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FORORD
Dette er del B av konsesjonssøknaden for
NorthConnect, som er en likestrømsforbindelse
mellom Norge og Storbritannia som
NorthConnect KS planlegger. Del B omfatter ulike
konsekvensutredninger for tiltaket, og består av
fagrapporter for tema gitt i fastsatt
utredningsprogram fra NVE, datert 26.09.2011,
med suppleringer datert 09.07.2012.
Fagrapportene har en teknisk tiltaksbeskrivelse.
Del A av konsesjonssøknaden har ytterligere
informasjon om tiltaket. Del A har også
sammendrag av fagrapportene fra Del B. Der det
er forskjell i detaljene i delutredningers
beskrivelse av tiltaket, og beskrivelsen presentert
i konsesjonssøknaden, så er det
konsesjonssøknadens beskrivelse som definerer
hva som er omsøkt.

I forbindelse med endring av lokasjon internt i
Sima er det utført tilleggsvurderinger av
konsekvens for endret tomt. Disse vurderingene
presenteres sammen med den opprinnelige
konsekvensutredningen, da tillegget bygger på
kunnskap fra de opprinnelige utredningene.
Det er gjennomført nye beregninger for
følgende utredninger:
- Støypåvirkning
- Elektromagnetisme

NorthConnect KS

Oppdragsgiver

NorthConnect
Rapporttype

Konsekvensutredning
2017-09-20

KONSEKVENSUTREDNING

TILLEGGSVURDERINGER

Oppdragsnr.:

1350016013

Oppdragsnavn:

Likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia

Dokument nr.:
Filnavn:

Tilleggsvurderinger KU september 2017

Revisjon

1

Dato

2017-09-20

Utarbeidet av

Håvard Nordvang

Kontrollert av

Kristine Solberg Opofte

Godkjent av

Trond Inge Nilsen

Beskrivelse

Tilleggsvurderinger
Reiseliv og Turisme
Arealbruk og Luftfart
Miljø; drikkevann, utslipp og avrenning

Revisjonsoversikt
Revisjon
0

Dato

Revisjonen gjelder

2017-09-20

Førsteutkast

TILLEGGSVURDERINGER

KONSEKVENSUTREDNING
TILLEGGSVURDERINGER

INNHOLD
1.

INNLEDNING ........................................................................... 4

2.
2.1
2.2

SITUASJONSPLAN/ANLEGGSLAYOUT ...................................... 4
Opprinnelig situasjonsplan/anleggslayout ...................................... 4
Justert situasjonplan/anleggslayout .............................................. 5

3.
3.1

TILLEGGSVURDERING REISELIV OG TURISME ........................ 5
Reiseliv og Turisme .................................................................... 5

4.
4.1
4.2

TILLEGGSVURDERING AREALBRUK OG LUFTFART ................... 5
Luftfart ..................................................................................... 5
Arealbruk .................................................................................. 6

5.
5.1
5.2

TILLEGGSVURDERING DRIKKEVANN, UTSLIPP OG AVRENNING6
Drikkevannskilder/grunnvannsbrønner .......................................... 6
Utslipp og avrenning................................................................... 6

FIGUROVERSIKT
---

TABELLOVERSIKT
---

3 (6)

4 ( 6)

1.

TI LLEGGSVURDERI NGER

I N N LED N I N G
Ram bøll gjennom ført e i 2012 en konsekvensut redning for Nort hConnect i forbindelse m ed
planleggingen av en ny lik est røm sforbindelse m ellom Norge og UK. Konsekvensut redningen ble
revidert j uni 2016 i forbindelse m ed at Sam nanger falt bort som alt ernat iv. Revisj onen fanget
også opp enkelt e m indre j ust eringer i t ilt aksbeskrivelsen for Sim a alt ernat ivet .
Nort hConnect ved Øyvind Ot t ersen har bedt Ram bøll om å gj øre en t illeggsvurdering i forbindelse
m ed just ert plasser ing for om form erst asj onen i Sim a. Tilleggsvurderingen om fat t er følgende
t em a:
Reiseliv og Turism e
Arealbr uk og Luft fart
Miljø; Drikkevann, Ut slipp og Avrenning

2.

SI TU A SJON SPLA N / A N LEGGSLA YOU T

2 .1

Op p r in n el i g si t u a sj o n sp l a n / a n l e g g sl a y o u t

Op p r i n n e li g sit u a sj o n sp l a n f o r o m f o r m e r st a sj o n i Si m a .
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Justert situasjonplan/anleggslayout

Revidert situasjonsplan for omformerstasjon i Sima.

3.

TILLEGGSVURDERING REISELIV OG TURISME

3.1

Reiseliv og Turisme
For Reiseliv og Turisme er konsekvensanalysens opprinelig null-alternativ uendret. Det samme er
også tilfelle for den opprinnelige verdivurderingen. Omfang av inngrepet ble vurdert til lite/intet
negativt for turisme og reiseliv.
Endringer i tiltakets omfang med bakgrunn i ny situasjonsplan og layout påvirker ikke Rambølls
vurderinger gjort i opprinnelig konsekvensutredning.
Konsekvenser av tiltaket vurderes som tilsvarende i vår opprinnelige fagrapport.

4.

TILLEGGSVURDERING AREALBRUK OG LUFTFART

4.1

Luftfart
For Luftfart er konsekvensanalysens opprinnelige vurderinger uendret.

Ramboll
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Endringer i tiltakets omfang med bakgrunn i ny situasjonsplan og layout påvirker ikke våre
vurderinger gjort i opprinnelig konsekvensutredning.
Konsekvenser av tiltaket vurderes som tilsvarende i vår opprinnelige fagrapport.

4.2

Arealbruk
For Arealbruk beskriver vår opprinnelige konsekvensanalyse forholdet til offentlige planer, private
planer og verneplaner, samt tomt og omkringliggende bebyggelse. Den inneholder videre en
overordnet arealoppgave for omformeranlegget.
Endringene i tiltakets omfang med bakgrunn i ny situasjonsplan og layout innebærer beslag av
noe større areal, i hovedsak gjennom midlertidige riggplasser for gjennomføringsfasen. Tomten
er også trukket noe lenger øst, hvilket blant annet medfører omlegging av lokalvei. Anlegget
kommer ikke i konflikt med lokale verneinteresser eller verneplaner.
Konsekvenser av tiltaket vurderes som tilsvarende i vår opprinnelige fagrapport.

5.

TILLEGGSVURDERING DRIKKEVANN, UTSLIPP OG
AVRENNING

5.1

Drikkevannskilder/grunnvannsbrønner
Den opprinnelige plasseringen av omformerstasjonen var på en tomt med en liten fylling av
ukjent forurensningsgrad. Ved å endre plasseringen til den nye tomten blir risikoen for spredning
av forurensning ved graving i forurensede masser mindre.
Den nye plasseringen er oppstrøms grunnvannsbrønner til vannforsyning for ett settefisksanlegg i
Simadalen. Den nye plasseringen fører til at sannsynligheten for spredning av eventuell
forurensning til drikkevannskilder/grunnvannsbrønner er litt større enn i opprinnelg
konsekvensutredning.
Da risikoen er mindre, men sannsynlighet for spredning er noe større vurderes konsekvensen i
anleggsfasen for drikkevannskilder/grunnvannsbrønner til å være uendret. I driftsfasen vurderes
inngrepet å ha noe større konsekvens, og endres derfor til middels negativ konsekvens for
drikkevannskilder/grunnvannsbrønner.

5.2

Utslipp og avrenning
Den opprinnelige plasseringen av omformerstasjonen var på en tomt med en liten fylling av
ukjent forurensningsgrad. Ved å endre plasseringen til den nye tomten blir risikoen for spredning
av forurensning ved graving i forurensede masser mindre.
Den nye plasseringen av omformerstasjonen er plassert noe nærmere Simaelva, som har stor
verdi som laksevassdrag. Det fører til at konsekvensene for utslipp og avrenning vil øke i forhold
til opprinnelige konsekvensutredning.
Da risikoen for spredning av forurensning er mindre, men omfanget er noe større vurderes
konsekvensen i anleggsfasen for utslipp og avrenning til respient til å være uendret. I driftsfasen
vurderes inngrepet å ha noe større konsekvens, og endres derfor til middels negativ konsekvens
for utslipp og avrenning til resipienter.
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FORORD
Kontaktperson for NorthConnect er Øyvind Ottersen.
Rambøll sin oppdragsleder for konsekvensutredningen er Espen Borgir Christophersen.
Fagansvarlig for reiseliv og turisme er Lars Arne Bø, Rambøll. Ansvarlig for kartgrunnlag er
Øystein Halvorsen og Steinar Vatne, Rambøll.
Konsekvensutredning for Reiseliv og Turisme er revidert pr. juni 2016, hvor man har utelatt
tidligere vurderinger og forhold knyttet til Samnanger-alternativene og hensyntatt justert
tiltaksbeskrivelse for Sima.

2.

SUMMARY
Major infrastructure developments related to electricity generation can have negative impacts on
tourism. This case is further exacerbated if tourism is based primarily on access to pristine
nature. Impact assessments undertaken in this project highlight that the different alternatives
proposed in the NorthConnect project is unlikely to impact tourism-related activities. However,
the conclusion entails a certain degree of uncertainty. But based on experiences collated from
similar projects, it can be said that effects on tourism are limited and a significant reduction of
tourists has not been noted in similar cases. In this revised report, only the alternative in Sima is
considered..
Conclusion and ranging
A location in Sima is expected to have no/limited impact on tourism. Sima already houses the
second largest power station in Norway and the area is already industrialized. The Sima location
requires no additional powerlines to connect to the national grid.
Any negative impacts can be offset by major activity in the construction phase, as with the right
adaption can be positive for the tourism industry particularly in relation to accommodation,
catering and retail.

3.

SAMMENDRAG
Turisme/reiseliv som særlig profilerer seg på urørt natur er det som ofte kan bli berørt av større
kraftutbygginger. Etter vår vurdering vil en lokalisering i Sima i liten grad medføre ulemper eller
redusert turistaktivitet. Vurderingene er likevel usikre, men erfaringene fra andre utbygginger er
gjennomgående at effekten på turisme/reiseliv er begrenset.
Konklusjon og rangering
En lokalisering i Sima fremstår som et godt alternativ. Her ligger allerede Norges nest største
kraftverk, området er industrialisert og det behøves ingen luftledningtrase for å koble seg til
sentralnettet.
Eventuelle negative konsekvenser kan bli oppveid av et oppsving i anleggsfasen, som med rett
tilpasning kan bli positiv for turistnæringa særlig i forhold til overnatting, bespisning og
detaljhandel. Konsekvensutredning om verdiskapning tar for seg hva en utbygging legger igjen til
lokalsamfunnet og regionen.
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Basert på vurderingene gjort av omfang og verdi har vi etter beste faglig skjønn kommet frem til
konsekvens og rangering av alternativene.

Alternative
Områder

1

Simadalen

0/1

Rangering

4.

Sima

INNLEDNING
Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som
knytter sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE
datert 26.09.11.
Foreliggende rapport om reiseliv og turisme er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden.
Konsekvensvurderingene dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraseen.
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TILTAKSBESKRIVELSE
5.1

Generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og
en likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i et omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal
likerette vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en
vekselstrømsforbindelse fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og
dessuten for kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer
premissene for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet
for senere valg og detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, og aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet viser en mulig trasékorridor.

Oversiktkart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.
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5.2

Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis 500 kV og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se
figur. Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia
og Norge. Kabelen vil bli beskyttet ved nedgraving samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom
NorthConnect finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m.
Metodevalg for legging av kabel vil avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgraving skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgraving, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller ”beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det ”broer” og
kabeloverdekning. Her brukes det normalt også steinmasser og/eller ”beskyttelsesmadrasser”.
En slik ”nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad,
gjøres overtrålbar. Nedenstående figur viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte
avstandene er typiske verdier.

Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsorbindelse mellom
Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt
søke å unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel,
unngå bratt terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir
høyere mekanisk påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende
også større utfordringer knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for
NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel (MI) (bilde) og
plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad
til en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for
NorthConnect. Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger
opp til ca. 600 kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil
medføre forurensning til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet
kabelteknologi på investeringstidspunktet vil bli benyttet.
Masseimpregnert kabel
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Leggingen ut føres av spesialisert e fart øyer ;

K a b e l le g g i n g sf a r t øy e t Sk a g er r a k h a r v æ r t b r u k t t il t i l sv a r e n d e k a b el l eg g i n g er .

Varighet på kabellegging i sj ø er avhengig av m ange forhold. Det forv ent es at kabelkont rakt en
legges på t o leverandører og at m an derfor forvent er at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger
( april - okt ober) .
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det m å innhent es kr ysningst illatelser fra
eierne av disse. Ut form ingen av den enkelt e krysning blir avt alt nærm ere m ed den enkelt e eier
og det vil bli sat t opp egne kont rakt er om det te. Kabelen vil bli m erket ved ilandføringspunkt et og
den vil bli avm erket på sj økart .
La n d t a k / i l a n d f ør i n g
Sj økabelen kan føres opp på land på forskj ellige m åt er. De spesialisert e leggefart øyene opererer
inn så langt dybde og seilingsforhold t illat er dett e, og kabelen fløt es event uelt inn den siste
st rekningen av m indre båt er/ lekt ere.
På grunn av gunst ige grunnforhold i st randsonen og kort vei, videreføres kabelgrøft en fra
sj øbunnen og inn på land. Grøft en er i st ørrelsesorden 1 m et er dyp og 1 m et er bred for hver
kabel. Dersom t o kabler legges i sam m e grøft , m å denne være ca. 3 m et er bred i grøft ebunnen
av hensyn t il m inim um savst and m ellom kablene ( grunnet varm eavgivelse) .
Ved ilandføring av sj økabel kreves norm alt ingen vesent lige bygningsm essige inngrep og/ eller
inst allasj oner på landsiden.

5 .3

Si m a

Sim a ligger innerst i Sim adalsfj orden, 5 km øst for k om m unesent eret i Eidfj ord. Lokaliseringen er
gunst ig m ed t anke på kort avst and m ellom anlegg og akt uelt t ilknyt ningspunkt t il sent ralnet t et .
Både i forhold t il nat urinngrep og kapasit et i kraft syst em et synes alt ernat ivet som en gunst ig
lokasj on for Nort hConnect . Teknisk set t ligger det godt t il ret te for et ablering av et
om form eranlegg i om rådet. En sit uasj onsplan er vist på nest e side;

Ram boll
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Sit u a sj o n sp l a n f o r o m f o r m e r st a sj o n i Sim a.

La n d t a k / il a n d f ør i n g
I landføring av kablene kan løses i st randsonen, m ed t o alt ernat ive plasseringer innenfor 100 m
avst and fra om form erst asj onen. I landføring lit t nord for «Prest ekoneholet » vurderes å være det
best egnede st edet . Uanset t kreves ingen vesent lige inngrep og/ eller inst allasj oner i forbindelse
m ed landt ak.
D C t r a sé ( t r a sé f o r l i k e s t r øm sk a b e l )
På grunn av kort avstand fra landt ak t il om form erst asjonen, vil sj økabelen føres videre på land i
grøft ut en å skj øt e over t il j ordkabel. Grøft er kan etableres ut en behov for m ikroborring eller
sprenging. Traseen vil m åt t e krysse under den privat e vegen som g år nordover fra krysset på
FV103 over broen over Sim adalselva og til de øvrige virksom het ene i om rådet .
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Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist på situasjonsplan. Området er relativt
flatt med god fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall,
kontrollbygg, transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil
være reaktor/ ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca
25 m. Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol
omformer hvor de to polene er plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste
naboene er henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et
utskipnings-anlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.
AC trasé (trasé for vekselstrømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m.
Mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale mydigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon
og Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen
Sima ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne
kombinasjonen gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse
av koblingsstasjonens bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt
2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og
tiltaket utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst
og veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.
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HVA SKAL UTREDES?
Fra utredningsprogrammet siteres følgende:
Reiselivsnæringa i området skal beskrives, og anleggets mulige virkninger for reiselivet
skal vurderes.
-

6.1

Fremgangsmåte: Vurderingen skal bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale
og sentrale myndigheter, organisasjoner og reiselivsnæringer. Erfaringer fra andre
områder i Norge og eventuelt andre land bør innhentes. Vurderingen av virkninger skal
ses i sammenheng med de vurderinger som gjøres under temaene «landskap» og
«friluftsliv».

