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Flood hazard
Converter site Sima
Summary/Conclusion
A Flood hazard study has been undertaken for the originally planned converter site location;
alternative I and an alternative converter site location; alternative II
The study compares the flood impact of flood protection levees with present situation confirming that:
•

•

•

•

The river will have a natural flood path on the lower left bank at the location of originally
planned converter site. Floods between 100 m3/s and 185 m3/s will most likely only overtop
the left bank in the area of originally planned converter site location; alternative I
If the left bank area is blocked by installing the originally planned converter site, the river will
suffer higher velocities during flood and the right bank may be overtopped, flooding the
Statkraft housing area.
If the converter site location is moved further upstream in the valley not blocking the natural
flood path on the left bank; alternative II, the natural flood path is maintained and there will be
no impact on the infrastructure on the right bank.
Erosion and sedimentation during a flood event, may affect the results presented in this report.

Det er gjennomført hydrauliske beregninger av elven Sima for dagen situasjon og for alternativer med
opprinnelig planlagt converter tomt, alternativ I og en alternativ der convertertomten flyttes lengre
oppstrøms i Simadalen.
De hydrauliske beregningene gjøres for å finne hvor høyt vannstanden stiger for gitte flomstørrelser.
Det hydrauliske beregningene er gjort med ulike vannføringer, det refereres her til egen rapport som
beskriver de hydrologiske forholdene (Norconsult, 5162464-D06- Vurdering av regulerte flomstørrelser
i Simadalen, 2017)
De hydrauliske beregningene er modellert i HEC-RAS 5.0.3. HEC-RAS er et program utviklet av US
Army Corps of Engineers for 1D og 2D modellering av «stasjonær» og «dynamisk» vannføring i elver.
Beregningen viser at det må både beregnes overkritisk og underkritisk strømning i elven.
Resultatene av beregningene viser at:
•

•

•

Elven hare en naturlig flomslette langs elvens venstre bredd i området der man opprinnelig
planla å legge convertertomt. Flommer mellom 100 m3/s og 185 m3/s vil mest sannsynlig bare
overtoppe venstre bredd. Vann som overtopper venstre bredd vil ikke ledes naturlig tilbake til
elven, men strømme ut over flomsletten og føres til sjøen
Hvis man blokkerer venstre bredd ved å installere opprinnelig planlagt convertertomt, vil mer
vann strømme i elveløpet og skape høyere hastighet og høyere erosjonskraft samt at høyre
bredd vil overtoppes og vann strømme inn på området til Statkraft.
Hvis man flytter tomten oppstrøms i dalen, vil man opprettholde dagens flomslette på venstre
bredd, og analysen viser at det ikke vil bli merkbar øket hastighet. Ved de gitte vannføringer
vil denne plasseringen ikke føre til at elven overtopper høyre bredd,
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The analysis in this memo only comprises the flood paths and water surface calculations. Further
analysis of erosion protection, preparations of flood diversion paths, design of levees and handling of
floods from smaller creeks will have to be done in the following phases.
The study is based on early studies in the pre-feasibility phase of the project presented in report
(Norconsult, 5162464-D06- Vurdering av regulerte flomstørrelser i Simadalen, 2017)
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1 Hydrological analysis
A revised flood study has been undertaken for the Sima river. The revised hydrological analysis takes
into account the effect of the normal operation of the Sima hydroelectric station, which gives reduced
flows in the river compared to natural discharges. The expected effect of climate change on river flows
is included in the analysis. A 1000-year return period flood discharge peak of 185 m3/s is estimated.
The analysis also discusses the potential for a glacier lake outburst flood (GLOF) from Demmevatn. It
is recommended that the reservoir in Rembesdalsvatn is maintained 2.5 - 3 m below highest regulated
water level during the period of year with high risk of GLOF (late summer/early autumn) in order to
provide suitable flood storage for such an event.
For further details, please see memo (Norconsult, 5162464-D06- Vurdering av regulerte flomstørrelser
i Simadalen, 2017)

2 River hydraulics
To determine flood inundation levels and the effect of installing levees, the river hydraulics is modelled
using the HEC-RAS software.
HEC-RAS is developed by U.S. Army corps of engineers and is a software to perform one- and twodimensional steady and unsteady flow river hydraulics calculations. For further details regarding the
software, please see (US_Army_Corps_of_Engineers, 2017)
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Both the one- and two-dimensional steady flow feature is used in this project:
•

•

The one-dimensional model is used to detailed simulate the Sima river and the two bridges to
review the flow characteristics of the river. The model is used to determine converter site
elevation and levee protection elevation
The two-dimensional model is used to confirm the planned converter site- and levee levels.
The model is further used to review two-dimensional flow due to overtopping of the river banks
and to evaluate flood inundation levels and affected areas due to installation of levees and the
converter site.

The river hydraulic model requires that hydraulic boundaries, and that hydraulic frictions coefficients
are determined. The following boundary conditions are used on both the one- and two-dimensional
model.

2.1 Downstream boundary condition
The downstream boundary condition is set to water surface at elevation +1m. This is the approximate
elevation of a storm surge with one-year return period. The Sima river has supercritical flow
downstream of the lowest bridge. The site area and area analyzed for flood inundation is above the
lowest bridge, hence the elevation chosen as downstream boundary condition will not affect results
within the analyzed area.

2.2 Upstream boundary condition
The upstream boundary condition is set to normal depth calculation with a slope equal to the river
slope S = 0.023

2.3 Manning’s number
Manning’s number in the flow channel is set to M~20, n~0.050
Manning’s number in the flood plains is set to M~20, n~0.050
Sensitivity analysis during the pre-feasibility study indicates that the calculated water surface elevation
varies within 0,5m for assesed Manning’s numbers varying between 15-25. It must be noted that the
Manning’s numbers are chosen to be on the lower side, estimating conservative higher water
elevations to ensure one assess the flood inundating levels.

2.4 Geometric data
The geometric data is based on NTM 06, elevation NN 2000

2.5 One-dimensional river model
The one-dimensional river model is used to calculate the flow in the bridge cross sections and the
water surface elevation profile along the river. The model is based on geometric cross sections along
the river reach.
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Figure 1 Location of river cross sections in the one-dimensional model.
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2.6 Two-dimensional model
The two-dimensional model is based on geometry generated from laser scanned topography of the
Sima valley. A grid size of 3x3 m and a computational time step of 5 second is used to is used model
the 2d flow.

Figure 2 Topographic data used to generate geometry to the two-dimensional flow calculation

3 Results, present situation
The one-dimensional is used to determine critical discharges. These flood situations is further
modelled in the two-dimensional model to confirm the findings in the one-dimensional model.
Analysis from both the one-dimensional and the two-dimensional model demonstrates that:
•
•
•
•
•
•

The upper and the lower bridge will not be overtopped at discharge 185 m3/s.
Discharge of 185 m3/s, will overtop left bank upstream the upper bridge.
Discharge exceeding 150m3/s, will overtop the left bank in a stretch downstream the upper
bridge.
Local discharge exceeding 100m3/s, will overtop the left bank several places between lower
and upper bridge.
Any overtopping of the left bank, also above the upper bridge will divert flood water into the
planned site location area.
Local discharge exceeding 100 -120m3/s, will overtop into the area of the Statkraft houses
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•

•

•

•
•

The river will have a natural flood path on the lower left bank at the location of originally
planned converter site. Floods between 100 m3/s and 185 m3/s will most likely only overtop
the left bank in the area of originally planned converter site location (alternative I)
If the left bank area is blocked by installing the originally planned converter site, the river will
suffer higher velocities during flood and the right bank will be overtopped flooding the Statkraft
housing area.
The overtopping of the right bank will not reach the substation area, as this is at higher
ground. In case of an overtopping of the right bank in this area, the diverted flood water will
not return into the river, but will be diverted to the area of the Statkraft administration houses.
To avoid the riverbanks to be overtopped, there must be levees on both sides of the river.
If the river is confined within levees on both river banks, the erosion will increase within the
riverbed due to higher velocities and higher erosion forces.

The above analysis does not consider the 3-dimensional flood situation, nor the erosion and
sedimentation during a flood situation, both which will impact the diverting of the flood water between
the right-, left riverbank and the main river.
One can however conclude that infrastructure on the left side of the river will be affected by flood
discharges above 100 m³/s and both sides will be affected by flood discharges above 150 m³/s

Figure 3 Maximum water depth during a 100 m3/s flood, todays situation
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Figure 4 Maximum water depth during a 150 m3/s flood, todays situation
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Figure 5 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, todays situation
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4 Planned flood protection measures
4.1 Alternatives

Figure 6 Alternative site locations for the converter station

Tree alternatives are considered:
i)
ii)
iii)

Converter site location at lower part of lot, new channel diverting flood water upstream of
planned site.
Converter site moved to higher grounds, with moderate riverbank protection works. Flood
water allowed to overtop the riverbanks as the situation is today.
Building levees on both site of the river to keep all flood discharge within the river banks.

Alternative iii), building levees on both river banks to prevent the river flooding into the flood plains is
briefly discussed within the project team. This alternative is not further investigated due to the massive
work with relocation of roads, construction of news bridges etc.
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5 Alternative i)
Alternative i) No measures in the main river, all excessive flood is diverted into a new channel
upstream if the site.

Statkraft houses
Statnett sub-station

Fiskehølen

Converter station site

Channel CL

Figure 7 Alternative i) Converter station located at lower part of the site.

The impact of alternative i) is not detailed, but it is assessed that:
•
•

•

•

The converter station site and AC site will block the left bank flood plain, resulting in higher
water surface elevation diverting more flood water into the Statkraft housing area
To avoid such diversion of flood water into the Statkraft housing area, a new flood channel
may be constructed diverting excessive flood water from upstream the converter site area to
the sea.
To avoid erosion in the main river, the flood channel should take any excessive discharge
above the registered flow in the river. Hence the cannel should have a capacity of
approximate 100-150 m3/s.
The inlet to the flood channel will require a large area to give space for a long enough weir to
divert the excessive discharge. A preliminary design is:
o Basin established in river to ensure hydraulic subcritical flow
o 20m long overflow weir to divert flow downstream in the river
o 130m long overflow weir to divert excessive flow to the channel
o Discharge above 30m3/s will start to be diverted into the channel. At total inflow of
185 m3/s, 120m3/s is diverted into the channel, and 65m3/s is maintained in the river.
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•

During a flood event with extreme flood as a Q1000, one must expect the main river to erode
and deposit material. The flood diverting junction will be a very vulnerable point for depositing
material during a flood event. If this occurs, it may lead to unwanted distribution of the
discharge between the flood channel and the river.

The above summary must be detailed further should one choose to develop this alternative.

6 Results alternative ii)
Alternative ii) Converter site moved to higher grounds, with moderate riverbank protection
works. Flood water allowed to overtop the riverbanks as the situation is today.

Figure 8 Planned AC converter station

The construction site level and levee elevation is calculated using the HEC-RAS levee function in the
one-dimensional model.
The required site and levee elevations are based on the calculated water surface elevation added a
freeboard equal to the velocity head.
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Table 1 Calculated required levee elevation including a freeboard
River Station

Min required levee elevation
(m.a.s.l, NN2000)

W.S. elevation with Levees
(m.a.s.l, NN2000)

13

16.8

16.2

12

16.0

15.2

11

15.1

14.8

10

14.6

13.9

9

13.1

12.6

8.5

11.6

10.9

8

10.8

10.2

7.9

10.6

10.1

7.8

10.4

10.2

7.7

10.3

10.2

7.6

10.2

9.8

7.5

9.9

9.6

7

9.2

8.7

6.5

7.7

7.4

The two-dimensional model demonstrates that:
•
•

The planned levee elevations and site elevation is safe for a flood discharge of 185 m3/s.
The converter site installation does not affect the overtopping of the right bank, hence the
Statkraft houses will not experience a negative flood impact from the planned installations at
the left side of the river.

The two models are used to demonstrate alternative site location and which flood submergence
impact the chosen alternative will have on overtopping the right bank and the Statkraft housing area.
Further modelling must be conducted to determine the levee design and erosion protection design.
The smaller brooks entering the site area on both sides of the Sima river is not included in the anlysis.
These brooks must be analysed in the detailed design both regarding sediment handling and
discharge capacity.
It must be noted that the results given in this report is based on no change of river geometry during the
simulated flood events. The Sima river has a coarse gravel/rock/boulder bed and there are tributary
brooks supplying sediments to the river. During a flood event, one must expect the river to erode and
carry material in areas with high velocity and deposit material in areas with low velocity. Such
erosion/deposition of materials may lead to the river changing coarse and overtopping the riverbanks
in other areas than demonstrated in the analysis presented in this report.
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Figure 9 Maximum water depth during a 100 m3/s flood, planned converter site
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Figure 10 Maximum water depth during a 150 m3/s flood, planned converter site
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Figure 11 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, planned converter site
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8 Annex 1 Hydraulic analysis alternative i)
Alternative i) No measures in the main river, all excessive flood is diverted into a new channel
upstream if the site.

Fiskehølen

Figure 12 Layout flood diversion channel

As a design criterion, Froude numbers along the new channel is kept outside F = 0,86-1,13 to avoid
unstable flow and standing waves with higher risk for erosion.
It is not practical possible to design a channel with high Froude numbers hence it is chosen to design
a design a channel with subcritical flow. The chosen bottom slope of 1/136 gives a Froude number
below 0,83, se Figure 15.

Flow diversion between the channel and the river is achieved by increasing the size of “Fiskehølen” to
achieve a pond with subcritical flow. From the pond there are two overflow weirs, one diverts water to
the to the river and the other diverts water to the channel. Details of the weirs is presented in Figure
13. Typical weir cross section is 1/3 upstream slope, 1/12 downstream slope and crest width 4m
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Figure 13 Weirs at Fiskehølen and discharge capacity

Figure 14 Waters surface profiles along flood diversion channel
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Figure 15 Froude number along channel (marked with red circle) is 0,83 for Q=120m3/s.
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9 Annex 1 Hydraulic analysis alternative ii)
Alternative ii) Converter site moved to higher grounds, with moderate riverbank protection works.
Flood water allowed to overtop the riverbanks as the situation is today.

