel (ikke detaljprosjektert løsning, kun for
illustrasjon)
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Figur 9-3 Omformerstasjon og koblingsanlegg i Sima med kabel (ikke detaljprosjektert løsning, kun for
illustrasjon)

NorthConnect KS

77
NORTHCONNECT KONSESJONSSØKNAD 2018

Figur 9-4 Situasjonsplan Sima med luftlinje
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Figur 9-5 Situasjonsplan Sima med AC-kabeltrasé.
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Vurdering av Alternative tilkoblingspunkter for NorthConnect

Alternativ for ilandføringspunkt for utenlandsforbindelsen har vært Samnanger kommune, som
beskrevet i søknaden fra 2013. Kommunen har hatt opptil flere alternative steder for tilknytning.
Tysse og Djupviki var sekundæralternativene (etter Sima) ved konsesjonssøknaden i 2013.
Alternativ 2.a er tidligere omsøkt tomt i Sima.
Tabell 10-1 Vurderte alternative løsninger

Ilandføring
1. Samnanger

Beskrivelse
a) Tysse (Z)
b) Djupviki (W)
c) Djupviki (W)
d) Sætreviki (Y)
e) Sandvika (X)
f) Sandvika (X)

DC Jordkabel opp til omformerstasjon i Børdalen
Jordkabel til muffehus på Kampen, DC Luftledning til
omformerstasjon i Børdalen
Landtak, jordkabel til omformerstasjon på Kampen, AC
Luftledning videre
DC jordkabel opp til omformerstasjon i Børdalen
Landtak i med muffehus og overgang til DC Luftledning til
omformerstasjon i Børdalen
Med muffehus og overgang til DC luftledning til
omformerstasjon på Kampen, AC Luftledning videre
Tomt vest for nåværende tomt. Omsøkt alternativ i revisjon 1
av denne konsesjonssøknaden.

2. Sima

a) Vestlig tomt

3. Andre

a) Kvilldal

Ilandføring i Kvilldal

b) Sauda

Ilandføirng i Sauda for områdene Ramsnes og Hongavik.

Vurdering av alternativer for tilknytning i Samnanger (1a -1f)
Alternativet med DC jordkabel fra Tysse til omformerstasjonen i Børdalen var basert på at DCkablene ble gravd ned i planlagt gang- og sykkelsti langs Tysseelva og langs Frøylandsvatnet.
Denne gang- og sykkelstien er nå bygd, og elektro og VVS installasjoner er gravd ned i
veglegemet. Dette alternativet er derfor blitt mer teknisk komplisert, og det er usikkert om det er
realiserbart. Det mest realistiske alternativet er derfor ilandføring ved Djupviki med mikrotunell
og jordkabel opp til Kampen, hvor muffestasjon eller omformerstasjon vil bli lokalisert. Fra
Kampen vil det bli bygd en 10 km lang høyspentlinje som parallellføres med eksisterende 300 kV
linje til nettilknytning eller omformerstasjon i Børdalen.
Samnangeralternativet vil derfor innbefatte 10 km med ny høyspenningsledning på 500 kV DC
eller 420 kV AC, i motsetning til Simadalen, hvor det kun vil være et svært kort luftspenn, som
eventuelt kan graves ned ved behov. Samnangeralternativet har derved større negative
virkninger knyttet til synlighet og arealbeslag.
Disse miljømessige og samfunnsmessige ulempene ved å bygge 10 km med ny
høyspenningsledning, er et av argumentene for å utelate Samnanger som tilknytningspunkt.
Dersom sjøkabelen hadde blitt ført til land ved Samnanger ville lengden på sjøkabelen ha vært på
om lag 560 km. Traseen ville gått fra Peterhead i Skottland og inn Samnangerfjorden Figur 10-1,
og Figur 10-2.
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Figur 10-1 Sjøkabeltrasé fra Storbritannia til Samnanger

Figur 10-2 Sjøkabeltrasé i fjord til Samnanger
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Figur 10-3 Oversiktskart ilandføring Samnanger og trasealternativer videre til transformatorstasjonen

