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Nort hConnect KS - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og
Storbritannia. Fastsetting av utredningsprogram.
Vi v ise r t il Deres melding av 17.0 2.20 11, mot er om saken, innkom ne høringsuttale lser og våre
vurder inger i ved lagte notat " Ba kgrunn for utredningsprogram" av i dag.
I medhold av forskr ift om konsekv ensutredn inger av 26. 06.2009, fastsetter herved Norges vassdrags- og
ene rg id irektorat (NVE
) et ut redningsprogram for den planlagte nye lik estromsfo rbi ndelsen me llom
Norge og Storbritannia.
Konsekvensutredningen ska l i nødvend ig utstre kn ing omfatte de punkter som e r skissert i ved legg Ill b i
forskrift om ko nsekvensutredn inger av 26 .06.09 . NV E har forelagt utredningsprogrammet for
Miljøverndepartementet i he nhold til § 8 i samme forskrift
Konse kvensutredningen omfatter alternat iver berører Su ldal, Sauda og Samnanger kommuner som
iland fori ngspunkt er. Konsek vens utredni ngen skal om fatte meldte traseer og an legg slik de forekommer i
me ld ing av 17.02 .2 0 11. Utredningen ska l i tille gg om fatte de alternativer og temaer som er t att inn og
beskrevet i utredningsprogra mmet. Virkn inger av bianlegg og terre nginn grep som f.eks. anleggsveier,
bygninger og ka ier skal vurderes for alle re levante utredningstema som er angitt i dette program met.
Vurderingene ska l også inneho lde beskrive lse a v transport og virkn inger for plan lagt og eksisterende
in fra struktur (kr aftledninger, ve ier, j ernbane, te lenett, vann- og avløps ledninger osv.) Virkn inger skal
vurderes for både anleggs- og driftsfase for a lle relevant e utredningste maer.

Utredningsprog rammet er temat isk oppdelt og omtaler bade prob lems tilling er som ska l be ly ses og
frem gangsmåte som skal brukes. NVE mener at en konsekvensutredning i henhold t il
ut red ningsprogrammet v il gi et godt grunnlag for å beslutte om an legget ska l by gges og eve ntuelt
hvilket a lt ernat iv og ut form ing av anlegget som samlet g ir minst negative virkn inger for nat ur, milj o og
sam funn.

Pa ba kgrunn av forskriften, meldingens forsl ag til utre dningspro g ra m, innkomne
hø ringsuttalelser og egne v urderi nge r, ha r NVE fastsatt de kr av som følger under. De enkelte
kr a v er utdy pet i notatet "B akg runn for utre dningsprog ram" av i dag.
E-post nve@nve no, Internett, wwwn ve.n
o, Postboks5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon 22 95 95 95, Telefaks 22 95 90 0 0
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Side 2

EE,
1. Beskrivelse av anlegget
NVEs "Veileder for utform ing av søknad om anleggskonsesj on for kr aftoverfori n gsanle gg"b eskri ver
h vordan en konsesj onssøknad skal ut fonnes. En søknad etter denn e v eilederen vil ivareta flere av
utredningstemaene som er listet opp i forskrift om konsekvensutredninger, blant annet for temaene
begrunnelse, beskr ivelse av anlegget og beredskapshensyn. Vurdering av anleggets virkn inger for m iljø
og samfunn vil fremgå av konsekvensutredningen. I ko nsekvensutredningen skal det g is en kort
opp summering av sø knaden der folgende punkter inngår:

•

Begrunnelse for søknaden
Beskrivelse av anleggene, herunder omsokte og vurderte alternativer for ledningstrase,
omformer/transformatorstasj oner, nodvend ige bianlegg, og eventuelle behov for
sentr alnettsfor sterkn inger.
System løsn ing

•

Tekn isk/ok onomisk vurderin g

2. Alternative løsninger
NVE ber om at det i utredn ingsarbeidet vurderes følgen de alternativ i tillegg til de me ldte
ilandføringspunkter:

Samn ang er komm une:
Iland føring Samnanger:

Nytt a lternativ med Handføring av likestrømskabe len og tilknytning til sentralnettet ved Samnanger
transformatorstasj on . North Connect KS skal vurdere a lternativet opp mot ilandforing Kvilldal og
Sauda, herunder virkninger for sentralnettet ved de ulike iland føringspunktene .

Suldal komm une:
Ilandfør ing Kvillda l:
Dersom NorthConnect velger a ga v idere m ed dette alternativet, skal v irkningene for sentralne ttet
med to kabler inn til Kvilldal og ny p lassering av likeretteranlegg vurderes.

Sauda komm une:
•

Ilandføring Sauda:

A lternat iv ilandføringer i Sauda skal kort vurderes for omradene Ramsne s og Honganvik. Sauda
komm une skal kontaktes. Det skal ogsa kort beskr iv es fordeler og ulemper, her under okon om i, ved
etablering av omformeranlegg helt eller de lvis i fje ll.

Øvrige alternativer

.,
FE
•
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Dersom det gjennom utredningsar beidet fremk ommer andr e ak tuelle alternativer som
eksempelvis krever m indre investeringer for sentralnettet e .l, skal disse vurderes på linj e med
øvr ige u tredningsp likt ige altern at iver. V urde rt e losninger som ikke er aktue lle skal besk rives
slik at det tydelig kommer frem hvorfor man har valgt ikke gå videre d isse .

a

Kabel
• Kabel Uord- og sj økabel) som a lternativ til luftledning på strekn ingen fra ilandførin gspunkt til
omformerstasj on, g is en genere ll beskrivelse. Utredningen skal omtale m iljømessige,
økonom iske, tekn iske og driftsmessige forhold ,

EA
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Es.,
3. Prosess og metode
Konsesj onssø knaden ska l utarbeides i samsvar med NVEs "Veileder for utforming av søknad om
anleggskonsesj on for kr aftoverforin gsanlegg" . K apittel 6.5 i veilederen skal er stattes av
utredningsp rogrammets kapittel 3 og 4 som beskr iver hvordan utredningene skal gjennomføres og hvilke
virkn inger av tiltaket som skal utredes.
Konsekvensutredningen skal følge utredningspr ogrammets struktur. Delutredninger og temaer som
henger sammen skal sees i sammenheng.
Der det er hensiktsmessig vil NVE anbefale at t iltakshaver under utredningsarbeidet vu rderer a oppre tte
en samradsgrupp e. Gruppen kan bestå av representanter fra komm unen(e ), berort e gr unneiere og de
antatt viktigste b erørte loka le organisasj oner.
Miljøverndepartementets veilederT - 1177 om "Konsekven sutredn inger etter plan- og bygningsloven" gir
ve iledning for arbeidet med enkelttemaene m iljø, naturressurser og samfunn . NVE anbefaler at det
brukes standard metodikk, for eksempel D irektoratet for naturforvaltnings håndbøker og NV Es veileder
der d isse anses relevante . Statens vegvesens håndbok 140 anbefales brukt.
Det skal kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er br ukt for a vurd ere v irkningene av
an leggene . Eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av data og metoder ska l
beskrives.
Både fordeler og ulemper ved prosj ektet skal belyses og t iltak som kan redusere eventuelle negative
virkn inger i anle ggs- og driftsfasen skal vurderes for alle relevante temaer. Eksempler på slike
avbot ende tiltak kan ve re : tr asej usteri nger, bevisst valg av maste- og linetyper, material valg- og
fargevalg, tiltak for fugl, skansom traserydd in g, vegetasj onsskjermer, revegetering, stoyskjerm ing, mm .
K unnskap som er nødvendig for a ha tilstrekkelig beslutningsgrunn lag for konsesj onsvedtaket innhentes
gjennom konsekvensutredn in ger. Dersom kunnskapsgrunnlaget når det gjelder naturmangfold er
mangelfullt med hensyn til om tiltaket kan gjennomfore s, skal det foretas fe ltbefaring. Det skal vurderes
om befaring/undersokelser gjennomfore s som en del av konsekvensutredningen eller senere som en de l
av detaljplan eller milj ø- og transportplan i forbinde lse med eventuell detalj prosj ektering av anlegget.
I de ti lfeller der det er gjennomført registrerin ger ska l det oppgis dato for feltregistreringer, befaringsrute
og hvem som har utfort feltarbeid og art sregistrerin ger.
NorthConnect KS skal kort redegjøre for konsesj onsprosessen i Storbritannia.
N VE b er tiltakshaver om i nødvend ig grad å ta kontakt med regionale myn digheter og berørte
kommuner i utredningsarbe idet. T iltakshaver opp fordres videre t il å ta kontakt med NVE før søknad
med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes t il formell behandling.
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4. Tiltakets virkninger for miljø og samfunn
Landska p og visualisering

•

Det skal gis en beskrivelse av landskapet som anlegget berører.

•

Landskapsverdiene i traseene og tilgrensende områder skal beskrives. Anleggets virkninger for
landskapsverdiene skal vurderes. Vurderi ngen skal ta hensyn t il eksisterende inngrep i
landskapet.

•

Anlegget skal visualiseres. Visualiseringene skal gi et representativt bilde av de utredede
traseene og plassering av transforma torstasj onen/omforme rstasj onen.

Fre mg angsmat e:
De overordnende t rekkene ved landskapet beskrives i henhold til Nasj onalt referansesystem for
landskap (www.skoglandoglandskap.no) . Det anbefales en detaljeringsgrad tilsvarende
un derre gionni v a eller m
er detaljert .
Tekst, bilder og kart skal benyttes for abeskrive landskapsvirkningene.
Visualiseringene skal utføres som fotomontasj er. Søker kan vurdere a bruke 3D bilder/anima sj on
fra standplassene i tillegg til fotomontasj er. T iltakshaver skal i samarbeid med berørte kommuner,
fylkesmannen og kulturminneforvalt ningen i fylkeskommunen vurdere representative
fotostandpunkter. Aktuelle områder kan være dal- og elveb yssinger, ved tett bebyggelse,
ferdselsårer, særlig viktige friluftsområder og kulturmilj øer mm. Fotostandpunktene og -retni ng
skal vises på et oversiktskart .
Utredn ingen for landskap skal ses i sammenheng med utredning for friluftsliv og reiseliv.
K ulturminner og kulturmi ljo

•

Kjente automat isk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturm inner, nyere tids kulturminner
og kulturm ilj o i traseene og i influensområdet, skal beskr ives og vises på kart. Med
influensområder menes de områder hvor kulturminner og kulturmilj ø kan bli vesentlig visuelt
berørt. Influensområdet vil ofte være betraktelig større enn selve tiltaksområdet.

•

Kulturmi nnene og kulturmi lj oen es verdi skal vurderes og vises pa kart.

•

Direkte virkn inger og visuelle virknin ger av tiltaket for kulturminner og k ultu rm i lj o skal
beskrives og vurderes . Dette skal gjøres både for tiltaksområdet og influensområdet.
Tiltaksområdet omfatter de enkelte trasealternativene med tilhørende tekniske inngrep
(trafostasj oner, veier, etc.)

•

Potensialet for funn av automat isk fredete kulturminner i traseene skal beskrives og vises på
kart. Dette inkluderer vurdering av kulturminner i sj o/vassdrag.

•

Det skal redegjores kort for hvordan virkn inger for kulturminner kan unngås ved
plantilpasninger.

Fremg angsma te:
Utredningen skal bygge på eksisterende kunnskap, og relevant dokumentasj on skal gjennomgås, for
eksempel Askeladden kulturminnedatabase ( www.ra.no). Kulturminnemyndighetene og re levante
regionale og lokale myndigheter/info rm anter skal kontaktes. Fylkeskommunen er regional
kulturmi nnemyndighet, men s det for kulturminner i sj o er Norsk Maritimt Museum. For strekni nger
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el ler omr ader pa land hvor gjennomgang a v dokum
en tasj on o g kont akt med myndigh eter e ller
loka lkj ente v iser at potensialet for funn av h itt il ukj ente a utomatisk fredete kulturminner er stort,
skal vurderingene i no dvend ig gra d suppleres med befaring av personell me d k ulturmi n nefaflig
kompetanse .
Kulturminneundersøkelser i sj ø gjennom før es når endelig trase for sj økabelen er fastlagt .
R iksantik vare ns "R ettleiar: K ulturmi nn e og kulturmiljø i kons ekvens uugr eii ng ar" (2003) og NV Es
vei leder 2/2 004 "H ens ynet til k ulturmi n e r og kulturmiljøer ved etablering av energ i- og
vassdra gsanlegg ", kan benyttes i vurderingen. For vurdere de visuelle virkningene kan NVEs
vei leder 3/2008 " Visuell innvirkn ing pakulturmi n e r og kul urmi ljo"b enytt es. Databasene
"Askeladden" (oversikt over fredete kulturminner og kulturm ilj oer) og SEFRA K-re gisteret (register
over eldre bygninge r og andre kulturm inne r) kan benyttes til utredningsarbeidet .

F riluftsliv
•

Det skal redegjøres for viktige fr iluft so mråder som kan bl i berort av anlegget. Dagens bruk av
friluftsområdene ska l beskrives.

•

Det ska l vurderes hvordan anlegget vil kunne påvirke dagens bruk av områdene.

Fre mg angsma te:
Informasj on om dagens b ruk av området ska l innhentes fra lokale my nd igheter, a ktue lle
interesseorganisasj oner og andre loka lkj ent e . Direktoratet fo r natur forv altnings handboker nr.I8
"F riluftsliv i kon sekv ensutredninger etter p lan- og bygningslo ven" (200 1) og nr. 25 "Kar t l eggin g og
verdsett ing av fri luftsl ivsom
r a der" (2004) kan benyttes i utredningen. V iktige om råder ska l vises på
kart .

Naturmangfold
Naturtyper og veg etasjo n
•

Det skal utarbeides en oversikt o ver verdifu lle natu rtyper som kan bl i berort av an legget. (jf.
D ire ktoratet for naturforva ltnings hånd bok nr. 13)

•

Kj ente kritisk tru ede, sterk tru ede og sarb are arter, j f. N yeste versj on av Norsk Rødliste, som kan bli
berort av anlegget skal beskr ives.

•

Potensialet for fann av ukj ente kri tisk truede, sterkt truede og sår bare arter, j f. nyeste versj on av
Norsk Rødliste, skal vurderes.

Fremgangsmåte:
Vurd eringene skal bygge på eksisterende dokumentasj on. For vurdering av kj ente kritisk truede, sterkt
truede og sarbar e art er skal nyeste versj on av Norsk Rø dliste benyttes. Der e ksisterende dokumentasj on
er mangelfull skal det gjenn om fores feltbe faring. Informasj on om naturtyper og vegetasj on som kan bli
vesentlig berørt av anlegget skal vises på kart . Sensitive opplysninger ska l merkes " unntatt offentl ighe t" .
Vurderingene skal også gjøres for anlegg i sj ø.

Fugl
•

Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av anlegget, med spesielt
fo kus pa arter pa Norsk Rodliste, ansvarsart er og j aktba re arter.
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•

Det ska l vurderes hvordan anlegget kan påvirke kri tisk truede, sterkt truede og sårbare arter (jf.
nyeste v ersj on av Norsk Rod liste), gjennom forstyrre lser, ko llisj oner og ele ktrokusj on. Omra dets
verdi som trekklokalitet og ev. virkninger av anlegget for økolog isk funksj onsområde skal
beskr ives.

Fre mg angsmate:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasj on og kon takt med loka le og reg ionale
mynd igheter og organisasj oner/ressurspersoner. Der eksisterende dokumentasj on av fugl er mangelfull
sk al det gjennomføres feltbefaring. Informasj on om fugl som kan bli vesentlig berørt av an legget skal
vises fortrinnsvis vises p å karl. Sensitive opp lysn inger, skal merkes " unnt att offentlighet" .

A ndre dy rearter
•

Det skal utarbeides en oversikt over dyrearter som kan bli vesentlig berørt av anlegget.

•

Det skal vurderes om viktige øko logiske funksj onsområder i og i nær tilknyt ning til traseen(e) for
kritisk truede, sterkt tru ede og sarbare art er kan bli berort av anlegget ( j f. nyeste versj on av N orsk
Rodliste).

Fremgangsmåte:
V urderingene skal bygge på eksisterende dokumentasj on og kontakt med loka le og regionale
myndigheter og organ isasj oner/ressurspersoner. Trekkruter for hj ortedyr og eksisterende registreringer
av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter skal kartfestes. Sensitive opply sninger skal merkes
" unntatt offent lighet". Vurderi ngene skal også gjøres for anlegg i sj ø .

Saml et belast ing,
•

•

if. naturmangf oldloven $ I 0

Det skal vurderes om eksisterende e ller p lan lagte inn grep i området kan påv irke
forvaltningsmalen e for de samme arter/naturtyper som ti ltaket kan ha vesent lige virkninger

for.

Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutv iklingen til disse arter/ naturtyper kan bl i
vesentlig berørt.

Fremg angsmåte:
Vurderingene ska l bygge på kj ent og tilgjen gelig in form asj on om andre planer og utredede virkninger
for naturmangfold. I vurderingen skal det legges vekt på ti ltaket s virkninger for even tue lle forekomster
av verdifulle naturtyper (jf. D irektorat et for naturforva ltnings H andbok 13, true de naturtyp er i nyeste
versj on av N orsk rød liste for naturtyper), utva lgte naturtyper utpekt j f. nat urm angfoldloven $ 52 og
økosystemer som er viktige øko logiske funksj onsområder for truede arter i nyeste versj on av N orsk
rød liste og prioritert e arter utpekt j f. naturmangfoldlo ven $ 23.

N aerings og samfunnsinteresser
Verd iskap ning
•

Det ska l beskrives hvordan anlegget kan påv irke økonomien i berørte ko mmuner, herunder
sysselsetting og verdiskaping loka lt og regionalt.

Fre mg angsma te:
Beskrivelsen skal bl.a. baseres på erfaringer fra tidligere prosj ekter.
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Reiseliv
Reiselivsnæringen i området s kal beskrives, og anleggets mulige virkninger for reiselivet skal
vurderes.
Fre mg angsma te:
Vurderingene skal bygge på informasj on innhentet hos lokale, regional e og se ntral e myn d igheter,
organisasj oner og reiselivsnæringen. Erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre land
bør innhentes. Vurderingen av virkninger sk a l ses i sammenheng med de vurderinger som gj ør e s
unde r temaene " la ndska p" og " fril ufts liv".
l andbruk
Landbruks a kti vit et so m blir berørt av an legget ska l beskrives, og virkninger for j ord- o g
skogbruk, he rund e r driftsulemper, typ er skogsareal som bero re s og virkning for produksj on, skal
vurderes .

Framgangsmåte:
L okale og regi onale landbruksmynd igheter ska l kontakte s .

L ufifa rt og kommun ikasj onssyste me r
Det sk a l gj øtes rede for an leggets v irkn inger fol' omkringliggende radaranlegg,
navigasjonsanlegg og kommunikasj onsanlegg for luftfarten.
An leggets virkninger for inn- og utflyvningspro sedyrene til omkri ngl iggende fly p lasse r skal
vurde res .
•

Det ska l vurderes o m anlegget utgjø r and re hindringer for luftfarten, spes ie lt for lavtfly vende ny
og heliko pter.
V irkninger for a ndre kom m unikasj onssyste me r sk al vurde res .
Det skal redegjø res for hv ilke luftstrekk so m antas a t bør merkes ette r forskrift om merking a v
luftfartsh inder . M uligheter for disp e nsasj on eller va lg av type merk ing ska l: be skrives .

Framgangsmåte:
Avinor, ved flysikringsdivisj onen, ska l kontaktes. Aktue lle operatører av lavtflyvende fly og
helikopter skal også kontaktes.
Fi s ker i og hav bruk

Fiskec.og havbruksinteresser i p lano mrå det og hv il ken innvi rk ning tiltaket eventuelt kan ha
for d isse, skal beskr ive s. V iktige fiskeriaktiviteter og gyt eo mråder for fisk og ska lldyr langs
de aktuelle traseene skal inngå i vurderingen, herunder de forskj ellige sesonger som kan ha
betydning.
•

Skipsl e ier, opps lagsplasser og an kri ngsom
r ade r skal beskr ives .
Kabe le ns e vent uelle virkn inger for ferdse l på sj øen sk a l vurderes.
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•

M eto de for legging av kabel en ska l beskri ves . Hvordan kabel legging en best mul ig kan
gjennomføres for å unngå konflikt med trålfiske, annet fi ske og oppankr in gsplasser skal
vurderes.

