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1 Innledning

forbindelse med en mulig ilandføring av olje/gass fra Goliatfeltet til Finnmarkskysten har
Hasvik kommune bedt S1NTEF Byggforsk, Kyst og havnelaboratoriet om å gå igjennom de til-

gjengelige dokumenter som knytter seg til muligheten for ilandforing til Donnesfjord på Sørøya.
Disse dokumentene er:

• Infrastruktur og beredskap, olje- og gassvirksomheten i Finnmark. Kystverket 20. juli
2007.

• Vurdering av arealbehov ved omlasting av olje av Paul Nedrum AS. Teknisk rapport

utarbeidet for Kystverket 02-08-2006.

• Goliat Development Project Assessment of Tanker Operations. Report No 2007-1526.
Revision No 1. Det Norske Veritas.

For å ha et utgangspunkt til å vurdere foreligaende dokumenter har vi innledningsvis funnet det
nyttig å gjøre noen orienterende vurderinger av de maritime forhold i Dennestjord.

Detle notatet innekolder prosjektinforrnasjon og forelopige tesullater som underlag foe endelig poosfektrapport
SINTEF helter ikke for innholdet og tar foroebolu mot giengIkelss
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2 Belgeforhold

2.1 Generelt

I Dønnesfjorden vil det opptre både havbølger og vindsjø. Havbølgene brer seg sydover Galte-
fjorden og en del bølgeenergi dreier inn i Dennesfjorden. Havbølgene er størst innover i Galte-

fjorden for bølgeretninger mellom N og NV. Vindbølger settes opp over Galtetjorden —
Dønnesfjorden fra en sektor mellom SØ og NØ. Langperiodiske bølger, bundne eller frie
utelukkes ikke.

Det er så langt vi kjenner til ikke utfort bølgemålinger i Donnesfjorden eller i Galtefjorden. For å
gi et estimat av bølgeforholdene kan en da ta utganospunkt i statistiske bølgedata på havet utenfor,

såkalte hindcast bølgedata, beregnet ut fra vindfelt. Deretter korrigeres bølgene for de endringer
som topografiske og bunntopografiske forhold medfører når bolgene går mot land eller inn

florder. Dette er effekter som skjerming, refraksjon, diffraksjon, refleksjon og brytning.

For å beskrive vindbølger, krapp fjordsjø, benyttes sammenhengen mellom bølgehøyde,
vindhastighet, varighet av vind og strøklengde. Strøklengden er den strekning vinden har til å
generere bølger over.

2.2 Havbølger

For kysten utenfor Donnesfjorden er det nærliggende å ta utgangspunkt i bølgedata for Sno-
hvitfeltet. Dette datamaterialet inkluderer både hindcastdata og målinger og gir etter vår

oppfatning et godt utgangspunkt for beskrivelse av bølgene også utenfor Sørøya for bølger fra den
aktuelle retning. I tabell 2.1 er bølgestatistikk i fri sjø for Snøhvitfeltet vist.

Tabell 2.1 Bølgestatistikk fra Snøhvitfeltet.
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De aktuelle retningene for pågang mot Galtefjorden er sektorene 3450— 150(N) og 3150— 3450
(NV).
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Sektor sannsynligheten er 3.8 % for retning 3150— 15° og 6,4 % for retning 315° — 345°. Mens

den er 31,9 % for retning 225" — 285°.

2.3 Bølger ved åpningen til Dennesfjorden

Forutsettes det at bolgene i fri sjo har en retningsspredning som er normalfordelt med et bestemt
standardavvik kan skjermingseffekten fra landområder beregnes. For et standardavvik på 20° har

vi beregnet skjermingskoeffisienten midtfjords i Galtefjorden i området Russeviknesset — Pamp-
vikskjæret. lfr. Figur 2.1. Det er i dette området holgene sprer seg mot og inn i Donnesfjorden.

OKritverket/Norge Deg- alt

Figur 2.1 Utsnitt av stekart
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Beregningene viser at skjermingskoeffisienten 0.7 for den ugunstigste bølgeretningen (330°).
Dette gir at bølgene i Dønnesfjordens åpning er:

1 år
10 år

100 år

Els= 4.7 m

= 6.2 m
7,6 m

Tp = 12.5 s

Tp = 14,0 s
Tp 15,2 s

Det er ikke korrigert for bunntopografiske effekter som refraksjon siden det er midtfjords. Mot
land på begge sider av florden vil energien spre seg og bølgehøyden reduseres.

Ved Veidnesgrunnen øst av Russefjellneset vil refraksjon i første rekke, men også diffraksjon,
medføre en gradvis endring av bølgeretning og bølgehøyde. Figur 2.2 illustrerer bølgenes
retningsendring som følge av bunntopografien. De skisserte linjene er såkalte bølgeortogonaler,
og mellom ortogonalene skal energien være konstant. Spredning av ortogonalene viser at bølgene
reduseres. Det presiseres at dette kun er en skisse, dog basert på erfaring.

