Forord
Kraftsystemutredninger er rapporter som gir oversikt over utviklingen av kraftsystemet i Norge, både
når det gjelder produksjon, forbruk og nett. Det finnes én kraftsystemutredning for transmisjonsnettet
og 17 kraftsystemutredninger for ulike deler av regionalnettet i Norge. Rapportene oppdateres annet
hvert år av ansvarlige nettselskap utpekt av Norges vassdrag- og energidirektorat.
Tensio TN er utredningsansvarlig for område 17. Område 17 omfatter det tidligere Nord-Trøndelag
fylke, samt søndre del av Bindal kommune i Nordland fylke, avgrenset av områdekonsesjonsgrensen
til Bindal Kraftlag SA. Foreliggende rapport er trettende utgave av kraftsystemutredning for
område 17. Utredningen er basert på Norges vassdrag- og energidirektorat sitt veiledningsmateriale.
Utredningen presenteres i to dokumenter; en grunnlagsrapport og en hovedrapport. I hovedrapporten
er konklusjonene om den fremtidige utvikling presentert for ulike alternativer. Denne rapporten er
åpen for alle og er tilgjengelig på Tensio TN sine internettsider. I grunnlagsrapporten er de enkelte
tiltak beskrevet mer utfyllende. Denne rapporten er unntatt offentlighet, men alle som har tjenestlig
behov skal kunne få tilgang til denne. På grunn av den store mengden data som skal inn i
grunnlagsrapporten, er større tabeller, kart og skjema samlet i en egen vedleggsrapport.
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IX

1 Innledning
1.1 Generelt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etablerte i 1988 ordningen med «Kraftsystemplanlegging
i fylkene». Formålet var å samordne planleggingen og effektivisere NVEs behandling av elektriske
anleggskonsesjoner, samt å etablere langsiktige nettplanleggingsrutiner hos eiere av transmisjonsnett
og regionalnett. Det ble utpekt 23 planansvarlige selskaper som skulle koordinere planleggingen
innenfor fastsatte områder. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) fikk planleggingsansvar for
regionalnettet (33 kV, 66 kV og 132 kV) i det daværende Nord-Trøndelag fylke. Distribusjonsnettet
(22 kV) ble i første omgang ikke omfattet av kraftsystemplanleggingen. Kraftsystemplanlegging i
fylkene ble kalt «regional kraftsystemplanlegging» og fikk sin formelle forankring i energiloven fra
1990.
Endringer i energiloven og energilovforskriften ble gjort gjeldende fra 1.januar 2002. Energiplanlegging
er nå innført som et overordnet begrep for den planleggingen som skal gjennomføres av alle
konsesjonærene. Bestemmelser om dette er inntatt i forskrift om energiutredninger kapittel 3 [1], i
kapittel 7 i energiloven [2] og i energilovforskriften [3].
Planlegging brukes gjerne om systematisk innsamling og bearbeiding av kunnskaper for å forberede en
beslutning. Plan benyttes om resultat av prosessen og forutsettes normalt gjennomført i praksis. For å
forebygge mulige misforståelser knyttet til prosessen og resultatet av denne, er begrepet planlegging
byttet ut med utredning i forskrift om energiutredninger [1]. Med dette vil en for det første formidle
at analyseresultatet skal være en støtte for beslutninger og ikke nødvendigvis gjennomføres i sin
helhet. For det andre tas det hensyn til at konsesjonærene ikke er de eneste aktører som skal ha
innflytelse på de løsninger som faktisk realiseres.

1.2 Mål for utredningsområdet
Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsrasjonell utbygging av regionalnett og
transmisjonsnett,

hvor

aktuelle

energibærere

for

stasjonær

energibruk

er

hensyntatt.

Kraftsystemutredningen (KSU) vil være et grunnlagsdokument i NVE sitt arbeid ved behandlingen av
meldinger og søknader om konsesjon for nye anlegg.
Arbeidet skal gi grunnlag for å løse eventuelle konflikter om utviklingen av nettet på et tidlig tidspunkt,
og gi brukerne av nettet muligheter til å påvirke utformingen av de overføringsanlegg de er avhengige
av.
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Utredningsarbeidet skal utføres på et fritt og uavhengig grunnlag basert på foreliggende prognoser for
last- og produksjonsutviklingen i området. Det utredningsansvarlige selskap skal, basert på objektive
vurderinger av den fremtidige utviklingen, beskrive en samfunnsøkonomisk lønnsom og miljømessig
fornuftig utvikling av kraftsystemet i området.
For å sikre at det tas hensyn til økende usikkerhet rundt mulig utvikling av kraftsystemet er det
spesifisert at utredningen skal inkludere alternative utviklingsmuligheter for området.

1.3 Kraftsystemutredning for Nord-Trøndelag
1.januar 2018 ble Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke: Trøndelag. På tross av
dette, vil denne utredningen omtale området utredningen omhandler som Nord-Trøndelag. Dette er
konsesjonsområdet til Tensio TN, samt søndre del av Nordland fylke, avgrenset av områdekonsesjonen
til Bindal Kraftlag SA. Dette området er omtalt som «område 17» av NVE.
Kraftsystemutredningen for Nord-Trøndelag er et sentralt ledd i langtidsplanen for framtidig utvikling
av regionalnettet i området. Dette gjelder både overføringsbehov, investeringsbehov og bemanning.
Utredningen gir en mulighet til å vurdere den framtidige utvikling av overføringskostnadene.
Kraftsystemet er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Kraftsystemutredningen for NordTrøndelag distribueres derfor til andre offentlige etater som måtte ha behov for den, men kun til
orientering.

Den

formelle

koblingen

med

annen

samfunnsplanlegging

ivaretas

ved

konsesjonsbehandling av enkeltanlegg.
Tensio TN er utredningsansvarlig for det tidligere Nord-Trøndelag fylke og Bindal kommune i Nordland.
Tittelen på utredningen er for enkelthets skyld valgt til «Kraftsystemutredning for Nord-Trøndelag», til
tross for at utredningen også omhandler Bindal i Nordland og at fylket Nord-Trøndelag ikke eksisterer
som selvstendig fylke etter 1. januar 2018.
Foreliggende rapport er trettende utgave av kraftsystemutredning for Nord-Trøndelag etter ny ordning
av 2004.
Utredningen er basert på NVEs veiledningsmateriale [4] og presenteres i to dokumenter, en
grunnlagsrapport og en hovedrapport. I hovedrapporten er konklusjonene om den fremtidige utvikling
presentert for ulike alternativer. Denne rapporten er åpen for alle og tilgjengelig på Tensio TN sine
internettsider. I grunnlagsrapporten er de enkelte tiltak beskrevet mer utfyllende. Denne rapporten er
unntatt offentlighet, men alle som har tjenestelig behov skal kunne få tilgang til denne. På grunn av
den store mengden data som skal inn i grunnlagsrapporten, er større tabeller, kart og skjema samlet i
en egen vedleggsrapport.
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Ansvarlig for utredningen er Rune Paulsen, avdelingssjef Nettutvikling og nettovervåking i Tensio TN.
Følgende personer har deltatt i utarbeidelsen av denne kraftsystemutredningen:
Frode Johannessen, Tensio TN, prosjektleder

Erling Tønne, Tensio TN

Andreas Hammer, Tensio TN

Jon Arnesen, Tensio TN

Hilde Rollefsen Næss, Tensio TN

Marianne Blikø, Tensio TN
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2 Beskrivelse av utredningsprosessen
2.1 Utredningsområdet og deltakere i utredningsprosessen
Tensio TN er av NVE pålagt å koordinere arbeidet med kraftsystemutredninger for regionalnettet i det
tidligere Nord-Trøndelag fylke. I utredningsområdet inngår også regionalnettet i søndre del av Bindal
kommune i Nordland fylke, avgrenset av områdekonsesjonsgrensen til Bindal Kraftlag SA.

Figur 2.1 Kart over utredningsområdet
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2.2 Beskrivelse av utredningsansvarlig
Tensio TN er utredningsansvarlig for det tidligere Nord-Trøndelag fylke og Bindal kommune. Tensio TN
eier og er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av distribusjonsnettet i det tidligere NordTrøndelag fylke. Selskapet er et heleid datterselskap i Tensio AS, og selskapets hovedkontor er på
Steinkjer. Eierskap i Tensio AS er fordelt på følgende måte: NTE eier 40 %, TrønderEnergi eier 40 % og
KLP eier 20 %.
Organisasjonskart for Tensio AS og Tensio TN er vist i henholdsvis figur 2.2 og figur 2.3.

Figur 2.2 Organisasjonskart Tensio per 1. januar 2020

Totalt antall ansatte i Tensio TN per 31. desember 2019 var 245 personer, fordelt på 241,9 årsverk.
Inntektsrammen for 2019 var på omtrent 588 MNOK.
Tensio TN har det totale ansvar når det gjelder bygging, drift, vedlikehold og beredskap for strømnettet
i det tidligere Nord-Trøndelag fylke.
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Figur 2.3 Organisasjonskart Tensio TN per 1.januar 2020

Som figur 2.3 viser er Tensio TN organisert i fire operative avdelinger: Infrastruktur, Drift,
Nettutvikling/Nettovervåkning og Kunde. De øvrige boksene i figuren representerer de ulike
støttefunksjonene. En nærmere beskrivelse av de ulike avdelingene er gitt under.
Operative avdelinger
Avdeling Infrastruktur har ansvar for hele nettet til Tensio TN og skal utøve netteierrollen. Dette
innebærer blant annet ansvar for beregning av nettap, kontakt med kommuner og fylkeskommune,
utarbeiding av investeringsplaner, vedlikeholdsplaner og teknisk saksbehandling med mer.
Avdeling Drift har ansvar for den daglige driften og vedlikeholdet av Tensio TN sine forsyningsanlegg.
Avdeling Nettutvikling og nettovervåkning består av underavdelingene nettovervåkning, som består
av nettsentralen, samt avdeling nettutvikling. Avdeling nettutvikling fungerer som en premissgiver mot
de operative avdelingene med spisskompetanse innenfor ulike områder. Arbeidet med
kraftsystemutredninger utføres blant annet av personer i denne avdelingen.
Avdeling Kunde har ansvar for Tensio TN sine kunder gjennom måling og måleverdihåndtering,
avregning og fakturering, samt beregning og distribusjon av tariffer. Mindre teknisk saksbehandling
håndteres i denne avdelingen. En underavdeling i Kunde er Det lokale eltilsyn (DLE). DLE skal utføre
kontroll av elektriske installasjoner og drive informasjonsvirksomhet opp mot kunder og
utdanningsinstitusjoner.
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2.3 Organisering av utredningsarbeidet
Arbeidet med denne utredningen har blitt utført av personer tilknyttet avdeling Nettutvikling i
Tensio TN. Hovedansvarlig for utarbeidelsen av utredningsrapporten, samt kontaktperson vedrørende
kraftsystemutredninger for Nord-Trøndelag er Frode Johannessen i Tensio TN.
Varsel om oppstart av utredningsarbeidet
Forskrift om energiutredninger kapittel 3, § 9 [1] stiller krav om at utredningsansvarlig skal varsle
systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder, NVE, samt øvrige aktører innenfor
utredningsområdet som anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens
distriktssjefer, større nettkunder, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og relevante
interesseorganisasjoner om oppstart av utredningsarbeidet. Dette varslet ble sendt ut den
25.september 2018.
Regionale kraftsystemmøter
Forskrift om energiutredninger kapittel 3, § 10 [1] stiller krav om at utredningsansvarlig skal invitere
systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder og NVE, samt følgende øvrige aktører
innenfor

utredningsområdet

til

regionale

kraftsystemmøter:

anleggs-,

område-

og

fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer, større nettkunder, fylkeskommuner og
fylkesmenn. Det skal avholdes minst ett regionalt kraftsystemmøte i løpet av den toårige
utredningsprosessen innen seks måneder etter ferdigstillelsen av forrige utredning.
Hovedformålet med møtet er å velge representanter til kraftsystemutvalget. For øvrig skal
utredningsansvarlig presentere utredningen, informere om utredningsprosessen, fremme forslag til
fokusområder og skissere mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i utredningsområdet. Det
ble avholdt regionalt kraftsystemmøte 27.november 2018 på Steinkjer.
Kraftsystemutvalg
Forskrift om energiutredninger kapittel 3, § 11 [1] stiller krav til kraftsystemutvalget. Dette utvalget
skal bestå av representanter valgt av kraftsystemmøtet og skal bistå utredningsansvarlig ved
utarbeidelse av kraftsystemutredningen. Forskriften stiller krav til at utvalget skal bestå av
utredningsansvarlig i det regionale utredningsområdet, utredningsansvarlig for transmisjonsnettet og
minimum tre representanter valgt på det regionale kraftsystemmøtet.
Kraftsystemutvalget for område 17 Nord-Trøndelag ble valgt på regionalt kraftsystemmøte som ble
avholdt 27.november 2018. Det har vært to utskiftinger på grunn av bytte av arbeidsplass. Hanne
Stensen har erstattet Hilde Stangeland i Tensio TS og Håvard Moen har erstattet Anders Ballari i
Statnett. Tabell 2.1 viser sittende medlemmene i kraftsystemutvalget.
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Tabell 2.1 Kraftsystemutvalg for Nord-Trøndelag og Bindal

Navn

Firma

Håvard Moen

Statnett SF

Hanne Stensen

Tensio TS

Stig Ove Bakkan

Norske Skog Skogn AS

Pål Anders Dahl

NTE Energi AS

Ola Dalen

Trøndelag Fylkeskommune

Terje Pynten

Tensio TN

Rune Paulsen

Tensio TN

Frode Johannessen

Tensio TN

Jan Arve Moe

Tensio TN

Vidar Dale

Tensio TN

Per Fjellstrøm

Tensio TN

Det ble avholdt møter i kraftsystemutvalget den 13.desember 2019 og den 20.mai 2020 i Tensio TN
sine lokaler i Trondheim og Steinkjer, samt i digitale kanaler.

2.4 Konsesjonærer i utredningsområdet
Tabell 2.2 viser en oversikt over de ulike område- anleggs- og fjernvarmekonsesjonærene som er
registrert i utredningsområdet. På grunn av manglende rapportering fra konsesjonærer tas det
forbehold om feil eller mangler i tabellen.
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Tabell 2.2 Konsesjonærer i utredningsområdet

Områdekonsesjonær

Adresse

Postnr. Poststed

Bindal Kraftlag SA

Oldervikveien 8, Postboks 34

7980

Terråk

Tensio TN

Sjøfartsgata 3

7736

Steinkjer

Anleggskonsesjonær

Adresse

Postnr. Poststed

Bindal Kraftlag SA

Oldervikveien 8, Postboks 34

7980

Terråk

Blåfall AS

Parkveien 33 b

0258

Oslo

E-CO Energi AS

Postboks 1050 Sentrum

0104

Oslo

Firma Albert Collett

Bangsundvegen 37

7822

Bangsund

Industrikraft Midt-Norge AS

Sjøfartsgata 3

7736

Steinkjer

Malmo Elektrisitetsverk AS

Gnr 7 Bnr 2

7790

Malm

Norsk Grønnkraft AS

Postboks 4270 Nydalen

0401

Oslo

Norske Skog Skogn AS

Sjøvegen 108

7620

Skogn

NTE Energi AS

Sjøfartsgata 3

7736

Steinkjer

Tensio TN AS

Sjøfartsgata 3

7736

Steinkjer

Sarepta Energi AS

Postboks 2958 Sluppen

7438

Trondheim

Småkraft AS

Postboks 7050

5020

Bergen

Tensio TS AS

Klæbuveien 118

7031

Trondheim

Ulvig Kiær AS

Sandøla Gård, Hengebruveien 43

7870

Grong

Fjernvarmekonsesjonær

Adresse

Postnr. Poststed

Stjørdal Fjernvarme AS

Kjøpmannsgt. 9 C/O Stjørdal kommune

7500

Stjørdal

Røstad Biovarme AS

Kjerkflata 60

7657

Verdal

Statkraft Varme AS

Sluppenveien 17 B

7005

Trondheim
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2.5 Samordning med tilgrensende utredningsområder
Det er gjennomført horisontale og vertikale samordninger i arbeidet med kraftsystemutredningen.
Statnett SF utarbeider kraftsystemutredning for transmisjonsnettet i Norge, Helgeland Kraft Nett AS
har ansvar for kraftsystemutredningen for Helgeland og Tensio TS har ansvar for utredningen i det
tidligere Sør-Trøndelag.
Tensio TN samarbeider med utredningsansvarlige i Statnett SF, Helgeland Kraft Nett AS og Tensio TS.
Kontakten med disse er god og skjer via telefon, e-post og møter. Tensio TN utveksler
kraftsystemutredninger med disse selskapene og er således informert om framtidige planer i de
enkelte områdene. Planer for regionalnettet i det tidligere Nord-Trøndelag fylke som berører forhold
i tilgrensende utredningsområder, blir koordinert med de andre utredningsansvarliges interesser.
Statnett SF
Innenfor utredningsområdet utveksles det kraft mellom transmisjonsnett og regionalnett i seks punkt:
•

Eidum i Stjørdal kommune

•

Verdal i Verdal kommune

•

Ogndal i Steinkjer kommune

•

Namsos i Overhalla kommune

•

Tunnsjødal i Namsskogan kommune

•

Kolsvik i Bindal kommune

Helgeland Kraft Nett AS
Regionalnettet til Helgeland Kraft Nett AS og Tensio TN er knyttet sammen i Kolsvik i Bindal kommune.
Stasjonen er eid 50 % av NTE Energi AS og 50 % av Helgeland Kraft AS, gjennom selskapet Åbjørakraft
AS. Det øvrige distribusjonsnettet til Helgeland Kraft Nett AS og Tensio TN er knyttet sammen over
Nordlandsgrensen ved Namsskogan.
Tensio TS
Regionalnettet til Tensio TS og Tensio TN er knyttet sammen i tre punkt:
•

Bratli i Namdalseid kommune

•

Stoen i Rissa kommune

•

Eidum i Stjørdal kommune

All relevant informasjon som fremkommer av dialog med tilgrensede utredningsområder, samt deres
kraftsystemutredninger er ivaretatt og tatt hensyn til i arbeidet med kraftsystemutredningen.

10

2.6 Samordning mot kommunale og fylkeskommunale planer
Tidligere var områdekonsesjonær gjennom forskrift om energiutredninger pålagt å utarbeide,
oppdatere og offentliggjøre en lokal energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet. Denne
ordningen ble avviklet i 2015, men etter § 7 i forskrift om energiutredninger [1] skal
områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon
som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og
energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i
energiloven § 9-3 [2].

11

3 Forutsetninger i utredningsarbeidet
3.1 Mål for det framtidige kraftsystemet
Overordnet mål
Det overordnede mål for kraftsystemutredningen er å sørge for en samfunnsøkonomisk optimal
utbygging av kraftsystemet. Regionalnettet i nordre deler av Trøndelag har og vil også i fremtiden ha
to funksjoner:
•

Innmating av kraft fra lokale produksjonsanlegg og transmisjonsnettet

•

Overføring av kraft til forbruk (via distribusjonsnettet)

Utbyggingen i området skal hovedsakelig kun skje dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Dersom det må bygges nett for tilknytning av ny produksjon må utbygger av produksjon dekke hele
eller deler av nettutbyggingen.
Det kan forekomme at nye anlegg må bygges selv om kravet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke
er oppfylt. Dette vil være aktuelt når tekniske kriterier tilsier det.
Leveringskvalitet
Et viktig mål for kraftsystemet i utredningsområdet er å kunne levere kraft med riktig kvalitet til
forbrukerne. Dette omfatter både spenningskvalitet og avbruddsforhold (leveringskvalitet).
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30.november 2004. Denne forskriften
skal [5]:
Bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en
samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet. Herunder skal det tas
hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.
Forskriften stiller krav til nettselskapene om registrering og rapportering av leveringspålitelighet samt
registrering av spenningskvalitet. Det er et krav at leveringskvaliteten i utredningsområdet skal være
innenfor de kravene som stilles i forskriften.
Miljøhensyn
Det legges vekt på den estetiske utforming av forsyningsanleggene og det tas landskapsmessige
hensyn ved fastleggelse av traseer.
Tensio TN er oppmerksom på at det eksisterer en frykt for helserisiko på grunn av påvirkning av
magnetfelt fra kraftledninger. Tensio TN ser det som viktig å kunne informere publikum på en saklig
måte og kan bistå med målinger av magnetfelt fra nettet.
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Tensio TN har en positiv holdning til aktiviteter som kan belyse problematikken rundt kraftledningers
negative virkning på fuglebestandene og tiltak som kan løse slike problemer.
Tensio TN har som målsetning å følge de myndighetspålagte krav og retningslinjer.

3.2 Utredningens tidshorisont og ambisjonsnivå
Tidshorisont
Kraftsystemutredningen har en tidshorisont på 20 år frem i tid. Det vil si at denne utredningen gjelder
for perioden 2020–2040. Prosjekter som er planlagt gjennomført i nær fremtid vil beskrives mer
detaljert enn prosjekter som kommer lenger ut i tid.
Ambisjonsnivå
Et av formålene med utredningen er å kunne orientere om planer i energirelaterte saker på et tidlig
tidspunkt overfor:
•

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

•

Transmisjonsnettets planansvarlige

•

Kommunene

•

Fylkeskommunen

•

Energiprodusenter

•

Næringsliv og industri

•

Landbruksmyndighetene

•

Miljøvernmyndighetene

•

Andre relevante interessenter

Utredningen tar sikte på å vise sammenhengen mellom de mål som er etablert for utviklingen av
regionalnettet i utredningsområdet og de tiltak som planlegges gjennomført for å oppfylle disse
målene. Utredningen skal gi en oversikt over dagens kraftsystem og planer for den videre utviklingen
av systemet i form av nye anlegg, samt moderniseringer og oppgraderinger av eksisterende anlegg.
Kraftsystemutredningen skal gjennom dette være et godt underlag for både konsesjonsmyndigheten
og for personer som er beslutningstagerne i saker som angår tiltak og investeringer i energirelaterte
prosjekter.
Revisjon
Utredningsarbeidet er en kontinuerlig prosess der endrede forutsetninger, særlig med hensyn til
lastutvikling og planer om ny produksjonskapasitet, kan påvirke både tidspunkt og omfang av
nødvendige tiltak. Utredningen justeres derfor kontinuerlig, og publiseres 1. juni annet hvert år.
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3.3 Tekniske og økonomiske vurderinger
Nye anlegg planlegges ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. I dette ligger det å minimalisere summen
av investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, tapskostnader, flaskehalskostnader og
avbrudds-kostnader. I tillegg vektlegges blant annet miljøkonsekvenser og forsyningssikkerhet. Ved
utredning av forsterkningsbehov og valg av nettløsning må en ta hensyn til en rekke tekniske forhold
som blant annet strømgrenser for overføringsanlegg og krav til leveringskvalitet. Sentrale
forutsetninger er også scenarioer for utvikling av last og produksjon, som er beskrevet i kapittel 5.
Forutsetningene som er benyttet i utredningsarbeidet er nærmere beskrevet i grunnlagsrapporten.

3.4 Temperaturkorrigering av energi og effekt
For å fjerne variasjoner i målt makseffekt og energibruk fra år til år som skyldes kalde eller milde vintre
temperaturkorrigeres energiforbruket. Ved å gjennomføre denne korrigeringen får man fram hva som
ville vært det faktiske forbruket dersom man hadde hatt normal temperatur. Dette gjør at man lettere
kan se hva som faktisk er trenden i energibruken over tid [6]. Både energiforbruk og maksimallast
temperaturkorrigeres som beskrevet under.
Graddager
Graddagstall regnes ut for ett år om gangen, og beregnes som summen av differansen mellom
innetemperatur og utetemperatur for alle døgn i fyringssesongen. I denne utredningen er det benyttet
en innetemperatur på 17 °C. Fyringssesongen regnes fra første døgn om høsten når
døgnmiddeltemperaturen kommer under 11 °C og til det første døgnet om våren når
døgnmiddeltemperaturen passerer 9 °C. Graddagstallet for et normalt år er gjennomsnittet av
graddagstallet for alle årene mellom 1981 og 2010 [6]. Graddagstallet for 2018 og 2019 i NordTrøndelag og Bindal er oppgitt i tabell 3.1. Tabellen viser også graddagstallet for et normalår.
Tabell 3.1 Graddagstall Nord-Trøndelag og Bindal 2018 og 2019

2018

2019

Normalt år (1981–2010)

4607

4607

Målt år

4380

4293

Graddagstallene er beregnet fra data hentet på Enovas nettsider [7] og funnet ved å ta snittet for alle
kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag, samt Bindal. Kommunen Indre Fosen ligger delvis i
utredningsområdet, og er derfor inkludert i underlaget.
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Temperaturkorrigering av energiforbruk
Energibruket som faller inn under kategorien «alminnelig forsyning» temperaturkorrigeres i denne
utredningen. Her er det antatt at halvparten av alt forbruk er temperaturavhengig [6] og det er dermed
50 % av forbruket som temperaturkorrigeres. Korrigeringen gjøres ved hjelp av formel 1.
𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝.𝑘𝑜𝑟𝑟. = 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑚å𝑙𝑡 × {(𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝.𝑎𝑣ℎ ×

𝐺𝐷𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
) + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝.𝑢𝑎𝑣ℎ }
𝐺𝐷𝑇𝑚å𝑙𝑡 å𝑟

(1)

Hvor,
Forbruktemp korr = Temperaturkorrigert forbruk [MWh]
Forbrukmålt = Målt energiforbruk det aktuelle året [MWh]
Andeltemp avh = Temperaturavhengig andel av energiforbruket (50 %)
Andeltemp uavh = Temperaturuavhengig andel av energiforbruket (50 %)
GDTnormal = Graddagstall i normalår
GDTmålt år = Graddagstall i det aktuelle året
Resultatet av temperaturkorrigeringen vises i figur 3.1.