Fremg angsma te:
Eksisterende dokumentasj on og informasj on ska l gjennomgås og eventue lt supp leres. Loka le og
regionale fiskeri- og havbruksmyndigheter skal kontaktes for innsamling av opply sninger om
dagens akt ivitet og e vent uell fremtid ig a ktivitet. Kyst verket kontaktes for å innhente informasj on
om skipsleder mv. Fiskerlage t Vest kontaktes ved plan legging av leggefasen for kabelen .
Havforsknings inst ituttet kan k ontaktes for in nhent e eventuel l informasj on om bruskfisk og
sj øpattedyr.

a

A realbruk
Forholdet til andre offentlige og private p laner og eventue lle krav t il endr ing av gje ldende p laner
etter plan- og bygningsloven ska l beskr ives.
Eks istere nde og planlagt bebygge lse langs det nye anl e gget kart legges. Et omr ade på LOO met er
fra senterlinj en ska l kart legges. Det ska l skilles mellom bol ighus, sko ler/ba rneha ger,
fr itidsboliger og andre bygn inger og v ises avstand t il sen terlinj en.
•

Områder som er vernet etter naturmangfold loven, 'kulturminne loven, og/e l ler plan - og
bygning sloven, og vassdrag vernet ette r Verneplan for vassdrag som b lir berørt av anlegget skal
beskrives og v ises på kart. Del ska l v urderes hvordan tiltaket eventuelt vil kun ne påv irke
verneverdiene og verneformålet.

•

Arealbehov og fordeling på arealtyper som bånd legges ska l beskr ives . Eventuelle virkn inger for
eksisterende og planlagte tiltak som for eksempel hyttefelt, ste inbru dd og masseuttak skal
vurde res.

•

T iltakets eventue lle reduksj on av inngrepsfr ie omra der (IN ON) skal ta ll- og kartfe stes.

Virkninge r ovenfor en annen stat
•

Det skal redegjøres for mulige v irkn inger ovenfor en annen stat som kan bl i berørt av t iltaket,
herunder samfunnsm essige, økonom iske og milj ø messige forhold.

Fre mg ang sma te:
Utredningstemaer og ansvar for utredningsarb eid et ska l avklares i samarbeid med berørte
my nd igheter og interesser i Storbritannia .
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Elektro mag netiske felt

For vekselstrømsnettet skal fø lgende gjennomføres:
o

Bygg som ved gjennomsnittlig arlig strombe lastning kan bli eksponert for magnet iske
felt over 0,4 µT, skal kartlegges. Typer bygg, antall bygg og magnetfe ltstyrken skal
beskr ives. Beregningene skal inkludere eventuelle eksisterende ledninger som
parallellføres med planlagte tiltak.

o

Det skal gis en oppsummering av eksisterende kunnskap om kraft ledninger og helse.
Tiltakshaver skal ta utgangspunkt i gjeldende forvaltn ingsstrategi for kraftledninger og
magnet felt, ned felt i St. prp. N r. 66 (2005-2006), og i strå leve rnets anbefalinger på
w ww .nrpa.no .

o
•

T

Dersom bygg blir ekspone rt for magnetfelt pa over 0,4
kan redusere feltniva.

skal det vurd eres tilt ak som

Det skal gis en kortfattet oppsummering av hvordan magnetfelt fra likestrømsledninger kan
påvirke helse, der det blant an net henvises til nasj onal og internasj onal litteratur og
retningslinjer. Herunder skal magnetfelt fra likestrømsledningen beregnes.

Fremgangsmåte:
Statens stralevern kan kontaktes for innhen ting av informasjon.
Forurensning
Støy

•

Stoy fra kraftledningen og aktuelle transformatorstasj oner skal beskrives.

•

For transformatorstasj oner skal det utarbeides stoy sonekart .

Fra mg ang sma te:
Støyutredningene skal ta utgangsp unkt i "Retningslinj erf or behandl ing av sta y i arealp lanlegg ing "
(T- 1442) og " Veileder til retningslinj e f or behandling støy i are alp
l an legging " (TA-2 115)
utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslipp og avrenning
•

Mulige kilder t il forurensning fra anlegget skal beskrives og risiko for forurensing skal vurderes
i anleggs- og driftsfasen. For transformatorstasj oner skal mengden av olj e angis.

Dri kkevann
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Fremgangsma te:
Mattilsynet og eiere/ansvarlige
av loka le drikkevannselskaper bor kontaktes for
dokumentasj on av drikkevannskilder som kan b li berørt.
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5. Formidling av utr edningsresultatene
Konsekvensutred ningen ska l foreligge samt id ig med konsesj o nssø knad etter energ iloven, og vil bli sendt
på høring sammen med sø knaden. Konsekve ns utredning og søknad skal gjøres tilgjenge lig pa int erne tt.
NVB gjennom fører elektron isk hø r ing av sø knader, og all dok umentasj on må derfor sendes NVE
dig ita lt. NV E kan konta ktes for a vtal e antall papireksemplarer.
Søknad med konse kvensutredning ska l normalt utgjøre et sam let dok ument, j f. fors kr i ft om
kon sekvens utredning er $ 9. T ilt akshaver skal utforme et sam mendrag av konsekvensutredn ingen
beregnet for offentl ig distribusj on. NV E anbefaler at det utarbeides en enkel brosj yre .
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Bakgru nn for utredningsprogram
Nort hConnect KS/ Ny likestromsforbindelse mello m Norge og

Sa ker/s ak:

England

Postboks 5091 Maj orstua
030 1 OSLO

-

Rogaland/Sauda, Suldal, Bokn, Karmøy, Finnøy, Rennesøy og
Fylke/komm une :

Kvitso

I'!!)iKf]
S'S"Egan
lormod
Nsvag'
Saksbehandler:

oao

Middelthuns gate 2 9

Telefon: 22 95 95 95
T elefaks: 22 95 90 oo

F-post: nve@nve.no
Internett : www.nve .no

Kristian Marcussen

Sign.·

6 50 n 7win

{

s ocs wvA

Bankkonto:

Vår ref.:

NVE 20 l lO1044-29

Sendes til:

Nmt hConnect KS

KN notat 15/11

0827 1o 14156

I nnhold

2
3
4

5

Meldingen
,
1.1
Begrunnelse
I .2
Beskr ivelse
Behandling
2 .1
Høring og møter
Innkomne merknader
NVEsvurdering av forslaget til utredningsprogram
4.1
Supplering og presisering av utredningskrav
4. 1.1
rnnledning
4.1.2
Beskri velse av anlegget
4. 1.3
Alternativer
4.1.4
Prosess og metode
4.1.5
Tiltakets virkninger for milj ø og samfunn
4.2
Utredningskrav som ikke er inkludett
Oppsun, mer ing

2

,

2
2

,

5
5
S
9

l0
10

l0
,
,
,

11
,.. 12
13
15
16

,
1
1.1

Side 2

Meldingen
Begrunnelse

Norges vassdrags- og energidirektorat mottok den 17.02.2 0 11 meldin
g med forslag til
utredningsprogram fra selskapet North Connect KS for etablering av en ny likestrømsforbindelse
me llom Norge og Storbritann ia. Likestrømsforbindelsen er benevnt "NorthConnect" og er planlagt
med kapasitet på mellom 120 0 og 2000 M W .
[fø lge Nmt hConnect KS vil utveksling til Storbritannia bl.a. gi j evnere kraftpris til forbrukere, øke
forsyningssikkerheten og bidra til en bedre utnyttelse av energiproduksj onen i begge land. Selskapet
ser også en klimagevinst ved tiltaket, ved at norsk vannkraft kan erstatte energiproduksj on basert pa
fossilt brensel i Storbritannia.

1.2

Beskri velse av tiltaket

Det meldte tiltaket består av en likestrømskabel i sj øen frem til ilandføringspunktet og videre som
kabe l eller luftledning frem til en omformerstasj on. Da kraftsystemene i begge land er basert på
vekselstrøm, er det behov for et anlegg som omformer strømmen fra likestrøm til vekselstrøm og
omvendt. Area lbehovet for en omformerstasj on er cirka 150 dekar for tradisj onell likestrømstekn ologi
(LCC) og noe mindre for VSC-tekn ologi.
NorthConnect KS har meldt to alternative ilandføringspunkter for kabelen. Alternat iv I er ilandføring i
Sauda, og alternativ 2 er ilandføring i Kvilldal i Suldal kommune (figur I).
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Figur I - Overs ikts kart over ka be ltrase for ilandføring Sauda (v enstre) og ila ndfo ring Kvilldal (hoyre). BI stiplet

linje viser kabeltraseen
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Side 3

For alternativ 1 Sauda, er det foreslått enten kabel langs eksisterende turveg frem til
omformerstasj onen, eller luftledning på sør-østsiden av sentrum parallelt med eksisterende ledning fra
Sønnå kraftverk. Arealet for omformerstasjonen er markert med grønt i figur 2.

I

I
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Luftlodning

.\ .
.I

Figur 2 - Oversiktskart over alternativ Sauda. Blå stiplet linje viser traseen for alternativ med kabel. Heltrukket linje
viser tr ase for luftled n in g. G rønt felt viser planlagt a r ea l for om for merst asj onen.
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Alternativ 2 er ilandføring i Kvilldal i Suldal kommune. Kabelen følger i dette tilfellet Hylsfjorden inn
mot Hy len, før den krysser Kvilldalsvatnet. Omformerstasj onen, markert med grønt felt i figur 3, er
planlagt i Kvilldal.
Meldingen skisserer flere trasealternativer med luftledning, kabel i mikrotunnel, eller kabel i
vegtunnel. Alternativene er vist i figur 3.
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Figur 3 - Oversiktskart ov er ib ndforing i Kvilldal. Stip let linje viser kabelalter. ativer, heltrukket linj e viser
luftledningsalternativ.
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2 .1

Behandling
Horing og moter

Me ldingen med forslag til utredningsprogram ble sendt på horing 05.04.2 0 11, med fr ist for utta lelse
03 .06 .20 11. Det ble arrangert møter med Suldal og Sa uda komm uner 11.04 .20 11, og et o ffentlig møte

på kve lden samme dag.
Fø lgende instanser fikk søknaden t il uttale lse :

Lokale my ndigheter: Suldal kommune, Sa uda kommu ne, Tysvæ r ko mm une, Bo kn kom mune, Karmøy
komm une, Finnøy kommune, Rennesøy kom m une og Kvit søy kommune
Regionale my ndigheter: Fy lkesmannen i Roga land og Rogaland fylkesk ommune
Sentra le my ndighe ter: Riks ant ikvare n, Direkt ora tet for naturforv altn ing, Statens landbr uksforv altnin g,
St atens strålevern, Kystverket - vest, Fiskeridirekt oratet R egion vest og region Sør og Staten s
vegvesen - Region vest.

Interesseorganisasj oner: Norsk Or itologisk foreni ng, Den N orske Turistforening, Stavanger
Turistforening, N orges Naturv ernf orb und, N at urvernf orb undet i Rogaland, "Norges M ilj øvernforbund,
Fo rtidsm inneforeningen i Roga land, Bellona, Friluftsrådets fellesorganisasj on, Friluft srådet, N orges
Jeger- og Fiskerforbund, N orges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland.

Bonde- og småbrukarlag : Rogaland B ondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag - Rogaland fylkeslag
Skogeierlag: N orges Skogeierforbund, Vestskog BA, Sauda skogeierlag og Suldal skoge ierlag.
Fiskerlag: N orge s Fiskarlag og Fiskarlaget vest
Øvrige instanser: Statnett

SF,BKK

N ett AS, Havforskningsinst ituttet og N orsk sj øfartsmuseum ,

Ori entering sinstanser: O lj e- og energ idepartementet, Milj øvern depait ernentet, Norsk inst itutt for byog reg ionsforskn ing og D irekto ratet for samfunnssikke rhet og be redska p.

3

Innkomne merknader

N VE har mottatt 16 uttale lser til meld ingen. Disse er sammenfatt et nedenfor.

Lokale my ndigheter
Ka rmoy kommune (30.05.20 11) vedtok folgende i form anns kapet den 30. 05.20 1I :
"Formannskap et i Karmoy kommu ne stiller seg p ositive tl fre ml agt f orslag pd utredningsp rogr amf or
ny likestro msf orb in delse me llom Norg e og Storbritannia. "
Sauda kommune ( 15 .06.20 11) fattet fø lge nde vedtak:
Sauda kommune meiner f orslag til utgreiing sp rogra m i me lding a langt p d veg er dekkande f or agi eit
g odt bilde av verkn ader og eit godt gru nnl ag f or komm unen si behandling av konsesj onssoknaden.
likevel er det nokr ef orh old som bor utgre iast i tillegg og som
ligga f ore til den vidare behandling a
av saka.

ma

I. Ilandf oring sp unkt. I me ldinga er nemn t to altern ative loy sing ar, det eine i se ntrums omr adet og det
andr e pd austsida av fj ord en, i Sonnahavnomr d det. Sauda komm une me iner at alternativet p d

FI

Side 6

FE,
ma

sentrumss ida av elvane
vera lite aktuelt då ei vidaref oring av kabel herfra vil berora omf attande
ek sisterande infr astruktur og innebera kry ss in g a v 2 elvar , bade Nord elv og St ore lv. Sauda kommun e
onskjer difor at det i konsekvensutgreii n g ane blir arbeidd vidare med utgangsp unkt i alternativet i
Sonnahavnomr d det, Sme lteverk somr a det, R ams nes og Hongan vik, bade ilandfor i ng s- og
omf orma ra nlegg et.
2. Wed il andf ori ng i Sonnahavn er det berre l ufi sp ent il omf ormaranl egget som er nemn t. Sauda
kommu n e me iner at det her
utgr eiast kabling lang s sora ustsida av Storelv. Dette
kablingsaltern ativet vil bero ra lang t mi ndre infr a str uktur, ein vl unnga elvekryss ing ar og del vil f øra
til kortare stre kning o g mi ndr e inngrep .

og ma

3. Omf ormara11/egget er i meldinga berre nemnt som eit fri l ufi sanlegg. Sokare n har i møte med
komm unane nemn t muligheten f or ei! anlegg i fj ellha ll i tilkn y ting til kop lingsanlegget pa Austarheim.
Eit anle gg (fjell vil mi ni me ra stoyp ro blema tikken samstundes med at anlegg et ikkje vil legga beslag
pa landbruksj ord. Sauda kommun e onskjer dette alterna tivet utgr eidd. Til dette alternativet må det og
vurdera st j ordkabel pa heile stre kning a
4. Stoy. Det må takast særleg hensy n til st.øyskj erming uansell k va alternativ som blir valgt.

5. F or urensing . D et er ei kj ent pro blems tilling at sme lteverk sp rosessane gjennom tidl egare drh ar
tilført ulike stoff som er sedimentert i fj ord en. Det er viktig at e ventuelle kons ekvenser av ei
kobe/Legg ing gj ennom dette blir klargj ort.
6. Smm å kraftverk. Utløp et f rå dette ligg ne rt Sonna havn. llandforingsp unkte t
i samråd me d krafi selskap et Elkem Saudef a{dene AS.

ma tilp ass ast dette og

Reg ionale my ndig heter
Rogaland fy lkesko mmune (08.06.20 11) påpeker at det ikke er kj ente automatisk fredete
kulturminner i planområdet t il Sa uda-alternativet, men det er et potensial for ikke-registrerte
kultunn inner fra flere perioder. I de berort e sj oomra dene er det også potensial for f unn av marine
kulturminner.
I planområdet for Suldal er det ifølge fylkeskomm une n ikke kj ente automatisk fredete kulturminner,
men de ler a området kan ha et potensial for automatisk fredet e kulturminner, spesielt ved
Suldalsvatnet.
Det forutsettes at undersøkelsesp lik ten etter kulturminneloven § 9 blir ivaretatt i den videre
planleggingen, og det anbefales at undersøke lsene blir gjennomfo rt i forb inde lse med
kons ekvensutre dn ingen.
S entrale my ndig heter
Kystverket (08.06.20 11) foretrekker at kabler hovedsake lig legges i farvann som har status som
hoved led og at det tas hen syn til ferdsel. De anbefaler at insta llasj oner på sj ø bunnen legges mest mulig
samlet for a begren se arealer med restriksj oner . Den meldte sj økabeltraseen går i områder som er
area lfestede ankringsområder og gjennom, et deponiomr åde med bl.a. ammunisj on . Kystverket
foretrekker ilandføring i K viIlda! for å unngå ankr ingsområdet i Sauda.
T il fors laget t il utredningsprogram punkt 8.10, ber Kystverket om at "Sj øve1t sferdse l" inngår i
oversk rift en, og at virkninger for ferdsel og fremkommelighet på sj øen belyses både i anleggsfase n og
i driftsfasen. Særlig gjelder dette Sandsfjorden.

FA
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Statens landb ruks forvaltn i ng (20.05.2 0 11) ber om at eventuelle v irkninger for landbruket tas inn i
konsek ve nsutredningsprogrammet.
A ndr e
Statnett (06.04.20 11) v iser til sitt eget prosj ekt for en lignende kabe l t il Storbritannia ("N SN") og
mener omtalen.av dette prosj ektet er mange lfullt i meld ingen . Arealet for omformeranlegg i Suldal er i
stor grad sammenfallende med Statnetts prosj ekt. Ifø lge Statnett er e nke lte partier i Sandsfjorden sma l
og det er usikkert om det er nok p lass til bade N SN-kabelen og N orth C onnect. Statnett ber derfor om
at utredningsprogrammet i større grad tar hensyn t il Statn ett s prosj ekt.

I brev av 30 .05.20 11 mener Statnett at N orthConnect og deres eget prosj ekt N SN er gjensidig
ute lukk ende . Statn ett vurderer at sentralnettet i re gionen etter spenn ingsopp gradering ikke v il ha
kapasitet til to likestrømskable r pa 1400 MW i Kvilld al. Ved en eventuell tilknyt ning i Sauda påpeker
Statnett v iktigh eten av a gjennomf ore ana lyser av virkn inger for det innenlandske nettet.
Statnett påpeker også avta leforhold som må avkla res ved t ilknyt ningen av No11hConnect. For øvrig
mener Statnett at No11hConnect KS bør dekke en del av kostnadene ved spenningsoppgradering av
sentralnettet. De ber ogsa N orthC onn ect KS vurdere V SC -tekno logi pa lik l inj e med LCC-tekn olo gi .
D et henvises avsltJtningsvis t il forskr ift om syste mansvar i kraft system et (F oS) og forskr ift om
lever ingskv alitet i kraft systeme t (FoL) .

Norg es Miljovernforbun d (2 1.05.20 1l) er mot etablering av en l ike strom skabel mel lom Norg e og
Storbritann ia, og mener det be iler bø r etab leres ka bler me llom de ul ike regionene i Norge for gi

a

a kseptable priser. Eksport av strøm vil ifølge M iljøvernforbundet m uliggjøre mer utbygging av
vindkra ft i Norge .

Fiskarlaget Vest (24.0 5.20 11) påpeker at kabe len krysser flere trålfelt, og at fl ere lokale lag kun vil
akseptere at kabelen graves ned og er overtrå lbar i disse o mrådene .
Havforskningsinstituttet (25.05.2 0 11) viser til "O SP AR list of Th reatende and/or Declini ng Spec ies
and habi tats (2006-8) og påpeker at kabelen vil krysse gje nnom ulike bunn habit ater som v il kunne
skades av kabe len e ller av leggepro sessen . Se r lig frem heves eventuell påvirkn ing på filtrerende
organ ismer og å legras.
Havforskningsinstituttet anbefaler en kabe ltrase som i minst mulig gra d kommer i arealkonfl ikt med
kj e nte tob isfelt. Ved eventuell are al konfl ikt anbefales en leggemetode som er m est m ulig skånsom . D e
ønsker også dokumentasj on på at tobishabit aten e ikk e forr inges av nedleggingspro sessen og selve
kab elen.
På grun n av at sj øbunnen i de ler av N ordsj øen og Roga landsfjordene er ufullste nd ig kart lagt med
hensyn til bunnlevende organ ismer, ber Havforskn ingsinstituttet om en kartlegg ing av sj øbunnen langs
kabe ltraseene i forkant av kabe lutl egginge n . Det anbefales også etab lerin g av et overvåkn ingsprogram
som inkluderer virkn inger for de biologiske samfunnene langs kabeltraseen.