Ved Veidneset vil diffmksjon gjøre seg gjeldende. Den kombinerte effekt av diffraksjon og
refraksjon er vurdert til en faktor på K = 0.3 langs land i området Veidnes — Klubben. Dette gir

følgende bolgehoyder:

I år
10 år
100 år

Ela 1.4 m
= 1.85 m

= 2.3 m

Tp 12.5 s
Tp — 14 s

Tp = 15 s

Bølgene vi ha en retning fra ØNØ mot VSV, dvs langs land og således være gunstig med tanke på
kai i området Klakken — Veidnes.

Dreier bølgene på havet mer mot nord eller nord-nordøst vil skjermingen av land øke i forhold til
345°-retningen, og bølgene som runder Russetjellnesset vil være lavere.
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Figur 2.2 Refraksjon rundt Russerjellneset (skisse).
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2.4  Vindbolger

Vindbølger fra en sektor mellom NNO og OSO er beregnet som funksjon av strøklengde og

vindstyrke. Resultatet er vist i Vedlegg I.

Bølgehoyder som funksjon av vind fra retning 67° (ON13).

Vindhastighet 1-15 Bølgehoyde Tp Bølgeperiode

10 m/s 0,5 m 2,7 s

15 m/s 0,8 m 3,2 s

17 m/s 1,0 m 3,45

20 m/s 1,2 m 3,6 s

25 m/s 1,5 m 4,0 s

30 m/s 2,0 m 4,45

Vi har ikke vinddata fra området som gjør det mulig å sene opp en representativ statistikk for

vindbolgene. Normalt vil vindhastigheter på 10 — 15 mis være begrensende for når større olje- og
gasstankere kan operere ved kai. Ved disse vindhastighetene vil vindbolgene være relativt

beskjedne, IL = 0.5 — 0.8 m, og taugbåter kan operere.

2.5  Langperiodiske bolger

Dette er bolger med perioder fra 30 sek og opp til 2 — 3 minutter. Disse finnes som frie lange
bølger som dannes ute på havet uavhengig av havbølgene, og bundne lange bølger som folger

havbølgene. De lange bølgene har liten amplitude i åpent farvann, men faller perioden sammen
med egenperioden på et fartøy kan resonanslignede bevegelser oppstå. Likeledes kan de lange

bølgene ha en periode som faller sammen med havneområdets egensvingeperiode, slik at det
oppstår en forsterkning av de lange bølgene. Ut fra dimensjoner og form på Dønnesfjorden er det
slik vi ser et lite sannsynlig at det vil oppstå resonanslignede fenomener knytet til lange bølger.
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3 Innseiling og manavreringsforhold

Ved åpningen av Galtefjorden er det 2 grunner, Oksegrunnen hvor dybden (minimumsdybde) ved
sjøkart 0 er angin til -28 m og Kamøygrunnen. der dybden er angitt til 34 m. Mellom Okse-
grunnen og Kamøygrunnen er det ca 1 — 1,5 km hvor vanndybden er storre enn 50 m. Ost for

Kamøygrunnen og mot land er det en bredde på ca 2 km der dybden er større enn 50 m. Lenger
inne i fjorden ved Veidnesgrunnen — Skarvskjæret er bredden ca 1.5 km, der vanndybden er storre
enn 50 m. De to grunnene Oksegrunnen og Kamøygrunnen vil på grunn av refraksjon tiltrekke seg
bølgeenergi og bølgehøyder over og bak disse grunnene vil være noe høyere enn i leden for øvrig.

Syd for en linje mellom Veidnesgrunnen og Skarveskjæret er det et forholdsvis stort areal med
radius ca 1,15 km for manøvrering før kursen settes mot Dønnesfjorden, som også har en bredde
på ca 1,5 km med vanndybde på ca 50 m.

Med disse dimensjonene skulle det være tilfredsstillende bredder på innseilingen og tilfreds-

stillende manovrerinesarealer for fartoy med størrelse Suezmax ca 150.000 DWT. Lengde 275 m,
bredde 45 — 50 m og dypgående 16 — 17 m.

Det er en forutsetning at seilingsleden er godt merket med nødvendige boyer og lykter.

Om onskelig vil det være oppankringsmuligheter i området sj d for Veidnesgrunnen —
Skarveskjæret, både ved oppankring med anker og ved utlegging av boye.
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4 Kystverket, infrastruktur og beredskap
Rapporten gir god informasjon om de rammebetingelser Kystverket mener bør ligge til grunn ved
valg av lokalisering knyttet til olje- og gassaktivitet i Finnmark. Vi merker oss at i listen over om-
råder som peker seg ut som best egnet for denne aktiviteten er ikke Donnesfjorden nevnt.

