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S ø k n a d o m a n le g g s ko n s e s jo n e t t e r e n e r g ilo ve n fo r e t a b le rin g a v n y
Kna r v ik t r a n s fo r m a t o r s t a s jo n m e d 1 32 kV n e t t ilk n yt nin g
1. S a m m e n d r a g
BKK Ne tt AS (h e re tter BKK Nett) s ø ke r m e d d e tte o m a n le g g s ko ns e sjo n for b yg gin g a v e n n y
tra n s fo rm a to rs ta sjo n m e d n e ttilknytnin g ve d Lo ne na , Kn a rvik i Alve r ko m m u n e . De t s ø ke s om b yggin g
a v e n 1 32 /22 kV tra ns fo rm a tors ta s jon m e d ytelse 2 x 31 , 5 MVA o g n e ttilknytnin g via to n ye c a . 50
m e te r la n ge 13 2 kV ka b e lfo rb ind e ls e r. Tra n s fo rm ato rs ta sjo ne n p la s s e re s like ve d e ksiste re n d e 1 3 2 kV
kra ftled nin g. Sta s jo ne n u tfø re s s om lukke t bygg p å 2 8 x 1 6 m e te r m e d h e lka p s le t kob lin gs a n le g g .
Bygg ing a v n y tra n s fo rm a to rs ta s jon er e t n ø dve n dig tilta k s om fø lge a v forb ruksvekst og
fors yn ings s ikke rh e t i o m rå d e t F rekha u g-F la tø y-Kn a rvik i Alve r ko m m un e .

2. G e n e r e lle o p p ly s nin g e r
Ko ns e s jo n s søke r:

BKK Ne tt AS
Po s tb o ks 7 05 0
50 2 0 Be rg e n

O rg a n is a s jo ns n um m e r: 97 6 9 44 8 01
Ko nta ktpe rso n :
P e r Iva r Ta utra
Te lefon : 98 6 60 7 68
E-po s t: p e r.ta utra @ bkk. n o
BKK AS b le s tifte t 2. jun i 19 20 a v Berg e n o g 11 om la nd skom m u n e r. BKK AS e ies nå a v S ta tkra ft (43, 4
% ) og 1 9 kom m un e r p å Ve s tla nd e t.
Ne ttvirks om h e te n drive s a v BKK Ne tt AS , so m er et h e le id d a tte rs e ls ka p a v BKK AS . BKK Ne tt er e n
a v Norg e s s tø rs te d is trib u t ø rer a v elektris k e n e rg i og e n a v la n de ts stø rs te reg io n a lne tteiere .
De t e r BKK Ne tt s o m s tå r s o m s ø ker og s o m s ka l e ie o g drive a n le g ge t.

2. 1 . Sø kn a d o m ko n s es jo n fo r b y g g in g o g dr ift
BKK Ne tt s ø ker i h e nh old t il e n e rg ilo ve n a v 2 9 . 06 . 1 990 § 3-1 om ko ns e s jo n for bygg in g o g d rift a v
fø lge nd e a n le g g:
1 s tk. tran s fo rm a tors ta s jo n sb ygg m e d g ru nnfla te 28 x 1 6 m e te r.
2 s tk. tran s fo rm a tore r m e d o m s e tn in g 1 3 2/2 2 kV og yte ls e 3 1, 5 MVA.
13 2 kV he lkap s le t g as siso le rt kob lin g s a n le gg m e d d o b b e l s am le s kin n e .
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5 stk. 132 kV bryterfelt.
Komplett kontrollanlegg med fjernbetjening av 132 kV anlegg.
Hjelpespenningsanlegg.
Ca. 2 x 50 meter 132 kV jordkabelanlegg fra eksisterende mast på 132 kV Meland
til nytt koblingsanlegg.
Tilkomstvei med 6,0 meter bredde i ca. 60 meter lengde.

Seim og inn
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2.2. Berørte gjeldende konsesjoner
Tiltaket berører eksisterende 132 kV kraftledning Seim-Meland, som blir delt opp av tiltaket.
Kraftledningen drives i medhold av gjeldende anleggskonsesjon med ref. NVE 201503893-2, nr. 86.
2.3. Lokalisering
Den planlagte transformatorstasjonen er lokalisert i Alver kommune, på gnr. 185 bnr. 284.
Oversiktskart som viser plasseringen følger som vedlegg nr. 1, situasjonsplan følger som vedlegg nr.
2. Planområdet er vist på kartet nedenfor.

Figur 1. Kart over planområdet med transformatorstasjonstomten inntegnet som mørk blå flate.