Avgrensning av utredning
Norsk institutt for naturforskning (NINA) konsekvensutredet i 2006 en ny 420 KV kraftledning fra
Sima til Samnanger med tanke på reiseliv. Linja er 9 mil lang og omfatter flere omstridte
fjordkryssinger. NINA kartla reiselivsnæringa og konsekvensene for Hardanger som region
grundig siden lengden og omfanget av inngrepet er så stort.
I denne utredningen vurderes det som mest hensiktsmessig å gå mer lokalt til verks da omfanget
og synligheten er vesentlig mindre. Hovedfokus vil ligge Eidfjord commune og den del av
området hvor tiltaket er synlig.
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METODE
Informasjon fra lokale informanter, åpen statistikk og feltstudier er koblet med generell
KU-metodikk med dekning i KU-forskriftens bestemmelser, og dekket gjennom praksis for
utredning av kraftprosjekter.
Metodikk spesifikt for KU av reiseliv som tema/felt er lite etablert. Det er derfor vurdert som
mest hensiktsmessig å bruke Statens vegvesens standardmetodikk for en systematisk, samlet
vurdering. Fremgangsmåten er beskrevet i håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006).
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser;
Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de
ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. I dette tilfellet kunne nok begrepet
”omfang” med fordel vært erstattet med ”effekt”. Til sammen gir dette en konsekvens som er
summen av verdien på det enkelte element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme
elementet. Både verdi, omfang og konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og
ulemper som tiltaket vil medføre.

Symbol

Konsekvens

Beskrivelse

++++

Meget stor positiv
konsekvens

Meget store forbedringer i forhold til dagens
situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre.

+++

Stor positiv konsekvens

Store forbedringer i forhold til dagens situasjon.

++

Middels positiv konsekvens

Middels store forbedringer i forhold til dagens
situasjon.

+

Liten positiv konsekvens

Små forbedringer i forhold til dagens situasjon.

0

Ubetydelig/ingen konsekvens

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til
dagens situasjon.

–

Liten negativ konsekvens

Noe forverring i forhold til dagens situasjon.

– –

Middels negativ konsekvens

Middels forverring i forhold til dagens situasjon.

– – –

Stor negativ konsekvens

Store forverringer i forhold til dagens situasjon

– – – –

Meget stor negativ
konsekvens

Meget store forverringer i forhold til dagens
situasjon. Kan i prinsippet ikke bli verre.

Tabell 1: Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
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Alternativer

Konsekvensutredningen sammenfatter forhold knyttet til alternativet i Sima.
Alternativ

Landtak

Beskrivelse

1 Sima

Prestekoneholet

Komplett omformerstasjon

Tabell 2: Beskrivelse av alternativer

7.2

Influensområde
Til influensområdet regnes alle områder som blir direkte berørt av anlegget og områder der deler
av anlegget fremstår som dominerende i landskapsbildet. I tillegg må det være turisttrafikk i
området. Influensområdet inkluderer dermed:
–

Alle områder innenfor plangrensen

–

De områdene mellom plangrensen og sjøen der anlegget er synlig

–

Simadalsfjorden/Eidsfjorden

8.

OM TURISME OG KRAFTLEDNINGER

8.1

Generelt
Reiselivsnæringen frykter at en storstilt utbygging av overføringsnett i eller i nærheten av de
viktigste turistområdene og turistrutene kan svekke Norge som reisemål. Kraftledninger og
turismen er et mye diskutert tema i Norge. Norge markedsføres først og fremst ut ifra
naturkvalitetene og naturbaserte reisemål av høy kvalitet er attraktive reisemål.
Dette faller sammen med satsing på turisme som prioritert næring i mange utkantkommuner
som ellers har store utfordringer med å opprettholde aktivitet og folketall. Hvilke konsekvenser vi
kan forvente fra en utbygging er likevel svært uklart.
Det vi kan si med rimelig sikkerhet er at relativt høy grad av uberørt natur er en klar kvalitet ved
store deler av norskekysten og mange turister er ute etter slike situasjoner. Ved etablering av
kraftledninger med tilhørende anlegg vil denne verdien bli redusert. Dette vil i noen grad føre til
redusert konkurranseevne i forhold til andre reisemål.

8.2

Erfaringer og forskning omkring temaet kraftledninger og turisme
Relativt tynt forskningsmessig grunnlag gjør at det er en del usikkerheter knyttet til hva den
faktiske effekten på reiselivsnæringen vil bli ved en utbygging.
For vindkraftutbygginger som kan ha sammenlignbare utfordringer i forhold til arealbeslag og
visuell konflikter er det noen undersøkelser som kan ha relevans for denne utredningen. Det må
nevnes at kraftledninger er noe folk i Norge er veldig godt vant med i forhold til vindparker og
sånn sett er det ikke gitt at reaksjonene på vindkraft kan direkte sammenlignes med de for
kraftledninger.
Basert på spørreundersøkelsen som ble gjennomført på Atlanterhavsvegen (Havsul- prosjektet)
hvor Miljøfaglig Utredning (Melby og Mork 2006) sjekket ut potensielle reaksjoner på planen om
offshore vindkraft. Funnet var at turistene delte seg i to grupper, for og imot avhengig av
interesse og kjennskap til vindkraft som miljøalternativ. Også for kraftledninger er det rimelig å
tro at ulike turister reagerer svært ulikt på en slik utbygging. Hverken Havsul prosjektet eller
erfaringene fra Statkrafts vindpark på Smøla, samt undersøkelse fra Vestlandsforskning gir klare
indikasjoner på at tilstrømningen av turister til området på kort sikt ikke vil bli vesentlig negativt
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påvirket av en utbygging. Dette tilsier at de økonomiske konsekvensene for reiselivsnæringen på
kort sikt blir relativt små. Dette bekreftes og av de undersøkelser som er gjort utenfor Norge.
I Ask sin gjennomgang av fem eksisterende vindkraftverk med kraftledninger for å se på
økonomiske ringvirkninger tok også en kikk på reiselivet i de aktuelle kommunene (Smøla, Hitra,
Roan og Lebesby). I følge reiselivsaktørene har ikke vindparkene hatt noen avgjørende
innvirkning på turisttilførselen verken i anleggs eller – driftsfasen. Reiselivsaktørenes holdninger
har stort sett vært positive eller nøytrale.
Når det gjelder de langsiktige konsekvensene, så er det forbundet med mer usikkerhet. De
nevnte undersøkelsene indikerer tydelig at folk er bekymret for kysten som reisemål ved en
storstilt kraftutbygging, dette vil på sikt kunne føre til negative konsekvenser for
reiselivsnæringen langs kysten generelt.
NINA skriver i sin KU for Sima-Samnanger (2006) følgende om behovet for grundigere kunnskap:
«samlet bekrefter dette at det er et behov for grundigere og mer basal kunnskap om
interaksjonener mellom turister, landskap, menneskeskapte elementer og reiselivsnæringen. I
norsk reiseliv har vi en rekke typer anlegg som potensielt kan innvirke på turisme, men der vi
faktisk har lite kunnskap. Dette gjelder i særlig grad vindmøller og kraftledninger».
Det er noen år siden konsekvensutredningen for Sima-Samnanger ble gjort, men konklusjonen
vedrørende kunnskapsgrunnlaget er gjeldende enda. Det bør satses på undersøkelser og
forskning i forbindelse med anlegg som allerede er bygget, slik som ASK sin gjennomgang av
eksiterende vindkraftanlegg. Ved å følge opp de store kraftutbygginger som Ørskog – Fardal og
Sima – Samnanger i forhold til reiselivet på jevnlig basis i årene som kommer vil man kunne få et
bedre kunnskapsgrunnlag om mindre usikkerhet i denne typen utredninger.
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9.

AKTUELLE FORHOLD I PLANOMRÅDET

9.1

Folketall
Figuren til høyre viser utviklingen i folketallet siden
1990 i Eidfjord (grå) og Samnanger (blå) kommune.
Eidfjord kommune har siden nedgangen frem til
2006 hatt en økning i folketall (6,5 %). Hordaland
fylke har hatt en økning på 8,4 % siden 2006, mens
Hardanger og Bjørnefjorden har hatt en endring på
henholdsvis -0,8 % og 12,3 %. I følge SSB er det
estimert en beskjeden folkevekst i kommunen de
neste 30 årene.

9.2

Næringsliv og kommunal økonomi

9.3

Eidfjord Kommune
Eidfjord ligger innerst Hardangerfjorden i den sørvestre delen av Hordaland. Kommunen
har ca 900 innbyggere. Eidfjord kommune har et areal på 1500 kvadratkilometer, og av disse
ligger 95% over 600 meter over havoverflata. Eidfjord kommune er en av de rikeste kommunene
i landet, mye pga kraftproduksjon og Sima kraftverk som er landets nest største kraftverk.
Økonomien i Eidfjord er sterk og i vekst. Hovednæringene, i tillegg til hydroelektrisitet, er
turisme og detaljhandel. Kommunen er også en av de store arbeidsgiverne. Eidfjord har også
kino, kunst galleri, bibliotek, natursenter, en topp moderne idrettshall og svært gode muligheter
for utendørs aktiviteter. Hardangervidda, Nord-Europas største fjellplatå, er kun en kort kjøretur
unna. Menneskelig aktivitet har satt sine spor på landskapet med jernalder- og
vikinggravene på Hereid, og de mange historiske bygningene i Eidfjord sentrum.

Rambøll

REISELIV OG TURISME

17 (20)

Turistnæringa
Turisme er ingen ny næring i Eidfjord. Alt i 1820-åra kom de første utenlandske turistene til
Eidfjord. Dette var velstående personer fra overklassen i Europa. Vøringsfossen og håpet om de
største fiskene var trekkplasteret. Også i dag er Eidfjord et populært turistmål, næringslivet er
prega av at Eidfjord er et av de mest attraktive reisemåla på Vestlandet. Eidfjord kommune har
flere gjestesenger enn innbyggere (Ca. 1500).
Den viktigste turistattraksjonen i Eidfjord er som hos de andre kommunene i regionen samspillet
mellom fjord og fjell. Hardangervidda Nasjonalparksenter og Vøringsfossen er særlig populære
attraksjoner. Vøringsfossen var og er sannsynligvis Norges mest besøkte naturbaserte
turistattraksjon og hadde et besøkstall på 650 000 for fire år siden. Nasjonalparksenteret har
mellom 50 og 60 000 besøkende i året og 25 000 er innom turistsenteret i året. Tyskere,
Nederlendere og Japanere er dominerende og kommer for å opplev ren natur og frisk luft og
naturopplevelsene er sentrale. Også innenlandsturismen er økende og med bedre vegstandard
har østlendingene kommet. Eidsfjord er også cruisebåtdestinasjon som fører med seg mange
besøkende.
Eidfjord selger seg også som kraftverkskommunen og Sima er ett av Statkrafts besøkskraftverk,
og er med sin beliggenhet og utførelse blitt en turistattraksjon som årlig har rundt 15 000
besøkende.
Det største problemet til Eidfjord turistmessig er at det er svært sesongbetont og overbooka i
sommersesongen mens god kapasitet resten av året. Fritidsboliger er det også i Eidfjord og de er
for det meste konsentrert i Sysendalen. Det er registrert ca 800 fritidsboliger i Eidfjord.
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10. KONSEKVENSANALYSE
10.1 0-alternativet
Reiseliv og turisme har en sentral posisjon i Eidfjord kommune. Reiselivet er dynamisk og
svingende og følger ofte internasjonale konjunkturer. Vekst har preget reiselivet i Hardanger som
helhet, men det har vært en liten nedgang under finanskrisa. Det er grunn til å tro at
reiselivsnæringa i Eidfjord vil ha gode kår fremover. Det enkelttiltaket som inngår i 0-alternativet
som kan gi størst endring for reiselivet i regionen, er vedtaket om 420 kV kraftledning Sima –
Samnanger. Pr Q4/12 er 180 av 290 master montert og det jobbes mot en ferdigstillelse i 2013.
Konklusjonen i rapporten som NINA har utarbeidet for det valgte alternativ var at det kom til å få
middels stor negativ konsekvens på reiselivet.

10.2 Verdivurdering
Verdien av området kan knyttes til flere aktuelle parametere som:
1. Området i deg selv – utfra en vurdering av situasjonen på stedet: Landskap, grad av
uberørthet, naturkvaliteter, opplevelses-/ aktivitetsmuligheter etc. Det ”teoretiske”
potensialet.
2. Området som helhetlig reiselivsprodukt: Punkt 1 + en vurdering av tilgjengelighet
(infrastruktur), tilrettelegging, drivkrefter lokalt etc. Det ”praktiske” potensialet.
3. Dagens besøk i området som uttrykk for attraktiviteten i dagens situasjon. Den ”beviste”
attraktiviteten.
4. Omsetningen i området/antall arbeidsplasser.
Vurderingen må i det store bildet sees opp mot at tapt trafikk her i noen grad vil flyttes til andre
deler av landet, slik at den samlede ulempen i et nasjonalt og også regionalt perspektiv må antas
å være betydelig mindre enn den lokale.
Simadalen er der selve lokaliseringen skal skje. Anlegget er tenkt i tilknytting til Simakraftverket
som er et av landets største kraftverk. Det er et friluftsområde langs Simaelva, og elva brukes til
fiske. Området er fra før belastet med næringsvirksomhet. Bortsett fra Sima kraftverk som er en
turistattraksjon i seg selv er området i liten grad en turist eller reiselivslokalitet. Simadalen som
leder opp til Hardangerjøkulen har stor verdi og er en profilert turistattraksjon.
Eidfjord og Eidfjorden er utvilsomt av stor verdi for turismen med sitt unike fjordlandskap og
naturverdier. Eidfjorden er cruiseskipsanløp og naturen i området er trekkplaster for svært
mange turister, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tettstedet Eidfjord har flere
gjestesenger enn innbyggere. Selve planområdet med tilstøtende arealer har mindre ”verdi” for
turismen mens Eidfjorden og Hardangerfjorden er unik og har stor verdi.
Den samlede verdien for turisme på Sima vurderes samlet til middels til stor.
Verdi:

Liten

Middels

Stor



Rambøll

REISELIV OG TURISME

19 (20)

10.3 Omfang
Omfanget av tiltaket sees i forhold til endringen i turistopplevelsen, primært i form av mulighet
for endret besøk.
Området er industrialisert fra før og en utvidelse av området vil mest sannsynlig ikke få
konsekvenser for reiselivet. Sima Kraftverk er ikke et område turister reiser til for å oppleve
natur. Med etablering av ny 420 kV kraftledning fra Sima til Samnanger som en del av 0alternativet vil ikke en etablering av omformerstasjon her ha innvirkning på reiselivet. Det at
Sima kraftverk er en populær turistattraksjon og at kommunen i tillegg profilerer seg som kraft
kommune gjør at etablering her neppe vil være konfliktfylt.
Omformerstasjonen vil ikke bli synlig for turister på Eidfjorden eller i Eidfjord (se
landskapsrapport). Den vil derimot bli synlig sammen med en del av Sima kraftverk på deler av
Simadalsfjorden. Det vil neppe få noen stor konsekvens for turismen i området da Sima er
industrialisert fra før og anlegg plasseres i tilknytning til eksiterende kraftverk og nytt vedtatt
anlegg i forbindelse med kraftledning Sima-Samnanger.
Vurdering av ”omfang” av inngrepet for turisme vurderes til lite/intet negativt.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt


10.4 Konsekvens
Verdien på de ulike områder for reiseliv og turisme er vurdert fra liten til stor. 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. Basert på vurderingene av omfang og verdi har vi etter beste
faglig skjønn kommet frem til konsekvens og rangering for Sima:

Alternative

Sima

Områder

1

Simadalen

0/1

Rangering

Tabell 3: Samlet vurdering av konsekvenser og rangering

Oppsummert er en lokalisering i Sima et godt alternativ. Her ligger allerede Norges nest største
kraftverk, området er industrialisert og det trengs eventuelt bare en kort luftledningtrase for å
koble seg til sentralnettet.
Virkningene er likevel usikre, og eventuelle negative effekter for besøk til området kan treffe
enkeltaktører. Samtidig er det helt klart at det vil komme et oppsving i byggefasen, som med
rett tilpasning kan bli positiv for turistnæringa særlig i forhold til overnatting, bespisning og
detaljhandel. Konsekvensutredning om verdiskapning tar for seg hva en utbygging legger igjen til
lokalsamfunnet og regionen.
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11. AVBØTENDE TILTAK
Landskapstilpasset mastedesign: bygger på prinsipp om at "Ulike mastetyper oppfattes forskjellig
i ulike omgivelser. Bruk av mer landskapstilpassede master kan derfor bidra til økt aksept for
kraftledninger." (NVE, 2009). Generelt kan en si at dersom en velger mastetyper som gir en
dempet dominans i det landskapet linja går gjennom, kan det føre til mindre motstand og økt
aksept for kraftlinja. God landskapstilpasning av veger, transformatorstasjoner og muffestasjoner
er viktig i en samlet vurdering.
For reiselivsnæringa kan støtte til reiselivstiltak som opparbeiding og merking av stier til aktuelle
turmål være med å begrense evt negative effekter.
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FORORD
Kontaktperson for NorthConnect er Øyvind Ottersen.
Rambøll sin oppdragsleder for konsekvensutredningen er Espen Borgir Christophersen.
Fagansvarlig for arealbruk og luftfart er Lars Arne Bø, Rambøll. Ansvarlig for kartgrunnlag er
Øystein Halvorsen og Steinar Vatne, Rambøll. Temakart er utarbeidet av Linn Kristin Hassel,
Rambøll.
Konsekvensutredning for Arealbruk og Luftfart er revidert pr. juni 2016, hvor man har utelatt
tidligere vurderinger og forhold knyttet til Samnanger-alternativene og hensyntatt justert
tiltaksbeskrivelse for Sima.

2.

SUMMARY
NorthConnect aims to build, own and operate an interconnecter with the purpose of connecting
the power systems in UK and Norway. Two main options for landing in Norway were evaluated,
Sima and Samnanger, both located in Hordaland County. In this revised report, only the
alternative in Sima is considered.
Sima presents the least amount of conflicts both in terms of area and contextual relationship to
the existing public and private plans in the area. None of the options have direct implications for
classified areas (intervention-free natural areas (INON)) as roads and power lines lie in close
proximity of both the options.
Sima
The total area occupied by the converterplant is approx 50 ha. This particular alternative does
not come in conflict with any existing conservation plans or protected areas. The sub-zonal plan
currently earmarks this area for industrial purposes.
Rating and conclusion
The Sima alternative presents least amount of conflicts in relation to the existing public and
private plans along with minimum area to be occupied. These facts contribute towards this option
being rated as the best possible alternative. The other alternatives do not present sharp conflicts
as well but they rate poorer on the amount of area occupied as highlighted in the following table:

The table below shows the ranging of the various alternatives that are evaluated:
Alternative
Areas
Simadalen
Range

Sima
1

0/1
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SAMMENDRAG
Både med hensyn til arealbeslag og forhold til offentlige og private planer er Sima alternativet
vurdert som minst konfliktfylt. Ingen av alternativene har konsekvenser for inngrepsfrie
naturområder (INON) da det er veger og kraftledninger i nærhet til begge alternativ.
Det er heller ingen konflikter i forhold til luftfart eller kommunikasjonssystemer så lenge nye
luftspenn innrapporteres i god tid før bygging påbegynnes.
Sima
Det totale arealbeslaget for omformeranlegg er på om lag 50 daa. Luftlinje/jordkabel fra
omformeranlegg til bryterfelt er 200 meter og luftlinje/kabeltrase fra landtak er under 100 meter.
Anlegget kommer ikke i konflikt med verneinteresser eller verneplaner. Området er pr i dag
regulert til industriformål.
Rangering og konklusjon
Å rangere ulike alternativer på bakgrunn av arealbeslag og konflikter i forhold til offentlige og
private planer bør ikke vektlegges mye i den totale rangeringen. Sima har lite arealbeslag og
minimalt med konflikter i forhold til eksisterende planer.

Alternative
Områder

1

Simadalen

0/1

Rangering

4.

Sima

INNLEDNING
Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som
knytter sammen kraftsystemene i UK og Norge.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram, som kan finnes i brev fra NVE
datert 26.09.11.
Foreliggende rapport om arealbruk og luftfart er en av flere underlagsrapporter som danner
grunnlaget for konsekvensutredningen, som er en del av konsesjonssøknaden.
Konsekvensvurderingene dekker kun forholdene langs den norske delen av kabeltraséen.
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TILTAKSBESKRIVELSE
5.1

Generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og
en likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i et omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal
likerette vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en
vekselstrømsforbindelse fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og
dessuten for kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer
premissene for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet
for senere valg og detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, og aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet viser en mulig trasékorridor.

Oversiktkart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

Ramboll
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5.2

Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis 500 kV og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se
figur. Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia
og Norge. Kabelen vil bli beskyttet ved nedgraving samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom
NorthConnect finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m.
Metodevalg for legging av kabel vil avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgraving skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgraving, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller ”beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det ”broer” og
kabeloverdekning. Her brukes det normalt også steinmasser og/eller ”beskyttelsesmadrasser”.
En slik ”nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad,
gjøres overtrålbar. Figur nedenfor viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte
avstandene er typiske verdier.

Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsorbindelse mellom
Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt
søke å unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel,
unngå bratt terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir
høyere mekanisk påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende
også større utfordringer knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for
NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel (MI) (bilde) og
plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad
til en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for
NorthConnect. Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger
opp til ca. 600 kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil
medføre forurensning til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet
kabelteknologi på investeringstidspunktet vil bli benyttet.
Masseimpregnert kabel

Rambøll
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Leggingen ut føres av spesialisert e fart øyer;

K a b e l le g g i n g sf a r t øy e t Sk a g er r a k h a r v æ r t b r u k t t i l t i l sv a r e n d e k a b el l eg g i n g e r .

Varighet på kabellegging i sj ø er avhengig av m ange forhold. Det forvent es at kabelkont rakt en
legges på t o leverandører og at m an derfor forvent er at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger
( april - okt ober) .
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det m å innhent es kr ysningst illatelser fra
eierne av disse. Ut form ingen av den enkelt e krysning blir avt alt nærm ere m ed den enkelt e eier
og det vil bli sat t opp egne kont rakt er om det te. Kabelen vil bli m erket ved ilandføringspunkt et og
den vil bli avm erket på sj økart .
La n d t a k / i l a n d f ør i n g
Sj økabelen kan føres opp på land på forskj ellige m åt er. De spesialisert e leggefart øyene opererer
inn så langt dybde og seilingsforhold t illat er dett e, og kabelen fløt es event uelt inn den sist e
st rekningen av m indre båt er/ lekt ere.
På grunn av gunst ige grunnforhold i st randsonen og k ort vei, videreføres kabelgrøft en fra
sj øbunnen og inn på land. Grøft en er i st ørrelsesorden 1 m et er dyp og 1 m et er bred for hver
kabel. Dersom t o kabler legges i sam m e grøft , m å denne være ca. 3 m et er bred i grøft ebunnen
av hensyn t il m inim um savst and m ellom kablene ( grunnet varm eavgiv else) .
Ved ilandføring av sj økabel kreves norm alt ingen vesent lige bygningsm essige inngrep og/ eller
inst allasj oner på landsiden.

5 .3

Si m a

Sim a ligger innerst i Sim adalsfj orden, 5 km øst for k om m unesent eret i Eidfj ord. Lokaliseringen er
gunst ig m ed t anke på kort avst and m ellom anlegg og akt uelt t ilknyt ningspunkt t il sent ralnet t et .
Både i forhold t il nat urinngr ep og kapasit et i kraftsystem et synes Sim a som en gunst ig lokasj on
for Nort hConnect . Teknisk set t ligger det godt t il ret te for et ablering av et om form eranlegg i
om rådet . En situasj onsplan er vist på nest e side.

Ram boll

10 ( 1 8)

AREALBRUK OG LUFTFART

Sit u a sj o n sp l a n f o r o m f o r m e r st a sj o n i Sim a.

La n d t a k / il a n d f ør i n g
I landføring av kablene kan løses i st randsonen, m ed t o alt ernat ive plasseringer innenfor 100 m
avst and fra om form erst asj onen. I landføring lit t nord for «Prest ekoneholet » vurderes å være det
best egnede st edet . Uanset t kreves ingen vesent lige inngrep og/ eller inst allasj oner i forbindelse
m ed landt ak.
D C t r a sé ( t r a sé f o r l i k e s t r øm sk a b e l )
På grunn av kort avstand fra landt ak t il om form erst asjonen, v il sj økabelen føres videre på land i
grøft ut en å skj øt e over t il j ordkabel. Grøft er kan et ableres ut en behov for m ikroborring eller
sprenging. Traseen vil m åt t e krysse under den privat e vegen som går nordover fra krysset på
FV103 over broen over Sim adalselva og til de øvrige virksom het ene i om rådet .

Ram bøll
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Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist på situasjonsplan. Området er relativt
flatt med god fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall,
kontrollbygg, transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil
være reaktor/ ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca
25 m. Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol
omformer hvor de to polene er plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste
naboene er henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et
utskipningsanlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.
AC trasé (trasé for vekselstrømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet, og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m.
Mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale mydigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon
og Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen
Sima ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne
kombinasjonen gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse
av koblingsstasjonens bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt
2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og
tiltaket utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst
og veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.
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AREALBRUK

6.1

Hva skal utredes?









Forholdet til andre offentlige og private planer og eventuelle krav til endring av gjeldende
planer etter plan- og bygningsloven skal beskrives.
Eksisterende og planlagt bebyggelse langs det nye anlegget kartlegges. Et område på
100 meter fra senterlinjen skal kartlegges. Det skal skilles mellom bolighus, skoler/
barnehager, fritidsboliger og andre bygninger og vises avstand til senterlinjen.
Områder som er vernet etter naturmangfoldloven, kulturminneloven, og/eller plan- og
bygningsloven, og vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag som blir berørt av
anlegget skal beskrives og vises på kart. Det skal vurderes hvordan tiltaket eventuelt vil
kunne påvirke verneverdiene og verneformålet.
Arealbehov og fordeling på arealtyper som båndlegges skal beskrives. Eventuelle
virkninger for eksisterende og planlagte tiltak som for eksempel hyttefelt, steinbrudd og
masseuttak skal vurderes.
Tiltakets eventuelle reduksjon av inngrepsfrie områder (INON) skal tall- og kartfestes.

6.1.1 Alternativer

Konsekvensutredningen sammenfatter forhold knyttet til alternativet i Sima.
Tabell 1 Beskrivelse av alternativer

6.2

Alternativ

Landtak

Beskrivelse

1 Sima

Prestekoneholet

Komplett omformerstasjon.

Eidfjord kommune, Sima

6.2.1 Forholdet til offentlige planer, private planer og verneplaner

I forhold til en mulig omformerstasjon med tilhørende anlegg i Sima er det planlagt i tilknytning
til dagens kraftverk og vedtatt plan for kraftledning Sima-Samnanger. Forholdene ligger godt til
rette for lokalisering og det er få konflikter i forhold til eksisterende planer, nye planer og
verneplaner.
Kommuneplanens arealdel

Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Simadal
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Kommuneplanens arealdel som er gjeldende for deler av området viser byggeområde for offentlig
bygning, kraftstasjonsområde og høgspenttrase. Langs deler av Simaelva er det byggeforbud.
Det er også et område som er avmerket som masseuttak (lilla). På området hvor
omformerstasjonen planlegges lokalisert, er det gjeldende reguleringsplan som gjelder (merket
hvitt med rutenett i kommuneplanen). Gjeldende regulering er industriformål.
En etablering her vil ikke komme i konflikt med byggeforbud mot Simaelva eller områder for
massetak. Anlegget kommer ikke i konflikt med andre verne- eller vassdragsplaner. Det
forutsettes at kryssing av Simaelva løses på en måte som ikke berører elveinteressene.
6.2.2 Tomta og omkringliggende bebyggelse

Det er ingen bolighus i nærhet til anlegget. Området er preget av industri og Sima kraftverk sin
sentrale rolle. I tillegg kommer nytt anlegg for 420 kV ledning Sima-Samnanger. Ellers er det
noen naust i tilknytning til Prestkoneholet. Tomten er flat og opparbeidelse vil trolig ikke være
kostnadskrevende. Det vil være behov for å lede om en bekk, og det bør undersøkes hvor langt
syd anlegget kan plasseres i forhold til mulig rasfare. Tomten har god fleksibilitet i forhold til
adkomst, veier og plasser. På nabotomten mot nord (Fiskeslakteri) er det en grunnvannsbrønn.
Selve området er skog/buskas av middels god bonitet. Kommunens avfallssorteringsanlegg kan
komme i konflikt med nytt tiltak og må trolig flyttes.

Figur 2: Ortofoto over området

6.3

Arealoppgave omformeranlegg
Premissene for arealvurderingen bestemmes i hovedsak av omformerteknologi og spenningsnivå.
En grov arealvurdering for et komplett anlegg jfr tiltaksbeskrivelsen utgjør i størrelsesorden ca
21.000 m2 med bygninger/installasjoner.
Utendørs bryterfelt/installasjoner kan erstattes med et innendørs gassisolert anlegg hvis dette er
mer hensiktsmessig, og vil redusere arealbehovet. Nødvendig tomtestørrelse vil være om lag 50
daa. Tomtens arrondering og omgivelser vil i noen grad påvirke arealbehovet.
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6.3.1 Oppsummert Sima

Det totale arealbeslaget for omformeranlegg er om lag 50 daa. Avstand fra omformer til
sentralnett er ca. 200 meter og avstand til aktuelle landtak er mindre enn 100 meter. Anlegget
kommer ikke i konflikt med verneinteresser eller verneplaner. Området er regulert til industri.
Hvorvidt det kan bygges direkte i forhold til gjeldende regulering eller om det må en mindre
vesentlig reguleringsendring til, må avklares med kommunen.

6.4

Inngrepsfrie naturområder
Sima alternativet berører ikke inngrepsfrie naturområder (INON). Årsaken til det er at det
allerede er tekniske installasjoner, veger og kraftledninger i de områdene anlegget er planlagt.
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RISIKO OG SÅRBARHET
Det er gjort en enkel vurdering av risiko og sårbarhetsaspektet i prosjektet med en plassering av
omformerstasjonen i Sima i Eidfjord kommune. Gjennomgangen viser at det er forhold som
steinsprang, snøskred og flom som kan medføre potensiell risiko ved en etablering.
Risiko og sårbarhet for tema som er utredet separat, slik som støy, naturmiljø og kulturminner er
ikke vurdert her.
Separate vurderinger er utført av Norconsult i hhv. ˮRasfarevurdering omformerstasjon Simaˮ og
ˮFlomlinjeberegning og vannlinjeberegning omformerstasjon Simaˮ, begge pr. 15.06.2016, og er
kort gjengitt på neste side.