Fiskeridirektoratet, Region Sør (26.05.20 11) v iser til Fiskarlaget Vest sin utta le lse om at kabe len
kan a ksepteres dersom den graves ned og er overtr albar . De presise rer også at fiskerne fraskriver seg
alt ansvar for eventuelle skader på kabe len under fiske .

No rg es Fi ska rlag (3 1.05 .20 11) m ener kons ek vensutre dn ingen bor syn liggjore virkni n ger kabele n kan
gi for fi ske riaktivitete n sam men med and re pla nlagte tilta k (vind mo ller, opp dre tt , and re kab ler og ro r i
sj o) .
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For un ng ulemper for fiskerne, mener Fiskar la ge t det bør iverksettes avbøtende tiltak dersom den
foreslåtte traseen b lir va lgt .
T il forslaget til ut redningsprogram foreslås det st ilt krav om kont akt med loka le og regionale fiskeriog havbruksmyndigheter. Fiskarlaget presiserer at F iskarlaget Vest bør være kontaktpunkt med hensyn
på fiskeriakt ivitet sammen med Fisker id irektorate t. Fiskarlaget Vest bør kontaktes for vurdere
eventuelle avbøtende ti ltak. Havfo rs kningsinstit uttet bor kont aktes for innhen te oppdatert kunnskap
om påvirkning pa bru ksfisk, sj opatt edyr eller andre marine organismer.

a

a

Aktieselska bet Saudefaldene (03.06 .201 1) papeke r at fore slatt are al for omform eran legg berore r 66
kV-ledninger mellom Sauda og Sauda tran sform
a torstasj on. De ber om at dette t as hensyn til i den
videre planlegginge n og at konsesj onæren bær er al le kostnader forb undet med dette.
BKK Nett AS (3 1.05.20 1 I) mener vestl andsregio nen vil ha en økning i utbygging av ny fornybar
kraftproduksj on fremove r. De viser til studier som tilsier at økt utbygging av kraft sammen med
etablering av utenlandskab ler vil få store konsekvenser for kraftfl yten pa Vestlandet . BKK N ett m ener
derfor at virkninger for sentralnett et på V estlande t bør utredes, og at utredningene må be lyse
konsekvensene ved ulike term ineringspunkt . Vid ere bor utredningene ta hensyn til andre p lanlagte
kabler sammen med planer og potensial for ny fornybar kraftproduksj on i regionen.
O mformerstasj onens innv irkn ing pa spenningskval iteten boro gsa analyseres.
l e-post av 14.06.2 0 1I viser BKK t il ana lyser som t ilsier at Samnanger transformatorstasj on kan være
et bedre t ilknyt ningspunkt til sentralnettet enn Kv illdal, da behovet for nettforsterkninger på land
reduseres. De ber derfor om at virkn inger for sent ralnettet utredes dersom valgt tilknytningspunkt
flytt es fra Kvilldal til Samnang er transfo rm atorsta sj on .

Sauda Senterpa rt i (02.0 6 .20 1I) ber N orth Conn e ct se pa andre alternati ver for pla sseri ng av
omformerstasj onen. Av hensyn t il støy, arealbeslag og samfunnssikkerhet foreslås et alternativ i fj ell.
Dersom dette ikke er realiserbart foreslås Honganv ik e ller R amsnes som mer aktuelle områder.
V idere ber de om en utredning av j ordkabe la lternativ for hele strekn ingen. De mener også at det bør
tas hensyn til støyskj erming og e lektroma gn etiske felt ved v urdering av de ulike alternat ivene,
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4

NVEs vurdering av forslaget til utredningsprogr am

Pa bakgrunn av Statnetts meldin g med forslag til utredning

sprogram, innkomne merkn ader og egne
vurderinger, har NV E utfo rmet et utredningsprogram for den planlagte likestrømsforbindelsen mellom
Norge og Storbritannia.
Et utredningsprogram skal inneholde de punkter som er listet opp i vedlegg Ul i forskrift om
konsekvensutredninger av 26.06.2009, men skal avgrenses til de forhold som er vesentlig for miljø og
samfunn. Konsekvensutredningen ska] fokusere på det som er beslutningsrelevant. I stedet for
punktene under bokstav b i vedlegg Ill, som omtaler konsekvenser for miljø og samfunn, spesifiserer

NVE nærmere hva som skal utredes. Utredningskravene vil variere meliom ulike tih ak og NVE avgjør
hvilke temaer som er beslutningsrelevante for de anleggene som planlegges.
N VE mener at en konsekvensutredning i henhold til utr e dni n gsprogrammet vil gi et godt grunnlag for
å beslutte om anlegget skal bygges og eventuelt hvilket alternativ og utforming av anlegget som
samlet gir minst negative virkninger for natur, milj o og samfunn.

N VE har tatt utgangspunkt i sentrale utredningstemaer når vi har fastsatt programmet for en ny
likesh·ømsforbindelse mel lorn Norge og Storbritannia. AJle temaer som et foreslått i meldingen er
inkludert, men omstrukt urert og spesifisert i NV Es fastsatte utredningspro gram. NorthConnect KS sitt
forslag i melding en, erfaringer fra tidligere pro sj ekter og innk omne merknader danner grunn laget for
diskusj onen om hva som skal vurderes som beslutningsrelevante temaer, og for hva som faller inn
under utrednin gsp liken etter forskr ift om konsekvensutredn inger og utredningskrav i medhold av
energiloven.
NVE velger å dele inn utredningsprogrammet annerledes enn det NorthConnect KS har lagt til grunn.
Begrunnelsen fora inkludere eller ekskludere enkelte temaer er systematisert pa samme måte som
selve utredningsprogrammet. Kapittel 4.2 inneho lder presisering og utdyping av temaer og alternativer
som N VE mene r N orthConnect KS skal utrede i konsekvensutredningen i tillegg til de alternativer
som er meldt og som det vil bli satt krav om i utredningsprogrammet. Kapittel 4 .3 omhandler temaer
som N VE ikke mener skal utredes.
4.1

Fo rel eggi ng av utka st til Miljøve rndepartementet

Utkast til endelig utredningsprogram er forelagt M ilj øverndepartementet (MD) i tråd med forskriften.
Departementet har i brev av 23.08.20 11 kommentarer til temaene kulturminner, naturmangfold og
landskap.

4.1.1

Kulturm in ner

Vedrørende teamet kulturminner ber Milj øverndepartementet NV E om a gjore det klart for
tiltakshaver at det foregår en avklaringsprosess mellom energimyndighetene og milj ømy ndighetene
om håndtering av automatisk fredete kulturminner i konsesj onssaker, og at det kan komme
presiserin ger knyttet til handteringen av disse senere i prosessen. Sporsmalet om betraktninger rundt
tidspunktet for gjennomføring av kulturminneloven § 9 undersøkelser er ikke nytt . N VE forholder seg
til gjeldende lovverk og etablert praksis, og fastsetter utredningsprogrammet på grunnlag av dette.
NV E er derfo r ikke enig med Milj overn departemente t om at NorthConnect KS ma avvente avklarin ger
i en pågående prosess mellom departementene. NVE vil stille krav til Nmt hConnect om å utrede
temaet kulturminner og kulturmiljø slik det er omtalt i utredningsprogrammet.

a
4. 1.2
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Naturma ngfold

Milj overndepartementet viser til en pag ende avklaringspross med Olj e- og energidepartementet om
utarbeidelse av en mal som ivaretar bestemmelsene i naturmangfoldloven og vannforskriften pa en
tilfredsstillende måte i ut redningsprogram for konsesj onssaker. De ber derfor NVEgjøre det klart
ovenfor tiltakshaver at de t kan komme presiseri nger knyttet til dette når avklaringen foreligger.
NVE ønsker ikk e a sette krav om ytterligere presiseringer på et senere tidspunkt. Et eventuelt
forbehold om ytterligere utredninger for naturmangfold og kulturminner er etter NV Es vurdering lite
hensiktsmessig, da det kan medføre unødige forsinkelser i konsesj onsbehandlingen. Det vil også skape
usikkerhet for t iltakshaver som har ansvar for de utredninger som skal gjennomføres. NVE presiserer
at vi har anledning til akr eve tilleggsutredninger der som de gjennomførte utredn inger ikke anses
tilstrekkelig til a fatte konsesj onsvedtak etter energiloven.
Krav i utredningsprogrammet skal rette seg konkret mot forventede virkninger av det anlegget som
planlegges. En konsekvensutredning utarbeidet på bakgrunn av det fastsatte utredningsprogrammet vil
etter NVEs vurdering gi et godt grunnlag for hør ing av søknaden, for a beslutte om anleggene skal
bygges og til eventuelt a vurdere hvilket alternativ og utforming av anleggene som samlet gir minst
negative virkninger for naturmangfoldet. Miljøverndepartementet hat hellet ikke bemerket mangler på
temaer i utredningsprogrammets kapittel om naturmangfold. Eventuelle ytterligere krav til utredninger
om naturmangfold på generelt nivå utover det som er fastsatt i programmet, vil etter NVEs vurdering
ikke gj et bedre beslutningsgrunnlag.
4.1.3

Landskap

Milj overndeparte menet ber om at fylkesmannen og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen skal
inkluderes som kontaktpunkt i valg av fotostandpunkt. NVE bar inkludert dette i
utredningsprogrammets kapittel 4.
4.2

Suppleri ng og presisering av utredningskrav

I det etterfol gende frem
g ar det hvilke temaer, eventuelt spesifisering innenfor et foreslått tema, som
skal inkluderes i utredningsprogrammet utover det som er foreslått av Nort hConnect KS i meldingen.
4.2.1

Innledning

I innledningen til utredningsprogrammet spesifiserer NVE hva som skal legges til grunn for
konsekvensutre dningen. Form uleringene er generelle og gjelder for alle utredningstemaene i
utredningsprogrammet.
Nødvendig hj elpeanlegg bør belyses i konsekvensutredningen, og NVE vil kreve at virkningene av
bianlegg som er nødvendig fora kunne gjennomføre tiltakene, skal vurderes for alle relevante
utr e dning stemaer beskr evet i programmet. Eksempler pa slike bian legg kan v re kaier, veier for
atkomst til anleggene, men også eventuell nødvendig utvidelse av eksisterende veier vil inkluderes i
dette pun ktet.
Anleggets virkn inger skal belyses i både anleggs- og driftsfasen.
4.2.2

Beskri velse av anlegget

NVEs "Veilederf or utf ormi ng av sokn ad om anleggskonsesj on f or kraf overforingsanlegg " beskri ver
hvordan konsesj onssøknaden skal utformes. For søknader om konsesj on etter energiloven skal denne
veilederen følges. Veilederen kan finnes på følgende nettadresse:
htt p:// a w .nye.no/no/konsesjoner/nett/. En soknad etter denne veilederen vil ivareta kravene om
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redegjørelse for tiltakene i vedlegg Ill a i forskrift om konsekvensutredninger. I
konsekvensutredningen skal det derfor kun gis en km1 oppsummering av søknadens følgende punkter:
Begrunnelse for tiltakene og beskr ivelse av 0-alternativet:
Milj øvernforbundet har stilt spørsmål ved behovet for en ny uten landskabel, og mener det heller bør
etableres flere interne forbindelser internt i Norge for agi akseptable strømpriser. I NVEs veileder for
utforming av konsesj onssøknader stilles det krav til at behovet for konsesj onssøkte kraftledninger
begrunnes. I konsekvensutredningen skal North€Co
nnect KS gi en kort oppsummerin g av
konsesj onssøknadens begrunnelse for bygging av kabelen til Storbritannia.
Beskriv else av anle ggene
NorthConnect KS skal gi en kort teknisk beskrivelse av de aktuelle anleggene. Dette gjelder både
kabler, luft ledningen og omformer-/transformatorsta sj onen.
Valg av systemløsning
NorthConnect skal kort oppsummere begrunnelsen for valg av konsesj onssokt(e) losning(er).
Sikkerhet og beredskap
Hovedpunk tene fra soknadens beskr i velse skal oppsummeres under utre dningsprogrammets kapittel I:
"Beskrivelse av anleggene".
Teknisk og økonomisk vurderin g
Det skal gis en tekn isk og økonomisk beskrive lse av anleggene. BKK Nett AS har bedt om en
ut redning av konsekvenser for sentralnettet på Vestlandet . Dette vil være et viktig tema i utformingen
av en eventuell konsesj onssøknad. Konsekvensutredningen skal inneholde en kort oppsummering fra
søknaden som beskriver virkningene for sentralnettet på Vestlandet. Vi vil anbefale at NorthConnect
KS kontakter BKK Nett A S og Statnett under utarbeidelse av ko nsesj onssøknaden, for a innhente
nodvend ig informasj on til a vurdere virkningerf or kraftsystemet.
4.2.3

Altern ativer

Alternativ ilandførin g Samnanger transformatot·stasjon:
I utredn ingsprogrammets kapittel 2 "Alternativer" defineres hvilke alternativer som skal utredes. BK
K
Nett AS har bedt om en vurdering av Samnanger transformatorstasj on som tilknytning i stedet for
Kvilld al. De har gjennomført analyser som viser al ilandføring i Samnanger kan gi mindre behov for
nettforsterkn inger på land sammenlignet med Kvilld al-alternativet. NVE mener det er hensiktsmessig
at NorthConnect KS vurderer en slik losnin g, og har inkludert dette i utre dningsprogramm
e t. I
vurderingen skal NorthConnect sammenligne Samnanger med Kvilldal og Sauda som alternativer,
herunder virkningene for sentralnettet ved eventuell flytting av ilandføringspunkt t il Samnanger.
Alternative ilandføringer i Sauda:
Sauda kommune ønsker en vurdering av alternative ilandføringspunkter ved Ramsnes og Honganvik i
tillegg til meldte alternativer ved smelteverksområdet. N VE har i utredningsprogrammet satt krav om
en kort vurdering av alternative ilandforingspunkter ihht . uttalelsen fra Sauda kommune. Sauda
kommune har også bedt om en utredning av omformerstasj on lagt i en fjellhall i tilknytning til
koblingsanlegget pa Austarhe im . NV E ser det ikke som hensiktsmessig a utrede et slikt alternativt fullt
ut i denne omg ang, bl.a. pa grunn av forventede høye merkostnader sammenlignet med et
friluftsanlegg. N VE v il i utredningsprogrammet be NorthC onnect KS kort beskrive fordeler og
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ulemper med et alterna tiv der omformerstasj onen er lagt i fjell, herunder en vurdering av
merkostnader.
Alternativer som tas ut i det videre utredningsarbeidet:
NorthConnect KS har meldt et alternativ med ilandføring i Kvill dal i Suldal kommune, Statnett SF har
gyldig konsesj on fo r etablering av en likestromsforbi n delse pasamme plassering som NorthC onnect
KS har meldt. Statnett har gjenopptatt arbeidet med aetablere en likestrømsforbindelse til
Storbritannia, med ilandforing i Kvilldal, og det har vaertavholdt moter med Suldal komm
un e i
forbindelse med dette. Da Statnett har en gjeldende rettighet for bygging og drift av anleggene, skal
NorthConnect vurdere om det er hensiktsmessig ag videte med Kvilldal som ilandføringspunkt.
Dersom NorthConnect velger a ga videre med dette alternativet, skal virkningene for sentralnettet med
to kabler inn til Kvilldal og ny plasser ing av likeretteranlegg vurderes.

Sauda senterparti og Sauda kommune har bedt om en vurdering av j ordkabel på hele strekningen for
alle alternativer. Det er satt krav i utredningsprogrammets kapittel 2 at det skal gis en generell
beskr ivelse av kabel som alternativ til luft ledning. Utredningen skal omtale milj ømessige,
økonomiske, tekniske og driftsmessige forhold.
4.2. 4

Pro sess og metode

Kapittel 3 i utredningsprogrammet legger før inger for hvilken prosess og hvilke metoder som skal
benyttes i utredningene.
Datagrunnlag og metoder;
Tiltakshaver skal gjøre rede for hvilke metoder og datagrunnlag som er benyttet i utredningene. Det
skal også opply ses om eventuelle oppståtte problemer i innsamlingen av data eller ved metoder som er
brukt. Bakgrunnen er at dette vil bidra til å sikre at utredningene som gjennomføres er av
tilfredsstillende kvalitet og mest mulig etterprøvbare.
Etter NVEs erfaring gir det et bedre beslutningsgr unnlag om flere fagutredninger sees i sammenheng.
Vi forutsetter derfor at NorthConnect KS i forb indelse med utarb eidelse av konsekvensutre dning en
foretar den nødvendige samordning mellom ulike fagutredninger som gjensidig påvirker hverandre
eller som til sammen gir den nødvendige informasj onen for a danne et bilde av konsekvensene. Dette
er også en måte å unngå dobbeltregistreringer nar v irknin ger skal sees i sammenheng. Kravet om ase
utredninger i sammenheng gjeldet' bl.a. utredninger om landskap/kulturminn er og
kulturmilj o/fr iluftsliv/re iseliv, naturm angfold/avbotende tiltak/vern eomrader.
Noe kart festet informasj on om sarbare arter skal unntas off entlighet. NVE forutsetter at dette folg es
opp og at det utarbeides en offentlig og en ikke-offentlig versj on av fagrapporten for naturmangfold.
Samrådsmøter:
NV E ber Nort h€Co
nnect KS om i nodvendig grad ta kontakt med re gionale myndigheter og berorte
kommuner i utredningsarbeidet. Der det er hensiktsmessig bøT NorthConnect KS vurdere å opprette
samrådsgrupper der representanter fra kommunene, grunneiere og de antatt viktigste berorte lokale
organisasj oner er representert . Tiltakshaver oppfordres videre til å ta kontakt med NVE før søknad
med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell behandling.
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Avbot ende t iltak:
NorthConnect har foreslått avbøtende tiltak under h vert enke lt punkt i sitt forslag til
utredn ingsprogram . NV E har i programmets kapittel 3 lagt til grunn at både fordeler og ulemper ved
prosj ekte t skal belyse og at tiltak som kan redusere event uelle negative virkn i nger i anleggs- o g
driftsfasen ska l også vurderes for alle relevante temaer. Det er behov for å se utredn ingene og
vurde ringe ne om avbøtende t iltak i sammenheng, da noen avbøtende tiltak kan ha positive virkninger
for et tema , men negative virkn inger for andre. A vbotende tiltaks v irkn ing pa ulike tema som for
eksempe l kamufler ing og v irkninger for landskap og fugl med mer må ses i sammenheng. For mer o m
avbøtende tiltak vises det til kapittel 6.6 i NVEs " Veileder for utforming av søknad om
anleggskonsesj on for kr a ftoverforing sanlegg".

4.2.5

Tiltakets vr kn inger f or mi lj o og samf unn

Landskap o g visualisering
NVE vil i utredningsprogrammet be om at N orth Connect KS beskriver landskapet som anleggene
berorer, og beskr iver landskapsverdiene i traseen med tilgrensende områder. Det er satt krav om at
v irkninger for landskapsverdiene skal vurderes. Det skal i denne sammenheng tas hensyn til
eksisterende inngrep . Med anleggene mener NV E kraftledningene, omformerstasj on, veier og
eve ntuelle andre bian legg som er nødvend ig i forbindelse med bygging . NVE mener det er viktig at
også d isse anleggene inngår i vurderingen av visuelle virkninger, da slike anlegg ofte utgjør en
vesentlig del av det samlede inngrepet.

