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Forord 

Statnett SF legger med dette frem en melding i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 14, jf. 
energiloven § 2-1, vedrørende planer for en ny kraftforbindelse mellom Norge og Sverige, kalt 
SydVestlinken. I Norge berører planene Vestfold fylke med kommunene Tønsberg, Horten, Nøtterøy 
og Tjøme, og Østfold fylke med kommunene Rygge, Råde, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark, 
Marker, Rakkestad og Hvaler. 
 
De overordnete formålene med SydVestlinken er: 

 Tilrettelegging for fornybar energi  

 Færre flaskehalser i kraftmarkedet  

 Bedre forsyningssikkerhet  

 Mer optimalisert nettdrift.  

Meldingen oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i 
henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring. 
 
Høringsuttalelser til meldingen sendes: 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
P.b. 5091 Majorstuen 
0301 Oslo 
 
eller på e-post: nve@nve.no 
 
Har du spørsmål eller synspunkter til planene så kontakt gjerne følgende personer i Statnett på telefon 
23 90 30 00, e-post eller postadresse: Postboks 5192, Majorstuen, 0302 Oslo. 
 
Prosjektleder: Ole Johan Hjemås, ole.hjemas@statnett.no 
Planlegger: Christina Hansen, christina.hansen@statnett.no 
Informasjonsansvarlig: Irene Meldal, irene.meldal@statnett.no 
 
Informasjon om prosjektet og Statnett finnes på internettadressen: www.statnett.no 
 
 
 
Oslo, september 2011 

 
Håkon Borgen 
Konserndirektør 
Divisjon Nettutbygging 
  

mailto:nve@nve.no
mailto:ole.hjemas@statnett.no
mailto:christina.hansen@statnett.no
mailto:irene.meldal@statnett.no
http://www.statnett.no/
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Sammendrag 

Statnett har startet planleggingen av en ny likestrøm kraftforbindelse mellom Norge og Sverige, kalt 
SydVestlinken, og oversender en melding om planene til Norges vassdrags- og energidirektorat. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med systemansvarlig nettselskap i Sverige, Svenska Kraftnät. 

Det viktigste formålet med meldingen er å varsle omgivelsene om Statnetts planer og dermed 
innhente synspunkter på alternativene som planlegges. Meldingen inneholder også et forslag til 
utredningsprogram. Her anbefaler Statnett hva som bør utredes nærmere i konsekvensutredninger før 
konsesjonssøknad etter planen sendes innen utgangen av 2012. Dette ber vi også om synspunkter 
på. 

Forbindelsen planlegges med en kapasitet på opptil 1400 MW. Likestrøm med ny teknologi er valgt for 
forbindelsen fordi den i de aktuelle nettområdene er forventet å gi større nytte for kraftsystemet enn 
om forbindelsen skulle bli bygget med vekselstrømsteknologi. Blant annet oppnås større total 
overføringskapasitet og en bedre og raskere styring av effektflyt i det nordiske nettet. 

De overordnete formålene med SydVestlinken er å tilrettelegge for fornybar energi som muliggjør 
reduserte klimautslipp, bidra til færre flaskehalser i kraftmarkedet og legge til rette for økt 
energihandel, bedre forsyningssikkerheten og redusere risikoen for et større utfall i det nordiske 
kraftsystemet og optimalisere nettdriften. 

På norsk side er kraftforbindelsen ca. 60 -110 km lang, avhengig av hvilket traséalternativ og 
krysningspunkt på grensen til Sverige som velges tilslutt. Fire alternative krysningspunkt på grensen 
meldes for videre utredning: 

Alternativ 1.0 - Luftledning parallelt med eksisterende 420 kV forbindelse fra Halden mot Skogssäter i 
Sverige. 

Alternativ 2.0 - Luftledning parallelt med eksisterende 420 kV forbindelse fra Hasle mot Borgvik i 
Sverige. 

Alternativ 3.0 - Sjøkabel vest for Ytre Hvaler Nasjonalpark til Sotenäs eller Strömstad i Sverige. 

Alternativ 3.1 - Sjøkabel gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark til Strömstad i Sverige. 
 

For luftledningsalternativene er det i stor grad lagt opp til parallellføring med eksisterende kraftnett. 

SydVestlinken krever tilkobling til 420 kV spenningsnivå i Tveiten stasjon. Dette innebærer at Tveiten 
stasjon må utvides med et nytt 420 kV anlegg, i tillegg til selve omformeranlegget for omforming 
mellom vekselstrøm og likestrøm. To alternativer foreslås videreført i meldingen; 1) Utvidelse av 
eksisterende Tveiten stasjon eller 2) Etablering på ny lokalisering på vestsiden av E18. 

Investeringskostnadene for SydVestlinken på norsk side er foreløpig estimert til å være i 
størrelsesorden 2 - 4 milliarder norske kroner. 

SydVestlinken vil kreve tre års byggetid etter at konsesjon er gitt og antas derfor tidligst å kunne 
idriftssettes i 2018 - 2020, forutsatt at endelig konsesjonsvedtak gis i 2015 - 2017. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

SydVestlinken er en ny kraftforbindelse mellom Norge og Sverige, og er et samarbeidsprosjekt mellom 
Statnett og Svenska Kraftnät. Forbindelsen planlegges med en kapasitet på opptil 1400 MW. Det 
overordnete formålet med SydVestlinken er: 

 Tilrettelegging for fornybar energi  

 Færre flaskehalser i kraftmarkedet  

 Bedre forsyningssikkerhet  

 Mer optimalisert nettdrift.  

Rapportene ”Nordic Grid Master Plan 2004” og ”Nordic Grid Master Plan 2008” [8] peker på behov for 
å bygge ut overføringskapasiteten i det svenske kraftledningsnettet. Den siste rapporten viser også at 
det er behov for å styrke nettet mellom Norge og Sverige. Dette har resultert i planene om 
SydVestlinken, som består av tre delprosjekter: 

1. En nordlig del i Sverige mellom Hallsberg (ved Örebro) og Barkeryd (ved Jönköping) 
2. En sørlig del mellom Barkeryd og Hurva (ved Malmö) 
3. En vestlig del mellom Norge (Tveiten) og Sverige (Barkeryd) 

Prosjektet planlegges med en kombinasjon av likestrømsoverføring (DC) og vekselstrømsoverføring 
(AC). Likestrømsdelen går fra Tveiten i Tønsberg kommune, via Barkeryd til Hurva, og 
vekselstrømsdelen går mellom Hallsberg og Barkeryd. Det planlegges å etablere omformeranlegg 
(AC/DC) ved Tveiten, Barkeryd og Hurva.   

Figur 1 viser en skisse over den planlagte SydVestlinken. 

 

Figur 1: Skisse av den planlagte SydVestlinken. Fiolette linjer angir likestrømsdelen  av forbindelsen, og blå linje 
viser vekslestrømdelen. Grå linjer viser eksisterende kraftforbindelser i Norden. (Kartkilde: 
Nordel/ENTSO-E). 

Statnett og Svenska Kraftnät fullførte i juni 2009 en mulighetsstudie [9] som viste at SydVestlinken var 
et godt prosjekt for det nordiske markedet, og Statnett fattet beslutning om å videreutvikle prosjektet 
(konseptbeslutning) for den norske delen av prosjektet i september 2009. I april 2010 signerte Statnett 
og Svenska Kraftnät en samarbeidsavtale om SydVestlinken. Forbindelsen er omtalt i Statnetts 
Nettutviklingsplan [10] fra september 2010. 

Statnett er ansvarlig for planlegging og utbygging i Norge, og Svenska Kraftnät for planlegging og 
utbygging i Sverige.  
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1.2. Formål og innhold 

Formålet med meldingen er å gjøre kjent at Statnett har startet planlegging av den norske delen av 
SydVestlinken fra Tveiten i Tønsberg kommune til Barkeryd i Nässjö kommune, Jönköpings län (fylke) 
i Sverige. I Norge berører tiltaket Vestfold fylke med kommunene Tønsberg, Horten, Nøtterøy og 
Tjøme, og Østfold fylke med kommunene Rygge, Råde, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark, 
Marker, Rakkestad og Hvaler.  
 
For å kunne påvirke prosessen og endelig utforming av planene, er det viktig å komme med innspill til 
meldingen. Det gjelder både til valg av løsninger, plassering av anleggene og ikke minst hva som bør 
utredes nærmere før det søkes konsesjon (jf. forslag til utredningsprogram i kapittel 9).  

Meldingen skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, og samtidig få inn synspunkter 
på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet. Meldingen oversendes Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) som sender den på høring og arrangerer åpne folkemøter samt møter med 
berørte lokale og regionale myndigheter. Uttalelsene skal bidra til NVEs fastsetting av et 
utredningsprogram, og ellers gi et best mulig grunnlag for det videre arbeidet frem mot en 
konsesjonssøknad. 

Meldingen inneholder en beskrivelse av: 

 Bakgrunnen for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag 

 Forslag til utbyggingsplaner  

 Miljø- og samfunnsinteresser som vil bli berørt  

 Mulige avbøtende tiltak 

 Forslag til utredningsprogram 
 

Meldingen bygger på Nordic Grid Master Plan [8], analyser av kraftsystemet, kjente planer om ny 
produksjon og nytt forbruk, tilgjengelig dokumentasjon, informasjon gitt i møter med berørte lokale og 
regionale myndigheter, samt befaringer 2010/2011. 

1.3. Presentasjon av Statnett (tiltakshaver i Norge) 

Strøm kan ikke lagres, og må brukes i det øyeblikket den produseres. Derfor må det til enhver tid være 
balanse mellom forbruk av og tilgang til elektrisitet. I Norge er det Statnett som er systemansvarlig 
nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk i kraftsystemet. Statnett eier 
og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet og den norske delen av ledninger og 
sjøkabler til utlandet. Statnetts hovedoppgave som systemansvarlig nettselskap er å legge til rette for 
en sikker strømforsyning og et velfungerende kraftmarked ved at: 

 Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom å drive og utvikle sentralnettet med 
tilfredsstillende kapasitet og kvalitet.  

 Statnetts tjenester skal skape verdier for våre kunder og samfunnet.  

 Statnett skal legge til rette for realisering av Norges klimamål.  
 

Statnett eies av staten og er organisert etter lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet 
representerer staten som eier. Mer informasjon om Statnett finnes på Statnetts hjemmeside 
www.statnett.no. 

1.4. Presentasjon av Svenska Kraftnät (tiltakshaver i Sverige) 

Svenska Kraftnät ble etablert 1992 og er et statsforetak, tilsvarende Statnett i Norge. Svenska Kraftnät 
forvalter Sveriges nasjonale nett for elektrisitet, inkludert kraftledninger og stasjoner med spenning på 
220 kV, 400 kV og utenlandsforbindelser. 
 
Svenska Kraftnäts oppdrag er å: 

 Sørge for en sikker, effektiv og miljøvennlig overføring av elektrisitet.  

 Utøve kostnadseffektivt systemansvar for elektrisitet og naturgass. 

 Fremme et åpent svensk, nordisk og europeisk marked for elektrisitet og naturgass. 

 Fremme en robust kraftforsyning. 
 

Ytterligere informasjon om Svenska Kraftnät finnes på deres nettsider: www.svk.se. 

http://www.statnett.no/
http://www.svk.se/
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1.5. Status for prosjektet i Sverige 

Svenska Kraftnät begynte planleggingen av den nordlige og sydlige delen av SydVestlinken i 2008, og 
konsultasjoner/samråd ble foretatt i perioden 2008-2009. Konsesjonssøknaden for 
vekselstrømforbindelsen Hallsberg – Barkeryd ble oversendt Energimarknadsinspektionen (EI) i januar 
2010, og søknaden for likestrømsforbindelsen Barkeryd – Hurva ble levert i april 2010. 
Strekningen Tveiten – Barkeryd er delt i to deler, hvorav prosjektet Tveiten – Grunnebo (ved 
Trollhättan), gjennomføres i nært samarbeid med Statnett. For strekningen Grunnebo – Barkeryd er 
trasé valgt, og videre utredninger av denne traséen pågår. 
 

Ytterligere informasjon om SydVestlinken i Sverige finnes på www.svk.se/projekt. 

1.6. Ønsker du mer informasjon? 

Dersom du ønsker ytterlige informasjon om planene, eller har opplysninger som er av betydning for 
prosjektet, ser vi gjerne at du tar kontakt med en av våre kontaktpersoner som er angitt på første siden 
i meldingen. 

Ønsker du flere kart eller flere eksemplarer av meldingen, kan dette fås ved henvendelse til Statnett. 
Dette og annen informasjon om prosjektet finnes også på Statnetts hjemmeside www.statnett.no 
under prosjekt SydVestlinken. 

 

 

 

http://www.svk.se/projekt
http://www.statnett.no/
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2. Begrunnelsen for tiltaket og systemtekniske forhold 

2.1. Dagens kraftsituasjon 

2.1.1. Kapasitet mot Sverige 

Dagens kraftsystem har en kapasitet på ca. 3000 MW mellom Sverige og Norge. Ca. 2000 MW av 
denne kapasiteten er mellom Østfold og Sverige, og effektflyten fordeles over to kraftledninger. Når én 
av ledningene er ute, synker kapasiteten til 800-1000 MW. Historisk sett har det vært store 
flaskehalser ved kraftoverføring mellom Øst-Norge og Sverige både i eksport- og importsituasjoner. 