Rapporten gir retningslinjer for de krav som settes til de maritime forhold. Dette gjelder både
havneforhold og manøvreringsforhold, samt sikkerhetskrav ved inn- og utseiling. Av de krav som
stilles kan nevnes:

Havne- og manøvreringsforhold

• Bølgeforhold. Det skal ikke opptre langperiodiske bølger eller dønning ved eksportkaiene.

• Vindeksponering. Kriterier for å legge til kai bør normalt være vindhastigheter under 10 —

12 mis (10 min middelvind). Manovreringsområdet (innenfor I n m fra kai) bør være lite
eksponert for fallvind.

• Manøvrering. Ved hurtig avgang bor manøvreringsrommet i havneområdet være slik at
skipene enten kan snu for egen maskin eller forlate kai med kun en slepebåt i baugen. For
fartøy som går fra kai for egen maskin bør farledsbredden være 4 ganger fartoyets lengde.
Forlater fartøyet kai med en slepebåt vil krav til farledsbredde være mindre, dog avhengig
av vindretning.

• Maks signifikant bølgehoyde ved manovrering til og fra kai bor være under H, = 1.5 m for
å sikre taugbåtens effektive trekkraft i sjogang.

Sikkerhetskrav ved inn- og utseiling

Følgende prosedyre for innseiling må kunne tilfredsstilles med god margin:

• Skipet kan ikke påbegynne innseiling i den fastlagte seilingsrute for los er om bord. Det
må defineres et venteområde (A).

I risikosone I skal eskortetaugbåt være i område (B) og klar til assistanse. Risikosone I
strekker seg fra venteområde (A) til område (B).

• Før skipet er kommet til et forhåndsdefinert område (C) skal ytterligere 2 slepebåter gjøres
fast. Avstanden mellom område (B) og (C) er risikosone Il. Oppkobling av slepebåter må
skje mens fartøyet er i le for utsatte vind- og bølgepåkjenninger.

• Dersom innseilingen må avbrytes for område (C) passeres. skal egnede oppankringsplasser

med vanndyp 50 — 80 m være tilgjengelige.

• Dersom innseilingen må avbrytes før område (B), og egnede oppankringsplasser ikke
foreliger skal skipet kunne foreta nødvendig manover for å kunne fortsette ut i rom sjo
uten taugbåtassistanse.

• Alle skip vil fortrinnsvis ligge ved kai på en slik måte (baug ut) at de på kort varsel kan gå
ut fra kai for egen maskin.
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• I slike situasjoner er det viktig at havne- og utseilingsområdet har en slik form at skipet
raskt kan opparbeide tilstrekkelig styrefart (10 knop). Spesielt viktig er dette dersom

vinden overstiger 12 mis.

Rapporten gir også krav som stilles til samfunnsmessig infrastruktur og til arealer på land, også
for fremtidig vekst.

5 Arealbehov ved omlasting av olje

Rapporten er en teknisk rapport utarbeidet av Paul Nedrum AS og gir en del generelle krav til
arealbehovet for forskjellige lastesituasjoner. Disse er:

• Morfartøyet akterfortøyd til landfester

• Morfartøyet fortøyd til ankerboye

• SBM (single buoy mooring)

• Lasting/lossing ved kai

Utover de generelle arealkrav for fartoy på 100.000 DWT og 400.000 DWT gir ikke rapporten

noe spesifikt for Dørmesfjord.

6 Goliat Development Project —Assessment of Tanker Operations

Rapport no 2007-1526 fra Det Norske Veritas inneholder for det meste standard prosedyrer og
krav til seilingsforhold og havneforhold omtrent som beskrevet i Kystverkets rapport "Infra-
struktur og beredskap.

9

I kapittel 13.1.5 Dønnesfjorden er venteområde (A) angitt, likeledes område (B) for assistanse av
taugbåt og område (C) hvor ytterligere 2 taugbåter skal kobles på. Det er ikke gitt noen begrunn-
else for valg av områdene (B) og (C) og av risikosone I og Il. Det kunne kanskje være en bedre

løsning å trekke område (C) lenger mot syd, der bølge- og vindforholdene vil være noe roligere,
spesielt når værforholdene er mer nordlig eller mer vestlig. For et fartøy av "Suezmax- størrelse
som rapporten omtaler med dypgående 16 - 17 m er det dybder nok i dette området. Det angis at
bølgehoyden ikke bør være høyere enn Els = 3 m for tilkobling av escort taugbåt (Fin-First Voit
Tractor Type). Dette kravet vil sammen med vindforholdene være begrensende for når fartøy kan

tas inn til havneområdet.
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Dette vil imidlertid være tilfelle også for de fleste andre lokaliseringsalternativ all den stund
tilkobling av escorte taugbåt skal skje utenfor kysten.

kapittel 4 "Evaluation of proposal locationr indikeres det at dønning (swell) kan være et
problem i Donnesfjord. Det angis imidlertid ikke hyppiehet og høyde av dønningen.