NVE har satt krav om visua lisering av anleggene, og vi legger ti l grunn at det legges særlig vekt p å
visua lisering av omformerstasj one n, med tilhørende nett. NVE har ikke mottatt innsp ilt på konkrete
standpunkter, men anbefaler at berørte kommuner ko ntaktes for a bestemme representative
fotostand punkt er.
Naturmangfold

NVE har va lgt adele opp temaet naturmangfold i de ltemaene "naturtyper og vegetasjon", "fugl" og
"a ndre dyre art er". Vi viset til at det for deltemaene "fugl" og "andre dy rearter" skal vurderes hvordan
anleggene kan påvirke kritisk truede , sterkt truede og sårbare arter, j f. nyeste versj on av N orsk
Rødliste, 20 10. NV E har konkretisert utredningskravene for de forskj ellige deltemaene ti l a gjeld e
naturtyper, flora, vegeta sj on, fugle- og dyre liv som forvent es bl i vesentlig berørt av anlegget. N VE
mener dette vil fremheve beslutningsrelevante utredninger for de konkrete anleggene som er meldt.
Kartlegging av konsekvenser for naturmangfoldet er viktig, og det må fokuseres på arter som er
true de, sarbare eller har egenskaper (for eksempel lav manøvreringsevne) som gjør at de kan være
spe sie lt utsatt ved etablering av anlegget. Det er viktig a papeke at ut redningene skal være
beslutningsrelevant for det aktuelle me ldte tiltaket , og at de ikke forventes gi en full kartlegging av
bio log isk mangfold verken i traseene eller i omkringliggende områder.

a

a

For fugl ska l det vurderes hvordan tiltak.ene kan pavirke art enes adferd og bestand gjennom
forstyrre lser, ko llisj one r og elekt roku sj on eller end rin ger i omrd enes verdi som trekk lokalite t el ler
red usert /fo rri nget okologisk funk sj on .
Utredning av konsekvenser for naturmang foldet skal bygge på eksisterende dokumentasj on og ko ntakt
med lokale og regionale mynd igheter og org anis asj oner/ressurs personer. V ikt ige områder og
loka liteter for naturmangfoldet ska l fremst illes i form av et temakart i tillegg til den verba le
beskrivelsen . I områder der ek sisterende dokumentasj on er mange lfull ska l dette supp leres med nye
feltreg istreringer.

u,

Side 14

a

N V E henv iser for o vrig ti l kapittel om og " Prosess og meto de" hvor N VE presiserer nytten av se
flere de lutredninger i sam menheng for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Når det gje lder vurderingene
av naturmangfold, bør d isse særl ig sees i sammenheng med vurderinger av inngrepsfr ie naturområder
og verneområder.
North Connect skal vurdere om eksisterende e ller planlagte inngrep kan påvirke forva ltn ingsmålene i
naturmangfold loven for de samme arter/ naturtyper som anlegget kan ha v ir kninger for. D et skal også
vurderes om ti lstanden og bestandsutvikl ingen til disse art ene/ naturty pene kan bl i vesentlig berort .

a

N orthConnect KS har fore slatt inkl udere støy under kapitte let om fr iluft sliv og ferdsel. I
utredningsprogrammet er det satt krav om støybe regn inger under temaet forurensning.
Ner ings- og samfu nnsinteresser
Kapittelet "Næ rings- og samfunnsinteresser" omhand ler temaene verd iskapning, reiseliv , landbruk og
luft fart kommunikasj onssystemer. N VE har satt s om krav at re iselivsnæ rin gen i området beskrives, o g
at a nleggets m ulige virknin ge r for reiselivet skal vurderes.
Statens landbruk sforvaltning ber om at virkninger for landbruket skal vurderes. NV E har inkludert
dette i utredningsprogra mme t. North1Conne ct KS skal beskr i ve landbruk sakti v itet som bl ir berørt av
anlegget og vurdere virkninger for j ord- og skogbruk, herunder driftsulemper, typer skogsareal som
berøres og virkninger for produksj on.
N VE har satt kra v om en redegjore lse fo r virkn inger for omkr i ngliggend e radaranl egg,
navigasj onsanlegg og kommun ikasj onsanlegg for luftfarten. Videre skal event uelle v irkn inger for innog utflyvningspro sedyrer for omkringliggende fly plasser vurderes og om anlegget utgjør andre
hindringer for luftfa rt en, herunder særl ig lavtflyve nde fl y og he likopte r. V irkn ing er for andre
kommunikasj onssystemer skal også vurderes.
Fiskeriressurser og havbruk
Kystverke t mener det er vikt ig a be lyse eventue lle virkninger for ferd sel og fremkomme lighet pa
sj øen . NV E har ink ludert dette i utredningsprogra mm et.
N orges Fiskarlag anbefaler at Fiskerlaget Vest ko ntaktes for a innhent e informasj on om gytefelt,
fiskefelt og fiskeriaktivitet i tilknytn ing til trasep lanl egging o g anleggsper iode. De har også bedt om at
Havforsknings instituttet kontaktes for a in nhente informasj on om bruskfisk og sj øpattedyr. Dette er
inkludert under "fremg angsmate".
E lektromagnetiske fe lt
Gj e ldende retn ingslinj er om magn etfelt og he lse o mhand ler magnetfelt fra vekse lstromslednin ger. I
d isse retn ings linj ene ligger det krav om at dersom bygg eksponeres for magnet felt over 0,4 T i
årsgjenn omsn itt ska l det v urderes tiltak for redusere feltene . Fra likestrømsledn inge r dannes et
statisk magnetfe lt . Det er ikke de samme retningslinj ene for statiske felt som for veks lende magnetfelt.
NV E ber derfor N orth Conne ct bere gn e magnet felt fra likestrøms led ningen, og gi en kort fattet
opps ummering av hvord an magnetf elt fra likestro msledn inge r kan pavirke helse, der det blant annet
henvises til norsk og internasj ona l litteratur og retn ingslinj er.

a

For byggi ng av nye ve kse lstrømsledninger har N V E satt kr av om kart legging av bygg som ved
gj ennomsnitt lig årlig strø mbelastn ing kan bli ekspone rt for magnet iske felt over 0,4 T sk al
kartlegges. T yper bygg, antall bygg og magnet feltstyrken ska l beskrives, og beregningene ska l
inkludere eventuelle eks isterende ledn inger som para llellføres med p lanlagte tiltak. Det ska l g is en
oppsummerin g a v eksisterende kunnskap om kraft ledninger og he lse . Det ska l tas utgan gspunkt i
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E

gjeldende forvaltningsstrategi for kraft ledninger og magn etfe lt som er nedfelt i St. prp. N r. 66 (20052006). Dersom bygg blir eksponer t for vekselstrøm sfelt o ver 0,4 T skal det vurderes tiltak som kan
redusere feltnivået.
Forurensning
Saud a komm une ber om at konsekvenser for forurensede sed imenter vurderes ved kabellegging en.
N VE har satt krav om at m ulige kilder til forurensning fra:anlegget skal beskr ives og risiko for
forurensning skal vurderes.

4.3

Utredningskr av som ikke er inkl udert

N oen høringsinstanser har fremme t krav om utred ninger som NVE ikke mener er beslutn ingsrelevante
for konsesj onssaken, Disse kravene er ikke tatt me d i utredningspro gramm
et :
K ulturm inner og kultur miljø
Roga land fylkeskomm une forutsetter at unde rsøke lsesplikt en etter ku lturminne loven § 9 blir ivaretatt i
den v idere planleggingen, og det anbefales at und ersøke lsene blir gjennom ført i forbinde lse med
ko nsekv ensutredningen . Etter N VEs erfari ng er det he nsiktsmessig a vente med $ 9 un ders oke lser ti l
det er avklart hvilken trase som eventuelt blir meddelt kon sesj on . Kr av om $ 9 und ersokels er dett e
stadiet i pro sessen kan gi en til dels sva rt ressurskre vend e und ers oke lse som det ikke er beho v for i det
videre arbe idet, dersom trasee n endres på et senere tidspunkt. I forbi ndels e med deta lj prosj ektering av
an legget vil § 9 undersøke lsene kunne gi grunnlag for nødvend ige t ilpasninger/j usteringer for å unngå
konfl ikt med kulturminner. K ulturminne lovens krav sikre r at he nsynet til kulturm inner uansett vil bli
ivaretatt. enten undersøke lsene gjenn om føres t idlig eller senere i prosessen. Ut fra dett e og ut fra den
fl eksibilitet som finnes for trasej uster ing ved prosj e ktering av kra ftledninger, m e ner NVE derfor at
he nsyn et t il ku lturm inner ivaretas på en langt m er målrettet og ressur seffekt iv måte ved at
unde rsøkelsesp likten oppfylles etter at eventuelt konsesj on er girt.

pa

NV E har satt krav om ov erflatebefaring de rsom konta kten med my nd igheten e ller lokalkj ente viser et
stort potensial for funn av hittil ukj ente a utomatisk fredete kulturminner. For an legg i sj ø mener NVE
det er hensiktsmessig at kulturmin neundersøke lser sammen med deta ljplanlegg ingen av
sj ø kabeltraseen . Dette skyldes høye kostnader ved sj øbunnsundersøkelser og at det er stor fleksib ilitet
i j ustering av sj økabe ltraseen ved eventue lle funn av k ulturm inner i sj ø .
T ekno log ivalg
Statn e tt on sker en vurder in g av tekno logiv a lg for kabe len. N orthC onn ect h ar i meld ingen opply st at
V SC -tekno logi er å foretrekke, men det en de lige valget må avvente videre ana ly ser.
Konsesj onssø knaden ska l inneholde en oppdat ert vu rderi ng av tekn o logivalg . Dette v il være re levant
informasj on for både Statnett og berø rte kom m uner, grunneiere og andre i vurdering av a re albehov,
støy osv. N VE vil derfor ikke inkludere dette i programmet, da beskrive lsen i konsesj onssøknaden v il
ivareta dette temaet.
Kartl egging av sjob unn
Hav forskn ingsinstituttet ønsker en kartlegg ing av sj økabeltraseen i forkant av kabe lleggingen. J likhet
med kulturminner og kult urmiljø, v il ikke NV E kreve en fullstend ig kartlegging av kabe ltraseen før en
eventueJI konsesj on medde les. Det er m ange mu I igheter for j usteringer av sj øka beltraseen og N V E
mener det er lite hensikts messig kre ve kostnadskrevende sj ø bunnsundersøkelser på dette stad iet i
prosessen, da det vil gjennomføres undersøke lser i forbin de lse m ed detalj pro sj e ktering av anlegget.
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Virkninger for nettet:
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BKK Nett ønsker en vur d ering av om formerstasj onens inn virkn ing
spenn ingskvalitet. Dette vil
inngå i konsesj onssøknaden, og NYE har derfor ikke presisert dette i utredningsprogrammet.

5

Oppsummering

På bakgrunn av meld ing med forslag til utredningsprogram, innkomne merknader og egne
vurder inger, har N VE ut formet et utredningsprogram for den meldte likestrømsforb indelsen mellom
N orge og Storbritannia.
Utredningsprogrammet er tematisk oppdelt og omtaler både prob lemstillinger som skal belyses og
framgangsmåte som ska l benyttes. NV E har valgt a ink
l ud ere alle te maene, som NorthConnect KS
foreslår i meld ingen i det fastsatte utredningsprogrammet. I utredningsprogrammet har NV E
omstrukturert og konkretisert utrednin gskravene . Utredningsprogrammet skal følge en eventuell
søknad om anleggskonsesj on etter en ergiloven . Det er de rfor satt krav om at det skal gis en kort
oppsummer ing av de ler av denne søknaden. Vide re legger programmet rammene for utredning av
fagtemaene med presiser ing av hv ilke traseer og a lternativer som ska l utredes. Kapitt el 3 omtaler
hvilken prosess og metode som skal benyttes i utredningene .
Når det gje lder de ulike fagtemaene som skal utredes, har NV E tatt utgangspunkt i det utkastet
NorthConuect KS presente,t e i me ldingen . I tillegg til traseer og
tra nsformatorstasj on/o mform erst asj ons om NorthConnect KS foreslar i meldin gen, krever NVE at
tiltaks haver vurderer noen nye altern ativer.
NV E understreker at informasj onen i en sø knad etter energi loven og en konsekvensutred ning etter
dette utredningsprogrammet, til sam men utgjør beslutningsgr unnlaget for NV Es konsesj onsavgjørelse
sammen med de høringsinnsp ill vi m ottar ved høring av denne do kumentasj onen . NVE mener en
konsekvens utredning uta rb eidet pa bakgrunn av det fastsatte utre dningspro gr ammet vil gi et godt
grunnlag for hø ring av søknaden, for beslutt e om anleggene ska l bygges og til eventu elt vur dere
hv ilke n trase og utforming av anleggene som samlet g ir minst negativ e virkn inger for natur, mi lj o og
samfunn.

a

a

'!1n
-·

No rg es
U vassdra gs- og
e nerg id irekt orat

N V E

Samnanger kommune
Tyssevegen 2 17
5650 Tysse

Vår dato: 2 6 SEPT 2011
Vår ref.: NVE 20 I IOl 044-32 kn/kmar
Saksbehandler:
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NorthConnect KS - ny likestrømsforbindelse mellom Norge og
Storbritannia. Orientering om utredningsprogram
N VE mott ok den l 7.02.20 IO melding med forslag til utredningsprogr am fra selskapet Nm1hConnect KS
om en ny likestrømsforbindelse mellom Nor:ge og Storbritannia. D et ble opprinne lig meldt altern ative
iland føringspunkter i Kviltdal og Sauda . Gj ennom høringen av meld ingen ble det fremmet forslag om å
utrede et alte rnativ med ilandføring og t ilknytning til sentralnettet ved Samnan ger transformatorstasj on.
N VE har bedt N orthConnect KS vurdere dette alternativet på lik linj e med de andre foreslåtte
ilandføringspunkt.
Dersom alterna tivet med ilandføring i Samnanger kommune om sok es, vil NVE arrangere
ori enteringsmo ter i forbinde lse med hør ingen av kon sesj onssøknaden . Eventuelle innspill til utredninger
i forbindelse med dette alternativet utover det som allerede er fastsatt i program met, bes sendt NV E
innen 15. 10 .20 11.
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NorthConnect KS - Ny likestrømsforbindelse mellom Norge og
Storbritannia. Or ientering om utredningsprog ram
Selskapet Nori hConnect KS planlegger en ny likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbr itannia.
N orges vassdrags- og energid irektorat (NVE) har fastsatt utredningsprogram på grunnlag av fors laget til
utredningsprogram fremlagt i meldingen, innkomne m erkn ader og egne vurder inger.
lJlredningsprogrammet er nå tilgjengelig på NVEs internettsider ww w.nve.no/kraftledninger.
For å sikre en rasj onell konse sj onsbehandling, anbefaler NV E at eventuelle and re a ktører som o nsker a
fremme et tilsvarende prosj ekt på samme område som NorthC onnect, gjor dette snarest og senest
samt idig som No11hConnect sender inn en eventue ll konsesj onssøknad .
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Sammendrag
Rapporten inneholder en vurdering av fare for flom som følge av ekstrem stormflo og bølger ved en
planlagt omformerstasjon i Simadalen i Eidfjord Kommune.
Alle variable er beregnet for 200 års returperiode, og ved beregningen av stormflo er det tatt hensyn til
den kombinerte effekten av havnivåstigning og landheving fram til neste århundreskifte 2100 / 2112.
Forventet ekstrem stormflo i Simadalen i 2100 / 2112 er mellom 178 cm og 224 cm over NN2000,
avhengig av hvilket utslipps-scenario og konfidensintervall for estimatene som legges til grunn.
Bølger vil ikke bidra til flomfare ved anlegget.

Executive Summary English
This report contains an assessment of the potential for coastal flooding due to extreme, high (sea)
water level and waves at a planned site for a transformer station at Simadal in Eidfjord Municipality,
Norway.
All variables treated are calculated for a 200 years return period, and the combined effect of sea level
rise and local isostatic rebound (land rise) has been considered up to the next turn of century (2100 /
2112).
The expected extreme, high water level at Simadalen in 2100 / 2112 is between 178 cm and 224 cm
above the National Datum NN2000, depending on which climate gases emissions scenario and which
confidence limits are applied.
Waves will not contribute to coastal flooding at the planned site.

x:\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5162464-d01 havnivåstigning og flomnivå fra sjø,
sima.docx

2016-05-13 | Side 3 av 11

Oppdragsnr.: 5162464 Dokumentnr.: D01 Versjon: 1
Havnivåstigng og flomnivå fra sjø – Omformerstasjon Sima

Innhold
1

BAKGRUNN

5

2

METODE

6

2.1

Stormflo

6

2.2

Framtidige endringer i middelvannstand

8

3

RESULTAT

4

BØLGER

10

5

ANBEFALTE TILTAK

10

6

KONKLUSJON

10

7

REFERANSER

11

x:\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5162464-d01 havnivåstigning og flomnivå fra sjø,
sima.docx

9

2016-05-13 | Side 4 av 11

Oppdragsnr.: 5162464 Dokumentnr.: D01 Versjon: 1
Havnivåstigng og flomnivå fra sjø – Omformerstasjon Sima

1 BAKGRUNN
North Connect planlegger en omformerstasjon som skal betjene en likestrømskabel mellom Simadal,
Eidfjord Kommune og Peterhead i Skottland. Omformerstasjonen skal ligge i et bygg som er planlagt i
strandsonen i Simadal, se Figur 1 og Figur 2.
I dette notatet behandles mulighet for flom som følge av stormflo nå og i framtiden, i hht beskrivelse
gitt av oppdragsgiver:
o
o

Det skal gis tre estimat på forventet havnivåstigning i en 50- og 100 års periode, lavt,
middels og høyt med tilhørende estimat for sannsynlighet
Det skal gis forslag til hvordan anlegget kan beskyttes mot havnivåstigningen.

Figur 1 Oversiktskart, indre del av Simadalsfjorden
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Figur 2 Plassering av omformerstasjon

2 METODE
2.1 Stormflo
Det er observert at det globale havnivået stiger, og stigningen forventes å fortsette og å øke i de
nærmeste 100 år. Stigningen i middelnivå i havet er ulikt fordelt på kloden, og når man tar hensyn til at
landmassene også er i bevegelse, oppstår det til dels store regionale forskjeller. I Norge er den
viktigste effekten landhevingen etter siste istid, og hevingen er størst det isen var mektigst, dvs i
sentrale deler av landet. Eidfjord er i denne sammenheng å betrakte som innlandet.
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Ved beregningen av mulige flomscenarier inndeles det totale stormflo-nivå i to deler
1. Normal stormflo slik den er observert i dag, dvs det samlede ekstremt høye vann-nivå som
følge av tidevann, værbetingede fenomen som luft-trykk, vind-oppstuving, ferskvannstilførsel,
etc. Det astronomiske tidevann er forutsigbart for all overskuelig framtid. Effektene av
værbetinget tillegg til tidevannet er primært avhengig av luft-trykk og vind-oppstuving (og
bølgepåvirkning på åpen kyst), men disse forventes ikke å endre seg med de aktuelle
klimascenariene som er estimert for Norge.
2. Mulige endringer i klimaet som er forårsaket av mildere klima, økt is-smelting i pol-områdene
og termisk ekspansjon i havet, etc. Disse effektene vil føre til at middelvannstand i havet øker,
slik at start-nivået for stormflo i Punkt 1 over flytter seg tilsvarende oppover. Når vi tar hensyn
til at landet beveger seg oppover samtidig, er det en reell mulighet for at havnivået lokalt også
vil synke, men denne ytterligheten er ikke videre behandlet her.
Normal stormflo er beregnet ved å ta utgangspunkt i ekstremverdier oppgitt i Tidevannstabellene.
Disse verdiene kan ekstrapoleres til høyere returperioder, i vårt tilfelle til de ønskede 100 og 200 års
returperioder.
Ekstremverdier er bare gyldige for de stasjonene der det er målt over lang tid. I vårt tilfelle er de
nærmeste stasjonene Stavanger og Bergen. Stavanger forkastes fordi den ligger lenger unna, og fordi
hele Jæren ligger i en sone av landet der landhevingen er tilnærmet lik null eller negativ.
Tidevannstabellene inneholder også estimater på den korreksjon som skal tas hensyn til ved
beregning av astronomisk tidevann ved andre steder i nærheten («sekundærhavner»). Figur 3 viser
korreksjonsfaktoren med Bergen som utgangspunkt for steder i indre og ytre Hardanger. Vi ser at
korreksjonen for de indre delene av Hardanger er mellom 0.9 og 0.94, dvs at tidevannsamplituden i
Eidfjord kan ventes å være 0.92 x tidevannamplituden i Bergen. Denne korreksjonen er så liten at vi
velger (konservativt) å neglisjere den. Samtidig vil det gi et visst slingringsmonn for å ta hensyn til at
vindoppstuving kan være mer merkbart i indre Hardanger enn i Bergen.
På bakgrunn av dette velger vi å benytte stormflodata fra Bergen direkte for Eidfjord uten korreksjoner.
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Figur 3 Kart som viser korreksjonsfaktor for tidevann relativt til Bergen målestasjon

2.2 Framtidige endringer i middelvannstand
Med endringer i middel vannstand i dette avsnittet menes den samlede effekt av vannstandsheving og
lokal landheving. Det har vært levert flere publikasjoner med estimater på mulig heving av middel
vannstand i Norge. De tre viktigste, offisielle publikasjonene er gjengitt i referansene 1 - 3, utgitt i hhv
2009, 2112, og 2015.
Det er en trend i publikasjonene og estimatene at de blir mer presise etter hvert som
beregningsmodellene blir mer avanserte og tar inn flere faktorer som påvirker utviklingen. Det er også
en klar trend at estimatene på netto heving av vann-nivået blir lavere, og at det i rapportene også
vises mer klart at vann-nivået noen steder faktisk kan synke fram mot 2100/2112.
For å lage et estimat for Eidfjord/Simadalen har vi benyttet estimater for Eidfjord i 2050/2062 og
2100/2112 sammen med stormflo-estimater for Bergen 2016. Grunnen til at vi velger denne
tilnærmelsen er at Bergen er den eneste stasjon der vi faktisk har ekstremverdidata for dagens
tilstand, og at man må regne med at landhevingen i Eidfjord er betydelig større enn i Bergen.
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3 RESULTAT
Resultat av beregningen er gitt i Tabell 1. Tabellen er gitt for scenarier på tre ulike tidspunkt, hhv i dag
(2016), midten av århundret (2050/2062) og slutten av århundret (2100/2112). Estimatene er også gitt
for ulike sannsynlighetsnivå, dvs 50 % som er mest sannsynlige verdi, og 95 % som indikerer at
estimatet ligger innenfor 95 % konfidensintervall (høyeste sikkerhet).
Referanse 2 angir kun estimerte verdier for framtiden ved ulike sannsynlighetsnivå.
I referanse 3 er det også tatt hensyn til hvordan verdens stater reagerer på klimatrusselen, ved at det
er gitt estimater ved lavt, middels og høyt utslippsnivå.
Til sammenligning er høyeste registrerte vann-nivå i Bergen 143 cm over NN2000 (=241 cm over
sjøkartnull).
Tabell 1 Beregninger av mulige ekstremverdier av stormflo i Eidfjord/Sima i 2016, 2050 og 2100 for ulike
scenarier og konfidensintervall, angitt i cm over NN2000.