Vannkraften i Sverige er lokalisert i nord, mens hovedtyngden av forbruket ligger i sør. I Norge er det 
mye vannkraft i vest, mens vi har mye forbruk på Østlandet. Dette gjør at typisk effektflyt er fra nord til 
sør i Sverige, og fra vest til øst i Sør-Norge. 

2.1.2. Øst-Norge 

Øst-Norge er et område med et betydelig kraftunderskudd. I 2009 var kraftunderskuddet 9 TWh, og 
det forventes å være 7 TWh i 2015. At kraftunderskuddet reduseres i forhold til 2009 skyldes forventet 
ny kraftproduksjon, relativt lav forbruksvekst og utfasing av deler av industrien [10]. Øst-Norge 
defineres i Statnetts Nettutviklingsplan [10] som Oslofjordområdet, (Oslo, Akershus, Vestfold og 
Østfold) og mesteparten av Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. 

Hovedutfordringer for kraftsystemet i Øst-Norge er: 

 Forsyningssikkerhet for Oslofjordområdet 

 Tilstrekkelig handelskapasitet til og fra Sverige 

 Reinvesteringsbehov, som må koordineres med planer for spenningsoppgradering 

Det er per i dag tre sjøkabelforbindelser som krysser Oslofjorden. Disse er viktige for forsyningen av 
Oslofjordområdet, og for overføringskapasiteten til og fra Sverige. Feil på eksisterende Ytre Oslofjord 
forbindelse mellom Teigen i Tønsberg kommune og Evje i Rygge kommune, har medført at det er 
redusert kapasitet over Oslofjorden. Statnett er i ferd med å legge en ny sjøkabelforbindelse for ytre 
Oslofjord som vil redusere overføringsbegrensingene mellom Norge og Sverige. Oppgradering av de 
to andre forbindelsene over Oslofjorden planlegges også. 

2.2. Nettutvikling  

2.2.1. Nettutvikling Øst-Norge 

I de neste 10-20 årene er det vesentlige utfordringer knyttet til reinvesteringsbehov og forventet 
befolknings- og forbruksvekst i Oslofjordområdet. Videre forventes økt transitt av kraft gjennom 
området som følge av nye kabelforbindelser, og ny fornybar kraftproduksjon i andre deler av landet og 
i Sverige. I tillegg til SydVestlinken planlegges overføringskapasiteten inn til og gjennom 
Oslofjordområdet økt, ved å på lang sikt spenningsoppgradere eksisterende nett fra sør, vest og nord.  

Som en følge av behovet for å styrke kraftnettet inn mot Oslo og Akershus har Statnett igangsatt 
arbeid med en langsiktig ” Nettplan Stor-Oslo” i tett samarbeid med Hafslund Nett. I den forbindelse vil 
Statnett ha en åpen prosess med berørte kommuner, fylker og andre interessenter. Målet er å få en 
oversikt over kraftnettet i 2050, og utvikle en plan for nettutviklingen med forslag til konkrete tiltak som 
må iverksettes i første tiårsperiode. Det planlegges også en områdestudie som skal vurdere endringer 
i overføringsbehovet inn til og gjennom Øst-Norge som følge av forbruksvekst, ny 
produksjonskapasitet og nye utenlandsforbindelser. 

2.2.2. Nettutvikling mellom Norge og Sverige 

Kraftnettene i Sverige og Norge er tett integrert, og Statnett og Svenska Kraftnät har lange tradisjoner 
for tett samarbeid innen kraftforsyningen. Tilrettelegging for fornybar energi, god forsyningssikkerhet, 
reduksjon i kraftprisforskjeller og håndtering av et forventet voksende kraftoverskudd er noen av de 
felles utfordringene Statnett og Svenska Kraftnät står overfor. 
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Statnett og Svenska Kraftnät la i november 2010 frem en trinnvis plan for aktuelle forsterkninger av det 
svensk-norske kraftsystemet (”Swedish-Norwegian Grid Development – Three Scenarios” [11]). 
Planen peker blant annet på disse utviklingstrekkene: 

 Den planlagte innføringen av et felles svensk-norsk sertifikatmarked medfører økt fornybar 
elektrisitetsproduksjon.  

 Norge og Sverige har under normale forhold en god forsyningssikkerhet, men økende andel 
uregulerbar kraft (vind-, sol- og småkraft), i det nordiske og europeiske kraftsystemet 
forutsetter flere kraftforbindelser mellom landene for at forsyningssikkerheten på sikt ikke skal 
forverres. 

 Det er et politisk ønske både i Norge og Sverige å redusere kraftprisforskjeller mellom ulike 
områder.  

2.3. Utenlandsforbindelser og nordiske investeringer i sentralnettet 

Norsk og europeisk energipolitikk peker i retning av økt behov for overføringskapasitet, både i det 
enkelte land og mellom land. De eksisterende og fremtidige forskjellene i produksjonssammensetning 
må utnyttes så effektivt som mulig, og økt overføringskapasitet legger til rette for dette.   

Generelt er det lønnsomt med handel mellom det norske vannkraftbaserte systemet, og med 
kraftsystemer med mer termisk kraftproduksjon (gass, kull, kjernekraft, mv). Den lett regulerbare 
vannkraften har stor fleksibilitet, men kan variere stort som følge av nedbørssituasjonen. Termiske 
kraftsystemer er ikke utsatt for den samme sårbarheten, men er samtidig tunge å regulere. Land med 
mye termisk produksjon vil derfor ha en større prisvariasjon gjennom døgnet enn Norge. Denne 
ulikheten i pris gir opphav til gevinster gjennom økt energihandel. Norge kan velge å spare vann i 
kraftmagasinene og importere kraft når prisene i utlandet er lave, og heller utsette produksjonen til 
etterspørselen etter kraft går opp og prisene blir høyere. Dette vil øke verdien av kraftproduksjonen. 
Kraftflyten over utenlandskablene vil på denne måten skape verdier for begge land. 

2.4. Behovet for og formålet med tiltaket 

Nordic Grid Master Plan 2008 omtaler behovet for å forsterke nettet mellom Norge og Sverige. Det 
overordnete formålet med SydVestlinken er: 

 Tilrettelegging for fornybar energi  

 Færre flaskehalser i kraftmarkedet  

 Bedre forsyningssikkerhet  

 Mer optimalisert nettdrift 

2.4.1. Tilrettelegging for fornybar energi 

Den svenske og den norske regjering undertegnet i desember 2010 en prinsippavtale om et felles 
svensk-norsk marked for elsertifikater (grønne sertifikater). Det europeiske kraftmarkedet baserer seg i 
stor grad på kraft fra fossilt brensel med betydelige CO2-utslipp. Både Norge og EU har besluttet 
kraftige kutt i disse utslippene frem mot 2020, og grønne sertifikater er et virkemiddel som skal bidra til 
å oppnå dette ved å fremme utbygging av fornybar energi. Ordningen fungerer slik at produsenter av 
ny fornybar energi tildeles grønne sertifikater tilsvarende elektrisitetsmengden de produserer. Så 
forpliktes alle kraftleverandører til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. På denne måten 
oppstår det en etterspørsel etter sertifikatene, slik at produsenter av fornybar energi kan hente en 
ekstra inntekt i tillegg til salg av strøm. I Sverige har dette markedet fungert siden 2003 med en typisk 
sertifikatpris i området 20-25 øre/kWh. Markedskonseptet sikrer at de fornybare energiprosjektene 
med lavest kostnader realiseres først. Totalt skal det i Norge og Sverige utstedes sertifikater 
tilsvarende 26,4 TWh fornybar energi innen 2020. I følge prinsippavtalen skal markedet for grønne 
sertifikater tre i kraft 1. januar 2012.  

En forutsetning for det svensk-norske sertifikatmarkedet er at Norge og EU blir enige om Norges 
forpliktelser i henhold til fornybardirektivet. Fornybardirektivet ble vedtatt i EU sommeren 2009. En 
sentral del av direktivet er at det skal settes nasjonale mål for andelen fornybar energi i 2020 målt i 
forhold til landenes samlede energibruk. EU skal øke sin fornybarandel fra 8,5 prosent i 2005 til 20 
prosent innen 2020. For å nå dette målet har landene fått hvert sitt nasjonale mål som til sammen 
utgjør målet om 20 prosent. Norge sendte i juli 2011 over et utkast til EU om EØS-vedtak om 
fornybardirektivet. I utkastet legges det fram et norsk mål på 67,5 prosent i 2020. Det er en økning i 
fornybarandelen på 9,5 prosentpoeng fra 2005. 
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SydVestlinken muliggjør en betydelig økning av energiutvekslingen mellom Norge og Sverige, og 
legger derfor til rette for en større satsning på fornybar kraft både i Norge og Sverige. En eventuell 
etablering av flere kabler fra Norge og Sverige til kontinentet på et senere tidspunkt, vil gi en økning av 
mulig energiutveksling mellom det nordiske og kontinentale kraftsystemet. En sterk økning av 
uregulerbar kraftproduksjon medfører et økt behov for utveksling av system- og balansetjenester 
mellom ulike geografiske områder. Teknologivalget med likestrøm (DC) gjør SydVestlinken spesielt 
egnet til å understøtte disse behov, da med tanke på teknologiens styrbarhet og systemtekniske 
egenskaper. Likestrømsteknologien beskrives nærmere i kapittel 4.  

Viktige nytteelementer er: 

 Økt satsing på fornybar energi som muliggjør reduserte klimautslipp 

 Utveksling av fornybar energi mellom Norge og Sverige 

2.4.2. Færre flaskehalser i kraftmarkedet 

Historisk sett har det vært store flaskehalser ved kraftoverføring mellom Øst-Norge og Sverige. Det 
har vært flaskehalser både for eksport og import. Mange av flaskehalsene skyldes interne tilliggende 
overføringskorridorer for kraft (også kalt overføringssnitt). En kapasitetsøkning mellom Øst-Norge og 
Sverige som følge av SydVestlinken vil redusere flaskehalser i flere store overføringssnitt internt i 
Norge og Sverige og mellom de to landene. Analysene tyder på at det også i fremtiden vil være 
vesentlige begrensninger i overføringskapasiteten.  

Viktige nytteelementer er: 

 Økt energihandel 

 Redusert prisvariasjon mellom tørre og våte år 

 Redusert risiko for overløp i flomsituasjoner 

2.4.3. Bedre forsyningssikkerhet 

SydVestlinken bedrer forsyningssikkerheten i store deler av Norden. Forsyningssikkerheten for Syd-
Sverige og Sjælland er av Svenska Kraftnät definert som svak, spesielt etter utfasing av 
kjernekraftverket Barsebäck. Et utfall av Sør-Sverige vil medføre en kritisk situasjon for det nordiske 
kraftsystemet, også for Norge. I september 2003 ble det svenske sentralnettet rammet av et stort 
strømbrudd som mørkla hele Syd-Sverige og Sjælland. Dette strømbruddet har vært og er en viktig 
pådriver for ønsket om å realisere SydVestlinken. I Norge kan SydVestlinken også fungere som en 
ytterligere reserve for de eksisterende Oslofjordforbindelsene. Ved utfall av en av forbindelsene kan 
SydVestlinken avhjelpe kapasiteten over Oslofjorden fra vest mot øst. Effekt kan da eksporteres til 
Sverige via linken, og importeres tilbake igjen over vekselstrømsnettet. 

Den norske vannkraften er svært enkel å regulere og etterspørres som balansekraft til det termiske 
systemet. Vannkraft er imidlertid sårbart dersom det ikke kommer nok nedbør. Bedre kraftbalanse i 
Norge og flere utenlandsforbindelser fra kontinentet kan gjøre tørrårssituasjoner mindre utfordrende, 
men det vil fortsatt være et stort importbehov fra Sverige. Dette begrenses i dag ofte av 
overføringskorridoren Vestkystsnittet på svensk side. SydVestlinken vil øke kapasiteten over dette 
snittet og på denne måten bedre forsyningssikkerheten i tørrår.  

Viktige nytteelementer er: 

 Styrket forsyningssikkerhet i tørrår 

 Redusert risiko for et større utfall i det nordiske kraftsystemet 

2.4.4. Mer optimalisert nettdrift 

Etablering av SydVestlinken med likestrømsteknologi sammen med eksisterende vekselstrømsnett vil 
gi økt verdi i form av en større total overføringskapasitet i nettet sammenlignet med bygging av en 
tilsvarende forbindelse med vekselstrømsteknologi.  

Styring av kraft både mellom Norge og Sverige, og mellom sentrale nettområder i Norge kan tidvis 
være utfordrende. Mer utbygging av uregulerbar kraft med dårlig fleksibilitet og økt kraftutveksling med 
utlandet medfører at utfordringen kan tilta.  Dette fører til et økende behov for bedre og raskere styring 
av kraftflyt og spenningsforhold i Norden. Teknologivalget med likestrøm (DC) gjør SydVestlinken 
spesielt egnet til å understøtte disse behov, og da med tanke på styrbarhet og systemtekniske 
egenskaper.  
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Det handles med system- og balansetjenester (kraft- og spenningsstøtte som er nødvendig for sikker 
levering av strøm) mellom Sverige og Norge i dag. Etablering av SydVestlinken medfører at 
handelsmulighetene for system- og balansetjenester mellom landene vil øke.  