Våre overslagsmessige beregninger viser også at det vil opptre donning i Donnesfjord i NV-lig
vær. Dønning på opp mot H = 1.4 m forventes på årsbasis. Bølgeretningen mot en eventuell
eksportkai er imidlertid gunstig, da bølgene vil komme inn mot baugen for et fartøy fortoyd med
baug ut. Våre overslaesmessige beregninger viser hoyst sannsynlig noe for hoye verdier på
dønningen. Ved å anlegge en  molo ved Indre Veidnes kan donningen reduseres. Før det fastslås at
donning vil være et problem som svekker regulariteten og sikkerheten og som utelukker en olje-
terminal i Donnesfjord bor det foretas en sikrere beregning av bolgehoyder og hyppighet av disse
når bolgene kommer fra NV. Det bor også inkluderes en vurdering av den skjerming mot donning
som kan oppnås ved å anlegge en molo på Indre Veidnes.

Det beskrives også at innseilingen til ytre havn kan bli komplisert under sterk nordvestlig vind, og
slik at dette vil gå utover regulariteten. Dette burde vært begrunnet ut fra vinddata og vind-
statistikk. Vi vil tro at regulariteten styres mest av krav til bolgehoyde i område (B) for tilkobling
av escorte taugbåt, og dette vil i hovedtrekk være det samme problem for andre lokaliteter.

Rapporten fra Det Norske Veritas konkluderer med:

• Innseilingsleden er akseptabel

• Havneområdet er godt

• Oppankringsområde i risikosone II er godt

• Avgang i en nødsituasjon er akseptabel, men marg nal

• Værforholdene er akseptable til marginale

• Donningsforholdene er marginale

At avgangsforholdene i en kritisk situasjon er marginale til akseptable er vanskelig å forstå ut fra
utsagnet i 14.3.2 at "There is suffIcient room to maneuvre and dock "bow of' as well as to
perform a controlled emergency departure from the export jetty".

Vi vil tro at værforholdene i Dønnesfjorden er omtrent de samme som i andre nordvendte fjorder i
denne delen av Finnmark,

Vi mener også at dønningsforholdene ved en eksportkai kan forbedres, om nødvendig med en
molo på Indre Veidnes.

10
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7 Konklusjoner

•

Rapporten fra Det Norske Veritas gir generelle retningslinjer for krav som stilles til de
maritime forhold både med hensyn til beseiline og til havner.

I I

•

De generelle krav er i god overensstemmelse med det Kystverket angir i rapporten "Infra-
struktur og beredskap, olje- og gassvirksomhet i Finnmark".

•

Når det kommer til den lokale vurdering av Donnesfjord og hvordan stedet tilfredsstiller
de oppsatte kriterier er vurderingsgrunnlaget heIler spinkelt.

•

Det antydes at dønning vil kunne være et problem. det antydes at værforholdene kan være
vanskelig, og det anty des at det kan være vanskelig med "emergene> departure".

•

Skal vurderingen av de maritime forhold ha noen verdi, burde de nevnte antydninger vært
bedre dokumenten. Det finnes tross alt en rekke data og kunnskap om bolger og vind på

Finnmarksky sten. som også er representative for mtersiden as. Soroya og innlopet til
Donnestjorden.

•

Ut fra de vurderinger vi har gjort vil det være fullt mulig å etablere en eksportterminal for

olje/gass i Donnesfjorden for fartoy av Suennax storrelse.

•

Hvor høy regularitet som kan oppnås kan ikke angis ut fra det arbeid vi har utfort. Men det

vil være stormperioder fra nordvest/nordost flere ganger pr år. som ikke tillater tilkobling
av escorte taugbåter i område (B). For område (C) vil også slike episoder inntreffe, men da
bare ved NV-lig vind

1 For øvrige vindretninger er fjordområder relativt godt skjermet mot havbølger. For

hyppigste vindretning som er sydvest vil vi tro at landområdet vil dempe vinden over
Dønnesfjorden.

•

Det er mulig å dempe donningen mot en eksportkai ved å anlegge molo i område av Indre
Veidnes.

•

De utførte vurderinger er kun knyttet til maritime forhold, og de ovrige retningslinjer for
areal på land og infrastruktur er ikke vurdert.
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VEDLEGG 1

Beregning av vindbølger i Dønnesfjorden
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•

Sarnrnendrag
Dønnesfjord Vindpark AS(sus) melder med dette en utvidelse av planlagte vindparkareal, meldt mars 2007.