2.4. Andre nødvendige tillatelser og rettigheter
Plan og bygningsloven
Plan og bygningsloven § 1-3 fastslår at loven ikke gjelder for anlegg for overføring eller omforming av
elektrisk energi med tilhørende elektrisk utrustning og bygningstekniske konstruksjoner som nevnt i
energiloven § 3-1 tredje ledd, med unntak av kapittel 2 om kartgrunnlag og stedfestet informasjon og
kapittel 14 om konsekvensutredning av tiltak og planer etter annet lovverk.
Plan- og bygningsloven § 14 stiller krav til konsekvensutredning for store kraftledningsprosjekter. For
ledninger med spenning 132 kV og høyere, og med lengde over 20 km, kreves det melding og
konsekvensutredning. Det omsøkte tiltaket utløser ikke meldeplikt.
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), skal alle tiltak etter
energiloven konsekvensutredes. I dette ligger det at tiltakets konsekvenser for allmenne interesser og
miljø skal være tilstrekkelig opplyst. Disse punktene er beskrevet i søknaden.
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Undersøkelser etter lov om kulturminner
BKK Nett har gjort søk i Askeladden, Riksantikvarens database for kulturminner, og det ble ikke funnet
registrerte kulturminner i det omhandlede området. Anlegget kommer ikke i konflikt med kjente
registrerte kulturminner.
BKK Nett må som tiltakshaver utvise aktsomhet og straks melde fra til fylkeskommunen dersom det
ved gjennomføring av tiltaket skulle forekomme funn av automatiske fredede kulturminner, jf.
kulturminneloven § 8.
Eventuelt behov for registreringer ved riggområder/mellomlager vil bli avklart med
kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før
anleggsstart. Eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner kan gjøre det nødvendig med
justeringer av anlegget, eventuelt at det må søkes om dispensasjon etter kulturminneloven.
Vegloven
Det skal bygges ny offentlig vei fra eksisterende kommunal vei, Lonsvegen, og frem til nytt boligfelt.
Denne nye veien vil passere transformatorstasjonen. BKK Nett har behov for å etablere avkjørsel fra
eksisterende kommunal vei ettersom BKK Netts behov for vei til transformatorstasjonen trolig vil bli
utløst før den nye veien til boligfeltene blir bygget. BKK Nett må i så fall søke Alver kommune om
tillatelse til etablering av avkjørsel fra Lonsvegen. Avkjørselen vil være i samsvar med reguleringsplan.
Stasjonen plasseres utenfor byggegrense langs eksisterende kommunal vei.
Kryssing av eksisterende infrastruktur
BKK Nett vil før anleggsstart kartlegge eventuelle energi- og drikkevannsbrønner som måtte eksistere
i tiltaksområdet, for å unngå konflikter og kunne iverksette mulige tiltak.
2.5. Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen for tiltaket vil være avhengig av varigheten av konsesjonsprosessen og hvilke andre
tiltak BKK Nett har under bygging når endelig vedtak om konsesjon eventuelt foreligger. En antatt
fremdriftsplan er gitt i tabellen under. Denne har som forutsetning at et vedtak om konsesjon ikke
påklages. Dersom vedtaket påklages, må det legges inn tid til klagebehandling, og tidspunkt for
oppstart av detaljprosjektering og anskaffelser forskyves tilsvarende.
4. kvartal
2020

1.kvartal
2021

2.kvartal
2021

3.kvartal
2021

1.kvartal
2023

Søknad til NVE
NVE høring
NVE vedtak
Oppstart
detaljprosjektering og
anskaffelser
Oppstart bygging
Idriftsettelse anlegg
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3. Beskrivelse av anlegget
3.1. Plassering av transformatorstasjon
Stasjonen er planlagt plassert i sørvestre hjørnet av eiendommen gnr. 185 bnr. 284 i Alver kommune.
BKK Nett har planlagt stasjonen i deler av byggeforbudsbeltet til eksisterende 132kV linje, slik at det
reelle arealbeslaget som følge av nytt tiltak blir minst mulig. Tomten til transformatorstasjonen vil være
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i overkant av 2,2 mål stor. Transformatorstasjonen kommer dessuten i ytterkanten av område som er
avsatt til utbyggingsformål.

Figur 2. Bildet viser Lonsvegen. Omsøkt transformatorstasjon planlegges nordvest for eksisterende 132 kV mast,
kabler er planlagt opp i denne masten. Mast er markert med rød sirkel, stasjonsplassering med blå sirkel.
Eksisterende turvei viser til høyre i bildet.

Figur 3. Utsnitt fra situasjonsplan (vedlegg 2). Planen viser transformatorstasjonens plassering i forhold til
eksisterende kraftledning, Lonsvegen og regulert ny tilkomstvei til boligfelt. Den delen av veien som må bygges
for å etablere og drive transformatorstasjonen, er merket med blått. Trasé for 132 kV kabler er tegnet med tykke
røde streker.
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Figur 4. Visualisering av transformatorstasjonens plassering i omgivelsene. Utsnitt fra vedlegg 3.