Viktige nytteelementer er: 

 Bedre utnyttelse av energiressursene 

 Mer velfungerende markeder ved at flere kan delta i system- og balansemarkedene 

2.5. Kostnader 

Kostnadene for SydVestlinken på norsk side er foreløpig estimert til å være i størrelsesorden 2-4 mrd 
norske kroner, inkludert alle kostnader ved prosjektet. De estimerte kostnadene er i reelle priser 
(2011-kroner). 

2.6. Andre nødvendige tiltak i sentralnettet som følge av SydVestlinken 

Ved innkobling av SydVestlinken med opptil 1400 MW i Tveiten sentralnettsstasjon i Vestfold oppstår 
det et behov for å øke kapasiteten i sentralnettet inn til Tveiten. Ombygging fra 300 kV til 420 kV 
spenning (spenningsoppgradering) fra Rød sentralnettsstasjon i Telemark, via Tveiten til Sylling 
sentralnettsstasjon i Buskerud anses som en nødvendig forsterkning i nettet som følge av 
SydVestlinken. Det er forventninger om at denne spenningsoppgraderingen vil komme uavhengig av 
SydVestlinken, og som følge av utviklingen av kraftsystemet for øvrig. Etablering av SydVestlinken 
fremskynder imidlertid oppgraderingen. Kostnadene for disse tiltakene er ikke inkludert i 
kostnadsestimatet som er skissert i kapittel 2.5, men anslås til ca. 1,0 mrd NOK. 

 

  

Figur 2: Blå streker angir nødvendig fremskyndet spenningsoppgradering av eksisterende kraftnett som følge av 
SydVestlinken (Rød-Tveiten-Flesaker-Sylling). Andre streker viser eksisterende kraftnett. 

Spenningsoppgraderingen er planlagt håndtert i et eget prosjekt i Statnett. 

Begrensninger i det norske sentralnettet og produksjonsapparatet, samt hensynet til frekvenskvalitet, 
kortslutningsytelse og frekvensreserve kan medføre at man i perioder ikke får utnyttet hele kapasiteten 
på SydVestlinken. Statnetts videre nettanalyser vil undersøke om flere tiltak, enn de som er beskrevet 
i dette kapitlet, er nødvendige for full drift av linken. 

2.7. Samfunnsøkonomiske vurderinger 

En av Statnetts oppgaver er å sørge for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet.  

Statnett skal dokumentere et reelt behov for en ny sentralnettsledning, og i denne sammenheng 
legges blant annet samfunnsøkonomisk lønnsomhet til grunn. Kravet om samfunnsmessig rasjonalitet 
innebærer at de totale nyttevirkningene av tiltaket skal overstige ulempene, selv om ikke alle 
virkningene er økonomisk målbare. Nyttevirkninger og kostnader tallfestes og verdsettes så langt dette 
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er mulig. Ikke-kvantifiserbare virkninger, herunder miljøvirkninger, underlegges en bred kvalitativ 
vurdering. 

De nordiske landene samarbeider innenfor områdene næring, energi og regionalpolitikk for å sikre 
regionens fortsatt positive vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske ministrene for nærings-, energi- og 
regionalpolitikk. I et kommuniké fra ministermøtet i København 25. oktober 2010 [12] understreket 
ministrene at investeringer i kraftnettet som er samfunnsøkonomisk lønnsomme for det nordiske 
området, skal gjennomføres. Nettinvesteringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme for det 
nordiske området, men hvor kostnadene og fordelene er ulikt fordelt mellom landene, gjennomføres 
ved at systemoperatørene forhandler om fordelingen av kostnader og inntekter. 

Statnett vil fortløpende under prosjektets gang og frem mot investeringsbeslutning oppdatere og 
vedlikeholde den samfunnsøkonomiske analysen. Ved endelig investeringsbeslutning skal nytten av 
SydVestlinken være større enn ulempene i et langsiktig perspektiv. 

2.8. Vurderte systemløsninger 

2.8.1. Vurderte tilknytningspunkter i Norge  

Ved konseptbeslutningen i 2009 ble det i tillegg til Tveiten sentralnettsstasjon i Vestfold, vurdert 
følgende mulige tilknytningspunkter for SydVestlinken i Norge: 
 

 Rød sentralnettstasjon i Telemark 

 Sylling sentralnettstasjon i Buskerud 

 Frogner, Røykås og Tegneby sentralnettstasjoner i Akershus 
 

 

Figur 3: Vurderte tilknytningspunkter for SydVestlinken i Norge (Rød, Sylling, Frogner, Røykås, Tegneby og 
Tveiten). Strekene i kartet viser eksisterende kraftnett. 

Statnett har gjennomført systemanalyser for alle de ovennevnte tilknytningspunktene. Med ulike 
forsterkninger i kraftnettet, ble nytten av SydVestlinken lite påvirket av hvilket av de ovenstående 
tilknytningspunktene som ble analysert. Hovedårsaken til at Tveiten sentralnettstasjon er valgt er at 
dette alternativet har den laveste investeringskostnaden. I tillegg gir denne løsningen en ekstra 
kabelforbindelse over Oslofjorden, noe som gir en ekstra reserve for kraftoverføringen over 
Oslofjorden.  

2.8.2. Vekselstrøm (AC) kontra likestrøm (DC) med VSC teknologi 

Det er mulig å etablere SydVestlinken som vekselstrømsløsning eller likestrømsløsning. Ved 
konseptbeslutningen i 2009 ble kostnaden ved en likestrømsløsning med VSC teknologi estimert til å 
være ca. 25 % høyere enn en vekselstrømsløsning. Rent driftsteknisk gir likestrømsløsningen på 
grunn av sine gode egenskaper innen styrbarhet av aktiv og reaktiv effekt (regulering av kraft- og 
spenningsforhold i kraftnettet), flere muligheter knyttet til utnyttelse av og støtte til tilkoblet nett. En 
likestrømsløsning vurderes også å være bedre enn en vekselstrømsløsning når det gjelder 
markedsmessige forhold. Dette gjelder både forventet handelskapasitet og potensial for 
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utveksling/salg av system/balansetjenester. Som følge av at likestrøm med VSC er nyere og mer 
teknisk kompleks enn vekselstrøm kan den innebære større driftsmessig risiko. Basert på en helhetlig 
vurdering anbefaler Statnett en likestrømsløsning fremfor en vekselstrømsløsning. 
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3. Saksbehandling og lovgrunnlag 

3.1. Lovverkets krav til melding 

Planleggingen av SydVestlinken er i en tidlig fase. Formålet med denne meldingen er å informere om 
planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre.  

Meldingen er også starten på den formelle delen av planleggingsprosessen hvor Norges vassdrags- 
og energidirektorat er ansvarlig myndighet.  

Følgende lover stiller krav til utarbeidelse av melding i forbindelse med planlegging av en kraftledning 
av denne størrelsen: 

 Energiloven § 2-1 [1] 

 Plan- og bygningsloven 2008, kapittel 14 [2] 
 

Plan og bygningslovens kapittel 14 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2009 [2], 
klargjør hva som er formålet med konsekvensutredninger, herunder melding som er det første leddet i 
konsekvensutredningssystemet. Formålet er å få klarlagt virkningene av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningssystemet skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det blir tatt stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.  

Energiloven § 2-1 stiller krav til saksbehandling i forbindelse med søknad om konsesjon for en ny 
kraftledning. 

Denne melding med forslag til utredningsprogram, er utformet slik at den skal tilfredsstille kravene i de 
ovennevnte lover med forskrifter.   

SydVestlinken vil også bli behandlet i henhold til Espoo-konvensjonen som er en konvensjon om 
konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger [25]. I tillegg vil det 
bli laget et dokument som sammenfatter teknisk-økonomiske forhold og miljøvirkningene for hele 
strekningen fra Tveiten til Trollhättan. Dokumentet vil være et vedlegg til konsesjonssøknad med 
tilhørende konsekvensutredninger.  

3.2. Forarbeider og informasjon 

I brev datert 14. september 2010 ble berørte kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen i Vestfold 
og Østfold samt andre sentrale instanser varslet om oppstart av planarbeidet, og anmodet om å bidra 
med planunderlag. 

Det er avholdt en rekke arbeids- og informasjonsmøter i løpet av 2010/11 med fylkesmannen i 
Vestfold og Østfold, Vestfold og Østfold fylkeskommuner, Tønsberg, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Rygge, 
Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Rakkestad, Aremark og Marker kommuner, 
havnevesenet i berørte områder, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk Maritimt Museum, Statens 
vegvesen, berørte nettselskaper (Skagerrak og Hafslund), Forsvaret og styret for Ytre Hvaler 
nasjonalpark. 

3.3. Behandling av meldingen 

Berørte sentrale og lokale myndigheter og organisasjoner vil motta meldingen til høring fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Meldingen vil også bli lagt ut til offentlig ettersyn i de berørte 
kommunene. NVE vil arrangere åpne, lokale møter i høringsfasen. Høringsuttalelsene sendes skriftlig 
eller elektronisk til NVE.  

Etter høringen av meldingen vil NVE fastsette et utredningsprogram, som stiller krav til hvilke 
utredninger som må gjennomføres før Statnett kan sende inn konsesjonssøknad for prosjektet. 
Utredningsprogrammet blir også forelagt Miljøverndepartementet før endelig fastsetting. Kopi av 
fastsatt utredningsprogram vil bli sendt høringspartene. 

I tiden frem mot melding er det i kraftledningsprosjektene til Statnett normalt ikke noen organisert 
kontakt med grunneiere og rettighetshavere. Det har det heller ikke vært i dette prosjektet til nå. Etter 
melding og fremover vil grunneierlister for de mest aktuelle løsningene bli utarbeidet og Statnett vil 
etablere flere kontaktflater, eksempelvis egne grunneiermøter der det er naturlig, typisk ved 
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utfordrende trasèstrekninger og ved de planlagte stasjonsanleggene. Det vil også bli arrangert åpne 
kontordager. Åpne kontordager er et tilbud til beboere nær ledningen, grunneiere eller andre 
interesserte som ønsker å få mer informasjon og ønsker å påvirke løsningene. Kontordagene er åpne 
for alle, uavhengig av bostedskommune. 

3.4. Nødvendige tillatelser og videre saksbehandling 

Bygging av kraftledningen vil kreve tillatelser og godkjenning etter en rekke lover og forskrifter, blant 
andre:  

 Energiloven – konsesjon til å bygge og drive kraftledningen. [1] 

 Plan- og bygningsloven – konsekvensutredninger. [2] 

 Oreigningsloven – ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse dersom minnelig avtale ikke 
oppnås med berørte grunneiere og rettighetshavere. [3] 

 Naturmangfoldloven – eventuelt dispensasjon fra vernebestemmelsene.[4] 

 Kulturminneloven – krav om kulturminneundersøkelser. [5] 

 Havne- og farvannsloven – vedrørende kabel i sjø [6] 
 

Ny planlov som trådte i kraft 1.7.2009 medfører at det ikke lenger kan stilles krav til reguleringsplan 
eller dispensasjon fra gjeldende kommunale planer når det gjelder kraftledninger som omfattes av krav 
til konsesjonsbehandling og konsekvensutredning. 

Etter høring av meldingen og etter at NVE har fastsatt utredningsprogrammet, vil det bli utarbeidet 
konsesjonssøknad i henhold til bestemmelsene i energiloven. Det blir normalt søkt om 
ekspropriasjonstillatelse (rett til å ta i bruk eller kjøpe et areal selv om grunneier eller rettighetshaver 
ikke er enig) etter oreigningsloven samtidig med søknad om konsesjon. Det vil også bli utarbeidet 
konsekvensutredning i henhold til fastsatt utredningsprogram og bestemmelsene i energiloven og 
plan- og bygningsloven. 

Søknaden vil være vesentlig mer omfattende enn meldingen, og inneholde mer detaljerte beskrivelser 
av virkninger belyst gjennom uavhengige konsekvensutredninger. Søknaden vil også inneholde en 
foreløpig transportplan. Etter gjennomført høring av søknaden vil NVE vurdere om saken er 
tilstrekkelig opplyst til å kunne fatte vedtak. I større prosjekter er det ikke uvanlig at NVE ber om 
tilleggsutredninger før saken tas opp til sluttbehandling. 

Et konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak fra NVE vil bli sendt til alle berørte parter med anledning til å 
klage på vedtaket. Eventuelle klager blir behandlet av Olje- og energidepartementet (OED) som fatter 
endelig vedtak i saken.  

Etter endelig vedtak vil Statnett ta stilling til om og når ledningen skal bygges, basert på oppdaterte 
vurderinger på dette tidspunktet. Etter endelig vedtak vil Statnett også utarbeide en miljøplan og en 
mer detaljert transportplan som må godkjennes av NVE før anleggsstart.   

Statnett vil erstatte skader og ulemper som følge av bygging og drift av kraftledningen, enten gjennom 
minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere eller ved ekspropriasjonsskjønn. I tillegg 
til søknad om konsesjon vil det bli søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse, selv om 
Statnett tar sikte på å oppnå minnelige avtaler med berørte grunn- og rettighetshavere. Grunn- og 
rettighetshavere som blir direkte berørt av de omsøkte anleggene vil få søknaden til uttalelse. 
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3.5. Fremdriftsplan 

Figur 4 viser en mulig fremdriftsplan for prosjektet. Antatt byggetid er tre år, etter at konsesjon er gitt. 

Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Melding (Statnett)          

Behandling av melding og 
fastsetting av 
utredningsprogram (NVE) 

 
   

     

Søknad og 
konsekvensutredning 
(Statnett) 

 
         

     

Konsesjonsbehandling og 
tilleggsutredninger (NVE) 

           

Klagebehandling (OED)                  
Detaljering, 
anskaffelsesprosess og 
forberedelse til utbygging 
(Statnett) 

 

   
     

Bygging og idriftsettelse 
(Statnett) 

              

Figur 4: Mulig fremdriftsplan for prosjektet. Planen som her er skissert er å anse som raskeste mulig fremdrift 
dersom saksbehandlingen går som planlagt, og dersom forutsetningene og behov for ledningen blir 
bekreftet i det videre utredningsarbeidet. 

 

3.6. Konsesjonsprosessen i Sverige 

I henhold til svensk lov kreves konsesjon (såkalt ”nätkoncession”) for å bygge  høyspent kraftledninger 
i Sverige. Konsesjon søkes hos Energimarknadsinspektionen (EI, tilsvarende norske NVE), og det er 
regjeringen som avgjør om konsesjon skal gis eller ikke.  

Saksbehandlingen av en konsesjonssøknad skjer i flere trinn. Det første trinnet er å lage en 
mulighetsstudie/forstudie. Mulighetsstudien beskriver formålet med prosjektet, omfang og utforming av 
de vurderte alternativene (traséer) og forventede miljøvirkninger. Mulighetsstudien omfatter også en 
første konsultasjon med fylket, kommuner, andre offentlige organer, berørte parter (allmennheten) og 
andre interessenter. Etter samråden/konsultasjoner, etableres en (sammenfattende) høringsrapport. 
Deretter utarbeides det en miljøkonsekvensbeskrivelse (MKB) for valgt trasé. Gjennom MKB utredes 
virkningene for menneskers helse, miljø og forvaltning av naturressurser mer detaljert. På et tidlig 
stadium fatter  Fylkesmannen vedtak om det er sannsynlig at prosjektet har betydelige miljøvirkninger. 
Videre samråd med myndigheter og relevante parter gjennomføres under utarbeidelse av MKB, og en 
ny høringsrapport blir utarbeidet. 

Netteier og systemoperatører, i dette tilfellet Svenska Kraftnät, lager en skriftlig søknad om konsesjon. 
MKB blir vedlagt konsesjonssøknad og sendes Energimarknadsinspektionen for saksbehandling. 
Søknaden inneholder også kart og en teknisk beskrivelse av prosjektet. Energimarknadsinspektionen 
innhenter deretter høringinsuttalelser og skriver en uttalelse før saken sendes til regjeringen. 
Regjeringen vil sende saken ut på ny høring før de endelig vedtar om  konsesjon skal innvilges eller 
ikke. Konsesjonen gis normalt for en periode på 40 år. 
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4. Beskrivelse av tiltaket 

SydVestlinken planlegges som en kombinasjon av likestrømsoverføring (DC) og 
vekselstrømsoverføring (AC). Tiltaket består av tre delprosjekter med et knutepunkt i Barkeryd 
transformatorstasjon øst for Jönköping i Sverige: 

1. Tveiten (Tønsberg) – Barkeryd. Ca 400 km lang likestrømsforbindelse. 
2. Barkeryd – Hurva (Malmö). Ca. 250 km likestrømsforbindelse. 
3. Barkeryd – Hallsberg (Örebro). Ca.180 km vekselstrømsforbindelse. 

Figur 1 i kapittel 1 viser en skisse over det planlagte prosjektet. 

SydVestlinken planlegges realisert i to trinn ved at nordlig og sørlig del i Sverige idriftssettes 2015 og 
at den vestlige likestrømsforbindelsen mot Norge idriftssettes tidligst i 2018-2020.  

4.1. Overordnet beskrivelse 

SydVestlinkens vestlige del mellom Tveiten i Norge og Barkeryd i Sverige, planlegges etablert med 
følgende hoveddeler:  

 To nye 720 MW VSC (Voltage Source Converter) omformeranlegg i Tveiten sentralnettstasjon 
og nytt 420 kV vekselstrømsanlegg for de to VSC omformeranleggene 

 Én ca. 400 km likestrømsforbindelse mellom VSC omformeranleggene i Tveiten og 
omformeranlegg i Barkeryd, hvor ca 60-110 km er på norsk side avhengig av trasealternativ. 

Likestrømsforbindelsen på norsk side planlegges som en kombinasjon av luftledning, sjøkabel og 
jordkabel, med hovedvekt på luftledning. Gjeldende praksis for å bygge nye overføringsforbindelser på 
de høyeste spenningsnivåene er at de skal planlegges som luftledninger [7]. Lengden av 
likestrømsforbindelsen på norsk side er avhengig av plassering av VSC omformerstasjon, løsning 
(luftledning, sjøkabel, jordkabel), trasé og krysningspunkt ved grensen. Hovedalternativene går i 
hovedsak parallelt med eksisterende 420 kV kraftledninger. Der de avviker fra parallellføringen er det 
stort sett på grunn av bebyggelse. For mer informasjon om de foreslåtte traséene, se kapittel 4.7.  

4.2. Sentralnettstasjon med omformeranlegg 

En sentralnettsstasjon, også kalt transformatorstasjon, brukes til å transformere (tilpasse) spenningen 
mellom kraftoverføringsnettet og forbrukernettet. Stasjonen fungerer dermed som et fordelingspunkt i 
sentralnettet, og som et utvekslingspunkt til regional- og distribusjonsnettet.  

De fire eksisterende sjøkabelforbindelsene fra Norge til kontinentet (Skagerrak 1, 2, 3 til Danmark og 
NorNed til Nederland) er basert på likestrøm (DC), mens kraftsystemet ellers er basert på vekselstrøm 
(AC). Disse likestrømsforbindelsene krever store og kostbare anlegg for omforming mellom 
vekselstrøm og likestrøm i hvert tilkoblingspunkt til vekselstrømsystemet.  

Et omformeranlegg består av tradisjonelle elektrotekniske komponenter. I tillegg inneholder det også 
en ventilhall hvor omformingen mellom veksel- og likestrøm foregår. Omformeranlegget kan også 
inneholde ulike filtre som skal hindre at uønsket elektrisk forstyrrelse skal komme inn på strømnettet. 

Skagerrakforbindelsene er tilkoblet kraftsystemet i Kristiansand transformatorstasjon og NorNed er 
tilkoblet i Feda transformatorstasjon. Feda og Kristiansand er de to sentralnettsstasjonene i Norge 
som per i dag inneholder omformeranlegg. Figur 5 viser Kristiansand transformatorstasjon med 
omformeranlegg for Skagerrak 1, 2 og 3 til Danmark. 
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Figur 5: Kristiansand transformatorstasjon med omformeranleggene for Skagerak 1, 2 og 3 likestrømsledningene 
til Danmark i bakkant av bildet. Kristiansand er en av de to sentralnettsstasjonene i Norge som per i dag 
inneholder omformeranlegg. Feda er den andre. 

4.2.1. Vekselstrøm og likestrøm 

Kraftnettet i Norge, og resten av verden, er i hovedsak bygget opp som et høyspennings 
vekselstrømsystem. For enkeltforbindelser, særlig for styrt overføring av kraft over lange avstander, for 
sjøkabeloverføringer mellom land og for sammenkobling av usynkrone nett, har det vært benyttet 
høyspenning likestrøm. En sentral fordel med likestrøm er at overføringstapet er mindre enn med 
vekselstrøm. 

4.2.2. VSC og LCC likestrømsteknologi 

Likestrømsforbindelser har tidligere i stor grad blitt etablert med tyristor
1
baserte omformere som har 

vært på markedet i over 30 år. Slike omformere omtales som LCC (Line Commutated Converters). 
Denne typen likestrømsteknologi er kjent for Statnett fra de tre Skagerrak forbindelsene til Danmark, 
og NorNed kabelen til Nederland.    

I de senere årene er en annen omformertype utviklet for stadig høyere spenningsnivåer og ytelser. 
Denne typen omformer kalles VSC (Voltage Source Converter) og skiller seg fra LCC ved at den er 
basert på transistor

2
ventiler i stedet for tyristorventiler. VSC-teknologien har vært kjent i mer enn 10 år, 

men har tidligere hatt begrensninger i forhold til overføringskapasitet, spenningsnivå og høye 
elektriske tap. Teknologien benyttes blant annet til å forsyne offshore oljeplattformer med kraft fra 
land, og til å overføre havbasert vindkraft til land. I Norge er denne type likestrømteknologi benyttet til 
å forsyne Troll A plattformen og Valhall feltet i Nordsjøen med kraft fra land (hhv. fra Kollsnes og 
Lista).  

Likestrømsforbindelser med VSC omformere har flere fordeler sammenlignet med tyristorbaserte LCC 
omformere. Følgende to forhold vurderes som spesielt viktige for SydVestlinken: 

 VSC omformeren er ikke avhengig av spenningen i vekslestrømsnettet.  
Dette innebærer at omformeren kan mate effekt inn i et svakt eller helt dødt nett. VSC 
omformeren kan dermed gi støtte til gjenoppbygging etter nettsammenbrudd og 
spenningskollaps. Dette bidrar også til å øke mulighetene for å stanse lokal produksjon i 
perioder med lave priser og erstatte denne med import på SydVestlinken fra Sverige. 
 

                                                      

1
 Tyristor: halvlederkomponent som anvendes i omformeranlegg. Avhengig av nettspenningen for å fungere. 

 
2
 Transistor: halvlederkomponent som anvendes i omformeranlegg. Uavhengig av nettspenningen. 



19 

 

 VSC omformeren muliggjør bruk av plastisolert kabel. 
I likestrømsforbindelser med LCC er strømretningen fast uavhengig av effektretning. Dette 
innebærer at effektretningen snus ved å endre spenningspolaritet på forbindelsen. En 
likestrømsforbindelse med LCC omformer kan dermed brukes sammen med luftledning eller 
massekabel. Plastisolert kabel er foreløpig ikke tilgjengelig for å håndtere polaritetsskift. 
I likestrømsforbindelser med VSC omformer er spenningspolariteten uavhengig av 
effektretning, noe som innebærer at effektretningen snus ved å endre strømretningen i 
likestrømforbindelsen. Dette medfører at VSC teknologien muliggjør bruk av plastisolert kabel.  

Øvrige fordeler med VSC teknologien er høy styrbarhet av effektflyt, og uavhengig kontroll av aktiv og 
reaktiv effekt. I tillegg kan ofte plasskrevende vekselstrømsfilter unngås.  

De siste årene har det vært en teknisk utvikling innenfor VSC omformer teknologien som har medført 
økt kapasitet, økt spenning og reduserte tap. Bruk av VSC teknologi i likestrømsoverføringer er derfor 
blitt mer aktuelt for utvekslingsforbindelser med høyere kapasitet enn tidligere. Statnett er i ferd med å 
etablere en fjerde likestrømsforbindelse til Danmark, Skagerrak 4, med bruk av VSC omformere. 
Forbindelsen forventes satt i drift i 2014. Teknologien er allerede i bruk flere andre steder i verden 
(USA, Australia, Namibia, og flere land i Europa).  

4.2.3. Omformeranlegget 

Figur 6 viser typisk utforming for et 720 MW VSC omformeranlegg. Hovedkomponentene i 
omformeranlegget vil være ventilhall, kontrollbygg, seks fasereaktorer, servicebygg, tre enfase 
transformatorer og kjøleanlegg for ventilene.  

 

Figur 6: Typisk utforming for ett 720 MW VSC omformeranlegg. Ventilhallene har en høyde på ca. 20-25 meter og 
to slike anlegg vil kreve et areal på 30-40 dekar. (kilde: ABB, preliminær skisse) 

SydVestlinkens omformeranlegg vil bestå av to VSC enheter på 720 MW. Det vil være naturlig å ha en 
ventilhall for hver 720 MW VSC omformerenhet. I tillegg blir det et felles likestrøm koblingsanlegg som 
inneholder samleskinne med skillebryterarrangement for begge de to 720 MW VSC enhetene. Dette 
koblingsanlegget skal gjøre det mulig å opprettholde halv kapasitet på SydVestlinken selv med 
samtidig feil på en omformer og en likestrømsforbindelse. Det vil også reserveres plass for eventuell 
framtidig koblingsutrustning (DC brytere).   

Utforming av omformeranleggene og høyden på ventilhall vil avhenge noe av detaljprosjektering og 
valg av leverandør. Det anslås imidlertid at et VSC omformeranlegg på 2x720 MW med felles 
koblingsanlegg totalt vil kreve et areal på 30-40 dekar. Dette kommer i tillegg til areal knyttet til nytt 
420 kV anlegg i Tveiten transformatorstasjon. Det forventes at høyden på ventilhallene vil være i 
størrelsesorden 20-25 meter. 
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Det vil være en sikkerhetssone på 30 meter fra strømførende komponenter til ytre gjerde for 
stasjonen.  

