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DEL IV – VIRKNINGER PÅ NETT OG SYSTEMDRIFT
1.

NORTHCONNECT

VIL

HA

EN

SVÆRT

POSITIV

VIRKNING

PÅ

DET

NORSKE

TRANSMISJONSNETTET
Statnett har bekreftet at Sima er et godt egnet tilknytningspunkt for en mellomlandsforbindelse på
1400 MW til Skottland. NorthConnects vurderinger av virkninger på transmisjonsnettet er i all
hovedsak basert på Statnetts offentlige tilgjengelige analyser og utredninger. Det materiale vi har
fått tilgang til viser at NorthConnect tilknyttet det norske transmisjonsnettet i Sima vil ha mange
positive virkninger på kraftsystemet. Blant annet vil etableringen av NorthConnect gi en betydelig
reduksjon i overføringsbehov. Dette fører til reduserte overføringstap og behov for
nettinvesteringer. For eksempel vil det ikke være behov for oppgradering av transmisjonsnettet
mellom Samnanger og Sauda til 420 kV.
NorthConnect bidrar også til bedring av forsyningssikkerheten på Vestlandet i tørre og kalde vintre.
Det er behov for dette grunnet relativt liten magasinkapasitet og liten «importkapasitet» til
området. NorthConnect vil nesten fordoble dagens «importkapasitet» til NO5. Samtidig gir
NorthConnect, fordi nettkapasiteten ut av NO5 gjennom etablering av NorthConnect øker med
omkring 40 prosent, nødvendig dreneringskapasitet ut av området i våte perioder - vår, sommer
og høst - når det erfaringsmessig kan oppstå store interne overskudd i NO5 på grunn av lavt
forbruk og høy uregulerbar produksjon. Etableringen av NorthConnect legger også til rette for
utvikling av ny kraftproduksjon i området, fordi eksisterende flaskehalser elimineres.
Når NorthConnect tilknyttes i Sima, vil den rent driftsmessig ha liten innvirkning på de øvrige
utenlandsforbindelsene, som alle er tilknyttet i NO2. NorthConnect tilknyttes et annet prisområde
(NO5) på Vestlandet hvor det er et stort og økende kraftoverskudd og hvor om lag 1/3 av den
samlede norske produksjonskapasiteten er lokalisert. Mellom NO5 og NO2 er det en meget svak
elektrisk kopling grunnet overføringsbegrensningene på forbindelsen Blåfalli-Mauranger.
NorthConnect er derfor et prosjekt som ikke vil ha de samme utfordringene som eksisterende og
planlagte mellomlandsforbindelser i NO2. Videre vil vi framheve at NSL og NordLink ble tildelt
konsesjon før Skagerrak 4 kom i drift.
Følgelig er det ikke faglig grunnlag for å kreve at erfaringer med de mellomlandsforbindelsene som
nå er under bygging skal foreligge før konsesjon kan gis til NorthConnect. Et slikt ubegrunnet krav
er heller ikke i samsvar med et likebehandlingsprinsipp i forhold til Statnetts egne
mellomlandsprosjekter (NordLink og NSL).
I prosjektutviklingsfasen vil NorthConnect, også av egen interesse, ha tett dialog med Statnett for
å sikre at erfaringer fra driften av NSL og NordLink kan hensynstas i utviklingen av prosjektet, på
samme måte som erfaringene fra Skagerak 4 benyttes i utviklingen av NordLink og NSL.

2.

EN ETABLERING AV NORTHCONNECT MELLOM NORGE I NO5 OG SKOTTLAND VIL STYRKE
KRAFTBALANSEN I BEGGE LAND.
NorthConnect som forbinder NO5 i Norge og Skottland i Storbritannia, kan betraktes som en
nærmest ideell mellomlandsforbindelse. Den forbinder Skottland, hvor kullkraft er avviklet, og hvor
det antas at omkring 40% av den britiske uregulerte vindkraftproduksjonen vil lokaliseres, med et
fleksibelt vannkraftsystem på norsk side. Tilsiget i Norge er høyt vår, sommer og høst, når det
generelt er lav vindkraftproduksjon i Skottland og lavt forbruk i Norge. Videre er
vindkraftproduksjonen i Skottland høyest vinterstid når det tidvis er underskudd i NO5.
I NO5 er det generelt et høyt produksjonsoverskudd. Dette kombinert med relativt begrenset
magasinkapasitet og en stor andel uregulerbar vannkraft, gjør at det er risiko for flomtap i våte
sesonger. Årsproduksjonsprofilen for disse produksjonsanleggene og overskuddssituasjonen i
Norge faller sammen med oppdekningsbehovet på skotsk side.
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Samtidig vil effektbalansen i Skottland i perioder kunne bli anstrengt ettersom denne er avhengig
at det blåser, nå som grunnlasten fra kullkraftproduksjonen er faset ut. NorthConnect vil dermed
styrke forsyningssikkerheten i Skottland når det er lite vind.
Selv om Vestlandet har et kraftoverskudd i normale år, oppstår det erfaringsmessig underskudd i
tørre og kalde år. Begrenset magasinkapasitet på Vestlandet og begrenset importkapasitet til NO5
kan derfor true forsyningssikkerheten i området i slike perioder. Rent generelt kan det ikke hevdes
at ytterligere mellomlandsforbindelser, utover de som er bygget eller er under bygging, bedrer
forsyningssikkerheten i Norge. NorthConnect vil derimot øke importkapasiteten til NO5 med
omkring 100% og forsyningssikkerheten er dermed relevant å ta i betraktning.
Dermed kan NorthConnect eksportere overskuddskraft fra NO5 til Skottland på vår, sommer og
høst, og importere vindkraft fra Skottland vinterstid når det blåser mye, og når det er
kraftunderskudd i NO5. Den norske vannkraften koblet sammen med den skotske uregulerte
vindkraften er derfor en svært god kombinasjon og vil bidra positivt til kraftbalansen og dermed
forsyningssikkerheten både i Norge og i Skottland.
NorthConnect løser problemet med innelåst kraft i NO5 på vår, sommer og høst, og behovet for
kraftoppdekking i området i kalde og tørre perioder vinterstid. Dermed reduseres både
nettinvesteringer, flaskehalser og nettap i det norske transmisjonsnettet samtidig som
forsyningssikkerheten i NO5 bedres og risikoen for flomtap i NO5 reduseres.

3.

NO5 ER ET OVERSKUDDSOMRÅDE MED LITEN MAGASINKAPASITET OG STORT IMPORTOG EKSPORTBEHOV FRA TILSTØTENDE OMRÅDER
NO5 er et overskuddsområde med liten magasinkapasitet og, med unntak av overføring til NO1
(østover), svært begrenset overføringskapasitet til tilstøtende regioner. Energibalansen
(kraftproduksjon / forbruk) i NO5 er, etter innlemmelsen av Aurlandsverkene i NO5, over 200 %,
se figuren under.