9.1 One dimensional hydraulic analysis:
The models is based on the same model as used in the pre-feasibility face; (Norconsult, 56162464D03-E03 Flomberegning og Vannlinjeberegning, 2017) with further cross sections:

Figure 16 Overview river cross sections.

The one dimensional will not subtract lost water if water surface is overtopping the river bank. If the
adjacent terrain is at lower ground as the case is for cross section 5, 6 7 and 8, the model will “believe”
this is available flow area hence calculate a lower water surface. To analyse the river capacity in each
cross section, a “false wall” is installed using the levee function in HEC RAS.
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9.1.1 Calculated water surface profile
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Figure 17 Calculated 1D water surface profiles
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Figure 18 Upstream lower bridge, the riverbed under the bridge has capacity for approx. 200m3/s before reaching
lower bridge beam. Any change in river profile due to sedimentation og clogging due to debris will affect the
capacity
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Figure 19 Cross section 4, the riverbed has capacity for more than 185m3/s
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Figure 20 Cross section 5 Discharge exceeding 120 m3/s will overtop left bank
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Figure 21 Cross section 6 Discharge exceeding 100 m3/s will overtop left and right bank
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Figure 22 Cross section 6.5 Discharge exceeding 100 m3/s will overtop left bank. Discharge of 185 will overtop
right bank
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Figure 23 Cross section 7 Discharge exceeding 150 m3/s will overtop right bank
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Figure 24 Cross section 7.5 Discharge from below 100 m3/s and up will overtop left bank
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Figure 25 Cross section 7.6 Discharge exceeding 150 m3/s will overtop left and right bank. Right Bank is at creek
and overtopping will return to main river upstream og section 7
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Figure 26 Cross section 7.7 Discharge exceeding 100 – 120 m3/s will overtop left and right bank. Right Bank is at
creek and overtopping will return to main river upstream og section 7
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Figure 27 Cross section 7.8 Discharge exceeding 100 m3/s will overtop left bank,
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Figure 28 Cross section 7.9 Discharge exceeding 150 m3/s will overtop left bank.
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Figure 29 Cross section 8, the riverbed has capacity for approx. 185m3/s
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Figure 30 Cross section 8.5, the riverbed has capacity for approx. 185m3/s
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Figure 31 Cross section 9, Discharge exceeding 100 m3/s will overtop left bank
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Figure 32 Cross section 10, the riverbed has capacity for more than 185m3/s
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Figure 33 Downstream upper bridge
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Figure 34 Upstream upper bridge, the riverbed under the bridge has capacity for approx. 185m3/s before reaching
lower bridge beam. Any change in river profile due to sedimentation og clogging due to debris will affect the
capacity
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Figure 35 Cross section 11, Discharge exceeding 150 m3/s will overtop left bank
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Figure 36 Cross section 12, the riverbed has capacity for more than 185m3/s

Plot results
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•
•
•
•
•
•

The upper and the lower bridge will not be overtopped at discharge 185 m3/s.
Local discharge of 185 m3/s, will overtop left bank upstream the upper bridge.
Local discharge exceeding 150m3/s, will overtop the left bank in a stretch downstream the
upper bridge.
Local discharge exceeding 100m3/s, will overtop the left bank in several places between the
upstream the lower and the upper bridge.
Any overtopping of the left bank, also above the upper bridge will divert flood water into the
planned site location area.
Local discharge exceeding 100 -120m3/s, will overtop the in the area of the Statkraft houses

9.2 Two-dimensional analysis
The two-dimensional analysis is done in HEC using a laser scanned topography, reference see Figure
2.
Extensive analysis of timestep, grid size and friction numbers are executed to determine the best
parameters for the 2D analysis. The results are compared with the 1D calculated water surface
profiles.

Figure 37 Grid 3x3m 1 sec timestep, unrealistic high velocities, but calculated water surface are close to the 1D
calculated surfaces
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Figure 38 Grid 1.5 x 1.5 m 0,.3 sec timestep, realistic velocities. Very long simulation period. Calculated surface
is varying between 0,0-0,5 below the 1D calculated surface. choosing n between 0.066 and 0.050
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Figure 39 Maximum water depth during a 100 m3/s flood, todays situation, timestep 1 sec
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Figure 40 Maximum water depth during a 100 m3/s flood, todays situation, timestep 0.5 sec
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Figure 41 Maximum water depth during a 100 m3/s flood, planned converter site, timestep 0,5 sec
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Figure 42 Maximum water depth during a 150 m3/s flood, planned converter site, timestep 0.5 sec
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Figure 43 Maximum water depth during a 150 m3/s flood, todays situation, timestep 1 sec
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Figure 44 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, todays situation, timestep 0,5 sec
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Figure 45 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, todays situation, timestep 1 sec

2017-10-17\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\5 arbeidsdokumenter\54 flom og hydraulikk\3
forprosjekt\3 memo\5162464-d07-flood hazard-d02.docx

2017-10-17 | Page 39 of 47

Client: North Connect
Assignment no.: 5162464 Document no.: D07 Version: J02

Figure 46 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, planned converter site, timestep 0,5 sec
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Figure 47 Maximum water depth during a 185 m3/s flood, planned converter site, timestep 1 sec
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Figure 48 Velocity during a 185 m3/s flood, planned converter site, timestep 0,5 sec
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Figure 49 Velocity during a 185 m3/s flood, todays situation, timestep 0,5 sec

The velocity distribution in the river will not be affected by the converter site, but marginally more of
the overtopped discharge will pass downstream of the site as this flow earlier passed through the
planned site area.
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Figure 50 Analysis of “simulated levees on both sides to compare with 1D model. Compared with results in Figure
21 (cross section 6), calculated water surface is similar for Q=185m3/s. Analysing simulated water surface levels
at cross section 6. Manning n ~0,06 – 0.066 gives similar results as the 1D model. Analysis without false levees,
see Figure 51 and Figure 52
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Figure 51 Alternative i) manning n = 0,066
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Figure 52 Alternative i) manning n = 0,06

Choosing a manning number between 0,06 and 0.066 gives comparable results as simulated in the
1D model. The numbers are unrealistic high. As can be seen for from the results in figure Figure 51
Figure 52 the results are not much different, and n = 0,066 is chosen to present overtopping of the
riverbank.

Summary of analysis in 2D simulation
Various runs are made, and calculated water surface and velocities is compared
•
•
•
•
•

Timestep above 0.5 sec gives high local velocities and high calculated water surface, but not
unrealistic highwater surfaces.
When timestep is kept below 0,5 sec and grid is kept below 3x3m the results maintain the
same.
If shorter timestep is used, the simulation period becomes very long.
It is chosen to simulate using grid 3x3m and timestep 0,5sec
Chosen Manning number of 0.06 gives a similar water surface profile as calculated in the 1 D
model.
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Summary results in 2D simulation
•

•

Alternative II) moving the converter site to higher grounds and away from the riverbank, will
have minimum to no changed impact on the river or the infrastructure on the right banks.
Depending on the models timestep or friction number used, some simulations indicate
overtopping of the right bank. And some simulations indicate that the right bank will not be
overtopped, but the analysis gives clear indication that the suggested site location will not
affect the situation on the right bank.
Alternative I) maintaining the converter site at original position without diverting the river will
have a negative impact on rives as there will be higher erosion forces in the riverbed and will
have a negative impact on the infrastructure on the right bank of the river.
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Summary
Norconsult has performed a natural hazard assessment for the planned converter site in Simadalen.
Two areas are evaluated; The converter site, and the planned cable line along the inlet west of the
converter station. The southern part of the assessed area lies within the national attention zones for
rockfalls, avalanches and debris flows developed by the Norwegian Water Resources and Energy
Directorate (NVE).
This report present results from the evaluation of background material, field investigation and
helicopter inspection at the site and subsequent assessments including rockfall modelling.
Norwegian regulations on technical requirements for building works (TEK) defines safety requirements
for constructions prone to natural hazards. Depending on the consequence of a natural hazard, three
safety classes with different acceptable probability for an event applies to different types of
constructions. The project has chosen to follow a safety concept corresponding to safety class S2.
This implies that the annual nominal probability for an event must be less than 1/1000. Depending on
the economical consequence of a natural hazard event that affects the converter site, it should be
evaluated whether safety class S3, with acceptable nominal probability 1/5000, should apply to such
buildings or parts of buildings. In this report both safety class S1, S2 and S3 are evaluated and danger
zones for the different acceptable probabilities for an event is prepared.
The 1050-meter-high mountainside south of the converter site is formed of steep rock faces and slabs.
In the eastern part, there are some smaller shelfs and ledges with a thin vegetation cover and some
scattered trees and bushes. Along the base of the slope a defined talus stretches along the entire
valley side. Scattered rockfall blocks from old events are deposited up to 75 m north of the talus front.
Fresh detachment areas in the upper part of the slope in combination with observation of fresh rockfall
blocks that have entered the planned converter site area show that rockfalls are occurring with short
return periods in the slope. Recent debris flows and avalanches have been observed in the lower part
of the talus.
Rockfalls are considered as the dimensioning hazard for events with probabilities 1/1000 and 1/5000.
Debris flows and avalanches are expected to be of limited size with shorter run-out lengths than
rockfalls.
The southern part of the assessed area lies within the determined danger zones. Rockfalls will have
the longest potential run-out lengths and determines the extent of danger zone p>1/1000 and
p>1/5000. This give restrictions on the use of this area for building purposes.
The best protection measure is to move the converter site installations north of the danger zones. If a
construction is planned in an area with insufficient safety, the installation of protection measures may
reduce the hazard potential to an acceptable level. A protection dam is suggested as a security
measure along the southern part of the converter site. After construction, the area north of the dam will
have acceptable safety for both S2- and S3- constructions. Due to the potential for rockfalls with long
bounce trajectories it is necessary to establish the dam at a certain distance from the base of the
slope to prevent overjumping of blocks.
The detailed design of a protection dam must me further evaluated, but based on a rough estimate a
dam height of 6-8 m is necessary. The dam may be built as an earth dam with a steep block retaining
wall towards the mountainside. It may also be designed with two steep sidewalls with internal support
(such as geogrids) to reduce the footprint and increase the available area for the converter site.
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Introduction
Background
North connect is planning an electric cable from Sima in Eidfjord Norway and Peterhead, Scotland. As
a part of this project a converter site is planned in the Sima valley in Eidfjord. Norconsult have
performed a natural hazard assessment for the planned converter site.
An initial natural hazard assessment was performed by Norconsult in 2016. Results are presented in
report “Rasfarevurdering Omformerstasjon Sima”, document D02, version J02 dated 2016-06-15. After
this report, supplying field work and rockfall simulations have been performed to more accurately
assess the danger zone boundaries for the planned converter site. The assessed area has also been
extended to the east. The present report gives results from this assessment and discusses the
location of the danger zone boundaries.

N

Converter site area

Cable inlet area

Figure 1: Map showing the assessed area in Sima (marked red).

Safety concept for natural hazards
North Connect have been allocated a concession for the converter site area. This mean that they
formally are not required to follow regulations on safety against natural hazard given in the Norwegian
plan and building act. However, since there will be personnel at the site from time to time and the
economic consequence of a hazard destroying parts of the installations, North Connect has chosen to
define a safety concept and corresponding safety measure that can be related to guidelines in
Norwegian legislation.
According to the Norwegian regulations on technical requirements for building works, TEK 10 (Statens
bygningstekniske etat, 2011), a safety class for natural hazards should be determined for all buildings
subject to the planning and building act. Constructions must be located, dimensioned or protected in
such way that maximal annual nominal probability for a hazardous event does not exceed values
presented in Table 1.
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Table 1: Safety classes for constructions in areas prone to natural hazards (Statens bygningstekniske
etat, 2011).
Safety class

Impact consequence

Acceptable annual nominal probability

S1

Slight

1/100

S2

Moderate

1/1000

S3

Severe

1/5000

Norwegian TEK10 states the following regarding definition of safety classes (extract): “Safety class S2
includes projects where a natural hazard will imply medium consequences. This may for instance be
constructions where a maximum of 25 persons are present and/or where economic or social
consequences of a natural hazard would be moderate. For constructions within safety class S2 the
safety requirement for associated outside area may be reduced to the requirement given for safety
class S1. Safety class S3 includes projects where consequence of a natural hazard will be high. “
Safety concept for the converter site was discussed in a meeting between Norconsult and North
Connect on March 30th, 2016. North connect has chosen a safety concept corresponding to safety
class S2 for the constructions at the converter site. This implies that the annual nominal probability for
an event must be less than 1/1000. The degree of personnel working at the site after construction will
be limited to inspections/maintenance, and it is not expected that there will be continued stay of
personnel on-site. Norwegian TEK10 does not give a clear recommendation on how to separate safety
class S2 and S3 from an economic or social perspective. Depending on the economical consequence
of a natural hazard event impacting at the converter site, it should be evaluated whether safety class
S3 should apply to such buildings or parts of buildings. In the following natural hazard assessment,
both safety class S1, S2 and S3 are evaluated. Danger zones with different probabilities for an event
are presented on the attached drawing G-100.

Background material
The following background material is used in the hazard assessment:
•
•
•

•
•

Digital map with 1 m equidistance.
Bedrock map (1:50 000) and quaternary geological map (1:50 000) over the area.
Downloaded from www.ngu.no.
Natural hazard precautionary maps for rockfall, avalanches and debris flows given by the
Norwegian W ater Resources and Energy Directorate (NVE). Downloaded from
www.skrednett.no.
Natural hazard database for historical natural hazard events given from the Norwegian W ater
Resources and Energy Directorate (NVE). Available at www.skrednett.no
Orthophoto.