Utslippscenario

Returperiode
år

ÅRSTALL
2016

2050/2062

2100/2112

Konfidensintervall ->

50%

68%

95%

50%

68%

95%

1. Ref. 2,
intet
definert
utslipp

50

142

154

163

169

183

211

231

100

150

163

171

177

192

219

239

200

159

171

179

185

200

228

248

2. RCP2.6
ref. 3
lave
utslipp

50

149

159

151

169

100

157

167

159

177

200

166

176

168

186

50

151

161

161

181

100

159

169

169

189

200

168

178

178

198

50

155

166

181

207

100

163

174

189

215

200

172

183

198

224

3. RCP4.5
ref. 3
middels
utslipp

4. RCP8.5
ref. 3
høye
utslipp

Kommentar:
Publikasjonene 1 og 3 inneholder også direkte estimater på ekstremverdier for hver kommune. Disse
estimatene er imidlertid basert på verdier for dagens stormflo i Bergen hentet fra den offisielle
nettsiden til Kartverket. Her er det indikert at høyeste registrerte nivå i Bergen er 240 cm over sjøkart0, mens vannstand med 1000 års returperiode er 239 cm. Det virker ikke rimelig at 1000 års
vannstand skal ligge 1 cm under den høyeste som faktisk er registrert i løpet av målinger siden 1915,
og vi velger derfor å ikke bruke disse verdiene. Til sammenligning har høyeste registrerte verdi i
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Bergen en returperiode på 55 år i vår database. Norconsults database gir altså høyere verdier enn de
tallene som er gitt i referansene.

4 BØLGER
Det framgår av kartet at stedet ikke er utsatt for høye bølger. De bølgene som kan opptre på stedet er
lokale vindbølger, som kan ha perioder opp til 2.5 – 3.0 s. Forutsatt at terrenget er drenert (dvs har
helning fra land mot sjøen), vil slike bølger kunne nå innover land i en avstand på ca ¾ bølgelengde,
dvs i størrelse 7 – 12 m fra et sted der bølgene treffer land direkte. Minste avstand fra indre del av
bukta til nærmeste hjørne på bygget er 80 – 85 m. Det er derfor ingen deler av stasjonen som kan bli
utsatt for bølger.
Muligheten for at stedet kan være utsatt for skredinduserte bølger er ikke vurdert spesielt. Denne
faren vil være knyttet til potensielle steder for større fjellskred, se omtale under skredfare.

5 ANBEFALTE TILTAK
Det verst tenkelige scenario i følge mest oppdaterte rapport gir et stormflo-nivå på 224 cm over
NN2000. Dersom terrenget eller bygget ligger over dette nivået er det ikke nødvendig med tiltak for å
sikre bygget mot stormflo.
Pr dd har vi ikke tilgang til nøyaktige kart som viser terrenghøyder. Eventuelle tiltak for å sikre bygget
vil bli framlagt når slike kart er tilgjengelige.

6 KONKLUSJON
A. Det mest sannsynlige nivået for ekstrem stormflo med 200 års returperiode i år 2100 er 178
cm over NN2000 ved et middels utslippscenario.
B. I verste tilfelle med høyt utslippscenario og høyeste grad av sikkerhet kan vann-nivået komme
opp til 224 cm over NN2000 for 200 års returperiode (referanse 3, 2015). Tilsvarende verdi i
hht rapporten fra 2012 (referanse 2) er 248 cm over NN2000.
C. Stedet er ikke utsatt for normale vindbølger, heller ikke i en ekstremsituasjon.
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NERSC Special Report 89, Bergen, Norge. 48 s;
reviderte anslag på havnivåstigning (kun denne) for norske kystkommuner for 50 og
100 år fram i tid (antatt hhv 2062 og 2112), gitt med 68 % og 95 %
konfidensintervaller.
3. M.J.R. Simpson, J.E.Ø. Nilsen, O.R. Ravndal, K. Breili, H. Sande, H.P. Kierulf, H.
Steffen,E. Jansen, M. Carson, O. Vestøl (2015): Sea Level Change for Norway
NCCS report no. 1/2015;
reviderte anslag på effektiv havnivåstigning i norske kystkommuner og estimater på
stormflo 2015. Havnivåstigning er angitt for tre globale utslipp-scenarier RCP2.6,
RCP4.5 og RCP8.5, der RCP8.5 er mest dramatisk og gir høyest stigning.
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Sammendrag/Summary
På oppdrag for NorthConnect er det gjennomført flomberegning og vannlinjeberegning for Sima i
Simadalen ved tomt for NorthConnect planlagte omformerstasjon med tilhørende anlegg i Sima.
Flomberegningene er gjort for flommer med 50, 100, 500 og 1000 års gjentaksintervall. Det er også
gjort beregning av flomvannføring med og uten overføringer fra Sysenvatn og Øvre Austdøla.

For de gitte flomstørrelsene er det beregnet vannstandsstigning i elven Sima langs planlagt tomt.
Beregningene viser at begge broene og deler av elvebredden vil overtoppes slik at det strømmer vann
inn på planlagt tomt for alle de gitte flomstørrelsene.
I rapporten er noen alternative løsninger for flomsikring av tomten drøfte, og prinsipiell løsning er
skissert.
Det anmerkes at beregningene er på et overordnet nivå, og at det må gjøre flere undersøkelser og
mer detaljerte beregnere og analyser for å fastsette en optimal løsning av flomsikringen.

This memo summaries a flood hazard assessment for planned site for NorthConnect HV AC/DC
station in Sima, Eidfjord, Norway
A flood frequency analysis for floods with 50, 100, 500 and 1000 years return period is used to
estimate flood discharge for the assessed flood events. The assessment also includes estimate of
water diverted into the upper catchment from existing hydropower plants in the area.
Hydraulic analysis of the Sima River demonstrates that the planned Site is in risk of inundation during
flood for all the assessed return periods
The memo discusses alternative mitigations to protect the planned Site.
The analysis and described mitigations in this memo is an overall assessment to highlight the flood
hazards and not an analysis to prepare detailed construction plans.
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Innledning
North Connect planlegger en strømforbindelse mellom Sima i Eidfjord og Peterhead i Skottland. Som
en del av dette prosjektet skal det etableres en omformerstasjon med tilhørende anlegg i Sima. På
oppdrag fra North Connect har Norconsult utført en flomberegning og vannlinjeberegning for elven
Sima ved planlagt tomt for North Connects anlegg i Simadalen.

Målestasjon
50.5.0

Elven Simas utløp
i sjøen

Figur 1 Oversiktskart med nedbørfelt, kraftverk og overføringer (kilde NVE atlas, Nord er opp i figuren)
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Planlagt
stasjonsområde

Elven Simas utløp
i sjøen

Figur 2 Oversiktskart over planlagt stasjonsområde (kilde North Connect)
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Flomberegning
Det er beregnet flommer med 50, 100, 500 og 1000 års gjentaksintervall.
Det finnes én sentral vannføringsstasjon i Simadalen (50.5 Sima) med data fra perioden 1961-1988.
Ut fra disse dataene skulle man kunne forvente døgnmiddelvannføringer under tilnærmet uregulerte
forhold (frem til 1980). De beregnede verdiene for hhv. 50, 100, 500 og 1000 års gjentaksintervall ved
målestasjonen er på 127, 140, 168 resp. 180 m3/s, som tilsvarer spesifikke verdier på hhv. 1015,
1120, 1340 resp. 1440 l/s/km 2. Se for øvrig Tabell 1 og Figur 3. Som sammenligning gav en
flomberegning for Rembesdalsvatn utført av Norconsult i 2010 en spesifikk 1000-årsflom på 1400
l/s/km2.
I tillegg til tilsig fra et eget felt på 79,7 km 2 kan Rembesdalsvatn også motta overført vann fra
Sysenvatn/Bjoreidalen og Øvre Austdøla, som i alt kan tilføre ca. 120 m 3/s. Det er da forutsatt at
overføringen fra Nordelva til Langvatn er stengt og at det ikke er flomtap fra Langvatn. I
flomberegningen fra 2010 ble summen av lokaltilsig og overført vann rutet gjennom Rembesdalsvatn.
Ved å bruke samme beregningsopplegg som den gang for flommer med 100, 500 og 1000 års
gjentaksintervall kan vi konstatere at forskjellen mellom avløp fra Rembesdalsvatn med og uten
overføring av 120 m 3/s også blir ca. 120 m 3/s. Dette tilsier at observerte flommer i Simadalen før
regulering bør tillegges 120 m 3/s, når det er overføring fra Sysenvatn og Øvre Austdøla. Resultater fra
en slik korreksjon er vist for tre steder i vassdraget, se Tabell 2 og Tabell 3.
Basert på NVEs formler for beregning av kulminasjonsverdier får vi kulminasjonsfaktorer for 50.5 Sima
for vår og høst på 1,23 resp. 1,40. Disse verdiene kan anses som representative for hele
elvestrekningen nede i Simadalen. Kulminasjonsverdier for ulike gjentaksintervall blir da som vist i
Tabell 3 og Tabell 4).

Tabell 1 Flomfrekvenser for 50.5 Sima.

Gjentaksintervall

Vannføring 1961-1988

Vannføring 1961-1980

(år)

(m3/s)

m 3/s

l/s/km2

QT/Q1000

(m3/s)

middel

59

69

551

0,38

189

5

81

85

679

0,47

205

10

98

98

783

0,54

218

20

115

111

887

0,62

231

50

137

127

1015

0,71

247

100

154

140

1119

0,78

260

200

170

152

1215

0,84

272

500

191

168

1343

0,93

288

1000

208

180

1439

1,00

300

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\4 resultatdokumenter\41 rapporter\56162464-d03-e02
flomberegning og vannlinjeberegning.docx

Beregnet

2016-05-03 | Side 7 av 25

Oppdragsnr.: 5162464 Dokumentnr.: D03 Versjon: D02
Flomberegning og vannlinjeberegning | Simadal

Figur 3 Flomfrekvenser for 50.5 Sima.

Tabell 2 Døgnmiddelverdier for nedbørfelt uten overføring fra Sysenvatn og Øvre Austdøla

Totalfelt

Areal
(km 2)

Døgnmiddelvannføring
(m 3/s)
Q50

Q100

Q500

Q1000

79,7

81

89

107

115

50.5 Sima

125,12

127

140

168

180

Simas utløp i sjøen

146,27

148

164

196

210

Rembesdalsvatn

Tabell 3 Døgnmiddelverdier for nedbørfelt med overføring av 120 m 3/s fra Sysenvatn og Øvre Austdøla

Totalfelt

Areal
(km 2)

Døgnmiddelvannføring
(m 3/s)
Q50

Q100

Q500

Q1000

79,7

201

209

227

235

50.5 Sima

125,12

247

260

288

300

Simas utløp i sjøen

146,27

268

284

316

330

Rembesdalsvatn
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Tabell 4 Kulminasjonsverdier for nedbørfelt uten overføring fra Sysenvatn og Øvre Austdøla

Totalfelt

Areal
(km2)

Kulminasjonsvannføring
(m3/s)
Q50

Q100

Q500

Q1000

79,7

113

125

150

161

50.5 Sima

125,12

178

196

235

252

Simas utløp i sjøen

146,27

207

230

274

294

Rembesdalsvatn

Tabell 5 Kulminasjonsverdier for nedbørfelt med overføring av 120 m3/s fra Sysenvatn og Øvre Austdøla

Totalfelt

Areal
(km2)

Kulminasjonsvannføring
(m3/s)
Q50

Q100

Q500

Q1000

79,7

233

245

270

281

50.5 Sima

125,12

298

316

355

372

Simas utløp i sjøen

146,27

327

350

394

414

Rembesdalsvatn

Det anmerkes at de gitte flomverdiene ikke inkluderer vurdering av påslag for økt vannføring som
følge av klimaendring.
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Vannlinjeberegning
Innledning
Vannlinjene langs elven beregnes for å finne hvor høyt vannstanden stiger for gitte flomstørrelser.
Vannlinjer er modellert i HEC-RAS 4.1.0. HEC-RAS er et program utviklet av US Army Corps of
Engineers for 1D modellering av «stasjonær» og «dynamisk» vannføring i elver.
Vannlinjene beregnes ved energiligningen og impulsligningen der elvebunnens geometri og
erfaringstall for falltap legges til grunn for beregningene.
Det er vurdert at det må både beregnes overkritisk og underkritisk strømning i elven.

Kart og høydegrunnlag
Kart og innmålt data er basert på NTM 06 og høydesystem NN 2000.

Tverrsnitt
Elvens tverrsnitt ved broene er målt inn, øvrige tverrsnitt er hentet fra kart med 1 m ekvidistanse.
I beregningsprogrammet HecRas er hvert tverrsnitt gitt et numerisk nummer.
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Figur 4 Oversikt over tverrsnitt i beregningsmodellen. Tverrsnittene identifiseres med et unikt nummer. Broene er
identifisert med nummer 3.5 og 10.5 som ligger mellom hhv. tverrsnitt 3 og 4 og 10 og 11

Broer
Det er to broer langs beregningsstrekningen.
Tabell 6 Geometri, nedre bro

Geometri

Mål

Enhet

Kommentar

Profilnr i HecRas

3.5

-

Vegbredde

8

m

Strømningslengde over
broen

Overløpskoeffisient

1,4

-

Ved overtopping

Lysåpning

24,6

m

Underkant brodekke

5,4

kt

Underkant brobjelke

Overkant brodekke

7,2

kt

Fotlist

Topp rekkverk

8,1

kt

Antall pilarer

0

stk
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Figur 5 Nedre bro sett fra oppstrøms mot nedstrøms

Tabell 7 Geometri, øvre bro

Geometri

Mål

Enhet Kommentar

Profilnr i HecRas

10.5

-

Vegbredde

6

m

Strømningslengde over
broen

Overløpskoeffisient

1,4

-

Ved overtopping

Lysåpning

22,2

m

Brutto åpning normalt
på strømningen

Underkant brodekke

14,3-14,6

kt

Underkant brobjelke

Overkant brodekke

15,0 – 15,3

kt

Fotlist

Topp rekkverk

15,7-16,0

kt

Antall pilarer

2

stk

Bredde

0,8

m

Bredde sokkel

2,5

m

Bredde normalt på
strømningen
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Figur 6 Øvre bro sett fra nedstrøms mot oppstrøms

Hydrauliske beregninger og inngangsparameter
Elveløpets friksjonsfaktor er vurdert med et gjennomsnitt av bunn og sideliggende terreng:
M ~ 20, n ~ 0.05
Oppstrøms grensebetingelse er satt til normalstrømning med helning lik elvebunnens helning:
Dh/Dl ~ 1/43, S ~ 0.023
Nedstrøms grensebetingelse er satt til sjøvannstanden:
Vannstand lik kt 0

Regelverk for flomsikring
I henhold til TEK 10 (Direktoratet_for_byggkvalitet, 2011) skal nye bygninger plasseres i sikker
avstand fra elv dersom det er fare for ras grunnet erosjon, evt. må elveskråningen sikres mot erosjon.
Langs Sima er det utvilsomt fare for erosjon. Grunnen her består av vekselvis fine, lett eroderbare
løsmasser og store steinblokker. I henhold til TEK 10 bør avstanden til erosjonsutsatt elvekant være
minst like stor som høyden på kanten (målt fra toppen av skrent til normalvannstand i elv), og ikke
mindre enn 20 meter selv om høyden er mindre enn dette. TEK 10 sier videre at avstanden kan være
mindre dersom elven sikres mot erosjon, og bør være større der elvekanten består av lett eroderbare
masser. Figur 7 viser prinsippet med anbefalt sikkerhetssone mot erosjon.

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\4 resultatdokumenter\41 rapporter\56162464-d03-e02
flomberegning og vannlinjeberegning.docx

2016-05-03 | Side 13 av 25

Oppdragsnr.: 5162464 Dokumentnr.: D03 Versjon: D02
Flomberegning og vannlinjeberegning | Simadal

Figur 7: Sikkerhetssone mot erosjon, (Direktoratet_for_byggkvalitet, 2011)

I henhold til TEK 10 skal bygninger og infrastruktur sikres i forhold til ulike sikkerhetsklasser, avhengig
av konsekvensene Tabell 8.
Tabell 8 Sikkerhetsklasse, (Direktoratet_for_byggkvalitet, 2011)

Sikkerhetsklasse F1 gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens, og omfatter
bygninger med lite personopphold og små økonomiske konsekvenser (eks. garasjer).
Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens, og omfatter de
aller fleste bygninger beregnet for personopphold (eks. hytter, boliger, kontorbygg og skoler).
Sikkerhetsklasse F3 gjelder tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens, og omfatter
byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor
forurensing for omgivelsene (eks. sykehjem, sykehus, avfallsdeponier, brann- og politistasjon).
Oppdragsgiver har ikke fastsatt hvilken sikkerhetsklasse planlagt bygningsmasse skal ha, og har bedt
Norconsult om å utføre flomberegningen for flommer med returperiode 50, 100, 500 og 1000 år.

Beregningsresultater for dagens tilstand
Vannlinjeberegningene er gjort for kulminasjonsvannføringen for vannføring ved Simas utløp i sjøen
som vist i Tabell 5. Oppdragsgiver har i tillegg ønsket en beregning som viser flomstigningen uten
overført vann fra Sysenvatn og Øvre Austdøla som vist i Tabell 4.
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Figur 8 Lengdeprofil med vannlinjer for Q50, Q100, Q500 og Q1000 med overført vann fra Sysenvatn og Øvre
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Figur 9 Lengdeprofil med vannlinjer for Q1000 med og uten overført vann fra Sysenvatn og Øvre Austdøla






Begge broene overtoppes og vann ledes ut i terrenget mot tomten for alle flomtilfellene både
med og uten overført vann fra Sysenvatn og Øvre Austdøla
Den nedre broen har en kapasitet på ca. 200 m3/s før vannet slår opp i brobjelken og broen
kan overtoppes. Den øvre broen har en kapasitet som er lavere enn dette.
Det anmerkes at ved flom må man påregne at drivgods kan blokkere broløpet og redusere
kapasiteten
Beregningen viser at det er lite forskjell i flomstigning fra Q50 til Q1000 på grunn av at elven er
bratt og det er overkritisk strømning i elven
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Den største økningen i flomstigning vil oppstå oppstrøms broene på grunn av oppstuving fra
broene.
Ved øvre bro vil vannet følge vegen og noe av vannet ledes inn på planlagt tomt.
Ved nedre bro vil vannet ledes mot sør, følge vegen og ledes inn på planlagt tomt
Mellom øvre og nedre bro overtoppes elvebredden og vannet vil følge terrenget mot planlagt
tomt. Se Figur 10.