15

Figur 3.1 Temperaturkorrigert energiforbruk, alminnelig forsyning 2010–2019

Temperaturmålinger og målestasjoner
For hele utredningsområdet er det tatt utgangspunkt i temperaturmålinger fra tre ulike målestasjoner
eid av Meteorologisk Institutt: Snåsa, Steinkjer og Rørvik. Disse tre stasjonene representerer tre ulike
klimatyper som finnes i utredningsområdet: kystklima (Rørvik), fjellklima (Snåsa) og innlandsklima
(Steinkjer). Hvor de tre målestasjonene befinner seg, er vist på kartutsnittet i figur 3.2.
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Figur 3.2 Kartutsnitt som viser målestasjoner for temperatur

For denne kraftsystemutredningen er det snakk om et stort og langstrakt område, og det vil trolig være
store lokale forskjeller på temperaturer og klima. Disse tre målestasjonene vil derfor ikke gi nøyaktige
data for hvert område og hver sekundærstasjon som er betraktet i utredningen. Dette vil kunne påvirke
temperaturkorrigeringen, men det er antatt at måling fra disse tre stasjonene gir et godt nok bilde.
Tabell 3.2 viser informasjon om de ulike målestasjonene som er valgt ut.
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Tabell 3.2 Informasjon om målestasjoner [8]

Beskrivelse

Navn på Stasjon

Stasjonsnummer

Høyde over havet

Steinkjer

Steinkjer – Søndre Egge

71000

6 meter

Rørvik

Rørvik Lufthavn

75220

4 meter

Snåsa

Snåsa – Kjevlia

70850

195 meter

Hver sekundærstasjon i utredningsområdet er kategorisert som og korrigert i henhold til enten
målinger fra Steinkjer, Rørvik eller Snåsa. Listen over hvilke stasjoner som er kategorisert som hva er
gitt i vedlegg 1.
Dimensjonerende utetemperatur
Målt maksimallast i alminnelig forsyning temperaturkorrigeres mot såkalt ekstrem tunglast. Det vil si
at lasten korrigeres til hva den ville vært dersom det hadde inntruffet en kuldeperiode som statistisk
sett inntreffer hvert tiende år. Denne kuldeperioden omtales som dimensjonerende utetemperatur
(DUT) og er gjennomsnittstemperaturen i en tredagersperiode.
For å finne DUT for de tre målestasjonene som er brukt er det sett på historiske data [8] i samråd med
Meteorologisk Institutt. For de tre stasjonene er det kommet fram til en DUT som vist i tabell 3.3.
Tabell 3.3 Dimensjonerende utetemperatur

DUT

Steinkjer

Rørvik

Snåsa

-20 °C

-15 °C

-27 °C

Temperaturfølsomhet
For å finne ut hvor følsomt forbruket er for endringer i temperatur er det beregnet en
temperaturfølsomhet, som sier noe om hvor mange kW effektforbruket endrer seg, per grad °C
temperaturen endrer seg. Dette er en faktor som vil være veldig ulik for ulike geografiske områder og
avhengig av for eksempel klimatiske forhold og kundesammensetning under stasjonen.
Det er regnet ut en temperaturfølsomhet for hver stasjon. Denne er beregnet ved hjelp av historiske
forbuksdata for hele 2018 og 2019, samt temperaturmålinger fra de tre stasjonene i tabell 3.2.
Grunnen til at temperaturmålinger fra disse stasjonene er benyttet er at det har vært vanskelig å finne
høyoppløselige temperaturmålinger for hver enkelt stasjon.
I avsnittene som følger er det gitt en beskrivelse av hvordan temperaturfølsomheten er funnet, med
eksempler fra to stasjoner.
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Temperaturfølsomhet Funna
I figur 3.3 er alle timesmålinger på forbruk i kWh/h i 2018 og 2019 plottet opp mot hva temperaturen
var i den aktuelle timen. Det er verd å merke seg, som nevnt over, at temperaturmålingene er for
Snåsa, siden Funna er kategorisert som denne typen stasjon i tabellen i vedlegg 1. Ideelt sett skulle
man brukt timesmålinger på den aktuelle stasjonen, men dette har vært vanskelig å oppdrive. Denne
metodikken gjelder også for de øvrige stasjoner.

Figur 3.3 ET-diagram over alle timesverdier 2018–2019, Funna

For å fjerne misvisende data for Funna er alle verdier >5 500 kWh/h og alle verdier < 10 kWh/h. Dette
er verdier som typisk oppstår når stasjonen forsyner eller blir forsynt fra tilgrensende stasjoner. Denne
ryddejobben er gjort for alle stasjoner.
I tillegg er kun verdier for temperaturer under 0 °C plottet og brukt for å finne temperaturfølsomhet.
Resultatet vises i figur 3.4.
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Figur 3.4 ET-diagram for alle timer med temperatur < 0 ᵒC og 10 < kWh/h < 5 500 kWh/h, Funna

Trendlinjen for dette plottet er: Y = -61,707x + 3087,8. Dette gir en temperaturavhengighet på
- 61,7 kW/°C, som tilsvarer

− 61,7
3087,8

= − 2 % for Funna ved en temperatur på 0 °C. Merk at den

prosentvise temperaturfølsomheten vil minke for lavere temperaturer. Disse analysene legger derfor
til grunn at forbruket øker med 61,7 kW for hver grad temperaturen synker, fremfor å bruke en fast
prosentvis sats.
Temperaturfølsomhet Jøa
Figur 3.5 og figur 3.6 viser det samme plottet som over, men for stasjon Jøa. For Jøa er
temperaturmålinger fra Rørvik benyttet, referert kategorisering i tabellen i vedlegg 1.
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Figur 3.5 ET-diagram over alle timesverdier 2018–2019, Jøa

Videre er målt forbruk over 2 000 kWh/h fjernet, som vist i figur 3.6.
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Figur 3.6 ET-diagram for alle timer med temperatur < 0 ᵒC og 10 < kWh/h < 2 000 kWh/h, Jøa

Trendlinjen for dette plottet er: Y = -18,523x + 1135,4. Dette gir en temperaturavhengighet på
- 18,5 kW/°C, som tilsvarer

− 18,5
1135,4

= − 1,63 % for Funna ved en temperatur på 0 °C. Det vil si at

forbruket øker med 18,5 kW for hver grad temperaturen synker.
Temperaturkorrigering av maksimaleffekt
For å finne hvor stor en målt effekt ville vært dersom den hadde inntruffet i en kuldeperiode er de
målte effektene temperaturkorrigert. Det er kun data i fyringssesongen som er korrigert.
Fyringssesongen er satt fra og med 15.november til og med 15.mars.
Temperaturkorrigeringen av maksimallast er gjort ved hjelp av formel 2.
𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝.𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑃 + 𝛿(𝑇 − 𝐷𝑈𝑇)

(2)

Hvor,
Ptemp.korr = Temperaturkorrigert maksimaleffekt [kWh/h]
P = Målt effekt [kWh/h]
δ = Maksimallastens temperaturfølsomhet for aktuell stasjon [kW/°C]
T = 3-døgns middeltemperatur for aktuell time [°C]
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DUT = Dimensjonerende temperatur for gitt område [°C]
Det er benyttet ulik temperaturfølsomhet for hver stasjon, og denne er oppgitt i vedlegg 1.
Temperaturfølsomheten oppgis i kW/°C. Er den for eksempel 100 kW/°C vil det si at maksimallasten
øker med 100 kW per °C forskjell mellom T for aktuell time og DUT.
Ved

å

temperaturkorrigere

alle

data

i

fyringssesongen

ut

fra

målt

3-døgnsmiddeltemperatur for hver time og DUT kan man oppdage at den temperaturkorrigerte
effekten ikke oppstår på samme tidspunkt som den målte makslasten. Det kan derfor tenkes at den
målte makslasten per stasjon ikke gir et reelt bilde på hva maksimallasten kunne vært dersom den
hadde oppstått i løpet av en kuldeperiode.
Resultat av temperaturkorrigering av effektforbruk
For å illustrere resultatet av temperaturkorrigeringen av maksimaleffekt er faktisk effektforbruk og
temperaturkorrigert effektforbruk vist i figurene under. Figur 3.7 og figur 3.8 viser det faktiske
forbruket på henholdsvis stasjonene Funna og Jøa, mens figur 3.9 og figur 3.10 også inkluderer det
temperaturkorrigerte effektforbruket.

Figur 3.7 Målt forbruk 2010–2019, Funna
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Figur 3.8 Målt forbruk 2010–2019, Jøa
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Figur 3.9 Målt og temperaturkorrigert forbruk 2010–2019, Funna
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Figur 3.10 Målt og temperaturkorrigert forbruk 2010–2019, Jøa

Som figur 3.9 og figur 3.10 viser er det kun effektforbruket i fyringssesongen som er
temperaturkorrigert.
Figurene viser også tydelig enkelte effekttopper som er svært høye. Dette vil typisk være i situasjoner
hvor en stasjon reserveforsyner en nabostasjon, for eksempel ved planlagte utkoblinger eller feil. I
scenarioene som er benyttet i denne KSU er det sett på forbruk kommunevis og ikke stasjonsvis, og
dette vil derfor i stor grad jevnes ut.

3.5 Naturgitte forhold i regionen
Klimatiske, topologiske og geografiske forhold
Utredningsområdet er delvis nokså grisgrendt og omfatter både innlands- og kystområder, flatland,
jordbruksbygder og fjell-landskap. Anleggenes tekniske levetid kan være betydelig kortere i kyststrøk
(25–30 år) enn i innlandet (40–60 år).
Strømforsyning i grisgrendte områder fører ofte til behov for reinvesteringer som gir lav rentabilitet
(høy kostnad i forhold til forventet inntekt). I flere områder i utredningsområdet har det vært aktuelt
å søke NVE om fritak for leveringsplikten. Dette gjelder områder med fritidsboliger der nettet må
fornyes på grunn av høy alder (dårlig leveringskvalitet).
Klimatiske forhold tas også med i betraktningene for valg av komponenter.
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I temperaturkorrigering av effektforbruk er alle Tensio TN sine sekundærstasjoner kategorisert til å
ligge i kystklima, fjellklima eller innlandsklima. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 3.4. Hvilke
stasjoner som er korrigert etter hvilken klima-type er gitt i vedlegg 1.
Risiko for ekstremvær, ras, flom og trefall
Ved økt forekomst av ekstremvær vil overføringsnettet være utsatt. Tensio TN har avtaler med lokale
firma som for eksempel skogryddere og maskinentreprenører for håndtering av hendelser ved
ekstreme kriser.
Det er store kvikkleireforekomster i Trøndelag. Figur 3.11 viser områder NVE har ansett som
kvikkleiresoner. Kvikkleiresoner er områder som potensielt kan være utsatt for kvikkleireskred. Dette
blir hensyntatt av Tensio TN i de enkelte prosjekt som pågår i utsatte områder.
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Figur 3.11 Kvikkleiresoner i Trøndelag [9]

Figur 3.12 viser en oversikt over områder som er utsatt ved flom. Flomsonekartet viser hvilke områder
som kan bli oversvømt i en flomsituasjon. Utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale har
blitt kartlagt. Dette blir hensyntatt av Tensio TN i de enkelte prosjekt som pågår i utsatte områder.
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Figur 3.12 Flomsoner i Trøndelag [10]

3.6 Befolkning og areal
Befolkningsvekst og næringsutvikling i utredningsområdet er sentrale parametere for utbyggings- og
forsterkningsbehov. Statistisk sentralbyrå (SSB) har på sine hjemmesider både historiske data og
prognoser for folkemengden i den enkelte kommune i Norge. For alle kommunene i
utredningsområdet og dermed også utredningsområdet totalt, er det SSB sin framskrivning ved
middels nasjonal vekst som er mest sannsynlig, omtalt som hovedalternativet.
Figur 3.13, figur 3.14 og figur 3.15 viser utviklingen i folkemengden i den enkelte kommune i
utredningsområdet i perioden 1995–2040. Prognosen for hovedalternativet er benyttet og vist som
stiplet linje på figurene nedenfor. All data er hentet fra SSBs nettsider [11].
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Figur 3.13 Befolkningsutvikling i kommuner med færre enn 1 700 innbyggere
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Figur 3.14 Befolkningsutvikling i kommuner med mellom 1 700 og 5 000 innbyggere
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Figur 3.15 Befolkningsutvikling i kommuner med mer enn 5 000 innbyggere

Figur 3.16 viser befolkningsutviklingen i utredningsområdet i perioden 1996–2040. Tre forskjellige
prognoser er presentert: Hovedalternativet (MMMM), lav nasjonal vekst (LLML) og høy nasjonal vekst
(HHMH). De tre prognosene beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder,
innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null [11]. De
stiplede linjene i figuren viser de ulike prognosene, mens den heltrukne linjen representerer historikk.

32

Figur 3.16 Befolkningsutvikling i hele utredningsområdet
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4 Beskrivelse av dagens kraftsystem
Tensio er et nytt midtnorsk nettkonsern bestående av nettkonsesjonærene Tensio TN (tidligere NTE
Nett), Tensio TS (tidligere TrønderEnergi Nett) og Tensio AS (morselskap). Eierne som består av NTE,
TrønderEnergi og KLP ble enige om betingelsene for dannelsen av det felleseide nettkonsernet 1. mai
2019, og selskapet ble formelt opprettet 14. juni 2019. Virksomheten til Tensio strekker seg fra
Børgefjell i nord og til Dovrefjell i sør. Siden selskapet ble etablert som et konsern, i stedet for en
fusjonert sammenslåing, vil selskapet fortsatt ha ansvaret for to konsesjonsområder. Tensio TN dekker
konsesjonsområdet som tilsvarer tidligere Nord-Trøndelag.
Selv om Tensio er et nyetablert nettkonsern strekker historien til Tensio TN seg tilbake til 1919. I 1919
ble fylkestinget enige om å opprette Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og byggingen av Follafoss
kraftverk sto ferdig i 1923. I 1953 ble 66 kV linjen mellom Åsen og Eidum i Stjørdal etablert, og det
daværende Nord-Trøndelag fylke fikk dermed sin første sammenkobling med resten av Midt-Norge.
Denne linjen bidro til en tilknytning til 132 kV forbindelsen til Aura-anleggene på Sunndalsøra. Siden
opprettelsen i 1919 har kraftsystemet blitt bygget ut i takt med økningen i produksjon og forbruk, og
flere tilknytningspunkt mot transmisjonsnettet er etablert.
I dag er regionalnettet til Tensio TN sammenkoblet med transmisjonsnettet i seks tilknytningspunkt,
Kolsvik, Tunnsjødal, Namsos, Ogndal, Verdal og Eidum. Regionalnettet er bygget ut for å transportere
energien fra produksjonsanleggene i konsesjonsområdet og ut til forbrukerne. Hovedtyngden av
produksjonskapasiteten ligger i den nordlige delen av utredningsområdet, mens forbruket er
konsentrert i den midtre og sørlige delen. Hovedsakelig driftes regionalnettet i utredningsområdet
med 66 kV spenning, mens 10 % av nettet driftes på spenningsnivå 132 kV. Regionalnettet har gradvis
blitt mer sammenmasket og utbygd med sekundærstasjoner som transformerer ned til 22 kV spenning.

4.1 Driftsforhold i nettet
Regionalnettet i utredningsområdet er i dag tilknyttet transmisjonsnettet i Eidum, Verdal, Ogndal,
Namsos, Kolsvik og Tunnsjødal.
NTE Energi AS er den største kraftprodusenten som leverer produksjon direkte inn i regionalnettet. De
eier følgende overføringer:
•

132 kV overføring Gamle Kopperå–Tevla på 4,6 km

•

66 kV overføring T-avgreining Storåselva T–Storåselva på 18,1 km

•

66 kV overføring T-avgreining Åsmulfoss T–Åsmulfoss på 2,2 km

•

66 kV overføring T-avgreining Linnvasselv T–Linnvasselv på 7,6 km

•

66 kV overføring T-avgreining Abelvær T–Abelvær på 0,02 km
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•

66 kV overføring T-avgreining Brattingfoss T–Brattingfoss på 2,1 km

TrønderEnergi med Ytre Vikna vindmøllepark på 39 MW, er tilkoblet med en 66 kV overføring Dale–
Rørvik på 19,6 km i Rørvik sekundærstasjon. TrønderEnergi eier Dale transformatorstasjon.
Bindal Kraftlag SA er tilknyttet med 2 stk 22 kV ledninger fra Årsandøy sekundærstasjon.
Tensio TN sitt regionalnett er tilknyttet to andre KSU-områder, som beskrevet i kapittel 2.5.
Nettkapasitet
Etterspørselen etter nettkapasitet for innmating av ny produksjon er fremdeles relativt stor i enkelte
områder. Det er planer for bygging av små-, mini- og mikrokraftverk i området, samtidig som det også
er planer for noen større vann- og vindkraftanlegg. Kapasiteten i nettet begynner etter hvert å bli noe
anstrengt, som redegjort for under.
Sjøkabelen mellom Abelvær og Jøa over Foldafjorden kan bli overbelastet i enkelte tilfeller. Den har
ikke kapasitet nok til å ta all produksjonen fra Abelvær når det produseres for fullt i vindparken. Den
har heller ikke kapasitet nok til at hele Namsos eller hele Ytre Namdal kan forsynes via denne kabelen.
Det forventes at denne kabelen vil ligge utkoblet store deler av tiden når nye Hundhammerfjellet
vindkraftverk settes i drift. Det er ilagt innmatingsbegrensning på Ytre Vikna I og Hundhammerfjellet
på 85 MW. Det er ikke ledig kapasitet til ytterligere produksjon i Ytre Namdal.
Produksjonsoverskuddet i kommunene Inderøy, Leksvik og Verran overføres via forbindelsen
Follafoss–Steinkjer. Ved full produksjon i alle de større kraftverkene (Mosvik, Ormsetfoss, Brattingfoss
og Follafoss) og litt lav belastning ellers i nettet, vil linjen Follafoss–Steinkjer bli overbelastet.
Det er ikke kapasitet til større lastuttak under Fosdalen etter at ny last på Tjuin industriområde er
etablert. Det skyldes lav spenning i regionalnettet ved forsyning fra Namsos.
Det er ikke tilfredsstillende reserve alle steder i regionalnettet. Dette medfører at planlegging av
vedlikeholdsoppgaver blir utfordrende, det gjelder spesielt forbindelsen Verdal S–Levanger. Det
jobbes med å forbedre dette, se kapittel 6.1.11 og 6.1.2.
Produksjonsavhengighet
Tensio TN er relativt god rustet i store deler av året ved bortfall av all produksjon, forutsatt at det kan
leveres tilstrekkelig effekt fra transmisjonsnettet.
Det kan i tunglast være behov for produksjon i kraftverkene Mosvik eller Ormsetfoss. Tensio TN
forsyner deler av Tensio TS sitt nett på Fosen fra forbindelsen i Stoen. Forsyningssituasjonen på Fosen
kan i enkelte situasjoner være utfordrene og Tensio TS og TN har sammen med Statnett opprettet en
DSO pilot for å samarbeide om driftsplanleggingen i området. Det er planer under søknad for å bedre
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forsyningssikkerheten på Fosen med en styrking av forbindelsene til transmisjonsnettstasjoen i Åfjord.
Det vises til Tensio TS sin regionale kraftsystemutredning for detaljer rundt utbyggingen på Fosen.
Belastning
Figur 4.1 nedenfor viser varighetskurve over registrert timebelastning for utvekslingspunktene med
transmisjonsnettet i utredningsområdet. Negative verdier i varighetskurven indikerer at overskudd av
produksjon leveres til transmisjonsnettet. Målingen på Verdal inkluderer Norske Skog Skogn AS sitt
forbruk.

Figur 4.1 Varighetskurve for utveksling til transmisjonsnettet per utvekslingspunkt i 2019

Figur 4.2 viser den totale utvekslingen til transmisjonsnettet for alle utvekslingspunktene fra Figur 4.1.
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Figur 4.2 Varighetskurve for total utveksling til transmisjonsnettet i 2019

Forsyningssikkerhet
N-1 kriteriet benyttes til å vurdere hvor i det regionalnettet det bør utredes forstrekningstiltak. Tensio
TN vurderer kontinuerlig i hvilken grad N-1 kriteriet oppfylles, da det kan føre til overinvesteringer i
deler av nettet dersom kriteriet realiseres fullt ut uten en grundig vurdering.
Det er per 2020 til sammen elleve punkter som mangler N-1 forbindelse i Tensio TN sitt regionalnett.
Disse punktene tåler ikke utfall av noen forbindelser (inn til punktet) uten at det vil få konsekvenser
for strømforsyningen. Maksimalt forbruk bak punkt uten N-1 forbindelse varierer i størrelsesorden
2,9–25,8 MW. Tilgjengelige lokal produksjon bak punkt uten N-1 forbindelse varierer i størrelsesorden
0–91,0 MW. Samlet investeringskostnad for å oppnå N-1 forbindelse i alle punktene er vurdert til å
være omtrent 559 MNOK. Tensio TN vurderer det som samfunnsmessig rasjonelt å opprette N-1
forbindelse i seks av de elleve punktene, da de fem resterende kan forsynes gjennom 22 kV nettet i
store deler av året.

4.2 Nettets tilstand
Tilstanden på regionalnettet er generelt god. Figur 4.3 viser antall kilometer luftnett, fordelt etter
registrert byggeår. Figuren viser kun regionalnettet som er eid av Tensio TN.

37

Figur 4.3 Lengde luftnett, fordelt etter registrert byggeår

Figur 4.4 viser antall kilometer kabelnett, fordelt etter byggeår. Figuren viser kun nettet som er eid av
Tensio TN.
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Figur 4.4 Lengde kabelnett, fordelt på byggeår

Figur 4.5 viser nettets alder, sortert på lengde. Figuren viser akkumulert lengde av både luftledninger
og kabler. X-aksen indikerer at nettet er eldre enn en gitt alder. Det mørke området på figuren indikerer
nett som er bygd før 1970. Ved reinvestering og utbedring av luftlinjene vil byggeåret oppdateres, selv
om enkelte komponenter, slik som stolper og traverser, kan bli gjenbrukt. Det er derfor gjort en
vurdering av antatt byggeår basert på de eldste komponentene. Hvis en linje på 10 km ble utbedret i
1990, mens 10 % av mastene ble gjenbrukt fra opprinnelig linjestrekk fra 1980, vil antatt byggeår tilsi
1 km linje fra 1980 og 9 km linje fra 1990. For de fleste linjene er registrert byggeår og antatt byggeår
basert på eldste komponent like, men Figur 4.5 viser at en del av linjene har gjenbrukt eldre
komponenter. Dette vises ved at en større del av nettet er eldre enn det registrerte byggeåret.
Samtidig vil det også kunne være noen feil i registreringen av byggeår som gir en forskjell i figur 4.5.
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Figur 4.5 Aldersfordeling i regionalnettet

Som figurene indikerer er det en relativt liten avdel av ledningsnettet som er utbygd før 1970 og av
disse ledningene vurderes flere rehabilitert i løpet av de neste 10 årene. Det er en betydelig mengde
nett som er 35 år eller eldre og som i løpet av den kommende 20 års perioden vil få et stort
vedlikeholdsbehov eller må reinvesteres.

4.3 Kraftrasjonering i Nord-Trøndelag
NVE så høsten 2006 et behov for å presisere innhold i vedtak av 10.2.2003 om
«KBO-oppdatering av planverk, sentrale føringer og virkemidler for planlegging og en eventuell
gjennomføring av rasjonering av elektrisk kraft». Vedtaket ble opphevet og nytt vedtak ble fattet
6.11.2006 og sendt ut til alle KBO-enheter med nettvirksomhet. Vedtaket omfatter innhold i planverket
for kraftrasjonering.
Tensio TN har oppdatert planverk for kraftrasjonering for de tidligere Nord-Trøndelag fylke i henhold
til vedtak av 6.11.2006.
Ved en rasjonering vil dette bli gjennomført trinnvis. Nettselskapet skal gjennomføre den praktiske
rasjoneringen, samt avgi jevnlige rapporter om utvikling til NVE. Dersom første tiltak ikke hjelper, vil
en gå videre til neste trinn.
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Utkobling av utkoplbart forbruk
NVE ønsker i en knapphetssituasjon først å koble ut utkoplbart forbruk. Dette gjelder utkoblbar
overføring til redusert tariff og øvrige kjeler og lignende hvor det finnes alternative energikilder. All
bruk av energi som ikke er strengt nødvendig – slik som utendørs oppvarming, flomlys og områder
med fritidshus – skal også vurderes utkoblet
Kvoterasjonering
NVE vedtar at forbruket innenfor et område må ned med en viss prosent i forhold til dagens forbruk.
Ved kvoterasjonering får den enkelte forbruker tildelt et antall kWh som kan disponeres innenfor et
gitt tidsrom. Dersom kunden bruker mer strøm enn tildelt kvote, skal det betales en høy pris for dette
overforbruket (rasjoneringstariff). Sykehus, nødetater, vannverk, sentrale enheter i telenettet og
andre spesielt prioriterte kunder skal skjermes for rasjonering.
Sonevis utkobling
Sykehus, nødetater, vannverk, sentrale enheter i telenettet og andre spesielt prioriterte skjermes for
utkobling. Alle andre kunder skal kobles ut noen timer i døgnet i henhold til plan om roterende sonevis
utkobling.

4.4 Statistikk for kraftproduksjon i utredningsområdet
Energiproduksjon
I

det

følgende

beskrives

kraftproduksjonen

i

utredningsområdet.