3.2. Utforming av transformatorstasjonen
Transformatorstasjonen vil ikke ha elektriske komponenter utendørs, med unntak av kablene som
føres opp i den eksisterende masten. Se nærmere om nettilknytning nedenfor.
Knarvik transformatorstasjon bygges etter samme modell som Liland transformatorstasjon i Bergen,
men med justerte byggetegninger slik at stasjonen skal passe inn i terrenget. Knarvik
transformatorstasjon vil bestå av en kompakt løsning hvor alle komponentene, herunder både
transformatorer i celler og koblingsanlegg, plasseres inne i samme bygg.
Transformatorstasjonsbygget vil ha en grunnflate på ca. 500 m², inkludert utvendige betongplater.
Dersom man tar med asfaltert område på fremsiden av bygget, vil ca. 1000 m² av tomten utnyttes.
Byggets fasade/skall vil være av betong. Byggets lengde vil være 28 meter, bredden 16 meter og
høyden 8 meter. Stasjonen bygges i én etasje, men det kan bli etablert kabelkjeller under deler av
bygget. Behovet for kjeller avklares i detaljprosjekteringen.
Byggets vegger vil være betonggrå. Åpningene til transformatorcellene lukkes med bjelkestengsler i
betong.
Stasjonsområdet vil bli vurdert inngjerdet, men da etter nærmere avtale med grunneier.
Fasadetegninger av bygget følger som vedlegg 3.
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BKK Nett vil så langt som mulig dempe stasjonens inntrykk i landskapet. Blant annet vil taket på
transformatorstasjonen tildekkes med stedlige masser for vekst av stedegen vegetasjon. Stasjonen vil
dermed kun være synlig fra øst. Det skal monteres gjerde på taket for å hindre folk fra å falle utfor.
3.3. Bestykning av transformatorstasjonen
Transformatorstasjonen bestykkes som følger:
2 stk. transformatorer med omsetning 132/22 kV og ytelse 31,5 MVA.
132 kV helkapslet gassisolert koblingsanlegg med dobbel samleskinne.
2 stk. 132 kV avgangsfelt.
2 stk. 132 kV transformatorfelt.
1 stk. 132 kV koblebryterfelt.
Komplett kontrollanlegg med fjernbetjening av 132 kV anlegg.
Hjelpespenningsanlegg.
BKK Nett har som mål å benytte 132 kV GIS-anlegg med miljøvennlig gass, slik vi har gjort på de to
siste GIS-anleggene vi har bygget.
22 kV anlegget er planlagt som dobbel samleskinne, plassert i stasjonsbygget.
3.4. Beskrivelse av nettilknytning
Knarvik transformatorstasjon skal kobles til eksisterende 132 kV ledning Meland Seim. Tilknytningen
vil bli med 2 stk. ca. 50 meter lange 132 kV kabelanlegg (2 x 3 kabler). Kablene legges i lukket grøft,
og forventes lagt tilnærmet direkte mellom mastefundament og sørvestre ende av nytt stasjonsbygg.
Løsningen er valgt fordi transformatorstasjonen planlegges med GIS koblingsanlegg og at det gir
minst visuelt uttrykk med kabler fra mast til bygning.
Begge kabelsettene skal avsluttes og tilkobles luftledningen oppe i eksisterende stålmast H46-030,
som står på samme tomt som stasjonen skal bygges på. Eksisterende loop i masten vil bli fjernet.
Utover arbeidet med å etablere kabelmuffer i masten og strekk fra linene og ned til muffene, vil det
ikke være behov for tiltak på luftledningen.
Nødvendig 22 kV distribusjonsnett befinner seg i nærheten av planlagt transformatorstasjon, slik at det
være relativt lett å koble stasjonen inn på 22 kV nettet.
Tegning av mast med muffer og kabler følger som vedlegg 4.
Spesifikasjon 132 kV kabler som er planlagt brukt fra mast til stasjon
Kabeltype

630 mm² Al, 1-leder kabel

Nominell spenning

132 kV

Overføringskapasitet

570A ved 0 grader, 555 A ved 20 grader

Lengde

2 stk., hver ca. 50 m

Klausuleringsbelte

. 8 meter (4 m til hver side av senter grøft)

3.5. Tilkomstvei
Transformatorstasjonen vil bli liggende like ved fremtidig offentlig vei som er regulert inn fra kommunal
vei, Lonsvegen (Kv. 1083) til nytt boligfelt nordvest for transformatorstasjonen. Det er i
områdereguleringsplanen stilt krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan for feltet før det kan
bygges ut. BKK Nett har behov for å etablere avkjørsel fra Lonsvegen og inn til stasjonen, og dette
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behovet vil trolig oppstå før utbygging av boligfeltet starter. BKK Nett søker derfor om tillatelse til
bygging av første del av veien frem til tomten for transformatorstasjonen.
Fremtidig offentlig vei er regulert med 6,0 meter bredde og 2,5 meter bredt fortau. Fra avkjørsel til
Lonavegen må BKK Nett bygge vei i ca. 60 meter lengde for å kunne etablere transformatorstasjonen.
BKK Nett finner det hensiktsmessig at veien etableres i full bredde i samsvar med reguleringsplanen,
men at fortau kan bygges senere når resten av veien etableres. Det vil ikke være behov for fortau så
Side | 7
lenge veien kun fører frem til transformatorstasjonen.