4.2.4. Ombygging av Tveiten transformatorstasjon 

Tveiten transformatorstasjon dekker i dag et areal på omlag 34 dekar. SydVestlinken krever tilkobling 
til 420 kV spenningsnivå i Tveiten og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV av eksisterende 
forbindelse fra Rød via Tveiten, Hof og Flesaker til Sylling, se Figur 2. Eksisterende 420 kV ledning 
Hasle-Rød går i dag gjennom Tveiten transformatorstasjon. Det forutsettes at den tilknyttes det nye 
420 kV anlegget.  

Dette innebærer at Tveiten transformatorstasjon må utvides med et nytt 420 kV anlegg. Det blir trolig 
også nødvendig å etablere midlertidig transformering mellom eksisterende 300 kV og nytt 420 kV 
anlegg inntil 300 kV fases ut som spenningsnivå i stasjonen.  

Det er i dag for liten transformatorkapasitet mellom 300 og 66 kV i Tveiten. Dagens to 300/66 kV 
transformatorer skal skiftes ut med nye omkoblbare transformatorer med økt ytelse. De to nye 
transformatorene vil være omkoblbare mellom 420 og 300 kV på primærsiden og mellom 132 og 66 
kV på sekundærsiden. Transformatorene vil dermed være forberedt for tilkobling til et fremtidig 420 kV 
anlegg.       

Det arbeides med en totalplan for Tveiten transformatorstasjon. I den sammenheng må det blant 
annet tas hensyn til SydVestlinken, ny reaktor, økt transformatorkapasitet og spenningsoppgradering. 
Dette arbeidet vil ta stilling til om det nye 420 kV anlegget skal plasseres som en utvidelse av Tveiten 
transformatorstasjon eller om det skal etableres på en ny lokalisering. Dersom man velger den 
sistnevnte løsning, er det naturlig å samlokalisere nytt 420 kV anlegg og VSC omformeranlegg for 
SydVestlinken. 

4.2.5. Installasjon, drift og vedlikehold 

Leveringstiden fra kontrakt til idriftsettelse for en VSC omformer vil være i området 32-35 måneder. 
Det forventes en byggetid på om lag 2,5 år fra oppstart av grunnarbeider til ferdig idriftsatt anlegg. 
Grunnarbeidene forventes å ha en varighet på ca. ett år og vil innebære en betydelig 
anleggsvirksomhet med sprenging, støping av transformatorsjakter/fundamenter og tungtransport.  

Omformeranlegg for SydVestlinken forventes å samlokaliseres med nytt 420 kV anlegg, enten som 
utvidelse av Tveiten transformatorstasjon eller på ny lokalisering. Etablering av nytt 420 kV anlegg vil 
foregå samtidig med etablering av omformeranlegget, og dermed forsterke anleggsvirksomheten i 
byggefasen.  

I driftsfasen vil omformeranlegget for SydVestlinken være ubemannet, og kreve tilnærmet samme grad 
av vedlikehold og inspeksjon som en vanlig transformatorstasjon. Det forventes noe økt 
vedlikeholdsbehov ettersom etablering av omformeranlegget gir en større stasjon med flere 
komponenter enn dagens stasjon.    

4.3. Likestrømsledning 

4.3.1. Mastetyper og liner 

Mastene planlegges bygget i stål. De to mastetypene som Statnett vurderer som mest aktuelle for 
dette prosjektet er selvbærende portalmast med innvendig bardunering og tårnmast, som vist i Figur 7. 
Terrengformasjonene og landskapsbildet tilsier at det kan være aktuelt å benytte en kombinasjon av 
disse to mastetypene.  

Statnett har de siste årene arbeidet med et FoU-prosjekt for å finne frem til alternative og 
stedstilpassede masteløsninger for å møte omgivelsene med bedre design og redusert synlighet, 
særlig der folk bor og ferdes mye. Statnett vil derfor vurdere om det kan være aktuelt å bruke nye 
mastetyper med ny design på avgrensede strekninger. Eventuell bruk og egnede områder avklares 
med berørte kommuner og NVE i meldings- og konsesjonsprosessen.  

Hvilke mastetyper som til slutt velges, avklares i den videre planleggingen, og redegjøres for i 
konsekvensutredningen og konsesjonssøknaden. 
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Figur 7: Skisse av portalmast og tårnmast 

 

Kraftledningen er planlagt med 4 doble strømførende liner. I toppen av mastene monteres det 1-2 
jordingsliner, hvor en av dem vil få innlagt fiberoptisk kommunikasjonskabel. Der ledningen går 
gjennom skog vil det normalt bli et ryddebelte (byggeforbudsbelte) som er fra ca 31 til i overkant av 46 
meter bredt, avhengig av mastetype. I skråterreng kan det være nødvendig å øke ryddebeltet noe for 
å holde ledningen sikker mot trefall. Det anbefales å bruke glassisolatorer i V-kjeder. 

4.3.2. Parallellføring med eksisterende 420 kV ledninger 

SydVestlinken planlegges i hovedsak parallellført med eksisterende 420 kV kraftledninger. For mer 
informasjon om forslag til traséløsninger, se kapittel 4.7. Der ny ledning legges parallelt med 
eksisterende 420 kV ledning, vil det normalt kreves en avstand på ca 20 meter mellom nærmeste line 
på eksisterende og ny ledning. Lange spenn og spesielle terrengforhold kan medføre større avstand 
enn dette. Ved parallellføring med 420 kV kraftledninger vil mastene i hovedsak bli forsøkt plassert 
ved siden av eksisterende mast. Avstand mellom mastene vil variere fra 150 til 750 m. 

Eksempel på parallellføring av SydVestlinken med de ulike eksisterende 420 kV kraftledningene i de 
aktuelle områdene er illustrert i Figur 8 - Figur 13.   

 

Figur 8: Likestrøm portalmast (til høyre) parallelt med Hasle-Borgvik 
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Figur 9: Likestrøm portalmast (til høyre) parallelt med Hasle-Halden, og videre mot Sverige 

 

 

Figur 10: Likestrøm portalmast (til høyre) parallelt med Rød-Hasle 

 

Figur 11: Likestrøm tårnmast (til høyre)  parallelt med Hasle-Borgvik 
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Figur 12: Likestrøm portalmast (til høyre) parallelt med Hasle-Halden, mot Sverige 

 

 

Figur 13: Likestrøm portalmast (til høyre) parallelt med Rød-Hasle 

 

4.3.3. Installasjon, drift og vedlikehold 

Materiell i form av mastestål, liner, isolatorer, fundamenter/betong og anleggsutstyr som gravemaskin, 
må fraktes til masteplassene. Der det er lett terreng vil det ved fundamentering og mastemontering i 
stor utstrekning bli benyttet bakketransport på eksisterende veier og i terrenget. Dette vil i nødvendig 
utstrekning bli supplert med helikoptertransport. 

I samråd med berørte kommuner, grunneiere og entreprenør, utarbeider Statnett i forkant av 
anleggsfasen en transportplan som viser hvilke veier som kan benyttes, og hvor transporten 
planlegges i terrenget. I tilknytning til transportplanen lages det en miljøplan som beskriver hvordan 
anleggsfasen skal gjennomførers og hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå eller redusere 
negative virkninger.  

Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier og etablering av nye veier kan være 
aktuelt. Private bilveier forutsettes benyttet i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte 
mastepunktene. Transport utenfor traktor- og skogsbilvei vil foregå med terrengkjøretøy i 
ledningstraséen eller i terrenget fra nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre terrenginngrep 
for å tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. 

Når anlegget er i drift vil det foregå rutinemessig og forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for 
eksempel rydding av vegetasjon. 
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4.4. Likestrømskabler  

4.4.1. Sjø- og jordkabel 

SydVestlinken planlegges i hovedsak som luftledning, med innskutt sjøkabel for kryssing av 
Oslofjorden, evt. for en lengre trasé direkte til Sverige. Fra landtakene på begge sider av fjorden vil 
kabel føres et stykke inn på land frem til muffeanlegg, og overgang til luftledning. Det vil bli lagt fire 
kabler med én hovedleder hver (se Figur 14). Kabelen kan ha masseimpregnert (MI) papirisolasjon 
eller plastisolasjon (PEX).  

                               

 

Figur 14: Illustrasjon av MI kabel (venstre) og PEX kabel (høyre) med én hovedleder (kobber eller aluminium).  

Isolasjonen i en MI kabel består av oljeimpregnert papir og i en PEX kabel av plast. Helt ytterst har 
kablene et lag med plast (polypropylen). En sjøkabel har dessuten en strekkarmering som består av to 
lag med galvaniserte ståltråder. Typisk ledertverrsnitt vil være 1200-2500 mm², avhengig av valg av 
kobber eller aluminium som ledermaterial. Diameteren til hele kabelen er 10-15 cm.  

Alle kabeltraséene på land er i hovedsak planlagt i løsmasser, enten langs vei eller over dyrket mark. 
Dersom kablene legges gjennom dyrket mark, må grøften gjøres dypere. Figur 15 viser typisk 
tverrsnitt av en kabelgrøft som planlegges for SydVestlinken.    

 

 

Figur 15: Typisk tverrsnitt av kabelgrøft. Bredden i bunn er 2-3 meter, dybden ca. 1 meter og senteravstand 
mellom kablene ca 0,6 meter.  
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4.4.2. Installasjon, drift og vedlikehold 

På samme måte som for installasjon av en luftledning (se kapittel 4.3.3), vil Statnett også for kabel 
utarbeide en transport- og miljøplan i forkant av anleggsfasen. Dette vil også her bli gjort i samråd med 
berørte kommuner, grunneiere og entreprenør.  

I anleggsperioden vil det berørte arealet på land langs traséen være ca 15-20 meter bredt, da det i 
tillegg til anleggsaktivitet med tilhørende maskiner, vil være behov for å transportere masser og utstyr 
ut og inn. Etter at kablene er ferdig nedgravd tilbakeføres terrenget i hovedsak til opprinnelig tilstand. 
Statnett vil klausulere et byggeforbuds- og ryddebelte på ca 8-10 meter for nødvendig atkomst i drifts- 
og vedlikeholdsfasen. Figur 16 viser arealbehov for utlegging av 4 jordkabler 

Utlegging av kablene i sjø vil bli utført med et spesialisert leggefartøy etter grundig kartlegging av 
sjøbunnsforhold i og omkring traséen. Enkelte steder kan det være nødvendig å forgrave eller utjevne 
sjøbunnen før kablene installeres. Etter legging vil kablene, om det er behov for å beskytte dem, bli 
spylt ned der det er mulig eller beskyttet ved hjelp av stein eller matter. Det berørte arealet under 
legging avhenger av avstanden mellom kablene og bredden på nedspylingsmaskinen. Typisk 
korridorbredde kan være fra 20-200 meter, avhengig av vanndyp og havbunnens beskaffenhet, men 
faktisk berørt areal blir mindre, ca. 4 meter per kabel. Figur 17 viser installasjon av sjøkabel 

Bortsett fra ved vedlikehold og reparasjoner, vil det i driftsfasen normalt ikke være andre 
begrensninger enn forbud mot oppankring, bygging eller graving i kabeltraséen. Kabeltraséen blir 
merket ved landtaket og avmerkes på kart. Vedlikehold vil innebære regelmessige inspeksjoner med 
egnete fartøy. Reparasjoner kan ta flere uker. 

 

 

Figur 16: Bildet viser legging av et innskutt 420 kV jordkabelanlegg for vekselstrøm mellom Fræna og Nyhamna i 
Møre og Romsdal. Her legges det ett kabelsett (tre kabler) + en reservekabel på om lag 400 meter fra 
muffeanlegg (overgang ledning/kabel) til sjø. 
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Figur 17: Bildene viser leggefartøyet Skagerrak som blant annet har installert Skagerrak 1, 2 og 3 til Danmark og 
NorNed kablene til Nederland.  

4.5. Muffeanlegg for overgang mellom ledning og kabel 

Overgangen mellom kabel og luftledning kalles muffeanlegg. Muffeanlegget består av en kabelmuffe, 
en skillebryter med jordkniv, en overspenningsavleder og et stålstativ for innstrekking av luftledningen. 
Arealbehovet for å plassere de nødvendige komponentene i et muffeanlegg er beskjedent. Kravet til 
sikkerhetsavstand gjør likevel at det totale arealbehovet er ca. 40x60 meter (2,4 dekar) eller omlag en 
halv fotballbane (se Figur 18). Det kan være behov for betongvegger rundt kabelmuffen for å hindre 
skadeverk, avhengig av beliggenheten til muffeanlegget og avstanden til inngjerdingen.  
 

 

 

 

 

 

Figur 18: Innskutte kabelseksjoner med overgang til/fra luft (muffeanlegg) er plasskrevende. Det totale 
arealbehovet er ca. 40x60 meter eller omlag en halv fotballbane. Bildet er et eksempel på en 
innebygget vekselstrøm muffestasjon, fra Hamneset i Fræna kommune.  
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4.5.1. Installasjon, drift og vedlikehold 

Et muffeanlegg vil kreve permanent adkomstvei for maskiner og reservedeler, i tillegg til en planert 
tomt. I driftsfasen vil det normalt ikke være aktivitet i eller rundt anlegget.  

4.6. Lokaliseringsalternativer for omformeranlegget ved Tveiten 

SydVestlinken krever tilkobling til 420 kV spenningsnivå i Tveiten transformatorstasjon. Dette 
innebærer at stasjonen må utvides med et nytt 420 kV anlegg, i tillegg til selve VSC omformeranlegget 
med to enheter á 720 MW. 