Figur 3-1: Kraftbalansen i prisområdene. Kilde: Statnett.

Den relativt moderate magasinkapasiteten i NO5 fører til et betydelig dreningsbehov i perioder
med mye nedbør og i smelteperioden, samtidig som det ofte vil oppstå et importbehov i kalde og
tørre vintre.
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Det er et stort potensiale for økt produksjon både i Hordaland og særlig i Sogn og Fjordane. I NO5
området er det gitt konsesjon til om lag 2000 MW ny vannkraft som ikke kan realiseres pga
nettbegrensninger.
Det er tidligere i Statnetts analyser antydet et potensielt kraftoverskudd i NO5 på inntil 9 TWh i
2030, men dette er betydelig nedjustert i de siste analysene fra Statnett. Usikkerheten knyttet til
hvor mye ny kraftproduksjon som vil bli bygget ut i området, kombinert med forventede lavere
kraftpriser enn det som tidligere er lagt til grunn og innføring av nye flytbaserte metoder, som i
teorien vil kunne øke utnyttelsen av bestående transmisjonsnett, har ført til at Statnett har lagt
noen av planene midlertidig på hold. Da hoveddelen av den nye realiserbare kraftproduksjonen er
uregulerbar vannkraft, vil dreneringsbehovet ut av regionen på sommerhalvåret forsterkes ved
ytterligere utbygging. Dette understøttes av Statnetts beskrivelser av kraftsystemet i på Vestlandet
hentet fra KVU Sentralnett Vestlandet:
«Regionen har ofte et stort kraftunderskudd i kalde og tørre perioder på vinteren, og
kraftoverskudd i milde og våte perioder som vår, sommer og høst».

4.

SIMA ER BEKREFTET Å VÆRE ET GODT EGNET TILKNYTNINGSPUNKT
NorthConnect har gjennom prosjektutviklingen i samarbeid med Statnett vurdert ulike punkter for
tilknytning til det norske sentralnettet, potensielle utløsende nettforsterkninger som følge av
tilknytning av NorthConnect og virkninger på driftsforhold i det norske transmisjonsnettet generelt
og i prisområde NO5 spesielt. I våre vurderinger av disse forhold har vi all hovedsak støttet oss på
Statnetts egne utredninger bl.a. Vestlandsstudien, Sør-Norgestudien fra 2012 med tilleggsnotat
utarbeidet på forespørsel av NorthConnect, analyserapporten «Sør-Norge og to nye kabler innen
2021», Sørlandsstudien, Vestlandsstudien, Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom
Sauda og Samnanger, Nettutviklingsplan 2015 og 2017 og Statnetts konsesjonssøknader for NSL
og NordLink.
Konklusjonen fra Statnetts mange analyser er klar. Sima i Eidfjord kommune i Hordaland er et godt
tilknytningspunkt, fordi:
•

•

Selve tilknytningspunktet er et sterkt punkt i nettet primært fordi det allerede er på plass
420 kV forbindelser til nærliggende områder og fordi det finnes flere store kraftverk med
god reguleringsevne både plassert i Sima og i umiddelbar nærhet. Dette gir fleksibilitet til
både å håndtere og utligne variasjoner i kraftflyten som forårsakes av endringer i eksportimportmønsteret lokalt. Dessuten gir den høye konsentrasjonen av fleksible
produksjonsverk mulighet til å opprettholde høy kapasitet ved eventuelle begrensninger i
transmisjonsnettet, spesielt i oppgraderings-/vedlikeholdsperioder hvor linjer må koples
ut.
I kontrast til øvrige mellomlandsforbindelser er det ikke behov for kostbare
nettforsterkninger, da Sima allerede har tre 420 kV forbindelser både mot nord-vest, mot
sør-vest og mot øst. NorthConnect vil tvert imot bidra til at forsterknings- og
oppgraderingsprosjekter i transmisjonsnettet kan utsettes eller falle bort.

I brev fra Statnett den 20 mars i år angående Sima som tilknytningspunkt ble det også skriftlig
bekreftet at Sima er et godt egnet tilknytningspunkt.

5.

NORTHCONNECT

KREVER

IKKE

NETTFORSTERKNINGER,

MEN

AVLASTER

TRANSMISJONSNETTET
NO5 har utveksling mot områdene NO3 (nord), NO1 (øst) og NO2 (sør). Nettkapasiteten mellom
områdene er imidlertid svært begrenset, med unntak av fra NO5 mot NO1. Statnett har under
vurdering konkrete planer for oppgradering/forsterkning av både forbindelsen mot nord (NO3) og
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mot Sør (NO2), men det er fortsatt usikkerhet om og når og ikke minst på hvilken måte dette
forsterkningsbehovet blir realisert.
I sin analyserapport «Sør Norge og to nye kabler innen 2021», skriver Statnett klart at valget av
Kvilldal som tilknytningspunkt for NSL var at tilknytningen i Kvilldal kunne realiseres tidligere enn
alternativet i Samnanger. Samnanger ble for øvrig vurdert til å være et bedre punkt rent
nettmessig. Av analysen framgår det at en kabeltilknytning i Samnanger vil gi mindre flyt i nettet,
mindre tap og mindre prisforskjeller i Sør-Norge og følgelig være et mer velegnet tilknytningspunkt
enn Kvilldal. Det framgår videre at den eneste kabelforbindelsen som påvirker flaskehalser og
prisforskjeller i stor grad, er ved en tilknytning i Samnanger. Disse virkningene på kraftsystemet
var altså kjent for Statnett før beslutningen om å tilknytte NSL i Kvilldal ble tatt. Det står konkret
i rapporten at flyten mellom Samnanger og Sauda på sommerstid kan overskride kapasiteten på
en enkelt ledning (sammenfall mellom høy uregulert produksjon og liten last), men at en
mellomlandskabel i Samnanger vil motvirke denne flaskehalsen fordi det ofte vil være eksport på
kabelen på denne tiden av året. Dette er konsistent med konklusjonen fra Vestlandsstudien. I
Vestlandsstudien er det også påpekt at en mellomlandskabel tilknyttet i Sima kan erstatte ledning
nummer to langs Vestlandet. Disse sitatene fra Statnetts rapporter dokumenterer at NorthConnect
ikke krever omfattende nettforsterkninger, men tvert imot bidrar til å utsette eller fjerne behovet
for framtidige kostbare nettforsterkninger. Dette understrekes ytterligere i Statnetts senere
analyser og blir nærmere utdypet i følgende avsnitt.
Importsituasjoner gir også flyt fra vest mot øst i Sør-Norge, men i noe mindre grad. En forbindelse
mellom Norge og Skottland med tilknytning i Sima vil avlaste dette flytmønsteret fordi det ofte vil
være sammenfall mellom import på NorthConnect og de øvrig forbindelser.
Ved eksport vil NorthConnect drenere overskuddskraft samtidig som den vil avlaste nettet lenger
sør i Vestkorridoren og i Hallingdal (typisk på dagtid og i våte sesonger). Ved drenering av
overskuddsproduksjon fra Norge til Skottland (i våte sesonger og når det blåser lite i Skottland),
vil dette avlaste sentralnettet sør for tilknytningspunktene både i Norge og UK.
I NUP 2017 skriver Statnett «Utsiktene til øket flyt fra nord til sør gjør at vi planlegger å oppgradere
nettet fra Evanger og sørover til Sauda. Usikkerheten knyttet til behov og lønnsomhet gjør
imidlertid at vi planlegger tiltakene trinnvis der vi starter med følgende:
•