4. Begrunnelse for søknaden
4.1. Hovedbegrunnelse
Hovedbegrunnelsen for det omsøkte tiltaket er manglende kapasitet, samt konsekvenser ved at feil på
dagens 22 kV ledning mellom Seim og Knarvik vil ha høy risiko for at kommunetettstedet Knarvik kan
bli gjort helt eller delvis strømløs. I tillegg er det utfordrende å håndtere feil på Meland T1 ved at 22 kV
forbindelsene fra Seim mot Knarvik ikke har tilstrekkelig kapasitet.
Knarvik-området er i dag forsynt primært fra Seim transformatorstasjon, men det finnes kun en 22 kV
ledning som har tilstrekkelig kapasitet mellom Seim og Knarvik, slik at ved feil på denne ledningen vil
vi i vinterhalvåret ikke kunne forsyne alle eksisterende kunder i Knarvik-området.
Ny stasjon plasseres sentralt, og stasjonen vil dekke forbruksøkningen som er forventet når Knarvikområdet skal videreutvikles som mulig bymessig område. Stasjonen er også sentralt plassert for å
kunne håndtere forventet forbruksøkning på næringsområdet på Flatøy. Stasjonen er derfor tenkt som
ny hovedforsyning for Knarvik/Flatøy-området, og som reserve for Frekhaug-området og
næringsområdet øst for Knarvik. Den gamle 22 kV ledningen fra Seim til Knarvik vil være
reserveforbindelse.
Helt siden planleggingen av 132 kV ledningen Meland-Seim i 1972 har det vært planlagt en fremtidig
transformatorstasjon i området hvor BKK Nett nå søker om å bygge. Mye av dagens 22 kV nettstruktur
er derfor etablert basert på denne planen. Det ligger således 22 kV kabler for hele seks avganger like
ved stasjonstomten. BKK Nett vil i denne sammenhengen peke på at det også i offentlige planer like
siden 1980-årene har vært lagt til rette for en transformatorstasjon på den omhandlede plasseringen.
Kommunedelplanen for Knarvik-Alversund for 2007-2019, vedtatt av kommunestyret i Lindås i
september 2007, hadde inntegnet areal for transformatorstasjonen. Arealformålet var «Bygning
m/særskilt allmennyttig formål», og i planbeskrivelsen fremgikk det at arel var avsatt til
transformatorstasjon ved Lonane.

Figur 5. Utsnitt av plankartet for kommunedelplanen for Knarvik-Alversund 2007-2019. Avsatt areal til
transformatorstasjon ligger innenfor den hvite sirkelen.

BKK Nett AS Postboks 7050, 5020 Bergen | Besøksadresse: Kokstadvegen 37 | T: +47 55 12 70 00 | E: firmapost@bkk.no
Org.nr.: NO 976 944 801 | Bankkonto: 5205 05 16571

BKK Nett AS Postboks 7050, 5020 Bergen

Tiltaket er omtalt i kapittel 5.2.8 i Regional Kraftsystemutredning for BKK-området og indre Hardanger
(2020).
Tiltaket er ikke avhengig av at andre tiltak i kraftsystemet gjennomføres først.
4.2. Samfunnsøkonomisk analyse
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4.2.1. Investeringskostnader for omsøkt tiltak
Investeringskostnadene er sum av prosjektering, anskaffelse, bygging og idriftsettelse. Det må
påregnes en usikkerhet på +/- 25 % (ref. 2020-tall).
Endring i valuta (euro) vil kunne påvirke kostnader. Valutaendringer er ikke medtatt i
investeringskostnadene under, da disse kan variere mye pga. Covid-19-pandemien. Av kostnader er
det antatt at ca. 30 MNOK er eksponert for valutaendring (tall i tabell reflekterer 1 euro = 9,5 NOK).
Nytt bygg inkl. tomt
GIS anlegg og transformatorer
22 kV koblingsanlegg
Diverse, bl.a. administrasjon
22 kV kabling mot eksisterende nett
Totalkostnad