Tilleggsmeldingen omhandler et planområde med en utvidelse til i alt ca 21 krn2.
Utvidelsen gjelder også omfang av anlegget som ble forhåndsrneldt med 100 MW installasjon.
Denne melding omfatter en utvjdelse til 200 MW installert effekt.
Rettigheter for planarealet er avtalt med Finnrnarkseiendommen i kontrakt av juni 2008.
Anlegget er forutsatt å innholde turbinstørrelser fra 2 - 6 MW med et antall av 35 -100 turbiner.
Totale kostnader for hele anlegget er beregnet til ca 2 400 - 2 500 mill NOK.

Parken er planlagt utbygd i tre trinn.

Trinn 1 vil omfatte en optimal utnyttelse av eksisterende nett over Sørøya, begrenset til ca. 25 MW.

Trinn 2 vil medføre utbygging av linjenett fra Dønnesfjord til lndrefjord ved Hammerfest, ï alt ca 45 km,
en nettforsterkning til 132 ky, som forutsettes etablert over Sørøya forbindelse med elektrifisering av Goliat.
Det forutsettes i denne melding at deler av linjen; lndrefjorddalen, Hammerfest - Sandøybotn utredes
som tras4 for Goliat av Eni Norge. Vindkraft Nord vil utrede traséen mellom Dønneshord og Sandøybotn.
(ca. 16 km). Dette byggetrinn vil begrenses av den kraftmengde som kan leveres til Goliat/andre installasjo-
ner i forbindelse med olje-/gassvirksomheten, samt til regionalnett i Finnmark - og lokalt forbruk.
Dette byggetrinn anslås til optimalt 100 MW.

Trinn 3. Full optimalisering til 200 MW vil bygges samtidig med etablering av forsterkning i sentralnettet:
420 kV Balsfjord - Skaidi. Vindparken vil fra dette tidspunkt i sterk grad kunne bidra ved elektrifisering av
utvidet aktivitet i Barentshavet- eks Snøhvit, tog 2.

1. Bakgrunn

Vindkraft Nord AS sendte forhåndsmelding for Dønnesfjord Vindpark i m ars 2007.
Forhåndsmeldingen ble sendt for et anlegg på 100 MW, med et planområdet på ca. 11 krnk
Planområdet er utvidet for å gi mulighet til en større installasjon,- og også større fleksibilitet ved layout for
parken.

Dette i samråd med Hasvik kommune som også ønsker tilrettelegging for vindkraft og annen industriell
virksomhet i dette området.

Via et justert planområde har en mulighet for eventuelle tilpasninger mht radarpåvirkning, trekkveier for rein
og eventuelt andre begrensninger som måtte avdekkes via ulike fagutredninger.

Bakgrunnen for utvidelsen er også forventinger om stadig økende behov for energi, i relasjon til olje- og
gassvirksomheten utenfor Sørøya og øvrig industriaktivitet i Finnmark. At en andel av el-forsyningen kan
komme fra ren, fornybar vindkraft til denne aktivitet må regnes som et viktg tilskudd for den totale
energiaktivitet i dette området, - hvor fossile kilder utgjør en hovedeksponering.

Vindparkens plasserIng gjør denne til nær geografisk nabo til for eksempel Goliat som liggerca 65 km
nordvest for Dønnesfjord .

En vindparketablering i Hasvik kommune, vil også gi betydelige impulserfor aktivitet. næringsutvikling og
bosetting i en kommune og i et område, som utgjør et av de viktigste influensområder til aktiviteten utenfor
kystli njen.

Gode samfunnseffekter kan forutses. både i form av mer tilgang til elektrisk energi, økte skatteinntekter til
kommunen og direkte tilknyttet aktivitet og sysselsetting ved etablering av vindkraftanlegget.



2. Kraftbehovet/energiproduksjon i Vest-Finnmark

Produksjon kommende år

Frem til 2015 er det forutsatt at behovet for kraft ved olje-/gassinstallasjonene dekkes via egengenerenng
(Snehvit).

Fra 2015 forventes ny landbasert gasskraftproduksjon i Harnmerfest, med 0,5 - 0,7 TWh, og at
vindkraftproduksjonen i Finnmark kan gi mellom 1,4 og 3,5 TWh.

Kraftbehov FinnmarkT
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Figur 1; Forventet energibehov Fmnmark

• Petroleumsindustn
- Snmhvit 2 ligger inne i alle scenarier i 2015 (+2,4 TWh)
- Snmhvit 3 ligger inne i alle scenarier i 2025 (+2,4 TWH)
- Ett nytt prosessanlegg (+2,4 TWh) i 2025

Tre nye prosessanlegg (+7,2 TWh), etter 2025.

• Forutsatte (storre) nettiltak
- Ny ledning BaNfjord - Hammerfest ligger inne i alle scenarier utenom  Basis 2075.