Temperaturoppgradering 300 kV ledningen Blåfalli-Mauranger

•

Øke kapasiteten på eksisterende 300 kV ledning Evanger–Samnanger

•

Ny 300 kV (420kV) ledning Mauranger-Samnanger»

I dag er ledningen fra Blåfalli til Mauranger termisk begrenset til 600 MW (481 Parrot,
temperaturbegrensing 400 C) som i praksis gir 500 MW overføringskapasitet når
sikkerhetsmarginer hensynstas (jfr. nedenstående figur). Statnett tenker seg en oppgradering
«light» av forbindelsen Blåfalli-Mauranger på sikt ved at det henges opp flere skåler i bestående
isolatorkjeder som legger til rette for en oppgradering til 420 kV driftsspenning på en
kostnadseffektiv måte.
Forbindelsen Mauranger-Samnanger er tidligere blitt temperaturoppgradert som har gitt noe
høyere overføringskapasitet på denne forbindelsen. Dette har imidlertid kun gitt en midlertidig
forbedring, og forbindelsen er derfor planlagt (forhåndsmeldt januar 2017) for oppgradering til 420
kV med midlertidig drift på 300 kV inntil forsterkningsbehovet rettferdiggjør oppgradering til 420
kV av hele strekningen fra Sauda til Samnanger. Slik vi forstår Statnetts planer skal
oppgraderingen skje ved at det bygges ny kraftledning parallelt med eksisterende ledning, som
deretter rives når den nye ledningen tas i drift. Ved senere oppgradering til 420 kV driftsspenning
påløper også betydelige kostnader til oppgraderinger og utvidelser av alle berørte stasjonsanlegg
og samtlige aktuelle krafttransformatorer. I Vestlandsstudien er det også forutsatt at det på sikt
kunne bli aktuelt med en ytterligere forsterkning av den svake (selv etter oppgraderingen)
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overføringen sørover mellom NO5 og NO2 gjennom etablering av en ny 420 kV forbindelse
beskrevet som «Kyst1» og «Kyst2» (jfr. nedenstående figur), men det kan først skje når hele
nettet i området er oppgradert til 420 kV.

Figur 5-1: Mulige nettforsterkninger fra Samnanger til Sauda. Kilde: Statnett

Disse forsterkningsalternativene er vurdert i «Konseptvalgutredning - Sentralnettsløsning mellom
Sauda og Samnanger», som konkluderer at på kort sikt bør forsterkningsbehovet dekkes gjennom
en skrittvis forsterkning/oppgradering av forbindelsen i tråd med NUP 2017. Dette er anbefalt både
fordi det gir en kostnadseffektiv og fleksibel løsning som kan endres dersom utviklingen blir
annerledes enn forutsatt. I denne utredningen påpeker Statnett at det er to måter å redusere
økningen i overføringsbehovet mellom nord og sør på Vestlandet. Enten øke forbruket i BKK/SFE
området eller ved tilknytning av en mellomlandsforbindelse i NO5. Begge disse
avlastningsmulighetene er ifølge Statnetts konseptvalgutredning vanskelig å få til. Når Statnett
hevder at det er vanskelig å realisere en mellomlandskabel i NO5, som vil være et meget godt
avbøtende tiltak i NO5, kan dette antakelig forklares med at aktuelle nettilkoplingspunkt enten ville
være Samnanger eller Sima. Grunnet det høye konfliktnivået relatert til etableringen av
forbindelsen Sima-Samnanger i Hardanger er disse tilkoblingspunktene utfordrende for Statnett.
I avsnitt 3.4 i KVUen skriver Statnett videre:
«En mellomlandsforbindelse fra Samnanger vil øke flyten på ledningen nord for Bergen mellom
Fardal(Sogndal) og Samnanger, men bidra til å redusere flyten nord-sør på Sauda Samnanger ved
eksport. Konsekvensen ved en mellomlandsforbindelse fra Sima er omtrent den samme som for
Samnanger når det gjelder behovet for kapasitet Sauda-Samnanger, bortsett fra at Sima ikke vil
belaste ledningen som går nordover fra Samnanger til Fardal (Sogndal).
Full eksport på mellomlandsforbindelsen i tillegg til høyt forbruk i BKK-området vil gi stort
importbehov inn til området. Dette vil gi en skjevfordeling av flyten på ledningene inn til området.
På grunn av denne skjevfordelingen vil ledningene mellom Sauda og Samnanger bli en flaskehals.
Begrensningen som oppstår ved en mellomlandsforbindelse vil imidlertid ha mindre betydning enn
begrensningen som oppstår ved en mellomlandsforbindelse i Feda eller Kvilldal».
Slik vi tolker dette, mener Statnett at det i høylastperioder kan bli aktuelt å vurdere å innføre
handelsbegrensninger på NorthConnect, men at dette vil skje så sjelden at det vil ha mindre
betydning for lønnsomheten av forbindelsen.
I det foretrukne alternativ for oppgradering av transmisjonsnettet mellom Samnanger og Sauda til
420 kV (som også er inntatt i NUP 2017) har en forventet investeringskostnad på 1.6 milliarder
NOK (2013 som referanse). Denne investeringskostnaden må i samfunnsregnskapet fratrekkes
nåverdien av sparte flaskehalskostnader (0.9 milliarder) og reinvesteringer (0.1 milliarder NOK).
Det er i KVUen angitt et usikkerhetsspenn på investeringene som varierer mellom 1.3 og 2.4
milliarder NOK, ref. 2013. Også variasjonsområdet for flaskehalskostnader er betydelig, både fordi
det var uklart hvorvidt Statnett ville få konsesjon på de omsøkte mellomlandsforbindelsene
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NordLink og NSL og fordi virkningen av en eventuell innføring av flytbaserte metoder i
kapasitetsfastsettelsen ikke var klarlagt på det tidspunkt KVUen ble laget.
Statnett beskriver virkningen NorthConnect har på forsterkningsbehovet mellom NO5 og NO2 på
følgende måte i NUP 2017:
«Vi ser at en eventuell etablering av NorthConnect i Sima vil gi vesentlig mindre flyt og flaskehals
på ledningen fra Samnanger til Sauda. Dette reduserer i stor grad behovet for å oppgradere
ledningen til 420 kV. Forsterkningen av den siste strekningen fra Sauda til Blåfalli vil vi også se i
sammenheng med videreutvikling av nettet inn til Håvik på Haugalandet».
Begrunnelsen fra Statnett for å oppgradere forbindelsen Mauranger-Samnanger er gitt i meldingen:
«Det overordnende formålet med kraftledningen er å øke nettkapasiteten i nord-sør retning på
Vestlandet. Vestlandet er i dag et område med kraftoverskudd, men lav magasinkapasitet. Dette
medfører stor kraftflyt inn i området ved kalde og tørre perioder, og stor kraftflyt ut i våte perioder.
Det foreligger også mange planer om vannkraft og vindkraft i området. Prosjektet må sees i
sammenheng med en større oppgradering av sentralnettet i området, der blant annet dagens 300
kV Blåfalli-Mauranger vil temperaturoppgraderes for å øke kapasiteten og ta imot ny
kraftproduksjon.
Oppgraderingen av kraftledningen er et av flere trinn mot en oppgradering av kraftledningsnettet
i regionen til 420 kV. Dette vil gi et sterkere kraftledningsnett og ivareta kraftflyten ved fremtidig
utvikling av ny kraftproduksjon og økt forbruk.»
I Statnetts prosjektoversikt i NUP 2017 er oppgraderingen/utskiftingen av forbindelsen av
Mauranger-Samnanger estimert til 600-950 millioner kroner, mens det ikke foreligger noe estimat
på de samlede kostnadene som også omfatter oppgraderinger og utvidelser i berørte stasjoner og
utskifting av transformatorer ved overgang til 420 kV.
Når Statnetts analyser fra NUP 2017 viser at etablering av NorthConnect rent konkret fører til at
behovet for den planlagte oppgraderingen av forbindelsen mellom Samnanger og Sauda til 420 kV
bortfaller (ordlyden er «reduserer i stor grad behovet for oppgradering) medfører dette betydelige
reduksjoner i nettinvesteringer for Statnett (investeringsspenn fra 1.3 til 2.4 milliarder kroner (ref.
2013)). Verdien av unngåtte nettinvesteringer transmisjonsnettet skal i prinsipp kvantifiseres og
gevinsten tas inn i samfunnsregnskapet for NorthConnect.