20,0 MNOK
26,0 MNOK
7,0 MNOK
5,0 MNOK
2,5 MNOK
60,5 MNOK

4.2.2. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket
Nedenfor følger en oversikt over vurderte mulige tiltak for å bedre forsyningen til Knarvik- og Flatøyområdet og forsyningssikkerheten til Frekhaug-Flatøy og Knarvik.
0-alternativ:
Ikke gjøre noe, kun drifte og vedlikeholde eksisterende nettanlegg. Vi befinner oss imidlertid allerede i
en situasjon hvor vi ikke kan tilknytte ønsket nytt forbruk som etterspørres. Vår vurdering er derfor at
det ikke er mulig å beholde dagens løsning.
Alternativ 1 (omsøkt):
Ny transformatorstasjon i Knarvik plassert iht. historiske planer fra ca. 1972.
Gir kapasitetsøkning i Knarvik på 63 MW. Dagens kapasitet i området er på ca. 17 MW.
Etablering av Knarvik forventes å fjerne 95% av KILE-risiko referert tall nedenfor. Med
dublert utstyr i den nye stasjonen og den gamle 22 kV ledningen fra Seim som reserve,
anses restrisiko for å være ubetydelig.
Alternativ 2:
Etablere Meland T2 og vifter på T1, samt nye 22 kV forbindelser fra Meland til Knarvik og Seim til
Kartveit.
Gir kapasitetsøkning til området på ca. 20 MW via hver av de nye ledningene.
Etablering av Meland T2 og 2 nye 22 kV ledninger forventes å fjerne 75% av KILE-risiko
referert tall nedenfor. Løsningen vil ikke gi så stor risikoreduksjon, da dette tiltaket er
bygget opp av 22 kV ledninger, og ved spesielle værfenomen (vind og lyn utover normal
intensitet) vil vi kunne forvente utfall på flere ledninger.
Alternativ 3:
Bygge en stk. 22 kV ledning Seim-Knarvik og utsette etableringen av Knarvik stasjon i seks år. Dette
alternativet er ikke vurdert videre, da det gir for lite ny kapasitet.
Gir n-1 på ca. 20 MW. I praksis kan vi øke forbruket med 3-6 MW, noe som ikke er
tilfredsstillende, da dette kun betyr tiknytning av kunder som allerede står og venter.
Fjerner kun ca. 75% av KILE-risiko i perioden, da tiltaket medfører mer tidsbruk før vi har
klart å legge om drift ved eventuelle feil i nettet.
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Vedlagt investeringsanalyse er basert på 40 år levetid, 4% rente og 1,5% prisstigning som
grunnlagstall.
Løsningen som BKK Nett vurderer å ha de laveste levetids-kostnadene basert på investeringer,
kostnader til drift/vedlikehold, nett-tap og avbruddskostnader («minimum fire») anbefales. I tillegg til
sammenligning av levetidskostnader er det også gjort vurderinger knyttet til gjennomførbarhet, HMS
og hvilken løsning som vil være den beste for samfunnet. En oppsummering av vurderingene er gitt i
tabellen nedenfor.

Alt.

Nåverdi levetidskostnad

Alt. 0

95MNOK

Ikke realistisk da, vi ikke
kan tilknytte nye kunder.

79 MNOK

Stor grad av
standardisering og
rammeavtaler.
Stor grad av
standardisering og
rammeavtaler. Har
oppgradert flere
tilsvarende stasjoner.

Alt. 1
(omsøkt)

(kun KILE)

Gjennomførbarhet

HMS

Omdømme
Vil gi mye negativ omtale i det
offentlige rom.

Vurderes uproblematisk
både ved etablering og drift.

Kjent med bygging og drift av
luftledninger.
Alt. 2
Arbeidsoperasjoner i terreng
105 MNOK
både i prosjektfase og drift
innebærer høyere risiko for
personskade.
Tall er oppgitt i hjelpearket i EXCEL-fil som sendes NVE som vedlegg 5.

Uendret visuelt bilde,
forventer bedret opplevd
forsyningssikkerhet
Mye ny 22kV linjebygging, gir
økte visuelle bilder, forventer
bedret opplevd
forsyningssikkerhet

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Tallene er oppgitt som endring fra dagens situasjon. Det er benyttet nøkkeltall som BKK Nett har
utarbeidet på bakgrunn av historiske kostnader.
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Tapskostnader
Tapskostnader har vi ikke gode modeller for å beregne. Tall lagt inn i analysen er basert på det vi
forventer av merkostnad ved å ikke bygge ny Knarvik transformatorstasjon, som vil være nærmest
forbrukstyngdepunktet og derved ha minst tap. Tallene blir relativt høye for 0-alternativet, som krever
høy belastning på lange 22 kV ledninger, mens det blir noe bedre med alternativ 2 når vi fordeler
forbruket på flere ledninger og flere transformatorer.
KILE-kostnader
Dagens nett som i fremtiden kan forsynes fra nye Knarvik transformatorstasjon, har basert på våre
verktøy, beregnede KILE-kostnader på:

Omsøkt ny transformatorstasjon er vurdert å dekke behovet for nødvendig reserveforsyning mot
Meland, slik at konsekvenser ved feil som gjør at Meland T1 ikke er tilgjengelig (enten som følge av
feil på 132 kV koblingsanlegg eller transformator) kan begrenses. BKK Nett har
beredskapskomponenter for både GIS-anlegget og transformator, men om vi antar fem dager med
40% forbruk utkoblet, vil dette kunne gi opp mot 10 MNOK i KILE-kostnader. Sannsynligheten for slikt
utfall er lav, og er derfor kun delvis med i regnestykket for Knarvik, da etablering av full reserve også
krever noen nye 22 kV sjøkabler som vil bli vurdert samfunnsøkonomisk basert på blant annet disse
kostnadene.
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Det siste året har vi i tillegg registrert flere feil, både små og store, enn tidligere på transformatorer,
slik at vi ikke lenger ønsker å utsette oss for så høy risiko på Meland, som er en av tre 132/22 kV
transformatorer hvor det er problematisk å håndtere feil. De to andre er Kollsnes T4 (omsøkt Blomøy
transformatorstasjon er tiltak) og Osterøy T1 (omsøkt ny transformator i Osterøy er tiltak).
Dagens hovedforsyning til Knarvik er en kombinasjon av 22 kV kabel og luftledning, samlet lengde ca.
7 kilometer, hvor feil på luftledningen har vært mer vanlig enn feil på kabelen. Reparasjon av
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luftledningen vil typisk kunne ta ca. fem timer. Basert på erfaring kan vi forvente en hendelse hvert år,
blant annet siden området er utsatt for både vind og lyn. Vi vurderer derfor KILE-kostnaden til 10 timer
x 6,4 MNOK /2 = 3,2 MNOK pr. år.
BKK Nett er ikke komfortabel med en så høy risiko, verken av hensyn til omdømme eller økonomisk.
Vi satte derfor i gang med gjennomføring av tiltak på distribusjonsnettet i 2019, og etablerte da
fjernstyring i mange nye punkter for lettere å håndtere eventuelle kortvarige feil.