Refo Hommst Energr 2006  og 5farrint progroser

• Petrokjerni i Øst
• Snøhvit Tog III

• Goliat

• Bidjovagge

D Sydvaranger
D Snøhvit Tog

• Nye fiskebruk

• Snøhvit Tog I

• Basis Finnmark
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3. Nettløsn in ger

I forhold td kapasitet i nettet er det naturlig å vurdere anlegget utbygget trinnvis.

Trinn 1

Dønnesfjord Vindpark kan tenkes utbygd i tre trinn, hvor den første utbyggingsdel begrenses mot kapasitet i
nåværende nett over Sørøya, med inn til 25 MW installasjon.

Ved en utvidet nettanalyse, avdekkes større kapasitet i nettet enn de begrensninger som er lagt til grunn i
konsesjonssøknaden for Sørøya Vindpark. Sammendrag fra oppdatert nettanalyse,

På grunn av at det vil gå en del last på Sorøya vil ikke hele produksjonen bli oveTørt til Kvalsund. Beregningene viser
at det i nettet er kapasitet for ovetforing av  større produksjon enn de planlagte 15 MVA.

Flaskehalsen i ovelforingen er  T1  i Kvalsund trafostasjon. Denne har ved makslast (gjennom  T7)  en last på 16 MVA.
Dette medforer at en kan øke ovedøringen med 14 MVA. Ved normal  drift  av  Porsa kraftverk vil ikke denne situasjo-
nen oppstå på grunn av at en om sommeren kjører med mindre produksjon i  kraft verka. Dette vil gi bedre kapasitet
ogsd i T7. Disse beregningene viser at en under normal  drift  vil ha en kapasitet på å kunne ovetfore kraft fra et 25
MVA produksjonsantegg, noe som gjør det interessant å se på høyere installert produksjon i vindparken.

Trinn 2

Det henvises til ulike alternativer for nettilknytning gitt i beskrivelser i forhåndsmeldingen av mars 2007 som
fortsatt kan være aktuelle. I tillegg er det utredet et trasealternativ for elektrifiseringen av Goliatfeltet som kan
gi gode effekter, dersom man ser vindparken i en slik sammenheng. Konsesjonssøknaden med nettutredning
vil forutsette en traseløsning via via Sørøya — som knytter sammen et sterkt nett fra land til feltet, med avgrei-
ning til vindparken i Dønnesfi ord. Dette alternativ er beskrevet som trasealternativ 3 i ENI's melding; elektrifi-
sering av Goliat. Tiltakshaver vil utrede den del av nettløsningen som knytter sammen vindparken med nettet
via Sandøybotn til Goliat.

Eni har allerede på meldingsstadiet fattet en beslutning ifilt trasevalg for elektrifisering av Goliat. En trase
over Sørøya har vært vurdert, men sely om alternativet vurderes av Eni til å være teknisk mulig, awises det på
generell basis som et dårligere alternativ enn foreslått løsning på de fleste avgjørende kriterier som Eni legger
til grunn.

Basert på Enis alternativ 3 med trasevalg over Sørøya, har det blitt utarbeidet et notat som redegjør for de
tekniske forholdene omkring en slik løsning. Notatet er utarbeidet av jøsok Prosjekt AS. Alternativet er her
foredlet videre og ulike tekniske forhold belyst for å understreke alternativets aktualitet. Kort oppsummert vil
en slik løsning kunne gi følgende synergier:

• Dønnesfjord vindpark, med installert effekt inntil 200 MW, vil kunne tilknyttes 132 kV ved Sandøybotn
trafostasjon

• Ved å bygge ca 10,4 km med 132 kV luftledning kan man sanere ca 45,4 km med 66 kV luftledning på
Selland og Sørøya. Man vil da slippe å reinvestere i eksisterende nett som er 30 år gammelt.

• En 132 kV løsning vil gjøre stromforsyningen til Søroya mer sikker og stabil samt gi mindre overføringstap
for allmenn forsyning.

Notatet presenterer også en økonomisk vurdering hvor fokuset har vært å synliggjøre differansen i kostnader
mellom Enis valgte løsning og alternativ 3 over Sørøya. I et 20 års tidsperspektiv hvor reinvestering i eksiste-
rende linjer vil aktualiseres hvis ikke nye linjer bygges, ser vi at en begrenset rnerinvestering i størrelsesorden
10 -15 NINOK vil kunne legge til rette for de synergier som synliggjøres i dette notatet.

Troll Power. Bergera ropport av 22.07.08.

'Jcisokprojekt. novembef 2008
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Tabell 1; Nettkostnader ved to  alternativ tilkoblingspunkter for Dønnesflord Vindpark

Dimensjonerende for dette trinn vil være mulige leveranser lokalt, energiforbruk ved mulig ilandføring„ kraftbehov
ved drift av Goliatfeltet, samt forsyning til det regionale kraftbehov. Maksimalt anslås ca 100 MW i dette trinn.