Oppgraderingen av forbindelsen Sogndal-Aurland har ligget inne i Statnetts planer i lang tid, men
selv om forbindelsen ble forhåndsmeldt i 2012, har Statnett likevel vedtatt å utsette å søke
konsesjon for denne oppgraderingen som vil fullføre 420 kV forbindelsen Ørskog-Sogndal (tidligere
betegnet Ørskog-Fardal jfr figuren ovenfor som er hentet fra Vestlandstudien).
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Forbindelsen Ørskog-Sogndal, skulle ihht konsesjonssøknaden bygges for å øke transittkapasiteten
mellom NO3 og NO5 til 1200 MW (1600 MW i feilsituasjoner). Rett før idriftsettelse av forbindelsen
Ørskog-Sogndal meddelte imidlertid Statnett at overføringskapasiteten ikke ble mer enn 500 MW,
en økning på kun 300 MW fra tidligere situasjon. I og med at overføringsbegrensningen på
forbindelsen Ørskog-Fardal nå er satt til kun 500 MW, vil det være lokale overføringsbehov og
produsentbehov i NO5 grunnet situasjonen med innestengt kraft som primært vil utløse
forsterkningsbehov for forbindelsen. Med de (reduserte) vedtatte utbyggingsplaner for ny
produksjon i området som nå foreligger, vil det verken være lønnsomt eller behov for å oppgradere
Aurland-Sogndal for å ivareta lokale overføringsbehov. Statnett har derfor satt prosjektet AurlandSogndal på vent. Det er fra Statnetts side nylig lansert muligheten for å innføre spesialregulering
for å avhjelpe manglende overføringskapasitet i perioden fram til forbindelsen blir bygget. Vi er
imidlertid av den oppfatning at overføringsbegrensningen som ligger på forbindelsen ØrskogSogndal også er et moment for å begrunne at prosjektet Aurland-Sogndal utsettes. Forbindelsen
med de aktuelle begrensninger vil derfor ikke bli lønnsom før det bygges mer produksjon i Indre
Sogn.
Det er antydet (men ikke konkludert) fra Statnetts side at NorthConnect bør vurdere å inkludere
oppgraderingskostnadene for forbindelsen Aurland-Sogndal i sine samfunnsanalyser.
Oppgraderingskostnadene for Aurland-Sogndal er estimert til å være 750-950 millioner kroner.
Selv om det er uklart om disse kostnadene skal tas med i den samfunnsøkonomiske analysen, vil
det ikke ha noen betydning for samfunnsregnskapet idet besparelsen i å utsette eller sløyfe
oppgraderingen av forbindelsen Samnanger-Sauda for Statnett vil være betydelig høyere eller i
samme størrelsesorden. Dessuten vil en oppgradering av Aurland-Sogndal uansett legge til rette
for mer utbygging av fornybar kraft i Sogn og fjerne behovet for spesialregulering som Statnett
antyder som mulig avbøtende tiltak. Dette resonnement medfører at NorthConnect i
samfunnsregnskapet eventuelt kun blir å belaste for en viss prosentandel av
oppgraderingskostnadene for forbindelsen.
NorthConnect har konkludert med at det er rimelig at den andel av oppgraderingskostnadene for
Aurland–Sogndal som NorthConnect er ansvarlig for skal tas med i samfunnsanalysen. Disse
kostnadene må imidlertid motregnes mot sparte investeringer. NorthConnect vil ifølge Statnetts
egne vurderinger fjerne behovet for planlagte oppgraderinger av transmisjonsnettet mellom
Samnanger og Sauda til 420 kV slik at innsparte kostnader blir betydelig høyere enn den andel av
investeringene i Aurland-Sogndal som tilordnes NorthConnect i samfunnsøkonomiske analysen. Et
kompliserende moment her er endringene av flaskehalskostnader og bortfall av spesialregulering i
Sogn som det hefter betydelig usikkerhet ved og som gjør det vanskelig å tallfeste virkningene.
NorthConnect deler imidlertid fullt ut Statnetts betraktninger om at Aurland-Sogndal forbindelsens
samfunnsmessige lønnsomhet bedres betydelig ved NorthConnect bygges.
NorthConnect mener likevel at Statnett burde hatt en annen tilnærming til problemstillingen knyttet
til begrensningen i overføringskapasitet mellom NO3 og NO5 og utredet andre avbøtende tiltak enn
det som er gjort.
Det er impedansforholdene i det sammenkoplede nordiske kraftnettet, da spesielt de sterke
svenske nord-syd forbindelsene (med resulterende lav impedans) og høy kraftflyt fra produksjon i