7.1

Sima
NVE’s skredatlas viser at aktuelt område for etablering av omformerstasjon ligger i utløpsområde
for stein og snøskred (rød og sortprikket). Deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde
for skred og steinsprang (brun strek). Plasseringen er ikke veldig utsatt og sannsynligheten for
en ulykke er liten. Konsekvensene ved en ulykke kan være store. Det er ikke registrert ulykker
med skred/steinsprang så langt nede i dalen som anlegget er tenkt. Det er ikke registrert
forekomster av kvikkleire.

Figur 3: Utsnitt fra NVE sitt skredatlas
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FLOM
I utførte flomberegninger og vannlinjeberegninger for Sima viser det seg at flere flomstørrelser
vil føre til vannstandsstigning i elven Sima langs planlagt tomt. Beregningene viser at begge
broene og deler av elvebredden overtoppes slik at det strømmer vann inn på planlagte tomt for
alle de gitte flomstørrelsene.
Det vil iverksettes tiltak for som forhindrer/minsker omfang av flomvann inn på tomten. Dette
kan være et flomverk med en voll som sikrer at elvebredden ikke overtoppes. Eventuelt kan deler
av tomten løftes noe slik at vannet ikke gjør skade. Valg og omfang av tiltak vil bli nærmere
vurdert av NorthConnect og lokale myndigheter når man kommer til prosjekteringsfasen.
SKRED
Det er utarbeidet en skredfarerapport for aktuelle områder i Sima. Områdene dette gjelder er
stasjonsområde og kabeltrasé i bukta kalt Prestekoneholet.
Det er registrert flere nyere skred (snøskred, steinsprang og lausmasseskred) på vei ovenfor
planlagt stasjonsområde. Det er også registrert skred som når området for tiltenkt kabeltrasé.
Traseen tenkes derfor flyttet litt nordover for opprinnelig trase i Prestekoneholet. Det planlegges
at kabelen vil strekkes mot stasjonsområdet i kabelgrøft her.
Det er reell fare for steinsprang og jord- lausmasseskred ned mot stasjonsområdet.
Når det gjelder snø- og sørpeskred forventes de fleste skredene å være begrenset i størrelse og
utløpslengde. Likevel ansees sannsynet for at mindre snøskred når grense til stasjonstomt som
1/100. På grunn av skredfare vil det iverksettes sikringstiltak som for eksempel skredvoller i
sørlige deler av stasjonsområdet.
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Hva skal utredes?
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Det skal gjøres rede for anleggets virkninger for omkringliggende radaranlegg,
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten.
Anleggets virkninger for inn- og utflyvningsprosedyrene til omkringliggende flyplasser
skal vurderes.
Det skal vurderes om anlegget utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt for
lavtflyvende fly og helikopter.
Virkninger for andre kommunikasjonssystemer skal vurderes.
Det skal redegjøres for hvilke luftstrekk som antas at bør merkes etter forskrift om
merking av luftfartshinder. Muligheter for dispensasjon eller valg av type merking skal
beskrives.

Framgangsmåte:
Avinor, ved flysikringsdivisjonen, skal kontaktes. Aktuelle operatører av lavtflyvende fly og
helikopter skal også kontaktes.

8.2

Luftfart og kommunikasjonssystemer
Hverken kraftledningstraseen eller omformeranlegg berører flyplasser eller innflygingen til disse.
Det er ingen operatører av lavtflyvende fly i Eidfjord kommune.
Generelt
Kraftlinjer kan, avhengig av høyde og luftspenn, utgjøre hindringer for luftfarten. Som
luftfartshinder regnes alle bygninger, master, luftledninger mv som har en høyde mer enn 15
meter over bakken utenfor tettbygde strøk og 30 meter over bakken dersom hinderet ligger
innenfor tettbygd strøk. Høyden på luftspenn måles der avstanden mellom terreng eller vann og
spennets høyeste punkt er størst. Det betyr at høyden ikke nødvendigvis fastsettes i luftspennets
buk. Måling/høydefastsetting skal foretas eller beregnes når spennet ikke er strømførende.
Merkeplikt
Vanligvis inntrer merkeplikt dersom høydeforskjellen mellom terreng eller vann og spennets
høyeste punkt er 60 meter eller mer i mer enn 100 meter av spennets horisontale lengde.
Gjeldende bestemmelser for merking av luftfartshinder er å finne i forskrift av 3. desember 2002
nr. 1384 om merking av luftfartshinder, BSL E 2-2. En gjennomgang viser at det kun er aktuelt i
spennet over Frølandselva.
Rapportering/Registrering
Forskrift av 14. april 2003 nr. 514, BSL E 2-1 om rapportering og registrering av luftfartshinder,
jf. Lovdata, gir tiltakshaver plikt til å melde nye og eksisterende luftfartshinder inn til Statens
kartverk. Innrapportering skal foretas i god tid før bygging påbegynnes. Den nye kraftledningen
skal i tillegg rapporters inn til ”Norsk register for luftfartshindre” når den er ferdig bygget.
Oppsummert
En foreløpig vurdering går ut på at det ikke er konsekvenser for luftfart og
kommunikasjonssystemer i det hele tatt for Sima alternativet.
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SUMMARY
An impact assessment of an interconnector connection between Norway and the United Kingdom
has been evaluated for the issues concerning drinking water, spills and runoff. In this revised
report, the Samnanger alternatives are omitted.
The risk of spill and runoff to groundwater and surface water is greatest during the construction
phase. Both the construction of overhead line, converter station and cable will create a risk of oil
and fuel spillage. This risk is associated with the operation of construction equipment and
accidents related to the transportation of fuel from the central storage. In addition, work with
concrete and blasting can cause runoff containing harmful substances and particles to both
groundwater and water bodies. During the operating phase, the risk of oil leakage at the
converter station is the most relevant. Due to preventing measures, leakage from the new
converter station is unlikely.
Drinking water resources
The table below gives an overview of the impact assessments for both the construction phase
and the operating phase with regards to drinking water resources. The Sima location has some
conflicting issues due to the potential impact of a large groundwater resource which is currently
being used as drinking water supply.
Due to the risk of oil spills from the converter station in the operating phase, Sima is also
considered to have some conflicting issues. Oil spills are unlikely but accidents can result in the
release of large amounts of oil. Due to the large value in the groundwater source the
consequence of the operating phase is assessed as low or medium negative.
Alternative
Phase

Sima
1

construction phase
operating phase

--/--

Overall consequence
Ranking

-/-3

Spills and runoff to recipients
For the construction phase, the Sima location has some conflicting issues considering spills and
runoff to recipients. The table below gives an overview of the impact assessments for both
construction and the operating with regards to recipients.
Alternative
Phase
construction phase
operating phase
Overall consequence
Ranking

Sima
1
--/--/-3

SAMMENDRAG
Konsekvenser av en likestrømforbindelse mellom Norge og Storbritannia (North Connect) er her
utredet for temaer drikkevann, utslipp og avrenning.
Faren for utslipp og avrenning til grunn- og overflatevann er størst i anleggsfasen. Både ved
anlegg av luftledning, transformatorbygg og jordkabel er det fare for søl og spill av olje og
drivstoff. Faren er tilknyttet drift av anleggsmaskiner, samt uhell i forbindelse med frakt av
drivstoff fra sentrallageret til anleggsmaskinen. I tillegg kan betongarbeid og sprenging medføre
avrenning av skadelige stoffer og partikler til både grunnvann og vassdrag. Når det gjelder
driftsfasen er fare for oljelekkasjer ved transformatorstasjoner mest relevant. På grunn av
forebyggende tiltak er lekkasje fra nye transformatorer lite sannsynlig.
Rangering og konklusjon drikkevannskilder
Tabellen under gir en oversikt over konsekvensvurderingen for Sima med hensyn til
drikkevannskilder. Sima har noen potensielle problemstillinger knyttet til mulig påvirkning av en
stor grunnvannskilde som benyttes som vannforsyning. Risikoen for utslipp av olje er liten, men
eventuelle uhell kan medføre utslipp av store mengder olje. På grunn av den store verdien i
grunnvannskilden ble konsekvensen i driftsfasen vurdert som lite til middels negativt.
Drikkevannskilder: samlet konsekvens og rangering av alternativer

Alternativ
Fase

Sima
1
--

Anleggsfasen
Driftsfasen
Samlet Konsekvens
Rangering

-/--/-3

Utslipp og avrenning
Sima har også noen potensielle problemstillinger knyttet til utslipp og avrenning til resipienter.
Utslipp og avrenning: samlet konsekvens og rangering av alternativer

Alternativ
Fase
Anleggsfasen
Driftsfasen
Samlet Konsekvens
Rangering

Sima
1
--/--/-3
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INNLEDNING
Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser.
NorthConnects prosjekt har til hensikt å bygge, eie og operere en likestrømsforbindelse som
knytter sammen kraftsystemene i UK og Norge. Konsekvensvurderingen dekker kun forholdene
langs den norske delen av kabeltraseen.
Utbyggingsplanene er av et slikt omfang at de automatisk utløser plikt om utarbeidelse av
konsekvensutredning. NVE har utarbeidet utredningsprogram pr. 26.09.11.
Foreliggende rapport om utslipp, avrenning og drikkevann er en av flere underlagsrapporter som
danner grunnlaget for konsekvensutredningen, og som igjen er en del av konsesjonssøknaden.
Rapporten er revidert pr. juni 2016, hvor man har utelatt tidligere vurderinger og forhold knyttet
til Samnanger og hensyntatt justert tiltaksbeskrivelse for Sima.

1.1

Utredningsprogram
Norges Vassdrags og Energi direktorat (NVE) har i fastsatt utredningsprogram, datert 26.9.2011,
gitt følgende føringer for tema miljø (utslipp og avrenning, drikkevann):




Utslipp og avrenning:
Mulige kilder til forurensing fra anlegget skal beskrives og risiko for forurensing skal vurderes
i anleggs- og driftsfasen. For transformatorstasjoner skal mengden av olje angis.
Drikkevann:
Virkninger for eventuelle drikkevanns- og reservevannskilder skal beskrives.

Ramboll

2.

TILTAKSBESKRIVELSE
2.1

Generelt

På norsk side består tiltaket av selve likestrømskabelen i sjø fram til Sima i Eidfjord kommune og
en likestrømsforbindelse på land videre frem til et omformeranlegg. Kraftsystemet er basert på
vekselstrøm, og det er derfor nødvendig å omforme strømmen i et omformeranlegg enten ved
ilandføringspunktet eller ved tilknytningspunktet mot sentralnettet. Omformeranlegget skal
likerette vekselstrøm og vekselrette likestrøm. Fra omformeranlegget etableres det en
vekselstrømsforbindelse fram til tilknytningspunktet i sentralnettet.
Det er kun likestrømsoverføring som er aktuelt for å koble sammen asynkrone systemer og
dessuten for kraftoverføringer med aktuell avstand og kapasitet.
Det er utarbeidet et teknisk forprosjekt på overordnet nivå. Resultatene fra dette definerer
premissene for konsekvensutredningen, samtidig som det er lagt vekt på nødvendig fleksibilitet
for senere valg og detaljering i fasen etter en eventuell konsesjonstillatelse.
Aktuelt ilandføringssted i Norge er i Sima i Eidfjord kommunene, og aktuelt ilandføringssted i
Storbritannia er Peterhead i Skottland. Total lengde på sjøkabeltraseen er anslått til 650 km.
Oversiktskartet viser en mulig trasékorridor.

Oversiktkart over aktuell trasékorridor for NorthConnect.

Rambøll
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Sjøkabel

Det planlegges å legge 2 kabler. Kablene tilkobles hver sin pol i omformerene på henholdsvis 500 kV og +500 kV. Likestrømskabelene vil være armert/dobbelarmert (avhengig av dybde), se
figur. Under installasjon legges kablene på/i sjøbunn mellom ilandføringsstedene i Storbritannia
og Norge. Kabelen vil bli beskyttet ved nedgraving samt tildekket i sjø og strandsone. Dersom
NorthConnect finner det hensiktsmessig vil kabelen ligge utildekket i sjø dypere enn 200 m.
Metodevalg for legging av kabel vil avhenge av bunnforhold, strømningsforhold, mv.
Nedgraving skjer vanligvis ved hjelp av et mekanisk- eller vannjetbasert plogsystem og naturlig
tilbakefylling. Der sjøbunnen består av fjell/stein, uegnet for nedgraving, vil kabelen beskyttes av
steinmasser eller ”beskyttelsesmadrasser” som legges over kabelen. Der kabelen krysser andre
installasjoner på sjøbunnen (rørledninger, kabler etc.), etableres det ”broer” og
kabeloverdekning. Her brukes det normalt også steinmasser og/eller ”beskyttelsesmadrasser”.
En slik ”nedgravet installasjon” vil beskytte kabelen mot ytre skader forårsaket av for eksempel
trål/fiskeutstyr og i noen grad anker etc. Kabelen kan etter en slik beskyttelse, til en viss grad,
gjøres overtrålbar. Figur nedenfor viser et eksempel på kabel installert i sjøbunn. De angitte
avstandene er typiske verdier.

Eksempler på kabelgrøfter på sjøbunn (figur hentet fra NorGers melding for likestrømsorbindelse mellom
Norge og Tyskland, 2007).

Nedgravingsdybde vil tilpasses de spesifikke bunnforhold og aktiviteter for området.
Detaljert prosjektering av trasé vil gjøres på et senere tidspunkt. Traséplanleggingen vil normalt
søke å unngå potensielle konfliktområder, finne egnede bunnforhold for tildekking av kabel,
unngå bratt terreng/større høydeforskjeller, og områder som kan være rasutsatte. Store dyp gir
høyere mekanisk påkjenning på sjøkabelen i forbindelse med leggeprosessen, og gir tilsvarende
også større utfordringer knyttet til reparasjon ved eventuelle feil på kabelen.
Med dagens teknologi, finnes to aktuelle kabeltyper for
NorthConnect. Det er; masseimpregnert kabel (MI) (bilde) og
plastisolert kabel (XLPE). Sistnevnte er per i dag begrenset oppad
til en spenning på 320 kV DC hvilket ikke er tilstrekkelig for
NorthConnect. Masseimpregnert kabel er kvalifisert for spenninger
opp til ca. 600 kV. For begge kabeltyper gjelder at de ikke vil
medføre forurensning til omgivelsene ved kabelbrudd. Best egnet
kabelteknologi på investeringstidspunktet vil bli benyttet.
Masseimpregnert kabel

Ramboll

Leggingen ut føres av spesialisert e fart øyer ;

K a b e l le g g i n g sf a r t øy e t Sk a g er r a k h a r v æ r t b r u k t t il t i l sv a r e n d e k a b el l eg g i n g er .

Varighet på kabellegging i sj ø er avhengig av m ange forhold. Det forvent es at kabelkont rakt en
legges på t o leverandører og at m an derfor forvent er at kabelleggingen vil gå over 3 sesonger
( april - okt ober) .
Kabelen vil krysse flere andre kabler og rørledninger. Det m å innhent es kr ysningst illatelser fra
eierne av disse. Ut form ingen av den enkelt e krysning blir avt alt nærm ere m ed den enkelt e eier
og det vil bli sat t opp egne kont rakt er om det te. Kabelen vil bli m erket ved ilandføringspunkt et og
den vil bli avm erket på sj økart .
La n d t a k / i l a n d f ør i n g
Sj økabelen kan føres opp på land på forskj ellige m åt er. De spesialisert e leggefar t øyene opererer
inn så langt dybde og seilingsforhold t illat er dett e, og kabelen fløt es event uelt inn den siste
st rekningen av m indre båt er/ lekt ere.
På grunn av gunst ige grunnforhold i st randsonen og k ort vei, videreføres kabelgrøft en fra
sj øbunnen og inn på land. Grøft en er i st ørrelsesorden 1 m eter dyp og 1 m et er bred for hver
kabel. Dersom t o kabler legges i sam m e grøft , m å denne være ca. 3 m et er bred i grøft ebunnen
av hensyn t il m inim um savst and m ellom kablene ( grunnet varm eavgiv else) .
Ved ilandføring av sj økabel kreves norm alt ingen vesent lige bygningsm essige inngrep og/ eller
inst allasj oner på landsiden.