Natural hazard precautionary maps
Figure 2 show precautionary map for rockfall and avalanches developed by Norwegian geotechnical
institute, NGI (NVE, 2016). For areal planning in Norway this map may be used in preference to
precautionary maps developed by NVE (NVE, 2016). The southern part of the assessed area lies
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within the precautionary area. According to the Norwegian planning and building act, the construction
of new buildings in such areas automatically requires a hazard assessment.

Figure 2: Show precautionary map for rockfall and avalanches developed by Norwegian geotechnical institute,
NGI (NVE, 2016). Assessment area is roughly marked red.

Figure 3 show precautionary maps for debris flows given by the Norwegian Water Resources and
Energy Directorate (NVE, 2016). Parts of the assessed area lies within the precautionary area. Parts
of the northern valley-side is also marked as a precautionary area, however the potential run- out area
stops in the Sima river on the map in Figure 3.

Figure 3: Show precautionary map for debris flow developed by Norwegian Water Resources and Energy
Directorate (NVE, 2016). Assessed area is roughly marked with red.
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Historical events
9 historical events are registered along the road south of the planned converter site in the Norwegian
natural hazard database developed by NVE (NVE, 2016). According to previous experience with this
database, under-reporting is common.

Converter site
area

Cable inlet area

Figure 4: Map showing registered events on local road (NVE, 2016). Assessed area is roughly marked red.

Geological field investigation
Field work has been performed in two phases, summarized in Table 2:
Table 2: Table summarizing completed field investigations.

Date

Objective

April 21st 2016

Natural hazard mapping. Detection of historical events, mapping of Kristian Loftesnes
vegetation and terrain. Determination of relevant natural hazards.

May 22nd – 23rd 2017

Helicopter inspection of the mountain side to evaluate potential for Kristian Loftesnes,
avalanche release areas in upper part of slope and the potential for Ingvar Tyssekvam
rockfalls. Assessment of danger zone boundaries.

x:\nor\oppdrag\eidfjord\516\24\5162464\5 arbeidsdokumenter\53 ingeniørgeologi\dokumenter\d-05 natural hazard
assessment\rep_natural hazard assessme.docx

Participants

2017-08-18 | Page 8 of 22

Assignment no.: 5162464 Document no.: D05 Version: J01
Natural hazard assessment | Converter site Sima

Ground conditions
Area description
Figure 5 show photo of the converter site, cable inlet area and the southern mountainside.

West

Cable inlet

Converter site area

Figure 5: Photo of converter site and the southern mountainside. Approximate assessment area marked red.
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Converter site area
The planned converter site is located on an old river bank, restricted by the mountainside in the south,
and by the river Sima in north. The area is mainly flat, the eastern part consists of natural terrain
vegetated by conifer forest. In the western part, there is some industrial activity, and an existing fish
hatchery in the northwestern corner.
The mountainside south of the converter site is formed of steep rock faces and slabs (see Figure 5
and Figure 6). The top of the mountainside is at elevation around 1050. In the eastern part, there are
some smaller shelfs and ledges with a thin vegetation cover and some scattered trees and bushes,
the rest of the upper part of the slope consist of bare rock surface with little/no vegetation. The lower
section consists of a defined talus where several recent avalanches, rockfalls and debris flows have
been mapped. Recent event trajectories are presented in Figure 6, Figure 8 and on the attached
drawing G-100.
W
Fresh rockfall
detachment area

Figure 6: Photo that show southern part of converter site area and the southern mountainside. Talus has blue
hatch. Registered paths for recent events are marked with red, orange line show recent rockfall/debris flow that
released around 720 m.a.s.l and extended to the local road at the southern margin of the converter site.

Cable inlet area
Figure 7 show the planned cable inlet area. The small island “Prestkoneholet” is marked with a red
arrow. Between the inlet and the talus foot there is a flat area consisting of soil (fluvial material
according to NGU map) and deciduous forest. A few rockfall blocks have been registered less than 5
m from the foot of the talus, besides this there is no observation of natural hazard activity at the flat
section south of the inlet.
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N

Figure 7: Show planned cable inlet area. Photo taken from eastern end of inlet towards the fjord in the west.

The mountainside above the cable inlet area consist of steep rock cliffs and slabs (see Figure 8). Top
of the mountainside is at approximately 1050 m.a.s.l. A defined gorge marks the western extent of the
potential release zone for events that may affect the assessed area. The lower part of the
mountainside consists of an extensive talus with large blocks forming a rough surface. Several recent
events are mapped in terms of rockfalls and avalanches (see Figure 8 and drawing G-100). The
western part of the talus, that is located west of the assessed cable inlet area, show highest natural
hazard activity.
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W

Figure 8: Photo of western part of mountainside above the planned cable inlet area. Lack of forest along red lines
is partly due to recent natural hazard activity, and partly due to coarse talus material preventing vegetation
growth. Gorge that defines the western margin of potential release area for natural hazards are shown with black
dotted line. Remains of avalanche deposits are visible in the upper part of the talus.
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Inclination map
Figure 9 show an inclination map for the mountainside above the planned converter site (NGI, 2016).

Potential release area for debris flow
Potential release area
avalanches and debris flow
Potential release area avalanches/rockfall
Potential release area rockfall

Figure 9: Inclination map of the mountainside (NGI, 2016).

Bedrock geology
According to bedrock map from the Norwegian Geological Survey the bedrock in the valley site south
of the converter site consist of coarse granitic rocks (NGU, 2016). This corresponds to observations of
rockfall blocks mapped along the lower talus of the mountainside, showing a light, coarse-grained
granite. The rock is fractured with dominating orientation parallel to the valley surface. Such fractures
form large slabs in the rock face. In addition, there are steep fractures oriented N-S ± 30 cutting the
valley side with a large angel, and sub horizontal fractures forming rock edges with overhang in the
slope.

Quaternary geology
According to quaternary geological map of the Sima valley, the planned converter site is located on
fluvial deposits, while the lower part of the southern valley side consists of talus material. This
corresponds to field observations.
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Field observations and natural hazard
assessment
Debris flow
Figure 10 show photo of recent debris flow consisting of saturated gravel and rock fragments. The
flow-path is shown on drawing G-100. The flow has probably been initiated by a larger rockfall
released at elevation around 725 m.a.s.l. that in combination with water has remobilized talus material
and continued all the way down to the road. The flow channel cuts approximately 1 m deep in the
talus. Several similar flow channels in the talus, assumed less than 50 years old, have been observed.
This show that debris flows are occurring with relatively short return periods, and that events with
potential to reach the converter site should be expected.
Rocfalls or avalanches could trigger future events, with highest probability during high precipitation or
snowmelt. There is little debris in the steep rock face, and flow material would probably consist of
remobilized talus material from the lower section of the slope. Due to this, and the fact that there is not
observed larger creeks or rivers in the lower talus, most debris flows are expected to have limited size.
No recent events have been observed within the assessed converter site area, but larger (and less
frequent) events with annual nominal probability 1/1000 or 1/5000 will have the potential to cross the
road and reach the converter site area. Debris flow that reach the converter site will probably fan out
over the flat area, and run out lengths are thus expected to be limited.

Figure 10: Recent debris flow consisting of gravel and rock fragments that have reached the road at the southern
margin of the assessed converter site area.
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Several small creeks are observed on the rock face in wet periods. However, there are no
observations of rivers or creeks in the talus slope, this indicate that water drains into the ground when
reaching the talus. The risk for flood-related debris flows is thus considered as low.
The probability for debris flows from the slope north of the converter site with potential to cross the
Sima river, and affect the assessed area, is low.
Debris flows are not expected to constitute the dimensioning natural hazard scenario with probability
1/1000 or 1/5000. The risk for flooding at the converter site is discussed in a separate report.

Avalanches
A large part of the mountainside consists of steep rock slabs (> 60 ) where snow is expected to slip off
before it accumulates to a thickness that may lead to larger avalanches. Potential release areas for
avalanches will thus be areas with less steepness (30 - 55 ) and plain surfaces with little roughness
(such as rock slabs). In the upper part of the slope (elevation 700-900 m) there are some areas that
have a steepness that may lead to accumulation of some snow, however such areas have limited size
and the surface roughness is generally high (meter scale) with alternating rock edges and flat shelves.
The size and run-out lengths of most avalanches is expected to be limited, and there are no larger
topographical depressions in the lower part of the slope that is expected to channelize avalanches
with potential to induce long run out lengths.
Field observations show that there are annual avalanche events that terminates in the talus in Figure 6
and Figure 8, and minimum 4 events are registered to reach the road during the last 34 years in the
NVE-database. The annual probability for smaller avalanches released from the rock slabs in the
valley side that cross the road and reaches the converter site is assessed as larger than 1/100. As for
debris flows, avalanches that reach the valley floor is expected to fan out on the flat area, reducing
run-out lengths. An avalanche scenario with annual probability 1/1000 or 1/5000 is expected to reach
into the converter site, but avalanches are not assessed to constitute the dimensioning natural hazard
scenario for the converter site.

Rockfall
Release area
Helicopter inspection of the mountainside has revealed several rock objects with open fractures that at
least partly detaches them from the bedrock. Stability for such objects is unclarified. Block sizes vary,
but several objects have an estimated size of 50-70 m3. Blocks prone to detachment will often be
formed by slope parallel fractures in combination with steep fractures oriented N-S and sub horizontal
fractures. The highest potential for release of rockfalls seems to be from edges in the upper and
eastern part of the slope, and along both sides of the defined gorge in the western border of the area.
Rockfall activity seems a little lower in the central part of the slope with the highest elevation, however
a release from this section must still be regarded in the 1/1000 and 1/5000 event scenarios.
Helicopter inspection also revealed a fresh detachment area in the eastern part of the slope, around
720 m.a.s.l (see Figure 6). Parts of a rock edge is “missing” along estimated 30 meters length. Rough
volume estimate indicates that 2-3000 m3 is “missing”. It is not clear whether this have happened in a
single event, or more likely, in several events. Traces of a fresh event, assumed to be less than 5
years is observed. There was a release from the area at 720 m.a.s.l. extending all the way down to the
road along the converter site border. The event is marked with orange on drawing G-100, and in
Figure 6 and Figure 10. Below the release area, a 5-10 m deep gorge seems to have captured most
blocks, reducing energies and forcing blocks to move toward southwest and deviate from the natural
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straight path. In the talus at the lower part of the slope, the rockfall seem to have remobilized parts of
the talus forming a debris flow that has reached the road. According to maximum block sizes
registered at the foot of the slope in this area (5-7 m 3), larger blocks will probably split in smaller
blocks before reaching the valley floor.

Depositional area
It is observed several fresh rockfall blocks (assumed < 5 years old) that have crossed the road and
reached the assessed converter site area (See drawing G-100). Several blocks assumed less than 1530 years old have been registered along the road. This show that the rockfall activity in the slope is
considerable, and that events with relatively low return periods may reach the valley floor. Old rockfall
blocks (mainly sizes 4-6 m 3) are observed in an area of 0-60 m from the talus foot, with some extreme
blocks located up to 75 m north of the talus foot. Along the eastern 250 m of the assessed area, there
is no observation of fresh blocks along the talus foot, this indicates lower rockfall activity here.
As the converter site area is flat and consists of fluvial material, falling blocks will lose much of the
energy at the impact with the valley floor. This will reduce bounce heights and run-out lengths after
first impact. The valley side is very high, leading to potentially very high energies and long bouncetrajectories for falling blocks. Therefore, the first impact with the valley floor may for some blocks be at
a considerable distance from the foot of the talus.
A few very old blocks with sizes up to 20 m 3 are observed approximately 130 m from the foot of the
talus (shown with turquoise circles on drawing G-100). Based on location and block shape it is not
known if these are rockfall deposits, however they introduce uncertainty to the assessment of the
potential run-out lengths of rockfall blocks in the area.

Rockfall modelling
As a support to the assessment of run-out lengths and bounce heights, rockfall simulations have been
performed in the software RocFall. This is a 2-dimensional statistical software that simulates blocks
falling along a 2D terrain profile. Selected simulation-profiles are marked on drawing G-100, and
attachment 7.2 contains a presentation of the software and shows the simulation results. Simulations
are performed along 4 different profiles with the present topography. Block sizes of 10 m 3 are used.
For each profile, a total of 1000 blocks are released from the upper potential release area detected
during helicopter inspection. For each profile; two different model setups have been simulated:
•

•

1: Simulations with clean hard bedrock surface with little restitution in majority of the slope.
Normal restitution is scaled by velocity. This allow energy loss (plastic deformation) as
blocks crushes and/or penetrates the ground at surface impact.
2: Simulations with “bedrock outcrops” surfaces in majority of the slope. This has higher
restitution than clean hard bedrock. Normal restitution is not scaled by velocity.

Model setup 2 show the longest run-out lengths and are thus more conservative than setup 1. Both
models are used in the assessment of run-out lengths, however due to uncertainty in how blocks will
behave and bounce when they move along the very high mountain side, the results from model setup
2 is emphasized. When assessing run-out lengths, the 95 % percentile value is used for the p=1/1000
hazard scenario. The 5% longest run-outs are thus regarded as unrealistic. Some extreme bounce
trajectories are also considered as unrealistic and therefore excluded. Figures showing bounce
trajectories and run-out lengths are presented in attachment 7.2.
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Table 3: Show run-out lengths from RocFall simulations with model setup 2. Given as meters from the talus front.

Profile

Run-out lengths* (meters)

3

40 m

4

45 m

5

98 m

6

90 m

*Run-out length for 95% percentile.