Det er vurdert flere mulige plasseringer for VSC omformerstasjonen, og to alternativer foreslås 
videreført:  

Alternativ 1: Utvidelse av eksisterende Tveiten sentralnettstasjon 

Alternativ 2: Etablering på ny lokalisering på vestsiden av E18 

Lokalisering av de to alternativene er skissert på vedlagte kart og i Figur 19. 

 

Figur 19: Eksisterende sentralnettstasjon Tveiten ved E18 med alternative lokaliseringer for VSC omformeranlegg 
(alternativ 1 og 2). 

4.6.1. Utvidelse av eksisterende Tveiten sentralnettstasjon 

Statnett har vurdert muligheten for å etablere både nytt 420 kV anlegg og VSC omformeranlegget som 
en utvidelse av eksisterende Tveiten sentralnettstasjon. Utvidelsen innebærer en økning av 
stasjonsarealet fra dagens 34 dekar til over 100 dekar.  

Fordelene ved å etablere den nye VSC omformerstasjonen i tilknytning til eksisterende stasjon er at 
inngrepene samles på et allerede etablert sted. Ulempene er knyttet til beslaglegging av dyrket mark, 
dårlige grunnforhold med mye løsmasser og leirholdig jord. Videre må det tas hensyn til en fredet bekk 
gjennom stasjonsområdet som er gyteområde for sjøørret og habitat for fredet salamander. Det er 
også knyttet ulemper til bygging av nytt anlegg i tilknytning til et anlegg i drift. 

4.6.2. Etablering på ny lokalisering på vestsiden av E18 

Den andre foreslåtte plasseringen av et VSC omformeranlegg sammen med nytt 420 kV anlegg er ca 
1 km sørvest for eksisterende Tveiten sentralnettstasjon, sør for ledningskrysset for innkommende 420 
kV (Rød) og 300 kV (Rød og Hof) kraftledninger. Arealbehovet for en ny stasjon vil være over 100 
dekar. Figur 19 indikerer en omtrentlig lokalisering for en slik løsning. Behovet for en eventuell 
justering av plasseringen vil bli vurdert i det videre arbeidet. 
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Statnett vurderer det som fordelaktig å plassere en eventuell ny stasjon i nærheten av ledningskrysset 
for å unngå større omlegging av eksisterende 420 og 300 kV ledninger.  

Fordelene ved å etablere de nye anleggene på en ny lokalisering er at de kan bygges uten at driften i 
eksisterende stasjon påvirkes. Videre vil ikke eksisterende 300 kV kraftledninger (som må 
oppgraderes til 420 kV) lenger krysse E18, og det blir enklere tilkobling av 420 kV kraftledninger og 
VSC omformeranlegget til 420 kV anlegget. Den fredete bekken ved Tveiten transformatorstasjon 
berøres heller ikke.  

Ulempene er knyttet til at likestrømsledningen må krysse E18 og at det er noe lengre adkomstvei. 
Denne løsningen forventes å kreve erverv av mer nytt areal enn ved utvidelse av Tveiten 
transformatorstasjon.  

4.7. Traséalternativer mellom Tveiten og grensen mot Sverige 

Som en del av arbeidet med planleggingen av SydVestlinken har Statnett vurdert et vesentlig antall 
traséløsninger. I den forbindelse er det lagt til grunn opplysninger samlet inn gjennom møter med 
berørte kommuner, fylker, havnevesenet i berørte områder, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk 
Maritimt Museum, Statens vegvesen, berørte nettselskaper, Forsvaret og styret for Ytre Hvaler 
nasjonalpark. Vurderingene er også basert på gjennomgang av informasjon i kjente planer, diverse 
databaser og informasjonssider på internett. Arbeidet med å vurdere aktuelle krysningspunkt på 
grensen mellom Norge og Sverige er gjort i samarbeid med Svenska Kraftnät. SydVestlinken vil bli 
behandlet i henhold til Espoo-konvensjonen som er en konvensjon om konsekvensutredninger for 
tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger. Dette blant annet for å ivareta forhold der 
miljøvirkningene av et alternativ er ulike på hver side av grensen.  

De meldte alternativene er de som Statnett ut fra foreliggende informasjon har vurdert som 
hensiktsmessige å utrede videre. Innspill til meldingen eller andre vurderinger kan medføre at 
alternativer som er vurdert, men ikke meldt, likevel inngår i det videre utredningsarbeidet. På samme 
måte kan meldte alternativer utgå fra det videre utredningsarbeidet. Videre prosess kan også medføre 
at det dukker opp nye løsninger som foreløpig ikke er vurdert.     

Meldte og vurderte traséalternativer er vist på vedlagte kart i målestokk 1:275 000 og i mer detaljerte 
kartutsnitt videre i dette kapitlet. Meldte luftledningsalternativer vises med blå linje, meldte 
jordkabelalternativer vises med rød linje og meldte sjøkabelalternativer med grønn linje. 
Traséalternativer som er vurdert, men som ikke er meldt, vises på kartet med tilsvarende lysere farger; 
henholdsvis lyseblå for luftledning, lyserød for jordkabel og lysegrønn for sjøkabel. 

Gjeldende praksis for å bygge nye kraftledninger er vedtatt av Stortinget (Ot.prp. nr. 62 (2008-2009)), 
og slår fast at de høyeste spenningsnivåene skal planlegges som luftledninger [7]. Dette har resultert i 
traséløsninger på land som i stor grad er basert på bruk av luftledning. Likestrømsteknologi gjør det 
noe mer rasjonelt med bruk av kabelløsninger enn ved vekselstrøm. Årsaken til dette er at en 
likestrømsforbindelse ikke genererer reaktive strømmer, og det er dermed ikke nødvendig å installere 
reaktorer for å motvirke dette. I tillegg er det som regel behov for færre kabler enn ved vekselstrøm. 
Bruk av VSC teknologi medfører også at det er mulig å bruke en lettere type kabel. Alle disse 
faktorene påvirker kostnadene ved kabling. Innskutt jordkabel er foreslått brukt på enkelte strekninger 
der dette er vurdert å være en gunstig løsning. Det er ønskelig å holde antallet med innskutte 
kabelseksjoner nede på et minimum, da det fordyrer og kompliserer anlegget. 

Parallellføring med eksisterende nett er vurdert som den totalt mest gunstige traséløsningen for 
SydVestlinken.  

Det legges i meldingen frem fire alternative krysningspunkt på grensen mot Sverige: 

 Alternativ 1.0: Ledning parallelt med eksisterende forbindelse fra Halden mot Skogssäter i Sverige 

 Alternativ 2.0: Ledning parallelt med eksisterende forbindelse Hasle mot Borgvik i Sverige 

 Alternativ 3.0: Sjøkabel vest for Ytre Hvaler Nasjonalpark til Sotenäs eller Strömstad i Sverige. 

 Alternativ 3.1: Sjøkabel gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark til Strömstad i Sverige. 
 

I det følgende presenteres traséalternativer som Statnett basert på nåværende informasjon har valgt å 
gå videre med. Statnett understreker viktigheten av å få innspill til alternativene som er foreslått. 
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4.7.1. Tveiten til Slagentangen/Teigen 

Alternativ 1.0  

Østover fra Tveiten foreslås forbindelsen som luftledning parallelt med eksisterende 420 kV 
kraftledning mot Teigen. Enkelte steder avvikes parallellføringen noe for å unngå nærføring til 
bebyggelse. Traséen møter eksisterende 132 kV kraftledning inn mot Slagentangen, og parallellføres 
med denne et stykke. I et nedlagt steinbrudd vest for Bliksekilen planlegges det etablert et 
muffeanlegg, og forbindelsen foreslås videre herfra som jordkabel frem til landtak Slagentangen.  

Alternativ 1.1  

Dette luftledningsalternativet er en kortere trasé enn 1.0, og har mindre grad av parallellføring. Siste 
delen av traséen er planlagt som jordkabel, og går hovedsaklig langs vei frem til landtak 
Slagentangen.  

Alternativ 1.2  

Fra Tveiten er traséen planlagt østover i luftledning parallelt med eksisterende 420 kV kraftledning mot 
Teigen. Det planlegges etablert et muffeanlegg ca 500 meter lenger vest for dagens muffeanlegg ved 
Teigen, og forbindelsen foreslås videre herfra som jordkabel frem til landtak Teigen. 

 

Figur 20: Detaljkart over planlagte traséer i Vestfold. 

4.7.2. Slagentangen/Teigen til Rygge 

Alternativ 1.0 

På østsiden av fjorden går traséen mellom Losgrunnen og Botnergrunnen nordover mot landtaket ved 
Evje. Kablene planlegges lagt til et nytt muffeanlegg ved anlegget til Nye Ytre Oslofjord. Herfra 
planlegges traséen parallellført med eksisterende 420 kV kraftledning Rød-Hasle. 

Valg av landtak ved Evje med nærhet til 9 kabler fra Nye Ytre Oslofjord er utfordrende da det medfører 
en samling av risiko og dermed større konsekvenser ved for eksempel skipshavari eller nødankring. 
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Alternativ 1.2 

Alternativet er basert på gjenbruk av traséen og muligens eksisterende kabler for det eksisterende 
Ytre Oslofjord anlegget. 

Dersom alternativet blir realisert må det søkes om fornyet konsesjon for hele eller deler av det 
eksisterende Ytre Oslofjord anlegget, da det er forutsatt revet i forbindelse med konsesjonen til det 
Nye Ytre Oslofjord anlegget. 

Alternativ 1.3  

Alternativet planlegges med landtak ved Larkollen, i tilknytning til drivstoffanlegget for Rygge flyplass. 
Alternativet er planlagt som jordkabel frem til eksisterende 420 kV kraftledning Rød-Hasle. 

4.7.3. Rygge til Råde samt Slagentangen til Råde og Fredrikstad 

Alternativ 1.0  

Traséen er planlagt parallelt med 420 kV kraftledning Rød - Hasle. Parallellføringen avviker på grunn 
av bebyggelse ved nordre Rossnes, men parallellføres videre etter bebyggelsen. 

Alternativ 1.4 

Traséen går parallelt med alternativ 1.0 ut fra Slagentangen, men svinger østover mot sørenden av 
Eldøya. Traséen foreslås videreført i rennen sør for Eldøya inn til Larkollsundet og ned gjennom 
Klokkerbukta til Lervik. Her er det en kort strekning med mudderflate før sjøkabelen kan gå over i 
løsmasser på land, og videre til muffeanlegg ved Koret.  

Fra muffeanlegg ved Koret parallellføres SydVestlinken med Hafslund Nett sin eksisterende 
kraftledning Råde-Fjærå, som er planlagt oppgradert til 132 kV. Etter ytterligere 2,5 km krysses denne 
kraftledningen, og traséen går nordøstover til Augeberg. 

Alternativ 1.5 

I dette forslaget avviker traséen fra alternativ 1.4 øst for Søndre Sletter, og går videre nordøstover inn 
Krokstadfjorden. Landtaket er planlagt like nord for småbåthavnen i Holme. Videre går traséen i dyrket 
mark frem til muffeanlegg syd for Tomb, og videre derfra i luftledning.   

Fra muffeanlegg like øst for Saltnesveien går traséen østover en drøy km før den inngår i 
traséalternativ 1.4. 

En utfordring med dette alternativet er at Krokstadfjorden er grunn, og det er sannsynlig at kabelen må 
fløtes inn under installasjon. Reparasjonsforholdene blir tilsvarende kompliserte, særlig vinterstid med 
mulig gjenising av fjorden.  

Alternativ 1.6 

Dette traséalternativet krysser Hafslund Nett sin eksisterende kraftledning Råde-Fjærå (planlagt 
oppgradert til 132 kV), og går øst for alternativ 1.4 før den dreier nordover til Augeberg. 
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Figur 21: Detaljkart over planlagte traséer i Rygge, Råde og Fredrikstad kommuner. 

4.7.4. Råde til Hasle 

På denne strekningen må det tas hensyn til Hafslund Netts planlagte 132 kV kraftledning Hasle-Råde 
(meldt høsten 2010). 

Alternativ 1.0  

Traséen er planlagt parallelt med 420 kV kraftledning Rød - Hasle. Ved Missingen avviker traséen 
parallellføringen på grunn av bebyggelse. Videre krysser den 420 kV ledning Rød - Hasle ved 
industriområdet ved Åkerbergmosen. Traséen parallellføres videre fram til Grønli. Ved Grønli må den 
eksisterende 132 kV dobbeltkursledningen til Hafslund Nett legges om for å kunne krysse 
ledningsnettet i området. Videre krysser traséen Glomma, samt 420 kV ledningene Hasle - Borgvik og 
Hasle – Halden. Traséen forbi Hasle er krevende pga mye annet kraftnett i området og nærhet til 
bebyggelse. 

Alternativ 1.7  

Med dette forslaget unngås kryssing ved Åkerbergmosen. Traséen dreier av fra alternativ 1.0 noen 
hundre meter øst for E6, og fortsetter videre østover sør for Gulliksåsen mot Isebakke.  
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Figur 22: Detaljkart over planlagte traséer i området rundt Missingmyr. 