Kraftproduksjonen

i

utredningsområdet omfatter alle timesmålte produksjonsanlegg som mater inn i regionalnett og
distribusjonsnett. Overskuddsproduksjon hos plusskunder (i stor grad solcelleanlegg) er ikke inkludert
i målingene.
Tabell 4.1 gir en oversikt over hvor mye produksjonsressurser som eksisterer på hvert enkelt nettnivå.
Tabell 4.1 Produksjonsressurser i utredningsområdet

Nettnivå

Installert effekt

Gjennomsnittlig produksjon siste 5 år

Transmisjonsnett

170 000 kW

896 GWh

Regionalnett

583 000 kW

2 228 GWh

Høyspent distribusjonsnett

96 714 kW

295 GWh

Lavspent distribusjonsnett

2 207 kW

3 GWh

Figur 4.6 gir en oversikt over total produksjon i regionalnett og distribusjonsnett siste 10 år.
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Figur 4.6 Produksjon i utredningsområdet siste 10 år

Det er tilknyttet en del ny produksjon i perioden 2010–2019. De store variasjonene i produksjonsvolum
fra år til år i Figur 4.6 skyldes likevel i stor grad klimatiske forhold. Tabell 4.2 viser imidlertid utviklingen
av produksjonsvolum (prosent av totalen) i samme periode.
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Tabell 4.2 Utvikling av produksjonsvolum

År

Transmisjonsnett

Regionalnett

Høyspent

Lavspent

distribusjonsnett

distribusjonsnett

2010

27,69 %

63,66 %

8,57 %

0,08 %

2011

26,34 %

64,26 %

9,30 %

0,10 %

2012

26,96 %

64,19 %

8,77 %

0,07 %

2013

24,71 %

64,38 %

10,80 %

0,12 %

2014

28,27 %

61,84 %

9,81 %

0,08 %

2015

25,55 %

65,50 %

8,85 %

0,11 %

2016

24,34 %

66,48 %

9,09 %

0,09 %

2017

26,47 %

65,29 %

8,15 %

0,10 %

2018

26,18 %

65,05 %

8,67 %

0,10 %

2019

28,20 %

63,21 %

8,49 %

0,09 %

Tabellen viser at produksjonsvolumet er størst på nettnivåene transmisjonsnett og regionalnett. Her
er det viktig å presisere at tabellen ikke fanger opp det økende produksjonsvolumet i lavspent
distribusjonsnett, hos for eksempel plusskunder med solcelleanlegg.
Effektproduksjon
Effektproduksjon oppgis i denne rapporten som tilgjengelig vintereffekt. For vindkraftverk er
tilgjengelig vintereffekt 50 % av installert ytelse. For vannkraftverk er tilgjengelig vintereffekt definert
som den høyeste effekt som kan produseres i en sammenhengende 6-timersperiode under høyeste
vinterforbruk. En regner her med normal vannføring for elvekraftverk og magasinnivå for magasinverk,
begge referert uke 3. For termiske kraftverk er tilgjengelig vintereffekt 100 % av installert ytelse [12].
Tilgjengelig vintereffekt for kraftverkene i utredningsområdet er hentet fra Fosweb. Historiske data for
Hundhammerfjellet vindpark er framskaffet i samråd med NTE Energi AS.
Figur 4.7 viser tilgjengelig vintereffekt i utredningsområdet de siste 10 år.
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Figur 4.7 Tilgjengelig vintereffekt i utredningsområdet siste 10 år

4.5 Statistikk for forbruk i utredningsområdet
Energiforbruk
I det følgende beskrives elektrisitetsforbruket i utredningsområdet. Elektrisitetsforbruket omfatter
forbruk i regionalnett og distribusjonsnett.
Figur 4.8 viser en samlet oversikt over alt forbruk i utredningsområdet de siste 10 år fordelt på
kategoriene alminnelig forsyning, stort forbruk og uprioritert forbruk.

Figur 4.8 Elektrisitetsforbruk i utredningsområdet siste 10 år

Vedlagte datainnsamlingsskjema viser bakgrunnen for figur 4.8.
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Alminnelig forsyning utgjør i 2019 56,8 % av det totale energiforbruket i utredningsområdet. Tallene i
Figur 4.8 er ikke temperaturkorrigert, så noe av variasjonene skyldes klimatiske forhold.
Stort forbruk utgjør i 2019 39,0 % av det totale energiforbruket i utredningsområdet.
Utredningsansvarlig definerer Norske Skog Skogn AS og MM Karton Follacell AS som kunder i
kategorien stort forbruk.
Uprioritert forbruk utgjør i 2019 4,2 % av det totale energiforbruket i utredningsområdet. Forbruket
har vært gradvis minkende fra 2007. Graden av ny elektrifisering kan gjøre denne type tariff mer aktuell
i fremtiden dersom rammebetingelsene legger til rette for det. I prognosene settes forbruket uendret
i den kommende 20 års perioden.
Figur 4.9 og figur 4.10 viser energiforbruk per sekundærstasjon i 2019.

Figur 4.9 Energiforbruk per sekundærstasjon 2019 – del 1
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Figur 4.10 Energiforbruk per sekundærstasjon 2019 – del 2

Effektforbruk
I det kommende presenteres effektforbruket i utredningsområdet. Effektforbruket er referert til
regionalnettets topplasttime. I 2018 var regionalnettets topplasttime 1.mars time 9, mens i 2019 var
den 5.februar time 9.
Figur 4.11 viser samlet effektforbruk i utredningsområdet de siste 10 år. Tallene i figuren er ikke
temperaturkorrigert.
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Figur 4.11 Effektforbruk i utredningsområdet siste 10 år

4.6 Energi- og effektbalanse i utredningsområdet
Figur 4.12 viser energibalansen i utredningsområdet de siste 10 år. Tallene i figuren er ikke
temperaturkorrigert.
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Figur 4.12 Energibalanse i utredningsområdet siste 10 år

Energibalansen i figuren framkommer som differansen mellom produksjon og forbruk i
utredningsområdet. Figuren viser at det hovedsakelig er et energiunderskudd i fylket. Produksjon som
mates direkte inn i transmisjonsnettet (Tunnsjødal) er ikke inkludert i figuren.
Figur 4.13 viser effektbalansen i utredningsområdet de siste 10 år.
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Figur 4.13 Effektbalanse i utredningsområdet siste 10 år

Effektbalansen i figuren framkommer som differansen mellom tilgjengelig vintereffekt og
effektforbruk i regionalnettets topplasttime.

4.7 Forbrukstrender i utredningsområdet
Ut fra Figur 4.8 og figur 4.11 er det vanskelig å si noe om utviklingen i energi- og effektforbruk i
utredningsområde. Mye av grunnen til dette er at det er årlige variasjoner, på grunn av for eksempel
klimatiske forhold.
Figur 4.14 viser både det målte energiforbruket i 2010–2019 for alminnelig forsyning, samt det
temperaturkorrigerte forbruket. De to stiplede linjene viser trenden, både for det målte forbruket, og
for det temperaturkorrigerte.
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Figur 4.14 Trend i energiforbruk

Figur 4.15 viser det samme som Figur 4.14, men for effektforbruk i kategorien alminnelig forsyning.
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Figur 4.15 Trend i effektforbruk

Som begge figurene viser er det en trend som viser at både energi- og effektforbruk er stigende.
Tallene som er plottet er de samme som er i datainnsamlingsarket, som er et vedlegg til denne
rapporten.

4.8 Utveksling
Netto utveksling mellom regionalnett og distribusjonsnett i transmisjonsnettets topplasttime i 20191
er vist i Figur 4.16 og figur 4.17.

1

14.desember 2018, time 10
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Figur 4.16 Netto utveksling mot distribusjonsnett i transmisjonsnettets topplasttime 2019 – del 1

Figur 4.17 Netto utveksling mot distribusjonsnett i transmisjonsnettets topplasttime 2019 – del 2
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4.9 Tilgrensende områdekonsesjonærer
I dette avsnittet er punktene hvor Tensio TN møter andre områdekonsesjonærer beskrevet.
Grensesnitt mot Tensio TS i Sætervika
Helt nord i Tensio TS sitt utredningsområde ligger Sætervika. Sætervika er normalt forsynt fra Straum
trafostasjon i Åfjord kommune. Derfra går det en forsyning til Barvika i Osen kommune og fra Barvika
går det en linje til Forøya. Herfra går det en 4,2 km sjøkabel til Sætervika. Det er også en
reserveforsyningsmulighet fra Lauvsnes sekundærstasjon i Tensio TN sitt utredningsområde.
Figur 4.18 viser det aktuelle området.

Figur 4.18 Grensesnitt Tensio TN og Tensio TS i Osen kommune

Sjøkabelen som forsynes Sætervika ligger for tiden ute, på grunn av en skade. Kundene i området er
derfor forsynt fra Lauvsnes, via Tensio TN sitt nett, fram til sjøkabelen blir reparert.
Sjøkabelen er av type 22 kV TXRA 1x3x25 Cu fra 1989. Tilstanden på kabelen er beskrevet som dårlig,
og Tensio TS antar denne vil måtte reinvesteres innen få år. Estimert investeringskostnad for ny
sjøkabel er om lag 6 MNOK med en mulig ny trase for bedre landtak.
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Et alternativ til å reinvestere sjøkabelen er at kundene på permanent basis blir forsynt fra Lauvsnes,
som kunder hos Tensio TN. Effektbehovet i området i dag er på om lag 300 kW, og det er forventet at
dette skal dobles, da et kundeprosjekt i området har fått tillatelse til å koble til 300 kW. Samlet
effektbehov i området er derfor antatt å være 600 kW i videre analyser.
Tensio TN har gjort analyser som viser at det er uproblematisk å forsyne området, gitt at man kjører
med en noe høyere spenning ut fra Lauvsnes enn i dag. Analysen er kjørt i dagens tunglast, og med
110 % av tunglast for å ta høyde for eventuell framtidig lastøkning.
Når sjøkabelen har utlevd sin levetid anbefales det at man gjør en nærmere vurdering av om det kan
være hensiktsmessig at Tensio TN overtar områdekonsesjonen for Sætervika, og at kundene forsynes
fra Lauvsnes. Dette vil svekke reserveforsyningen mellom de to områdene, men på grunn av lange
avstander fra de respektive sekundærstasjonene er det uansett svært begrensede muligheter for
reserveforsyning.
Det er gjort forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av dette og resultatene er oppsummert i
tabell 4.3. Alternativ 0 er forsyning fra Tensio TS og alternativ 1 er forsyning fra Tensio TN.
Tabell 4.3 Samfunnsøkonomisk oversikt forsyning Sætervika

Investeringskostnader
Reduserte avbruddskostnader
Tapskostnader

Alternativ 0

Alternativ 1

6 MNOK

0 MNOK

-

+

0 MNOK

0,25 MNOK

Dersom Tensio TN forsyner kundene og man ikke reinvesterer sjøkabelen vil ikke kundene i Sætervika
ha tosidig forsyning lengre. Derfor er det gjort en vurdering på at avbruddskostnadene øker ved
forsyning fra Tensio TN. Når det kommer til kostnader for avbrudd hos de aktuelle kundene vil det
havne på den konsesjonæren som har forsyningen, og eventuelt reduseres tilsvarende for den andre
konsesjonæren.
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Grensesnitt mot Helgeland Kraft Nett AS
På fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland møter Tensio TN sitt 22 kV distribusjonsnett
Helgeland Kraft Nett AS sitt distribusjonsnett. Tidligere lastflytanalyser viser at det i tunglast er mulig
å forsyne opp mot 750 kW fra Tensio TN til Helgeland Kraft Nett AS. I motsatt materetning det mulig å
forsyne opp mot 250 kW fra Helgeland Kraft Nett AS mot Tensio TN.

Figur 4.19 Grensesnitt Tensio TN og Helgeland Kraft Nett AS på Nordlandsgrensen
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Grensesnitt mot Bindal Kraftlag
Alt av Bindal Kraftlag sitt nett forsynes fra Årsandøy sekundærstasjon, eid av Tensio TN. I Årsandøy står
en 15 MVA 66/22 kV transformator, som forsyner tre avganger, Bindal 1, Bindal 2 og Foldereid. I
tunglast er transformatoren belastet med omtrent 5,2 MW. I lettlast er belastningen omtrent 1 MW.
Tensio TN sitt 22 kV distribusjonsnett møter Bindal Kraftlag i Valen koblingskiosk i Nærøy kommune. I
grensesnittet står en 3 MVA autotransformator på grunn av spenningsforskjeller i de to nettene (rød
sirkel merket med 1).

Figur 4.20 Grensesnitt Tensio TN mot Bindal Kraftlag i Valen

Spredt i Bindal Kraftlag sitt nett står det 16 transformatorer med omsetningsforhold 20/0,240 kV, som
kun har 3-trinns regulering (merkespenning +/- 1 med 5 % trinn). På grunn av disse er spenningen ut
fra Årsandøy 21 kV, framfor 22 kV. Med bakgrunn av dette er det begrenset forsyningskapasitet mot
Tensio TN, da spenningen i Valen koblingskiosk blir noe lav. I arbeidet med å vurdere felles forsyning
fra Årsandøy er det vurdert å bytte disse transformatorene. I utgangspunktet trenger man ikke
transformatoren i Valen dersom man får samkjørt spenningsnivåene i de to forsyningsområdene og
det bør derfor søkes en løsning hvor overgangstransformatoren fjernes, da denne reduserer
kortslutningsytelsen dersom nettet forsynes fra Årsandøy.
Det har tidligere vært vurdert om en ekstra forsyningsvei til øya Leka kunne løses med forsyning fra
Årsandøy sekundærstasjon via Valen koblingsstasjon. Dette har ikke blitt funnet lønnsomt og er ikke
vurdert videre. Det er også vurdert om en ny sjøkabel og forsyning fra Årsandøy vil kunne erstatte
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dagens sjøkabel over til Leka. Dette ville gitt en svakere forsyning enn dagens forsyningsvei og er derfor
ikke vurdert videre.
I tillegg er det vurdert en mulig sammenkobling mellom Bindal Kraftlag sitt 22 kV nett sør for Årsandøy
og Tensio TN sitt 22 kV nett i Foldereid (rød sirkel merket med 2).
Forsyning via dagens koblingskiosk Valen
Det er gjort vurderinger om deler av dagens forsyning fra Saltbotn sekundærstasjon kan legges over
mot Årsandøy gjennom sammenkoblingspunktet i koblingskiosk Valen. I de videre vurderingene er det
forutsatt at Bindal Kraftlag har skiftet ut de 16 transformatorene med omsetningsforhold 20/0,24 kV
slik at spenningsnivået ut fra Årsandøy er 22 kV. Vurderingen er gjort med bakgrunn i eksisterende
nett, men 3 MVA transformatoren i Valen er fjernet for å øke kortslutningsytelsen fra Årsandøy mot
Tensio TN sitt nett i sammenkoblingspunktet. Antatt kostnad for fjerning og ombygning i punktet er
estimert til 250 000 NOK.
Totalt flyttes da omtrent 600 kW belastning i tunglast fra Saltbotn og over til Årsandøy, dette reduserer
tapene med omtrent 3 kW totalt. I tillegg vil dette gi ekstra forsyningssikkerhet for den nevnte
belastningen i Tensio TN sitt nett, da det vil være to mulige forsyningsveier. Dette fordi dagens
forsyningsvei opprettholdes og nytt delingspunkt er plassert ved en allerede fjernstyrt effektbryter, i
tillegg til den fjernstyrte bryteren mot Bindal Kraftlag i Valen. Verdien av den økte
forsyningssikkerheten er vurdert til omtrent 50 000 NOK i reduserte KILE-kostnader per år.
Tabell 4.4 oppsummerer de samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort. Alternativ 0 er å beholde
dagens forsyningsvei og alternativ 1 er å endre til forsyning via Valen.
Tabell 4.4 Samfunnsøkonomisk oversikt Bindal Kraftlag via Valen

Alternativ 0

Alternativ 1

Investeringskostnader

0 MNOK

0,25 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

- 1 MNOK

Tapskostnader

0 MNOK

- 0,1 MNOK

Som tabell 4.4 viser vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte deler av dagens belastning fra
Saltbotn og over til Årsandøy via Bindal Kraftlag sitt forsyningsnett under gitte forutsetninger. Den
forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen viser at man kan bruke opp mot 1,1 MNOK for å etablere
denne koblingen mot Bindal Kraftlag og likevel ha en gunstig effekt samfunnsøkonomisk.
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Sammenkobling i Foldereid
Det er omtrent 2,2 km fra Tensio TN sitt eksisterende 22 kV nett i området og frem til slutten på Bindal
Kraftlag sitt 22 kV nett sør fra Årsandøy. Dagens linje tilhørende Bindal Kraftlag er av et begrenset
tverrsnitt (FeAl 25). Det forutsettes derfor at dagens linje erstattes med en ny og kraftigere forbindelse
helt fra Årsandøy og frem til aktuelt tilkoblingspunkt i dagens 22 kV nett tilhørende Tensio TN. Totalt
bygges det derfor 9 km BLL 157 (tilsvarer FeAl 1x95). I tillegg vil dette tiltaket forutsette at
spenningsnivåene mellom Bindal Kraftlag og Tensio TN er likt (22 kV). Valg av tverrsnitt bør utredes
nærmere i videre arbeid knyttet til prosjektet. Kostnaden for å sammenkoble nettene er estimert til
2,5 MNOK.
Merkostnaden for å øke tverrsnitt på dagens linje for Bindal Kraftlag ved reinvestering er anslått til om
lag 2,0 MNOK (forutsetter at linjen har utlevd sin levetid. Faktisk restlevetid må undersøkes nærmere).
Total kostnad blir dermed 4,5 MNOK. Ved å utnytte eksisterende fjernstyrte brytere i Tensio TN sitt 22
kV nett og legge nye delingspunkt ved disse bryterne er det mulig å totalt flytte 2 MW belastning fra
Saltbotn (omtrent 1 MW) og Høylandet (omtrent 1 MW) over til en bedre forsyning fra Årsandøy.
Tapene reduseres med 48 kW og det antas en årlig redusert KILE på om lag 200 000 NOK grunnet
økningen i forsyningssikkerhet gjennom etablering av en bedre tosidig forsyning enn dagens.
Tabell 4.5 oppsummerer de samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort. Alternativ 0 er å beholde
dagens forsyningsvei og alternativ 1 er å endre til forsyning via Foldereid.
Tabell 4.5 Samfunnsøkonomisk oversikt Bindal Kraftlag via Foldereid

Alternativ 0

Alternativ 1

Investeringskostnader

0 MNOK

4,5 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

- 4,2 MNOK

Tapskostnader

0 MNOK

- 1,5 MNOK

Som tabell 4.5 viser vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte deler av dagens forsyning fra
Saltbotn og Høylandet over til Årsandøy sekundærstasjon. Med bakgrunn i forutsetningene lagt til
grunn vil man kunne investere opp til 5,7 MNOK og fremdeles oppnå en gunstig samfunnsøkonomisk
effekt.
De to vurderte tiltakene mot Bindal Kraftlag viser at det bør utredes videre hva total kostnad for å
skifte ut de nevnte 16 fordelingstransformatorene vil være for å oppnå samme spenningsnivå mellom
Tensio TN og Bindal Kraftlag. I tillegg bør restlevetiden for dagens linje fra Årsandøy mot Foldereid
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utredes nærmere da det kan være svært gunstig med en sammenkobling av Tensio TN og Bindal
Kraftlag sitt 22 kV nett i Foldereid.
Grensesnitt mot Jämtkraft AB
I Sørli er Tensio TN sitt 22 kV distribusjonsnett sammenkoblet med Jämtkraft AB i Sverige. Tidligere
lastflytanalyser viser at det i tunglast med lastflyt mot Sverige kan forsynes opp 500 kW. I motsatt fall,
fra Sverige mot Sørli, kan det forsynes omtrent 2,5 MW. Ved forsyning fra Sverige vil lave spenninger
på norsk side være begrensende faktor.

Figur 4.21 Grensesnitt Tensio TN mot JK på riksgrensen

I forbindelse med ny forsyning av nytt industriområde i Sørli er et av alternativene som er vurdert en
ny forsyning via Sverige. Det er da vurdert en 40 kV forbindelse frem til riksgrensen og en 22 kV
forbindelse fra Riksgrensen og frem til Jule. Denne forsyningsveien er ikke vurdert videre.
Tensio TN forsyner Storfjellet gård i Åfjord kommune
Tensio TN forsyner Storfjellet gård i Åfjord kommune. Gården er lokalisert i Tensio TS sitt
konsesjonsområde, men dagens nettløsning ble foretrukket av kunden. Tensio TN inngikk derfor en
avtale med Tensio TS om å få bygge og drifte nett inn i deres konsesjonsområde. Tensio TN fikk også
tillatelse til å gi andre mulige kunder på strekningen tilbud om strømtilkobling på Tensio TN sine vilkår.
Disse kundene avregnes som ordinære Tensio TN-kunder og har ingen kundeforhold til Tensio TS.
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Figur 4.22 Grensesnitt mellom Tensio TN og Tensio TS, og Storfjellet gård

Tensio TN forsyner Selbuskogen skisenter
Tensio TN forsyner Selbuskogen skisenter, noen hytter og en sendestasjon i Selbu kommune, i
Tensio TS sitt konsesjonsområde. Alle kundene ligger under samme nettstasjon og forsynes fra Eidum
sekundærstasjon.
Det er installert en 800 kVA fordelingstransformator i nettstasjonen, men lasten er beskjeden,
beregnet til omtrent 40 kW i tunglast.
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Figur 4.23 Grensesnitt Tensio TN og Tensio TS Selbuskogen skisenter

Tensio TN forsynes fra Ålmo sekundærstasjon
Tensio TN eier 22 kV nettet under to avganger i Tensio TS sin sekundærstasjon Ålmo. Eierskillet ligger
på tilkoblingspunktene, kabelklemmene, på effektbryternes sekundærside. De to avgangene forsyner
Tensio TN sine kunder i Vanvikan og nordover langs Storvatnet.
Ute på den ene avgangen, ÅLMO-22V1, er det en luftlinje på 1,8 km og to nettstasjoner som eies av
Nettselskapet AS. Nettselskapet AS eier også en nettstasjon på avgangen ÅLMO-22L1.
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Figur 4.24 Nett under Ålmo sekundærstasjon

Alderen på dagens luftlinje under avgangen Ålmo-22L1 nærmer seg 50 år, og tilstanden tilsier at denne
linjen bør reinvesteres innen få år. Alternativt kan linjen rives, ved at Ålmo-22V1 forsyner
nettstasjonene og kundene som i dag ligger på Ålmo-22L1. Det er gjort en samfunnsøkonomisk
beregning av de to alternativene, og resultatet vises i tabell 4.6. I begge alternativene vil det måtte
påregnes en ekstra kostnad for tilknytting av nettstasjonene som i dag eies av Nettselskapet AS.
Tabell 4.6 oppsummerer de samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort. Alternativ 1 er å
reinvestere avgang Ålmo-22L1 slik den er i dag, og alternativ 2 er å demontere avgang Ålmo-22L1 og
la kundene bli forsynt fra Ålmo-22V1.
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Tabell 4.6 Samfunnsøkonomisk oversikt nett under Ålmo

Alternativ 1

Alternativ 2

Investeringskostnader

10 MNOK

1 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

2,6 MNOK

Tapskostnader

0 MNOK

0,8 MNOK

2,7 MNOK

0 MNOK

Drift- og vedlikeholdskostnader

I alternativ 2 er det lagt inn en nødvendig forsterkning av et lite linjestrekk. Avbruddskostnaden for de
to alternativene er beregnet ut i fra NVEs beregningsark, hvor det vil være en omkoblingstid på
bryterne hvis det skulle forekomme avbrudd under Ålmo i dag. Differansen mellom alternativene er
listet opp i tabellen. I alternativ 2 vil det ikke være tilstrekkelige reserveforsyningsmuligheter i nettet,
og nettet under Ålmo vil dermed bli liggende ute dersom avbrudd skulle oppstå. I worst case, hvis et
avbrudd skulle skje nært stasjonen, vil tilnærmet alt forbruk under Ålmo miste forsyningen.
I tillegg til dette prosjektet, vil det innen få år bli nødvendig å reinvestere deler av strekningen mellom
Ålmo og Leksvik. I en slik reinvestering vil kapasiteten på avgangen bedres betraktelig, og en full
reserveforsyning av Ålmo stasjon vil dermed bli mulig. Reinvesteringen består av 12 km eldre luftlinje,
og kostnaden for denne beregnes til 13 MNOK.
Det anbefales å utrede begge disse prosjektene i nærmere detalj, men foreløpige beregninger viser at
det vil være mest lønnsomt å gå for alternativ 2, for i stedet å foreta en nødvendig reinvestering og
oppgradering av linjen mellom Ålmo og Leksvik sekundærstasjon. Dette vil også bidra til at Ålmo kan
reserveforsyne Leksvik i en større del av året sammenlignet med forsyning fra Ormsetfoss, dersom
regionalnettlinjen mellom Leksvik og Stoen skulle falle ut.
Vurdering av sammenkobling mellom Ormsetfoss og Stoen
I dagens nett er det en mulighet for sammenkobling mellom Tensio TN sitt 22 kV nett fra Ormsetfoss
sekundærstasjon og Nettselskapet sitt 22 kV nett fra Stoen sekundærstasjon. Avstanden mellom de to
avgangene er 3 km.
Lastflytberegninger viser at det er mulig å forsyne 2,5 MW fra Ormsetfoss mot Stoen, hvor
begrensende faktor er belastning på linjer. Fra Stoen er det begrensende overføringsmuligheter
grunnet lavt tverrsnitt på dagens linje, samt at dagens linje er fra 1950-tallet. Det anses derfor ikke
som aktuelt med en sammenkobling før eventuelt Nettselskapet reinvesterer sitt nett. Dette vil
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vurderes innen få år. I tillegg er det et forholdsvis lavt forbruk i området, slik at nytteverdien av en
sammenkobling anses som begrenset.