Trinn 3

Et 3. byggetrinn ses som naturlig å fase inn i nettet samkjørt med etablering av sentralnettforsterkningen (420 KV)
mellom Balsfjord og Skaidi som er under planlegging av Statnett. Denne utbygging er tidsmessig samkjørt med
utvidelsen av neste byggetrinn for Snøhvit (tog 2), som er tidfestet 2015. Ved denne utvidelsen vil vindparken kunne
utnytte linjekapasitet fullt ut — og bygges ti/ 200 MW installasjon.



4. Beskrivelse av det utvidede området
Ut over kjerneområdet som ble meldt i forhåndsmelding av mars -07 omfatter denne tilleggsmelding
Finnmarkseiendommens områder mellom Vardfjellet i vest og det opprinnelige planområdets grense mot
Kanonfjellet.
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5. Eiendomsforhold

— Fig 4b. Utvidet planomrode – grønn linje.

-

"

Fig 4a. Hele planområdet med mulig
turbinplassering – begrensninger pga.
radarpåvirkning  (rød sone)

111~••••
No~ 1411•M"

c.

Området er rettighetssikret via avtale mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Vindkraft Nord av juni 2008.
Avtalen sikrer Vindkraft Nord eksklusiv rett til utredning og drift av vindpark innenfor det avgrensede areal.

En mindre del av planarealet i nordøst er eiet av en privat grunneier (gnr 8, bnr 4). Eiendommen ligger i den
mest rnarginale del av utredningsområdet – og det er foreløpig ikke igangsatt forhandlinger med eier.
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6. Utvidelsen — konsekvenser

6.1 Reindrifi

Det er gjennomfort flere kontaktmoter med remdriftsdistriktet og man har forvenfinger til at denne dialogen
skal gi resultater I figur 4 er d.sse begrensninger lagt inn som forutsetninger ved plassenng av turtmer.

6.2 Radarpdvirkning

6.2.1 Påvirkning pd forsvarets radar ved Sonaer

Teleplan har utredet påvirkning fra vindparken for Forsvarets radaranlegg på Fuglen ved Sorvær og på værrada-
ren pa Skonnertfjellet Figur 5 og 6 vrser hvordan radaren kan pavirkes fra turbinene ved ulike tårnhøyder (se
også figur 4a)
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6.2.2 Påvirkning, veerradar pd Sluskefiellet
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Figur 5;
Analyser sans
viser påvirknin-
ger på  Forsvarets
radaraislegg ved
Sørvær, basert
på ulike høyder
på turbiner.

Figur 6;
Analyser sarn
viser vindpar-
ketts påvirknin-
ger på vcerradar
på  Skannertfiel-
let, busert på
ulike høyder på
turbiner



6.3 Kulturminner

Fra befaringsrapport, utført av N IKU, høst 2008. oppsummeres:

Påviste kulturrninner er, med ett unntak, sannsynligvis tilknyttet jakt på rein. Nyere tids bruk av området har stedvis •
(spesielt i relativ nærhet av vei) satt mindre spori områdeL

Vardene er plassert i rekker for enstorde/langs høydedrag eller daldra& Varderekkene oppfatteså inngå i fangstsys-
tem tdknyttet jakt på rein. Videre er de to nyregistrerte kjøttgjemmene funnet i nærheten av slike system av vardec
og antas å ha tilknytningtil dissesystemeneDet påvisteskyteskjuletpekerogsåmot fortidigjakt på rein. Fangstsys-
ternene i planområdet virker gjennomgående godt bevart. Det enesteå bernerke var at noen av vardenenå heller
kraftig. Flere av varderekkene er godt synlige i terrenget. Kulturminnene vurderes å innehastor kulturhistoriskverdi.

Det er kjent spor etter reindrift/jakt på rein flere steder i Hasvik Eksempelvis er det registrert en fangstlokalitet
(Askeladden Id 112743) på Reppellet. Denne er omkring 200 rn lang og består ay omkring 26 skyteskjul og 3
lagringsgroper.Pågrunnlag av obsenrasjoner i planornrådet (både terreng og påviste kulturminner) anses det å yrere
potensial for ytterligere kulturminner i planområdet. Det ble eksempelvis obseryert fiere varder pa høydedragene enn
de som er merket av på kartet (grunnet arbeidets omfang var det dessverre ikke tid til å gå opp alle).
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Ilva
• gerde

Potensialet anseså
først åfremstvære
tilknyttet ytterligere
spor etter rein-
drift/jakt på reinog
(stedvis) aktivitet og
bosetning i steinalder.
Befaringen var en
oversiktsbefaring og
området kon ikke
anses å være systema-
tisk befart. Befarin-
gen oppfyller ikke
undersøkelsesplikten
jf kulturrninneloven.