Alternativer for føringsveier fra ilandføring til nettilknytningen i transformatorstasjon Samnanger
er vist nedenfor,
Samnanger som tilknytningspunkt for en 1400 MW mellomlandsforbindelse er vurdert i
Statnetts analyser «Systemutredning av sentralnettet i Vestlandsregionen» fra juni 2011 [20] og
«Sør-Norge og to nye kabler innen 2021» fra august 2012 [21].
Denne studien viser at dersom NorthConnect tilknyttes Samnanger så må strekningen fra
Samnanger via Refsdal og Modalen til Sogndal forsterkes. Deler av forsterkningsbehovet dekkes
ved at BKK planlegger å spenningsoppgradere / forsterke strekningen Samnanger – Evanger som
ett av tiltakene for å styrke forsyningen / bedre forsyningssikkerheten i Bergens-området. I
tillegg bygges 300 kV (420 kV) forbindelse Kolstad – Mongstad, som ved kraftflyt Sogndal –
Samnanger vil være parallellforbindelse til Mongstad – Samnanger.
Men Statnetts linjer Modalen – Refsdal (Ca. 35 km skal spenningsoppgraderes) og Refsdal – Hove
– Sogndal (det skal bygges ny triplex linje og rive den gamle simplex – ca. 41 km) er ikke med i
Statnetts program for forsterkning / utvikling av sentralnettet i perioden 2015 – 2025 slik det
fremkommer i Nettutviklingsplan 2015 [34]. Uten disse forsterkningene er det NorthConnects
forståelse at nettet rundt Samnanger ikke vil være sterkt nok for tilkobling av 1400 MW
likestrømsanlegg. Derfor er det høyst usikkert når nettet rundt Samnager totalt sett vil være
sterkt nok til at NorthConnect skal kunne tilknytte 1400 MW i dette området. Ettersom HVDCforbindelsen er planlagt i driftsatt i årsskiftet 2022/23 er det NorthConnects forståelse at nettet
rundt Samnanger ikke vil være tilstrekkelig forsterket til å kunne takle 1400 MW på dette
tidspunktet.
Til sammenligning viser analysen for Sima som tilknytningspunkt at «med ny 420 kV ledning
Sima – Samnanger og forbindelsen Ørskog – Sogndal, samt Sogndal – Aurland
spenningsoppgradert, har nettet tilstrekkelig kapasitet til å håndtere en ny kabel fra Sima»
(fra «Sima som tilknytningspunkt for ny mellomlandsforbindelse – En tilleggsanalyse til SørNorgestudien» fra september 2012 [22]).
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Som kjent er Sima – Samnanger forbindelsen ferdigstilt og Ørskog – Sogndal under arbeid. En
forsterkning av Sogndal – Aurland, og dermed en sterkere forbindelse mellom Sogndal og nettet i
Hallingdal, anses svært viktig for utviklingen av kraftsystemet på Vestlandet. Statnett vurderer å
sende inn konsesjonssøknad for denne linjen i første halvdel av 2018, og estimerer at denne
linjen kan settes i drift i 2022.
Det knytter seg derfor lavere usikkerhet til hvorvidt Sima vil være passende som
tilknytningspunkt.

Endring i kostnad for Samnangeralterantivet sammenlignet med Sima: Kostnaden for å
oppgradere strekningen Evanger – Modalen – Sogndal er av Statnett estimert til NOK 1,5 - 2,0
mrd.
Samtidig vil ilandføring av kabelen i Samnanger redusere sjøkabellengden med ca. 80 km
sammenlignet med alternativet Sima. Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på NOK 660 mill.
Kostnaden med å komme fra ilandføringspunktet til nettilknytningen i Samnanger
transformatorstasjon er imidlertid NOK 120 millioner høyere enn tilsvarende kostnad i Sima,
siden Sima ligger i umiddelbar nærhet til ilandføringspunktet og tilknytningspunktet i nettet.
Netto er Samnanger estimert til å ha NOK 540 millioner lavere prosjektkostnader enn Sima. Når
prosjektkostnadene trekkes fra Statnetts estimerte kostnaden for linje for Samnangeralternativet
står man igjen med en merkostnad for Samnangeralternativet på 1,0 – 1,5 milliarder.
Samfunnsøkonomisk vil altså tilknytting i Sima være ca. 1,0 – 1,5 milliarder rimeligere enn
Samnanger.
Konklusjon Samnanger
På bakgrunn av overnevnte argumentasjon konkluderes det derfor med at:

Det knytter seg for stor usikkerhet til når nettet rundt Samnanger vil være sterkt nok til å
absorbere 1400 MW. I følge de planene prosjektet har kjennskap til vil dette først være
tilfellet flere år etter at NorthConnect er planlagt driftsatt. Dette vurderes til å være en
for stor risiko.

Traséen fra ilandføring til sentralnettstilkoblingen er teknisk krevende, og et antatt behov
for ca. 10 km luftlinje, noe som medfører større miljømessige konsekvenser for
Samnageralternativet.

Høyere samfunnsøkonomiske kostnader, i størrelsesorden NOK 1,0 – 1,5 milliarder
forbundet med Samnangeralternativet.
Argumentasjonen om usikkerhet rundt forsterkning av nettet rundt Samnanger veier tungt på
grunn av den store usikkerheten det introduserer for prosjektgjennomføringen. Derfor blir
Samnanger forkastet som farbart alternativ for ilandføring og nettilknytning for NorthConnect ved
nåværende konsesjonssøknad (2018).
Alternativ 2.a. - Sima
NorthConnect har i sin konsesjonssøknad fra mars 2017 omsøkt en tomt som ligger like vest for
tomten det nå søkes om, i Sima. En mer detaljert vurdering av rasfare for tomten enn den som
først var lagt til grunn pekte på at anlegget ville måtte flyttes nærmere Simaelven. Beregninger
som er utført visste da at det ville øke faren for at elven overtoppes slik at vannet vil flomme inn
på Statkrafts område. Et eventuelt mottiltak ville innebære å etablere en stor flomkanal i
Simaelven som ville medføre vesentlige lokale inngrep. Det er derfor en helhetlig vurdering av
nødvendige flomtiltak, primært med fokus på konsekvenser av inngrepene, men også det
økonomiske, som ligger bak når dette alternativet nå forkastes. Beregningene for den omsøkte
lokasjonen viser at med dette alternativet vil ikke flomsituasjonen endres nevneverdig fra dagens
situasjon.
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Andre alternativer -3.a og 3.b:
NorthConnect har også tidligere vurdert Kvilldal i Suldal kommune og Sauda som
tilkoblingspunkter for sjøkabelforbindelsen, jamfør meldingen til NVE fra 2011. En uttalelse til
meldingen fra Statnett fastslo at det ikke var nettkapasitet i Kvilldal / Sauda området til å
håndtere to utenlandsforbindelser, og Statnett hadde til hensikt å benytte sin anleggskonsesjon
fra Kvilldal. På bakgrunn av dette ble Sauda og Kvilldal ikke vurdert videre som tilkoblingspunkter
i 2013, noe som fortsatt er tilfellet for ny søknad i 2018.
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