Simulation results show that blocks may get long horizontal bounce trajectories when they hit rock
slabs and shelfs with limited steepness in the lower half of the mountainside.

Rockfall hazard potential
Based on helicopter inspection, field mapping and simulations it is evident that rockfalls occurs
frequently and that southern part of the assessed area is exposed to rockfalls.

Hazard scenarios
Both debris flows, avalanches and smaller rockfalls with return periods of 5-30 years is expected to
have run-out lengths 10-20 m in front of the foot of the talus, and thus reach the assessed area.
For a hazard scenario with annual nominal probability 1/1000 and 1/5000, rockfall is assessed as the
dimensioning event. The extent of the danger zones for constructions belonging to safety class S2 and
S3 is thus dependent of the run-out length for the rockfall events with probability 1/1000 and 1/5000.
Dimensioning natural hazard scenarios for different safety classes is presented in Table 4. Scenarios
are based on the normal situation that small events are more frequent than large events.
Table 4: Show different hazard scenarios and corresponding block sizes.

Safety Annual nominal Scenario/
class probability

Relevant
block size

S1

1/100

Smaller rockfalls. Avalanches and debris flows with limited size.

1 m3

S2

1/1000

Rockfall from upper section of the slope. Due to large heights and energies and
brittle bedrock it is probable that larger blocks will split in several smaller blocks.
Dimensioning block size corresponds to sizes registered in the area in front of the
talus.

7 m3

S3

1/5000

Large rockfall from the upper section of the slope that create larger block volumes
reaching the valley floor.

10 m3

Danger zone map
Based on the natural hazard assessment and the defined scenarios, a danger zone map is developed.
This is presented in drawing G-100, and show danger zones for:
•
•
•

P 1/100. Constructions in safety class S1, S2 and S3 must be located outside this zone.
P 1/1000. Constructions in safety class S2 and S3 must be located outside this zone.
P 1/5000. Constructions in safety class S3 must be located outside this zone.
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The southern part of the assessed area lies within the determined danger zones. Rockfalls will have
the longest potential run-out lengths and determines the extent of danger zone p>1/1000 and
p>1/5000. This give restrictions on the use of this area for building purposes.

Prerequisite for danger zone locations
The hazard assessm ent is based on today’s situation with the present topography and soil/vegetation
cover at the site. The existing landfill that is present in the south-western part of the existing industrial
area is a prerequisite for the location of the danger zone 1/1000 and 1/5000 in this area. Terrain
modifications will also change the situation and imply that the assessment no longer would be valid.
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Preliminary design of protection measures
If constructions are planned in an area that have insufficient safety against natural hazards, protection
measures may be implemented to achieve an acceptable safety level. The large and complex
mountainside with many potential release areas makes active protection measures in the slope
inappropriate. A passive safety measure in terms of a protection dam is considered as the best safety
measure. As already discussed, some rockfall events may involve long horizontal bounce-trajectories
in the lower part of the slope. There is no effective protection measure for such events, and the only
way to secure constructions from such events is to locate them away from the slope.
If a construction is planned in an area with insufficient safety (inside the danger zone for the
corresponding construction type), the installation of protection measures may reduce the hazard
potential to an acceptable level. A protection dam is suggested as a security measure along the
southern part of the converter site. Suggested dam location is shown in drawing G-100. After
construction, the area north of the dam will have acceptable safety for both S2- and S3- constructions.
The northern border both for danger zone p>1/1000 and p>1/5000 will then follow the northern base of
the dam (see red dot in Figure 11). The potential for long horizontal bounce trajectories mean that the
dam must be located a certain distance from the foot of the slope to prevent overjumping of blocks.
The necessary distance depends on the horizontal distance from potential bounce-ledges and cliff
faces in the steep rock slope. From this it follows that necessary distance from the talus foot/border to
the dam location is larger in the eastern part of the converter site area than in the western part.
A preliminary sketch of an earth protection dam with block retaining wall towards the mountain side is
presented in Figure 11. The detailed design of such dam must me further evaluated. An estimate of
the necessary dam height to stop 10 m 3 blocks, that impacts 1 m above the dam foot, is 6-8 meters.
Stability of the steep part towards the slope may be achieved by establishing a block retaining wall or
by using geogrids. A dam as shown in Figure 11 would give a footprint on a horizontal base of 15-20
meters (18 m shown on drawing G-100). It may be possible to use soil reinforcement (geogrids etc.)
also on the northern side of the dam. This allows a steep sidewall also towards the converter site and
may reduce the dam footprint to less than 10 m, and give acceptable safety for a larger part of the
area north of the dam.
Natural slope

3m

Block retaining
wall/geogrid

h: 6-8 m

15-20m

Figure 11: Principal drawing of protection dam. Red dot show location of danger zone after dam construction.
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Residual risk
The performed rockfall hazard assessment shows that the detachment of large parts of the
mountainside inducing large blocks at the valley floor (> 10 m 3) and rock slides (e.g. > 10’000 m 3) are
associated with return periods higher than 5’000 years and are therefore accepted as residual risks.
Present-day knowledge of rockfall mechanics and state-of-the-art rockfall models do not cover spatter
blocks. Spatter block occur when blocks impact bedrock or deposited blocks on the talus. Impacts on
hard and brittle material lead to an accumulation of very high elastic energy. W hen rock material fails
elastic energy is released and smaller blocks can be detached with high kinetic energy resulting in
very large bounce parabolas.
The performed rockfall hazard assessment is an evaluation of the present situation. The hazard
potential however can change with time. The rockfall hazard situation can vary as a function of
external influences like climate change, earthquakes and future rockfall events. Therefore, the hazard
assessment needs to be verified from time to time.
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Attachments
Drawing G-100: Natural hazard phenomenon map and danger zone map

RocFall simulations
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Attachm ent – Rock fal l si m ul ati ons
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ROCFAL L 4.0 – 2D DYNAM I C ROCK FALL M ODEL
To estimate the run-out length of rockfalls we have performed simulations in the software RocFall 4.0
from Rocscience. RocFall is a 2-dimensional statistical analytic software. Blocks are released along
chosen terrain 2D profiles. To account for terrain variations, it is often simulated along several different
profiles within the actual slope. Run-out length, block energies and bounce heights along the profile may
then be simulated.
RocFall simulates circular blocks as a point mass. This simplification of the reality cause run-out lengths
to be independent of block size. Block energy is however mass dependent. Block shape is also neglected
in the model, this is also a clear simplification of the reality as both block shape and volume influence the
run-out lengths and bounce heights.
Terrain properties along the selected profile is evaluated. Different materials is classified with a restitution
and friction angle. Results are sensitive to the chosen material type as this affect the velocity, energy and
trajectory after blocks impact the surface terrain.
Terrain restitution expresses the block energy loss after impact with the terrain. A soft soil terrain will have
high restitution (large kinetic energy loss), while a clean hard bedrock has low restitution (Pfeiffer &
Bowen, 1989).
RocFall defines two different restitution coefficients:
•
•

Normal restitution (RN) that express velocity/energy loss normal to the impact surface.
Tangential restitution (RT) that express velocity/energy loss parallel to the impact surface
(tangential).

Restitution coefficients RN og RT are expressed as the ratio between velocity before (V-) and after (V+)
impact given by (Heidenreich & Labiouse, 2009):

Figure 1: Damping of rockfall block at impact with slope.
In nature, the penetration depth and potential for crushing depend on block size, shape and velocity. At
realistic conditions, the restitution will also depend on block size, shape and velocity. In RocFall, normal
restitution can be scaled wither from block mass or velocity. R N scaled by velocity assumes mainly elastic
deformation at low velocities, while high velocities assumes mainly plastic deformations due to crushing
of blocks and larger penetration depth (Pfeiffer & Bowen, 1989). The model thus gets a more
conservative approach if RN is scaled by mass.
RocFall have standard materials with given restitution values. Values are calculated from standard
material constants derived from empirical data. Restitution values for the default material types are given
in Table 1. It is emphasized that the values are based on significant simplifications of the reality
(Heidenreich B. , 2004).
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Table 1: Table with default material types and restitution values in RocFall.
MATERIAL

RN

RT

Clean hard bedrock

0,53

0,99

Bedrock outcrops

0,35

0,85

Soft soil

0,30

0,80

Talus cover

0,32

0,82

Talus with vegetation

0,32

0,80

Asfalt

0,40

0,90

Block release location and initial velocity is defined by the user and have significant effect on the
simulation results.
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RESUL TS FROM PERFORM ED SI M ULATI ONS
Si m ul ated RocFal l pr ofi l es wi th pr esent ter r ai n
For each profile; two different model setups have been simulated:
•

•

1: Simulations with clean hard bedrock surface with little restitution in majority of the slope.
Normal restitution is scaled by velocity, allow for energy loss (plastic deformation) in terms of
block crushing and/or ground penetration when blocks impact with valley surface.
2: Simulations with bedrock outcrop surfaces in majority of the slope with higher restitution
than clean hard bedrock. Normal restitution is not scaled by velocity.