Nord Sverige til forbrukssentra i Sør Sverige, som gir overføringsbegrensninger på forbindelsen
Ørskog-Sogndal mellom NO5 og NO3 (og på forbindelsen mellom NO3 og NO1 gjennom
Gudbrandsdalen). Selv om den oppgraderte 400 kV forbindelsen Ørskog-Sogndal må betegnes som
en sterk forbindelse etter norske forhold, vil likevel impedansforholdene i forbindelsen og
kraftflytmønsteret i det svenske nettet være avgjørende for utnyttelsen av kapasiteten.
Installering av en såkalt tverr-reguleringstransformator (phase-shifter), med mulighet for
kontinuerlig regulering av fasevinkelen, ville vært et avbøtende tiltak for å øke overføringsevnen
på forbindelsen Ørskog-Sogndal opp mot planlagt og/eller termisk grenselast, uavhengig av
kraftflyten i Sverige. Tverr-reguleringstranformatorer er vanlige i omtrent alle større kraftsystemer
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både i Europa, USA og Asia for styre kraftflyten i transmisjonsnettene (AC-nett), men har så langt
ikke vært vurdert aktuelt å innføre i det norske transmisjonsnettet. Slike enheter begynner likevel
å få innpass i Norden. Svenska Kraftnät installerte tidligere i år sin første tverrreguleringstranformator i det nye nettet utenfor Stockholm, nettopp for å sikre at parallelle
nettforbindelser med ulik impedans kan utnyttes effektivt gjennom at lastfordelingen mellom
forbindelsene kan styres. Det planlegges også å benytte denne phase-shifter teknologien i
oppgraderingsprosjektet i transmisjonsnettet mellom Sverige og Finland.
Rapporten «Analysis of Electricity Network Capacities and Identification of Congestion» utarbeidet
på oppdrag av EU Kommisjonen/DG TREN av Universitet i Aachen og det tyske konsulentselskapet
Consentec utgitt tilbake i 2001, påpeker i sin omtale av begrensningene i det norsk/svenske
transmisjonsnettet at tverr-reguleringstranformatorer, for eksempel på forbindelsen LillehammerSunndalsøra (mellom NO1 og NO3), vil være et egnet virkemiddel for å styre flyten i det norske
transmisjonsnettet. I rapporten er det nevnt at Statnett undersøker denne muligheten, men så
langt synes det ikke å ha kommet noe konkret ut av dette. Det kan her presiseres at det i 2001
antakelig
ikke
var
egnede
teknologiske
løsninger
som
tillot
at
større
tverrreguleringstransformatorer kunne opereres med kontinuerlig endring av fasevinkelen under drift,
men måtte koples i spenningsløs tilstand, en begrensning som ikke er særlig praktisk for et
transmisjonsnett som det norske hvor flytendringer og skift av flytretning skjer relativt ofte. Denne
teknologiske begrensningen er imidlertid nå fjernet, og det er etter NorthConnects syn på tide at
de muligheter denne teknologien gir også vurderes av Statnett. Ikke minst for å utnytte kapasiteten
på Ørskog-Sogndal på en hensiktsmessig måte.
På forbindelsen gjennom Gudbrandsdalen over Vågåmo mellom NO1 og NO3 har man i prinsippet
tilsvarende problemstilling som for Ørskog-Sogndal. Overføringskapasiteten over Vågåmo blir lite
utnyttet fordi impedansen i den norske forbindelsen som også her må betraktes som en parallell
forbindelse til de sterke, parallelle svenske nord-syd forbindelsene (som for øvrig planlegges
ytterligere oppgradert). I praksis er derfor kraftflyten over Vågåmo ofte svært liten, slik Statnett
påpeker i sine utredninger, og det er eksempler på at den går i feil retning i forhold til det som er
ønsket over forbindelsen mellom NO3 og NO1. Selv om innføring av tverrreguleringstransformator(er) kan medføre at nettapene øker noe, er det likevel åpenbart at i gitte
tilfeller vil denne teknologien kunne gi stor positiv samfunnsnytte.
Forbindelsen mellom Ørskog-Sogndal vil kunne demonstrere effekten av dette dersom muligheten
for å innføre phase-shifter (antakelig mest aktuelt sammen med produksjonsfrakopling i Sogn som
systemvern). NorthConnect mener derfor at denne muligheten må utredes nærmere før Statnett
eventuelt konkluderer at NorthConnect er delvis utløsende for realisering av forbindelsen AurlandSogndal.