Konklusjon:
Befaringer må
videreføres for
hele området med
siktemål å avdekke
alle kulturrninner i
planområdet.
I rapporteengen
vektlegges
beskrivelser av ulike
avbøtende tiltak
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6.4 Natudarhold

Fra befaring av planornrådets del 1, utført av NINA, (Norsk Institutt for Naturforskning, Tromsø) oppsummeres;

Zoologi
Feltarbeidet ble gjennomført av Karl-Otto jacobsen og Trond V johnsen i perioden 2-5.  juli 2007. Karakterartene for plano-
rnrådet var smdspove, heilo, rødstilk, heipiplerke og stein-skvett, men fiellrype, fiskemåse, tyvjo, sandlo  og  ravn ble  også
registrert. Det  ble funnet fiere par av smålom og storlom (VU)  både  innenfor og like utenfor planområdet. Av ender ble det
registrert både svartancl, havelle, krikkand, hvor de to sistnevnte ble påvist hekkende. Av rovfugler ble både jaktfalk (NT),
kongørn (NT) og havørn registrert, men ingen ble påvist hekkende. Kanonvatnet som ligger like nord for  planområdet fun-
gerer som vaskeplass for måsefugler, noe som medfører en del trafikktil og fra sjoen. Av pattedyr ble det kun  pdvist  hare.

Botanikk
Feltarbeidet ble gjennomført av Lotta Borg i  lopet  av 4 dager i begynnelsen av august 2007. Under feltarbeidet ble det ejort
en kartlegging av vegetasjonstyper og en samrnenstilling av alle arter som ble registrert innenfor området. Til sammen ble
det registrert 105 forskjellige taxa, men ingen av  disse er rødlistede. Området er mosaikkartet og bestar i de høyere delene
hovedsakelig av risheier og rabbevegetasjon, dominert av krøkebær og dvergbjørk. På de  høyeste områdene er vegetasjons-
dekket  mye  oppsplittet. I forsenkninger og  langs med vassdrag og smavarm finns mange små  myrområder. Myrene veksler
mellom fattig tuemyr med mye dvergbjørk og  krøkebrer, ogfuktigerefastmatternyrer  dominert av ulike  arter starr.  Flaskes-
tarr dominerer ofie i kantene pd vannene, og i enkelte vann er det funnet fiotgras, men den relativt fattige berggrunnen gir
ikke forhold for rik vegetasjon i vannene. Langs bekkene finnes stedvis en friskere engvegetasjon.

Konklusjon, forslag til videre utredning: Hele planornrådet befares og utredes, med forslag til eventuelle avbøtendetiltak.

6.5 Landskap

En mulig layot for parken er wst r figur 4. Denne illustrasion er vist for en vmdturbm på 6 MW. Tatakshaver ønsker
Landskapsanalysen også å utrede andre alternativer for turbmstørrelser og plassenng av turbiner planområdet.

6.6 Ising og iskasting

Vindpa rken blir liggende i varierende høyder fra 30-40 m over havnivå og opp til 350 m høyde. Ising og iskasting fra
rotorbladene er et tema som foreslås utredet.

7. Vindforhold

7.1 Beregninger middeh4nd.

Det er målt vind med 60 m rnalernast og sodar (lydbølger) siden august. Man har dermed data fra 3,5 måneder
med målinger, som via bruk av referanse fra målingene ved Kollaen (2 års måleperiode) kan gi en viss inclikasjon.
Kollarn er ca 10 km sør for målemast i Dønnesfjord, - i luftlinje.

Måleperiode, 3, 5 mndr (60m) Arsmiddelvind (100 m)
7,24 m.sek 8,2 nåsek[1]Dennesfjord

Tabell 2; Foreløpig rniddelvindberegning for Dønnesfiord

Figur  8. Plassering av mdleinnretnigner Donnesfiord Figbr 9. Vindrose for Dønnesfiord - mdlepunkt 60 m  over bakken.

7.2 Vind - fordeling



8. Fremdriftsplan
Foreløpig er fremdriften for utviklingen av Donnesfjord Vindpark planlagt shk figuren nedenfor viser

Aktivitet/prosess

Forhåndsmelding

Høring forhåndsmelding

Utredningsprogram

Konsesionssøknad og KU

Konsesjonsbehandling og tilsagn

Vindmålinger

Prosjektenng, anbud. kontrahenng

Trinn 1 - 2011

Trinn 2 - 2012-2013

Trinn 3 - 2014-2015

Tabell 3: Fremdnfisplan

9. Donnesfjord Vindpark, noen nøkkeltall
— etter utvidelsesforslaget
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Søndre del av Dønnesjord, med nytt planomrdde. Foto: Knut Skoglund.

VINDKRAFT NORD AS

Aub.