5. Utførte forarbeider
5.1. Kontakt med offentlige myndigheter
BKK Nett har hatt dialog med Alver kommune og OPUS Bergen AS som har utarbeidet den gjeldende
reguleringsplanen for området.
Det har vært langvarig dialog mellom BKK Nett og administrasjonen i Alver kommune (tidligere Lindås
kommune) om behovet for og utformingen av en ny transformatorstasjon på den omsøkte lokaliteten.
Hensikten har vært å finne en gunstig løsning for begge parter. BKK Nett har i møter og brev gjort
kommunen oppmerksom på konsekvensene av å ikke bygge ny eller å utsette byggingen av
transformatorstasjon ved Knarvik. Ulike varianter av plassering av transformatorstasjonen har blitt
utarbeidet for å møte kommunens ønsker, og visualiseringene har blitt presentert for kommunen.
Kommunen foreslo alternativ plassering på de flatere arealene øst for omsøkt plassering, mellom
denne og turveien. Kommunen gikk senere bort fra disse alternativene. Etter BKK Netts oppfatning er
omsøkt plassering uansett minst synlig i området. Den benytter dessuten delvis areal som er
klausulert fra tidligere.
De avbøtende tiltakene er gjort for å imøtekomme kommunens synspunkter. BKK Nett har i møter
med kommunen fått klare signaler på at det er positivitet knyttet til BKK Netts planer for omsøkt tiltak.
Til tross for dette har kommunen likevel ikke vært villig til å avsette areal til transformatorstasjonen i
områdeplanen for Lonena. Forutsetningen var lenge at areal til stasjonen skulle ligge inne i
områdereguleringsplanen for Lonena. Etter det BKK Nett forstår, ble transformatorstasjonen tatt ut
igjen av planen like før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Kopier av BKK Netts brev med
merknader til oppstart av planarbeidet og merknader til høring og offentlig ettersyn vedlegges.

5.2. Kontakt med grunneier
Rygir Tomteutvikling AS er eneste grunneier som vil berøres av tiltaket. Grunneier er orientert om
tiltaket, og det er inngått minnelig avtale om erverv av nødvendig grunn til transformatorstasjonen.
5.3. Beskrivelse av vurderte, men ikke omsøkte transformatorplasseringer
Lokalisering av transformatorstasjonen ble første gang skissert i 1972, i forbindelse med
planleggingen av 132 kV kraftledningen mellom Seim og Knarvik. De siste årene har, som også omtalt
ovenfor, vært dialog med kommunen om alternative løsninger. Kommunen har også spilt inn
alternative lokaliteter, men disse har vist seg å være dårligere egnet. Alternativene er enten dyrere å
etablere eller gir mindre reduksjon av KILE-risiko. Alvermarka har blitt omtalt som alternativ
plassering. BKK Nett har derfor vurdert bygging av transformatorstasjon på Alvermarka, men
lokaliteten ville ha krevd at det ble bygget både 132 kV og 22 kV nett frem til stasjonen. Dette ville
medført unødig arealbeslag og store ekstra kostnader til nytt nett, blant annet fordi stasjonen i så fall
ville ha blitt liggende lenger unna forbrukstyngdepunktet. Forsyning på 132 kV til stasjonen forventes
at måtte ha blitt bygget som luftledning, i samsvar med stortingets vedtatte kablingspolicy for
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overføringer på høyere spenningsnivå. Systemmessig ville alternativet ha vært lik den omsøkte
løsningen.
Alternativet til etablering av Knarvik transformatorstasjon er vurdert å være utvidelse av Meland
transformatorstasjon, samt flere nye 22 kV luftledninger, som redegjort for under kap. 4.2.2.
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6. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn
6.1. Gjeldende arealplaner
Kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen gjelder for perioden 2019-2031 (planID
1263-201701). Områdeplanen for Lonane ble vedtatt i 2019, og har planID 1263-201610.
Utsnitt av områdeplanen for Lonane er inntatt nedenfor. Deler av transformatorstasjonen er planlagt
plassert innenfor hensynssonen for eksisterende kraftledning, mens deler av stasjonen vil berøre areal
som er avsatt til bygge- og anleggsformål (gult område).