6.

TILKOBLING I SIMA GIR REDUSERTE NETTAP I DET NORSKE TRANSMISJONSNETTET
Mellomlandskabler endrer kraftflyten i transmisjonsnettet, ikke bare i umiddelbar nærhet av
tilknytningspunktet, men i prinsipp i hele nettet. Flytendringene er imidlertid størst i umiddelbar
nærhet av tilknytningspunktet. Når flyten endres påvirkes også nettapene og de vil kunne
reduseres dersom endringer i kraftflytmønsteret kan utbalanseres i nærheten av
tilknytningspunktet. Gjennom valget av Sima, Norges nest største kraftverk som tilknytningspunkt,
og alle de nærliggende store magasinverk med den mest fleksible vannkraftteknologien (Peltonturbiner), er det forutsatt at balanseringen i stor utstrekning vil skje lokalt gjennom
produksjonsendringer i nærliggende kraftverk.
NorthConnect har ikke gjennomført egne detaljerte beregninger av nettapet, men Statnett har
tidligere gjort dette i rapporten «Sør-Norge og to nye kabler innen 2021». I denne rapporten
fremkommer det bl.a. at Samnanger er det tilknytningspunktet som vil gi minst nettap av de
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undersøkte tilknytningspunktene. (Sima er ikke spesifikt beregnet, men vi har grunn til å tro at
Sima som ligger nærmere produkstyngdepunktet i NO5 vil komme enda bedre ut enn Samnanger).
Videre står det at «Forskjellen i tap ved å tilknytte en kabel i Feda fremfor Samnanger, er rundt
400 GWh i året».
I konsesjonssøknaden1 for NordLink, der Feda er tilkoblingspunkt, er det oppgitt et nettap på 240
GWh per år. Legger vi til grunn at forskjellen i tap i disse punktene er på 400 GWh i året betyr
dette at en tiknytning i Sima vil redusere tapene i det norske transmisjonsnettet med om lag 160
GWh per år.
NorthConnect vil også redusere flaskehalskostnader mellom NO5 og tilstøtende områder (som med
dagens nett vil øke betydelig etter at NordLink og NSL er tatt i drift).
NorthConnect kan videre bidra både med spenningsregulering og sørge for opprettholdelse av
kortslutningseffekt i transmisjonsnettet.
Spenningsregulering
Problemer knyttet til leveringskvalitet og spenningsforhold i nettet er størst i områder med stor
ubalanse mellom produksjon og forbruk. Mens frekvenskvaliteten er en mer global parameter, vil
spenningskvaliteten i større grad være knyttet til lokale forhold. Tilfredsstillende spenningsforhold
i transmisjonsnettet sikres både gjennom regulertransformatorer, reaktorer, kondensatorbatterier
og SVC-anlegg fra systemoperatørs side. Produksjonsenheter skal i henhold til både gjeldende og
kommende (RfG) tilknytningsbestemmelser kunne opereres både kapasitivt og reaktivt.
I perioder hvor ingen eller få større magasinverk kjører i NO5, kan det bli spenningsproblemer,
men Statnett kan håndtere dette gjennom spesialregulering ved behov. NorthConnect vil opplagt
utgjøre et positivt aktivum for Statnett fordi strømretteranlegget i prinsipp kan betraktes som et
stort SVC-anlegg når det gjelder muligheten til å bidra med reaktiv produksjon (typisk opptil +/60% av ytelsen tilsvarende +/-900MVAr som vil utgjøre et betydelig bidrag i området).
NorthConnect vil derfor ikke ha noen negativ påvirkning på spenningskvaliteten i området, men vil
derimot virke stabiliserende.
Kortslutningsytelse.
Tidligere HVDC teknologi basert på LCC-teknologi hadde krav om minimumsnivåer for
kortslutningsytelsen for å unngå funksjonsfeil i strømretterutstyret (kommuteringsfeil). Dagens
moderne VSC-teknologi har ikke krav til kortslutningsytelse, men kan tvert om levere
kortslutningseffekt om det skulle være behov for det. Vern er avhengig av at kortslutningseffekten
i transmisjonsnettet overskrider et visst minimumsnivå for å fungere tilfredsstillende.
Strømretterstasjonene som inngår i NorthConnect systemet vil derfor kunne bidra med
kortslutningseffekt ved behov.
NorthConnect planlegger å designe både kabel og strømretterstasjonene for å tåle betydelig
temporær overlast, idet merkostnadene forbundet med dette synes å være akseptable.

7.

DE

OVERORDNEDE

SYSTEMDRIFTSUTFORDRINGENE

MÅ

LØSES

UAVHENGIG

AV

NORTHCONNECT
Det kan være utfordringer knyttet til ytterligere kabler dersom man ikke får løst problemet knyttet
til strukturelle ubalanser. Imidlertid kan dette løses gjennom flere tiltak, men det viktigste er å få
på plass kontinuerlig og raskere (brattere) ramping og kvartersoppløsning primært i
intradagmarkedet.

1

Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia
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Når det gjelder kvartersoppløsning i intradagmarkedet krever Vinterpakken at det er på plass i
Europa senest 2025. I henhold til planene som Statnett har lansert, skal denne løsningen være på
plass i det nordiske markedet omkring 2019/2020. Når dette er på plass er den viktigste barrieren
som begrenser utnyttelsen og kompliserer driften av mellomlandsforbindelene fjernet. Det
forventes at det innen samme tidsrom innføres kontinuerlig og raskere ramping på
utenlandskablene slik at en unngår de store sprangvise endringene rundt timesskift, som kanskje
representerer en av de største utfordringene i systemdriften i dag. Denne endringen fører også til
at det er mulig å redusere tiden det tar å snu effektflyten på kabelen, noe som med dagens
løsninger og begrensninger vil ta flere timer. Raskere endring av effektflyten innebærer at kabelen
utnyttes mer effektivt i forhold til prisdifferansene i markedene og verdiskapningen økes.
De nordiske systemoperatørene har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for
automatiske sekundærreserver (aFFR). Dette markedet skal etter planen være i drift våren 2018.

Figur 7-1: Eksempel på initiell geografisk fordeling av 300 MW aFFR i Norden (kilde Statnett)

De automatiske reservene blir imidlertid initielt fordelt geografisk (jfr. Figur 7-1), og så kan det
handles med disse ressursene innbyrdes mellom områder og land dersom det er ledig
overføringskapasitet på forbindelsene mellom områdene. Det må forventes at etableringen av
NorthConnect vil skape økt etterspørsel og dermed verdiskapning for norske produsenter i NO5
fordi behovet for aFFR øker i NO5 når NorthConnect kommer i drift.
Det jobbes også med forbedringer i planleggings- og aktiveringsprosesser samt innføring av mer
automatisert gjennomføring av balansering i driften. Det er derfor realistisk å se for seg at de
viktigste tiltakene for å forenkle dagens krevende systemdrift (kvartersoppløsning - i det minste
for intradagmarkedet - og kontinuerlig ramping) vil være på plass i god tid før NorthConnect settes
i drift. Følgelig er risikoen for forsinkelser eller manglende effekt av disse tiltakene betydelig
redusert på nåværende tidspunkt sammenlignet med situasjonen da NSL og NordLink fikk
konsesjon, hvor det var mer uklart både om og når slike nødvendige systemdriftsmessige
forbedringer ville komme på plass. I regi av ENTSO-E er det nå utviklet/under utvikling Networkcodes/Guidelines som ytterligere understøtter denne utviklingen mot et felles europeisk regelverk.
Så langt vi har forstått vil tredje energipakke bli vedtatt innført i Norge i løpet av 2017, og det
felles europeiske regelverket vil da måtte innføres både i Norge og våre naboland.
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NorthConnect er innforstått med at dersom de nordiske løsningene ikke kommer på plass i tide, vil
det innebære en viss risiko for at det må innføres handelsrestriksjoner på forbindelsen i en periode
slik som det i dag er innført for Skagerak 4 og NordNed. Det samme vil imidlertid også være tilfelle
for de øvrige forbindelser (NSL og NordLink) og vil derfor føre til en reduksjon i lønnsomheten for
disse kablene. Statnett har derfor selv klare insentiver til å få disse løsningene raskt på plass og
har derfor inntatt en pådriver rolle i Norden i denne utviklingen. Vi legger derfor til grunn at
konsesjon kan tildeles selv om disse forhold ikke er endelig avklart, på samme måte som for NSL
og NordLink ut fra et likebehandlingsprinsipp.

8.