Release point and block size are the same for both setups.
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Motsegn til bygging av Skytjedal pumpe i Simavassdraget i Eidfjord kommune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkesmannen har motsegn til overføring av Skytjedalsvatnet til Sima kraftverk grunna
konflikt med anadrom fisk i Simavassdraget. Det er trong for revisjon av eksisterande
konsesjon. Tiltaket er og i konflikt med regionale interesser knytt til landskap, sårbart
høgfjell, friluftsliv og reiseliv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til høyringsdokumentet og synfaring i området 24. september. Fylkesmannen har fått
utsett høyringsfrist til medio oktober.
Bakgrunn
Konsesjonssøknad om overføring av Skytjedalsvatnet til Sima kraftverk vert vurdert av søkjar
som eit opprustnings- og utvidingssprosjekt (OU-prosjekt). Øvre del av nedbørsfeltet til Sima
vart på 70-talet overført til magasinet i Rembesdalsvatnet i samband med utbygginga av
Eidfjord-Nord. Utbygginga gjer at Sima ikkje har brepåverka vatn frå Hardangerjøkulen, og
vassdraget har sterkt redusert vassføring, med tilsig berre frå restfeltet. Vassføringa er
redusert frå 9,0 m3/s til dagens 2,1 m3/s.
Skytjedalsvatnet er i dag einaste større innsjøen i nedbørsfeltet. Tidlegare utbygging i området
påverkar vassføringa i fleire fosser: Vøringsfossen, Skytjedalsfossen og Rembesdalsfossen.
Sima kraftverk (Sy-Sima og Lang-Sima) er landets største kraftverk målt i installert effekt, og
med samla produksjonen på 2900 GWh.
Ny overføring vil gi årlig netto produksjonsauke ved Sy-Sima på 27 GWh.
Konsesjonssøknaden omfattar planar om å pumpe vatnet frå restfeltet i Skytjedalsvatnet på
kote 837, opp til eksisterande bekkeinntak på kote 945, for å ta det inn på tilløpstunnelen til
Sy-Sima kraftverk. Tiltaket er utredningspliktig, og det er utarbeidd ei konsekvensutgreiing
som ligg ved søknaden.
Inngrep
Tiltaket vil gi følgjande inngrep og endringar:
Ny terskel ved utløpet av Skytjedalsvatn for å etablere eit magasin. Terskelen blir 20 m lang
og 25 cm høgare enn dagens terskel. Vasstanden i vatnet vil bli heva 25 cm og vil ligge
mellom kote 837,25 og 837,0 som tilsvarar normalvasstand. Strandlina på om lag 4 km og
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1000 m2 vil bli berørt. Det blir montert tappeventil for å sleppe minstevassføring til
Skytjedalsfossen i turistsesongen.
Pumpestasjonen er planlagt bygd ved myra i elvedeltaet på austsida av vatnet, med inntak i ei
lita elv om lag 750 m mot vest. Det blir nødvendig å kanalisere elva vidare ned ut i vatnet.
Permanent arealbehov for stasjonen vert om lag 2 dekar, og sjølve pumpehuset blir eit bygg
på 200 m2.
Leidningen vil ha ein lengde på nærare 3 km med trase opp Skytjedalen til eksisterande
bekkeinntak for tunellen til Lang-Sima. Dagens inntak skal utvidast og det blir eit reserve
dieselaggregat til bruk ved mogleg straumutfall. Leidninga må gravast og sprengast ned langs
heile traseen. Riggområdet får breidde på om lag 10- 25 m med samla arealbeslag på 20
dekar. Det får fram av søknaden at arbeidet blir utfordrande grunna høg grunnvassstand.
Ny 22 kV kraftline inn i Skytjedalen vil gå frå eksisterande line frå Simadalen til
Rembesdalsdammen, planlagt frå to alternative punkt . Det er og lagt fram alternativ med ulik
grad av luftline og/eller nedgrave line. Slik vil forstår Statkraft er det primært ønskt å bygge
alternativ 1 lengst vest og jordkabel i Skytjedalsvatnet, alt 1B.
Deponi. Overkuddsmasser frå grøft og overføringsleidning blir lagt langs røyrtraseen og annet
eigna stad. Mengde er ikkje oppgitt, men arealbehovet vil vere 4 dekar.
Riggområde og vegar. Utbygginga vil skje med helikopter og snøskuter og krev ikkje nye
vegar. Det blir etablert riggområde nær pumpestasjonen.
Redusert vassføring. Tiltak vil redusere restefeltet til Sima målt ved Tveit med 45 %, og vil
føre til redusert vassføring heile året, særleg om sommaren.
Skytjedalsfossen. Foreslått driftsregime vil sikre dagens vassføring i Skytjedalsfossen på
dagtid i høgsesongen for turistar (1. juli – 15. august). Resten av året vil ein sleppe 0,12 m³/s.
Reguleringa vil bli styrt ved å starte og stoppe pumpene.
Verknader av tiltaket
Konsekvensutgreiinga gjer greie for utbyggar sine vurderingar av verknadene på natur og
miljø, og er samanstilt i tabell 15.1 i søknaden.
I omtale av landskap viser ein til at inngrepa i Skytjedalen vil vere avgrensa, med unntak av
deponiet og røyrleidninga. Dei legg størst vekt på verknadene av redusert vassføring i fossen.
Også for friluftsliv vurdere ein ikkje verknadene som store, då området fortsatt vil vere
tilgjengeleg. Verdien av både landskap og friluftsliv/ferdsle er sett til middels- stor, medan
konsekvensane for begge tema er etter søkjar sin oppfatning middels negativ.
Overføringa av vatn frå Skytjedalen vil å føre til at fossesprøytsona i fossen vil bli berørt
Konsekvensen vurderast som middels negativ. Også eit område med artsrik moseflora nedafor
fossesprøytsona kan bli påverka negativt.
Området er mellom anna hekketerritorium for kongeørn, og har stor verdi. Anleggsarbeid kan
gi negative konsekvensar om ein ikkje tek særleg omsyn. Når det gjeld driftsfasen viser ein til
fare for elektrokusjon og kollisjon for fugl. Søkjar viser til at luftlina har avgrensa lengde og
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at den vil gå i kabel i sjølve Skytjedalen. Konsekvensane for fugl er sett til liten-middels
negativ i anleggsfasen.
Anadrom del i Sima er vurdert å ha middels verdi, medan konsekvensane er sett til middels
negativ.
Når det gjeld sysselsetting og verdi skapning er det peika på at kommunen alt har store
inntekter i samband med kraftutbygging, og at ekstra inntekter frå omsøkte overføring vil vere
små. Det er sett liten positiv konsekvens.
Fylkesmannens vurderingar
Fylkesmannen meiner at konfliktnivået når det gjeld fleire sentrale fagfelt er undervurdert i
søknaden.
Anadrom fisk
Vassdraget er anadromt, med ei anadrom strekkje på ca. 4,3 km. Gytefisk- og ungfiskteljingar
gjort i vassdraget viser at sjøaurebestanden er livskraftig og sjølvreproduserande. Laks gyt og
veks opp i vassdraget, men potensialet er ikkje stort nok til at forvaltninga har kategorisert
vassdraget som eit laksevassdrag. Det er såleis ingen eigen bestand av laks i Sima.
Simadalsvassdraget er allereie sterkt regulert, då 77 % av vassdraget er overført til
Sysenvatnet. Fråføring av vatn og mangel på minstevassføring har redusert vassdekt areal og
tilgang på ungfiskhabitat i vassdraget. Særleg låg vintervassføring er i dag vurdert som den
største flaskehalsen for ungfisk.
I motsetning til dei aller fleste bestandane av sjøaure langs Hardangerfjorden, er ikkje lakselus
eit problem for sjøaurebestanden i Sima. Det er reguleringa og fysiske inngrep som har ført til
at bestanden er omsynskrevjande og redusert. Det er i dag for lite vatn, særleg vinterstid. For
å bøte på dagens situasjon, og redusere faren for økt dødelegheit på ungfisk og gytegroper,
har LFI Uni Research anbefalt minstevassføring på 300 – 500 l/s målt ved Tveit.
Tiltak det er søkt om vil redusere restfeltet til Sima målt ved Tveit med 45 %, og vil føre til
redusert vassføring heile året, men særleg om sommaren. Normaltilsiget frå Skytjedalen er
vurdert å vera lite om vinteren. Som avbøtande tiltak er det foreslått ein minstevassføring på
120 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 20 l/s 1. oktober til 30. mars. Minstevassføringa
vert sleppt frå Skytjedalen.
Overføringa av Skytjedalsvatnet til Sysenvatnet vil etter Fylkesmannens syn føre til ein
forverring av situasjonen for anadrom fisk i vassdraget. Overføringa vil føre til redusert
vassdekt areal særleg om sommaren. Lågare vassføringa kan føre til auka dødelegheit no òg
om sommaren, i tillegg til at forholda om vinteren vil verte verre, sjølv om tilsiget i dag frå
Skytjedalen kan vera lite om vinteren. Redusert vassføring kan gjere oppvandring av anadrom
fisk vanskelegare, noko som òg vil påverke fisket i vassdraget. Fisket i vassdraget er allereie i
dag sterkt påverka av reguleringa, då utøving av fisket er avhengig av vassføring.
Mangel på minstevassføring er i dag ein flaskehals for produksjonen og overleving av
anadrom fisk i vassdraget. Av omsyn til anadrom fisk er det ingen tvil om at det er naudsynt
med minstevassføring i Sima no, og då i storleiken 300 l/s og oppover, målt på Tveit. Ei
overføring av Skytjedalsvatn vil forverre dagens situasjon. Minstevassføringa som er foreslått
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kan ikkje bøte på dagens situasjon og er heller ikkje tilstrekkeleg til å oppretthalde dagens
situasjon. Det er Fylkesmannen sitt syn at Simadalsvassdraget ikkje har meir vatn å gje, slik
situasjonen er i vassdraget i dag. Vi meiner det er nødvendig å med ein revisjon til for å
optimalisere bruken av vatn i vassdraget.
Av omsyn til anadrom fisk fremjar Fylkesmannen motsegn til bygging av Skytjedal pumpe.
Grunnvasstand
Sima er i dag sterkt grunnvasspåverka og tilsiget frå grunnvatnet bidreg sterkt til vassføringa
vinterstid. Fylkesmannen meiner det er usikkert korleis ei overføring vil påverke
grunnvasstilsiget og anadrom fisk i Sima.
Naturmiljø
Overføringa vil ha uheldige og uønskt konsekvensar for fossesprøytsonen ved Skytjefossen.
Også et område med artsrik moseflora nedafor fossesprøytsonen vil i nokon grad kunne bli
negativt påverka.
Bygging av nye luftliner i desse fjellområda vil kunne føre til elektrokusjon og kollisjon for
rovfugl.
Fylkesmannen viser til at ved må ein nytte kjente tekniske løysingar som reduserer konkflikt
med vegetasjon og fugl til eit minimun, jf. naturmangfaldlovs § 12.
Landskap og friluftsliv
Skytjedalen står fram som eit markert, dramatisk landskapsrom med stor opplevingsverdi. Det
er ein hengjande botndal med bratte fjellkanten der nordsida tydeleg viser lagdeling med
fylittdekke oppå grunnfjellet. Kanten er karakterisert med svære rasvifter, og det flate dalføret
har eit fint utforma elvelandskap og deltaområde.
Dagens fysiske inngrep i området er relativt avgrensa, om ein ser bort frå redusert vassføring.
Dei nye inngrepa vil etter vår vurdering samla sett vil føre til at inngrepsnivået i dalføret
aukar vesentleg, og bidra til å endre karakteren av dalføret. Vi meier desse vil bli meir
merkbare og synlege enn søknaden gir uttrykk for.
I fylkesdelplanen for små kraftverk i Hordaland er området klassifisert som sårbart høgfjell
av stor verdi. Vidare har område høg verdi som regionale friluftsområde i fylket. Det går
fleire turvegar inn til Skytjadalen og gjennom det aktuelle fjellområdet, frå Simadalen,
Rembesdal, Liseth og Kjeldebu. I tillegg går eit freda ferdselsminne, den gamle Bispevegen,
gjennom dalføret. Sjølv om området ikkje blir mindre tilgjengeleg for fotturister, er det
Fylkesmannens vurdering at meir utbygging vil redusere opplevingskvalitetane i dalføret og
dette unike fjellområdet.
Skytjedalsfossen ligg nedafor vatnet og faller ned i Simadalen. Fossen er blant dei aller høgast
i Norge, med fritt fall på over 300 m. Den er ein kjent turistattraksjon i Eidfjord. Fossen er og
kjent i samband med isklatring.
Overføringa vil føre til at vassføringa i fossen vil bli vesentleg redusert, og store vassføringar
vil opptre meir sjeldan, spesielt i samband med snøsmeltinga,. Dette vil redusere
opplevingsverdien og fossens verdi som attraksjon. At pumpa vert stoppa på dagtid i den
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delen av turistsesongen vil kunne bøte på samla tap av opplevingsverdi for dei som besøker
området dei aktuelle tidspunkta. Inngrepet vil uansett bidra til ein endring i naturtilhøva.
Redusert vassføring vil og bli merkbare i resten av Simadalen ned til fjorden.
Fylkesmannen meiner at konsekvensane av omsøkte tiltak på både landskap og friluftsliv vil
vere store negative.
Samla belastning
Når ein skal vurdere konsekvensar for naturmangfald må ein trekke inn summen av tidlegare
og nye inngrep for å få eit bilde av samla belastning i området. Dette gjeld både biologiske
verdiar og landskap. Tidlegere inngrep i området gjer at tolegrensa for å akseptere nye
inngrep vert lågare. Restforvaltning av dei store vassdraga våre må skje med eit overordna
blikk, der nærleiken til nasjonalt viktige naturområde som fjord, bre og nasjonalpark må
påverke vurderingane.
Det vert vist til at søknaden ikkje er i konflikt med fylkeskommunale planar. Sjølv om dette er
en overføring som skal handsamast etter vassdragsreguleringslova er det relevant å vise til
Fylkesdelplanen for små kraftverk. Planen omhandlar sårbare fjellområde, viktige område for
friluftsliv og reiseliv, og har særleg har omtale av delområde 7 Ulvik – Eidfjord, der det blir
det understreka at det er viktig å vurdere sumverknad.
Konklusjon
Sima er eit anadromt vassdag, og tidlegare regulering gjer at det alt i dag er for lite vatn for å
sikre ungfiskproduksjon. Overføringa vil føre til ein forverring av situasjonen for anadrom
fisk, og foreslått minstevassføring vil ikkje bøte på eller oppretthalde dagens situasjon.
Det er nødvendig med revisjon for å optimalisere bruken av vatn i Simavasssdraget.
Av omsyn til anadrom fisk fremjar Fylkesmannen motsegn til overføring av Skytjedalsvatnet
til Sima kraftverk.
Fylkesmannen viser til samla negative konsekvensane på landskap, friluftsliv og naturmiljø.
Avbøtande tiltak ikkje vil endre dei negative verknadene på vesentleg måte.
Den samfunnsmessige fordelen ved tiltaket er ikke stor nok til å vege opp for dei negative
verknadene. Etter Fylkesmannens oppfatning er vilkåra ikkje til stades for å gi konsesjon til
utbygginga.
Med helsing

Kjell Kvingedal
miljøvernsjef

Anniken Friis
seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Miljødirektoratet

Marint vern i Hordaland – oversending av tilråding frå fylkesmannen
Planane om vern av våre 3 marine kandidatområde har vore til høyring, og uttalene frå
høyringsrunden er oppsummerte. Dette er gjort i eit eige dokument som er vedlagt. Vedlagt
ligg også eit dokument som grunngjev fylkesmannen si tilråding om vern av alle tre
kandidatområda.
Tilhøyrande dokument er også vernekarta, verneforskriftene, dokumenta som var til høyring
og ikkje minst kopi av alle høyringsuttalene. Dette vert mange dokument som samla legg
beslag på meir datakapasitet enn at dei kan formidlast praktisk ved e-post. Dei er såleis gjort
tilgjengelege på eit nettsky, som direktoratet får tilgang til ved å sjekke denne lenka:
https://fylkesmannenmy.sharepoint.com/personal/fmhosby_fylkesmannen_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?folder
id=0c324ad73c11143cf9d3217eeaa669527&authkey=AXROAagHBOa39LNkEjjMGsg&expi
ration=2017-10-24T10%3a58%3a36.000Z
Som det går fram av tilrådinga, er fylkesmannen sitt råd at verneprosessen går vidare for alle
våre tre kandidatområde. Marint vern skal bidra til at eit utval av representative, særeigne,
sårbar og trua undersjøiske naturtypar vert tekne vare på. Høyringa er prega av uro og uvisse
om akvakulturinteressene vil bli hemma, om marint vern vert ein realitet. Mykje av dette
skuldast at verneforskriftene ikkje er tolka slik dei faktisk er meint. Det er vår oppfatning at
desse spørsmåla kan løysast i den vidare verneprosessen og at marint vern er kontroversielt i
avgrensa grad.
Det er gjennomført ei kompleks og omfattande høyring, og det har bydd på utfordringar å
samanfatte høyringsinnspela på ein oversiktleg og konstruktiv måte. Det er nokre få element
som vi føler trong for å drøfte i meir detalj med Miljødirektoratet. Vi trur at beste måten å
avklare desse problemstillingane på er at involverte sakshandsamarar hjå Miljødirektoratet og
Fylkesmannen sett seg saman og går gjennom problemfelta i eit felles møte.
Særleg 3 element i prosessen er ikkje fullgodt avklart per i dag. Dette er:
(1) Sjøområda utanfor Leirvik, kandidatområde Ytre Hardangerfjorden. Dette området
vart i 2017 teke i bruk av industriverksemder i Leirvik til store industrielle
monteringsoperasjonar som må gjerast i open sjø med eigna djupnetilhøve.
Fylkesmannen vil i løpet av hausten 2017 ha eir møte med Kværner om korleis denne
Fylkesmannen i Hordaland
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Telefon: 55 57 20 00

Miljøvern- og klimaavdelinga
Kontakt: www.fylkesmannen.no/melding
Nettside: www.fylkesmannen.no/hordaland
Org.nr: 974760665

aktiviteten kan tilpassast planane om marint vern. Møtetidspunkt er ikkje fastsett, men
vi vil tru det kan vere nyttig for Miljødirektoratet å ta del i dette møtet.
(2) Kandidatområde Krossfjorden. Her har Forsvaret eit øvingsområde som mellom anna
omfattar eit skytefelt og undersjøiske sprengingar. Grensa for verneområdet er justert
mellom anna for å unngå området som er aktuelt for undersjøisk sprenging, men vi er
usikre på om vi har unngått denne delen av øvingsområdet heilt. Fylkesmannen har
sett det som uaktuelt å legge restriksjonar på Forsvaret sin oversjøiske bruk av
øvingsområdet, men undervassprenging er vanskeleg å sameine med marint vern.
(3) Havforskingsinstituttet har gjort framlegg om ei presisering av utslepp av badevatn frå
lusehandtering i oppdrettsanlegg i verneforskriftene. Fylkesmannen ser at denne
presiseringa kan vere på sin plass, men formulering om dette har ikkje vore til
høyring.