 

 

Figur 23: Detaljkart over planlagte traséer i området rundt Hasle. 
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4.7.5. Hasle til grensen mot Sverige i Marker kommune   

Alternativ  2.0  

Traséen planlegges i hovedsak parallelt på sørsiden av eksisterende 420 kV kraftledning Hasle – 
Borgvik (ved Karlstad i Sverige). Ved Hagen og Setervika avviker traséen noe fra parallellføringen på 
grunn av eksisterende hytter. Etter grensekryssingen fraviker traséen parallellføringen med 420 kV 
ledningen, og fortsetter sørover mot Trollhättan. 

4.7.6. Hasle til grensen mot Sverige i Halden kommune  

Alternativ 1.0 

Traséen er planlagt parallelt med eksisterende 420 kV ledning Hasle-Halden frem til Halden by. Fra 
Hasle er den planlagt lokalisert på vestsiden av eksisterende kraftledning. Etter Isesjøen krysses 420 
kV ledningen Hasle - Halden, og parallellføringen fortsetter på østsiden frem til Halden. Gjennom 
Halden forsetter traséen som land- og sjøkabel (alt 1.8), men etter Halden parallellføres SydVestlinken 
videre på vestsiden av 420 kV ledningen Halden – Skogssäter (ved Trollhättan i Sverige).   

Alternativ 1.8 

På grunn av krevende fremføring av luftledning gjennom Halden, foreslås en løsning med land- og 
sjøkabel rundt Halden. Fra et planlagt muffeanlegg nord for Halden, går traséen videre gjennom dyrket 
mark og løsmasser til et landtak ved Femsjøen. Kabelen fortsetter gjennom Femsjøen, og opp i 
landtak øst for industriområdet ved Bjørnstadbrygga. Herfra foreslås kabelen lagt under Rv. 21 og 
jernbanen før den fortsetter i dyrket mark til nytt muffeanlegg vest for eksisterende 420 kV ledning 
Halden - Skogssäter.  

For å møte utfordringene med et reparasjonsscenario vinterstid, foreslås det å legge en femte kabel 
med muffer i begge endene. 

 

Figur 24:  Detaljkart over planlagte traséer i området rundt Halden. 
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4.7.7. Sjøkabel til Sverige 

Hovedløsningen på norsk side for fremføringen av SydVestlinken er luftledning. Det har derfor primært 
vært fokus på å få til en kortest og mest mulig effektiv sjøkabelkryssing av Oslofjorden mellom 
Vestfold og Østfold.  

I dialogen med berørt forvaltning er det fra flere hold ytret ønske om å utvide bruken av sjøkabel i 
retning Sverige. Med utgangspunkt i geografien i området, at det uansett må benyttes sjøkabel for 
kryssingen av Oslofjorden og retning mot endepunktet i Sverige synes dette som et naturlig tema for 
videre utredning. 

I motsetning til vekselstrøm har ikke likestrøm tilsvarende tekniske begrensninger i forhold til mulig 
kabellengde. Ulempen er primært knyttet til kostnadsøkning for hele forbindelsen fra Tveiten til 
Trollhättan. Det er også knyttet ulemper til sjøkabel på grunn av lange og kompliserte reparasjons-
prosesser ved eventuelle feil. Kostnaden for sjøkabel vil i stor grad avhenge av trasevalg og forhold på 
sjøbunnen. Kostnadsforskjellen mellom luftledningsalternativene og kabelalternativene kan bli 
betydelige, men kanskje forskjellene blir noe mindre i dette prosjektet, hovedsakelig fordi omformingen 
til likestrøm skjer uavhengig av om det velges luftledning eller kabel. Likestrømskabler genererer ikke 
store reaktive strømmer, og det er dermed ikke nødvendig å installere reaktorer for å motvirke dette. I 
tillegg er det som regel behov for færre kabler enn ved vekselstrøm. Den mest åpenbare fordelen med 
løsningen er en antakelse om mindre miljøvirkninger totalt sett.  

Statnett mener på bakgrunn av ovenstående at utvidet bruk av sjøkabel bør utredes videre sammen 
med luftledningsalternativene for å få et best mulig beslutningsgrunnlag om hvilke(n) løsning(er) som 
skal konsesjonssøkes.  

Alt. 3.0 Fra Slagentangen til Bottnafjorden eller Strömstadområdet 

Den totalt sett lengste sjøkabeltraséen går vest for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Landtak på svensk side 
berører kommunene Sotenäs (Bottnafjorden) eller Strömstad. Innledende kartstudier viser at 
adkomsten med kabel til landtak i Sotenäs kan bli krevende pga grunne og trange forhold i sjø. 
Sjøbunnsundersøkelser gjennomføres for å kartlegge dette nærmere. 

Alt. 3.1 Fra Slagentangen til Strömstadområdet  

Den totalt sett korteste sjøkabeltraséen går gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark. Nasjonalparken har et 
stort marint naturmangfold blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter. 
Grundig forarbeid og et skånsomt installasjons- og vedlikeholdsprogram må på plass for å begrense 
konsekvensene for parken mest mulig, om denne løsningen skal kunne gjennomføres. 
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5. Vurderte løsninger som ikke meldes  

Som en del av arbeidet med planleggingen av SydVestlinken har Statnett vurdert et vesentlig antall 
traséløsninger og alternativer for lokalisering av VSC omformerstasjonen. I den forbindelse er det lagt 
til grunn opplysninger samlet inn gjennom møter med berørte kommuner, fylker, havnevesenet i 
berørte områder, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk Maritimt Museum, Statens vegvesen, berørte 
nettselskaper, Forsvaret og styret for Ytre Hvaler nasjonalpark. Vurderingene er også basert på 
gjennomgang av informasjon i kjente planer, diverse databaser og informasjonssider på internett. 
Arbeidet med å vurdere aktuelle krysningspunkt på grensen mellom Norge og Sverige er gjort i 
samarbeid med Svenska Kraftnät.  

De meldte alternativene er de som Statnett ut fra foreliggende informasjon har vurdert som 
hensiktsmessige å utrede videre. Innspill til meldingen eller andre vurderinger kan medføre at 
alternativer som er vurdert, men ikke meldt, likevel inngår i det videre utredningsarbeidet. På samme 
måte kan meldte alternativer tas ut av det videre utredningsarbeidet. Videre prosess kan også 
medføre at det dukker opp nye løsninger som foreløpig ikke er vurdert.     

I dette kapittelet presenteres vurderte traséløsninger og plasseringer av omformeranlegget som 
Statnett basert på nåværende informasjon ikke har valgt å gå videre med.   

5.1. Vurderte plasseringer av omformeranlegget 

I tillegg til de meldte alternativene har Statnett vurdert andre lokaliseringer av en ny omformerstasjon. 
Etter Statnetts vurdering gir ikke disse vurderte alternativene færre ulemper enn de meldte.   

5.1.1. Slagentangen  

Statnett har vurdert å plassere VSC omformerstasjonen i område regulert for næring i Essoskogen 
ved Slagentangen. Dette alternativet vil medføre at det må etableres en ny 420 kV 
vekselstrømsforbindelse med dobbelkurs mellom Slagentangen og Tveiten transformatorstasjon. 
Etablering av en slik vekselstrømforbindelse som luftledning vil innebære en større 
mastekonfigurasjon sammenlignet med en likestrømsforbindelse. Videre er Essoskogen et mye brukt 
turområde for befolkningen i Tønsberg kommune. 

5.1.2. Øst for Tveiten  

Et annet vurdert alternativ er å plassere omformeranlegget ca. 0,8 km øst for Tveiten 
transformatorstasjon. Denne lokaliteten er en del av et friluftsområde med blant annet lysløype og 
tursti fra Tønsberg til Horten, og Statnett har ikke vurdert det som hensiktmessig å melde alternativet.  

5.1.3. Freste 

Lokalisering av omformeranlegget i tilknytning til et pukkverk i Freste, ca 2,9 km sørvest for Tveiten 
transformatorstasjon, er også vurdert. Dette alternativet vil kreve en større omlegging av eksisterende 
300 og 420 kV kraftledninger, og Statnett vurderer det som lite hensiktsmessig. I tillegg er det knyttet 
usikkerhet til hvor lenge pukkverket vil være i drift. 

5.1.4. Plassering i fjellhall 

Det er teknisk mulig å plassere en VSC omformerstasjon inne i en fjellhall. I den forbindelse er det 
mulig å redusere arealbehovet for omformerstasjonen ved å velge en komprimert utforming som 
brukes for overføring av havbasert vindkraft til land. En slik komprimert utforming for offshore 
applikasjon vil gi et arealbehov på ca. 30 % av en standard landbasert utforming. Dette gjør plassering 
av VSC omformerstasjon i en fjellhall mer realistisk.   

En 2x720 MW VSC omformerstasjon med en komprimert utforming vil være ca. 15 % dyrere enn en 
landbasert utforming. I tillegg kommer merkostnader for utsprenging av fjellhall. Statnett vurderer ikke 
at de visuelle gevinstene som oppnås ved å plassere en VSC omformerstasjon i en fjellhall forsvarer 
de økte kostnadene knyttet til en slik løsning.  

I tillegg er en plassering inne i en fjellhall ikke ønskelig fra drift- og vedlikeholdshensyn, og fra 
risikoforhold knyttet til ulykker ved høyspentanlegg med komponenter som inneholder store mengder 
olje.  
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5.2. Vurderte traséer for likestrømsforbindelsen 

I tillegg til de meldte alternativene har Statnett vurdert andre traséløsninger for SydVestlinken. Etter 
Statnetts vurdering gir ikke disse vurderte alternativene færre ulemper enn de meldte.  

5.2.1. Landtak Vestfold 

I tillegg til de meldte alternativene er det vurdert to andre landtak sør for Slagentangen: Essoskogen 
og Karlsvikodden. Statnett har valgt å ikke melde disse på grunn av friluftslivsinteresser, 
kulturminneinteresser og nærføring til bebyggelse. I tillegg er det stort dumpefelt for ammunisjon i den 
dype rennen utenfor kysten mellom Slagentangen og Karlsvika. 

5.2.2. Jordkabel fra Tveiten til Slagentangen 

Det er vurdert å benytte jordkabel på hele strekningen fra Tveiten til Slagentangen. Jordkabel i dette 
området vurderes ikke som rasjonelt grunnet forventninger om mange automatisk fredete kulturminner 
og høyere kostnader.   

5.2.3. Fra Tveiten og ut Vestfjorden 

Det er vurdert å legge en trasé sørover fra Tveiten, ut i Byfjorden vest for Tønsberg og videre ut 
Vestfjorden. Vestfjorden er vurdert å være for trang og grunn for en sjøkabel. Videre brukes 
Vestfjorden aktivt som skipsled med sannsynlighet for jevnlig oppmudring.   

5.2.4. Landtak Østfold 

Skjærgården utenfor Østfold er svært ulendt og trang. Installasjons- og reparasjonsforhold for en 
sjøkabel vurderes derfor å være vanskelige. Høsten 2010 gjennomførte Statnett en mindre 
sjøbunnskartlegging flere steder utenfor Østfold for å vurdere mulige adkomster til land. Disse stedene 
var sør for Eldøya, sør for Søndre Sletter, nord for Rauer og sør for Rauer inn Elingårdskilen. 
Adkomstene ble vurdert å være for grunne, værutsatte og trange til en sjøkabel. 

Sjøkabel inn i Kurefjorden til landtak innerst i fjorden er vurdert, men videreføres ikke på grunn av 
naturreservat innerst i fjorden (våtmark). 

Statnett har vurdert traséer inn til Saltnes med landtak der. Ved Saltnes er et landskapsvernområde og 
hele bukten består av mudder. Installasjon, nedgraving, tilbakefylling og eventuelle reparasjoner vil 
påvirke området negativt. Videre må traséene for jordkabel fra strandkanten og østover gjennom 
bebyggelsen i hovedsak sprenges gjennom fjell.  

5.2.5. Jordkabel fra Krogstadfjorden/Lervik til Missingmyr 

Det er vurdert å benytte jordkabel på hele strekningen fra Krogstadfjorden/Lervik til Missingmyr. 
Jordkabel i dette området vurderes ikke som rasjonelt grunnet forventninger om mange automatisk 
fredete kulturminner og høyere kostnader.  

5.2.6. Alternativ kabel rundt Halden 

Som et alternativ til kabel rundt Halden gjennom Femsjøen ble det vurdert en indre kabelløsing på 
vestsiden av sjøen. Løsningen vil måtte forsere tettbygde strøk med mye infrastruktur og planlagt 
utbygging. Det anses på nåværende tidspunkt som enklere å få til en kabelløsning gjennom 
Femsjøen, siden en da i større grad unngår potensielle hindringer som følge av infrastrukturen langs 
den indre løsningen. 

5.2.7. Luftledning gjennom Halden by 

Luftledningstrasé gjennom Halden by er utfordrende, både teknisk, økonomisk og miljømessig, på 
grunn av tre kryssinger av eksisterende 420 kV kraftledninger, vinkelpunkter og nærhet til 
eksisterende og planlagt bebyggelse. 

5.2.8. Kabel forbi Hasle 

Det er vurdert å legge kabel forbi Hasle på grunn av stor tetthet av annet kraftnett i området og nærhet 
til bebyggelse. Det er mulig å føre en luftledning på nordsiden av Hasle transformatorstasjon og 
Statnett vurderer det som en totalt sett bedre løsning enn en innskutt kabel i området. 
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5.2.9. Nord for Hvaler 

En trasé nord for Hvaler til Svinesund og Iddefjorden er vurdert. Sjøkabeltraséen nord for Hvaler frem 
til Svinesund er lang, trang og grunn og egner seg dårlig for en sjøkabel. Det finnes også en fjellterskel 
under vann ved innløpet til Iddefjorden som vurderes for grunn til å kunne passeres.  