DET ER IKKE BEHOV FOR DRIFTSERFARINGER FØR NORTHCONNECT GIS KONSESJON
Det er bl.a. i energimeldingen hevdet at det er nødvendig for å høste erfaringer fra øvrige
mellomlandsforbindelser (les NordLink og NSL) før nye forbindelser etableres. NorthConnect mener
at det i denne sammenheng er viktig å skille mellom betingelser for å gi konsesjon og
driftserfaringer som bør foreligge før en ny forbindelse settes i drift.
Vi kan ikke se at det finnes argumenter som tilsier at det er nødvendig med driftserfaringer før
NorthConnect kan tildeles konsesjon. Det ble gitt konsesjon til Statnetts egne prosjekter (NordLink
og NSL) før Skagerak 4 ble satt i drift, altså før driftserfaringer forelå. Skagerak 4 er den første
HVDC forbindelsen som er basert på den nye VSC-teknologien og representerte et teknologisk
sprang, og dersom argumentet om at konsesjon ikke skulle kunne gis til nye
mellomlandsforbindelser før tilstrekkelig erfaringer foreligger virkelig er avgjørende for Statnett,
burde ikke konsesjon til NordLink og NSL vært gitt. Det er også bemerkelsesverdig at det ble gitt
konsesjon til to nye forbindelser i samme nettområde (NO2) før driftserfaringer fra Skagerak 4 og
den nye teknologien forelå. Statnett har imidlertid begrunnet dette med at erfaringene fra Skagerak
4 likevel ville foreligge før NordLink og NSL ble satt i drift og at det derfor var tid til å ta med
driftserfaringene fra Skagerak 4 i utviklingen av NordLink og NSL. Vi kan ikke se at NorthConnect
i prinsippet er i en annen situasjon, da driftserfaringene fra NSL og NordLink vil kunne hensynstas
i NorthConnect i god tid før idriftsettelse. Vi legger derfor til grunn at konsesjon kan tildeles før
NSL og NordLink er satt i drift ut fra prinsippet om likebehandling.
Dersom likebehandlingsprinsippet ikke skal gjøres gjeldende for NorthConnect, må det derfor
anføres vektige faglige grunner fra Statnetts side for å begrunne forskjellsbehandlingen i forhold
til Statnetts egne prosjekter. En slik faglig begrunnelse fra Statnett har NorthConnect ikke fått.

9.

TILSTREKKELIG

TID

TIL

Å

INNHENTE

ERFARINGER

FØR

IDRIFTSETTELSE

AV

NORTHCONNECT
NorthConnect mener at det er viktig å utnytte Statnetts driftserfaringer fra øvrige forbindelser,
både de som er i drift og de som er under bygging, i prosjektutviklingen av NorthConnect på samme
måte som erfaringene fra Skagerak 4 blir benyttet i utviklingen av Statnetts egne prosjekter.
NorthConnect vil derfor, ikke minst i egen interesse, initiere et tett samarbeid med Statnett i
prosjektutviklingsfasen for å sørge for at eventuelle framtidige driftsutfordringer kan løses i
samarbeid, og at Statnetts driftsorganisasjon, som i praksis vil være operatør for kabelen, blir
tilstrekkelig involvert i prosjektet på et tidligst mulig tidspunkt.
NorthConnect mener at det er tilstrekkelig tid for Statnett til å skaffe seg den nødvendige
driftserfaring gjennom en 2-3 års driftsperiode etter idriftsettelsen av NordLink og NSL fram til
NorthConnect settes i drift. I tillegg vil Statnett ha om lag 7 år på å analysere systemeffekter frem
mot idriftsettelse av NorthConnect. Her må det nevnes at Statnett selv sier at det tok omkring ett
år før alle driftsmessige forhold rundt Skagerak 4 var avklart.
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NorthConnect har derfor forutsatt et tett utviklingssamarbeid med Statnett og at det inngås egen
driftsavtale med Statnett om selve operasjonen av kabelen. Det er gjennomført innledende møter
om dette.

1-1
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DEL V – PROSJEKTPLANER

NorthConnect utvikler en utenlandsforbindelse mellom Norge og Skottland og eies av fire
store, offentlig eide, nordiske energiselskap. Forbindelsen skal stilles tilgjengelig for de
åpne, og regulerte energimarkedene.
Ved begynnelsen av 2017 er flere viktige milepæler nådd; nettavtale og tillatelse til
landanlegg i Peterhead, status som EU PCI-prosjekt, CEF finansieringsstøtte gjennom EU,
søknad om anleggskonsesjon i Sima og denne søknaden om utenlandskonsesjon.
1.

OVERORDNET BESKRIVELSE
NorthConnect planlegger å bygge, eie og drifte en likestrømsforbindelse mellom Peterhead i
Storbritannia og Sima i Norge. Forbindelsen har følgende tekniske hovedtrekk:
•
•
•
•
•

655 km undersjøisk kabel
Likeretterstasjoner i Sima og Peterhead med VSC-teknologi
1400 MW kapasitet i mottagende ender
+/- 500kV spenning
Anleggene er designet for minst 40 år levetid

På norsk side vil sjøkabelen føres frem til Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. Ilandføringssted i
Storbritannia er like sør for Peterhead i Skottland. Bygningsmessige og tekniske beskrivelser finnes i
søknaden om anleggskonsesjon som ble sendt til NVE i mars 2017.

Figur 1-1: Oversikt over trasekorridor for NorthConnect
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EIERSKAP
Samarbeidet om HVDC-kabelprosjektet utføres via NorthConnect som er et joint venture mellom
Agder Energi AS (22,25%), E-CO Energi AS (22,25%), Lyse Produksjon AS (22,25%) og
Vattenfall AB (33,25%). NorthConnect er registrert i Norge.
EU-direktiv 2009/72/EF stiler krav om unbundling mellom nett og produksjon for å sikre
markedstilgang for overførings-forbindelser. Vilkår for unbundling når det gjelder drift, vedlikehold
og reinvesteringer i en utenlandsforbindelse, vil sikre markedsintegriteten.
Med forbehold om driftsstans vil NorthConnect i hovedsak legge fram et «nothing to unbundle»argument, men dette må undersøkes nærmere sammen med reguleringsmyndighetene og EU. Hvis
dette ikke vil la seg gjennomføre, anerkjenner selskapet at prosjektets eierskapsstruktur kan måtte
endres tilsvarende før kabelen settes i drift.

3.