Figur 6. Utsnitt fra gjeldende områdeplan for Lonena med transformatorstasjonen inntegnet. Hensynssonen for
kraftledningen er i områdeplanen markert med rutenett. Gult område er areal avsatt til bygge- og anleggsformål,
mens brungrønn flate er avsatt til annen veigrunn/grøntareal.

Behov for transformatorstasjon er som nevnt under punkt 5.1 ovenfor meldt blant annet i forbindelse
med oppstart av planarbeidet i 2016 (brev datert 02.12.2016, vedlegg 7), og gjentatt som merknad til
høring og offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Lonena i brev datert 01.07.2019 (vedlegg 8).
6.2. Arealbruk
Stasjonstomten vil totalt utgjøre i overkant av 2,2 mål. Transformatorstasjonen blir plassert nært vei,
delvis innenfor byggeforbudsbeltet langs den eksisterende 132 kV kraftledningen. Stasjonstomten
sprenges delvis inn i et høydedrag. I området hvor tiltaket skal etableres, er det i dag i hovedsak skog
samt lav vegetasjon bestående av lyng, gress, busker og kratt.
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Figur 7. Tomten for transformatorstasjonen slik den ser ut i dag. Fotoet er tatt fra øst.

6.3. Bebyggelse og bomiljø
6.3.1. Avbøtende tiltak
Utformingen av omsøkt transformatorstasjon er tilpasset slik at stasjonen skal passe inn i
omgivelsene. Tomten ligger vest for en opparbeidet turvei, ca. 80 meter fra denne. Turveien er
spesielt hensyntatt ved at vi har tilstrebet å skjerme stasjonen mest mulig. Bygget er godt dempet i
terrenget. Taket på transformatorstasjonen vil bli dekket med stedlige masser for vegetering med
stedegne arter.
Nettilknytning av stasjonen er valgt som kablet anlegg i stedet for at liner strekkes gjennom luften,
også valgt som avbøtende tiltak.

Figur 8. Transformatorstasjonen sett fra eksisterende turvei.

BKK Nett AS Postboks 7050, 5020 Bergen | Besøksadresse: Kokstadvegen 37 | T: +47 55 12 70 00 | E: firmapost@bkk.no
Org.nr.: NO 976 944 801 | Bankkonto: 5205 05 16571