Figur 4.25 Vurdering av sammenkobling 22 kV nett Ormsetfoss og Stoen

Mulighet for reserveforsyning mot Tensio TS og Buås via Helltunellen
I forbindelse med utbygging av E6 mellom Trondheim og Stjørdal skal blant annet Helltunellen
oppgraderes til to tunell-løp. Vegvesenet ønsker tosidig strømforsyning til disse hvor Tensio TN vil
forsyne fra nord og Tensio TS vil forsyne fra sør. Dermed vil man få en sammenkobling av
distribusjonsnettet i Stjørdal og Malvik via Helltunellen når utbyggingen er ferdig, det vil si senest i år
2025.
Tensio TN har utredet to alternativer for reserveforsyning, ett der man benytter eksisterende nett og
ett der en flaskehals med kabel av lavere tverrsnitt oppgraderes. Lastflytberegningene forutsetter at
Sutterø sekundærstasjon er bygget.
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Alternativ 0: Med eksisterende kabelnett kan Tensio TN forsyne omlag 3 MW mot Tensio TS.
Begrensning er en strekning på omtrent én km med 95mm2 høyspentkabel mellom flyplassen og
kjøpesenteret på Hell.
Alternativ 1: Ved å bygge en ny forbindelse på omtrent 250m med 240mm2 høyspentkabel kan man
unngå flaskehalsen og dermed forsyne opp mot 8 MW mot Tensio TS. Anslått kostnad for dette tiltaket
er 0,6 MNOK.
Tensio TS rapporterer at de etter planlagte forsterkninger i nettet kan forsyne omlag 8 MW fra Malvik
mot Stjørdal avhengig av kapasitet i Buås sekundærstasjon.
Reservedekningen i distribusjonsnettet til området rundt flyplassen er allerede god, det er derfor ikke
noe prekært behov for denne forbindelsen fra Tensio TN sitt ståsted. Behovet er antagelig større på
Tensio TS sin side, spesielt ved et eventuelt utfall av Buås sekundærstasjon, da det ikke er like mange
sekundærstasjoner å spille på her. Tensio TS sine beregninger viser at kun deler av Hommelvik kan
forsynes fra Stjørdal grunnet lav spenning. Tilsynelatende er det altså relativt liten nytteverdi av
sammenkoblingen også for Tensio TS per i dag.
Tabell 4.7 Samfunnsøkonomisk oversikt forsyning via Helltunellen

Investeringskostnader

Alternativ 0

Alternativ 1

0 MNOK

0,6 MNOK
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Figur 4.26 Mulighet for reserveforsyning mot Tensio TS via Helltunellen

4.10 Vurdering av forbrukerfleksibilitet
I dette kapitlet beskrives ulike alternativer av forbrukerfleksibilitet i utredningsområdet. Flere av de
samme temaene er også diskutert i kapittel 5.
Den sterke sammenknytningen mot det nordiske- og europeiske kraftmarkedet gjør at det stadig
kommer mer uregulerbar kraft inn på det norske kraftmarkedet. I Norge pågår det også en økt
installasjon av uregulerbar kraft, slik som vindparker og solcelleanlegg. Dette kan skape utfordringer i
styringen av strømnettet, siden denne kraften er lite regulerbar og uforutsigbar. I fremtiden kan det
derfor bli behov for et mer regulerbart kraftforbruk, gjennom for eksempel økt forbrukerfleksibilitet
hos sluttkundene. God kontroll på og oversikt over forbrukerfleksibilitet i utredningsområdet kan i
beste fall spare samfunnet for nettinvesteringer og unødvendige oppgraderinger.

66

Utkoblbart forbruk
Fleksible kunder forekommer til en viss grad i utredningsområdet, gjennom utkoblbart forbruk. Disse
kundene har en egen nettleietariff, og tilbyr med dette utkobling av sitt anlegg mot en gitt
kompensasjon. For å tegne et abonnement med disse tariffene er det et krav om minimum 90 kW
belastning. Historisk sett har ikke dette blitt håndhevet så streng, men nye kunder som ønsker
tilknytning må overholde dette kravet. Tabell 4.8 viser betingelsene for de fire ulike tariffene for
kunder med fleksibelt forbruk.
Tabell 4.8 Tariffer for fleksibelt forbruk

Tariff

Varslingstid

Maksimal utkoblingsvarighet

NFF1

Momentan utkobling

Ubegrenset

NFF2

1 time

Ubegrenset

NFF3

Momentan utkobling

2 timer

NFF4

10 timer

Ubegrenset

Sett fra perspektivet til regionalnettet vil man på lavere spenningsnivå måtte ha et stort volum med
fleksibelt forbruk for å kunne utgjøre særlig stor forskjell. I enkelte situasjoner må også kundene kunne
reagere veldig raskt, for å unngå overbelastning. Figur 4.27 viser antall abonnenter på hver av de ulike
tariffene.
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Figur 4.27 Antall kunder med fleksibelt forbruk, fordelt på ulike tariffer

Som figuren viser er det en klar overvekt på antall kunder som har tariff NFF1, som gir momentan
utkobling i ubegrenset tid.
Figur 4.28 viser total beregnet aktiv effekt fordelt på de ulike tariffene. Dette gjenspeiler figur 4.27 og
viser at det største volumet av utkoblbar last har tariff NFF1.
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Figur 4.28 Total aktiv effekt, fordelt på ulike tariffer

Dersom man ser på den gjennomsnittlige makseffekten per kunde per tariff viser det seg at kundene
med NFF3 tariff har høyest gjennomsnittlig makseffekt. Den gjennomsnittlige makseffekten per kunde
for de ulike tariffene er vist i figur 4.29
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Figur 4.29 Gjennomsnittlig aktiv effekt per kunde, fordelt på ulike tariffer

Kunder med tariff NFF3 har momentan utkobling, men kan kun bli utkoblet i 2 timer. Ved utkoblinger
i det regionalnettet vil det bli redusert kapasitet, og forbrukerfleksibilitet kan bidra positivt for å
opprettholde forsyning i slike situasjoner. På en annen side er to timer ofte ikke nok til å rette en
eventuell feil i regionalnettet, slik at den reelle nytten i en feilsituasjon kanskje ikke er så stor.
Utkoblbar tariff er mer utbredt i enkelte deler av konsesjonsområdet enn andre, slik at noen stasjoner
har en relativt stor andel av forbrukerfleksibiliteten mens andre ikke har noen ting. Figur 4.30 viser
antall kunder i hver sone, samt den totale installerte effekten.
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Figur 4.30 Sonevis fordeling av effekt og kunder

Det er ikke montert fjernstyrte brytere hos alle kundene med utkoblbar last, noe som vanskeliggjør
utkobling av disse kundene når man faktisk har bruk for det. Ideelt sett er det ønskelig med strategisk
plasserte kunder med utkoblbar last, og gjerne av en viss størrelse, slik at man får koblet ut størst mulig
last med færrest mulig operasjoner.
Energilagring
Energilagring er en teknologi som kan bidra til økt forbrukerfleksibilitet. Det er en rask
teknologiutvikling på batterier, og prisene på batterier har sunket drastisk de siste årene. Dette er også
en utvikling som vil kunne fortsette fremover. Energilagring til kommersielt bruk vil dermed kunne bli
mer aktuelt, hvor det spesielt i lavere nettnivåer vil kunne øke forbrukerfleksibiliteten. Det er derimot
usikkert hvorvidt det vil kunne bidra i storskala, da det vil kreve svært store og dyre batteriløsninger.
Dette er ikke en løsning Tensio TN ser på som realistisk de nærmeste årene.
I de lavere nettnivåene er det som sagt naturlig å tro at batterier blir mer utbredt fremover, og en
utvikling det er viktig at Tensio TN følger med på. I første omgang er det spesielt en stor økning i elbiler
i utredningsområdet, hvor dette spesielt observeres gjennom økt antall forespørsler for hjemmelading.
Teknologier som «vehicle to home» (V2H) og «vehicle to grid» (V2G) kan få betydning for
strømforbruket, hvor en husholdning i perioder kan benytte elbilens batteri som energilager, men også
mate inn strøm på strømnettet.
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Batterier benyttes også i stor grad i forbindelse med solcelleanlegg. I perioder hvor produksjonen
overgår forbruket kan kunder lagre den produserte energien fra solcelleanleggene, og spare den til en
periode med høyere forbruk. Dette begrenser innmatingen av produksjon til strømnettet, og kan også
begrense effektflyten fra strømnettet i høyt belastede perioder. Kombinasjonen av batterier og
solcelleanlegg vil øke egenforbruket av strøm til kundene, og kan bidra til å redusere behovet for
nettinvesteringer.
Flytting av forbruk
Flytting av forbruket er en løsning som vil kunne redusere effekttoppene og dermed den høyeste
belastningen av strømnettet. For at dette skal bli aktuelt ser Tensio TN for seg at det må være et
marked på plass, som vil gi kundene insentiver til å tilby sin fleksibilitet. Kundene må altså kunne hente
ut en viss form for gevinst dersom de flytter forbruket.
De nye AMS-målerne som nå er innført i alle norske husstander gir kunder og nettselskap en bedre
oversikt over forbruket. I kombinasjon med smarte systemer gir dette nye muligheter for styring av
forbruket, og vil dermed kunne bli en viktig bidragsyter til økt forbrukerfleksibilitet. I tillegg vil en
eventuell overgang til effekttariffer dra god nytte av AMS-målerne siden det blir nødvendig med
hyppigere avregning sammenlignet med dagens månedlige avregning. Innføringen av nye tariffer kan
medføre endret forbruksmønster, som igjen kan gi rom for økt tilgang på forbrukerfleksibilitet for
nettselskapene. Hvordan effekttariffene utformes vil kunne påvirke forbruket, og dermed graden av
forbrukerfleksibilitet. Hvis tariffen for eksempel blir lagt opp som en rushtidsavgift med høyere priser
på morgen og ettermiddag, vil noe så enkelt som en timer på varmtvannsberederen og varmekabler i
timene med høy pris, kunne gi en samlet fleksibilitet der effekttoppene på morgen og ettermiddag
flater ut. En slik flytting av forbruket vil redusere forbruket i de høyest belastede timene.
Figur 4.31 viser for eksempel det målte forbruket på Øireina sekundærstasjon 5.februar 2019, og det
samme forbruket jevnet ut over døgnet.
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Figur 4.31 Forbruk Øireina sekundærstasjon 5.februar 2019

Som figuren viser vil man med å jevne ut forbruket over hele døgnet redusere makslasten med 12,3 %.
Utjevning av forbruket kan gjøres ved hjelp av smarte styringssystemer, samt for eksempel V2G og
V2H, som nevnt ovenfor. Hvis dette skal gjøres på husholdningsnivå må det et visst volum til før det
skal kunne gi noen effekt. Dette igjen innebærer trolig en stor investering i utstyr hos
husholdningskunder, samt at kundene må ha insentiv for å endre forbruket.
FoU-prosjekter i Tensio TN
Tensio TN deltar eller har deltatt i mange FoU-prosjekter, hvor flere av prosjektene forsker på ulike
løsninger for forbrukerfleksibilitet i en eller annen grad. Noen av disse prosjektene er listet opp under:
•

CINELDI: Digitalisering og modernisering av det elektriske distribusjonsnettet slik at nettet
spiller sammen med smarte strømkunder, elbiler, solcelleanlegg og annen lokal produksjon av
fornybar energi.

•

EL-6: Elektrifisering av tungtransport langs E6. Prosjektet ser på muligheter for å elektrifisere
tungtransporten langs E6.

•

EMC i smarte nett: Undersøke hvordan den høyfrekvente støyen i husholdninger påvirkes ved
økt bruk av solcelleanlegg, elbilladere og andre effektkrevende apparater.
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•

FlexNett: Bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å
demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå
i nettet.

•

IntegER: Demonstrere og verifisere bruken av batteri i distribusjonsnettet, for å bidra med
kunnskap i planlegging og drift av batterisystem, særlig med tanke på hvilken nytte de kan ha
for nettselskaper.

•

SmartGrids IDE: Demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere
hvordan de fungerer, og estimere nytteverdien ved full skalering til distribusjonsnettet i hele
Norge.

Tensio TN gjennomfører egne demoer i prosjektene IntegER (integrasjon av energilager i
distribusjonsnettet) og SmartGrids IDE (intelligent distribusjon av elektrisitet). I IntegER har Tensio TN
installert et batterisystem til en husholdningskunde tilkoblet et svakt nett, og med utfordrende laster,
solcellepanel og elbiler. Målet med testingen er å undersøke hvorvidt et batterisystem (batterier og
omformere) klarer å balansere fasene for å begrense bruddene på usymmetri, samt teste hvordan
batteriet kan bidra til reduksjon av effekttopper. Prosjektet ble startet i 2017 og er planlagt avsluttet
høsten 2020. Foreløpige resultater viser at systemet klarte å balansere fasene i stor grad, og
effekttoppene ble redusert med 20 % for hele testperioden.
I SmartGrids IDE gjennomføres en storskala demo for å verifisere en optimal driftsstrategi for netttilknyttede batterier i kombinasjon med avanserte målere og styringssystemer. Disse skal håndtere
følgende utfordringer:
•

Spenningsutfordringer som følge av store spenningsvariasjoner knyttet til økende variasjon i
last og produksjon

•

Lave kortslutningsverdier i lavspenningsnettet

•

Spenningsusymmetri i lavspenningsnettet

•

Avbrudd

I prosjektet vil det installeres energilagre og målere for nettstasjonsovervåkning, og målet er å
undersøke hvordan disse kan bidra til økt spenningskvalitet og redusere investeringer i nettet knyttet
til problemene over. Prosjektet ble startet i 2019 og er planlagt avsluttet i 2024, hvor testingen vil
starte i løpet av 2020.

4.11 Andre energibærere og påvirkning på kraftsystemet
Tidligere utførte Tensio TN lokale energiutredninger for hver kommune i utredningsområdet, hvor
blant annet alternative energikilder ble vurdert. Denne ordningen er avviklet, men noen tall fra de
seneste utredningene er brukt for å beskrive andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet.
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For Bindal kommune er det den lokale energiutredningen gjennomført av Bindal Kraftlag SA i 2013 som
er brukt som grunnlag. I mange kommuner er det gjort en vurdering av framtidige alternative
varmeløsninger. Dette kan på sikt medføre at elektrisitetsbehovet til oppvarming blir redusert,
sammenlignet med hvordan det er i dag.
Det er kun tre fjernvarmeanlegg av betydelig størrelse i utredningsområdet. Statkraft Varme AS oppgir
på sine hjemmesider at de har to anlegg i utredningsområdet. Disse er listet opp under, med
årsproduksjon i 2019:
•

Namsos: 21,5 GWh

•

Stjørdal: 27 GWh

Anlegget på Stjørdal er eid av Stjørdal Fjernvarme AS som eies 85 % av Statkraft Varme og 15% av
Stjørdal kommune, men driftes av Statkraft Varme AS.
Tidligere hadde Statkraft varme et anlegg på Levanger, men 10.januar 2017 overtok Innherred
Biovarme AS dette anlegget. Konsesjonen for anlegget ble 3.mars 2017 overført fra Innherred
Biovarme AS til Røstad Fjernvarme AS. Tensio TN har ikke lyktes med å finne den installerte kapasiteten
på dette anlegget.
Disse tre anleggene er de eneste av vesentlig størrelse i utredningsområdet. Som nevnt i kapittel 2.4,
har Stjørdal Fjernvarme AS, Statkraft Varme AS og Røstad Biovarme AS konsesjon for fjernvarme.
Nøkkeltal fra konsesjonene er gitt i Tabell 4.9.
Tabell 4.9 Fjernvarmekonsesjoner i utredningsområdet

Konsesjonær

Sted

Søkt effekt

Søkt produksjon

Røstad Biovarme AS

Levanger

17,0 MW

27,20 GWh

Statkraft Varme AS

Namsos

22,5 MW

36,00 GWh

Stjørdal Fjernvarme AS Stjørdal

26,1 MW

41,76 GWh

Tallene i Tabell 4.9 er hentet fra NVEs nettsider.
De fleste kommunene i utredningsområdet har en form for alternativ energibærer som hovedsakelig
brukes til oppvarming av bygg. Ifølge de lokale energiutredningene fra januar 2013 og januar 2014
benytter følgende kommuner seg ikke av nær- eller fjernvarme: Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan,
Flatanger, Frosta, Meråker, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Bindal. Det forekommer bruk av vannbåren
varme, biobrensel og spillvarme i flere av disse kommunene.
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I Grong er det et fjernvarmeanlegg i sentrumsområdet som leverer omtrent 2,5 GWh per år, hvorav 85
% er basert på biobrensel og resten på elektrisitet.
I Barlia i Overhalla er det et mindre nærvarmeanlegg basert på briketter som forsyner noen bygninger
lokalt. Mengde vannbåren varme basert på energikildene kjelkraft og olje for Overhalla sentrum er
tidligere beregnet til om lag 2,0 GWh/år, dette anlegget fases ut ila 2020 og erstattes med en
varmeveksler. I forbindelse med bygging av ny skole i Overhalla er det bygd et nytt biobrenselanlegg
med varmeproduksjon på 400 000 kWh/år.
I Kolvereid sentrum i Nærøysund har en rekke bygg vannbåren oppvarming. I 2003 brukte disse
bygningene til sammen 3,4 GWh kjelkraft og 0,22 GWh olje til oppvarming. I senere tid har det blitt
satt i gang et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel i Kolvereid og det er beregnet til å levere omtrent
2 GWh per år.
I Inderøy er det ikke utbygd et fjernvarmenett, men et lokalt nærvarmeanlegg forsyner skolene på
Sakshaug og Inderøyheimen. I Mosvik er det bygd en biovarmesentral som forsyner barneskole,
idrettshall, basseng og barnehage, denne har en varmeproduksjon på 500 000 kWh/år. I kommunen
er det planer om å bygge fjernvarmeanlegg for Venna og Straumen, tomt står klar men anlegget er
foreløpig ikke bygd.
På Verdal distribueres fjernvarme på Ørin industriområde. Forbrenningsanlegget bruker bark blandet
med tørrflis som energikilde. Anlegget har en installert effekt på 11 MW og kapasitet for
varmeproduksjon på inntil 40 GWh per år. Verdal VGS har fått installert et biobrenselanlegg med
varmeproduksjon på 1 200 000 kWh/år. Det finnes også noen bygg i Verdal sentrum med vannbåren
varme, men dette har vi ikke fått tallfestet.
I Levanger kommune er Nord universitet forsynt fra et nærvarmeanlegg. Det er satt inn en 1,25 MW
biobrenselkjel basert på flis, mens to gamle oljekjeler og en elektrokjel er beholdt for å dekke spisslast
og som reserve. Totalt leveres det årlig omtrent 2–3 GWh, men anlegget har potensial til å levere 5–6
GWh per år. Staup helsehus blir forsynt av egen varmesentral med varmeproduksjon på 1 000 000
kWh/år.
I Steinkjer kommune er det utbygd et fjernvarmenett som bruker bark blandet med tørrflis som
energikilde. Forbrenningsanlegget, som er eid av InnTre AS, har 6 MW installert effekt og kan med
relativt lave investeringskostnader økes til 8 MW. Av årlig varmeproduksjon på omtrent 24 GWh per
år brukes 16 GWh internt til tørking av materialer og oppvarming av lokaler. De resterende 8 GWh
leveres til eksterne kunder. Det er skrevet flere artikler om potensialet i oppvarmet grunnvann fra
gruvene i Verran, men foreløpig er det ikke funnet lønnsomhet i å utnytte denne ressursen.
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I Namsos kommune er fjernvarmenettet fra Statkraft sin varmesentral de senere årene utvidet til å
forsyne sentrumsområdet, inklusive østre Byområde og Hestmarka, i tillegg til Namsos sykehus og
andre offentlige etater. I 2019 leverte de en årsproduksjon på 21,48 GWh.
I Stjørdal kommune brukes det om lag 45 GWh vannbåren varme, det aller meste i sentrum. Det er
utbygd et fjernvarmenett i Stjørdal sentrum hvor årlig varmesalg har utgjort 6–7 GWh per år. Det er
planer om utvidelse av anlegget og gradvis økning av kapasitet opp til 40 GWh i år 2025. Fullt utbygd
er det planlagt at om lag 80 % av energibehovet dekkes av biobrensel, 10 % av varmepumper og 10 %
av olje og/eller elektrisitet. Fjernvarmenettet er vel utbygd og er bra dimensjonert for å kunne møte
en videre utvidelse.
Tensio TN registrerer at bruk av hydrogen som alternativ energibærer blir stadig mer aktuelt. Per dags
dato har ikke Tensio TN mottatt noen konkrete forespørsler vedrørende hydrogen, men selskapet
jobber med temaet i ulike kretser. Mer om hydrogen kan leses i kapittel 5.2.
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5 Fremtidige overføringsforhold
Fremtidig nettkapasitet
Tabell 5.1 viser en kommunevis oversikt over nettkapasitet for ny småkraft. Her vurderes
regionalnettet ut fra dagens last og produksjon. Kapasiteten beskrives med følgende kategoriske
fargekoder:
Kapasitet

Noe kapasitet

Ikke kapasitet

NB! Oversikten i Tabell 5.1 viser kapasiteten i regionalnettet. Det er ikke gitt at det er tilstrekkelig
kapasitet i eksisterende lokale distribusjonsnett.

Tabell 5.1 Kommunevis oversikt over nettkapasitet for ny småkraft

Kommune

Status

Kommentar

Småkraftpotensial

Bindal

Begrenset kapasitet i Årsandøy sekundærstasjon og Kolsvik
pga. vindkraft. Planer for oppgradering av nettet finnes ifm.
utbygging av Ytre Vikna vindpark (konsesjon foreligger)

11,6 MW

Flatanger

Ikke småkraftpotensial

0,0 MW

Frosta

Ikke småkraftpotensial

0,0 MW

Grong

Ikke ubetinget kapasitet. Svært begrenset
transformatorkapasitet i stasjonene (66/22 kV) Begrensninger
i overføring mot både Tunnsjødal og Namsos S

Høylandet

5,9 MW

Ikke ubetinget kapasitet. Begrensninger i overføring mot
Namsos

5,0 MW

Inderøy

Ikke småkraftpotensial

0,0 MW

Indre Fosen

Det er tilstrekkelig kapasitet til dette småkraftpotensialet.

0,3 MW

Leka

Ikke småkraftpotensial

0,0 MW

78

Kommune

Status

Kommentar

Småkraftpotensial

Levanger

Ikke småkraftpotensial

Lierne

Ikke småkraftpotensial. Stort produksjonsoverskudd i
området. Høy belastning av linjenettet i området.

Meråker

0,0 MW

0,0 MW

Ikke ubetinget kapasitet. Begrenset transformatorkapasitet i
Funna

Namsos

God kapasitet

Namsskogan

Det er i dagens nett liten kapasitet til å ta imot ny

10,0 MW
2,9 MW

kraftproduksjon i området. Begrensninger ligger både i nett
og transformatorkapasitet. Det anses i dag som mest
sannsynlig at kommende utbygd produksjon vil måtte mate
inn i en forsterket versjon av dagens 22kV nett i området. Det
er også aktuelt å flytte en del delingspunkter i 22kV nettet for
å muliggjøre dette. Planlagt ny transformator i Tunnsjødal
sekundærstasjon vil gi nødvendig økt transformatorkapasitet
til dette (30 MVA)
Nærøysund

37,9 MW

Nærøy: Begrenset kapasitet pga. mye vindkraft. Med 30 MW
på Ytre Vikna og full prod. på Hundhammerfjellet er
kapasiteten oppbrukt. Dersom nettet oppgraderes fram til
Kolsvik ifm. Ytre Vikna trinn II vil situasjonen bedre seg.
Begrensninger også på Foldakabelen og videre mot Namsos S
som vil bedres etter hvert som ledningene skiftes ut.
Vikna: Ikke småkraftpotensial, men foreligger planer om en
utvidelse av Vikna vindkraftpark (fra 2,2 MW til maksimalt 9
MW). Det er ikke kapasitet i regionalnettet for tilknytning av
mer produksjon i Vikna, etter at Ytre Vikna er godkjent
tilknyttet med 30 MW innmating.

Overhalla

Begrenset overføringskapasitet mellom Skogmo og Namsos S

14,8 MW
4,8 MW
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Kommune

Status

Kommentar

Småkraftpotensial

Røyrvik

Ikke småkraftpotensial.

0,0 MW

Snåsa

Tilstrekkelig kapasitet

4,7 MW

Steinkjer

God kapasitet i regionalnett i Steinkjerområdet.
Verran: Stort produksjonsoverskudd i området. Til tider høy
belastning av linjenettet. Begrenset kapasitet på linje
Follafoss–Steinkjer.

8,3 MW

Stjørdal

God kapasitet i regionalnett

0,2 MW

Verdal

Ikke småkraftpotensial.

0,0 MW

Sum

106,4 MW

Det presiseres at fargekodene i tabellen ikke bør brukes direkte som et fullgodt bilde på tilgjengelig
kapasitet i regionalnettet. Dette grunnet at produksjonsenhet og sekundærstasjon for innmating kan
komme til å ligge i forskjellige kommuner.
Kapasitet for større kraftverk
Det er lite ledig kapasitet for nye større kraftverk i regionalnettet i store deler av utredningsområdet.
I tillegg er det svært vanskelig å få tilknytning til mer produksjon i transmisjonsnettet uten tiltak.
Spesielt gjelder det området mellom Namsos og Verdal før ny transmisjonettledning mellom Åfjord og
Snilldal er bygget.
I Bratli er det frigjort omtrent 50 MW kapasitet i regionalnettet når Hofstad transmisjonsnettstasjon
ble satt i drift.
På strekningen Nedre Fiskumfoss–Tunnsjødal vil det bli noe ledig kapasitet i det nye 132 kV nettet som
bygges og skal stå ferdig 2023.
Strekningen Steinkjer–Stjørdal har svært lite produksjon og mye last. Det vil derfor være kapasitet for
betydelig produksjon sett fra et regionalnettsynspunkt på denne strekningen.
Tabell 5.2 angir mengden ledig kapasitet i regionalnettet. Det er kun termisk overføringskapasitet som
er vurdert. Det må nærmere studier til for å avgjøre om det er kapasitet til konkrete forespørsler. Det
er ikke vurdert N-1 i beregningene, stort sett er det ikke det.
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Tabell 5.2 Kapasitet i regionalnettet for nye store kraftverk

Område
Nedre Fiskumfoss–
Tunnsjødal

Kapasitet Begrensning
60 MW Transformator T8 i
Tunnsjødal

Tunnsjødal–Tunnsjø

20 MW 66 kV ledning

Namsos–Steinkjer via Bratli

50 MW 66 kV ledning

Ytre Namdal

Kommentar

0 MW 66 kV ledninger og
kapasitet i
transmisjonsnettet

Namsos–Steinkjer via Nedre

0 MW 66 kV ledninger

Fiskumfoss
Steinkjer–Verdal

50 MW 66 kV ledninger

Begrensning mot Ogndal

Steinkjer–Verdal

80 MW 66 kV ledninger

Begrensning mot Verdal S

Verdal–Eidum

80 MW 66 kV ledninger

Begrensning mot Verdal S

Verdal–Eidum

75 MW 66 kV ledninger og

Begrensning mot Eidum S

transformator
Eidum–Meråker
Fosen/Verran

30 MW 132 kV ledninger
0 MW 66 kV ledninger
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5.1 Forventet utvikling
Dette kapittelet ser på den forventede utviklingen i energi- og effektforbruk, samt produksjon i
utredningsområdet. Dataene fra kapittel 4 er benyttet som grunnlag, i tillegg til historiske utviklinger
og tidligere prognoser. Figur 5.1 viser en prognose for fremtidig energiforbruk. Den brune streken viser
energibalansen, altså forholdet mellom forbruk og produksjon.