2 .3

Si m a

Sim a ligger innerst i Sim adalsfj orden, 5 km øst for k om m unesent eret i Eidfj ord. Lokaliseringen er
gunst ig m ed t anke på kort avst and m ellom anlegg og akt uelt t ilknyt ningspunkt t il sent ralnett et .
Både i forhold t il nat urinngrep og kapasit et i kraft syst em et synes alt ernat ivet som en gunst ig
lokasj on for Nort hConnect . Teknisk set t ligger det godt t il ret te for et ablering av et
om form eranlegg i om rådet . En sit uasj onsplan er vist på nest e side.

Ram bøll
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Sit u a sj o n sp l a n f o r o m f o r m e r st a sj o n i Sim a.

La n d t a k / i l a n d f ør i n g
I landfør ing av kablene kan løses i st randsonen, m ed t o alt ernat ive plasseringer innenfor 100 m
avst and fra om form erst asj onen. I landføring lit t nord for «Prestekoneholet » vurderes å være det
best egnede st edet . Uanset t kreves ingen vesent lige inngrep og/ eller inst allasj oner i forbindelse
m ed landt ak.
D C t r a sé ( t r a sé f o r l i k e s t r øm sk a b e l )
På grunn av kort avstand fra landt ak t il om form erst asjonen, vil sj økabelen føres videre på land i
grøft ut en å skj øt e over t il j ordkabel. Grøft er kan et ableres ut en behov for m ikroborring eller
sprenging. Traseen vil m åt t e krysse under den privat e vegen som går nordover fra krysset på
FV103 over broen over Sim adalselva og t il de øvr ige virksom het ene i om rådet .

Ram boll

Omformerstasjon
Aktuell tomt for lokalisering av omformerstasjonen er vist på situasjonsplan. Området er relativt
flatt med god fleksibilitet for utforming av omformerstasjonens reaktor-, ventilhall og DC hall,
kontrollbygg, transformatorer og utvendige bryterfelter. Omformerstasjonens dominerende del vil
være reaktor/ ventilhall, med en bygningskropp anslått til 21 000 m2 og en gesimshøyde på ca
25 m. Situasjonsplanen viser en stasjonsutforming hvor bygget tillater installasjon av en bipol
omformer hvor de to polene er plassert i samme bygg.
En del av tomten benyttes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon, og de nærmeste
naboene er henholdsvis et lokalt fiskeslakteri, Statkrafts kraftverk, Statnetts koblingsanlegg og et
utskipnings-anlegg for grus/stein/masser. Reguleringsbestemmelser for området er innhentet.
AC trasé (trasé for vekselstrømskabel)
Beliggenheten gir kort avstand til Sentralnettet og AC traseen vil maksimalt utgjøre 200 m.
Mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima kan man enten gå i luft eller kabel.
Endelig løsning vil bli valgt i lag med lokale mydigheter.
For å oppnå fleksibilitet og reserve vil det bli opprettet to forbindelser mellom omformerstasjon
og Statnett sitt koblingsanlegg.
Sentralnettstilknytning
Sima er Norges nest største kraftverk med en installert ytelse på 1 120 MW. Koblingsstasjonen
Sima ligger integrert sammen med kraftverket og vil ha tre 420 kV ledninger tilkoblet. Denne
kombinasjonen gjør Sima til et velegnet tilknytningspunkt til Sentralnettet. Nødvendig utvidelse
av koblingsstasjonens bryterfelt vil trolig løses mot øst, med et arealbehov vurdert til maksimalt
2 daa.
Infrastruktur
Eksternt infrastruktur er godt tilrettelagt i Sima. Havnefasiliteter ligger i umiddelbar nærhet, og
tiltaket utløser kun marginale behov knyttet til nærliggende veisystemer. Intern infrastruktur for
omformerstasjonen vil omfatte vann og avløp, hjelpekraft fra eksisterende 20 kV nett, adkomst
og veger/plasser, fundamenter for kjøletårn med mer og vil enkelt kunne løses.

Rambøll
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Denne konsekvensutredningen er basert på metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok
140 "Konsekvensanalyser". Dette for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer
objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve (Statens Vegvesen 2006).
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser;
Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er med hensyn på det aktuelle temaet. Med omfang menes en vurdering av hvilke
endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene når det gjelder temaet,
og graden av denne endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien
på det enkelte element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet.

3.2

Statusbeskrivelse og verdivurdering
Norges Vassdrags og Energi direktorat (NVE) har gitt følgende føringer for tema miljø (utslipp og
avrenning, drikkevann):

Utslipp og avrenning:
Mulige kilder til forurensing fra anlegget skal beskrives og risiko for forurensing skal vurderes
i anleggs- og driftsfasen. For transformatorstasjoner skal mengden av olje angis.

Drikkevann:
Virkninger for eventuelle drikkevanns- og reservevannskilder skal beskrives.
Det vil i hovedsak være nærliggende lokale drikkevannskilder og vassdrag, grunnvann og
jordsmonn ved anleggsstedet som kan bli påvirket av forurensing. Derfor ble først
drikkevannskilder, grunnvannsbrønner, vannforekomster og andre sårbare lokaliteter kartlagt.
For å kunne vurdere forurensningsrisiko ble i tillegg bruk av området, potensiell forurensning i
området og berggrunn kartlagt. Tabell 3-1 under viser datagrunnlaget.
Tabell 3-1 Datagrunnlag statusbeskrivelse og verdivurdering benyttet for konsekvensutredningen for
utslipp og avrenning til vann og drikkevann for prosjektet North Connect.

Tema

Datagrunnlag

Drikkevannkilder

Mattilsynet (personlig kontakt med Randi
Øyen), NGUs grunnvannsdatabase
(GRANADA), www.vann-nett.nve.no, Eidfjord
kommune (personlig kontakt med Gunnar
Elnan),
www.vann-nett.nve.no

Vannforekomster
Sårbare lokaliteter
Forurensningskilder

DNs Naturbase
KLIFs forurensningsdatabase, Eidfjord
kommune (personlig kontakt med Gunnar
Elnan), Indre Hordaland Miljøverk

Dagens og historisk bruk
Berggrunn

Flybilder (Norge i kart), Eidfjord kommune
(personlig kontakt med Gunnar Elnan),
NGU Arealis

Forurensning i kystvannforekomster

Data KLIF/NIVA kystovervåkning
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Når det gjelder verdivurdering skal det ifølge EUs Vanndirektiv nye bygge- og anleggstiltak
utformes på en slik måte at både økologisk og kjemisk tilstand av vannforekomstene ikke
reduseres. Forurensningsutslipp er i prinsippet ikke tillatt jfr. forurensningsloven og
forurensningsforskriften
Noen vannforekomster/mulige resipienter har ekstra verdi på grunn av drikkevannsforsyning eller
spesielle naturverdier og disse bør det tas ekstra hensyn til. Disse verdiene har også blitt kartlagt
i foreliggende konsekvensutredning.

3.3

Vurdering av omfang og konsekvens
Først ble mulige risikoer identifisert.

Omfanget vurderes på en glidende skala fra stort negativt via

intet til stort positivt omfang.
Tabell 3-2 Skala for vurdering av omfang som har blitt benyttet i denne konsekvensutredningen.

Stort
negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt
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Middels
Positivt

Stort
positivt
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4.1.1 Sima

Bruk av området og eventuelle forurensinger
En del av planområdet brukes i dag til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon som drives av Indre
Hordaland Miljøverk. KLIF sin grunnforurensingsdatabase viser at det er registrert en lokalitet på
denne eiendommen, med påvirkningsgrad 02. Påvirkningsgrad 02 tilsier at det er akseptabel
forurensing med dagens areal- og resipientbruk. Ifølge databasen gjelder dette en fylling. Det er
ikke registrert miljøundersøkelser i databasen og kommunen opplyser at de ikke er kjent med
denne fyllingen eller annen forurensing på lokaliteten. Indre Hordaland Miljøverk bekrefter at det
ligger en liten fylling (gammelt deponi) og at den ligger mellom veien og miljøstasjonen.
Berggrunn og løsmasser
NGU sin database over løsmassegeologi viser at eiendommen befinner seg på en elveavsetning.
Det gjør at eventuell forurensing eller utslipp lett kan infiltrere til grunnvannet. Det gjør at
lokaliteten er sårbar for grunnvannsforurensing.
Vannressurser
I planområdet ligger det 1 grunnvannsforekomst og 2 elvevannforekomster, se figur 4-1. Innen
planområdet ligger det en liten bekk, som er upåvirket ifølge informasjon fra Vann-Nett. Bekken
renner gjennom restene av et elvedelta. Like ved tomten ligger Simadalselva. Simadalselva har
stor verdi som gyteområder for sjøørret og laks (Statkraft, 2010). Statskraft har i 2002
gjennomført habitatforbedrende tiltak i Simadalselva og vassdraget har en god bestand av
sjøørret.
Grunnvannsforekomsten er relatert til løsmassene og er en vannforsyningskilde til et
settefiskanlegg og noen industrielle aktiviteter, se Figur 4-1Figur 4-1. Via løsmasssene står
Simadalsvassdraget antakelig i kontakt med grunnvannsforekomsten. Dette betyr at eventuell
forurensning eller utslipp til grunnvann kan spres til resipient.

Figur 4-1 Vannforekomster innen planområdet Sima (kartgrunnlag: Vann-Nett, grunnvannsbrønner vises
i streker, elvevannforekomster vises i ulike farger)

Andre sårbare lokaliteter
På tomten ligger en viktig naturtype. Det er en gråor-heggeskog, som gror på restene av et
elvedelta (DNs Naturbase).
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4.2

Drikkevannskilder- og reservevannkilder
Sima
Figur 4-2 viser grunnvannsbrønner innen planområdet Sima, alternativ 1, i Eidfjord kommunen.
Disse brønnene brukes til vannforsyning for ett settefisksanlegg i Simadalen. Mattilsynet opplyser
at det ikke finnes noen registrerte drikkevannsbrønner innenfor planområdet. På kort avstand fra
planområdet ligger noen andre grunnvannsbrønner, som også vises på kartet. Disse brønnene
ligger i samme grunnvannsforekomst og brukes til vannforsyning til industrielle aktiviteter.

Figur 4-2 Registrerte grunnvannsbrønner, løsmassebrønner vises i gult (kilde: NGU GRANADA)

4.3

Sjøtraséen
Figur 4-3 viser kart over sjøtraseen. Traséen fra Sima går gjennom Hardangerfjorden. Ifølge EUs
Vanndirektiv bør anleggstiltak gjennomføres på en slik måte at økologisk og kjemisk tilstand av
vannforekomstene ikke reduseres.
Legging av kabelen vil medføre oppvirvling og spredning av partikler - og dermed spredning av
forurensning. Spredning vil være lokalt og over en kort tidsperiode.
I Hardangerfjord har det foretatt mye overvåkning av miljøgifter, mest i Sørfjorden som ligger
utenfor planområdet (NIVA, 1997, 2008). Sørfjorden er i flere år brukt som resipient for
industrielt avfall og ligger i indre delen av Hardangerfjorden. Når det gjelder Hardangerfjorden
viser undersøkelse av NIVA at konsentrasjonene av miljøgifter i sediment var relativ lave langs
den planlagte strekningen for sjøkabelen (NIVA, 1997). Likevel ble forurensningsgraden på
enkelte steder vurdert som moderat for kvikksølv (Hg) og bly(Pb).
Forurensningsgraden av tungmetaller i ytre delene av Hardangerfjord ble i 1996 vurdert til å ha
god tilstand.
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Figur 4-3 Kart som viser planlagt sjøtraséer for North Connect Verdivurdering

4.4

Verdivurdering
Når det gjelder utslipp til vassdrag og grunnvann skal ifølge EUs Vanndirektiv nye bygge- og
anleggstiltak utformes på en slik måte at både økologisk og kjemisk tilstand av
vannforekomstene ikke reduseres. Når det gjelder utslipp til jordsmonnen må det tas hensyn til
forurensningsloven. Det må derfor tas hensyn til alle resipientene innenfor planområdet.
Noen vannforekomster/mulige resipienter har ekstra verdi på grunn av drikkevannsforsyning eller
spesielle naturverdier og disse bør det tas ekstra hensyn til. Tabell 4-1 viser disse resipientene.
Tabell 4-1 Resipienter med spesielle verdier

Sima
Grunnvannsforekomst Eidfjord
og flere grunnvannsbrønner

Simadalsvassdraget
Lokalt viktig naturtype (gråorheggeskog i en restant av et
elvedelta)

Stor grunnvannsforekomst
som er vannforsyningskilde til
et settefiskanlegg og noen
industrielle aktiviteter

Stor

Gyteområde for laks og
sjøørre
Lokalt viktig naturtype (gråorheggeskog som ligger på
restene av et elvedelta)

Middels

Kandidat til å bli marin
verneområde

Stor

Middels

Sjøtraséen
Hardangerfjord
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5.

VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS

5.1

Identifikasjon av farer/risikoer
Det er en fare for utslipp og avrenning til resipient ved prosjektet North Connect.
Faren for utslipp og avrenning til grunnvann og overflatevann er størst i anleggsfasen.
Både ved anlegg av luftledning, transformatorbygg og jordkabel er det fare for spill av olje og
drivstoff. Faren er tilknyttet drift av anleggsmaskiner, samt uhell i forbindelse med frakt av
drivstoff fra sentrallageret til anleggsmaskinen.
I tillegg kan betongarbeid og sprenging medføre avrenning av skadelige stoffer og partikler.
Disse kan spres til både grunnvann og vassdrag. Tabell 5-1 vises risikoene for grunnvann og
vassdrag gjennom både anlegg- og driftsfasen av North Connect.
Når det gjelder driftsfasen er fare for oljelekkasjer ved transformatorstasjoner mest relevant. Når
det gjelder risikoer av drift av likestrømkabler skal det ikke brukes kabel som gir risk for utslipp
av miljøgifter eller oljelekkasjer ved kabelskade eller avrivning av kabler (kilde: Håvard
Nordvang, Rambøll).
For å unngå forurensning er det ved slike prosjekter vanlig med en miljøplan og HMS plan for
både anlegg- og driftsfasen. Ved vurderingen av konsekvensene er det derfor antatt at det tas
hensyn til forholdsregler, som for eksempel etablerte vaskeområder for kjøretøy og utstyr, og
fysiske barrierer rundt områder hvor påfylling av drivstoff skal gjennomføres. Når det gjelder
risiko for oljelekkasjer er det ved nybygg av transformatorer krav om forebyggende tiltak. Ved
vurderingen av konsekvensene er det antatt at disse tiltak blir gjennomført.
Tabell 5-1 Risikoer fra de forskjellige aktivitetene under bygg og drift av North Connect for grunnvann og
vassdrag

#

Fare/ risiko

Bygg og drift luftledning
Bygg:
1

Fare for spill av olje og drivstoff.

2

Avrenning av sprengstoff og andre kjemikalier (for eksempel injeksjonskjemikalier og
betongherdere). Avrenning av ammonium fra sprengstoffrester; ammonium kan i
kontakt med basisk avrenningsvann fra betong omformes til ammoniakk, som er toksisk
for vannorganismer.

Drift:
1

Det forutsettes at det ikke skal brukes kreosotimpregnerte kraftledningsmaster.
Utlekking av nedbrytingsprodukter er derfor ikke relevant.

2

Tilførsler av tungmetaller og miljøgifter på grunn av erosjon i korrosjonshindrende
belegg på mastestål (sink som inneholder litt kadmium).