BKK Nett AS Postboks 7050, 5020 Bergen

6.3.2. Visuelle virkninger
Stasjonen vil i hovedsak være synlig fra øst, hvor det er veggen med portene som vil bli de mest
synlige elementene. Fremtidig bygging av regulert vei og utbygging på arealet vest og nordvest for
stasjonen vil imidlertid trolig ha større visuell innvirkning enn transformatorstasjonen på omgivelsene.
6.3.3. Elektromagnetiske felt
I henhold til dagens forvaltningsstrategi skal det vurderes om det skal gjøres
Magnetfeltet øker proporsjonalt med strømmen i den strømførende komponent og er uavhengig av
komponentens spenningsnivå. Strømstyrken, og derav også magnetfeltet, vil variere gjennom døgnet
og året.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gitt ut brosjyrene «Bolig nær høyspentanlegg» og
«Bebyggelse nær høyspentanlegg», som informasjon til henholdsvis allmennheten og kommuner og
utbyggere. Brosjyrene kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet,
www.dsa.no. Her finnes også annen relevant informasjon.
Ingen eksisterende boliger vil bli eksponert for magnetfeltverdier som overstiger utredningsgrensen
som følge av det omsøkte tiltaket. Nærmeste eksisterende bolig vil være Lonsvegen 150 A-B-C, som
vil ligge ca. 65 meter fra yttervegg på ny stasjon. Juvikstølen barnehage i Lonsvegen 140 vil ligge på
enda større avstand fra transformatorstasjonen.
Det elektromagnetiske feltet som omgir 132 kV kraftledningen, vil bli uendret fra dagens situasjon.
6.3.4. Støy
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) legges til grunn for støykrav fra
anleggsarbeidene. Det vil måtte påregnes noe støy fra anleggstrafikk, riggområder og strekninger der
anleggsarbeidene pågår i dagen. Rutiner for varsling av naboer i henhold til Støyretningslinjene (T1442/2012) vil bli fulgt.
BKK Nett vil ved bestilling av transformator stille krav til maksimal støy. Det kreves at transformatoren
skal avgi maksimalt 52 dB, målt i henhold til IEC 60076 10.
6.3.5. Grunnvann
Transformatorstasjonen sprenges inn i et mindre høydedrag. Det er ikke sannsynlig at stasjon eller
kabelgrøft vil kunne påvirke grunnvannstanden ved drenering og senkning av grunnvannsspeilet.
6.3.6. Energi- og drikkevannsbrønner
BKK Nett er ikke kjent med at det skal være brønner i nærheten av tiltaksområdet.
6.3.7. Landskap
Det er gjort tilpasninger for at transformatorstasjonen i størst mulig grad skal tilpasses eksisterende
omgivelser, som beskrevet i kapittel 6.3.1 om avbøtende tiltak.
6.3.8. Friluftsliv og rekreasjon
Transformatorstasjonen er plassert vest for en eksisterende opparbeidet turløype som går ut fra
Lonsvegen. Vi viser også her til det som er beskrevet under kapittel 6.3.1 om avbøtende tiltak. Den
eksisterende kraftledningen vil fortsatt være det mest synlige elementet knyttet til strømforsyningen.
Arealet like øst for transformatorstasjonen, dvs. mellom stasjonen og friluftsområdet, er i
reguleringsplanen avsatt til offentlig parkeringsareal. Ny vei til boligområde nord for
transformatorstasjonen er regulert inn mellom stasjonen og parkeringsarealet. Både veien og
byggefeltet vil ha innvirkning på de visuelle inntrykkene fra turveien.
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Basert på ovenstående ser vi ikke at det nye tiltaket vil medføre nevneverdig innvirkning på friluftsliv
og rekreasjon.
6.3.9. Naturmangfold
BKK Nett har gjort søk i naturbase.no. Det er ikke gjort funn eller observasjoner, og tiltaket forventes
ikke å gi negative virkninger for naturmangfoldet.
6.3.10. Forurensning
Det er ikke registrert forurensning i området omkring planlagt transformatorstasjon, ref.
Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase, miljostatus.no.
I anleggsperioden vil det være en viss risiko for utslipp av oljer i mindre mengder fra anleggsmaskiner
dersom det oppstår skade eller feil på disse. BKK Nett vil stille krav til entreprenører om at tiltak skal
iverksettes for at fare for utslipp skal være redusert til et minimum, samt stille krav om at absorbenter
alltid skal være lett tilgjengelig på anleggsplassen.
Transformatorer inneholder olje. Transformatorceller bygges derfor med standard gruber som skal
samle opp eventuell olje for å hindre avrenning til omgivelsene. Over oljegrubene legges
brannhemmende plater.
6. Sikkerhet og beredskap
6.1. Sikkerhet mot flom og skred
Den aktuelle stasjonstomten ligger ikke i aktsomhets- eller fareområde for skred, ref.
skredatlas.nve.no.
Stasjonstomten ligger heller ikke i flomutsatt område. Lonena, som ligger øst for stasjonstomten,
ligger derimot i aktsomhetsområde for flom, ref. www.nve.no/no/Flom-ogskred/Farekartlegging/Flomsonekart
6.2. Beredskap
Faren for naturgitt eller menneskeskapt skade på anlegget vurderes til å være liten. BKK Nett har
beredskapsmateriell tilpasset valgt kabeltype og viktige komponenter i stasjonen. Ved at anleggene
plasseres inne i en lukket bygning reduseres faren for ytre påvirkning på anleggene.
Styrende for beredskapsplanleggingen er beredskapsforskriften og veileder til denne. Forskriftens krav
vil bli ivaretatt. I henhold til beredskapsforskriften vil Knarvik transformatorstasjon bli klassifisert som
klasse 2.
Generelt er lokaliseringen av den omsøkte transformatorstasjonen vurdert til å være godt egnet. Det
er lav risiko for langvarige feil. Området er lett tilgjengelig, og stasjonen ligger ca. fem minutter unna
BKK Netts oppmøteplass i Knarvik og ca. en time unna beredskapslager for stasjonskomponenter.

7. Offentlige og private tiltak
BKK Nett kjenner ikke til offentlige eller private tiltak som må gjennomføres for at BKK Nett skal kunne
bygge omsøkt transformatorstasjon. Unntaket er at transformatorstasjonen baseres på bruk av
planlagt ny offentlig vei til nytt boligfelt og at den første delen av denne veien må bygges av BKK Nett
dersom stasjonen trolig vil bli bygget før boligfeltet. Vi viser i denne sammenhengen til punkt 3.5
ovenfor.
8. Innvirkninger på private interesser
Transformatorstasjonen med kabelanlegg etableres på eiendommen gnr. 185 bnr 284. Det er, som
anført ovenfor, inngått minnelig avtale med eier av denne eiendommen om erverv av grunn til
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transformatorstasjonen. BKK Nett erverver full eiendomsrett til tomten. Tilkomstvei etableres på
samme eiendom.
BKK Nett kjenner ikke til andre private interesser som berøres.
9. Vedlegg
Nærværende søknad ledsages av følgende vedlegg:
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1)
2)
3)
4)
5)

Oversiktskart, datert 23.10.2020.
Situasjonsplan, datert 22.10.2020.
Fasadetegninger, datert 18.02.2020.
Tegning av mast med kabelmuffer, datert 20.10.2020.
Samfunnsøkonomisk analyse - regneark. Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven § 13, jf.
beredskapsforskriften § 6-2.
6) Enlinjeskjema, datert 21.01.2019. Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven § 13, jf.
beredskapsforskriften § 6-2.
7) Brev fra BKK Nett til OPUS Bergen, datert 02.12.2016.
8) Brev fra BKK Nett til Lindås kommune, datert 01.07.2019.

Med vennlig hilsen
BKK NETT AS

Ketil Tømmernes
adm. direktør

Atle Isaksen
leder Nettforvaltning og utvikling
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