Figur 5.1 Energiprognose 2020–2040

Figur 5.2 viser en prognose for fremtidig effektforbruk.
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Figur 5.2 Effektprognose 2020–2040

Som figurene indikerer, forventes utredningsområdet å ha et lite produksjonsunderskudd i den neste
20-års perioden. Kraftproduksjonen i Tunnsjødal kraftverk, som mates direkte inn på
transmisjonsnettet, er da ikke inkludert i området. Vindkraften som skal tilknyttes nye
transmisjonsnettpunkt på Fosen er heller ikke inkludert i prognosen.

5.2 Drivere for framtidens regionalnett i utredningsområdet
Denne utredningen omfatter tiden fram til år 2040 – det vil si 20 år fram i tid, men etter år 2030 er
lastutviklingen satt flat siden det blir svært stor usikkerhet i å forutse hvordan lastutviklingen blir så
langt frem i tid. I dette kapittelet er det presentert tre scenarioer for mulig last- og produksjonsutvikling
i utredningsområdet.
Det eksisterer mange planer for utbygging av vindkraft, vannkraft, små-, mini-, og mikrokraftverk i
utredningsområdet. Hvor mange av de som blir realisert, avhenger blant annet av
utbyggingskostnader, forventet kraftpris og nasjonale støtteordninger.
Det er to drivere som markerer seg som viktige momenter når det gjelder utviklingen av regionalnettet
i utredningsområdet i de tre scenarioene beskrevet nedenfor:
1. Hvor mye, og når det blir gjennomført utbygging av småkraft og vindkraft i
utredningsområdet
2. Endringer i forbruksutvikling (elektrifisering av transportsektor, industrivekst)
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I tillegg ser man at tilstanden på nettanleggene begynner å bli en driver som også kan påvirke
prioriteringen av tiltak i nettet, nettets tilstand er nærmere beskrevet i kapittel 4.2.
Drivere for lastutvikling er nærmere omtalt i kapitlene under.
Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen i er beskrevet i kapittel 3.6. Befolkningen i utredningsområdet har
gjennomsnittlig steget med 0,55 % årlig i perioden 2010–2019. I hovedalternativet til SSB ligger det en
forventet befolkningsvekst på 0,41 % årlig frem til 2040 i utredningsområdet. Fra 146 710 innbyggere
i 2019 til 159 795 i 2040.
Elektrifisering av transportsektoren
Tog
Det eksisterer konkrete planer for elektrifisering av de to jernbanestrekningene Trønderbanen og
Meråkerbanen. Bane NOR har besluttet bygging av en omformerstasjon ved Eidum i Stjørdal
(2x25 MVA). Forsyningen av omformerstasjonen er planlagt direkte fra Statnett sitt 132 kV
koblingsanlegg på Eidum. Maksimalt effektuttak er analysert til 10,5 MWh/h og årsforbruk på 45 GWh.
Norconsult har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet i prosjektet Nullfib (Nullutslippsløsninger for ikkeelektrifiserte baner) utredet batteritog på Nordlandsbanen. Det vil da være batteri på togene som
lades fra kontaktledning på begrensede ladestrekninger. Steinkjer og Tunnsjødal har vært utredet som
mulige ladestrekninger i vårt utredningsområde. Effektbehovet på disse ladestrekningene er angitt til
16 MW. Eventuelle omformerstasjoner for ladestrekningene vil tilkobles regionalnettet direkte.
Effektbehovet til delvis elektrifisering er ikke tatt med i scenarioene.
Elbiler
I analysene er det i enkelte scenario forutsatt et antall elbiler per kommune som oversendt i regneark
fra NVE den 20.1.2020, der det er antatt at henholdsvis 40 % av alle personbiler er elbiler i
referansebanen (Moderat vekst scenarioet) og 55 % av alle biler i elektrifiseringsscenarioet, se
kommunevis oversikt i figur 5.3. Totalt er det forventet mellom 35 150 og 48 330 elbiler i
utredningsområdet i 2030. Dette kan endres dersom egen personbil blir mindre utbredt i fremtiden på
grunn av økt bruk av bildelingstjenester og selvkjørende biler.
Selv om elbiler nå kan hjemmelades med inntil 22 kW, antas det at det gjennomsnittlige effektbidraget
fra elbiler er langt lavere enn dette. Ikke minst gjelder dette på nettnivået regionalnett, der et stort
antall elbiler gjør at man kan anvende en modell med utgangspunkt i gjennomsnittlig energiforbruk og
kjørelengde for å finne effektbidraget. På vinteren er effektbidraget noe høyere, og det er derfor
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benyttet 0,7 kW økt effekt per elbil i tunglasttimen. Elbilene sin ladeeffekt er fordelt på
sekundærstasjonene innenfor hver kommune etter belastning.

Figur 5.3 Antall nye elbiler og effektbehov i referansescenarioet for 2030 (Moderat vekst)

Hurtigladere
Det er fordelt ut hurtigladestasjoner på til sammen 12 MW i tunglasttimen i elektrifiseringsscenarioet
og 8 MW i moderat vekst scenarioet. Her er plasseringen og belastningen fordelt ut fra skjønn, og litt
av forslag som er fremkommet etter Enovas utlysning for utbyggingen av hurtigladerstasjoner fra
Trondheim til Tromsø. Det er benyttet noen anlegg i størrelse 1 MW, og i mindre sentrale områder er
det blitt plassert mindre ladeanlegg. Det er blitt fokusert på områder nærliggende til E6 fra Stjørdal til
Nordlandsgrensen.
Elektriske ferger
Utredningsansvarlig har fått oversendt et underlag for elektrifisering av transportsektoren frem til
2030 fra NVE den 20.1.2020. Angitt effektbehov for elektrifisering av fergestrekningene i
utredningsområde 14 er vist i figur 5.4. Alle effektbehovene er lagt i elektrifiseringsscenarioet. Det er
så vidt vi vet ingen strekninger som er besluttet elektrifisert per tid. For alle strekningene gjelder at
det angitt ladebehov med lik effekt på alle anløp. Samme strekning vil derfor kunne legge beslag på et
effektbehov i flere stasjoner. Dette er det trukket fra for i prognosene for lastøkning i området samlet.
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Ved å benytte batterianlegg på land som lades opp når fergene er ute på sjøen kan effektbehovet
reduseres betydelig. Men batterianlegg innfører en investeringskostnad og vedlikeholdskostnad som
må forsvares mot anleggskostnad i nettanlegg.

Figur 5.4 Effektbehov elektrifisering av fergestrekninger

Oppdrettsnæring og havbruk
Utredningsansvarlig kjenner til planer om smoltproduksjon og fiskeoppdrett på land i Lierne og
Snåsaområdet. Skissert effektbehov er omtrent 4 MW for hver av de to anleggene. Det er usikkert i
hvilken grad anleggene blir realisert.
Det er også økende antall henvendelser angående elektrifisering av oppdrettsanlegg langs kysten.
Typisk ligger forespørslene i størrelsesorden 200 kVA–500 kVA per anlegg, noe som virker å være
effektbehovet for fôrflåter med én mære. Dette inkluderer altså ikke ladeanlegg for båter og lignende.
I 2017 var det totalt i utredningsområdet i overkant av 100 tillatelser til drift innen oppdrett av matfisk.
Lovverket regulerer antall oppdrettstillatelser for å begrense inngrep i naturen. Det er derfor antatt at
antall tillatelser til drift innen oppdrett av matfisk vil holde seg nogen lunde stabil i årene fremover, og
utgjør en øvre grense for elektrifiseringspotensialet i området.
Tensio TN har den siste tiden mottatt forespørsler om elektrifisering av totalt 16 lokaliteter. I
forbindelse med en masteroppgave på NTNU [13] ble også 29 lokaliteter undersøkt nærmere for
elektrifisering, og utgjør en andel som mulig kan være interessert i elektrifisering.
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Totalt effektbehov ved elektrifisering av disse er oppsummert i tabell 5.3. Nedskalert effektbehov i
forespørsler om elektrifisering er tatt med i Moderat vekst scenarioet og ansees som sannsynlig
realisert. Nedskalert effektbehov i tillatelser til drift av matfisk er tatt med i Høy vekst og
elektrifiseringsscenarioet og ansees som mulig realisert.
Tabell 5.3 Effektbehov elektrifisering av havbruk

Tillatelser til drift av matfisk
Stasjon

Antall

Effektbehov

Forespørsler om elektrifisering

Nedskalert

Antall

Effektbehov

effektbehov,

effektbehov,

Høy

moderat

vekst

sc.2

vekst sc.3

Lauvsnes

19

6,5 MW

3,2 MW

2

1 MW

0,7 MW

Namsos

4

1,4 MW

0,7 MW

2

0,8 MW

0,6 MW

Daltrøa

1

0,5 MW

0,2 MW

0

0 MW

0,0 MW

Jøa

7

2,3 MW

1,1 MW

0

0 MW

0,0 MW

15

5,1 MW

2,5 MW

1

0,5 MW

0,4 MW

7

2,3 MW

1,1 MW

2

1,1 MW

0,8 MW

24

8,4 MW

4,1 MW

4

2,0 MW

1,4 MW

5

1,9 MW

1,6 MW

4

2,3 MW

1,6 MW

13

4,7 MW

1,6 MW

0

0 MW

0,4 MW

9

3,3 MW

2,3 MW

1

0,5 MW

0,0 MW

104

36,4 MW

18,5 MW

16

8,2 MW

5,7 MW

Rørvik
Salsbruket
Saltbotn
Strand
Årsandøy
Andre
Sum

2

Nedskalert

Nedskalert effektbehov basert på tillatelser til drift av matfisk: Legger til grunn antakelser om at opptil

70 % av tillatte anlegg bygges, og at opptil 70 % av realiserte anlegg elektrifiseres.
3

Nedskalert effektbehov basert på forespørsler om elektrifisering: Legger til grunn en antakelse om at

70 % av forespurte anlegg elektrifiseres.
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Utfasing av oljekjel
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming trådte i kraft 1.1.2020. Forbudet gjelder for alle boliger
og bygninger i Norge, med noen få unntak. Driftsbygninger i landbruket og sykehus har frem til 2025
på å fase ut sine anlegg. Grunnet den relativt korte tidshorisonten er det ikke dette forsøkt trukket ut
av installert effekt. Fjernvarmeanlegg over 1 MW er unntatt fra forbudet på dette tidspunkt.
Statkraft har fjernvarmeanlegg i Namsos og Stjørdal som har oljekjeler på henholdsvis 4 MW og
2x6 MW, og sykehusene på Levanger og Namsos har oljekjeler på henholdsvis 6 MW og 1,4 MW. Disse
anleggene er foreløpig unntatt forbudet, og i dialog med driftssjef på disse anleggene fremgår det
ingen planer om å utfase oljekjelene. Kjelene står kun som reservelast i tilfelle utfall av andre
energikilder og er for sykehusene en del av beredskapen. Det fremstår altså som lite sannsynlig at disse
anleggene vil bli faset ut med det første mindre det kommer endringer i lovverket.
I Trøndelag er det beregnet at installert effekt av oljekjeler og parafinkaminer var på totalt 600 MW
[14] i 2012. 1. januar 2018 var det registrert 460 783 innbyggere, hvorav 144 490 var bosatt i NordTrøndelag. I dialog med Tensio TS er det blitt avklart at fordelingen mellom utredningsområdene for
tidligere Nord- og Sør-Trøndelag blir gjort basert på folketall, noe som gir et estimat på 188 MW
installert effekt i Nord-Trøndelag.
Siden forbudet mot bruk av mineralolje allerede er trådt i kraft, antas det at de som er omfattet av
dette i stor grad allerede har faset ut sine oljefyrte anlegg. Tensio TN kommer altså ikke til å anta noen
videre lastøkning som følge av forbudet i prognoser for årene fremover.
Hydrogenproduksjon
Hydrogen er i dag lite utbredt i transportsektoren, Det er likevel stort fokus på hydrogenløsninger, noe
som kommer frem i stortingsmeldingene Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring – Energipolitikken
mot 2030 [15] og Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018–2029 [16]. Det er viktig å poengtere at det
ikke er teknologien alene, men også mye politikk, som avgjør hvordan fremtidens transportsystem ser
ut.
I begge stortingsmeldingene står det: «Regjeringen vil satse på forskning og utvikling av teknologier
innenfor produksjon, lagring og bruk av hydrogen.» [15] [16], og i [15] utdypes det med «Flere
industriaktører og forsknings- og teknologimiljøer i Norge ligger langt fremme på viktige områder som
vannelektrolyse, lagringsteknologi, reformeringsprosesser og sikkerhetsanalyser. Det er viktig å
opprettholde og videreutvikle den kompetansebasen som er blitt bygget opp i Norge».
I [15] pekes det på at «hydrogen er mer umodent både markedsmessig og teknologisk», i forhold til
batteriteknologi. Et bilde på usikkerheten rundt hydrogen vises i Transportøkonomisk institutt sine
framskrivninger mot 2050, hvor bestanden av personbiler som går på hydrogen i trendbanen og
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ultralavutslippsbanen er henholdsvis 2 og 348 000. Ifølge denne rapporten har man dermed et meget
stort utfallsrom.
Hydrogen er ikke bare aktuelt på vegtrafikk, men også i maritim sektor. For flere framkomstmidler,
som hurtigbåt, skipstrafikk og cruiseskip, er det trolig ikke mulig med elektrifisering med dagens
batteriteknologi. Dette er på grunn av lav energitetthet som skaper vektproblemer. Derfor er hydrogen
et godt alternativ med høy energitetthet. I dag er virkningene av hydrogen til sjøs ukjent. Det kan
oppstå sikkerhetsproblemer, men dette trengs nærmere forskning. I 2021 skal verdens første
hydrogenferge settes i drift i Rogaland, og dette kan være en banebryter for videre bruk av hydrogen
i maritim sektor.
Det er ønskelig å ha hydrogenproduksjonen nærmest mulig fyllestasjon på grunn av store kostnader
forbundet med frakt. Det snakkes om regional produksjon og lokal produksjon. Til storskala
hydrogenproduksjon i regionale anlegg kan effektbehovet bli relativt høyt, avhengig av
produksjonsvolumet. Eksempler på produksjonsvolum med tilhørende effektbehov:
1 tonn/døgn

→

2 MW

3 tonn/døgn

→

6 MW

10 tonn/døgn

→

21 MW

Effekttariffer
NVE startet i 2015 et arbeid med å vurdere innføring av effekttariffer for alt uttak i distribusjonsnettet.
Dette med bakgrunn i at kraftsystemet gjennomgår betydelige endringer med en økende andel
produksjon fra ikke-regulerbare energikilder, samtidig som at forbruket av kraft blir mer
energieffektivt, men mer effektkrevende. Nye produkter og nye bruksområder tilsier at forbruket vil
variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom.
I dag er store deler av strømkundenes nettleie avhengig av kundenes energiforbruk (kWh). Det er
imidlertid kapasitet (kW) som er kostnadsdriveren for nettutbygging. Det virker med andre ord
fornuftig at man innfører modeller for tariffering av forbruk i distribusjonsnettet hvor deler av
kundenes nettleie vil være avhengig av effektbehov.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå en høring ute angående ny nettleiestruktur og
innføring av effekttariffer for alle kunder i lavspentnettet (RME høringsdokument nr. 01/2020).
Høringen vurderer flere ulike tariffmodeller, der formålet er å styrke kundenes insentiver til å redusere
eget effektforbruk. Modellene vil også i ulik grad omfordele kostnadene i nettet mellom ulike
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kundegrupper. Høringsfristen er 25. mai 2020, og utredningsansvarlig registrerer at høringen har skapt
engasjement i utad.
Utredningsansvarlig stiller seg positiv til innføringen av effekttariffer, da dette vil gi en mer rettferdig
fordeling av kostnader i nettet. Det er derimot viktig å sørge for at tariffene er transparente og
forståelige for kundene dersom de skal bidra til insentiver for forbruksendring. Avhengig av hvilken
modell man lander på, tror utredningsansvarlig at effekttariffer kan være med å påvirke kundenes
forbruksmønster på lengre sikt. Dette kan igjen påvirke fremtidige investeringsbehov i nettet.
Videre tror utredningsansvarlig at effekttariffer vil bidra til å øke etterspørselen etter batterier. Man
ser for seg at det blir mer normalt med batterier i kombinasjon med lokal produksjon (for eksempel
solceller) og styringssystemer, slik at kundene kan nyttiggjøre seg egenprodusert strøm i perioder hvor
nettleia er dyr, se også kapittel 0 og 0.
Innføringen av effekttariffer vil også kunne stimulere til markeder for sluttbrukerfleksibilitet. Dette vil
gi nettselskapene mulighet til å verdsette fleksibilitet på en bedre måte enn ved dagens ordning med
rabatterte tariffer for utkoblbart/fleksibelt forbruk.
Datasentre
NTE og TrønderEnergi har sammen med NHO og Sparebank 1 fått utført en kartlegging av mulige
tomter for datasenter i Trøndelag. I tillegg til store ledige arealer, krever datasentre ofte over 100 MW
tilgjengelig kapasitet og tosidig forsyning på 132 kV nivå. Det er svært lite 132 kV nett i
utredningsområdet og ingen tosidige 132 kV forbindelser. Kun i Stjørdal og etter hvert kanskje mellom
Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal er det 132 kV. Det er ingen konkrete planer for etablering av
datasenter i utredningsområdet så langt man kjenner til, men det har vært en del spørsmål om
nettkapasitet knyttet til mulig etablering.
Effektbehovet til datasenter avhenger av typen senter. Internt datasenter er datasenter for lokalt bruk
i egen bedrft. Serverhotell (Co-location datasenter) er større datasenter som leier ut kapasitet til flere
formål og stort dedikert datasenter (Hyperscale datacentre, HSDC) eller Cloud datasenter er store
dedikerte datasenter eller skyservere for verdensomspennende virksomheter som for eksempel
Facebook, Google. Se tabell 5.4 for typisk effektbehov.
Tabell 5.4 Effektbehov typisk datasenterstørrelser

Internt
Effektbehov

0–20 kW

Co-location
10–25 MW

HSDC, Cloud
100 > MW

90

Dersom større datasenter skulle bli realisert i utredningsområdet vil det kunne gi en svært stor
punktlast i nettet som sannsynligvis må legges nær en transmisjonsnettstasjon og med en egen
redundant 132 kV forbindelse.
Solceller og annen lokal produksjon
Som omtalt i kapittel 5, er det en del utbygging av solcelleanlegg på boliger og næringsbygg i
utredningsområdet. Bidraget fra solceller i tunglasttimen regnes likevel som neglisjerbart på grunn av
liten solinnstråling i perioden desember til februar. Det antas at solcelleteknologi vil fortsette å vokse
i utbredelse i årene fremover. En medvirkende årsak til dette kan være at batteriprisene blir stadig
lavere, se kapittel 5.2.9. Det vil gjøre det aktuelt for flere å anskaffe en batteripakke som kan lagre opp
egenprodusert strøm i perioder med overproduksjon. Dette gjør at en større andel av strømmen kan
brukes i kundens egen installasjon og dermed øke lønnsomheten på solcelleanlegget.
Lagringsteknologi og lastflytting
Prisene på Li-Ion batterier har falt fra 1 000 $/kWh i 2010 til 156 $/kWh i 2019 og forventes å synke
mot 100 $/kWh i 2025. Batterier er foreløpig ikke vanlig i nettet, men samtidig som prisene synker og
flere leverandører tilbyr batterier for lagring av energi til forsyning i hjemmet forventes det innført
effekttariffer og bruk av solcellepaneler blir mer utbredt. Dette kan føre til at det blir vanligere å ha
batterier hjemme kombinert med solcellepaneler og elbil. Nettselskaper kan også tenkes å benytte
batterier for å

redusere

belastningen

lokalt i

lavspentnettene, men

det

forutsetter

reguleringsendringer. Totalt vil dette kunne redusere maksimalbelastningene, spesielt i høyspent og
lavspent distribusjonsnett.
I studier [17] har Statnett funnet at flytting av last over døgnet kan gi 5–10 % reduksjon av
maksimallasten. Dette innebærer også å flytte bruk av varmtvannsbereder og annen oppvarming samt
lading av elbil bort fra maksimallasttimen.
Tensio TN har sett på belastningen en vinterdag i Øireina sekundærstasjon, som vist i figur 4.31. Det
er da 12,3 % forskjell mellom middelverdien og maksimalverdien av belastningen dersom belastningen
glattes helt og sier noe om det maksimale potensialet for lastflytting og lagringsteknologi på aggregert
nivå over døgnet i regionalnettet.
Passivhusstandard og strengere bygningsforskrifter
Nye krav og forskrifter leder vei for bygging av passivhus ved nybygging. Årlig energiforbruk reduseres
kraftig gjennom lavere oppvarmingsbehov og egenproduksjon. Dette påvirker hvor mye energi som
kjøpes fra nettet. Endrede forbruksmønstre gir utfordringer for drift og investering i
distribusjonsnettet. Energieffektive apparater er ofte effektintensive, noe som gir lav brukstid. Det er
også økt bruk av omformere og reaktive laster, noe som kan føre til økning i overharmoniske

91

forstyrrelser i nettet. Det er usikkert hvordan samtidigheten av forbruket påvirkes i større
boligområder med mange passiv/nullenergihus. Lokal lagring kan bli en nøkkel for å redusere
maksimaleffektene i områder med mye passivhus/nullenergihus.
Elektriske fly
Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig
biodrivstoff, mener Avinor at elfly kan bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart
reduseres de neste tiårene.
Det er i dag tre lufthavner i Nord-Trøndelag: Namsos, Rørvik og Trondheim, hvor sistnevnte er klart
størst med 45 000 innlandsflyvninger i 2017. Namsos og Rørvik er relativt små lufthavner, med rundt
2300 flyvninger i 2017. Namsos og Rørvik en del av kortbanenettet i Norge, som er flyplasser med korte
rullebaner. Alle tre lufthavnene har flere ruter med kort avstand, og vil dermed være aktuell for
elektrifisering av luftfarten fra et tidlig tidspunkt.
Det er i dag mange prosjekter som ser på elektriske fly. For de prosjektene som har informasjon
tilgjengelig, ser man for seg et spesifikt energiforbruk på 0,1–0,15 kWh/sete/km [18]. Zunum Aero, et
selskap finansiert av Boeing, JetBlue og staten Washington, har antatt 0,1 kWh/sete/km for Zunum
ZA50, som er planlagt med 48–60 seter. Zunum har som mål at dette flyet skal være i kommersiell drift
innen 2025 [18].
I et sommerprosjekt i Tensio TN (daværende NTE Nett) i 2018 har fire studenter ved NTNU vurdert
effektbehovet for blant annet elektriske fly på kortbaneflyplassene i Nord-Trøndelag [19]. Det ble
antatt spesifikt energibehov på 0,1 kWh/sete/km på flyene, 20 min turnaround tid (ladetid). Det har
også blitt antatt 39 seter, som er standarden på dagens Dash-8, som brukes på Rørvik og Namsos
Lufthavn. Tabell 5.5 viser beregnet effektbehov og energiforbruk på strekningene fra Rørvik.
Tabell 5.5 Strekning og effekt-/energiforbruk ved lading i Rørvik

Destinasjon

Avstand

Energibehov

Effektbehov

Namsos

46 km

179 kWh

538 kW

Trondheim

158 km

616 kWh

1 847 kW

Oslo

520 km

2 028 kWh

6 084 kW

Avinor kartlegger for tiden infrastrukturen for strømforsyning til flyplassene sine i forbindelse med
elektrifisering. Tensio TN er bedt om å angi kostnad for leveranse av 2,5 MW til hver av de to
flyplassene. Det antas derfor med bakgrunn i tabell 5.5 at omtrent 2,5 MW kan være en
forventningsverdi for effektbehovet til elektrifisering av kortbaneflyene i Nord-Trøndelag. I første
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omgang vil elektrifisering av luftfarten være elektrifisering av bilparken på flyplassene etterfulgt av fly
på kortbanenettet og deretter, lengre frem i tid, på innenriksruter. Det antas at effektbehov til
elektriske fly vil kunne bli aktuelt i perioden 2030–2040. Det er ikke tatt med elektriske fly i scenarioene
for effektutvikling i denne rapporten.
Ny produksjon
Større prosjekter med innmating direkte til regionalnettet som er under bygging er vist i tabell 5.6.
Nedre Fiskumfoss øker fra dagens 39 MW til 90 MW og kraftproduksjonen øker fra 264 GWh til 360
GWh.
Tabell 5.6 Større kraftverksprosjekter som er under bygging

Navn

Tiltakshaver

Kommune

Type

Effekt

Årlig prod.

Nye Nedre Fiskumfoss

NTE Energi AS

Grong

Vann

90 MW

360 GWh

Repowering

NTE Energi AS

Nærøy

Vind

55 MW

119 GWh

145 MW

479 GWh

Hundhammerfjellet
Sum

Større prosjekter med innmating direkte til regionalnettet som kan komme de nærmeste årene er listet
opp i tabell 5.7. Aunfoss kraftstasjon har i dag 27 MW og kan potensielt øke til 73 MW samt en
produksjon på 199 GWh som kan øke til 300 GWh.
Tabell 5.7 Større kraftverksprosjekter som har konsesjon eller kan komme

Navn

Tiltakshaver

Kommune

Type

Effekt

Årlig prod.