PROSJEKSTATUS
NorthConnect skal etter planen være i drift innen utgangen av 2022.
De siste tre årene har fremdriften av prosjektet vært redusert i påvente av endring av energiloven
slik at ikke TSO-kontrollert kabelprosjekt kan få konsesjon. Prosjektet har i denne perioden bare
utført kostnadseffektivt utviklingsarbeid der dette har latt seg gjøre i Storbritannia og Norge.
Milepæler som er oppnådd til nå omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Forretningsplan utarbeidet med detaljerte inntekts-/velferdsanalyser (siste i 2016)
Avtale om nettilknytning sikret i Peterhead (2012)
Offshore trasé definert og forundersøkelse om ilandføring av kabel mellom Peterhead og
Simadalen fullført (2013)
Valg av ilandføringspunkt og avtale om tomt for landanlegg i Simadalen i Norge (2014)
Tillatelse til å bygge landanlegg sikret i Peterhead (2015)
Driftskonsesjon i henhold til den britiske elektrisitetsloven, Electricity Act, innvilget av
Ofgem (juni 2016)
Europeisk status som TYNDP-prosjekt i 2014 og 2016 (oppført på EUs første og andre liste
over prosjekter av felles interesse, PCI) og også definert som et prosjekt i kategorien
E-Highways 2050
Søknad om Cap & Floor-regulering på britisk side. Søknaden er godkjent av Ofgem og er
nå under behandling for IPA (Initial Project Assessment)
Økonomisk støtte gjennom EU med Connection Europe Facility (CEF) på 10 mill. EUR
Bekreftelse fra Statnett om Sima som egnet nettilknytningspunkt (mars 2017)
Oppdatert søknad om anleggskonsesjon sendt NVE (mars 2017)

Avtaler på norsk og britisk side
Nødvendige avtaler eller konsesjoner i Norge omfatter:
•
•
•

Avtale om nettilknytning
Anleggskonsesjon
Utenlandskonsesjon
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Statnett har i mars 2017 bekreftet at Sima er et godt egnet punkt for nettilknytning. Statnett og
NorthConnect må etterhvert inngå mer detaljert avtale om tilknytning i Sima.
Anleggskonsesjonen for innføring i Simadalen ble i første omgang sendt inn i 2013. Konsekvensutredningen og konsesjonssøknaden er etter den tid oppdatert og ble sendt NVE i slutten av mars
2017.
Tidsrammene for de norske konsesjonene er basert på gjeldende TSO-reguleringsprosesser i
Norge. Konsesjonsbehandling og avtale med Statnett som første ikke-TSO-prosjekt i Norge kan
være en utfordring for fremdriftsplanen for prosjektet. I følge EUs infrastrukturregler for prosjekter
av felles interesse (PCI-prosjekter) skal reguleringsmyndighetene og øvrige myndigheter i
medlemsstatene imidlertid ikke bruke mer enn 18 måneder på å behandle søknaden.
National Grid utførte i 2016 en analyse av Peterhead som nettilknytningspunkt. Tidligere
tilknytningsavtale i Peterhead vil i løpet av 2017 bli revidert for å bli tilpasset avtaler for prosjekter
som i dag gjennomgår en Connection and Infrastructure Options Note (CION) prosess. I tillegg må
det søkes om en offshore byggetillatelse, dvs. en Marine Licence, fra Marine Scotland, som vil
omfatte gjennomføringen av den primære sjøbunnsundersøkelsen og andre marine undersøkelser.
På britisk side er utviklings- og godkjenningsaktivitetene som gjenstår for at prosjektet skal nå en
endelig investeringsbeslutning, mye mer detaljert enn på norsk side. Den innledende prosjektvurderingen (IPA) i Cap and Floor-søknadsprosessen skal utføres av Ofgem og startet etter at
søknaden ble sendt i slutten av oktober 2016. IPA skal avgjøres i mai 2017.
EU-status og støtte
Som ledd i den europeiske infrastrukturpakken godkjenner ENTSO-E jevnlig en liste over prosjekter
som anses å stor betydelig for det indre markedet, forsyningssikkerheten og/eller bruken av
fornybare energikilder. Disse prosjektene blir en del av den europeiske nettutviklingsplanen TYNDP,
som fornyes annethvert år.
NorthConnect-prosjektet var første gang vurdert i 2013, noe som endte med at prosjektet ble
godkjent som en del av EUs første liste over prosjekter av felles interesse (PCI).
NorthConnect søkte og kom med blant prosjektene i TYNDP 2014. Disse prosjektene gikk videre til
utvelgelsesprosessen for EUs andre liste over PCI-prosjekter. Da denne ble avsluttet i 2015, var
NorthConnects med på listen, men denne gangen het det at prosjekter som berører Norge og
Storbritannia, vil omfatte «én eller flere av NSN og NorthConnect» (på den første listen over
prosjekter av felles interesse het det «én av»). NorthConnect fikk også, som ett av en mindre
gruppe prosjekter, status som E-Highways 2050-prosjekt. Dette er i hovedsak de overføringsprosjektene som ifølge EU-Kommisjonen ventes å inngå i et europeisk supernett innen 2050.
NorthConnect ble i slutten av 2016 igjen vurdert som et prosjekt med høyest ranking for EU ved å
komme med i TYNDP 2016.
Under TEN-E-forordningen vil PCI-prosjekter motta spesiell støtte fra EU; administrativt gjennom
en mer strømlinjeformet og raskere konsesjonsbehandling og økonomisk ved at prosjektene har
rett på støtte fra CEF (Connecting Europe Facility), som er EUs støtteordning for infrastrukturprosjekter av felles europeisk interesse, samt tilgang til finansielle instrumenter fra Den europeiske
sentralbanken.
NorthConnect fikk i februar 2017 tilsagn om 10,7 mill. EUR i finansiell støtte fra CEF for dekning
av inntil 50 prosent av kostnadene til tekniske, økonomiske og fysiske undersøkelser frem til
investeringsbeslutning.
Den strømlinjeformede konsesjonsbehandlingen garanterer at prosjekter går gjennom godkjenningsprosessen i løpet av en periode på 18 måneder fra den formelle søknaden mottas.
I Storbritannia har DECC (nå BEIS) og de skotske myndighetene innført en strømlinjeformet
konsesjonsbehandling, og de har utarbeidet og blitt enige om et rammedokument som viser
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hvordan Storbritannia skal oppfylle tidskriteriene i EUs infrastrukturregler. NorthConnect har
imidlertid avtalt at søknader kan sendes inn trinnvis til de lokale konsesjonsmyndighetene (den
skotske regjeringen, Aberdeenshire Council og Marine Scotland), på grunn av at bestemmelsene i
den norske energiloven har vært uavklart. Det betyr at konsesjonsprosessen fra begynnelse til
slutt sannsynligvis vil ta lengre tid enn normal maksimaltid.
I Norge begynner imidlertid 18-månedersfristen å løpe når søknaden mottas av myndighetene.

4.

FREMDRIFTSPLAN
Det mest omfattende arbeidet som er nært forestående er sjøbunnsundersøkelser, som er en del
av detaljplanleggingen (se figur 4.2). Første del av sjøbunnsundersøkelsene nær land på skotsk
side ble utført i desember 2016. Undersøkelser for resten av Nordsjøen og for Hardangerfjorden
vil bli gjennomført i 2017.
Andre større arbeider som gjenstår fram til investeringsbeslutning er planlegging, og utvikling av
pakker og kontrakter for leverandørmarkedet, samt finansiering.

Figur 4-1: Tentativ fremdriftsplan for prosjektet