Figur 10 Flomveger ved overtopping av elvebredden mot planlagt tomt

Alternative tiltak
Alternative tiltak kan være å etablere et flomverk med en voll som sikrer at elven ikke overtoppes eller
å løfte tomten slik at vannet ikke strømmer inn på tomten.
Et flomverk med en flomvoll må i prinsippet være tett for å sikre at flomvannet ikke trenger gjennom
vollen og gir skade på bygninger og infrastruktur. En slik løsning kan være enklere å gjennomføre
hvis man vet om det er en eksisterende forbygning som er tett og at man kan forhøye denne
tetningen. Er dette ikke tilfellet, må man etablere et tetningssjikt som strekker seg dypt nok til å skape
en tilstrekkelig lekkasje veg. Figur 11 viser en prinsippskisse for et flomverk. Det anmerkes at på
grunn av elven Simas bratte fall må erosjonssikringen være betydelig k raftigere enn den skissen viser,
og at det kan være naturlig å erstatte folien med et tetningssjikt av morene eller masse med lav
permeabilitet.
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Figur 11 Prinsippskisse flomverk. Kilde Vassdragshandboka NVE

Et flomverk med en tett voll må etableres slik at det danner en voll på de sidene det vannet kan stikke
seg inn, også der vannet overtopper broene. I praksis blir et flomverk med en tett voll veldig
omfattende og plasskrevende.
Som alternativ til en tett voll kan man løfte deler av tomten til flomsikkert nivå, og lar denne delen være
som en voll mot elven. Tomten må da utformes slik at man kan handtere det økede grunnvannet i en
flomsituasjon.
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Figur 12 Prinsippskisse for oppbygning av terrenget ved tomten slik at tomten danner en voll mot elven.

Uansett valgt løsning må man utforme den slik at man handterer vannet der det stiger opp og
overtopper broene. Dette kan gjøres ved at man ved øvre bro legger om og løfter vegen slik at vannet
ledes tilbake til elven i stedet for å følge vegen. Ved nedre bro kan man løfte tomten langs vegen slik
at vannet ikke strømmer tilbake inn på tomten.
Uansett hvilke løsning man velger, må man gjøre en detaljert vurdering av hvordan det påvirker
flomforholdene i elven og erosjonen i elven.

Beregningsresultater for flomstigning med forbygning
Resultatenes som er vist i kapittel 3.6 vier flomstigningen langs elven. Den beregnede vannstanden
tar ikke fult hensyn til at vannet strømmer ut til siden og blir borte fra elveløpet. I praksis vil ikke
vannet stige like mye som modellen viser, da vannet vil oversvømme området for planlagt tomt. For å
anslå hvor høyt man må løfte tomten for å sikre at denne ikke oversvømmes, er det gjort en simulering
der man legger inn en flomvoll i beregningsmodellen.
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Figur 13 Lengdeprofil med vannlinjer for Q50, Q100, Q500 og Q1000 med overført vann fra Sysenvatn og Øvre
Austdøla og forbygning (levee)
Tabell 9 Flomstigning ved Q1000 (DFV), foreslått hevet terrengnivå og anslått netto høyde på fylling med 0,5
fribord til DFV

Tverrsnitt

DFV
(moh)

Terrengnivå
(moh)

Min nivå tomt
(moh)

Høyde på
fylling (m)

10

14.5

14.0

15.0

1.0

9

13.5

12.5

14.0

1.5

8

11.1

10.9

11.6

0.7

7

9.2

9.1

9.7

0.6

6

8.5

6.0

9.0

3.0

5

8.5

5.0

8.9

3.91

Oppstrøms broen ved profil 4, 5 og 6 vil flomstigning være avhengig av hvordan man klarer å
handtere flomvannet over broen og langs vegen. Høyden på fyllingen i dette området kan reduseres
ved optimalisering.
1
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Drøfting av forutsetning, resultater og kommentarer til videre arbeider
NVE anbefaler at man legger til grunn en økning i flomstørrelsene som følge av klimaendringer.
Denne anbefalingen gjelder for klassifiserte vassdragsanlegg og det forventes at NVE vil kunne gjøre
denne anbefalingen til et krav. Dette er foreløpig ikke gjort. I det videre arbeidet bør man vurdere om
man skal ta høyde for en økt avrenning og flom i henhold til NVEs anbefalinger.
Simuleringene viser at elven er bratt og det oppstår overkritisk strømning i deler av strekningen, og
underkritisk strømning på grunn av oppstuving fra broene. Det vurderes derfor riktig å ha gje nnomført
simuleringen med en blanding av overkritisk og underkritisk strømning.
Grensebetingelsen som er satt oppstrøms vil ikke påvirke resultatene, da beregningene for gitte
flommer viser at vannstand i dette profiler er påvirket av oppstuving fra øvre bro og ikke elvens
lengdefall.
Grensebetingelsen nedstrøms er satt med sjøvannstand til kote 0 som er i henhold til retningslinjer for
dambruddsbølgeberegninger (NVE, 2009). Ved vannlinjeberegning for å finne sikringsnivåer bruker
man vanligvis en differensiert vannstand i sjøen. I dette tilfellet viser b eregningene at strømningen i
elvestrekning fra nederste bro til sjøen er overkritisk. Sjøvannstanden vil derfor ikke påvirke
vannstanden i opp til broen.
Erfaringsmessig er det vurdert at friksjonsfaktoren for denne typer bratte og steinete elver ligger
mellom M = 14- M = 25. I beregningene er det valgt å bruker M = 20. For å kunne verifisere dette må
det gjøres vannlinjemålinger ved flom. Da det ikke er kjent om det foreligger slike data er det gjort en
sensitivitetsanalyse som viser at vannstanden langs strekningene av elven vil variere med ca . 0,4-0,6
meter for M = 14 -25.
Da vurdering av erosjon ikke er en del av oppdraget er dette ikke vurdert. Det anmerkes at det må
forventes betydelig erosjon i elveløpet på grunn av den høye vannhastigheten ved flom.
Det anmerkes at resultatene i denne rapporten er basert på overordnede beregninger og vurdering for
å anskueliggjøre risiko for flom og flomstigning. Resultatene må således ikke benyttes for å utarbeide
detaljerte byggeplaner. Hvis prosjektet realiseres må det i det videre arbeidet med detaljplanlegging
kartlegges erfaringer med flom, erosjonsproblematikk og eventuelt isgang for området samt skaffes
tilveie kunnskap om eksisterende broer, erosjonssikring og forbygning.
Løsningene som er drøftet i rapporten er på et overordnet nivå og tar ikke for seg en optimalisering av
løsningen. En slik optimalisering vil kunne inneholde, men ikke være begrenset til omlegging av
veger, fjerning av broer, evt. løfte broer, flytting av veger og annen infrastruktur
Eksisterende erosjonssikring må kontrolleres for å være sikker på at denne er tilstrekkelig
dimensjonert. Detaljene knyttet til overtopping og vannstandstigning ved broene bør vies stor
oppmerksomhet slik at man optimaliserer løsningen her.
Denne rapporten har ikke vurdert flom i små felt. I tomtens sørøstlige hjørne kommer det inn en bekk,
og det kan komme overvann rundt tomten som må handteres. Dette temaet bør handteres i det videre
arbeidet slik at man sikrer gode løsninger for handtering av overvann og vann fra bekker og terrenget
rundt tomten.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Grunnlagsdata flomberegning

Figur 14 Hydrologisk data for feltet til 50.5 Sima
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Figur 15 Maksimal flom data for 50.5 Sima
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Figur 16 Frekvensanalyse 1961-1988 50.5 Sima

Figur 17 Frekvensanalyse 1961-1988 50.5 Sima
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Figur 18 Frekvensanalyse 1961-1989 50.5 Sima

Figur 19 Frekvensanalyse 1961-1980 50.5 Sima
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Summary
Norconsult has performed a preliminary natural hazard assessment from steep terrain (rockfalls,
avalanches and debris flows) for the planned converter site in Simadalen. Two areas are evaluated;
The converter site (area 1), and the planned cable line along the inlet west of the converter station
(area 2).
The report present results from the evaluation of backgrund material, field investigation at the site, and
subsequent assessments.
Assessment is based on requirements given in the Norwegian plan- and building act. The largest
acceptable annual, nominal, probability of natural hazards towards the planned constructions is set to
1/1000.
The southern part of the assessed area (both area 1 and 2) lies within the national attention zones
developed by the The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), for both rockfalls,
avalanches and debris flows.
Field investigations show that the 1050 meter high and steep mountainside south of the converter site
and cable line is suspect to both rockfalls, avalanches and debris flows. Several recent events (< 5
years old) are mapped, and the southern part of the converter site (area 1) is suspect to smaller
rockfalls, avalanches and debris flows with a return period less than 10-30 years. Such events are
expected to have limited sizes and run-out lengths.
The dimensioning hazard scenario with annual probability 1/1000 consists of either a larger rockfall or
the release of a larger snow avalanche from the upper part of the slope. Due to uncertainty in the
topographic roughness in the upper part of the slope, it is at this point unclear if there is potential for
the formation of such large avalanche from this area. A close inspection of this area is necessary to
determine this.
A preliminary evaluation of the minimum and maximum extent of the 1/1000 hazard zone boundary is
presented. This show that the southern part of the converter site (area 1) has insufficient safety
against natural hazards. Results from further mapping in upper part of the slope in combination with
run-out lengt modelling will form the basis for determination of the exact hazard zone boundary
location. This will also determine whether the planned cable line (area 2) lies within the hazard zone.
In order to build constructions within the hazard zone there is need for safety measures. From a
natural hazard perspective, the best measure is to move the converter site installations to the north. If
this is not an option, there is need for protection dams. These are suggested located on the valley
floor in front of the slope. Necessary height will depend on the distance from the slope.
If detailed study show that the cable line lies within the hazard zone one should evaluate the possibility
to place the cable in a trench along the small road north of the inlet.
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Innleiing
Bakgrunn
North Connect planlegg ein straumforbindelse mellom Sima i Eidfjord og Peterhead i Skottland. Som
ein del av dette prosjektet skal det etablerast ein omformarstasjon med tilhøyrande anlegg i Sima. På
oppdrag frå North Connect har Norconsult utført ei vurdering av skredfare frå bratt terreng for dette
anlegget. To delområder er vurdert (sjå Figur 1):
1
2

Planlagt stasjonsområde
Trasé for kabel frå stasjonsområde og ut til «Prestkoneholet».

Denne rapporten samanstiller gjennomgang av grunnlagsmateriale, synfaring og vurdering av
skredfare. Det er gitt ei vurdering av kva skredtypar som kan påverke vurdert område. Basert på
retningslinjer for akseptkriterie for skred er det gitt et estimat for utbreiing av faresone for skred
(tryggleiksklasse S2) for området. Eit anslag for sikringsmetodikk og omfang er presentert.

N

2: Planlagt kabeltrasé.
Vurdert området fortset
vestover til «Prestkoneholet»

1: Stasjonsområde

Figur 1: Viser vurdert område i Sima. Dei to vurderte delområda er ringa inn (vestre del av område 2 er ikkje vist).
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Gjeldande retningslinjer
For byggverk som fell inn under plan og bygningslova er k rav til tryggleik ved regulering og bygging i
skredfareområder gitt i føresegna «Veiledning om tekniske krav til byggverk» (TEK10) § 7-3
(Direktoratet for byggkvalitet, 2015), med heimel i plan- og bygningslova (Pbl.) §28-1 og § 29-5.
Rapport nr.2 «Flom- og skredfare i arealplaner» fra NVE (NVE, 2014), med tilhøyrande rettleiar,
(NVE2014b, 2014) gir retningslinjer for korleis offentlige aktsemdskart og faresonekart kan nyttast til å
identifisere skredfareområder.
I høve til TEK10 skal byggverk og tilhøyrande uteareal plasserast, dimensjonerast eller sikrast mot
skred slik at krav til nominelle årlige sannsyn ikkje overskrid kravet til tryggleiksklassen som tiltaket
tilhøyrer, sjå Tabell 1.
Tabell 1: Tryggleiksklassar ved plassering av byggverk i skredfareområder.

Sikkerhetsklasse for skred

Konsekvens

Største nominelle årlige
sannsynlighet

S1

Liten

1/100

S2

Middels

1/1000

S3

Stor

1/5000

I TEK10 er følgjande retningslinjer gitt for fastsetting av tryggleiksklassar (utdrag):
«Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er
middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. For bygninger som inngår i
sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal reduseres til sikke rhetsnivået som
er angitt for sikkerhetsklasse S1(1/100). Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til
store konsekvenser».
I oppstartsmøtet mellom Norconsult og North Connect 30. mars 2016 vart det diskutert kva
akseptkriterie som skal gjelde for vurdering av skredfare i denne fasen av oppdraget. Oppdragsgivar
har bedt Norconsult om å utføre skredfarekartlegginga i samsvar med TEK 10, tryggleiksklasse S2.
Det ventast ikkje varig personopphald ut over jamleg vedlikehald/drift av stasjonsom rådet, men på
grunn av økonomisk konsekvens ved skred er det naturleg å legge klasse S2 til grunn. Dersom skred
medfører skade som gir stor økonomisk konsekvens for planlagde bygg/installasjonar, bør ein vurdere
korvidt tryggleiksklasse S3 skal leggast til grunn for desse bygga/installasjonane. TEK 10 gir ingen
klare retningslinjer på kvar grensa mellom S2 og S3 går når det gjeld økonomisk konsekvens av
skred.

Grunnlagsmateriale
Følgjande grunnlagsmateriale er nytta i utarbeidinga av denne rapporten:
Topografisk kart henta frå www.norgeskart.no
Berggrunn- og lausmassekart frå Norges geologiske undersøkelse (NGU, 2016)
Aktsemdskart for snø- og steinskred (NGI), jord og flomskred og steinsprang (NVE, 2016)
Oversikt over historiske skredhendingar frå NVE sin skreddatabase (NVE, 2016)
Flybilete og 3D-terrengmodell frå www.norgeibilder.no og www.norgei3d.no.
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Aktsemdskart
Figur 2 viser aktsemdskart for snøskred og steinsprang utarbeidd av NGI (NVE, 2016). I
arealplanlegging kan dette kartet nyttas framfor NVE sine landsdekkande aktsemdskart for snøskred
og steinprang (NVE, 2016). Den sørlege delen av delområde 1, samt store delar av delområde 2 ligg
innanfor aktsemdsområdet.

1
2

Figur 2: Viser aktsemdskart for snø- og steinskred utarbeidd av NGI (NVE, 2016). Vurderte delområder merka
med raudt .

Figur 3 viser NVE sitt aktsemdskart for jord- og flaumskred (NVE, 2016). Delar av delområde 1 og 2
ligg innanfor aktsemdsområdet.

1

2

Figur 3: Viser aktsemdskart for jord og flaumskred frå NVE (NVE, 2016).

På Skrednett er det ikkje registrert risikoområder for fjellskred med påfølgjande flodbølger ved Sima
(NVE, 2016).
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Historisk registrerte skredhendingar
Det er registrert ni skredhendingar på veg ovanfor planlagt stasjonsområde og kabeltrasé. Figur 4
viser registrerte skredhendingar som har nådd veg i NVE sin skreddatabase (NVE, 2016). Erfaring
tilseier risiko for underrapportering av hendingar.

Delområde 1

Delområde 2

Figur 4: Kart som viser registrerte skredhendingar på veg i området (NVE, 2016).

Utførte undersøkingar
Feltkartlegging vart utført av ingeniørgeolog Kristian Loftesnes den 14. april 2015. Under
befaringa var det regnbyger og overskya. Planlagt utbyggingsområde vart kartlagt, i tillegg vart det
gjort registreringar i nedre del av ur ovanfor vegen som går langs fjellsida. Det vart gjort registreringar
av skredavsetningar frå tidlegare hendingar, vegetasjonsforhold og terrengformasjonar.
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Grunnforhold
Områdebeskrivelse
Stasjonsområdet (delområde 1)
Planlagt stasjonsområde ligg på ei gamal elveslette, avgrensa av veg i sør, vest og aust, samt av elva
Sima i nord. Området er flatt, i den austre delen er det naturleg terreng, dels med open lauvskog. Den
vestre delen er i dag nytta til næringsverksemd. Her er det gjort terrenginngrep, blant anna er det lagt
opp massar som dannar ein «voll» mot fjelsida sør for næringsområdet. Her kan skredblokker ligge
under fyllmassar eller ha blitt flytta slik at det er vanskeleg å fastslå utløpslender for eldre hendingar.
Fjellsida ovanfor stasjonsområdet består av bratte berghamrar og svaflater (sjå Figur 5).
Høgdeskilnaden til toppen av fjellsida er ca. 1050 meter. Stadvis er berget overhengande. Nedre del
har ei markert skredvifte der det er registrert fleire nyare skredhendingar. Figur 6 viser
registreringskart med dei viktigaste kartlagte skredavsetningane. Det er observert fleire nyare
hendingar, både snøskred, steinsprang og lausmasseskred.

Figur 5: Oversiktsfoto som viser sørlege del av stasjonsområdet, samt fjellsida ovanfor. Ur/skredvifte er vist med
blått. Registrerte skredbaner er merka med raud stipla linje, oransje markering viser ferskt
steinsprang/lausmasseskred som har nådd ned til vegen.
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Skredblokk, gamal
Skredblokk, fersk
Skredblokk, gamal. Frå større hending?
Skredbane stein, snø. Manglar vegetasjon

Delområde 1

Snøskredtunge, fersk
Skredbane lausmassar (fersk)
Urfot

Figur 6: Registreringskart med observerte skredavsetningar og skredbaner.

Kabeltrasé i bukta aust for Prestkoneholet (delområde 2)
Figur 7 viser foto av delområde 2 der det vurderast å legge kabeltrasé i bukta. Holmen ved
Prestkoneholet er vist med pil i bakgrunnen, og vurdert område går hit. Mellom bukta og urfoten er det
ei flate som er dekka av tynn lauvskog. Det er registrert nokre skredblokker langs skråningsfoten på
nedsida av vegen, ut over dette er det ikkje observert skredblokker på flata på sørsida av kanalen.

N

Figur 7: Viser delområde 2, der det er planlagt kabeltrasé ut i fjorden.
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Fjellsida ovanfor bukta består av bratte berghamrar og svaflater (sjå Figur 8). Høgdeskilnaden til
toppen av fjellsida er ca. 1050 meter. I nedre del av fjellsida ligg det urmassar. I vestre del er det ei
markert skredvifte, og eit skard/renne går frå toppen av denne og opp fjellsida (Figur 8). Det er også
her registrert fleire nyare hendingar i form av steinsprang og mindre snøskred (sjå Figur 6). Den vestre
halvdelen av skredvifta viser størst teikn til skredaktivitet, men kun skred som føl den austre halvdelen
av vifta vil kunne gå ned mot delområde 2.

V

Figur 8: Viser fjellsida ovanfor delområde 2 (kabeltrasé). Markerte renner, samt områder med teikn til skredaktivitet (manglande skog) er vist med stipla linjer. Restar av snøskredtunger ligg fleire stader i øvre del av ur.
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Helningskart
Figur 9 viser helningskart for fjellsida ovanfor planlagt stasjonsområde (NGI, 2016).

Mogleg lausneområde jordskred
Mogleg lausneområde
snøskred og jordskred
Mogleg lausneområde snøskred/steinsprang
Mogleg lausneområde steinsprang

Figur 9: Viser helningskart for fjellsida ovanfor planlagt stasjonsområde (NGI, 2016). Dei to vurderte delområda er
ringa inn med raudt.

Geologiske forhold
Ifølgje berggrunnskart frå NGU består berggrunnen i planlagt utbyggingsområde, samt fjellsida på
sørsida av dalen, av grovkorna granitt (NGU, 2016). Dette samsvarar godt med kartlagde
skredblokker langs foten av fjellsida, som viser ein lys, grovkorna granitt. Det er markert
overflateparallell oppsprekking i fjellsida, desse dannar store svaflater. Vidare er det steile sprekker
orientert N-S ± 30°, samt flattliggande sprekker som dannar hengkantar i underkant av svaflatene.