Med helsing

Lars Sponheim

Kjell Kvingedal
miljøvernsjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Sammendrag
Sima er et sterkere punkt enn Samnanger
På lang sikt er det lite som skiller Sima fra Samnanger som tilknytningspunkt for en mellomlandsforbindelse. Sima er derimot et sterkere punkt og på kort sikt en mer gunstig plassering fordi den
ikke bidrar til å øke belastningen på strekningen mellom Sogndal og Samnanger. En kabel fra Sima
krever ikke oppgradering av denne strekningen. Med ny 420 kV ledning Sima – Samnanger og
forbindelsen Ørskog – Sogndal, samt Sogndal – Aurland spenningsoppgradert, har nettet tilstrekkelig
kapasitet til å håndtere en ny kabel fra Sima. Samnanger – Sauda avlastes av begge
kabelalternativene, noe som er positivt da denne er hardt belastet. En kabel i Sima avlaster dog i
mindre grad, men gir heller noe redusert flyt i Hallingdal. Figur 1 viser en oppdatert tabell over hvilke
nettforsterkninger som kreves for de ulike tilknytningskombinasjonene av nye mellomlandsforbindelser.

Kvilldal og
Feda/ Tonstad

Feda/ Tonstad og
Sima

Feda/ Tonstad og
Samnanger

Kvilldal og
Tveiten

• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Lyse, driftes på 300 kV
• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Samnanger, men prisområde
kan fungere som midlertidig
løsning
• Etablere og drifte Ertsmyra –
Solhom – Arendal på 420 kV
• Lyse – Stølaheia eller
Dugeringen på 420 kV
• Temperaturoppgradere
Dugeringen (dersom Lyse –
Stølaheia)

• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Lyse, driftes på 300 kV
• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Samnanger, men prisområde
kan fungere som midlertidig
løsning
• Etablere og drifte Ertsmyra –
Solhom – Arendal på 420 kV
• Lyse – Stølaheia eller
Dugeringen på 420 kV
• Temperaturoppgradere
Dugeringen (dersom Lyse –
Stølaheia)

• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Lyse, driftes på 300 kV
• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Fardal

• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Lyse, driftes på 300 kV
• Spenningsoppgradere fra Sauda
til Samnanger, men prisområde
kan fungere som midlertidig
løsning
• Spenningsoppgradere Rød –
Tveiten – Hof – Flesaker – Sylling
• Forsterket behov for kapasitet
på linjene ut fra Tegneby

Grunnpakken

•
•
•
•
•

•
•
Sørlandspakken

• Etablere og drifte Ertsmyra –
Solhom – Arendal på 420 kV
• Lyse – Stølaheia eller
Dugeringen på 420 kV
• Temperaturoppgradere
Dugeringen (dersom Lyse –
Stølaheia)

Spenningsoppgradere Sogndal – Aurland
Økt kapasitet på 300 kV linjen Evanger – Samnanger
Systemvern for nettsplitt i SKL-ringen*
Håndtere stabilitetssnittet ved utfall på Vestlandet
Håndtere begrensningene på linjene rundt Tegneby

* Systemvern for nett¬splitt i
SKL-ringen er vurdert som en
akseptabel løsning av
driftsmiljøet i Statnett.

Østre korridor
Vestre korridor
o
Etablere og drifte Sauda – Feda på 420 kV
o
Spenningsoppgradere Feda – Kristiansand
o
Oppgradere dagens simplexlinjer Ertsmyra – Solhom og Lyse – Duge til triplex, drifte på 300 kV

Figur 1: Forsterkningsstiltak for ulike kombinasjoner av mellomlandsforbindelser (oppdatert figur fra Sør-Norge studien,
med Sima som et alternativ til Samnanger)

Sim a som tilknyt ningspunkt for en ny m ellom landsfor bindelse
I Sør-Norgestudien [1] ble Samnanger vurdert som tilknytningspunkt for en mellomlandsforbindelse
til Storbritannia. I tillegg er også Sima løftet frem som et mulig tilknytningspunkt. I dette notatet
svarer vi på hvilke egenskaper Sima har som tilknytningspunkt for en mellomlandsforbindelse. Siden
Sima ligger nært Samnanger er det naturlig å gjøre dette som en sammenligning av de to. Vi har
skrevet dette notatet som et tillegg til Sør-Norgestudien, og ikke som et enkeltstående produkt.
Notatet bør derfor leses sammen med rapporten fra Sør-Norgestudien.
Sima er et sterkt punkt i nettet
Sima ligger innerst i Hardangerfjorden og lengst vest i Hallingdalnettet. I Sima ligger det en 420 kV
stasjon med sterke elektriske forbindelser mot Østlandet. Det er også et stort kraftverk tilknyttet
stasjonen, og den nye forbindelsen mellom Sima og Samnanger vil koble Sima tettere til nettet på
Vestlandet. Den nye 420 kV forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal vil også knytte Sima nærmere
Midt-Norge. Spenningsoppgradering av Fardal/ Sogndal – Aurland til 420 kV er et viktig ledd i denne
sammenheng, og er en forutsetning for å kunne tilknytte en kabel enten i Sima eller i Samnanger.
Med dette på plass vil Sima være et sterkt og fleksibelt punkt i nettet, med tre 420 kV forbindelser til
nærliggende områder, og et stort magasinkraftverk.
I figur 2 vises de tre nett-stadiene som forbindelsen er vurdert for. De tykke blå linjene viser
oppgraderinger fra dagens nett som er felles for alle de tre alternativene. De uthevede røde linjene
viser oppgraderingene som skiller de tre alternativene fra hverandre. Alternativene samsvarer med
de brukt i Sør-Norgestudien, og detaljene beskrives der, se [1].

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Figur 2 – Kart over Sør- og Vest-Norge, med markering av nettforsterkninger

Eksport er den dimensjonerende flyt-retningen
I analysen har vi vært mest opptatt av flyten når det er eksport på mellomlandsforbindelsene,
inkludert den i Sima. Kraftsystemet er typisk mindre belastet i importsituasjoner, og de driftsmessige
utfordringene som normalt oppstår ved import er i større grad knyttet til systemtjenester. Slike
tjenester vurderer vi ikke i dette notatet. Det er i eksportsituasjonene systemet belastes med størst
effektflyt.

Begge alternativene avlaster Samannager – Sauda, bare Samnanger belaster Sogndal – Samnanger
Største begrensning på Vestlandet med en kabel i Samnanger er ved utfall av Sima – Samnanger,
hvilket gir overlaster mellom Sogndal og Modalen, og videre til Samnanger. Også utfall av Sogndal –
Aurland gir store begrensninger på disse ledningene. Oppgradering av forbindelsen mellom Sogndal
og Samnanger løser dette problemet.
Dersom tilknytningspunktet flyttes fra Samnanger til Sima, blir problemet med for høy flyt på Sogndal
– Samnanger redusert. Flyten på ledningene flyttes dels østover til Sogndal – Aurland, og dels
reduseres flyten på Sima – Samnanger i vestlig retning.
En mellomlandsforbindelse fra Samnanger reduserer flyten sørover på Samnanger – Sauda. Ettersom
dette er en høyt belastet strekning, er det en svært positiv virkning. En kabel fra Sima har samme
effekt, men ikke i like stor grad. Derimot reduseres flyten noe mer i Hallingdal med en
mellomlandsforbindelse fra Sima enn den gjør med en mellomlandsforbindelse fra Samnanger.
Figur 3 viser flyten på to av ledningene som skaper størst flaskehalser i systemet. De stiplede linjene
viser flyten uten noen mellomlandsforbindelse fra Samnanger eller Sima. De røde linjene viser flyten
etter at en 1400 MW forbindelse legges til fra Samnanger, og de grå linjene med en 1400 MW
forbindelse fra Sima. Det fremgår tydelig at flyten mellom Mauranger og Blåfalli (del av Samnanger –
Sauda) reduseres for begge forbindelsene, dog i mindre grad med mellomlandsforbindelse fra Sima
enn Samnanger. Flyten mellom Refsdal og Modalen (del av Sogndal – Samnanger) øker mye for en
mellomlandsforbindelse i Samnanger, men gir kun en marginal økning for en mellomlandsforbindelse
i Sima.

.
Figur 3 – Figurene viser flyt mellom Refsdal og Modalen og mellom Mauranger og Blåfalli, to av flaskehalsene på
Vestlandet. Flyten vises for en mellomlandsforbindelse fra Samnanger (Rød), Sima (Grå) eller uten kabel (Blå og stiplet).
Alle kurvene er for Steg 1.

Figur 4 illustrerer endring i kraftflyten med en ny 1400 MW forbindelse fra Sima i stedet for i
Samnanger.

Figur 4 – Endret flytmønster ved flytting av mellomlandsforbindelse fra Samnanger til Sima. Noen ledninger
avlastes (Sima – Samnanger, Sogndal – Samnanger, Hallingdal), mens andre pålastes (Sogndal – Aurland,
Samnanger – Sauda). Den største endringen skjer på Sima – Samnanger. Selv om denne ledningen er
dimensjonert for stor strøm, vil endringen også påvirke hva som skjer i resten av nettet dersom den faller ut.

300 kV forbindelsene mellom Sauda og Samnanger må spennings-oppgraderes uavhengig av om det
kommer en ny kabel fra Samnanger eller Sima. En forbindelse tilknyttet nord for Mauranger avlaster
denne strekningen i stor grad. Uten en mellomlandsforbindelse fra Sima eller Samnanger vil denne
strekningen begrense i større grad.
Behovet for oppgradering av Sogndal – Aurland forsterkes ytterligere med en forbindelse fra Sima.
Men en oppgradering her ansees uansett som svært viktig for utviklingen av kraftsystemet på
Vestlandet, og bør forutsettes uavhengig av om det kommer en ny mellomlandsforbindelse herfra
eller ikke.
Mindre prisforskjell med en forbindelse fra Sima enn fra Samnanger
Flaskehalser oppstår oftest på forbindelsen mellom Sogndal og Modalen i BKK-området. Disse
forekommer også langt oftere med en forbindelse fra Samnanger enn fra Sima. Lenger sør på
Vestlandet er det også flaskehals på forbindelsen mellom Samnanger og Sauda. På grunn av disse blir
prisen lavere på Vestlandet enn i resten av Sør-Norge. Prisforskjellene reduseres etter oppgradering
av Sauda – Samnanger, og blir sannsynligvis stort sett borte etter full oppgradering av nettet på
Vestlandet fra Sauda til Sogndal.
Overlasten på forbindelsene med flaskehals lar seg ikke nødvendigvis løse utelukkende ved hjelp av
elspotområder. Det er med andre ord nødvendig å bruke spesialregulering for å få flyten på de
overlastede ledningene under sikkert nivå.

Konklusjon
Alternativet fra Sima krever ikke oppgradering nord for BKK-området, men er ellers likt Samnanger
Vi mener at en mellomlandsforbindelse tilknyttet Sima på lang sikt skiller seg relativt lite fra en
forbindelse tilknyttet Samnanger. Hovedforskjellen ligger i endret belastning på strekningen nord for
BKK-området, til Sogndal. En forbindelse fra Sima øker ikke flyten ved intakt nett her, slik en
forbindelse fra Samnanger gjør. Økt fornybar produksjon og strategi om oppgradering av hele nettet
gjør at disse ledningene sannsynligvis vil oppgraderes etter hvert. Men oppgraderingen må
framskyndes hvis Samnanger velges som tilknytningspunkt i stedet for Sima. Siden nettbehovet for
de to alternativene ellers er svært likt, innebærer det at en forbindelse fra Sima kan driftsettes
tidligere enn en forbindelse fra Samnanger, sett fra et nettkapasitets-synspunkt.
Når hele nettet på Vestlandet er oppgradert er det ingen forskjell i flaskehalser og priser som følge av
hvilket av de to punktene forbindelsen tilknyttes. Selv om den ledige nettkapasiteten etter hvert vil
reduseres som følge av ytterligere vekst i produksjon og forbruk, tror vi valg av Sima eller Samnanger
som tilknytningspunkt skiller seg lite på lang sikt.
Referanser
[1] Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 (august 2012)
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Nettilknytning NortbConnect 1400 MW mellomlandskabel
Vi viser til brev f ra NorthConnect KS datert 26.04.20 16, hvor selskapet ber Statnett om en skriftlig
bekreftelse på at Sima sanns ynligvis er det mest egnede tilknytningspunkt for NorthConnect I SørNorge.
Statnett svarte i brev 04.12.2012 (Var ref. : 11/00723-12) pa forespørsel om tilknytning av
mellomlandsforbi n delsen NorthConne ct til det norske sentralnettet. NorthConnect ønsket på dette
tidspunktet tilknytning til sentralnettet i 2020. I brevet skrev vi at Statnett anser begge stasjonene
Samnanger og Sima som kraftsystemm
e ssig godt egnede tilknytningspunkter, gitt at sentralnettet
ble forsterket som angitt. Vi redegj orde også for hvorfor det ikke var mulig si j a til nettilknytning for
en tredje 1400 MW kabelforbindelse ut av Sør-Norge med idriftsettelse innen 2020.