Trongfoss

NTE Energi AS

Namsskogan

Vann

34 MW

117 GWh

Reetablering Aunfoss

NTE Energi AS

Grong

Vann

73 MW

300 GWh

Ytre Vikna trinn II og rest

NTE Energi AS

Vikna

Vind

210 MW

714 GWh

Zephyr

Flatanger

Vind

115/90 MW

250 GWh

352 MW

1 117 GWh

Ytre Vikna tinn I
Innvordfjellet
Sum
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5.3 Scenarioer for nettutvikling
I det etterfølgende presenteres tre ulike scenarioer for utvikling av kraftnettet som er ment å danne
ytterpunkter for forbruksendring og produksjonsøkning i utredningsområdet:
1. Lav vekst og forbrukerfleksibilitet
2. Moderat vekst
3. Høy vekst og elektrifisering
Som en underliggende lastøkning brukes befolkningsutviklingen i hver kommune med tilsvarende
lastendring i alminnelig forsyning. Dagens last for alminnelig forsyning kommunevis og SSB sin
statistikk for årlig befolkningsutvikling frem til 2040 med tilhørende forventet lastutvikling per
kommune frem til 2030, er vist i kapittel 3.6. Fra 2030 og utover er lastutviklingen satt flat, siden det
ansees som lite hensiktsmessig og for stor usikkerhet i å vurdere lastutviklingen over et lengre tidsrom
enn frem til 2030.
Utenpå denne underliggende lastendringen på grunn av befolkningsutviklingen er det lagt forventet
lastendring på grunn av forbrukerfleksibilitet, elektrifisering og nye store punktlaster. De ulike
scenarioene er nærmere beskrevet i kapitlene under.
Figur 5.5 viser effektutviklingen for de tre ulike scenarioene samlet.

Figur 5.5 Effektutvikling i utredningsområdet 2019–2040 tre ulike scenarioer

De endringene i nettet som presenteres for hvert scenario i det etterfølgende, er kun skisserte
løsninger. Det er ikke gjennomført detaljerte studier for å finne en optimal nettløsning for hvert
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scenario. Det vises forøvrig til kapittel 6 for mer detaljer vedrørende forventede tiltak og
investeringsbehov. Alle prognosene bygger på temperaturkorrigert last i 2019 som utgangspunkt.

5.3.1

Lav vekst og forbrukerfleksibilitet

I scenarioet Lav vekst og forbrukerfleksibilitet er det tatt utgangspunkt i forventet belastningsøkning
på grunn av befolkningsendringen. Forbrukerfleksibilitet er antatt å kunne utgjøre en reduksjon av
maksimallasten på 5 % i distribusjonsnettet.
Det er ikke tatt med elektrifisering av fergestrekninger. Personbillading er forutsatt utført på natten
og med lav strømstyrke slik at det ikke gir økt belastning på regionalnettet. Det er tatt med et lavt
anslag på lastbehov i hurtigladestasjoner. Den lastendringen som kommer er hovedsakelig på grunn
av befolkningsutvikling og på grunn av kjente nye større punktlaster.
Lasten i distribusjonsnettet øker med 23 MW og last tilknyttet direkte til regionalnettet med 22 MW.
I scenarioet for Lav vekst og forbrukerfleksibilitet er det kun nye kraftverk som har konsesjon og der
det er tatt investeringsbeslutning som er tatt med.
Følgende nye vannkraftverk med innmating til distribusjonsnettet og ytelse over 1 MW er tatt med:
Tabell 5.8 Vannkraftverk med innmating til distribusjonsnettet, scenario Lav vekst

Navn på kraftverk

Kommune

Sekundærstasjon

Installert effekt

Grøndalselva

Namsskogan, Grong

Tunnsjødal

9 900 kW

Nedre Skorovasselva

Namsskogan

Tunnsjødal

2 500 kW

Seterfossen

Namsskogan

Tunnsjødal

3 400 kW

Fjerdingelva

Grong

Tunnsjødal

5 200 kW

Gudåa

Meråker

Funna

4 600 kW

Reinåa

Meråker

Funna

5 400 kW

Kvernhusfossen

Bindal

Årsandøy

1 900 kW

Sum

32 900 kW
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5.3.2

Moderat vekst

Det er lagt til grunn en befolkningsutvikling som i SSB sitt MMMM scenario, se kapittel 3.6. Det antas
at det vil komme en moderat elektrifisering av transportsektoren som beskrevet i kapittel 5.2.Det er
fordelt 5,7 MW til elektrifisering av oppdretts- og havbruksnæringen ref. tabell 5.3
Lasten i distribusjonsnettet øker med 79 MW og last tilknyttet direkte til regionalnettet med 22 MW.
I scenarioet Moderat vekst er det i tillegg til kraftverksprosjekter som er under bygging, tatt med nye
prosjekter som Tensio TN anser trolig blir realisert. Tabell 5.9 viser kraftverksprosjektene med
innmating direkte til regionalnettet som er tatt med. Disse kommer i tillegg til kraftverkene som er tatt
med i Lav vekst scenarioet.
Tabell 5.9 Scenario Moderat vekst, kraftprosjekter med direkte innmating til regionalnettet

Navn

Tiltakshaver

Kommune

Type

Effekt

Årlig prod.

Reetablering Aunfoss

NTE Energi AS

Grong

Vann

73 MW

300 GWh

Ytre Vikna trinn II og

NTE Energi AS og

Vikna

Vind

210 MW

714 GWh

gjenstående trinn I

Trønderenergi
283 MW

1 014 GWh

Sum

Tabell 5.10 viser kraftverk med installert ytelse over 1 MW og innmating til distribusjonsnettet som er
tatt med i scenarioet, i tillegg til kraftverkene i Lav vekst scenarioet.
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Tabell 5.10 Vannkraftverk med innmating i distribusjonsnett, scenario Moderat vekst

Navn på kraftverk

Kommune

Sekundærstasjon

Installert effekt

Elgåa

Nærøysund

Salsbruket

1 300 kW

Storvatnet

Nærøysund

Salsbruket

1 400 kW

Skrovelfossen

Overhalla

Skogmo

1 100 kW

Aunelva

Lierne

Nordli

1 500 kW

Bøla

Steinkjer

Snåsa

2 000 kW

Selja

Steinkjer

Follafoss

3 200 kW

Vikna/Husfjellet

Nærøysund

Rørvik

9 000 kW

Hellifossen (Terråk)

Bindal

Bindal

9 700 kW

Sum

5.3.3

29 200 kW

Høy vekst og elektrifisering

I Høy vekst og elektrifiseringsalternativet er det lagt til grunn SSB sitt HHMH scenario for
befolkningsutviklingen, se kapittel 3.6.
Følgende elektrifiseringslaster er fordelt på stasjonene i tunglasttimen ref. kapittel 5.2:
•

35,5 MW til elbillading

•

12 MW hurtigladestasjoner

•

12,2 MW Fergelading

•

10,5 MW til banestrømforsyning

•

18,5 MW til Oppdretts- og havbruksnæringen

•

24 MW til landstrøm på havner

I scenarioet er effekttariffer og lokal lagring tillagt liten betydning og oppveies av at passivhus og
enøktiltak gir økt effektbehov på grunn av lav brukstid.
Lasten i distribusjonsnettet øker med 196 MW og last tilknyttet direkte til regionalnettet med 22 MW.
I scenarioet for Høy vekst og elektrifisering antas det at samtlige utbyggingsplaner for vann/vindkraftproduksjon og nett blir realisert, med unntak av innlands vindprosjekter.
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Følgende kraftverksprosjekter med innmating direkte til regionalnettet tatt med i tillegg til prosjektene
i Lav vekst og Moderat vekst:
Tabell 5.11 Scenario Høy vekst, kraftprosjekter med direkte innmating i regionalnett

Navn

Tiltakshaver

Kommune

Type

Trongfoss

NTE Energi AS

Namsskogan

Vann

25,5 MW

117 GWh

Innvordfjellet

Zephyr AS

Flatanger

Vind

90 MW

250 GWh

188,5 MW

667 GWh

Sum

Effekt

Årlig prod.

Følgende vannkraftverk med innmating til distribusjonsnettet og ytelse over 1 MW er tatt med i tillegg
til kraftverkene i Lav vekst og Moderat vekst:
Tabell 5.12 Vannkraftverk med innmating til distribusjonsnettet, scenario Høy vekst

Navn på kraftverk

Kommune

Sekundærstasjon

Installert effekt

Reina

Overhalla

Skogmo

2 800 kW

Steinåa

Namsskogan

Tunnsjødal

2 900 kW

Grønlielva

Nærøysund

Årsandøy

3 100 kW

Bjøråa

Høylandet

Årsandøy

2 700 kW

Strindelva

Snåsa

Snåsa

4 700 kW

Ytteråa

Høylandet

Årsandøy

2 300 kW

Littlflåttådalselva

Namsskogan

Tunnsjødal

4 950 kW

Flåttådalselva

Namsskogan

Tunnsjødal

9 800 kW

Kjeråa

Namsskogan

Tunnsjødal

3 300 kW

Rapfossan

Namsos

Bratli

1 900 kW

Sum

38 450 kW
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6 Forventede tiltak og investeringsbehov
Denne kraftsystemutredningens grunnlagsrapport inneholder en beskrivelse av fremtidige
regionalnettsprosjekter med kostnadsberegninger. Beskrivelsene under redegjør for de mest aktuelle
prosjektene i planperioden ut fra de forhold som Tensio TN kjenner til. Det anses som lite sannsynlig
at alle prosjektene blir ferdigstilt til det angitte tidspunktet på grunn av omfang og prioriteringer, og
det må derfor påregnes noe forskyvning i tid. Prosjektene er oppdelt i tidsrommene 0–5 år, 5–10 år
fram i tid og prosjekter 10–20 år fram i tid.

6.1 Prosjekter innen 0–5 år
Dette kapittelet presenterer de prosjektene i regionalnettet hvor det planlegges nytt anlegg de neste
5 årene. Disse prosjektene er i hovedsak enten startet bygging eller kommet langt i planleggingen. Men
for enkelte prosjekt som tilrettelegger for tilknytning av ny produksjon, er det svært liten tid til
ferdigstillelse og dersom de blir realisert vil det kunne forskyve andre prosjekter i porteføljen.
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6.1.1

132 kV Nedre Fiskumfoss–Tunnsjødal

Figur 6.1 Nytt 132 kV nett mellom Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal er under bygging (rød strek)

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Tensio TN bygger 132 kV mellom Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal. Det betyr omlegging fra 66 kV i
stasjonene Nedre Fiskumfoss, Aunfoss, Åsmulfoss og Tunnsjødal. I Nedre Fiskumfoss beholdes også
66 kV for noen avganger. Ledningen mellom Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal er opprinnelig bygget for
132 kV med tanke på denne omleggingen. Følgende nye nettanlegg inngår:
Nedre Fiskumfoss
•

Nytt GIS 145 kV bryteranlegg med ett avgangsfelt

Aunfoss
•

Nytt GIS 145 kV bryteranlegg med to avgangsfelt (konsesjonssøkt). Eksisterende 66/22 kV
6 MVA transformator i Aunfoss saneres og transformering i Aunfoss fjernes

Tunnsjødal
•

Nytt GIS 145 kV bryteranlegg med fire felt
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•

Tilkobling til 300/132 kV 200 MVA transformator

•

132/66 kV 120 MVA transformator

•

Nytt 66 kV GIS koblingsanlegg med fire felt og tilkobling til eksisterende 300/66 kV 130 MVA
transformator

•

132/22 kV 30 MVA transformator

Eksisterende 66/22 kV 10 MVA transformator i Tunnsjødal saneres.
Begrunnelse
NTE Energi har fått tillatelse til å bygge en ny kraftstasjon på 90 MW, basert på gjeldende konsesjon
for Nedre Fiskumfoss. Dette påvirker nettløsningen i området. Kraftstasjonen er under bygging og skal
stå ferdig Q2 2023.
Tiltakshaver
Tensio TN, Statnett og NTE Energi.
Status
Tunnsjødal sekundærstasjon er under bygging. Anlegg i Nedre Fiskumfoss og i Aunfoss er under
planlegging.
Mulig idriftsettelse
Gradvis idriftsettelse, Tunnsjødal 2021 og hele prosjektet 2023.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Overgang til 132 kV mellom Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal er gitt konsesjon og byggingen har startet
opp. Det tas derfor ikke med alternativer og samfunnsøkonomiske beregninger i denne utgaven av
regional kraftsystemutredning. Budsjett for nye nettanlegg er vist i tabell 6.1.
Tabell 6.1 Budsjett for overgang til 132 kV Nedre Fiskumfoss–Tunnsjødal og ny transformator 132/22 kV i
Tunnsjødal

Budsjett nye nettanlegg

2020

2021

2022

Sum

38,5 MNOK

66,5 MNOK

15,5 MNOK

120,5 MNOK

Konsekvenser ved forsinkelse
Store konsekvenser ved forsinkelser slik at kraftstasjonsprosjekt på 90 MW ikke får nettilknytning.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke dette prosjektet.
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6.1.2

Sutterø sekundærstasjon og ny kabel Sutterø–Mæla

Figur 6.2 Stjørdal, med konsesjonsgitt ny 132/66 kV kabel fra Sutterø til Mæla

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Tensio TN bygger ny sekundærstasjon på Sutterø i Stjørdal kommune. Stasjonen er konsesjonsgitt med
132/22 kV 40 MVA transformatorkapasitet og en 132/66 kV 80 MVA transformator og 66 kV kabel fra
Sutterø til Mæla.
Stasjonen bør utvides til 40 + 30 MVA for å gi god forsyningskvalitet og forsyningssikkerhet i Stjørdal.
Begrunnelse
Mælafoss sekundærstasjon i Stjørdal har et stort reinvesteringsbehov. Sutterø sekundærstasjon skal
erstatte Mælafoss, som vil bli sanert når Sutterø er ferdig.
På grunn av økt last i Stjørdalsområdet bør Sutterø utvides fra 1x40 MVA til 40 + 30 MVA. Dette vil
også sikre en bedre forsyning til kunder med høye krav til leveringskvalitet.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Sutterø sekundærstasjon er under bygging med 40 MVA ytelse.
Mulig idriftsettelse
Ferdigstilles 2022.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Sutterø sekundærstasjon er under bygging. Budsjett for Sutterø med konsesjonsgitt løsning er vist i
tabell 6.2.
Tabell 6.2 Budsjett for bygging av Sutterø sekundærstasjon og kabel Sutterø–Mæla

Budsjett

Sutterø

med

2020

2021

2022

Sum

25,6 MNOK

38,5 MNOK

6 MNOK

70,1 MNOK

1x40 MVA
Alternativer og samfunnsøkonomiske kostnader for følgende alternativer:
•

Alternativ 0: 1x40 MVA ytelse i Sutterø sekundærstasjon

•

Alternativ 1: 40 + 30 MVA ytelse i Sutterø sekundærstasjon

Er vist i tabell 6.3 under.
Tabell 6.3 Samfunnsøkonomisk vurdering alternativer for installert ytelse i Sutterø sekundærstasjon

Alternativ 0

Alternativ 1

58,8 MNOK

67,9 MNOK

0

0,4

Avbruddskostnader

24,7 MNOK

0

Drift og vedlikehold

0

1,9

83,5

70,2

Investeringskostnader
Tap

Sum nåverdi
Konsekvenser ved forsinkelse

Forsinkelse kan gi økte kostnader til videre drift av Mælafoss sekundærstasjon.
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Forbrukerfleksibilitet
En eventuell bruk av forbrukerfleksibilitet ansees ikke tilstrekkelig til å utsette dette tiltaket (alternativ
1).

6.1.3

Omlegging kabel Eidum–Øireina samt tilknytning av Hell omformerstasjon

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Ny trase og kabel på om lag 250 m skjøtes inn på eksisterende regionalnettskabel Eidum–Øireina.
Omformerstasjonen tilkobles to nye felt i Eidum 132 kV koblingsanlegg.
Begrunnelse
Bane NOR planlegger elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det skal bygges ny
omformerstasjon på Eidum, som nabo til Eidum transmisjonsnett- og regionalnettstasjon. 132 kV
regionalnettskabel mellom Eidum og Øireina må flyttes for å gi plass til omformerstasjonen.
Omformerstasjonen på Eidum er foreslått med en installert ytelse på 2x25 MVA.
Omformerstasjonen på Eidum er foreslått tilknyttet direkte mot Statnetts 132 kV anlegg på Eidum.
Forventet energiforbruk for omformeren i Eidum er omtrent 40 GWh og maksimal timesbelastning
omtrent 10,5 MWh/h.
Det er nødvendig med etablering av to dublerte 132 kV felt og to korte 132 kV kabler frem til
omformerstasjonen.
Tiltakshaver
Tensio TN og Tensio TS.
Status
Konsesjonssøknad om flytting av regionalnettskabelen sendes inn så snart avklaringer med
grunneierne er på plass. Kabling planlegges høsten 2020.
Detaljprosjektering av omformerstasjonen pågår i Bane Nor. Det er ikke tatt investeringsbeslutning på
anlegg for å tilknytte en ny omformerstasjon.
Mulig idriftsettelse
Flytting av regionalnettskabelen ferdigstilles 2020.
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Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ingen alternativer til flytting av regionalnettskabelen. Kostnad belastes Bane NOR som en
flyttekostnad.
Kostnad for etablering av to nye 132 kV felt i Eidum 132 kV koblingsanlegg og tilknytning av
omformerstasjonen er også vist i tabellen under.
Tabell 6.4 Budsjett for tilknytning av omformerstasjon 132 kV Eidum

2020
Flytting regionalnettskabel

6,1 MNOK

Tilknytning omformerstasjon

12 MNOK

Konsekvenser ved forsinkelse
Forsinkelse kan påvirke fremdriften til ny omformerstasjon.
Forbrukerfleksibilitet
Bruk av forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for dette tiltaket.

6.1.4

Delvis kabling av regionalnettsledninger Verdal–Ørin og Verdal–Vuku

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
66 kV ledningene mellom Verdal sekundærstasjon og Ørin sekundærstasjon og Vuku sekundærstasjon
kables i henholdsvis 1 km og 0,58 km lengde.
Begrunnelse
Tensio TN er kontaktet av utbyggere av boligområdene Kvislaparken og Tinden. De ønsker en kabling
av ledningen mellom Verdal sekundærstasjon og forbi Tinden for å frigjøre plass til boligbygging.
Tiltakshaver
Tensio TN, kundeinitiert.
Status
Prosjektet er klart til konsesjonssøknad. Antatt utførelse sommeren 2021.
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Mulig idriftsettelse
Ferdigstilles 2021.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Følgende alternativer er vurdert å være aktuelle:
•

Alternativ 0: Fortsatt luftledning mellom Ørin og Verdal og Ørin–Vuku sekundærstasjoner

•

Alternativ 1: Kabling av strekningen fra Verdal sekundærstasjon til ny mast 9 på hjørnet av
Tinden

•

Alternativ 2: Kabling av strekningen fra Verdal sekundærstasjon til Verdalselva. Ny mast 7 som
kabelmast ved elva

Tabell 6.5 Samfunnsøkonomiske kostnader alternativsvurdering Ørin–Verdal

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Investeringskostnader

9,2 MNOK

8,6 MNOK

9,5 MNOK

Tap

0,4 MNOK

0 MNOK

0 MNOK

Avbruddskostnader

0,7 MNOK

2,7 MNOK

3,3 MNOK

Drift og vedlikehold

1,6 MNOK

1,8 MNOK

2,0 MNOK

Sum nåverdi

11,9 MNOK

13,1 MNOK

14,8 MNOK

Alternativ 0 ansees ikke som realistisk siden det ikke gir rom for ønsket boligtvikling i Verdal sentrum.
Det vil også være behov for reinvestering av dagens luftledning med en høyere og mer kompakt ledning
for å rette opp forskriftsmessige forhold. Det er usikkert om man vil få konsesjon til dette.
Alternativ 1 og 2 er kundeinitierte prosjekter for kabling av deler av ledningen mellom Ørin og Verdal
som gir rom for utbygging av boligfeltene Kvislaparken og Tinden. Kabling gir en beregnet økning i KILE
som er ugunstig og det gir en lang reparasjonstid med betydelig redusert forsyningskapasitet til lasten
under Verdal og Vuku sekundærstasjoner i tunglast. Ved å unngå å kable over Verdalselven regnes det
med at man har spart seg for spesielt lange reparasjonstider.
Samfunnsøkonomisk er alternativ 2 noe dyrere enn alternativ 1. Det skyldes delvis økte KILE kostnader
og delvis økt investeringskostnad. Alternativ 2 anbefales likevel siden man får en positiv gevinst i
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nabolaget på Stekke, samtidig som man fjerner gammelt anlegg som er forskriftsstridig lavt og veldig
nært boligene.
Konsekvenser ved forsinkelse
Forsinkelse kan påvirke fremdriften for utbyggingsprosjektene spesielt på Tinden.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for dette tiltaket.

6.1.5

Utskifting av stolper på strekningen Sørsileiret–Røra

Figur 6.3 Utskifting av stolper på ledningen Sørsileiret–Røra

Scenario
Lav Vekst.
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Beskrivelse
Stolper på 66 kV ledning Sørsileiret–Røra byttes til nye komposittstolper.
Begrunnelse
Linjen fra Sørsileiret til Røra en del av den tidligere linjen mellom Steinkjer og Ørin. Dagens linje ble
ferdig ombygd og forsterket i 1981, hvor også tråd ble skiftet til Feal nr. 240. Stort sett alle de tidligere
mastene er beholdt, og er avstivet med kryss. De fleste mastene er fra 1967/68. Strekningen har 97
mastepunkt og er 16,5 km lang.
Stolpene på ledningen er 52 år gamle og har behov for tiltak. På 51 av 97 master er det kjente
degraderinger, hvor 16–18 stykker krever tiltak grunnet råte, samt at anslagvis 8–10 krever tiltak
grunnet hakkespettskader.
Det er registrert vibrasjoner på 10 mastepunkt som må utbedres. Årsaken til dette er trolig gjenbruk
av de korte mastene fra 60-tallet, noe som førte til at det ble strukket stramt for å holde riktig høyde
over terreng. Linjen er generelt lav, og det har vært flere tiltak med heving frem til nå.
Det må også utføres enkelte utskiftinger av isolatorer og traverser.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Prosjektet er under utredning. Forventet oppstart 2021.
Mulig idriftsettelse
2022.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Følgende alternativer er vurdert å være aktuelle:
•

Alternativ 0: Fortsatt korrektivt vedlikehold av enkeltpunkter

•

Alternativ 1: Større utskifting av stolper og reinvestering av ledningen
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Tabell 6.6 Samfunnsøkonomiske kostnader alternativer reinvestering Sørsileiret–Røra

Alternativ 0

Alternativ 1

7,3 MNOK

10,0 MNOK

Tap

0 MNOK

0 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

0 MNOK

Drift og vedlikehold

4 MNOK

0 MNOK

11,3 MNOK

10,0 MNOK

Investeringskostnader

Sum nåverdi

Drift og vedlikeholdskostnader er anslåtte ekstrakostnader ved at den gamle ledningen trenger ekstra
tilsyn og oppfølginger, samt vedlikeholdsbehov ut over det som er som registrert som behov de
nærmeste årene.
Investeringssum for alternativ 1 er et anslag som må utredes nærmere.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ikke store konsekvenser av forsinkelse utover at det vil måtte utføres en del vedlikeholdstiltak som vil
ha kort levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for dette tiltaket.
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6.1.6

Nedre Fiskumfoss–Høylandet

Figur 6.4 Ny ledning Nedre Fiskumfoss–Høylandet

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Ledningen mellom Nedre Fiskumfoss og Høylandet sekundærstasjon bygges ny.
Begrunnelse
66 kV ledningen mellom Nedre Fiskumfoss og Høylandet er en 14,6 km lang seksjon på ledningen
mellom Nedre Fiskumfoss og Saltbotn. Nedre Fiskumfoss–Saltbotn er den lengste regionalnettslinjen
vi har i Tensio TN. Med sine 466 mastepunkt er den 66 km lang. Hele strekningen er bygd med faseline
Feal nr. 185.
Linjen ble forsterket og ferdig oppgradert i 1986, etter flere års arbeid. Både seksjonene fra Nedre
Fiskumfoss til Høylandet og Saltbotn til Salsbruket er opprinnelig fra 1953. Den nye linjen er bygd på
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bestående mastepunkt på disse linjene. Det er benyttet nye traverser, isolatorer og faseliner, samt at
enkelte mastepunkt er nye. Seksjonen mellom Høylandet og Salsbruket ble i sin helhet bygd nytt.
Ledningen mellom Nedre Fiskumfoss og Høylandet planlegges i fremtiden koblet mot Skogmo og
Namsos S, mens seksjonen Høylandet–Salsbruket vurderes fjernet når ledningen mellom Rørvik–
Strand og Daltrøa er oppgradert. Ledningen Nedre Fiskumfoss–Høylandet bør bygges forberedt for 132
kV spenningsnivå.
Linjen vurderes til å være i en slik tilstand og alder at den vil kreve veldig mye vedlikehold fremover.
Det gjelder tiltak både på kort og lang sikt. Ledningen anbefales derfor reinvestert som ny 132 kV
ledning med Al59-444. Ny trase bør utredes.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2022.
Mulig idriftsettelse
2023.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Følgende alternativer er vurdert å være aktuelle:
•

Alternativ 0: Fortsatt korrektivt vedlikehold av enkeltpunkter

•

Alternativ 1: Reinvestering av ledningen. Ny trase utredes

Tabell 6.7 Samfunnsøkonomiske kostnader alternativer reinvestering Nedre Fiskumfoss–Høylandet

Alternativ 0

Alternativ 1

4,7 MNOK

32 MNOK

Tap

0 MNOK

0 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

0 MNOK

Drift og vedlikehold

12 MNOK

0,48 MNOK

16,7 MNOK

32,5 MNOK

Investeringskostnader

Sum nåverdi
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Drift og vedlikeholdskostnader er anslåtte ekstrakostnader ved at den gamle ledningen trenger ekstra
tilsyn og oppfølginger samt vedlikeholdsbehov ut over det som er som registrert som behov de
nærmeste årene.
Som Tabell 6.7 viser kan det være vanskelig å finne et regnestykke der fornying av ledningen har bedre
nåverdi enn utskifting av komponenter etter hvert som behovet oppstår. Men det antas likevel at
kostnaden på sikt ved å ha så gammel ledning vil oppveie kostnadene ved å bygge hele strekningen ny,
i en rasjonell og effektivt gjennomført utbygging. Det er regnet på nåverdi 40 år frem i tid og da vil
sannsynligvis hele ledningen ha blitt reinvestert også i alternativ 0, men på en oppstykket og mindre
effektiv måte.
Alternativ 1 anbefales derfor.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ikke store konsekvenser av forsinkelse utover at det vil måtte utføres en del vedlikeholdstiltak som vil
ha kort levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for dette tiltaket.
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6.1.7

Transformatorkapasitet Skogmo

Figur 6.5 Skogmo sekundærstasjon

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Det vurderes å øke transformatorkapasiteten i Skogmo sekundærstasjon.
Begrunnelse
Skogmo har en 15 MVA transformator som tidvis er belastet over 100 % i tunglast. Det er liten
reservekapasitet i stasjonen til å ta over last fra nabostasjonene ved feil.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2022.
Mulig idriftsettelse
2023.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Følgende alternativer er vurdert å være aktuelle:
•

Alternativ 0: Omfordeling av last fra Skogmo til Namsos og Nedre Fiskumfoss
sekundærstasjoner

•

Alternativ 1: Ny og større transformator i Skogmo

Alternativ 0: Det er mulig å flytte inntil 4 MW fra Skogmo til Namsos og Nedre Fiskumfoss. Tapene og
KILE-kostnadene vil øke.
I første omgang er det sett på et alternativ for nettdeling som overfører omlag 1 MW last fra Skogmo
til Namsos. Tapskostnadene øker med 36 000 NOK i året og KILE-kostnadene øker med 49 000 NOK i
året.
Tabell 6.8 Samfunnsøkonomiske kostnader alternativer transformatorytelse i Skogmo

Alternativ 0

Alternativ 1

0 MNOK

9 MNOK

Tap

0,7 MNOK

0 MNOK

Avbruddskostnader

1,0 MNOK

0 MNOK

Drift og vedlikehold

0 MNOK

0,48 MNOK

1,7 MNOK

9,5 MNOK

Investeringskostnader

Sum nåverdi

Det anbefales at man følger med på lastutviklingen i Skogmo og ved behov tar investeringsbeslutning
på en større transformator. For å redusere tapskostnader og KILE-kostnader i alternativ 0 kan man
benytte omfordeling av last kun i de få timene i året der det er behov for det. Alternativ 0 anbefales
derfor inntil videre.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen.
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Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet kan påvirke behovet for dette tiltaket.