3

Bruk av plantevernmidler (glyfosat) for rydding av vekst i traséen.

Anlegg jordkabel og bygg transformatorbygg/omformerstasjon
Vassdrag
1
Fare for spill av olje og drivstoff.
2

Rambøll

Fare for avrenning av partikler fra massedeponier som gir økt turbiditet i resipient. Økt
turbidet medfører en negativ påvirkning på gytemuligheter for fisk, har en estetisk
effekt og kan påvirke drikkevannskvaliteten.

UTSLIPP OG AVRENNING, DRIKKEVANN

19 (27)

#

Fare/ risiko

3

Fare for avrenning fra forurensede partikler fra massedeponier ved gravearbeid i
forurensede masser.
Fare for avrenning av sprengstoff og andre kjemikalier (for eksempel
injeksjonskjemikalier og betongherdere). Ammonium fra avrenning fra sprengstoffrester
kan i kontakt med basisk avrenningsvann fra betong omformes til ammoniakk, som er
toksisk for vannorganismer.

4

Grunnvann
1

3

Fare for søl og spill av olje og drivstoff.
Fare for spredning av partikler i grunnvannet, hvis det graves/sprenges under
grunnvannstand.
Fare for mobilisering av eventuell forurensing.

4

Fare for senking av grunnvannet hvis det graves i små grunnvannsforekomster.

2

Drift transformatorbygg
Grunnvann og vassdrag

1

I tilknytting til transformatorstasjoner kan oljelekkasjer skje. På anleggsområdet skal 2
transformatorer bygges. Per transformator brukes det 400-500 m3 olje. Dersom en
transformator havarerer, vil oljen samles opp i en underliggende gruve/basseng.
Bassenget er dimensjonert for å ta i mot hele oljevolumet, i tillegg til eventuell
overflatevann og brannvann. I tillegg utstyres det med separatorer/oljeutskillere slik at
oljen ikke kan lekke ut til det ytre miljøet. Utslipp av olje er derfor lite sannsynlig, men
kan på grunn av store mengder olje som brukes, ha store konsekvenser for resipient.

Anlegg og drift sjøkabel
1

5.2

Mobilisering og spredning fra forurensede sedimenter i anleggsperioden og ved
kabelreparasjoner.

Alternativer
Tabellen under viser alternativene som ble utredet. I tillegg ble et 0-alternativ beskrevet.
Tabell 5-2 Alternativer

Benevnelse
Sima

5.3

Beskrivelse
Landtak Prestekoneholet. Jordkabeltrasé til omformeranlegg

0-alternativ

5.3.1 Sima

På tomten ligger det en liten fylling med ukjent forurensningsgrad. En del av tomten brukes i dag
til kommunal avfalls-/sorteringsstasjon som drives av Indre Hordaland Miljøverk.

5.4

Konsekvenser for drikkevannskilder/grunnvannsbrønner, Sima
Alternativet inneholder ilandføring i «Prestekoneholet» og videreføring på land i grøft til
omformerstasjonen og luftlinje/jordkabel mellom omformerstasjonen og koblingsanlegget i Sima.
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I tilfelle jordkabel vil traséen trolig mikroborres (eventuelt grøftes hvis hensiktsmessig) ved
krysning av Simadalselva.
Omfang
Tomten der omformerstasjonen er tenkt plassert, ligger på en stor grunnvannsforekomst som
utnyttes til vannforsyning for et settefiskanlegg og industri. Siden grunnen består av løsmasser
(elveavsetninger) vil forurensning antakelig raskt kunne infiltrere til grunnvannet.
Grunnvannskilder er sårbare for forurensning.
Anleggsfasen:
I anleggsfasen er det risiko for søl og spill av olje, drivstoff og andre kjemikalier.
Det er meget sannsynlig at mindre utslipp vil inntreffe under anleggsarbeidet. Sannsynligheten
for større utslipp er lav, gitt at det tas forholdsregler, som for eksempel etablerte vaskeområder
for kjøretøy og utstyr, og fysiske barrierer rundt områder hvor påfylling av drivstoff skal
gjennomføres. I tillegg ligger det en fylling på tomten med ukjent forurensningsgrad. Når det
utføres gravearbeid i fyllingen medfører det risiko for spredning av forurensning til grunnvannet.
Omfanget av inngrepet vurderes som lite til middels negativt.
Driftsfasen:
På anleggsområdet skal 2 transformatorer bygges. I tilknytting til drift av transformatorer er det
risiko for oljelekkasjer. Per transformator brukes det 400-500 m3. Utslipp av olje er lite
sannsynlig, men eventuelle uhell kan medføre utslipp av store mengder olje. Et slikt utslipp vil
ha store og langvarige konsekvenser for vannforsyningen. På grunn av at det er lite
sannsynlighet, vurderes omfanget av inngrepet likevel som lite negativt.
Konsekvens
Anleggsfasen:
På grunn av risiko for forurensing av en stor og sårbar grunnvannsforekomst (stor verdi)
vurderes konsekvensen i anleggsfasen som middels negativt.

Stort
Negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt


Driftsfasen:
På grunn av forebyggende tiltak er utslipp av store mengder olje lite sannsynlig. På grunn av stor
verdi av grunnvannsforekomsten, vurderes inngrepet likevel som lite til middels negativt.

Stort
Negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt



5.5

Konsekvenser utslipp og avrenning til resipienter, Sima
Ilandføring i «Prestekoneholet» og videreføring på land i grøft til omformerstasjonen, og
luftlinje/jordkabel videre til koblingsanlegg i Sima. Traseen for en eventuell jordkabel vil trolig
mikroborres (eventuelt grøftes hvis hensiktsmessig) for krysning av Simadalselva, hvor elveløpet
nylig er utbedret med etablering av forskjellige terskler, kulper og vannspeil som
habitatsforbedrende tiltak for fiskestammen.
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Omfang
Tomten ligger på en stor grunnvannsforekomst. Siden grunnen består av løsmasser vil
forurensning rask kunne infiltrere i grunnvannet. Grunnvannet er derfor sårbar for forurensning.
I tillegg ligger det 2 elvevannforekomster innen planområdet. Sima-vassdraget har stor verdi
som laksevassdrag. I tillegg ligger det en svært viktig naturtype på tomten. Det gjelder en gråorheggeskog, som ligger i en rest av et elvedelta.
Anleggsfasen:
I anleggsperioden er det følgende risikoer for utslipp og avrenning:

Fare for søl og spill av olje og drivstoff.

Avrenning av partikler fra massedeponier som gir økt turbiditet med negativ påvirkning på
gytemuligheter for fisk og en negativ estetisk effekt.

Avrenning av sprengstoffer og andre kjemikalier (for eksempel injeksjonskjemikalier og
betongherdere). Ammonium fra avrenning fra sprengstoffrester kan i kontakt med basisk
avrenningsvann fra betong omformes til ammoniakk, som er toksisk for vannorganismer.
På tomten ligger det i tillegg en fylling med ukjent forurensningsgrad. Hvis det graves i fyllingen
kan det medføre en risiko for spredning av forurensning til grunnvannet. I tillegg gir det risiko for
avrenning av forurensede partikler fra massedeponier.
Mindre utslipp av forurensede stoffer og avrenning av partikler er sannsynlig. Sannsynligheten for
større utslipp er lav, gitt at det tas forholdsregler, som for eksempel etablerte vaskeområder for
kjøretøy og utstyr, og fysiske barrierer rundt områder hvor påfylling av drivstoff skal
gjennomføres. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Driftsfasen:
På anleggsområdet skal det bygges 2 transformatorer. I tilknytting til drift av transformatorer er
det risiko for oljelekkasjer. Per transformator brukes det 400-500 m3 olje. Utslipp av olje er lite
sannsynlig, men eventuelle uhell kan medføre utslipp av store mengder olje til grunnvann,
vassdrag og svært viktige naturtypen. Et slikt utslipp vil ha store og langvarige konsekvenser.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Konsekvens
Anleggsfasen:
På grunn av stor verdi av grunnvannsforekomst, Sima-vassdraget og svært viktige naturtypen,
samt lite negativt omfanget av inngrepet, vurderes konsekvensen som middels negativt.

Stort
negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt


Drifstfasen:
På grunn av stor verdi av grunnvannsforekomst, Sima-vassdraget og svært viktige naturtypen,
samt lite negativt omfanget av inngrepet, vurderes konsekvensen som lite til middels negativt.

Stort
negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt


5.6

Sjøtraséen
Sjøkabelen kan legges etter flere metoder:

Vannjet basert løsning: vannjet benyttes til å spyle en grøft på sjøbunnen, kabelen legges
deretter og grøften fylles igjen.
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Mekanisk graving
Plog løsning: en mekanisk plog brukes for å etablere grøften, kabelen leges deretter og
grøfta fylles så igjen(kilde: Håvard Nordvang, Rambøll)
I tillegg kan kabelen også legges oppå sjøbunnen, uten nedgravning. I dette tilfelle vil
kabelen antakelig tildekkes med løsmasser eller konstruksjoner som betongmatter.

Endelig valg av løsning gjøres etter eksakt rute er definert og sjøbunnen er tilstrekkelig kartlagt.
Omfang
Anleggsfasen:
Nedlegging av kabelen ned i sjøbunnen vil medføre oppvirvling og spredning av partikler og
dermed spredning og mobilisering av eventuell forurensning. Metode av legging av kabelen har
betydning for hvor stor påvirkningen vil bli. Mekanisk graving antas å ha størst negativ effekt på
grunn av spredning i en større del av vannkolonnen enn de andre metodene. Ved alle metodene
vil spredning være lokalt og over en kort tidsperiode. Dessuten er det ikke mye strøm i fjordene
tiltaket omfatter. Dette betyr at partikler kun vil transporteres over korte avstander.
For Hardangerfjorden viser undersøkelse av NIVA at konsentrasjonene av miljøgifter i sediment
generelt var relativ lave langs den planlagte strekningen for sjøkabelen (NIVA, 1997). Likevel ble
forurensningsgrad på enkelte steder vurdert som moderat for kvikksølv (Hg) og bly(Pb).
Forurensningsgrad av tungmetaller i ytre delene av Hardangerfjord ble i 1996 vurdert som god
tilstand. På grunn av antakelig lave konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene og at effektene
vil være lokalt og over en kort tidsperiode, vurderes omfanget av tiltaket i anleggsperioden som
lite negativt.
Driftsfasen:
Bortsett fra vedlikehold er det ingen andre viktige påvirkninger som er aktuelle. Vedlikehold vil
også kunne medføre oppvirvling og spredning av partikler. Omfanget vurderes som intet til lite
negativt.
Konsekvens
Anleggsfasen:
Hardangerfjorden har stor verdi som kandidatområde for marin verneplan. På grunn av begrenset
omfang av effektene vurderes konsekvensen likevel som lite negativt.

Stort
negativt

Middels
Negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt

Lite
positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt


Driftsfasen:
Konsekvensen vurderes som intet til lite negativt.

Stort
negativt

Middels
Negativt


Rambøll

Lite
negativt
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Sammendrag

5.7.1 Drikkevannskilder

Tabellen under gir en oversikt over konsekvensvurderingene for både anleggs- og driftsfasen
med hensyn til drikkevannskilder. Sima er identifisert noen potensielle problemstillinger knyttet
til mulig påvirkning av en stor grunnvannskilde som benyttes som vannforsyning.
Risikoen for utslipp av olje er liten, men eventuelle uhell kan medføre utslipp av store mengder
olje. På grunn av grunnvannskildens store verdi er konsekvensen i driftsfasen vurdert som lite til
middels negativt.
Tabell 5-3 Drikkevannskilder: samlet konsekvens og rangering

Alternativ
Fase

Sima
1
--

Anleggsfasen
Driftsfasen
Samlet Konsekvens
Rangering

-/--/-3

5.7.2 Utslipp og avrenning til resipienter

Tabellen under gir en oversikt over konsekvensvurderingene for både anleggs- og driftsfasen
med hensyn til utslipp og avrenning til resipient.
I Sima er identifisert noen potensielle problemstillinger knyttet til utslipp og avrenning til
resipienter under anleggsfasen da tomten ligger på en stor grunnvannsforekomst. I tillegg ligger
det en svært viktig naturtype og to vannforekomster innen planområdet. Simavassdraget har
stor verdi som laksevassdrag. På grunn av veldig begrenset risiko for utslipp av olje fra
transformatorer i driftsfasen, er Sima vurdert som lite til middels negativt.
Tabell 5-4 Utslipp og avrenning: samlet konsekvens og rangering.

Alternativ
Fase
Anleggsfasen
Driftsfasen
Samlet Konsekvens
Rangering

Sima
1
--/--/-3

Ramboll

6.

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
For å unngå forurensning er det viktig å lage en miljøoppfølgingsplan der forurensingshindrende
tiltak beskrives for både anleggs- og driftsfasen. Det er viktig med bevisst håndtering av
kjemikalier og avfall i anleggs- og driftsfasen. Det bør utarbeides faste rutiner for transport,
lagring og tanking av drivstoff der dette er aktuelt. Skal det foretas tanking, oljeskift og
maskinservice, må dette foregå på sted hvor søl og lekkasjer samles opp og ikke kan forurense
terreng, grunnvann eller overflateresipient. Tabell 6-1 viser avbøtende tiltak som det bør tas
hensyn til for de forskjellige risikofaktorene.
Tabel 6-1 Avbøtende tiltak vurdert basert på omfang og konsekvenser for alle alternativene for North
Connect.

Anlegg jordkabel, bygg transformatorbygg/omformerstasjon, anlegg luftledning

Alle resipienter
Risiko/fare

Avbøtende tiltak

Fare for søl og spill av olje og drivstoff og
kjemikalier.





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).
Inntegning av sårbare resipienter på
tegninger slik at kunnskap om hvor disse
gjøres tilgjengelig for entreprenører.

Vassdrag
Risiko/fare

Avbøtende tiltak

Avrenning av partikler fra massedeponier
som gir økt turbiditet. Økt turbiditet
medfører en negativ påvirkning på
gytemuligheter for fisk, har en estetisk
negativ effekt og kan påvirke
drikkevannskvaliteten.



Fare for avrenning fra forurensede partikler
fra massedeponier ved gravevirksomheter i
forurensede masser.

Avrenning av sprengstoff og andre

Rambøll

Kabelen bør legges på så lang avstand som
mulig fra vassdraget. Der den ligger langs
veien, bør den helst ikke legges mellom veien
og vassdraget, men på andre siden av vei fra
vassdraget.

Dekke til masssedeponier

Ingen gravevirksomheter i gyteperioden.
Arbeidet skal gjennomføres iht.
Forurensningsforskriften kap. 2. Dette innebærer
at graveområder hvor det er mistanke om
forurensninger i grunnen skal vurderes, og
eventuelt undersøkes, for å avdekke
forurensningsgrad før gravearbeidet starter.
Resultatene av undersøkelser og
laboratorieanalyser blir bestemmende for
hvordan massene kan disponeres.

Kontrollere avrenning hvor dette er en potensiell

UTSLIPP OG AVRENNING, DRIKKEVANN

kjemikalier (for eksempel
injeksjonskjemikalier og betongherdere).
Ammonium fra sprengstoffrester kan i
kontakt med basisk avrenningsvann fra
betong omformes til ammoniakk, som er
toksisk for vannorganismer.
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fare.

Grunnvann
Risiko/fare
Senking av grunnvann.
Fare for søl og spill av olje og drivstoff.
Spredning av partikler i grunnvannet.

I anleggsperiode er grunnvannet mer utsatt
for forurensing fra andre kilder (for
eksempel saltavrenning fra veier).

Fare for mobilisering av eventuell
forurensing.
Ikke alle private drikkevannsbrønner er
kjent.

Avbøtende tiltak
Etter omfanget av gravearbeidet har blitt kjent,
trenges det en mer omfattende utredning for å
kunne vurdere påvirkningsgraden på grunnvann.
Samme som vurdert under vassdrag.