a

Som vi skriver i Nettutviklin gsplan 2015, har Statnett kun gj ort innledende vurderinger av mulige
tilknytningspunkter i Sør-Norge for en eventuell ny mellomlandsforbindelse pa 1400 MW. V i har sett
at fra et systemperspektiv kan Sima være gunstig fordi det vil avlaste flyten over sentrale snitt, noe
som kan gi reduserte flaskehalser og mindre tap i nettet. Vi har imidlertid ikke oversikt over hvordan
den operative driften av det nordiske kraftsystemet vil bli påvirket.
Vi har altså ikke vurdert alle forhold som er av bet ydning for om Sima er et egnet tilknytningspunkt
for NorthConnect eller ikke, og vi har heller ikke vurdert fordeler og ulemper med andre tenkelige
tilknytningspunkter. Selv om noen faktorer peker i retning av at Sima er et egnet tilknytningspunkt,
har vi ikke på nåværende tidspunkt grunnlag for konkludere med sikkerhet at Sima er det mest
egnede tilknytningspunkt for NorthConnect i Sør-Norge slik selskapet ber om.

a

Vi er inne i en periode med store omstillinger i kraftsystemet. Statnett og de andre nordiske
systemansvarlige selskapene vil i løpet av kort tid gi ut en rapport hvor vi beskriver noen av
utfordringene som oppstår som en følge av omstillingene. Endringene medfører økte utfordringer for
den operative driften av det nordiske kraftsystemet. I System- og Markedsutviklingsplanen 2017
(SMUP), som vil bli publisert samtidig med Nettutvik
l ing splan en 2017 (NUP), vil v i utdype hvilke tiltak
Statnett som systemansvarlig må gj ennomføre, blant annet for
legge til rette for best mulig
utnyttelse av nye me llotnlandsforbindelser samtidig som driftssikkerheten forblir akseptabel. Flere
av utfordringene er komplekse og vi er avh engig av finne felle s nordiskel europeiske lasninger. Det
innebærer også at det er ikke er mulig forutsi hvor lang tid det vil ta oppna enighet om dette.
Statnett planlegger videre gjen nomfore en forstudie, med særlig fokus på behov og potensielle
nyttevirkninger av mulige nye mellomlandsforbindelser, I forbindelse med Kraftsystemutredningen
(KSU) og Nettutviklingsplanen som skal publiseres i 2017.

a

a

a

a

a

I Prop. 98 L (2015-2016) Endrin ger i energiloven, skriver Olj e- og energidepartementet: «Utbygging
av utenlandsforbindelser må sees i sammenheng med investeringer i det innenlandske nettet.
Departementet legger til grunn at prosjektutviklere på et tidlig tidspunkt også av egen in teresse gjor
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sine planer kje nt for den systemansvarlige og involverer seg i Statnetts a rbeid med
kra ftsystemutre dn ing. » Videre skriver departementet: «Departementet understreker at aktører som
n sker etab lere uten landsforbindelser vil væ re tj ent med tid lig dialog med Statnett. De partementet
viser til at det v il kunne lette den senere konsesjonsbehandlingen de rsom det er tatt hensyn til
prosj ektet i Statnetts nettutviklin
g spl aner. »

a

Statnett har et ansvar fo r at kraftsystemet driftes og utvikles på en samfunnsmessig rasj onell måte.
A ndre prosjektutviklere vil derfor ha behov f or innspill fra oss ved utforming av den
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen som skal ligge til grunn for deres konsesj onssøknad
samt de vurde ringene so m må gj øres av om det vil være driftsmessig forsva rlig å gi nettilknytning.
Vi må derfor bidra i vurderingen av hvordan etablering av nye utenlandsforbindelser vil virke inn på
kraftsystemet , blant a nnet i form av endrete systemdriftskostnader, v irkninger på e ksiste rende
utenlandsforbindelser og behovet fo r innenlands ke nettinvesteringer.
Statnett øns ker å bidra til at de samf unnsoko nomiske- og driftsmessige vurderingene blir mest mulig
fullstend ige. Samtidig vil vi sikre at vurderin gene er uavh engige og noytra le og at de gj en nomfores
på en mest m ulig effektiv mate . VI vil matte gj ore dedike rte analyser av både tekniske og økonomiske
forho ld for hve rt enkelt pr o sj ekt og så langt det er mulig v il vi publisere analysene og vurderingene,
fortrinnsvis gjennom de utredningspr osessene (KSU, NUP) som er nedfelt i forskrift om
energiutredninger.
Statnetts erfaring fra arbe idet med egne konsesj onssøknader og oppfølgingen av disse i de
etterfølgende mynd ighetsprosessene er at dette krever en betydelig ressursin nsats over tid. Vi har i
andre sammenhenger kre vd at prosj ektutviklere av større prosj ekter forplikter seg til utvikl e sine
prosj ekter I henhold til en avtalt tidsplan for å utløse betydelig ressursbruk fra Statnetts side. Basert
på Stortingets kommende behand ling av Prop. 98 L (20 15-20 16 ), vil det derfor være ønskelig at
Nort hConne ct tar initiativ til å inngå en samarbeidsavtale om videre prosj ektutvikling.

a

Det er spesielt viktig at prosj ektutviklere av utenlandsforbindelser utarbeider en realistisk plan som
beskriver hvordan man planlegger arbeidet f rem mot det tidspunkt forbindelsen skal settes i drift . Det
er også vik
t ig
inf orm ere om hvilke handelsløsninger og teknologiske valg man planlegger for, I
Prop. 98 L (20 15-20 16) skriver departementet: «Ko nkurranse mellom prosj ektutviklere vil kunne
fremme nye handelsløsninger og teknologiske valg , sa mtidig som det kan virke skjerpende og bidra
til en me r kostnadseffektiv utbygging av ute nlandsforbi ndelser. ». Det er etter Statnetts syn flere
grunner til dette, blant annet:

a

•

a

•

c

a

Planlagt tidspunkt for driftsettelse er avgj ørende for kunne v urdere om det er driftsmessig
forsvarlig gi nettilknytning
Det vil potens ielt kunne ta lang tid vurdere ko nsekvensene av «nye handelsløsninger og
teknolog iske valg » samt å gjennomføre de tiltak Statnett som systema nsvarlig må
gjennomføre som en følge av nye handels- og tekniske løsninger knyttet til nye
melloml andsforbi n delser

a

.7. .

Ing ard Moen
Direktør Plan og A nalyse
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Nettilknytning NorthConnect 1400 MW mellomlandskabel
Vi henviser til Stortingsproposisj on 98L (20 15 - 20 16) - «Endringer i energiloven (uten landsko nsesjon )»,
hvor O ED f remhever som en vesentlig del av bakgrunne n for lovforslaget at:
«Et mer mangfoldig aktørbilde vil kunne drive frem prosj ekter for sammenlikning og i konkurranse
med hverandre. Konkurranse mellom prosj ektutviklere vil kunne fremme nye handelsløsninger og
teknologiske valg, samtidig som det kan virke skj erpende og bidra til en mer kostnadseffektiv
utbygging av utenlandsforb in delser. Ved till ate at flere aktører eier og driver
uten landsforbindelser, vil bade risiko for og finansiering av store invosteringer fordeles pa flere
akt rer.»

a

Det er altså et ønske fra regj ering og sto rting at andre aktører enn Statnett kan utvikle
mellomlandsforbindelser, og North Conne ct har med det som bakgrunn startet arbeidet med
konsesj onssøknaden fra Januar 20 13.

a op pdatere

I henhold til nevnte stortingsproposisj on skal Stat nett "vurdere hvorvidt det er kapasitet fil en ny
forbindelse, hvilke ilandføringsp unkter som e ventuelt er egnet, og når det vil være driftsmessig forsvarli g
tilkn ytte forbindelsen».

a

V i ser frem til et godt samarbeid i denne sammenheng .
Konklusj onene fra Statnetts notat «Sima som tilknytningspunkt for ny melloml andsforbi ndelse - En
tilleggsanalyse til Sor -Norgestudien » datert 2 1. sept emb er 2012 , som ble utarbeidet etter påtrykk fra
North Conn ect, var at Sima etter at nødvendige, planlagte nettforsterkn inger var på plass, ville væ re et
velegnet t ilknyt ningspunkt for e n ny utenlandsforbindelse i det norske kraftsystemet.
Denne vurderingen underbygges a v Nett utviklingsplanen 20 15, j f kapittel 4 .6 side 67, der det heter
«Vi har gj ort innledende vurderinger av flere tilknyt ningspunkter, blant annet Tveiten i Vestfold og
Samnanger og Sima i Hordaland. Vi har sett at fra et systemperspektiv kan plassering lenger nord i
Sør-Norge være gunstig fordi det avlaster flyten over sentrale snitt. Dette k an gi reduserte
flaskehalser og mindre tap i nettet».
NorthConnect har derfor den klare oppfatning at Sima sannsynligvis er det mest egnede tilknyt ningspunkt
for North Conne ct i Sør-Norg e, en oppfatning som klart understøttes av Statnetts egne analyser.
V i ber derfor om e n skrift lig bekreftelse på dette slik at vi kan gå videre i planprosessen og
utarb eidedelsen av en revidert konsesjonssøknad.
Nort h Con nect Serviceb oks 603 Krlstiansan d I Telefon +47 38 60 70 00 I Fax +47 38 60 70 01 I E-post post@n orthconngct ng

I www.n
o rthconnect.no

'h

r »co r er
COtlH[Cl ltlGREIIEWABLES

NorthCon nect er f ullt innf orstatt med at det vil være driftmessige og systemmessige utfordringer som må
løses etter hvert. I en opps tartsfase kan det eventuelt medf øre at det fram til Statnett har fått erfaring med
systemdriften fra de to utenlandskablene som er nå under bygging (NSL og NorL
ink), ma settes
overføringsrestriksjoner eller andre operasjonelle begrensninger tilsvarende det som er beskrevet i
Statnetts konsesjonssøknad for Norli nk.
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NorthConnect KS
Ansvar for nettilknytning i Norge
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Vurderinger av hvordan NorthConnect påvirker innenlandsk nettbehov
NorthConnect sendte i juni 2017 konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling mellom Sima og
Skottland. NVE har i brev av 18.10.2017 bedt Statnett vurdere hvordan NorthConnect vil påvirke
innenlandske nettforsterkninger, både utløste og sparte nettforsterkninger, forutsatt Sima som
ilandføringspunkt. Av hensyn til fremdriften i konsesjonsbehandlingen av NorthConnec t ønsker NVE
denne vurderingen innen 20. des. Vedlagt er vår analyse av innenlandsk nettbehov.
Utover dette har NVE i brev av 18.10.2017 bedt oss svare på
-

tekniske fordeler og ulemper for transmisjonsnettet ved reelle alternative ilandføringspunkter.
hvordan NorthConnect vil påvirke tapskostnader i det norske nettet.
hvordan NorthConnect vil påvirke systemdriftskostnadene.
hvordan NorthConnect vil påvirke driften av kraftsystemet.
hvordan NorthConnect eventuelt vil kunne påvirke driften av eksisterende
utenlandsforbindelser.
hvordan NorthConnect eventuelt vil påvirke lønnsomheten på eksisterende
utenlandsforbindelser, inkl. NordLink og NSL.

Frist for dette er innen høringsfristen for konsesjonssøknadene til NorthConnect, og er ikke besvart i
denne oversendelsen. Statnett vil også avgi et eget høringssvar hvor det kan være andre aspekter ved
NorthConnect vi mener det er relevant å belyse.

Med vennlig hilsen
Statnett SF

Christine Kaaløy
Plan og analyse

Vedlegg: NorthConnect – Analyse av innenlandsk nettbehov
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North Connect
Analyse av innenlandsk nettbehov

i

ii

Sammendrag
Statnett har gjennomført en analyse av hvordan tilknytning av NorthConnect påvirker behov for
innenlandske nettforsterkninger. Vår analyse viser at vi må gjøre mindre tiltak på eksisterende anlegg i
og inn til Sima. Utover dette ser det ut til å være mulig å drifte NorthConnect uten ytterligere tiltak i
transmisjonsnettet, og vi ser at NorthConnect i liten grad påvirker lønnsomheten i våre prosjekter.
Tilsvarende påvirker våre prosjekter i liten grad lønnsomheten til NorthConnect. Vi kan dermed vurdere
NorthConnect og andre tiltak uavhengig av hverandre.
NorthConnect har i sin konsesjonssøknad lagt til grunn 50% av investeringskostnaden på AurlandSogndal (-425 MNOK) og 100% spart investeringskostnad for oppgradering av hele Sauda-Samnanger til
420 kV (+1720 MNOK) i sin vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det vil si at de legger til grunn
om at NorthConnect reduserer fremtidige innenlandske nettinvesteringer med om lag 1300 MNOK.
Prinsipielt sett bør NorthConnect ta hensyn til interne flaskehalser i det norske kraftsystemet i sin
samfunnsøkonomiske analyse, enten i form av redusert nytte eller ved å legge til kostnader/sparte
investeringer (slik de har gjort). Ettersom NorthConnect og våre prosjekter påvirker hverandre i såpass
liten grad, mener vi det ikke har noen hensikt å regne detaljert på hvor mye nyttereduksjon/kostnader
NorthConnect bør inkludere under "Nettokostnad innenlandske nettforsterkninger".
Oppsummert mener vi at det kun er kostnadene for tiltak i og inn til Sima som må inngå under posten
"Nettokostnad innenlandske nettforsterkninger" i vurderingen av den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten til NorthConnect.
Det er behov for å gjøre mindre tiltak på forbindelser inn til Sima
Det er tre 420 kV-ledninger inn til Sima. To av disse (mot Aurland og Dagali) har begrenset kapasitet som
følge av at de er bygd med kun en line per fase på høyfjellstrekningene. De har en kapasitet som i
perioder gjør det nødvendig å redusere handelskapasiteten på NorthConnect, selv med intakt nett. Vi
kan imidlertid gjøre rimelige tiltak for å øke kapasiteten. Dersom vi temperaturoppgraderer begge
ledningene unngår vi kapasitetsbegrensninger på NorthConnect ved intakt nett. Foreløpige vurderinger
tilsier at det vil være mulig å temperaturoppgradere disse strekningene, men vi må ut i felt for å bekrefte
dette og for å anslå kostnader for eventuelle tiltak.
Sogndal-Aurland kan være lønnsom – NorthConnect har liten påvirkning
Ledningen Sogndal-Aurland begrenser i dag kapasiteten over Sognefjorden. Vi ser at utviklingen
fremover gir mer tid med flaskehals og større prisforskjeller. I tillegg har ledningen reinvesteringsbehov.
Vi har fått tallfestet fornyelsesbehovet, og usikkerheten rundt fremtidige fornyelser er redusert
sammenlignet med tidligere analyser. Dette betyr relativt høye kostnader i nullalternativet, noe som
reduserer forskjellen mot kostnadene i oppgraderingsalternativet. Planlagt systemvern vil redusere
nytten av en oppgradering, samtidig som flere investeringsbeslutninger på ny fornybar kraft nord for
Sognefjorden øker nytten. Samlet sett er vår foreløpige vurdering at oppgradering av Sogndal-Aurland
trolig er lønnsom, også uten NorthConnect.
NorthConnect påvirker i liten grad lønnsomheten av Sogndal-Aurland, selv om den fører til at
flaskehalsen øker. Det er to hovedårsaker til dette, og de gjelder ofte for interne norske flaskehalser.
For det første ser vi at den samfunnsøkonomiske kostnaden av selv en betydelig flaskehals over
Sognefjorden er relativt beskjeden. For det andre kommer en vesentlig del av nytten av en oppgradering
som økt flaskehalsinntekt på forbindelsene til utlandet. Fordi vi normalt eier mellomlandsforbindelsene
felles med TSOen på andre siden, må vi dele denne inntekten likt med dem. Et selvstendig poeng er om