6.1.8

Ny sjøkabel over Folda

Figur 6.6 Sjøkabel over Folda

Scenario
Lav Vekst.
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Beskrivelse
Dagens 66 kV sjøkabel over Folda mellom Abelvær og Jøa reinvesteres. Nytt landtak i Tømmervika.
Begrunnelse
Eksisterende 66 kV sjøkabel over Folda er 5,93 km lang type OKRA 95 mm 2 CU. Kabelen er bygget i
1965. Overføringskapasiteten på sjøkabelen er begrenset til 280 A (32 MVA). Forbindelsen har i dag
ikke tilstrekkelig kapasitet til å overføre produksjonen fra Hundhammerfjellet vindkraftverk ved full
produksjon.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2022.
Mulig idriftsettelse
2023.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Tensio TN har utført en studie av nettløsning i Ytre Namdal som viser at den ytre forbindelsen via
sjøkabelen over Folda har bedre nåverdi enn en videreføring av den indre forbindelsen fra Saltbotn til
Nedre Fiskumfoss. I disse analysene er sjøkabelen forutsatt reinvestert i 2020.
Avhengig av om Ytre Vikna II realiseres og resultatene av utredningen av Kolsvik eller Namsos S som
tilknytningspunkt, vil man ha tre alternativer for legging av ny sjøkabel:
•

Alternativ 0: Sjøkabel 72,5 kV 1x3x630 mm2 CU

•

Alternativ 1: Sjøkabel 170 kV 3x1x400 mm2 CU

•

Alternativ 2: Sjøkabel 170 kV 3x1x800 mm2 CU

Dersom Ytre Vikna II besluttes lagt mot Namsos S er det kun alternativ 2 som gir tilfredsstillende
kapasitet.
Feilfrekvens for sjøkabel er i NVE sitt regneark for beregning av avbruddskostnader antatt å være
0,00369 feil/km/år. Det vil si på denne 6,5 km lange kabelen en feilfrekvens på 0,024 feil per år. Det
gir gjennomsnittlig 42 år mellom hver feil. Det antas her at feilfrekvensen på tre enledere er lik
feilfrekvensen på en trelederkabel.
Reparasjonstiden vil være lang dersom man ikke har beredskapskabel tilgjengelig og reparasjon krever
komplett nytt sjøkabelanlegg. I NVE-arket er det antydet 3 måneder. Det er nok et minimum på en så
lang sjøkabel. Dersom Ytre Vikna II bygges og mater mot Namsos S, er det ingen alternativer til

116

kabelvalg og dersom det ikke bygges vil man ikke få produksjonstap eller avbruddskostnader på grunn
av et sjøkabelbrudd, siden man har tosidig forsyning til Ytre Namdal. Men man vil drifte nettet med
økt risiko frem til sjøkabelen igjen er reparert. Reparasjonstid er dermed ikke avgjørende for valg av
kabel i denne sammenhengen.
Kostnad med reparasjon av kabel vil være forskjellig i de ulike alternativene. For enleder 400 mm 2 og
800 mm2 har man beredskapskabel og kan skifte kun den fasen som har feil. Det vil være betydelig
rimeligere enn å skifte en hel treleder, som i alternativ 0.
Estimert kostnad skifte leder:
•

Skifte leder alternativ 0: 68 MNOK

•

Skifte leder alternativ 1: 32 MNOK

•

Skifte leder alternativ 2: 35 MNOK

Siden analysetiden er 40 år og gjennomsnittlig tid mellom feil er 42 år legges 40/42 deler av kostnaden
med å skifte en leder til på drift og vedlikeholdskostnadene. Men siden teknisk levetid antas å være
50 år slik at restlevetiden ved gjennomsnittlig tid til feil er kun 8 år reduseres denne kostnaden til 8/50.
Tabell 6.9 Samfunnsøkonomisk kostnad alternativer reinvestering Foldakabelen

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Investeringskostnader

68 MNOK

92 MNOK

101 MNOK

Tap

3,4 MNOK

4 MNOK

2,6 MNOK

Avbruddskostnader

0 MNOK

0 MNOK

0 MNOK

Drift og vedlikehold

10 MNOK

5 MNOK

5 MNOK

81,4 MNOK

101,0 MNOK

108,6 MNOK

(Reparasjonskostnad ved feil på kabel)
Sum nåverdi

Valg av tverrsnitt på sjøkabelen over Folda vil avhenge av valg av innmatingspunkt for Ytre Vikna II og
om det blir realisert. Valg av tverrsnitt og type kabel utsettes derfor til den analysen er ferdigstilt.
Konsekvenser ved forsinkelse
Avhenger av mengden ny produksjon og transmisjonsnettpunkt.
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Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for dette tiltaket.

6.1.9

Heir sekundærstasjon

Figur 6.7 Levanger og Heir sekundærstasjoner

Scenario
Alternativ 0 kun i Lav Vekst. Alternativ 1 alle scenario
Beskrivelse
Heir sekundærstasjon utvides med en 25 MVA transformator og 66 kV ledningen mellom Verdal S og
Levanger bygges inn/ut i koblingsanlegget i Heir.
Begrunnelse
På grunn av lastøkning de seneste årene er det ikke kapasitet for tilknytning av ny last i Levanger
sekundærstasjon. Det er også en begrenset reservekapasitet ved utfall av transformatorer i Levanger
eller Heir sekundærstasjoner. Etablering av en ny transformator i Heir sekundærstasjon vil rette opp
disse forholdene.
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Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2023.
Mulig idriftsettelse
2025.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke gjennomført komplett samfunnsøkonomisk vurdering av tiltaket. Følgende alternativer er
identifisert:
•

Alternativ 0: Ikke økt ytelse i Heir. Reinvestering av komponenter ved utløpt levetid

•

Alternativ 1: Økt ytelse og reinvestering av Heir sekundærstasjon

Tabell 6.10 Samfunnsøkonomisk vurdering Heir sekundærstasjon

Alternativ 0

Alternativ 1

0 MNOK

55 MNOK

Tapskostnader

0

0

Reduserte avbruddskostnader

-

++

Reduserte vedlikeholdskostnader

-

++

Investeringskostnader

Konsekvenser ved forsinkelse
Forsinkelser vil hindre tilknytning av nytt forbruk.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet ansees ikke å være tilstrekkelig til å påvirke behovet for dette tiltaket.
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6.1.10

Tilknytning Ytre Vikna II og resterende konsesjon Ytre Vikna I

Figur 6.8 Trasé for 132 kV overføring fra Ytre Vikna via Rørvik og Årsandøy til Kolsvik, rød strek

Scenario
Moderat Vekst.
Beskrivelse
Overgang fra 66 kV til 132 kV mellom Hunnestad sekundærstasjon og Kolsvik transmisjonsnettstasjon
for tilknytning av vindkraftverkene i Ytre Vikna I og II.
Begrunnelse
Ytre Vikna trinn II har en konsesjongitt ytelse på 179 MW. I tillegg har Ytre Vikna trinn I en gjenstående
ytelse på 31 MW. Begge vindkraftverkene har fått utsatt frist for idriftsettelse til 31.12 2024. Sammen
med allerede utbygd vindkraftverk på Ytre Vikna på 39 MW blir det til sammen 249 MW vindkraft. I
tillegg har Husfjellet konsesjon på 9 MW i distribusjonsnettet under Rørvik sekundærstasjon på Vikna.
Ytre Vikna trinn II har konsesjon på en 132 kV nettløsning med innmating til Kolsvik
transmisjonsnettstasjon som vist i Figur 6.8.
Tiltakshaver
Tensio TN, TrønderEnergi Kraft AS og NTE Energi.
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Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2022.
Mulig idriftsettelse
2024.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
I forhold til fristen for ferdigstillelse som er gitt til 31.12.2024 er det ingen alternativer til konsesjonsgitt
nettløsning.
Tensio TN utreder imidlertid sammen med Statnett en mulig nettløsning på 132 kV mot Namsos S som
erstatning for innmating mot Kolsvik. Denne utredningen er ikke ferdigstilt og avhenger både av at det
gis utsatt frist for vindkraftverkene, at vindkraftaktørene er villige til å utsette prosjektene inntil ny
nettløsning kan ferdigstilles og at ny nettløsning får konsesjon. En overordnet forutsetning for en
nettilknytning mot Namsos S er at Statnett har ferdigstilt ny 420 kV ledning Åfjord–Snilldal.
Inntil videre oppgis kun kostnader for konsesjonsgitt nettløsning med 132 kV nettilknytning mot
Kolsvik.
Tabell 6.11 Investeringskostnader nye nettanlegg for 132 kV til Kolsvik

Investering

Kostnad

År

Ny ledning Hunnestad–Dale og transformator i Hunnestad

39 MNOK

2024

132 kV koblingsanlegg Rørvik og transformator 70 MVA 132/66 kV

30 MNOK

2024

120 MNOK

2024

Ny 132 kV ledning Saltbotn–Årsandøy

77 MNOK

2024

Ny 132 kV ledning Årsandøy–Kolsvik

97 MNOK

2024

132 kV ombygging Årsandøy inkludert transformator 132/22 kV og
SVC anlegg

Konsekvenser ved forsinkelse
Forsinkelser vil hindre tilknytning av ny produksjon på opptil 219 MW på Vikna.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for dette tiltaket.
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6.1.11

66 kV ledning Verdal S–Heir–Levanger

Figur 6.9 Verdal S–Heir–Levanger, trasé ny 66 kV ledning (rød strek)

Scenario
Lav Vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning mellom Verdal S og Heir sekundærstasjon som erstatter en kurs på eksisterende
ledning. Eventuelt opprettholde eksisterende dobbeltkurs mellom Verdal S–Heir og Levanger
Begrunnelse
En tilstandsvurdering på 66 kV ledningen Verdal S til Levanger og Heir indikerer et vedlikeholdsbudsjett
på omtrent 11 MNOK de neste 12 årene. Kostnaden med å bygge en ny dobbeltkursledning på denne
strekningen er omtrent 40 MNOK. Vedlikeholdsbehovet på eksisterende ledninger er dermed omtrent
like stort som avskrivningen på en ny dobbeltkursledning. Det er i tillegg vanskelig å ta ut ledningen
mellom oktober og april med dagens last og i enda kortere tidsrom ved forventet fremtidig lastvekst.
For å unngå problemer med å ta ut dobbeltkursledningen kan det være en fordel å bygge en ny
enkeltledning i en ny trase Verdal S–Heir, se figur 6.9, og bygge om og utbedre dagens
dobbeltkursledning som en enkeltledning i eksisterende trasé mellom Verdal S og Heir. Man får da to
redundante og uavhengige forsyningsveier til Heir og Levanger.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Prosjektet er under utredning. Mulig oppstart 2024.
Mulig idriftsettelse
2025.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke gjennomført komplett samfunnsøkonomisk vurdering av tiltaket. Følgende alternativer er
identifisert:
•

Alternativ 0: Ikke ny ledning i ny trase mellom Verdal S og Heir. Vedlikehold og reinvestering
av enkeltkomponenter ved behov

•

Alternativ 1: Ny ledning i ny trase Verdal S–Heir, samt ombygging av eksisterende dobbeltkurs
til enkeltkurs og ny dobbeltkurs Heir–Levanger

•

Alternativ 2: Ny dobbeltkursledning Verdal S–Heir–Levanger

Nye ledninger bør bygges forberedt for overgang til 132 kV.
Tabell 6.12 Samfunnsøkonomisk vurdering nye ledninger Verdal S–Heir–Levanger

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

11 MNOK

38 MNOK

40 MNOK

Tapskostnader

0

0

0

Reduserte avbruddskostnader

-

++

-

Reduserte vedlikeholdskostnader

--

+

++

Investeringskostnader

De ulike alternativene for ledninger mellom Verdal S og Heir/Levanger må utredes videre.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store konsekvenser ved forsinkelser ut over økt kostnad til vedlikehold og reinvesteringer som
kan ha kort levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltak på ledningene, men kan påvirke valget mellom
alternativ 1 og 2.
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6.1.12

Nettilknytning Innvordfjellet vindkraftverk

Figur 6.10 Nettilknytning Innvordfjellet mot Daltrøa

Scenario
Høy vekst.
Beskrivelse
Bygge til sammen 34,7 km med ny ledning mellom Innvordfjellet vindkraftverk og Daltrøa
sekundærstasjon for innmating av produksjon mot Namsos S. Nettløsningen som har fått konsesjon
for tilknytning av Innvordfjellet har en begrensning på 90 MW på grunn av kapasiteten på de to 66 kV
ledningene mellom Daltrøa og Namsos/Namsos S. Avhengig av utbygging av vindkraft i Ytre Namdal
og nettløsning for dette, som beskrevet i kapittel 6.1.10, vil det kunne bli behov for uansett å
oppgradere ledningene mellom Daltrøa og Namsos S.
Dagens 66 kV ledning Bratli–Lauvsnes er planlagt sanert og ny ledning bygget til Innvordfjellet. Enten
på 22 kV eller på 66 kV. Se kapittel 6.2.1.
Begrunnelse
Zephyr AS har fått konsesjon for å bygge og drive Innvordfjellet vindkraftverk med en installert effekt
på 115 MW. Kraftverket er forventet å få en årlig produksjon på 345 GWh. Tensio TN har samtidig fått
konsesjon til å bygge og drive en ny 66 kV ledning mellom Innvordfjellet vindkraftverk og Daltrøa
sekundærstasjon for å knytte vindkraftverket til eksisterende nett.
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Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Zephyr AS har søkt om utsettelse for idriftsetting av vindkraftverket til 31.12.2023. Det er foreløpig
ikke kommet svar på søknaden fra NVE.
Statnett har også stilt krav om produksjonstilpasning slik at produksjonen på Innvordfjellet og
vindkraftverkene på Fosen til sammen ikke overstiger 880 MW. Det er foreløpig ikke lagt frem en
løsning for denne produksjonstilpasningen.
Mulig idriftsettelse
2023.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Nettløsning og spenningsnivå for Innvordfjellet avhenger av nettløsning for Ytre Vikna I og II og
rekkefølgen av de nye tilknytningene. Dersom det besluttes at vindkraftverkene på Ytre Vikna skal
mate inn mot Namsos S kan det være en løsning å tilknytte Innvordfjellet midlertidig på 66 kV, men at
nettanlegg og transformator bygges forberedt for overgang til 132 kV.
Tabell 6.13 Investeringskostnader Innvordfjellet–Daltrøa

Investering
66 kV nettanlegg fra Innvordfjellet til Daltrøa

Kostnad

År

130 MNOK

2023

Som beskrevet over vil det sannsynligvis også bli nødvendig med tiltak på eksisterende ledninger
mellom Daltrøa og Namsos S. Tiltakene er avhengig av valgt nettløsning i området.
Konsekvenser ved forsinkelse
Forsinkelser vil hindre ny produksjon på opptil 115 MW.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltaket.

6.2 Prosjekter innen 5–10 år
I dette kapittelet er det samlet prosjekter i regionalnettet som det forventes blir gjort endringer på i
en tidshorisont på mellom 5 og 10 år.
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6.2.1

66 kV ledning Bratli–Lauvsnes

Figur 6.11 Dagens forsyning til Lauvsnes sekundærstasjon

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Reinvestere 66 kV ledningen mellom Bratli og Lauvsnes. Enten med ny ledning i dagens trase dersom
Innvordfjellet vindkraftverk ikke blir bygget eller som tilkobling til Innvordfjellet.
Begrunnelse
Dagens 66 kV ledning mellom Bratli og Lauvsnes er 31,7 km lang og er stort sett bygget i 1961 og 1969.
Ledningen har til dels store reduksjoner. På grunn av alder bør ledningen reinvesteres.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Under utredning. Avventer avklaring i forhold til Innvordfjellet vindkraftverk.
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Mulig idriftsettelse
2026.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Reinvestering av ledningen Bratli–Lauvsnes eller en tilkobling av Lauvsnes sekundærstasjon til ny
ledning Daltrøa–Innvordfjellet avhenger av investeringsbeslutning på Innvordfjellet. Følgende
alternativer er identifisert:
•

Alternativ 0: Reinvestere eksisterende ledning i dagens trase

•

Alternativ 1: Bygge 22 kV ledning fra Lauvsnes til ny sekundærstasjon på Innvordfjellet

•

Alternativ 2: Bygge ny 66 kV ledning fra Innvordfjellet ned til eksisterende sekundærstasjon på
Lauvsnes

Alternativ 1 og 2 forutsetter at Innvordfjellet vindkraftverk og ledningen Daltrøa–Innvordfjellet blir
bygget. Alternativ 1 er konsesjonsgitt sammen med nettløsningen for Innvordfjellet.
Tabell 6.14 Samfunnsøkonomisk vurdering 66 kV ledning Bratli–Lauvsnes

Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

80 MNOK

50 MNOK

30 MNOK

Tapskostnader

0

0

0

Reduserte avbruddskostnader

0

-

0

Reduserte vedlikeholdskostnader

0

+

+

Investeringskostnader

Dersom Innvordfjellet vindkraftverk blir bygget vil sannsynligvis alternativ 2 være det beste tiltaket. Ny
66 kV ledning mellom Innvordfjellet og Lauvsnes, omlag 10 km, må konsesjonssøkes.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltaket.
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6.2.2

Daltrøa sekundærstasjon

Figur 6.12 Daltrøa sekundærstasjon i Namsos

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Reinvestering av Daltrøa sekundærstasjon.
Begrunnelse
Daltrøa er en eldre stasjon med 2x25 MVA som ikke tilfredsstiller kravene til klassifisering. Stasjonen
ligger på et område med kvikkleire og det vil være kostbart å utbedre stasjonen slik at den tilfredsstiller
kravene til standard i kraftberedskapsforskriften (Kbf). Det må vurderes å reinvestere stasjonen på ny
plassering eller redusere ytelsen ved å overføre last til Namsos sekundærstasjon.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Må utredes.
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Mulig idriftsettelse
2026.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Daltrøa sekundærstasjon må utbedres slik at den oppfyller krav i Kbf. Følgende alternativer er
identifisert:
•

Alternativ 0: Flytte last til Namsos sekundærstasjon og redusere ytelsen i Daltrøa

•

Alternativ 1: Rassikre området slik at stasjonen kan utbedres på dagens plassering

•

Alternativ 2: Bygge ny sekundærstasjon på ny plassering

Alternativene er ikke tilstrekkelig utredet til å sette opp alternativsvurderinger. Investeringskostnad
for ny stasjon er vist i tabell 6.15.
Tabell 6.15 Investeringskostnad ny sekundærstasjon på Daltrøa

Investering

Kostnad

År

Ny stasjon på Daltrøa

60 MNOK

2028

Konsekvenser ved forsinkelse
Tensio TN er pålagt å utbedre stasjonen og risikerer konsekvenser dersom man ikke har det på plass
innen fristen.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltaket.
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6.2.3

132 kV ledning Eidum–Meråker

Figur 6.13 Kartutsnitt over regionalnettet mellom Eidum og Meråker

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Reinvestere 132 kV ledningen mellom Eidum og Meråker.
Begrunnelse
Regionalnettslinjen fra Eidum til Meråker ble opprinnelig bygd i år 1964. Rundt 1994 ble det imidlertid
skiftet line og byttet enkelte mastepunkt, samt at traversene ble skiftet til stål. Linja består av om lag
44,8 km med Al 59-444 som er dimensjonert for 40 ˚C linjetemperatur.
Det er foretatt noe korrektivt vedlikehold, hovedsakelig utskifting av mastepunkter de siste årene.
Med tanke på at det er stor spredning i alderssammensetningen og generelt dårlig tilstand, samt at
linja hovedsakelig nærmer seg slutten av levetiden, vurderes det derfor en større reinvestering eller
nybygging av denne ledningen i tidsrommet 5–10 år.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2028 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Siden ledningen har relativt ny tråd og ståltraverser kan det være et alternativ å utføre et større
stolpebytteprosjekt på ledningen. Dette må vurderes opp mot en fullstendig nybygging av ledningen i
ny trase.
Det er ikke satt opp samfunnsøkonomiske nyttevurderinger siden omfanget av et eventuelt
stolpebytteprosjekt ikke er utredet. Investeringskostnad for ny ledning er vist i tabell 6.16
Tabell 6.16 Investeringskostnad ny ledning Eidum–Meråker.