Lausmassar
Ifølge lausmassekart frå NGU består lausmassane innanfor vurdert område av elveavsetningar,
medan nedre del av lia består av urmassar. Dette samsvarar godt med observasjonar i felt.
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Farekartlegging og vurdering av aktuelle
skredtypar
Jord og flaumskred
Figur 10 viser foto av eit ferskt lausmasseskred beståande av vassmetta grus og steinmassar.
Skredbana er vist i Figur 5 og Figur 6. Skredet har truleg starta som eit steinsprang i ei kløft i fjellsida
(ca. 5-600 moh), og deretter har det remobilisert lausmassar i ura og fortsatt ned til vegen. Det er
danna ein ca. 1 m djup kanal i ura. Det er observert fleire liknande skredrenner i ura som truleg er
yngre enn 50 år. Dette viser at det er reell fare for jord- lausmasseskred ned mot stasjonsområdet
(delområde 1). Framtidige skred vil kunne følge same løp som det ferske skredet, men då den bratte
fjellsida har lite lausmassar ventas skred med potensielt utløp ned mot stasjonsområdet stort sett
bestå av remobiliserte urmassar frå nedre del av lia. Steinsprang/mindre snøskred kan vera
utløysande faktorar for slike hendingar i periodar med nedbør/snøsmelting. Dei fleste lausmasseskred
ventast å ha begrensa storleik. Det er ikkje kartlagt nyare jord/lausmasseskred inne på dei to vurderte
delområda, men det kan ikkje utelukkast at større og sjeldne hendingar med årleg nominelt sannsyn
1/1000 vil kunne krysse vegen og nå inn på planlagt stasjonsområde (delområde 1). Jordskredmassar
som eventuelt når ned på flata framfor urfot vil raskt bli spreidd utover det flate terrenget, og
utløpsdistansen vil dermed være begrensa. Det er kun den vestre delen av delområde 1 som
vurderast utsett for jord/lausmasseskred med sannsyn > 1/1000. Sannsynet for at jordskred skal nå
delområde 2 vurderast som lågt.

Figur 10: Viser nyleg jord/lausmasseskred av grus/stein som har nådd ned til vegen ved grensa til planlagt
stasjonsområde.
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Det er ikkje observert bekkar i skråninga ovanfor stasjonsområdet/kabeltrasé. Dei to vurderte
delområda vurderast ikkje utsett for større flaumskred frå fjellsida.
Flaumvurderingar for området er behandla i anna rapport og inngår ikkje i skredfarevurderinga.

Snø- og sørpeskred
Midtre del av fjellsida består av bratte svaflater (>60°) der snø ventast å skli ut fortløpande før ein får
ansamling av store nok mengder til å danne større snøskred. Potensielle losneområder for snøskred
vil hovudsakeleg vera områder der det er noko slakare terreng enn dette, samt at det er jamn topografi
(t.d svaflater). Det fins fleire slike områder i fjellsida, men dei er begrensa i antal og storleik. Dei fleste
og hyppigaste snøskreda ventast difor å ha begrensa storleik og utløpslengder. Feltobservasjonar
viser at det går fleire årlege snøskred som stoppar i ura ovanfor vurdert område, og det er åpne
renner i skogen som indikerer nyare aktivitet ned mot vegen. Minimum 4 hendingar er registrert å ha
nådd ned til vegen dei siste 34 år. Sannsynet for at mindre snøskred frå dei avgrensa svaflatene i
fjellsida skal krysse vegen og nå inn på planlagt stasjonsområde (delområde 1) vurderast som større
enn 1/100. Slike skred ventast å ha relativt begrensa utløpslengde når dei når ut på det flate terrenget
i dalbotnen. På grunn av flata mellom vegen og delområde 2 ventast slike hendingar ikkje å nå inn på
delområde 2.
I øverste delen av fjellsida viser helningskartet eit større parti med helning 40-60°. Observasjoner med
kikkert viser at terrenget består av vekslande skrentar og små flater, der snø først og fremst vil samle
seg i striper på flatene langs fjellsida (dette er synleg i øvre del av Figur 5). Ut frå
avstandsobservasjon er det derimot ikkje mogleg å fastslå skalaen på terrengvariasjonen, og korvidt
ein ved sjeldent store snømengder kan få danna større samanhengande glideplan og utløysing av
større snøskred frå dette området. Det er difor usikkerheit rundt kva som er dimensjonerande scenario
for snøskred med årleg nominelt sannsyn 1/1000. For å avklare korvidt eit slikt scenario vil være
dimensjonerande for faresonegrensa for delområde 1 og 2 er det nødvendig med ein nærinspeksjon
av terrenget i dette området.

Steinsprang
Det er observert fleire ferske steinsprangblokker (antatt < 3 år gamle) som har kryssa veg og nådd inn
på stasjonsområdet (delområde 1). Vidare er det langs vegen registrert blokker som vurderast å
stamme frå fleire ulike hendingar dei siste 15-30 år. Dette viser at fjellsida har betydeleg
steinsprangaktivitet, og at hendingar med relativt kort returperiode kan nå ned mot planlagt
stasjonsområde. Gamle skredblokker med storleik 4-6 m 3 er observert i eit område 0-50 meter ut frå
urfot. Då stasjonsområdet framfor utfoten er flatt vil dei fleste blokker miste mykje energi ved første
samanstøyt med dalbotnen. Granitten i området er sprø, dette gjer at blokker lettare delar seg ved
kollisjon med andre blokker/ur. Fjellsida har stor høgde, og større utfall frå øvre del vil kunne medføre
at blokker oppnår stor energi og får store spretthøgder nedover fjellsida. Slike hendingar vil likevel
kunne føre blokker eit godt stykke ut frå urfot. Det er observert ei ansamling av gamle blokker med
storleiker opptil 20 m 3 i den austre delen av stasjonsområdet. Blokker ligg her langs ei linje med akse
NV/SØ og utløpslengdene er opptil 130 m ut frå urfot (markert med lys blå sirkel i Figur 6).
Avsetningane er gamle, og kan stamme frå ei større steinskredhending.
Mindre steinsprang med blokkstorleiker rundt 1 m 3 vil kunne nå inn på planlagt stasjonsområde
(delområde 1) med ein returperiode på mindre enn 10 år. Ut frå registrerte skredhendingar i området
vurderast dimensjonerande scenario for ei steinspranghending med nominelt årleg sannsyn 1/1000 å
tilsvare utfall av blokker frå øvre del av fjellsida med blokkstorleiker 4 – 7 m 3. Steinsprang/steinskred
med blokkstorleikar større enn dette vurderast som hendingar tilsvarande årleg nominelt sannsyn på
1/5000.
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Det vurderast som lite sannsynleg at mindre steinsprang med returperiode < 10 år vil nå inn på
delområde 2. Det kan derimot ikkje utelukkast at større hendingar med nominelt årleg sannsyn lik
1/1000 kan nå inn på delområde 2. Simulering av utløpslengder kan bidra til å vurdere dette nærare
og fastsette faresonegrense for delområde 2.

Dimensjonerande skredtype
Både jord og lausmasseskred, samt mindre steinsprang og snøskred med returperiode på mindre enn
10- 30 år, vil kunne nå inn på delområde 1. Utløpslengdene frå slike hendingar ventast å vera
begrensa.
For både delområde 1 og delområde 2 vil dimensjonerende skredtype for ei hending med årleg
nominelt sannsyn 1/1000 dermed vera ein av dei to følgjande:
-

Større steinsprang beståande av blokker med storleik 4-7 m 3 med losnepunkt i øvre del av
fjellsida.
Snøskred frå eit større område i øvre del av fjellsida.

For å avgjere korvidt snøskred er dimensjonerende scenario bør det utføras ein nærinspeksjon i øvre
del av fjellsida (til fots dersom mogleg, evt. helikopter). Når dette er avklara kan ein som støtte til
fastsettelse av faresonegrensene utføre simulering av skredbaner for dei aktuelle skredtypane.

Faresonegrense
Det er gjort eit anslag for minimum og maksimum utbreiing av faresonegrense 1/1000. Desse er vist i
Figur 11. Minimum utbreiing av faresone (oransje linje) er vurdert ut frå observerte utløpslengder for
tidlegare steinsprang, i kombinasjon med empiriske data frå andre kjende skred. Maksimal utbreiing
(raud linje) er lagt i samsvar med NGI sitt aktsemdskart for snøskred og steinsprang. Faresonegrense
1/1000 ventast å liggje ein stad mellom dei to linjene, avklaring av dimensjonerande skredtype samt
simuleringar av utløp vil avklare endeleg plassering. Området sør for oransje linje vurderast å ligge
innanfor faresone 1/1000 for steinsprang, og her er det ikkje tilstrekkeleg tryggleik mot skred. Ved
vurdering av faresonegrenser er det teke utgangspunkt i at tomta for stasjonsområdet skal planerast
slik at eksisterande fyllingar vil bli fjerna, og at området står åpent utan vernet slike fyllingar gir.
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Mulig plassering
kabelgrøft?

Mulig plassering
av fangvoller

Figur 11: Viser anslag for minimum og maksimum utbreiing av faresonegrense for skred med årleg nominelt
sannsyn 1/1000 (hhv. oransje og raud stipla linje). Vidare er mogleg plassering av sikringstiltak vist.

Aktuelle sikringstiltak
Områder som ligg innanfor faresonegrense 1/1000 kan ikkje byggast ut utan at det vert etablert
skredsikringstiltak. For planlagt stasjonsområde (delområde 1) kan aktuelle sikringstiltak vera:
Flytting av stasjonsområde mot nord dersom dette er mogleg. Dette vil gi den beste
skredsikringa.
Etablering av skredvollar i sørlege del av stasjonsområdet. Nødvendig vollhøgde
avheng av avstand ut frå fjellsida. Det er betydelege kostnader å spara på å bygge ein
voll på flata nedanfor fjellsida, i høve til å bygge i sjølve skråninga/urfoten. Som eit
utgangspunkt er det gjort eit grovt anslag på dimensjonar for ein voll som vert plassert
i området sør for minimum utbreiing av faresonegrense 1/1000 (sjå Figur 11).
Vollengde her vil anslagsvis bli 300 m og nødvendig høgde for å beskytte mot
steinsprang kan vera i storleiksorden 4-6 meter. Dersom snøskred vil vera
dimensjonerande scenario må ein pårekne behov for noko større vollhøgde.

Det er ikkje avklara korvidt planlagt kabeltrase (delområde 2) ligg innanfor faresone 1/1000. Sannsyn
for skade på kabel frå skred som ligg i sjøen avheng av skredtype, samt korleis kabel ligg (åpen på
botn eller dekka av fyllmassar osv.). Dersom planlagt trasé hamnar innanfor faresone 1/1000 så vil eit
godt sikringstiltak vera å legge kabelen i grøft på nordsida av kanalen (sjå Figur 11). Alternativt kan
ein etablere sikringsvoll langs sørsida av kanalen eller sjå på mogleg tildekking av kabel som vert lagt
i sjøen.
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Summary
Norconsult has performed a preliminary evaluation of the geotechnical soil conditions for the planned
converter site in Simadalen. The evaluation is limited to the converter site.
There is no available soil investigations in the neighboring area and the evaluation is based on the
public available geological maps presented by Geological Survey of Norway (NGU) and some of their
reports concerning the gravel resources in the valley.
The valley is characterized with glaciofluvial deposits from the glacial periode approximately 10000
years ago with possible some shallow younger coarse deposits. These assumptions are strengthen by
the installed and active ground water wells near by the actual site with reported tips approximately 22
meters below the soil surface.
We assume that the soil conditions may be described as a sandy gravel with a possibility of some
more silty layers and more stone and blocks near the surface. At greater, but so far unknown depths,
NGU expects to find marine clay.
Without geotechnical investigations, we have not access to detailed assumptions or determinations of
parameters used for analyses of bearing capacity and settlement. General description may give some
empiric values for rough estimates with largest uncertainty for settlement analyses. However, we
assume the soil conditions to be characterized as good. We do not expect problems to find solutions
and to design foundations for heavy structures.
As in normal geotechnical design assignments we recommend to establish a geotechnical design
bases through a gradually expanding investigation program continuously evaluating the need for
detailed and advanced in-situ and if possible laboratory tests.
Necessary geotechnical investigations, tests, characteristics, and analyses are recommended to be
carried out in accordance with general practice as presented by the Norwegian University of Science
and Technology (NTNU) and the Directorate of Public Roads (Statens vegvesen).
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1 Oppgave
NorthConnect AS planlegger å bygge et likestrøms anlegg i Simadalen i Eidfjord nær Statkraft sitt
produksjonsanlegg.
Utbygging forutsetter utvikling av anlegg og infrastruktur der geoteknikk og fundamenteringsforhold
utgjør en generell del av de byggetekniske forutsetninger og utfordringer.
Dette notatet omtaler de antatte mulige geotekniske utfordringer for utvikling av området og hvilke
egenskaper løsmasseavsetningene har. Disse vurderinger bygger kun på ingeniørgeologisk generell
informasjon og beskrivende ressurskartlegging i Simadalen.

2 Aktuelle utfordringer
Den aktuelle tomta er relativt flat.
Det antas at de geotekniske utfordringer i hovedsak er knyttet til bygging av høye, skjermende
betongkonstruksjoner omkring de elektriske konstruksjoner samt etablering av veger og kulverter som
skal dimensjoneres for tunge transporter og evt. skredsikringsvoller.

3 Geologi
Det aktuelle området er avmerket i figur 1 og 2.
Kunnskapene om de geotekniske egenskapene til løsmassene i Simadalen er meget begrenset. Det
er ikke kjente utførte geotekniske undersøkelser i Simadalen. Det nødvendige underlaget for
dimensjonering av bygninger og kai på eiendommene nærmest fjorden er ukjent.
Den geologiske kartlegging er til dels meget god. Løsmassene i Simadalen er av NGU karakterisert
som en nasjonal ressurs. Kartleggingen er imidlertid i alt vesentlig for området øst for NorthConnect
sitt interesseområde og lenger oppover i dalen og gir uttrykk for kvaliteten på grus/sandavsetningene
med sikte på kommersiell utnyttelse.
Mens den aktuelle tomta ligger lavere enn kote 9 starter i hovedsak tidligere detaljkartlegging av
grusavsetningene på kote +20. Kunnskap som er innhentet gjennom installasjon av
grunnvannsbrønner til ca. kote – 16 er ikke tilgjengelig pr dato.
En geoteknisk karakteristikk må på dette stadiet i utbyggingsplanleggingen for NorthConnect bygge på
åpne informasjonskilder, referanse 1, 2, 3 og 4.
1. Den generelle dannelseshistorie av løsmassene i Simadalen (kvartærgeologi)
2. Forutsetning om at de antatt velfungerende grunnvannsbrønner nær den aktuelle tomta står
med brønnspiss i dybde inntil ca. 22 m under terreng (dvs ca. kote -16 m) i antatt godt
permeable masser
3. Det har foregått til dels betydelig tungtransport på FV103 og lokal veg in til Statkraft sitt
anlegg, både for transport av utstyr inn i dalen (Statkraft og sandprodusenter) og uttransport
av sand.
4. Det er ikke godt kjente erfaringer fra kaibygging, byggfundamentering og vegdrift som svekker
tillit til at byggegrunnen er god
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Figur 1 Simadalen med markering av aktuell tomt for NorthConnect med avgrensning mellom veiene og elva. (Fra
Finn.no)

I grove trekk kan løsmassene karakteriseres som sandig grusig steining materiale omkring en
israndavsetning ved og en breelvavsetning nedenfor området kalt Sæ. Disse avsetningene er
dominert av israndavsetningen tvers av dalen. Dette kan være en yngre avsetning som ligger over en
eldre. NGU sin kartlegging og vurderinger gir grunn til å tro at en skrå lagdeling med litt varierende
grovhet i lagene fra Sæ og utover mot fjorden. Det er all grunn til å vente at korngraderingen blir finere
masser lenger ut i / ned mot fjorden og muligens også i større dybder under terreng. Materialet består
av tydelige skrå lag av stein, grus og sand med grovere sammensetning dess nærmere opprinnelig
israndavsetningen ved Sæ. Det finnes noen store blokker i avsetninga. Det ligg et stort massetak syd
for elva på eiendommen Tveitane og Sæ. Den kvartærgeologiske beskrivelsen breelvavsetning som
opprinnelig lå på tvers av dalen er blitt delt i to ved at elva Sima har erodert seg gjennom den
opprinnelige ryggen. I randavsetningen som ble gravd ut av vannet ble avsatt på nytt som ei elveslette
videre ut gjennom dalen. Deler av dette er det NGU karakteriserer som ressurs. Senere er det ned
fjellsiden fra sør avsatt grove masser med mye stor stein og blokk som flomskredvifter og skred utover
de opprinnelige sand- og grusavsetningene. Dette kan gi et betydelig grovere steining topplag over de
mer slake hovedlag fra den først nevnte israndavsetning. I forekomsten er det to massetak på
sørsiden av elva. Det vestligste av disse ble startet i de sorterte sand og grusmassene i
elveavsetningen, men drives i dag i en grov flomskredvifte med stein og blokk som er avsatt ut
gjennom Storefossgila.
Dette gir en betydelig usikkerhet mht de geotekniske egenskaper og hvor komplisert en detaljert
geoteknisk undersøkelse kan bli.
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Figur 2 Områdekart av området Sæd og Sæ. I vest nærmest fjorden ligger anlegg for bl.a. utsendelse av
sand/grus med båt, nord på tomta ligger Hardanger Fjordfisk sitt slakteri, nord for elva ligger Statkraft sitt anlegg, i
øst ligger Multi Sand sitt anlegg og grustak mens det langs eva ligger grunnvannsbrønner på begge sider av elva.
Fv103 er pr dato en relativ naturlig nordlig avgrensing av likerettertomta for NorthConnect (fra NGU nettside).

Figur 3 Kvartærgeologi på Sæd og Sæ. Gult markerer den dominerende elveavsetning, orange er markering av
ressurskartlagt breelvavsetning / flomskredvifte og evt. et hovedtrinn i israndavsetningene tvers av dalen og rødt
markerer rasmasser fra fjellene. (Fra NGU sin nettside.).
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Figur 4 Skissen viser den antatt aktuelle israndavsetningen ved Sæ med morene og terrasser tvers av dalen som
senere i større eller mindre grad er overlagret av en flomskredvifte fra xx i den sørlige dalskråningen (etter Per
Jørgensen & al)

Selve grustaket på Sæ ligger om lag på kote 20-24 m og nedover mot elva. Lengst mot vest startet
massetaket i sin tid i de sorterte sand og grusmassene i elveavsetningene mens dagens uttak er i en
grov flomskredvifte avsatt fra sør inn mot dalen.
Vestover fra grustaket på Sæ flater avsetningene ut på om lag kote 6 og utover til om lag kote 2,5-4 m
vest for Statkraft, Hardanger Fjellfisk og Multi Sand AS sitt anlegg og antatt relativt slakt ut i fjorden.
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Figur 5 NGU sitt karakteriserende bilde av grustaket i flomskredvifta på Sæ om lag rett øst for NorthConnect sitt
tomteområde. Massene i denne sonen er åpenbart fast lagret med relativ steile skråninger/skjæringer (fra NGU
sin nettside).

Figur 6 Prinsippillustrasjon av en normal isrand- og breelvavsetning som tenkes i flere trinn oppover i Simadalen.
Det er endemorenen og det som kalles breelvslette som er mest interessant for nedre del av Simadalen (fra
Steinar Skjeseth)
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Figur 7 Ressursområdet for grustaket er inntegnet i god avstand fra den aktuelle NorthConnect tomta. Denne
figuren viser avgrensningen som NGU har utarbeidet for ressursen Sæ (fra NGU sin nettside)

Figur 8 Installerte grunnvannsbrønner i det aktuelle området gir en god indikasjon på sand/grusavsetninger.
3 av de 5 brønnene er angitt boret i dybde ca. 22 m, mens de 2 øvrige brønnene på sørsiden av elva dels er
utdatert og uten presis informasjon. De nærmeste brønnene på nordsiden er boret til 16-24 m (fra NGU sin
nettside).

2016-05-10

Oppdragsnr.: 5162464 Dokumentnr.: D04 Versjon: C01
Geoteknisk vurdering. | Tomt for omformerstasjon, Sima.