i

det vil bli akseptert av handelspartneren på britisk side å ha en betydelig flaskehals på norsk side rett i
nærheten av tilknytningspunktet.
Dersom Sogndal-Aurland ikke er forsterket før tilknytning av NorthConnect, vil det gi utfordringer i
driften. Det vil bli en betydelig flaskehals på snittet over Sognefjorden. Vi har likevel ikke grunnlag for å
si at oppgradering av Sogndal-Aurland er en forutsetning for tilknytning av NorthConnect. Det er flere
tiltak for å håndtere flaskehalsen i drift. Både flytbasert markedskobling, en revurdering av
prisområdeinndelingen og mer systemvern bidrar til å avlaste det aktuelle snittet, og samtidig gjøre det
enklere å håndtere flaskehalsen.
Ettersom det trolig er lønnsomt å oppgradere Aurland-Sogndal uavhengig av NorthConnect, har vi ikke
sett behov for å gå mer i detalj på hvordan det eventuelt blir å drifte systemet med NorthConnect uten
denne forsterkningen. Da Sogndal-Aurland kan være lønnsom i seg selv, og siden NorthConnect har
mindre å si for lønnsomheten, så er vår vurdering at prosjektene kan sees som uavhengige av hverandre.
NorthConnect påvirker i liten grad nytten av tiltak mellom Sauda og Samnanger
NorthConnect vil redusere flyten sør for Samnanger. I konseptvalgutredningen for Sauda-Samnanger
fra 2013 planla vi en gradvis oppgradering av strekningen til 420 kV. Vår oppdaterte analyse fra 2015
viser blant annet at lavere forventede kraftpriser og flytbasert markedsløsning reduserer nytten ved
oppgradering.
Den mest begrensende strekningen Blåfalli-Mauranger skal temperaturoppgraderes i 2019, noe som
har en lav kostnad. Vi har sendt melding for å forsterke forbindelsen mellom Mauranger og Samnanger.
Vår analyse viser at NorthConnect reduserer flaskehalsen, men forbindelsen påvirker i liten grad
nyttevirkningen av oppgradering mellom Sauda og Samnanger.
Andre virkninger av NorthConnect i Sør-Norge
Etter oppgradering av Sogndal-Aurland vil 300 kV-forbindelsen fra Sogndal til Samnanger bli
begrensende for overføringskapasiteten over Sognefjorden. Vår analyse viser at NorthConnect har liten
påvirkning på denne forbindelsen, og vi ser verken behov for eller lønnsomhet av en oppgradering.
Vi ser at NorthConnect vil gi en vesentlig avlastning på Hallingdalsnittet, som i dag har flyt østover i
mesteparten av tiden. Redusert flyt i Hallingdal blir kompensert av økt import til Østlandet over Hasleog Flesaker-snittet.

ii
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1

Innledning

1.1

Analysen omfatter vurdering av innenlandsk nettbehov som følge av NorthConnect

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

1.2

Forutsetninger for analysen

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

1.3

Analytisk fremgangsmåte

For å forstå hvordan NorthConnect vil påvirke det norske kraftsystemet bruker vi fundamentale
kraftsystemmodeller. Gjennom simuleringer kan vi utforske hvordan produksjon, forbruk, kraftflyt og
tap vil endres med en 1400 MW-forbindelse tilknyttet i Sima.
Med Samnett-modellen simulerer vi både kraftmarked og kraftsystemet med god tidsoppløsning
sekvensielt over ett år, gitt våre forutsetninger om produksjon, forbruk og overføringskapasitet ved ulike
stadier framover i tid. For å få fram effekten av varierende tilsig, temperatur, vind og sol, simulerer vi
normalt over 25 historiske værår hver gang. Samnett løser flaskehalser mellom prisområder med
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flytbasert markedskobling. Vi har mulighet for en finere inndeling prisområder i modellen enn i dagens
marked, og forutsetter en inndeling som i størst mulig grad løser flaskehalsene i det aktuelle scenarioet.
Med PSS/E-modellen vurderer vi kapasitetsgrenser og spenningsforhold, og studerer feilsituasjoner og
utfall mer i detalj. Resultatene fra modellsimuleringer drøftes alltid opp mot historikk, kunnskap fra
tidligere analyser og driftserfaringer. Vi gjør også sensitivitetsanalyser for å belyse hvordan en annen
utvikling i sentrale forutsetninger, enn det vi legger til grunn i basisscenarioet, påvirker analysene.
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2

Kraftsystemet i region Vest

2.1

Beskrivelse av dagens situasjon

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




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

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

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

Som figuren viser har regionen store variasjoner i både produksjon og forbruk over året. I tillegg svinger
produksjon og forbruk mellom år med forskjellig værsituasjon. Det er kraftoverskudd i et normalår, men
moderat magasinkapasitet fører til at det kan være betydelig importbehov i kalde og tørre perioder.
Omvendt er det stort eksportbehov i våte perioder om våren, sommeren og høsten.
Flere store nettutviklingsprosjekter pågår eller er nylig avsluttet i regionen
Transmisjonsnettet i region Vest består i dag av 300 kV og 420 kV-forbindelser som vist i kartet til venstre
i figur 2-2. Flere større nettutviklingsprosjekt pågår eller er nylig avsluttet i regionen. I desember 2013
satte Statnett i drift Sima-Samnanger. Den nye 420 kV-ledningen bedrer leveringspåliteligheten inn til
BKK-området. Fortsatt mangler deler av forbruket i BKK-området reserve, dersom det skjer feil i nettet
i perioder med høyt forbruk. Denne sårbarheten øker når Energiverk Mongstad etter plan blir faset ut i
desember 2018. En ny 300 (420) kV-ledning fra Kollsnes via Mongstad til Modalen er under bygging og
skal etter planen settes i drift i 2019. Ledningen er også kjent som Ytre ring.
I desember 2016 satte Statnett i drift en ny 420 kV-forbindelse mellom Ørskog og Sogndal. Forbindelsen
bedrer forsyningssikkerheten i Midt-Norge og bidrar til realisering av ny fornybar kraftproduksjon på
Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.
3

Til 2022 skal også Vestre korridor, helt sør i regionen, være ferdig oppgradert til 420 kV. Vestre korridor
vil bidra til å kunne utnytte de nye mellomlandsforbindelsene fullt ut, men styrker også
forsyningssikkerheten og legger til rette for ny fornybar kraftproduksjon.
Kartet til høyre i figur 2-2 viser kraftsystemet etter at alle prosjekter som er under bygging og
investeringsbesluttet er ferdigstilt.

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

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

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

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

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

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

2.2

Utviklingen de kommende årene endrer flytmønstret

Både interne og eksterne utviklingstrekk påvirker flyten i region Vest i de kommende årene. Tre ting får
spesielt stor betydning for regionen.
Det er omfattende planer om utbygging av ny fornybar produksjon i regionen
Statnett bygger to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia
Flere industrier har varslet om forbruksøkninger
Stor utbygging av ny fornybar produksjon vil øke behovet for kraftoverføring
Det er et stort potensial for ny fornybar kraftproduksjon i flere områder i region Vest. Samlet er det for
tiden mer enn 2 500 MW fornybarprosjekter under planlegging, der halvparten har fått konsesjon og
halvparten fortsatt er under behandling. Bare i Sogn og Fjordane er det søkt eller gitt konsesjon til litt
over 3 TWh vannkraft og 2 TWh vindkraft.
Hvor mye av dette som vil bli realisert og til hvilken tid er usikkert. Men våre simuleringer viser at videre
utbygging av ny fornybar kraft i Sogn og Fjordane og opp til Sunndalsøra øker flyten vesentlig på

6

Sognefjordsnittet. Også utbygging lenger nord, som pågående vindkraftutbygging på Fosen og Snillfjord,
pålaster snittet. Mot 2021 forventer vi omtrent 2 TWh vannkraft og 4 TWh vindkraft utbygget i Norge
nord for Sognefjorden. Våre simuleringer viser at dette fører til flere timer med flaskehals på snittet, og
at flyten over snittet blir spesielt høy om sommeren. For å imøtekomme økende flaskehals på snittet
arbeider Statnett for tiden med å utvikle mer systemvern på Sogndal-Aurland.
Det er også omfattende planer om ny småkraft i BKK-området, i hovedsak langs ledningen SamnangerEvanger. Dette vil øke flyten på 300 kV-ledningen på strekningen, men våre simuleringer viser også økt
transitt av kraft hele veien fra Sogndal og ned til Blåfalli. Flytøkningen blir spesielt stor i våte perioder.
Nye mellomlandsforbindelser trekker mer kraft sørover
Statnett bygger for tiden to nye mellomlandsforbindelser. Én 1400 MW-forbindelse til Tyskland og én
til Storbritannia kommer på drift i hhv 2019 og 2021. Mesteparten av kraften som går til eksport på de
to nye mellomlandsforbindelsene kommer fra kraftverk nært landingspunktene i Ertsmyra og Kvilldal.
Men forbindelsene påvirker flyten i hele Sør-Norge. I region Vest øker flyten i sørgående retning på
ledningen fra Samnanger og sør mot Sauda og våre simuleringer viser flere timer med sørgående enn
nordgående flyt. Figur 2-7 og figur 2-8 viser at det fortsatt vil det være store svingninger i flyten mellom
dag og natt, og at svingningene blir større med de nye forbindelsene. De nye mellomlandsforbindelsene
øker også flyten over Sognefjordsnittet, i både sør- og nordgående retning.

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

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

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

2.3

Andre forhold som også kan påvirke flytmønsteret

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om forhold i og inn til Sima stasjon

3.1

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

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

Figur 3-1. Transmisjonsnettet rundt Sima

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

3.2

Flytendringer inn til Sima som følge av North Connect

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

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

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

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

Tekniske forhold i Sima stasjon

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




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

Dette er studier som NorthConnect vil være ansvarlig for om de får konsesjon, og som krever detaljert
informasjon langt forbi det nivået som er tilgjengelig per i dag. Vi forutsetter at NorthConnect kartlegger
behovet for detaljstudier i sin videre prosjektering.
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4

Sogndal-Aurland og NorthConnect er lite avhengige av hverandre

4.1

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

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

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

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

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

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

NorthConnect øker flaskehalsen men har lav effekt på nytten av oppgradering

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

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

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

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

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

5.1

Vi tilpasser trinnvis oppgradering til behovet

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

5.2

NorthConnect avlaster flyten sør for Samnanger

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

5.3

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

NorthConnect har liten innvirkning på nytten av oppgradering

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

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

Våre beregninger indikerer likevel at NorthConnect vil redusere en allerede liten prisforskjell. I tillegg er
nytten av å bygge bort flaskehalsen begrenset. Økt overføringskapasitet fører først og fremst til
fordelingseffekter mellom produksjon, forbruk og nett og i mindre grad til økt nytte. Til tross for at vi
ikke se stor nytte av en oppgradering til 420 kVpå Samnanger-Sauda til 2025 skal vi se videre på behov
på lenger sikt i den videre prosjektutviklingen av tiltak sør for Samnanger.
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6

Påvirkning på andre snitt i Sør-Norge

6.1

NorthConnect har liten påvirkning på flyten mellom Sogndal og Samnanger

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

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

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

6.2

NorthConnect avlaster flyten på Hallingdalsnittet

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

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

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

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

6.3

Utkobling av ledninger blir i liten grad vanskeliggjort av NorthConnect

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

Alminnelig forsyning
Industri
Sum forbruk
Vannkraft
Vindkraft
Annen produksjon
Sum produksjon

Nord
11
11
22
25
4
2
31

Midt
13
11
23
14
2
0,2
16

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

Sør
16
8
24
42
3
0,1
46

Øst
38
2
40
16
0,4
0,3
17

Norge
92
49
141
138
10
3
151

3

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