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 prøvetas før, under og etter
anleggsarbeidet.



Hvis en potensiell forurensing påtreffes i
grunnen, bør anleggsarbeid stoppes og videre
undersøkelser gjennomføres.



Undersøk om det finnes noen flere private
grunnvannsbrønner når endelig trase er
valgt.

Spesifikk for anlegg og drift luftledning
Grunnvann og vassdrag
Risiko/fare

Avbøtende tiltak

Bruk av plantevernmidler (glyfosat) for
rydding av vekst i traséen.

Mekanisk fjerning av vegetasjon.

Spesifikk for anlegg og drift transformatorbygg
Grunnvann og vassdrag

I tilknytting til transformatorstasjoner kan
oljelekkasjer skje.

Anlegg av et tett dekke på anleggsområdet, slik
at olje ikke vil kunne infiltrere i grunnvannet.
Det er spesielt relevant ved Sima, hvor
planområdet ligger på en sårbar
grunnvannsforekomst.
Hovedprinsipper for å unngå oljelekasjer
(www.statnett.no):

Ethvert oljesøl skal fanges opp
automatisk og behandles i henhold til
beredskapsplan.

Ramboll









All avrenning fra et definert, avgrenset
område hvor oljesøl kan forekomme,
skal ha en naturlig og kontinuerlig
levering gjennom oljeavskiller.
Ved havari skal den kontinuerlige
avrenningen stoppes, og behandling
styres, i henhold til beredskapsplanen.
Stoppfunksjonen utføres av en elektrisk
styrt ventil som er plassert foran
oljeavskilleren. Ventilen styres av de
samme signalene som styrer
transformatorblokkering.
Man forsøker å ha lagringsplass i
oljegruvene til fire ganger oljemengden
som kan tilføres ved et
transformatorhavari. Dette for å
redusere risikoen for at slukking av
eventuell oljebrann med vann fører til at
lagringskapasiteten sprenges.
I tillegg monteres det sugerør, hvor
fraskilt vann i lageret kan pumpes opp
og brukes om igjen i det videre
slukkingsarbeidet.

Anlegg sjøkabel
Risiko/fare
Mobilisering og spredning fra forurensede
sedimenter i anleggsperioden og ved
kabelreparasjoner

Rambøll

Avbøtende tiltak


Risiko vil være lokalt og over en kort
tidsperiode. For en bedre risikovurdering
kan eventuell miljøundersøkelser
gjennomføres.

UTSLIPP OG AVRENNING, DRIKKEVANN
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gjort mot grenseverdier i T-1442, dvs. følgende støygrense:
Lden = 50 dBA og Lnight = 45 dBA. (Grenseverdi for gul sone ved boliger for industristøy med impulslyd/rentonestøy)
I følge veilederen M-128 bør man for store transformatoranlegg knyttet til overføringsnettet benytte anbefalte
grenseverdier for industristøy i T-1442. I henhold til retningslinjen skal skjerpet grense benyttes ved impulslyd eller
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Det er beregnet støysonekart der området er delt inn i gul og rød sone, hvor rød sone ikke er egnet til støyfølsomt
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Støyberegning

1.

Bakgrunn

Overordnede samfunnsmessige mål om sikker energiforsyning, et effektivt kraftmarked og en
bærekraftig utvikling betinger at forhold legges til rette for utveksling av kraft over landegrenser. I
den forbindelse planlegges det å legge sjøkabler mellom Norge og Storbritannia. På norsk side skal
kabelen ilandføres i Sima, innerst i Simadalsfjorden. Multiconsult har fått i oppdrag å utføre
støyberegning i forbindelse med landanlegget i Sima.

2.

Krav og Retningslinjer

2.1

T‐1442

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.
I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner når det
gjelder industristøy:
• rød sone (> 60 Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
• gul sone (50 Lden – 60 Lden), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy.

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Utendørs støynivå

Industri med
helkontinuerli
g drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Levening 50 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB
Levening 45 dB

Rød sone

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 – 07

Lnight45 dB
LAFmax60 dB

Utendørs støynivå

Uten impulslyd:
Lden 65 dB
Levening 60 dB
Med impulslyd:
Lden 60 dB
Levening 55 dB

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 – 07

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

Nedre grenseverdi for gul sone (55 Lden industristøy) er anbefalte støygrenser. Med impulsstøy eller
rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med
varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen « highly impulsive sound » som definert
i T-1442 kapittel 6. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i
gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.
1
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LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF(A-veid støynivå med
Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.
I følge veilederen M-128 bør man for store transformatoranlegg knyttet til overføringsnettet
benytte anbefalte grenseverdier for industristøy i T-1442. I henhold til retningslinjen skal skjerpet
grense benyttes ved impulslyd eller rentoner, dvs Lden på 50 dB.

2.2

Støygrenser for industristøy

Virksomheten ved anlegget foregår hele døgnet. Eksterne støykilder er hovedsakelig
transformatorer og kjøleaggregat.
Grensen på 55 dBA (Lden) for industristøy gjelder når støyen er uten impulslyd og ikke har
rentonekarakter. Når støyen har rentonekarakter skjerpes grensen med 5 dB. Støyen fra
transformatoren har tydelig rentonekarakter. Ved nyetablering og eksisterende virksomhet angir T1442 Lden = 50 dB som grenseverdier på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk.
Siden aktivitet foregår hele døgnet er støysituasjonen også vurdert mot grenseverdien Lnight på 45
dB.

3.

Støykilder

Det er mottatt kildedata for støykildene fra leverandøren av transformatorene. Verdiene er antatte
verdier basert på leveranse i andre tilsvarende prosjekter. Støydataene benyttet i beregningene er
gjengitt i tabell 2. Det er ikke beregnet støybidrag fra vei. Transformatorene skal skjermes med 15
meter høye betongskjermer med 2,5 meter høye rister 1,5 meter over bakken. Åpningene peker
mot bygg. Ristene er modellert som åpning i skjermen.

Tabell 2: Lydeffektfor støykilder

Støykilde

Lw

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Converter Transformer 1

107

47,2

78,3

106,5

96,1

88,6

82,9

81,7

69,4

60,4

Converter Transformer 2

105

45,2

76,3

104,5

74,1

86,6

80,9

79,7

67,4

58,4

Converter Transformer 3

103

43,2

74,3

102,5

92,1

84,6

78,9

77,7

65,4

56,4

Converter Transformer 4

107

47,2

78,3

106,5

96,1

88,6

82,9

81,7

69,4

60,4

Converter Transformer 5

105

45,2

76,3

104,5

74,1

86,6

80,9

79,7

67,4

58,4

Converter Transformer 6

103

43,2

74,3

102,5

92,1

84,6

78,9

77,7

65,4

56,4

AC filter 1 og 2

100,0

21,1

21,1

81,1

92,6

99

77,3

58,5

43,2

26,1

Valve Cooler

93,5

78,3

80,3

88,3

90,3

82,3

78,3

74,3

73,3

68,3
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4.

Resultater

Støysonekart er vist i vedlegg 1, 2, 3 og 4. Vedlegg 1 viser basissituasjon med støy fra
transformatorer, AC-filter og kjølere. Vedlegg 3 viser basissituasjon uten AC-filter.
Vedlegg A viser Lden i 4 meters høyde i hht. T-1442 vurdert mot grenseverdi for støy med
rentonelyd. Vedlegg B viser Lnight i 4 meters høyde.
Vedlegg 1-A, 1-B, 3-A og 3- B basissituasjon med og uten AC-filter viser at støyforhold ikke er
tilfredsstillende ved de nærmeste byggene for støyfølsom bruk.

5.

Tiltak

Det foreslås å montere 200 mm tykke absorbenter på innsiden av skjermene som står rundt
transformatorene. Vedlegg 2 viser tiltaksituasjon med støy fra transformatorer, AC-filter og kjølere
med absorbenter på innsiden av skjerm. Vedlegg 4 viser tiltaksituasjon uten AC-filter.
Vedlegg 2-A, 2-B, 4-A og 4- B tiltaksituasjon med og uten AC-filter viser at ingen støyfølsom
bebyggelse ligger i gul eller rød sone.

6.

Konklusjon

Beregningene av Lden og Lnight viser at støyforhold ikke er tilfredsstilt ved nærmeste bygg for
støyfølsom bruk for basissituasjon. Ved montering av absorbenter på innsiden av skjermer vil ingen
støyfølsom bebyggelse være berørt av støy fra anlegget. Det anbefales å montere 200 mm
mineralullabsorbenter på innsiden avskjermer.

7.

Vedlegg

Vedlegg 1A:

Støysonekart Lden med transformatorer og AC-filter, basissituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 1B:

Støysonekart Lnight med transformatorer og AC-filter, basissituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 2A:

Støysonekart Lden med transformatorer og AC-filter, tiltaksituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 2B:

Støysonekart Lnight med transformatorer og AC-filter, tiltaksituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 3A:

Støysonekart Lden med transformatorer, basissituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 3B:

Støysonekart Lnight med transformatorer, basissituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 4A:

Støysonekart Lden med transformatorer, tiltaksituasjon, 4 m høyde

Vedlegg 4B:

Støysonekart Lnight med transformatorer, tiltaksituasjon m, 4 m høyde
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Innledning

1.1

Bakgrunn og hensikt
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Det planlegges utbygging av Sima omformerstasjon som en del av en mellomlandsforbindelse som
kobler det norske kraftnettet via en høyspent likestrømssjøkabel til Peterhead, Skottland i
Storbritannia. Det ønskes i den sammenheng en vurdering av magnetfeltet fra det planlagte
kraftanlegget i Sima omformerstasjon i det nære området.
Denne rapporten vurderer størrelse på magnetiske felt fra strømførende utstyr med følgende fokus:


Samsvar med relevante grenseverdier og anbefalte nivåer



Identifisering av risikoreduserende tiltak

Grenseverdiene for magnetfelt er avhengig av frekvens, og i de presenterte beregningene er det
generelt magnetfelt fra vekselstrøm (50 Hz) som behandles og vurderes mot fastsatte grenseverdier.
Unntaket er der det spesifikt nevnes noe annet

1.2

Omfang
Studien inkluderer beregninger og vurderinger av forventet magnetfelt fra 50 Hz vekselstrøm i
høyspenningslinjer inn til omformerstasjonen. Resultatene vurderes i forhold til internasjonale og
nasjonale standarder og anbefalinger. Magnetfeltet fra transformatorene er ikke inkludert i
beregningene, da lekkfluksen fra disse vil være neglisjerbar.

1.3
1.3.1

Tekniske løsninger
Totalløsning
Sima omformerstasjon vil ligge i Simadalen i Eidfjord kommune, Hordaland fylke.
Omformerstasjonen er planlagt bygget på nabotomten til det eksisterende koblingsanlegget i Sima, i
nærheten av Sima vannkraftstasjon.
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Figur 1-1 Plassering Sima omformerstasjon, Eidfjord kommune, Hordaland fylke
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Figur 1-2 Situasjonsplan Sima omformerstasjon viser det nye kraftanlegget på Sima omformerstasjon.
Transformatorene er plassert i egen rekke med trafoceller nord for stasjonsbygningen.

Figur 1-2 Situasjonsplan Sima omformerstasjon

1.3.2

Oppbygning og drift av anlegget
Feltbredde i det utendørs luftisolerte apparatanlegget er 20 m. Faseavstand mellom komponentene
i samme felt er 5 m. Faseavstanden er større enn krav i NEK 440 men er i samsvar med Statnett sitt
eksisterende koblingsanlegg i Sima.
Bredden til transformatorcellene er 20 m. Derfor er også faseavstand mellom de enfasede
innendørstransformatorene 20 m.
Driftsspenning på høyspentlinjene inn til transformatorene vil være 420 kV.
I følge gjeldende forskrifter er det årsgjennomsnittet av belastningen i hele kraftanlegget som skal
legges til grunn for beregningene. Det er lagt til grunn at denne belastningen er 1400 MW for
beregningene presentert i denne rapporten. Dette tilsvarer NorthConnects nominelle ytelse. Dette
innebærer at kortvarige perioder med belastning av kraftanlegget utover 1400 MW er hensyntatt av
beregningene, forutsatt at årlig midlere belastning er 1400 MW.
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To teknologiske løsninger for omformeren, balansert monopol og bipol er omsøkt for Sima
omformerstasjon. Kun bipol er beregnet i denne rapporten, da det alternativet vil gi størst magnetisk
flukstetthet (µT). Dette kan forklares med at geometrien for bipol vil gi mindre kansellerende effekt
på det totale magnetfeltet enn tilfellet er for monopol. Det er tidligere gjort beregninger av mono- og
bipol for en alternativ plassering av stasjonen, og disse bekrefter dette. Disse resultatene er lagt ved,
se Vedlegg 1.

Bipolløsning
Med Sima omformerstasjon utført som bipol vil både transformator T1 og T2 belastes likt.
Kraftkomponentene som inkluderes i bipolløsningen er:


Transformatorer T1 og T2
o



6 stk. enfase transformatorer nord for stasjonsbygningen

420 kV luftledning
o

1 stk. trefase luftledning mellom stasjonsbygning, via transformatorene til
ledningsfelt eid av Statnett på Sima transformatorstasjon

Den årlige midlere belastningen i hver del av kraftanlegget er gitt i Tabell 1-1 under.
Tabell 1-1 Årlig midlere belastning i AC komponenter, bipol.

Komponent

Faseavstand
[m]

Årlig gjennomsnittlig
belastning [MVA]

Årlig gjennomsnittlig
belastning (strøm per
fase [A])

Transformator T1
(sekundærside)

20

700

1263

Transformator T2

20

700

1263

5

1400

1925

(sekundærside)
Ledningsfelt L1
(primærside)

2

Om magnetfelt, grenseverdier og helseeffekter
Magnetiske felt
Når elektriske ladninger er i bevegelse, for eksempel ved energioverføring i elektriske anlegg, vil det
oppstå magnetfelt. Det er viktig å forstå at magnetfeltet er størst nærmest kilden, og avtar raskt når
avstanden til kilden øker.
Et DC magnetfelt oppstår som følge av statisk strøm i et kraftanlegg. DC magnetfeltet har konstant
polaritet. 50 Hz vekselstrøm på kraftanlegg gir opphav til et AC magnetfelt – et magnetfelt som har
vekslende polaritet. Energien i magnetfeltet er direkte avhengig av frekvensen på magnetfelt. Det vil
si at AC magnetfeltet som har frekvens på 50 Hz har høyere energi enn et DC magnetfelt som har en
frekvens på 0 Hz.
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I dette notatet er generelt vekselstrøm (50 Hz) som behandles og vurderes mot fastsatte
grenseverdier, unntatt i 4.3, hvor det statiske feltet fra DC-kabler blir beskrevet.

Om magnetfelt og grenseverdier
På grunn av mulige helsemessige påvirkninger som følge av magnetfelt, er det fastsatt grenseverdier
som ikke skal overskrides. Det er ulike grenseverdier for yrkesmessige belastninger og de feltene man
utsettes for i det daglige, for eksempel ved at bolig eller arbeidsplass er i nærheten av kraftlinjer og
transformatorstasjoner.

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 Statens stråleverns brosjyre «Bebyggelse nær høyspenningsanlegg», mars 2017
For yrkesmessige belastninger har International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(forkortet ICNIRP) satt en grenseverdi for 50 Hz på 1000 µT (International Commission on NonIonizing Radiation Protection, 2010). Dette er en verdi som ikke skal overskrides. Den samme
organisasjonen har satt en grenseverdi på 200 µT (50 Hz) for ikke-yrkesrelaterte magnetfelt, altså de
felter man maksimalt kan utsettes for som privatperson på vanlige, offentlig tilgjengelige steder.
Normalt sett kommer man ikke i nærheten av disse verdiene, selv rett under kraftledninger eller
utenfor transformatorstasjoner.
Dersom gjennomsnittlige verdier for magnetfelt er 0,4 µT eller høyere, skal man utrede hvilke tiltak
som eventuelt kan settes i verk. Dette er gjort av et forsiktighetsprinsipp for å sikre at utbyggere og
netteiere tar hensyn til magnetfelt ved nybygg. 0,4 µT er ikke en grenseverdi, og det er ikke påkrevet
at det skal settes i verk tiltak over dette nivået. 0,4 µT er satt som et nivå der man skal vurdere om
tiltak er nødvendige eller gjennomførbare.
Grenseverdiene som er satt for magnetfelt vises i tabell 3-1.