I arealdelen av Eidfjord kommunes kommuneplan er området grusforekomsten ligger i Simadalen for
perioden 2001-2012 satt av til uttak av grus. Status i kommunedelplan pr i dag er ikke verifisert men
antas opprettholdt som område for grusressurser. Sammen med andre forekomster i Simadalen utgjør
denne forekomsten på Sæ til et viktig forsyningsområde for grus til forbruk i og utenfor Hordaland og
karakteriseres i NGU sin ressursoversikt som nasjonalt viktig.

Den ikke kartlagte vertikale oppbygging av løsmassene i Sæ og breelvavsetninger tvers av dalen mot
fjorden beskrives som løsmasser avsatt i et marint miljø. Marin grense er beskrevet som kote +120m.
Dybde til fjell midt i dalen er ukjent.
I en viss avstand fra utvaskingsstedet og evt i en antatt større dybde kan det forekomme marin leire.
Figur 9 fra NGU sine lokale studier viser at det svært stor mulighet i Simadalen i en viss dybde å finne
marin leire. Dette er ikke påvist eller forsøkt påvist. At det står produserende grunnvannsbrønner med
spiss i ca. kote – 16 tyder på evt. leirforekomstene vil ha moderat interesse for ordinære bebyggelse
på overflaten.
Muntlige overlevering i forbindelse med opprusting av kai for sandprodusentene tyder ikke på at leire
er en erfart problemstilling for ordinære fundamenteringsutfordringer.

Figur 9 Illustrasjon av den marine grense og området hvor løsmassene forventes avsatt i det marine miljø Stiplet
blå linje er markering av øvre marine grense (antatt nær kote 120 m). Dess mørkere blå skravur dess større er
sjansene for å påtreffe marint avsatt leire. Hvilken dybde dette kan påtreffes er ukjent (fra NGU sin nettside)
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Figur 10 Områdeoversikt som skisserer en mulig lokaliseringsplan av de ulike konstruksjoner i NorthConnectanlegget og kulverter / kanaler/grøfter for framføring av kabler for undersjøisk eksport. Inngående kraftledninger
forventes som luftkabler fra nord mot AC-området (fra NorthConnect AS)
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4 Geotekniske utfordringer og nødvendige
parametere.
Konstruksjonselement som skal fundamenteres er forventet tunge elektrokomponenter, skjermvegger
og master samt kulverter og veger.
Det er all grunn til å forvente at anlegget kan utvikles med direkte fundamentering på banketter eller
plater e.l.
Det er grunn til å anta at materialet på tomta er normalkonsolidert. Dvs vi forventer rimelig styrke men
er usikre på setningsegenskapene. Både styrke- og setningsegenskaper kan om nødvendig forbedres
bl.a. vha dypkomprimering. Bedre kunnskap om løsmassene sine egenskaper vil avklare og tunge
inngrep og forbedringstiltak er nødvendig.
I mangel av gode grunnundersøkelser og spesialforsøk i felt og/eller laboratorium etableres ofte et
dimensjoneringsgrunnlag på empiriske data etter karakterisering av løsmassene som f.eks. foreslått
av Statens vegvesen i Håndbok V220 «Geoteknikk i vegbygging» (web 2014) og «Introduksjon til
Geoteknikk» av Arnfinn Emdal, NTNU2006
For krevende konstruksjoner og tilhørende konsekvensvurderinger skal bl.a. krav til sikkerhet
defineres og aksepteres av prosjekterende på vegne av byggherren. Det må et etableres er rimelig
sett geotekniske parametere.

4.1 Styrkeparametre
Bæreevne og stabilitet bestemmes på grunnlag av friksjon og attraksjon.
Det er stor usikkerhet om et øvre, grovt lag fra skredvifta har betydning for de
fundamenteringstekniske egenskaper. Inntil videre vurderes avsetningene som normalkonsolidert
sand.
For en normalkonsolidert grusig sand kan det som utgangspunkt antas
Friksjon

tanφ = 0,65-0,73

Attraksjon

a = 0 – 10 kPa

Tyngdetetthet

γ = 17 – 18 kN/m3

Poretrykksparameter

D=0

4.2 Setningsegenskaper:
For en normalkonsolidert grusig sand kan det som utgangspunkt antas
Modultall

m = 150-500 med eksponent a=0,5

Konsolideringskoeffisient

cv > 200 m2/år

(permeabilitetskoeffisient
Skjærstivhet
(skjærbølgehastighet

k = 10-2 – 10-5 m/s)
Gmax= 8-16 MPa
vs = 200-350 m/s)
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5 Geotekniske beregninger
Dimensjonering utføres for brudgrensetilstand, bruksgrensetilstand og ulykkestilstand for statiske
laster.
Deformasjoner beregnes normalt bare for bruksgrensetilstanden.
For ulykkestilstanden bidrar de geotekniske egenskapene og parametere mest til dynamiske
konstruksjonsanalyse.
Hvor presist setningsegenskapene kan bestemmes vil også påvirke hvilket såletrykk som kan
aksepteres. Dvs at usikre setningsoverslag kan føre til anbefaling om betydelig lavere utnyttelse av
jordas beregningsmessige styrke.
Grovheten i materialet påvirker styrken mest. En mulig sandavsetning med lite steininnhold men med
en del grus forventes å være god. Mangel på kunnskap om tidligere overlagring gir lite grunnlag for å
forvente noe særlig attraksjon (kohesjonsbidrag i styrkebestemmelse).
Setningsmotstanden i en grusig sand er normalt vurdert som relativt god. Mangel på kunnskap om
tidligere spenningshistorie gir startantakelse om såkalt normalkonsoliderte egenskaper, dvs. relativt
løst lagret materiale og tilsvarende mindre stivhet og densitet.
Grunnvannshøyden har vesentlig betydning for geotekniske beregninger, både for bæreevne og
setninger. Grunnvannsspeilet på tomta forventes å styres i stor grad av vannstand i elva og i havet,
dvs i middel nær kote 0 – 2 for denne tomta.

Den mulige dype leiravsetning kan ha en viss betydning for fundamenteringsvurderingene avhengig
av egenskapene til den totale løsmassepakke og dimensjoner og laster på direkte fundamentert tiltak.
I utgangspunktet antas leiren å ha liten betydning hvis den ligger f.eks. dypere enn 20 m. Styrken og
egenskapene til leira bør likevel undersøkes for å definere bort risiko og eliminere evt. kvikkleire problemstillinger og for å gi bedre grunnlag for jordskjelvrespons.

5.1 Veiledende fundamenteringsverdier.
Med de parametere og foreløpige antakelser som presentert over kan det antydes følgende
geotekniske verdier:
Tillatt såletrykk, minimumsverdi med forsiktig parameteranslag og ren vertikal last og
materialkoeffisient γm = 1,30

σ bruddgrense

= 365 kPa for bankett med 2 m bredde
= 590 kPa for søyle/mastefundament med dimensjon 6x8 m2

Opptredende setning med kun 50% utnyttelse av beregningsmessig tillatt såletrykk i
bruddgrensetilstanden og modultall m=400, beregningsmessig styrkeutnyttelse ca. 60 %.

δ bruksgrense

= 14 mm for bankett med 2 m bredde
= 45 mm for søyle/mastefundament med dimensjon 6x8 m 2

Dette viser at god bæreevne sannsynligvis kan oppnås selv med forsiktig styreantakelse mens de
usikre setningsegenskapene kan bli dimensjonerende selv med nøktern parameterantakelse.
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5.2 Antatte jordskjelvdata
Berggrunnens akselerasjon

ag40Hz=0,60 m/s2

Grunntype

C

Seismisk klasse

III (evt. IV)

Seismisk faktor

γ1= 1,4 (evt. 2,0)

Dimensjonerende grunnakselerasjon

ag= 0,67 m/s2

6 Forslag til grunnundersøkelser.
En god geoteknisk dimensjonering med rimelig utnyttelse av løsmassenes egenskaper forutsetter
grunnundersøkelser med omfang og metoder tilpasset jordarten.
Det foreslås at det utføres en grunnundersøkelse i en første fase som har et omfang som gir gode
estimat og styrende løsninger om muligheter og et mindre senere supplement for å avklare variasjoner
over hele tomta.

6.1 Fase 1:
Omfang::

6 posisjoner som dekker det sentrale tomteområdet fra 2 DC-haller til AC-område.

Innhold:

a.

6 totalsonderinger. Kartlegge lagdeling og lagrenser og materialvariasjon
horisontalt og vertikalt på tomta fra 0 – 30 m dybde under terreng

b.

Forsøke å ta opp karakteriserende representative prøver (skovlprøver) til 25 m
dybde under terreng i 2 posisjoner. Prøver karakteriseres i laboratorium.

c.

Forsøke å utføre trykksonderingsforsøk (CPTU) i sandige lag (med moderat
grus/steininnhold) for å bestemme styrke og stivhet (elektronisk instrumentert
10 cm2 spiss som presses ned i jorda og som måler jordens styrke- og
stivhets egenskaper vha avanserte og godt utviklede tolkningsmodeller)

d.

Dersom det påvises eller gis grunn til å anta finkorning sand / silt grunnere
enn 15 m under terreng ta det opp rimelig uforstyrrede sylinderprøver for
ekstra undersøkelser og vurderinger i laboratorium ved hjelp av
setningsforsøk i ødometer og styrkeforsøk i treaksialapparat

e.

Dersom det påvises leire vha sonderingene forsøkes det tatt opp uforstyrrede
prøver for styrke og stivhetsbestemmelse for å eliminere uheldige forhold mht
stabilitet mot fjorden og jordskjelvrespons

6.2 Fase 2:
Resultatene fra undersøkelsene i Fase 1 vil etter testing og vurdering gi grunnlag for både
oppgraderte fundamenteringskapasiteter og grunnlag for å vurdere evt. behov for bredere og mer
detaljerte undersøkelser.
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Aktuelle supplerende tilleggsundersøkelser kan være
a. Bredere sondering for å styrke ekstrapolering av funn fra Fase 1. (f.eks. 6-8 totalsonderinger).
b. Flere trykksonderinger CPTU
c. Styrke kunnskap om jordens stivhet vha seismisk sensor i CPTU trykksonderingsutstyret med
måling av skjærbølgehastighet i jorda ned til 4-5 dybdeintervall til ca. 20 m dybde
d. Dersom setningsparameterene fortsatt er ugunstige med usikre og/eller relativt løst lagrede
sandige masser utføre In-situ setningsforsøk vha av såkalt skrueplate som utføres spesielt i
den sterkest påvirkede innflytelsessone under fundament f.eks. mellom 2 og 8 m dybde under
ferdig terreng
e. Mer nøyaktig kartlegging av grunnvannsforholdene ved å måle i grunnvannstrykk i flere
posisjoner for å bestemme grunnvannsoverflaten over hele byggefeltet
f. Avhengig av funn i spesialforsøk i Fase 1 supplere med ytterligere en prøveserie og
spesialforsøk om nødvendig og hvis et forventet potensiale
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1 Introduction

Introduction
The NorthConnect is a proposed 650 km interconnector that will provide an electrical link between
Scotland and Norway, routed from Simadalen in Norway, across the North Sea to Long Haven Bay in
Scotland. The project includes a converter station, associated constructions and infrastructure in
Simadalen. Multiconsult Norge AS has been engaged by NorthConnect KSto carry out a geotechnical
site investigation in Simadalen. The present report presents the results from the geotechnical site
investigation.

1.1

Scope of work
The geotechnical site investigation is making the basis for the expected geotechnical design, which
include foundation of the converter station, associated constructions, infrastructure and also
securing the site against flood and avalanches.

2

Location
The investigated site is located in Simadalen in Eidfjord municipality. The site is located in a valley
west of the glacier Hardangerjøkulen, verging Simadalsfjorden, an arm of the Hardangerfjord, in east
(see Figure 1).

Figure 1: Index map showing the location of the Sima site (source: norgeskart.no)

The investigated area is shown on Figure 2. The river Sima run through the investigated site. Most
investigations are carried out south of the river, but four soundings are also made north of the river,
close to the existing Power Station. The terrain level on the site is rather flat, with a slight elevation
incline in the eastern direction.
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3 Site investigation program

Figure 2: The red line indicates the investigated area (source: norgeskart.no)

3

Site investigation program
The geotechnical field work was carried out in the period from 18th September 2017 to 6th October
2017 by Jarle Hausvik and Frank Dyrkolbotn from Multiconsult. Geotechnical rigs of model Geotech
505 FM and GM 100 GTT were used. The rigs are equipped with an electronic recorder for automatic
logging and plotting of data from the soundings.
Norconsult AS performed stake out for most sounding positions before the start of the field work.
The hydraulic piezometers and some sounding positions were however measured in by Multiconsult
after the field work. The coordinates in this project is given in the Euref89 NTM zone 6 system of
coordinates with NN2000 as reference system for elevations.
The geotechnical site investigation program was given by the geotechnical department of Norconsult
AS. The extent of the executed field investigations is listed below:


32 Total soundings



6 Hydraulic piezometers



2 Piezocone Penetration Tests (CPTU)



3 Soil sample series

Total sounding is a combination of rock drilling and modified rotary penetration soundings. The
method gives reliable information about soil layering and relative density, and enables penetration
through hard layers by increased rotation speed, water flushing and hammer drilling.
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Hydraulic piezometers are used to measure the ground water table level. The piezometer is installed
in a predrilled borehole. The tip of the piezometer has a filter and is connected to a plastic hose. The
hose is located in a steel rod leading to the surface. The water table level is usually recorded by
inserting an electrical cable with parallel circuits into the hose.
The Piezocone Penetration Tests (CPTU) is a sounding method where all registrations are measured
near the cone tip, thus the effect of rod friction is removed from the recordings. The cone is
penetrated into the ground at a constant rate of penetration (20 mm/sec). Measurements of cone
resistance, pore pressure and sleeve friction is measured every 20 mm.
Soil sampling is carried out with a Ø30 mm piston sampler, which is suited for sampling in dense and
difficult material, particularly beneath rock or soil fills. The sampling is carried out with a drilling rig,
where the sampler is operated inside a casing or an open borehole. The sampler is driven some 10-15
cm into the bottom of the borehole to obtain good support for the piston blade in front of the
sampler. The drill string is then rotated to release the piston rod, before the cylinder is rammed some
50-60 cm to cut the sample. Samples obtained with this method are remoulded, but representative
for classification. The samples are opened for routine analyses and grain size distributions in our
geotechnical laboratory in Bergen.
The extend of the executed laboratory investigation is listed below:


13 Sample opening and routine investigation of non-cohesive soil material



6 Grain size distribution

For further information on drilling equipment and interpretation, laboratory investigations and
geotechnical data, reference is made to the Appendices “Geotechnical enclosures”.

3.1

4

Comments


Sounding no. 17, 22 and 32 was cancelled/postponed in collaboration with Norconsult due to
difficult accessibility with the drilling rig.



At sounding no. 24 we lost some sounding equipment (1 drill point, 3 locks and 2 rods) during
drilling.



A minor oil spill occurred during soil sampling near sounding no. 13 when a hydraulic pipe
cracked. The amount of spilled oil was very limited (estimated to under 1,0 dl), and the
procedures described in our memo 617429-RIG-NOT-001 was followed, including using
absorptive material and manually removing the top soil.

Ground conditions
All the performed investigations are presented in plan view in the report drawing no. 617429-RIGTEG-001.

4.1

Quaternary geological map
The quaternary geological map from Geological Survey of Norway (NGU) is shown in Figure 3. It
shows that the soil at most of the investigated, area is expected to consist of fluviatile deposits from
rivers and streams. These deposits are usually dominated by rounded and well-sorted sand and
gravel. The map also shows that deposits from avalanches or rock fall could be expected near the
hillside.
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Figure 3: Quaternary geological map of Simadalen from www.ngu.no

4.2

Total soundings
The total soundings are presented in the report drawings no. RIG-TEG-100 to RIG-TEG-131. Of the 32
total soundings, bedrock was only registered in sounding no. 33, west in the investigated site. In this
sounding assumed bedrock was registered at 31.8 m depth (grade elevation -30.4). Most of the other
soundings were ended at 20-30 m depth.
The total sounding recordings show that the soil material in general may be described as medium
dense or dense. However, layers with stones were registered in all soundings, and increased rotation
speed, water flushing and hammer drilling were necessary to penetrate through these layers. The
thickness of layers with high stone content vary across the site, but note that in sounding no. 33, 34
and 35 thick layers with low stone content was registered below a top layer. Note also that in
sounding no. 1 a layer with constant resistance was registered from 20 m depth. This layer is
interpreted as silt.
When retrieving the sounding rods, there were no cohesive material (or other sign of cohesive
material) left on the sounding rods.

4.3

Piezocone Penetration Tests (CPTU)
Piezocone penetration tests were performed near sounding no. 14 and 15. At both locations it was
necessary to drill down steel casing through a top layer with high stone content before sounding
could start.
Both CPTU soundings were forced to end at limited depths due to high resistance. CPTU14 was
carried out in depth 6.5-7.3 m below the soil surface and CPTU15 was carried out in depth 8.0-10.4 m
below the soil surface. The registrations just beneath the steel casing are expected to be erroneous,
due to effects from installation and clearing the steel casing. As the data from CPTU14 is very limited,
only data from CPTU15 is presented in the present report.
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In CPTU15 a hydrostatic pore pressure consistence with a ground water table 3.2 m below soil
surface is registered. The registered sleeve friction and tip resistance in the top meter is low, but this
is expected to be erroneous, due to effects from installation and clearing the steel casing. Some predrilling was also performed in the top meter, in order to penetrate the CPTU. The rest of the
registrations show sleeve friction in the range of ft=20-420 kN/m2 and tip resistance in the range of
qt=1.6-15.3 MN/m2.
The complete data from CPTU15 is presented in drawing no. RIG-TEG-040.1 to RIG-TEG-040.4.

4.4

Soil sampling
Soil sampling was carried out using Ø30 mm piston sampler near sounding no. 13, 14 and 15. At all
locations it was necessary to drill down steel casing through a top layer with high stone content
before soil sampling could start. The results from the laboratory testing are presented in drawing no.
RIG-TEG-010 to RIG-TEG-012 and as grain size distribution on drawing RIG-TEG-060 and RIG-TEG-061.
A total of 13 samples were retrieved and delivered to our geotechnical laboratory. Some pistons
were also retrieved empty. Note that the Ø30 mm piston sampler will not be able to retrieve stones
or coarse gravel, due to their size.
Laboratory testing shows that the material is described as medium graded sand or medium graded
sandy, gravelly material with no visual indication of considerable organic content.

4.5

Hydraulic piezometers
The hydraulic piezometers installed depth and measured water level (05.11.2017) are presented in
Table 1 and in drawing no. RIG-TEG-106, RIG-TEG-107, RIG-TEG-110, RIG-TEG-111, RIG-TEG-120 and
RIG-TEG-126. Note that the measured water level in all the hydrostatic piezometers near the river
Sima (PZ7, PZ8 and PZ11) are between 2.5 m and 2.8 m below the terrain level.
Table 1: Data from hydraulic piezometers

Piezometer
no.

4.6

Terrain
grade
elevation
(NN2000)

Installed depth

Measured water level
05.11.2017

Grade elevation
(NN2000)

Depth below
terrain

Grade elevation
(NN2000)

Depth below
terrain

PZ 7

+5.7

-0.4

6.1 m

+2.9

2.8 m

PZ 8

+8.2

+0.7

7.5 m

+5.5

2.7 m

PZ 11

+13.5

+4.1

9.5 m

+11.0

2.5 m

PZ 12

+4.6

-7.5

12.1 m

+2.6

2.0 m

PZ 23

+9.7

+3.1

6.6 m

+7.7

2.0 m

PZ 29

+4.1

-4.4

8.5 m

+3.2

0.9 m

Summary of soil conditions
The geotechnical site investigations show ground conditions with more than 30 m deposits of noncohesive soil. The soil is assumed to be medium dense to dense and soil sampling and laboratory
tests describe the soil as medium graded sand or medium graded sandy, gravelly material. However,
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layers with high stone content were registered over the entire area. The thickness of layers with high
stone content varies across the site, but it is in general registered in the upper 3.0 m to 8.0 m. In the
southwest soundings, an up to 26 m thick layer with low stone content was registered below the top
layer. The results is largely in agreement with the quaternary map, but with a higher stone content
than expected from fluviatile deposits from rivers and streams. This is probably due to previous large
floods in Simadalen.
As the registered soil material is rather coarse, the soil is expected to have high permeability. The
measurements of the ground water level support this.
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