Investering
Ny 132 kV ledning Eidum–Meråker

Kostnad

År

113 MNOK

2028

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltaket.
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6.2.4

Skogn sekundærstasjon

Figur 6.14 Skogn sekundærstasjon

Scenario
Høy vekst.
Beskrivelse
Reinvestere Skogn sekundærstasjon. Ved stor lastutvikling som i Høy vekst scenarioet må ytelsen økes
fra dagens 25 MVA.
Begrunnelse
Skogn sekundærstasjon har behov for utskifting av 22 kV bryteranlegg. Det er i tillegg bemerket at
bygget er dårlig og at stasjonen ligger uheldig plassert i forhold til utvidelse: nært veien og med dyrket
mark rundt. I Høy vekst scenarioet er transformatoren i Skogn overbelastet. Det anbefales at man
vurderer å bygge ny Skogn sekundærstasjon nærmere Skogn sentrum. Siden Frosta sekundærstasjon
er belastet opp mot maksimal ytelse bør Skogn sekundærstasjon være hovedreserve for Åsen. Det bør
vurderes styrking av 22 kV forbindelsene Skogn–Åsen i nettutviklingsplan Levanger. Tensio TN vil følge
lastutviklingen i området og vurdere reinvestering i Skogn sekundærstasjon frem mot neste KSU i 2022.
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Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2028 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke satt opp samfunnsøkonomiske nyttevurderinger siden det ikke foreligger alternativer å
vurdere. Investeringskostnad for ny stasjon på Skogn er vist i tabell 6.17. På grunn av usikkerhet rundt
fremtidig lastøkning har kostnadsoverslaget stor variasjon.
Tabell 6.17 Investeringskostnad ny sekundærstasjon på Skogn

Investering
Ny stasjon på Skogn

Kostnad

År

30–50 MNOK

2028

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet kan påvirke behovet for tiltaket.
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6.2.5

Snåsa sekundærstasjon og 66 kV ledninger Bukkultjønna ny stasjon

Figur 6.15 Snåsa sekundærstasjon

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Reinvestere Snåsa sekundærstasjon på ny tomt. Tosidig forsyning fra ledningen Bogna–Steinkjer og
eget 66 kV felt for Storåselva.
Begrunnelse
Snåsa sekundærstasjon ligger på Vegset i Snåsa kommune. Stasjonen er bygd i 1949, med et tilbygg fra
1986 som rommer kontrollrom og batterirom. Trafoen har en ytelse på 15 MVA. Bygningsmessig er
stasjonen gammel, men har fått utbedret for eksempel taket de seneste årene. Teknisk har stasjonen
utrustning med en begrenset levetid. Det er utstyr hovedsakelig fra 1986 og 2007.
Snåsa sekundærstasjon ligger på en T-avgreining på strekningen Bogna–Nedre Fiskumfoss. Denne
ledningen ble bygget ny i 2012 med Al59-444. Ledningene fra Bukkultjønna og ned til T-avgreiningen
ved Vegset, ble ikke skiftet og har byggeår 1950 og er utført med Feal 120 tråd.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2028 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke identifisert alternativer til reinvestering av Snåsa sekundærstasjon. Investeringskostnad for
ny stasjon på Snåsa og nye ledninger fra Bukkultjønna til ny stasjon er vist i tabell 6.18.
Tabell 6.18 Investeringskostnad ny sekundærstasjon på Snåsa

Investering

Kostnad

År

Ny stasjon på Snåsa

48 MNOK

2028

Nye ledninger Bukkultjønna–Vegset

15 MNOK

2028

Luftledningene fra Bukkultjønna og ned til eksisterende bryterarrangement kan vurderes skiftet
tidligere, siden de er en begrensning for mating fra Bogna og Storåselva og nordover mot
Nedre Fiskumfoss. Det er to FeAl 120 Temp 40 ledninger på omtrent 2,8 km hver, som skiftes til Al59444.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet påvirker ikke behovet for tiltaket.
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6.2.6

Daltrøa–Strand

Figur 6.16 66 kV ledning Daltrøa–Strand

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning Daltrøa–Strand. Foldakabelen forutsettes tatt tidligere.
Begrunnelse
Ledningen Daltrøa–Strand er bygget i 1965. Den er omlag 40 km lang og bygget med Feal 95 og
trestolper. Ledningen har for lav strømføringsevne til å overføre produksjonen på Hundhammerfjellet
når Foldakabelen er skiftet. Men ved å ta hensyn til høyere vindhastighet ved mye vindproduksjon kan
man sannsynligvis overholde krav til 40 grader linetemperatur ved full produksjon i
Hundhammerfjellet. Ledningen kan utstyres med sensorer for å måle linetemperatur og andre
parametre, slik at man tilpasser overføringskapasiteten til omgivelsesbetingelsene. På grunn av
reduksjoner på isolatorer, oppheng og line, samt ledningens høye alder anbefales at det lages planer
for utskifting av ledningen. Det må også vurderes reinvestering i Jøa sekundærstasjon.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2028 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Alternativer til å reinvestere forbindelsen Daltrøa–Strand er utført for et større område i Ytre Namdal.
Det er funnet samfunnsøkonomisk best å beholde den ytre forbindelsen som denne ledningen utgjør
sammen med en forbindelse til Kolsvik. Se også kapittel 6.1.8.
Investeringskostnad for ny ledning Daltrøa–Strand er vist i Tabell 6.19.
Tabell 6.19 Investeringskostnad ny ledning Daltrøa–Strand

Investering

Kostnad

År

Ny ledning Daltrøa–Strand Al 59-444

96 MNOK

2028

Jøa sekundærstasjon

12 MNOK

2028

Dersom det besluttes å bygge 132 kV til Namsos S for å overføre produksjonen på Ytre Vikna til
Namsos S må ledningen reinvesteres på 132 kV. Det må uansett vurderes å bygge ledningen forberedt
for 132 kV.
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid dersom man ikke velger å bygge 132 kV til Namsos S for innmating fra Ytre Vikna.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.

6.3 Prosjekter innen 10–20 år
I dette kapittelet er det samlet prosjekter i regionalnettet som det forventes blir gjort endringer på i
en tidshorisont på mellom 10 og 20 år.
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6.3.1

Daltrøa–Namsos S

Figur 6.17 66 kV ledning Daltrøa–Namsos S og Daltrøa–Namsos–Namsos S

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning Daltrøa–Namsos S.
Begrunnelse
Ledningen Daltrøa–Namsos S er bygget i 1965. Den er omlag 14,5 km lang og bygget med Feal 185 og
trestolper. Ledningen er ført i en felles trase med ledningen Daltrøa–Namsos–Namsos S, men denne
ledningen er bygget i 1979. Det er utført en del utbedringer de seneste årene og ledningen har
tilfredsstillende tilstand. På grunn av alder regnes det med at ledningen må skiftes om omtrent 10 år.
Dersom Innvordfjellet besluttes utbygd kan det være behov for å skifte ledningen tidligere, avhengig
av utviklingen i Ytre Namdal. I slutten av 20 års perioden (2035–2040) må også reinvestering av
Daltrøa–Namsos–Namsos S forventes.
Tiltakshaver
Tensio TN.
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Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2030 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke funnet alternative løsninger til å reinvestere ledningen Daltrøa–Namsos S. Men man må se
ledningene Daltrøa–Namsos S og Daltrøa–Namsos–Namsos S i sammenheng og i forhold til utviklingen
i området. Alternativer kan være:
•

Reinvestering av ledningen Daltrøa–Namsos S i dagens trase med Al 59-444

•

Reinvestering av ledningen Daltrøa–Namsos S som 132 kV med Al 59-594 dersom det bygges
132 kV fra Ytre Namdal til Namsos S og Ytre Vikna II realiseres

•

Reinvestering av ledningen som en dobbeltkurs sammen med ledningen Daltrøa–Namsos–
Namsos S

Usikkerheten i utviklingen, med tanke på spenningsnivå og mengden ny produksjon, gjør at det ikke er
mulig å gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger mellom de ulike alternativene. Investeringskostnad
nye ledninger Daltrøa–Namsos S er vist i tabell 6.20.
Tabell 6.20 Investeringskostnad nye ledninger Daltrøa–Namsos S

Investering

Kostnad

År

Ny ledning Daltrøa–Namsos S, Al 59-444

35 MNOK

2030

Ny ledning Daltrøa–Namsos–Namsos S, Al 59-444

40 MNOK

2040

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid dersom man ikke velger å bygge 132 kV til Namsos S for innmating fra Ytre Vikna.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.2

Levanger–Åsen

Figur 6.18 66 kV ledning Levanger–Åsen

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning Levanger–Åsen. Ny trasé vurderes ut fra Levanger og forbi Nordberget.
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Begrunnelse
Ledningen mellom Levanger og Åsen er bygd i 1969 med tremaster og Feal 120. Ledningen begynner
å få et stort vedlikeholdsbehov og det er utført en større utskifting av de dårligste stolpene i 2020. Med
disse utbedringene antas levetiden å være forlenget, men ledningen bør vurderes reinvestert på grunn
av alder rundt år 2030.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2030 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Det er ikke funnet alternative løsninger til å reinvestere ledningen Levanger–Åsen. Men
spenningsnivået må vurderes når utskifting nærmer seg. Alternativer kan være:
•

Reinvestering av ledningen Levanger–Åsen med 66 kV ledning i dagens trase med Al 59-444,
eventuelt med ny trase ut fra Levanger

•

Reinvestering av ledningen Levanger–Åsen med 132 kV ledning i dagens trase med Al 59-444,
eventuelt med ny trase ut fra Levanger

Investeringskostnad ny ledning Levanger–Åsen er vist i tabell 6.21.
Tabell 6.21 Investeringskostnad ny ledning Levanger–Åsen

Investering

Kostnad

År

Ny ledning Levanger–Åsen, Al 59-444

47 MNOK

2030

Ny ledning må også planlegges koordinert med eventuell fornyelse av sekundærstasjonen på Skogn,
se kapittel 6.2.4
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.3

Nedre Fiskumfoss–Namsos S

Figur 6.19 66 kV ledning Nedre Fiskumfoss–Namsos S

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning Nedre Fiskumfoss–Namsos S. Ny trasé vurderes ut fra Nedre Fiskumfoss via
Høylandet og til Skogmo og Namsos S. Se også kapittel 6.1.6. Dersom Nedre Fiskumfoss–Høylandet er
bygget vil ny trase bli fra Høylandet til Namsos S.
Begrunnelse
Forbindelsen Nedre Fiskumfoss–Namsos S er bygd i 1964/65 med tremaster og ståltraverser. Den er
omlag 35 km lang med FeAl 1x120 luftlinje dimensjonert for 80 ˚C linjetemperatur. På grunn av alder
og vedlikeholdsbehov antas det at den må reinvesteres rundt år 2030.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2030 eller senere.
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Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
I forbindelse med utredninger som er utført med tanke på fremtidig nettstruktur i Namdal og Ytre
Namdal er Høylandet tenkt lagt inn på forbindelsen Nedre Fiskumfoss–Namsos S når Salsbruket–
Høylandet saneres. Spenningsnivå på den nye ledningen avhenger av om det blir 132 kV i Namsos S.
Alternativer kan være:
•

Reinvestering av ledningen Nedre Fiskumfoss–Namsos S via Høylandet med 66 kV ledning med
Al 59-444

•

Reinvestering av ledningen Nedre Fiskumfoss–Namsos S via Høylandet med 132 kV ledning
med Al 59-444

Investeringskostnad ny ledning Nedre Fiskumfoss–Namsos S er vist i tabell 6.22.
Tabell 6.22 Investeringskostnad ny ledning Nedre Fiskumfoss–Namsos S

Investering

Kostnad

År

Reinvestere Nedre Fiskumfoss–Namsos med 66 kV

96 MNOK

2030

Reinvestere Nedre Fiskumfoss–Namsos med 132 kV

101 MNOK

2030

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.4

Strand–Rørvik

Figur 6.20 66 kV ledning Strand–Rørvik

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning Strand–Rørvik.
Begrunnelse
Forbindelsen Strand–Rørvik er bygd i 1973 med tremaster og stål/heltretraverser og Feal 70. Den er
omlag 12,8 km lang. Over Nærøysundet går forbindelsen i en sjøkabel som er bygd i 2008. Det er utført
en del tiltak i det siste, som har ført til at tilstanden er tilfredsstillende. På grunn av alder og fremtidig
vedlikeholdsbehov antas det at den må reinvesteres rundt år 2030.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
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Mulig idriftsettelse
2030 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Forbindelsen Rørvik–Strand er en del av den ytre forbindelsen mellom Kolsvik og Namsos S. Det er vist
i utredninger at denne forbindelsen skal videreføres. Fremtidig spenningsnivå vil være avhengig av
tilknytningspunkt for Ytre Vikna II. Alternativer kan være:
•

Reinvestering av ledningen Strand–Rørvik med 66 kV ledning med Al 59-444

•

Reinvestering av ledningen Strand–Rørvik med 132 kV ledning med Al 59-594

Investeringskostnad ny ledning Strand–Rørvik er vist i tabell 6.23.
Tabell 6.23 Investeringskostnad ny ledning Strand–Rørvik

Investering

Kostnad

År

Reinvestere Strand–Rørvik med 66 kV

31 MNOK

2030

Reinvestere Strand–Rørvik med 132 kV

35 MNOK

2030

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.5

Eidum–Åsen, Eidum–Mælafoss og Eidum–Frosta

Figur 6.21 66 kV ledninger Eidum–Mælafoss, Eidum–Åsen og Åsen–Frosta

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge nye ledninger som erstatning for dagens 66 kV ledninger Eidum–Mælafoss, Eidum–Åsen og
Åsen–Frosta.
Begrunnelse
Dagens 66 kV ledning Eidum–Mælafoss er bygd i 1977 med trestolper, limtretraverser og Feal 120.
Fellesføring med Eidum–Åsen inn til Eidum er bygd i 1984. Etter at Sutterø sekundærstasjon er satt i
drift og det er bygd en kabelforbindelse fra Sutterø opp til Mæla vil hovedformålet med ledningen
være å gi N-1 til stasjonene Sutterø og Øireina.
Dagens 66 kV ledning Eidum–Åsen er bygd i 1982, men med gjenbruk av materiell og mange master er
fra tidlig 50 tall. Ledningen har trestolper og hovedsakelig limtretraverser og Feal 185.
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Dagens 66 kV ledning Åsen–Frosta er bygd i 1985 med trestolper og limtretraverser og Feal 120 som
er gjenbrukt og er fra 70 tallet.
Det var tidligere en plan om å bygge 132 kV mellom Sutterø og Skogn via Frosta. Nettanleggene ble
meldt og konsekvensutredet i 2012–2014. Hovedhensikten med denne utbyggingen var å gi
reserveforsyning mellom transmisjonsnettstasjonene Eidum og Verdal S til henholdsvis Stjørdal og
Levanger. Senere er det utført en analyse som anbefaler videre drift på 66 kV mellom Stjørdal og
Levanger og en lokal utbygging av redundans fra transmisjonsnettstasjonene for forsyning av Levanger
og Stjørdal. Planene for 132 kV mellom Sutterø og Skogn er derfor inntil videre lagt på is.
Ledningen Eidum–Mælafoss er en del av denne redundansen i Stjørdal. Når denne ledningen, sammen
med Eidum–Åsen og Åsen–Frosta har utlevd sin tekniske levealder, noe som forventes en gang etter
2030, bør nettløsningen mellom Stjørdal og Levanger vurderes på nytt. Det vil da være aktuelt å utrede
overgang til 132 kV mellom Eidum og Verdal S.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2032 eller senere.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Ledningene Eidum–Mælafoss, Eidum–Åsen og Åsen–Frosta er bygget i omtrent samme tidsperiode.
Ved behov for reinvestering er det naturlig å se på nettløsningen i området som en helhet. Alternativer
kan være:
•

Reinvestering av ledningene med 66 kV ledning som i dag med Al 59-444

•

Reinvestering av ledningene med 132 kV ledning med Al 59-444

•

Ny regionalnettstruktur i området med vurdering av sekundærstasjonene Frosta og Åsen

Alternativsvurderingene må utredes når reinvestering nærmer seg slik at man har bedre kunnskap om
lastutviklingen i området. Investeringskostnader for reinvestering 1:1 er vist i tabell 6.24
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Tabell 6.24 Investeringskostnad nye ledninger Eidum–Mæla, Eidum–Åsen og Åsen–Frosta

Investering

Kostnad

År

Reinvestere Eidum–Mæla

24 MNOK

2032

Reinvestere Eidum–Åsen

48 MNOK

2032

Reinvestere Åsen–Frosta

26 MNOK

2040

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet kan påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.6

Saltbotn T–Årsandøy

Figur 6.22 66 kV ledning Saltbotn T–Årsandøy

Scenario
Lav vekst og Moderat/Høy vekst.
Beskrivelse
Bygge ny ledning som erstatning for dagens 66 kV ledning Saltbotn T–Årsandøy.
Begrunnelse
Dagens ledning er bygget med trestolper og limtretraverser. Ledningen består av fem ulike linetyper
bygget på ulike tidspunkt:
•

1,3 km FeAl 1x120 fra 1977 (Saltbotn)

•

0,5 km Al 59-594 fra 2009 (Saltbotn)

•

22,7 km FeAl 1x120 Temp 40 fra 1977 (Saltbotn–Foldereid)

•

3,2 km FeAl 1x95 fra 1988 (Foldereid–Bjerkvikhammeren)

•

4,2 km FeAl 1x185 fra 1980 Temp 40 (Bjerkvikhammeren–Årsandøy)
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På grunn av alder og tilstand regner man med at ledningen bør reinvesteres i tidsrommet 10–20 år.
Ledningen vil bli reinvestert til 132 kV dersom Ytre Vikna II blir realisert.
Tiltakshaver
Tensio TN.
Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2035.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Alternativer kan være:
•

Ombygging/rehabilitering av hele linjen med 66 kV spenningsnivå og ledningstverrsnitt Al 59444. Dette er et alternativ dersom full utbygning av Ytre Vikna vindpark ikke blir realisert

•

Ombygging til 132 kV Al 59-594 dersom det blir full utbygging av Ytre Vikna. Det foreligger
konsesjon for dette alternativet. Scenario Moderat vekst

Hva som skjer med denne ledningen, avhenger av hva som skjer med planene for Ytre Vikna vindpark.
Tabell 6.25 Alternativer for reinvestering av ledninger Saltbotn T–Årsandøy

Investering
Reinvestere Saltbotn T–Årsandøy med enkel 66

Kostnad

År

65 MNOK

2035

77 MNOK

2025

Scenario
Lav vekst

kV Al 59-444
Reinvestere Saltbotn T–Årsandøy med enkel

Moderat/Høy vekst

132 kV Al 59-594
Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid dersom Ytre Vikna II ikke realiseres.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.
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6.3.7

Tunnsjødal–Tunnsjø og Linnvasselv

Figur 6.23 66 kV ledninger Tunnsjødal–Tunnsjø og Tunnsjødal–Linnvasselv

Scenario
Lav vekst.
Beskrivelse
Bygge nye ledninger som erstatning for dagens 66 kV ledninger Tunnsjødal–Tunnsjø og Tunnsjødal–
Linnvasselv.
Begrunnelse
Det går to parallelle 66 kV ledninger mellom Tunnsjødal og Tunnsjø. Ledningen Tunnsjødal–Tunnsjø er
bygd i 1959 med trestolper og traverser i stål. Den går parallelt med ledningen Tunnsjødal–Linnvasselv
som ble bygd i 1970 og koblet inn på Tunnsjø–Linnvasselv som ble oppført i 1959. Også disse
ledningene er bygd med trestolper og ståltraverser. Ledningene mellom Tunnsjødal og Tunnsjø er 44,4
km lange og bygd med Feal 120. Ledningen Tunnsjø–Linnvasselv er omtrent 7,6 km lang og går til
kraftverket Linnvasselv i Sverige og er eid av NTE Energi AS. Tunnsjødal–Tunnsjø har en T-avgreining til
Skorovatn sekundærstasjon.
Ledningene Tunnsjødal–Tunnsjø går i tørt fjellterreng og har, sannsynligvis på grunn av det, relativt
god tilstand i forhold til alder. Men det forventes at de må reinvesteres mot slutten av tidsintervallet
10–20 år.
Tiltakshaver
Tensio TN og NTE Energi AS.
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Status
Skal utredes.
Mulig idriftsettelse
2035–2040.
Alternativer og samfunnsøkonomisk kostnad
Alternativer kan være:
•

Reinvestering av ledningene med 66 kV ledning med Al 59-444

•

Reinvestering av kun en av ledningene med 66 kV Al 59-444, den andre saneres

•

Reinvestering av begge ledningene med 132 kV

•

Reinvestering av kun en av ledningene med 132 kV, den andre saneres

Overgang til 132 kV vil kreve en 132/66 kV overgangstransformator i Tunnsjø. Det vil også kreve
investeringer i transformatorkapasitet i Tunnsjødal eller Nedre Fiskumfoss. Analyser som er utført så
langt, tilsier reinvestering med enkel ledning på 66 kV nivå. Men nye analyser må utføres når det
nærmer seg reinvestering. Fordel en med å gå over til 132 kV i området er lavere tapskostnader, siden
ledningene er relativt høyt belastet på grunn av mye produksjon i området.
Tabell 6.26 Investeringskostnad nye ledninger Tunnsjødal–Tunnsjø og Tunnsjødal–Linnvasselv

Investering
Reinvestere Tunnjødal–Tunnsjø–Linnvasselv med enkel 66 kV Al 59-444

Kostnad

År

125 MNOK

2037

Konsekvenser ved forsinkelse
Ingen store kostnader ved forsinkelser ut over økte vedlikeholdskostnader og reinvesteringer med kort
levetid.
Forbrukerfleksibilitet
Forbrukerfleksibilitet vil ikke påvirke behovet for tiltaket.

6.4 Andre tiltak i det regionale distribusjonsnettet
I tillegg til det som er nevnt hittil i kapittelet forventes det en del mindre reinvesteringer og
rehabiliteringer av eksisterende lednings- og stasjonsanlegg. Det forventes, basert på erfaringer de
siste år og kunnskap om tilstand i regionalnettet, en årlig sum på omtrent 10 MNOK til tiltak på
ledninger og omtrent 5 MNOK til tiltak i stasjonsanlegg. Dette er vist i tabell 6.27.
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Tabell 6.27 Oversikt over andre tiltak i det regionale distribusjonsnettet

Kategori

Tiltak

År

Årlig kostnad

Ledninger

Mindre reinvesteringer og rehabiliteringer

2020–2040

10 MNOK

2020–2040

5 MNOK

luftledninger og kabel
Stasjonsanlegg

Diverse spoler, vern, kontrollanlegg,
kondensatorbatterier, brytere og utbedring
bygg

Sum nåverdi

(4 % rente, 20 år)

204 MNOK

6.5 Tiltak i transmisjonsnettet
Planlagt utvikling av transmisjonsnettet i utredningsområdet skyldes i all hovedsak utbyggingen av
fornybar kraft i regionen. I tillegg til de konsesjonsgitte vindkraftprosjektene på Fosen er det flere
planer om utbygging av ny vannkraftproduksjon i utredningsområdet. I Tunnsjødal settes en ny 300–
420/132 kV 200 MVA transformator i drift når 132 kV nettet mellom Nedre Fiskumfoss og Tunnsjødal
står ferdig.
Utviklingen i Kolsvik vurderes videre ut fra planene om Ytre Vikna II og fremtidig innmatingspunkt.
Figur 6.24 og figur 6.25 viser Statnetts planer for utvikling av transmisjonsnettet i Nord-Trøndelag.
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Figur 6.24 Dagens transmisjonsnett i region Midt, eid av Statnett. Inkludert tiltak under gjennomføring [20]
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Figur 6.25 Kart over transmisjonsnettet i region Midt, inkludert planlagte nye forbindelser [20]

Namsos–Åfjord – Ny kraftledning
Statnett har av OED fått endelig vedtak for ut bygging av en ny 420 kV ledning fra Namsos i Trøndelag
via Fosen til Surnadal i Møre og Romsdal.
Første byggetrinn av totalprosjektet Namsos–Surna ble ferdigstilt september 2019 og innebærer
etablering av ny 420 kV forbindelse fra Namsos til Åfjord og fra Snilldal til Surna. Siste byggetrinn
mellom Åfjord og Snilldal skal i henhold til OED sitt konsesjonsvedtak være på plass innen 2028.
Namsos–Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i
Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i transmisjonsnettet og styrke den regionale
forsyningssikkerheten [21].
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Ledningen Åfjord–Snilldal vil også gi redundant forsyning i transmisjonsnettet til eventuelle store
lastuttak på strekningen Namsos–Snilldal. Blant annet vurderes forsyning til offshoreinstallasjoner
utenfor kysten av Midt-Norge.
Ny nettstruktur Stor-Trondheim
Tensio TS, Statnett og Tensio TN samarbeider om en ny nettstruktur rundt Trondheim. På grunn av høy
lastutvikling

og

behov

for

reinvesteringer

i

Trondheim

ser

man

på

regional-

og

transmisjonsnettstrukturen mellom Eidum og Orkdal.
Det er hovedsakelig to alternativer for transmisjonsnett-tilkobling i Eidum.
1. Fortsatt transmisjonsnettstasjon i Eidum
2. Flytting av transmisjonsnettpunktet i Eidum nærmere Trondheim, eks. Malvikområdet
I begge alternativene forutsettes det at 132 kV koblingsanlegget i Eidum opprettholdes. I alternativ 1
vil det bli behov for å styrke regionalnettstilkoblingen mellom 132 kV koblingsanlegg i Eidum og ny
transmisjonsnettstasjon.
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Vedlegg 1
I

forbindelse

med

temperaturkorrigering

av

forbruksdata

for

sekundærstasjonene

i

utredningsområdet er hver stasjon kategorisert med hensyn på type klima. Oversikten over hvilken
sekundærstasjon som er kategorisert som henholdsvis Steinkjer, Snåsa og Rørvik er gjengitt i tabellen
under. I tillegg viser tabellen temperaturfølsomheten som er benyttet til temperaturkorrigering av
effektforbruk, både i kW/°C og %/°C.
Stasjon

Kategorisert som

Aunfoss
Bratli
Daltrøa
Eidum
Follafoss
Fosdalen
Frosta
Funna
Følling
Heir
Høylandet
Jøa
Lauvsnes
Leksvik
Levanger
Meråker
Mosvik
Mælafoss
Namsos
Nedre Fiskumfoss
Nordli
Ormsetfoss
Røra
Rørvik
Røyrvikfoss
Salsbruket
Saltbotn
Skogmo
Skogn
Skorovatn
Snåsa
Steinkjer
Strand
Sørsileiret
Tunnsjø

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Snåsa
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Rørvik
Rørvik
Steinkjer
Steinkjer
Snåsa
Steinkjer
Steinkjer
Rørvik
Steinkjer
Snåsa
Steinkjer
Steinkjer
Rørvik
Snåsa
Rørvik
Rørvik
Steinkjer
Steinkjer
Snåsa
Snåsa
Steinkjer
Rørvik
Steinkjer
Snåsa

Temperaturfølsomhet Temperaturfølsomhet
[kW/°C]
[%//°C]
-27,3
-2,39 %
-100,9
-2,76 %
-296,7
-1,58 %
-298,4
-2,31 %
-53,1
-0,87 %
-135,9
-1,86 %
-202,3
-1,46 %
-61,7
-2,00 %
-171,2
-2,84 %
-163,5
-2,08 %
-55,6
-1,90 %
-18,5
-1,63 %
-53,7
-1,38 %
-87,1
-1,64 %
-608,4
-2,37 %
-55,5
-1,50 %
-48,0
-1,30 %
-330,1
-1,97 %
-136,5
-1,51 %
-80,7
-2,01 %
-63,0
-1,46 %
-5,1
-0,36 %
-224,9
-2,03 %
-151,5
-1,11 %
-20,0
-1,28 %
-37,2
-3,55 %
-136,7
-1,66 %
-215,0
-2,43 %
-177,3
-2,27 %
-6,5
-1,32 %
-100,9
-1,78 %
-294,5
-2,29 %
-53,5
-1,93 %
-316,4
-1,78 %
-9,3
-1,73 %
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Stasjon

Kategorisert som

Tunnsjødal
Verdal
Vuku
Øireina
Ørin
Østerås
Årsandøy
Åsen

Snåsa
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Rørvik
Steinkjer

Temperaturfølsomhet Temperaturfølsomhet
[kW/°C]
[%//°C]
-55,6
-2,11 %
-369,5
-2,36 %
-163,0
-2,72 %
-415,3
-2,00 %
-204,9
-1,30 %
-153,4
-2,03 %
-60,0
-1,50 %
-66,2
-2,06 %
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