Helseeffekter
Statens strålevern har gitt veiledning og retningslinjer som ligger til grunn for de betraktninger som
gjøres i denne rapporten. Grenseverdien på 200 µT er satt for å sikre befolkningen mot alle
vitenskapelig dokumenterte negative helseeffekter av magnetfelt. Det strengere nivået for utredning
på 0,4 µT er satt som et forsiktighetsprinsipp. Det er ikke dokumentert at magnetfelt over 0,4 µT er
skadelig eller kreftfremkallende.

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
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I Statens stråleverns rapport «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg»
(Statens strålevern, 2005) er det gitt en tabell som viser status for kunnskap om ulike kreftformer og
elektromagnetiske felt, samt antall studier som ligger til grunn, se tabell 2-1.

Tabell 2-1 Kreftrisiko knyttet til magnetfelt (Statens strålevern, 2005)
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Metode og grenseverdier
Hvis det finnes flere muligheter for geometri, plassering, dybde, avstand osv., så vil konfigurasjonen
som resulterer i høyeste verdi for magnetfelt benyttes. Magnefelt nivåene kan i praksis være lavere
(bedre) enn resultatene som er beregnet i denne rapporten.

3.1

Formel for elektromagnetisk stråling
Formel 10-1 angitt under, for beregning av elektromagnetiske felter i AC høyspentkabler, påvirkes i
hovedsak at tre faktorer:


Strømstyrke gjennom lederen (I)



Avstand mellom de tre fasene/lederne i et linje/ kabelsett (d)



Avstand fra beregningspunkt til linjen/kabelen (r)

For å forenkle beregningsgrunnlaget forutsettes en uendelig lang linje/kabel. Dette er en vanlig
tilnærming for denne typen tunge installasjoner.
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑙𝑢𝑘𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡(𝐵)
= 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡(𝑘) ∗

𝐹𝑎𝑠𝑒𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑(𝑑)
∗ 𝑆𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒𝑛(𝐼)
(𝐴𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑡(𝑟))2

Eller:
𝐵=𝑘∗

𝑑
∗𝐼
𝑟2

k er en konstant:
𝑘 = 2 ∗ 10−7

Formel 10-1: Forenklet formel for beregning av magnetisk flukstetthet (B), kilde REN

Formel 10-1 viser førøvrig at magnetfeltet avtar kvadratet med avstanden fra kilden som genererer
feltet. Det vil si at feltstyrken reduseres raskt når man fjerner seg fra ledning/kabel.

3.2

Bygninger som kan bli berørt
Ifølge Hardanger Fjellfisk AS driftes fiskeslakteriet på nabotomten til Sima omformerstasjon en gang
per uke i vinterhalvåret. I juli, august og deler av september er det to slaktedager per uke.
Arbeidsdagen er i snitt 7,5 timer. Per nå er det ti til tolv medarbeidere som jobber i slakteriet.
Hardanger Fjellfisk AS ønsker å øke produksjonen og dermed slakting i fremtiden.
Utredningsnivået på 0,4 µT (50 Hz) gjelder fiskeslakteriet selv om det driftes kun en eller maks to
dager i uken. De ansatte jobber faste dager i fiskeslakteriet og kan komme til å oppholde seg der i
lenger tid hvis driften endrer seg i fremtiden. Avhengig av beregningsresultater kan det bli ønskelig å
implementere magnetfeltreduserende tiltak.
Det ligger noen fritidsboliger øst for omformerstasjonen. Avstanden fra fritidsboligen til
høyspenningslinjene er omtrent den samme som fra fiskeslakteriet til høyspenningslinjene. Dermed
vil magnetfeltet fra høyspentlinjene gi omtrent samme magnetisk flukstetthet i fritidsboligene som i
fiskeslakteriet. For å forenkle simuleringene er fritidsboligene utelatt fra modellen. Resultatene som
beregnes for fiskeslakteriet vil også være gyldige for fritidsboligene. Hvis flukstettheten i
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fiskeslakteriet viser seg å være i nærheten av grenseverdien vil det gjøres mer detaljerte simuleringer
hvor fritidsboligene inngår.
Det ligger ingen bolighus, skole, sykehus eller barnehage i nærheten av Sima omformerstasjon.

3.3

Metode
Etter ICNIRP anbefalinger blir magnetiske felt i denne rapporten beregnet for AC luftledninger,
høyspentapparatanlegg og transformatorer ved en høyde over bakkenivå på 1 meter. Dette tilsvarer
høyden av de mest følsomme deler av menneskekroppen. Programmet COMSOL Multiphysics
benyttes til å utføre beregningene.
På grunn av årsvariasjoner i effektforbruk anbefaler Statens strålevern at vurderinger i forhold til
elektromagnetiske felter utføres på årsgjennomsnittet av forventet strømstyrke i strømførende
komponenter.
Resultatene viser en hensynssone rundt AC luftledning, høyspentapparatanlegg og transformatorer
hvor det magnetiske feltet overstiger Statens stråleverns utredningsnivå på 0,4 µT og ICNIRPs
grenseverdi til offentligheten på 200 µT (for 50 Hz). Dersom fiskeslakteriet blir liggende innenfor
denne sonen skal tiltak vurderes. Bildene viser kraftanlegget, transformatorbygningen, og
fiskeslakteriet som er den eneste bygningen som ligger tett på det nye kraftanlegget på Sima
omformerstasjon.
Figur 3-1 illustrerer de forskjellige områdene hvor magnetfelt forårsaket av anlegget skal beregnes.
Områdene er delt inn med fargekoder etter gjeldende grenseverdier for magnetfelt. Se Tabell 3-1 for
forklaring av fargekodene.

Figur 3-1 Fargekoder angir grenseverdier gjeldende for aktuell arealbruk.
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Tabell 3-1 Gjeldende grenseverdier for forskjellige områder i nærheten av Sima omformerstasjon
Farge

3.4

Gjeldende magnetfelt grenseverdi

Type eiendom / område

Type eksponering

0,4 µT utredningsnivå,
200 µT grenseverdi

Fiskeslakteri
Hytter
Bolighus

Langvarig eksponering

200 µT grenseverdi

Veier og gangveier
Andre offentlige områder hvor mennesker
ikke skal oppholde seg i lang tid

Generell offentlig
eksponering

1000 µT grenseverdi

Statnett driftsbygning

Yrkeseksponering

Ingen grenseverdi eller utredningsnivå
gjelder høyspent anlegg.

Bygning til høyspentanlegg og
transformatorer på Sima
omformerstasjon
Utendørs luftisolert anlegg på Sima
omformerstasjon

Ingen. Mennesker burde
ikke oppholde seg her mens
anlegget er i drift.

COMSOL Multiphysics software
COMSOL Multiphysics bruker «finite element analysis» for å gjøre beregningene. Magnetisk
flukstetthet er summen av magnetisk flukstetthet som følge av alle strømførende komponenter i
nærheten. COMSOL tar hensyn til faktorene som påvirker magnetfeltet som strømnivå,
faseforlegning, plassering og avstand mellom lederne.
Resultatet er magnetisk flukstetthet som forårsakes av vekselstrømmen i luftledninger,
høyspentanlegg og transformatorer på Sima omformerstasjon.
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Magnetiske beregningsresultater
Magnetfelt beregnes for Sima omformerstasjon bipolutførelse.
Figurene viser 420 kV høyspentapparatanlegg frem til Statnett / Statkraft sitt koblingsanlegg i Sima
transformatorstasjon.

4.1

Magnetiske felt

4.1.1 Innledning
Dette kapittelet beregner hvilke magnetfelt-nivå det er forventet at vil oppstå som følge av
etablering av 420 kV kraftlinje inn til Sima omformerstasjon.
4.1.2 Beregningsresultater med fokus på utredningsnivået til områder med langvarig opphold på 0,4 µT
Resultat av beregningene er vist i Figur 4-1. 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. Det gule feltet indikert på figuren strekker seg cirka 40 m ut fra anlegget.
Utredningsnivået gjelder forøvrig følgende områder:


Bolighus og hytter



Fiskeslakteri
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Figur 4-1 Magnetfelt med fokus på utredningsnivå på 0,4 µT

Beregningene viser følgende maksimale verdier for flukstetthet:


Fiskeslakteri og fritidsboliger øst for omformerstasjonen: 0,00037 µT



Riggområde: 0,05 µT



Statnett driftsbygning 2,27 µT

4.1.3 Beregningsresultater med fokus på grenseverdien til offentlige områder på 200 µT
Resultat av beregninger er vist i Figur 4-2. Alle områder som ikke er mørkerøde har magnetfelt under
grenseverdien for generell offentlig eksponering på 200 µT. 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 4-2 Magnetfelt med fokus på grenseverdi for offentlige områder på 200 µT.

4.2

Filter for overharmoniske spenninger
Likerettere som i NorthConnects anlegg kan medføre at overharmoniske spenninger overføres til
nettet. Dersom dette nivået går utover kravene som stilles til spenningskvalitet, kan en løsning være
å koble harmoniske filter til 420 kV-transformatorene på utsiden av stasjonsbygningen. De
overharmoniske strømmene vil da nødvendigvis gå i lederne fra transformatorene til filtrene.
Magnetfeltene fra disse vil være relativt små sammenlignet med bidragene fra overføringslinjene, da
overharmoniske strømmer i forbindelse med slike teknologier som vurderes for NorthConnect
generelt er små i forhold til 50 Hz-strømmen. Dessuten er det, som det fremkommer over, i dette
tilfellet meget god margin til utredningsgrensen på 0,4 µT. Derfor vurderes eventuelle filter for
overharmoniske spenninger ikke å ha praktisk betydning for magnetfeltene i tilknytning til dette
anlegget.

4.3

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.
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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 påvirkninger kan være så lav
som 0,5 mT. For disse kablene vil man ikke komme i nærheten av denne verdien, og derfor vurderes
det ikke nødvendig med magnetfeltreduserende tiltak for likestrømskablene.

4.4

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.

4.5

Magnetfelt fra omformeren
For alle beregninger og vurderinger for elektromagnetiske felt fra vekselstrøm tas det i denne
utredningen utgangspunkt i 50 Hz. Det forekommer 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.
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5.1

Oppsummering
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Dette kapittelet er en gjennomgang av resultatene av elektromagnetiske beregninger i forhold til
nasjonale og internasjonale grenseverdier og Statens stråleverns anbefalte utredningsnivå.
50 Hz magnetfelt som forårsakes av luftlinjene, høyspentanlegget og transformatorene i Sima
omformerstasjon er alltid under grenseverdien til offentligheten på 200 μT. Mennesker eksponeres
ikke for magnetfelt som er over gjeldende grenseverdi i forhold til norsk lov, som vist i Tabell 5-1.
Der hvor magnetfelt er over utredningsnivå på 0,4 μT i bygninger hvor mennesker (særlig barn, syke,
eller eldre) oppholder seg over tid må tiltak vurderes for å komme under 0,4 μT. Statens strålevern
krever ikke at tiltak må implementeres hvis det er forventet for høye kostnader, dårlig estetikk eller
negative konsekvenser for miljøet.
Tabell 5-1 Magnetfelt i forskjellige områder i nærheten av Sima omformerstasjon, i forhold til gjeldende
grenseverdier for 50 Hz.
Gjeldende
grenseverdi

Type
eksponering

Område

Er magnetfelt under
gjeldende grenseverdi
eller utredningsnivå?

0,4 µT utredningsnivå,
200 µT grenseverdi

Langvarig
eksponering

Bolighus og hytter

JA

Fiskeslakteri

JA

200 µT grenseverdi

Generell
offentlig
eksponering

Veier, gangveier, parker

JA

Andre offentlige områder hvor mennesker
ikke skal oppholde seg i lang tid

JA

Magnetfeltet i fiskeslakteriet og fritidsboligene øst for omformerstasjonen er beregnet til å ligge
langt under utredningsnivået for 50 Hz felt, på 0,4 µT. Magnetfeltet anslått til å ligge rundt få
maksimal flukstetthet langt under utredningsnivået rundt 0,00037 µT. Dette gjelder også for
fritidsboligene øst for omformerstasjonen.
Maksimalt magnetfelt i Statnetts driftsbygning er beregnet til å bli omtrent 2,27 µT. Utredningsnivået
på 0,4 µT gjelder ikke for dette bygget, da det vil være snakk om yrkeseksponering med grenseverdi
på 1000 µT. Dessuten kan det antas at Statnetts eksisterende koblingsanlegg bidrar med høyere
magnetfelt enn 2,27 µT i denne bygningen, da dette koblingsanlegget ligger tett innpå
driftsbygningen.
Da det er uvisst hva riggområdet vil brukes til i fremtiden kan det være aktuelt å vurdere dette opp
mot utredningsnivået. Maksimalt 50 Hz magnetfelt for riggområdet er beregnet til omtrent 0,05 µT,
altså langt under utredningsnivået.
Det vurderes ikke nødvendig med magnetfeltreduserende tiltak.

5.2

Ytre miljø
På grunn av at magnetfeltet alltid er innenfor grenseverdier for mennesker fastsatt av ICNIRP vil det
ikke være negative påvirkninger på plante- eller dyreliv i nærheten av linjene.
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Arbeidsmiljø
Det er ingen risiko for eksponering for magnetfeltet over grenseverdien til yrkesrelatert eksponering
på 1000 µT. Dette gjelder eventuelt kontrollrom på Sima transformatorstasjon.

5.4

Offentlig eksponering
Det er ingen risiko for eksponering for magnetfeltet over grenseverdien for offentligheten på 200 µT.
Dette gjelder alle områder utenfor gjerdet til Sima omformerstasjon, inkludert fiskeslakteri.

5.5

Langvarig eksponering
Magnetfelt er under utredningsnivå på 0,4 µT på alle steder der det kan skje langvarig eksponering i
dag.
De nærmeste bygninger med langvarig opphold er fritidsboligene øst for stasjonen. Disse
bygningene er mer enn 150 m bort fra omformerstasjonen. I Figur 4-1 har områdene som er grønne
magnetfelt under 0,4 µT altså under utredningsnivået. Som det fremgår av figuren ligger
fiskeslakteriet godt innenfor det grønne området. Lenger enn ca 40 m bort fra kraftanlegget er alle
områdene grønne, som betyr at magnetfelt som forårsakes av kraftanlegget på Sima
omformerstasjon er under utredningsnivå i disse områdene samt i alle fritidsboligene i Simadalen.
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6 Vedlegg
V e dl eg g 1 – Fo r s k j e l l i m a gn et f el t f r a m on op ol o g bi pol
Det har for en tidligere lokasjon (i Sima) av omformerstasjonen blitt utført beregninger for både
monopol og bipol.
Ved å sammenligne resultatene for magnetfelt i Figur 6-1 og Figur 6-2 er det tydelig at bipol gir større
påvirkning på omgivelsene enn monopol. Bipol er derfor alternativet med størst påkjenning.
Det er viktig å merke seg at denne lokasjonen lå nærmere fiskeslakteriet enn dagens, og dermed var
påvirkningen en annen. Resultatene i Figur 6-1 og Figur 6-2 er derfor ikke representative for
hvordan situasjonen vil bli med omsøkt tomt.

Figur 6-1 Magnetfelt fra monopol
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Figur 6-2 - Magnetfelt fra bipol
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