5.2.10. Alternativer uten parallellføring med eksisterende 420 kV kraftledninger 

Statnett har vurdert et stort antall traséer (både luftledning og jordkabel) for å komme gjennom Østfold 
uten å parallellføre med eksisterende 420 kV kraftledninger. Statnett vurderer på nåværende tidspunkt 
parallellføring med eksisterende kraftledninger som bedre løsninger enn ikke parallellføring.  

Vurderte traséalternativer nord for Sarpsborg og vest for Fredrikstad berører viktige turterreng (hhv. 
Trøsken og Fredrikstadmarka), og Statnett har vektlagt å unngå disse områdene. Påvirkningen på 
landskap og kulturlandskap er også vurdert ugunstig. Traséer nær byområdene Fredrikstad og 
Sarpsborg, ville medført økt behov for innskutte kabelløsninger (kompliserer og fordyrer anlegget) pga 
tettheten av bebyggelse.  

Det er vurdert flere alternativer øst for Halden for en eventuell grensekryssing sør for Rv. 106, og for å 
unngå at kraftledningen føres gjennom Halden. Statnett og Svenska Kraftnät har funnet det 
hensiktsmessig å ikke gå videre med denne grensekryssingen da den vil medføre inngrep i relativt 
urørte områder på begge sider av grensen. Videre vurderer Statnett at det er mulig å føre 
kraftledningen gjennom Halden, enten med luftledning eller land-/sjøkabel.  

Det er også vurdert alternativer på vestsiden av Halden. På grunn av krav til seilingshøyde inn til 
Halden bør en kryssing av Svinesund gjøres i nærheten av gamle Svinesund bro. Krysning her er 
vurdert å være uheldig for landskap og kulturmiljø på begge sider av grensen. 

5.2.11. Alternativer langs E6 

Det er vurdert å føre frem SydVestlinken som luftledning og/eller jordkabel langs E6.  

Bruk av jordkabel langs E6 vurderes å være en teknisk/økonomisk krevende løsning med flere 
passeringer av fjell og av- og påkjørsler langs veien. I tillegg er det utfordrende kryssinger av Glomma 
og Iddefjorden. Mange automatisk fredete kulturminner forventes også. 

Luftledning langs E6 vurderes heller ikke som et godt alternativ fordi strekningen er relativt tettbebygd, 
åpen og kupert. Landskapet langs E6, blant annet gjennom Skjeberg, er påpekt å ha stor verdi som 
kulturlandskap. 

Både luftledning og kabel langs E6 bør lokaliseres utenfor veiretten for å unngå konflikter med 
vedlikehold og eventuelle utvidelser av veianlegget. 

 

 



38 

 

6. Miljøvirkninger av anleggene 

I dette kapittelet gis en overordnet, første oversikt over prosjektets virkninger for miljø og samfunn. 
Under hvert tema gis først en orientering om virkninger av anleggene på generelt grunnlag (uavhengig 
av prosjekt). Deretter gjennomgås hovedtrekkene ved dette anlegget. Opplysningene er samlet inn 
gjennom møter med berørte kommuner, fylker og andre interessenter i tillegg til gjennomgang av 
informasjon i planer, diverse databaser og informasjonssider på internett. En grundig uavhengig 
konsekvensutredning vil bli gjennomført dersom Statnett beslutter å konsesjonssøke forbindelsen (les 
mer om forslag til utredningsprogram i kapittel 9).  

6.1. Landskap og opplevelsesverdi 

Virkninger for landskapet, og da spesielt opplevelsesverdien av natur- og kulturlandskap, er ofte 
vurdert som den største negative virkningen av kraftledninger. Dimensjonene til en luftledning av 
denne størrelsen kan virke dominerende i landskapsrommet. Det er derfor viktig å tilpasse 
ledningsføring til landskapsformer, topografi og vegetasjon. I skogsterreng kan ryddebeltet bli den 
mest dominerende landskapsvirkningen. Master (galvanisert stål), liner (aluminium) og isolatorer 
(glass) kan skinne i sollyset, avhengig av innfallsvinkelen for lyset. Disse ulempene kan reduseres ved 
at master males, og at liner, isolatorer og lineoppheng overflatebehandles for å få en matt overflate. 
Dette har størst effekt i skogsterreng der ledningen gjennom hele året vil kunne ha en bakgrunn av 
mørke elementer. Slike tiltak kan gi en betydelig kostnadsøkning, og det er knyttet noe usikkerhet til 
holdbarheten ved tiltakene. Virkemidlet må derfor vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. 

Jordkabel vil også medføre terrenginngrep som kan påvirke landskapet. Bruk av jordkabel krever en 
bred grøft og en kjørbar adkomst til bruk ved vedlikehold og reparasjoner. Sjøkabler medfører brede 
grøfter og arealkrevende koblingsstasjoner/muffestasjoner.  

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

I Vestfold passerer den meldte ledningen gjennom et slettepreget landskap med store 
sammenhengende leirdekker. Større og mindre skogkledde åser, koller og andre skogstykker ligger 
spredt på dyrkete leirsletter. I Østfold varierer landskapet mellom barskogdominerte lave koller og 
åsdrag, store flikete vannareal og lange innsjøer, flate jordbruksarealer og store sammenhengende 
skogsområder [12]. Områdene i Vestfold og deler av områdene i Østfold er blant Norges mest 
kultiverte. Midtre Oslofjord preges av en bred fjordflate med lav kystkontur. Strandlinjen er variert med 
kystformer av ulik karakter, særlig i Vestfold [14]. 

De ulike traséalternativene berører de nasjonalt viktige kulturlandskapene Slagen-Rom, Bastøya, 
Tomb, Solli/Ryen/Skinnerflo og Jelnes/Strømnes [15]. Når det gjelder Bastøya planlegges det ingen 
synlige landanlegg, og tiltaket vil ikke påvirke kulturlandskapet visuelt. I tillegg berøres de regionalt 
verdifulle kulturlandskapene Rygge Vest, Roer-Kurefjorden, Skinnerflo og Ertevannet [16]. Flere av 
kulturlandskapene er i dag påvirket av eksisterende 420 kV kraftledninger som SydVestlinken i 
hovedsak planlegges parallellført med. 

6.2. Kulturminner og kulturmiljø 

En kraftledning kan ha både direkte og visuelle virkninger for kulturminner og kulturmiljøer. Direkte 
virkninger oppstår dersom mastefester, jord-/sjøkabler eller transportveier medfører at kulturminner blir 
fysisk skadet eller fjernet, slik at kunnskaps- og opplevelsesverdiene som relateres til kulturminnet 
eller kulturmiljøet reduseres. Direkte virkninger for kulturminner kan i de fleste tilfellene unngås ved 
tilpasning av trasé og masteplasser. 

De visuelle virkningene påvirkes av avstanden mellom anlegget og kulturminnet/kulturmiljøet, grad av 
synlighet, skalaforhold (mellom kulturminnet/kulturmiljøet og tiltaket), eksisterende inngrep i området, 
utsikt, siktlinjer og funksjonelle sammenhenger (lesbarhet), tiltakets utforming og egenskaper ved 
landskapet (åpent/lukket, kupert/flatt, vegetasjon). De visuelle virkningene vurderes ut fra om de er 
utilbørlig skjemmende eller ikke, jf. kulturminneloven § 3 [5].  

Kulturminner eldre enn år 1537 og skipsfunn eldre enn 100 år er automatisk fredet, og Statnett kan bli 
pålagt å bekoste kulturfaglige undersøkelser av prosjektet før byggestart i henhold til kulturminneloven 
§ 9 [5]. 

Det viktigste avbøtende tiltaket er god traséplanlegging, tilpasning av masteplasser og mastehøyder 
samt eventuelt fargesetting av komponenter.  
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HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Både i Vestfold og Østfold er det stor tetthet av kulturminner. I Vestfold gjelder dette spesielt området 
Slagen-Rom som er meget rikt på automatisk fredete kulturminner fra bronsealder og jernalder. 
Innenfor dette området ligger også Oseberghaugen som i november 2010 ble foreslått nominert som 
kandidat til UNESCOs verdensarvliste. Traséalternativ 1.1 er lokalisert ca. 1 km fra Oseberghaugen. I 
Østfold er det særlig jordbruksområdene med gammel bosetting i de vestlige delene av fylket 
(vestsiden av E6) som er rike på kulturminner. Blant annet var Krokstadfjorden inntil en gang på 1500-
tallet innløpet til en farbar led i sjø hele veien rundt Onsøy, og Tomb var et viktig maktsentrum.    

Landtaket ved Evje og traséalternativ 1.0 videre østover krysser det regionalt viktige kulturmiljøet 
Værne Kloster. Videre er det flere regionalt verdifulle kulturmiljøer i de vestlige delene av fylket [16]. 
Disse vil ikke komme i direkte konflikt med de meldte traséene. Eventuelle visuelle virkninger vil bli 
kartlagt i forbindelse med konsekvensutredningen.  

6.3. Friluftsliv og ferdsel 

Friluftsliv ble i St.meld. nr 39 (2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet definert som ”opphold i 
friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse”. Begrepet omfatter flere typer 
utendørsaktiviteter og former for rekreasjon. Tidligere var det aktiviteter som jakt, fiske, fangst, sanking 
og skiturer som spesielt ble assosiert med friluftsliv, men i dag inngår også spasertur i nærområdet, 
soling, fottur og bading i begrepet.  

Kraftledninger kan forringe opplevelsesverdiene for friluftslivsinteressene, særlig i områder som fra før 
er lite berørt av tekniske inngrep. Eventuelle negative virkninger er avhengig av områdets karakter, og 
hvor skånsomt kraftledningen tilpasses landskapet.  

Uansett om kraftledningen legges i en godt landskapstilpasset trasé, kan den fremstå som et uønsket 
fremmedelement i uberørt natur eller områder med få tekniske inngrep fra før. Dette kan også være 
tilfellet i hyppig brukte nærfriluftlivsområder, selv om disse områdene ofte ikke er uberørte fra før. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Stor grad av parallellføring med eksisterende kraftledninger medfører at SydVestlinken i hovedsak 
ikke berører nye, uberørte friluftsområder, men alle traséalternativene vil berøre friluftsinteresser. 
Traséalternativ 2.0 berører mer villmarkspregete områder, mens de andre traséalternativene i større 
grad påvirker nærfriluftslivområder, herunder Sarpsborgmarka, Skjebergmarka og Høyåsmarka. 

6.4. Reiseliv og turisme 

Reiselivet omfatter et system av ulike bransjer og funksjoner som sammen oppfyller den reisendes 
behov, og gir den reisende en opplevelse. Reiselivsnæringen er en fellesbetegnelse på næringer som 
er rettet mot ferie- og fritidsreisende (turister), personer på forretnings- og tjenestereise og kurs- og 
konferansereisende [17]. Reiselivsnæringene identifiseres ut fra deres avhengighet av og/eller 
betydning for turismen.  

Virkningene for reiseliv av å etablere kraftledninger kan sees i sammenheng med virkningene for blant 
annet landskap, kulturminner/kulturmiljø og friluftsliv. Virkningene antas ikke å være direkte 
sammenlignbare, og vil avhenge av blant annet valg av reisemåte og formålet med reisen.  

En kraftledning kan påvirke reiseliv og turisme ved at landskapsinntrykk og opplevelsesverdi endres i 
negativ retning. Dette kan igjen gi utslag i reduserte inntekter for reiselivsbedrifter og turistnæring. I 
hvor stor grad reiselivsnæringen i et område eventuelt kan bli påvirket er usikkert, og avhenger av en 
rekke faktorer. Det er for eksempel liten risiko for at overnattingsbedrifter i tettsteder og byer som i stor 
grad baserer seg på forretningsreisende vil bli negativt påvirket. Den delen av næringen hvor risikoen 
for negative virkninger er størst, er sannsynligvis de bedriftene som baserer seg på 
landskapsopplevelser, naturinntrykk og uberørt natur. Det kan også tenkes at utleie og salg av 
fritidsboliger og hytter eller hyttetomter kan påvirkes negativt ved nærføring av en kraftledning. 

Det foreligger ingen undersøkelser som tilsier at bygging av en kraftledning reduserer reiseliv og 
turisme i regionen.  
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HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Både Vestfold og Østfold har en betydelig reiselivsnæring hvor hovedandelen er relatert til 
overnattingsgjester i form av hotell- og campinggjester, hytteeiere og båtturister.  

Når det gjelder hytteområder og fritidsboliger, foreligger det på dette stadiet ingen opplysninger som 
tilsier stor grad av konflikt med de ulike traséalternativene. 

6.5. Naturmangfold 

Kraftledninger kan påvirke naturmangfold dersom anlegget lokaliseres i viktige leveområder for planter 
og dyr (biotoper). For skogsområder og områder med høyere vegetasjon vil en ryddegate bety 
fragmentering av biotopene. Når det gjelder leveområder som allerede er betydelig reduserte 
(restbiotoper), kan en kraftledning gi en ytterligere fragmentering og reduksjon med tilhørende 
negative virkninger. Slike restbiotoper kan for eksempel være små arealer av skog i 
jordbrukslandskapet, frodige bekkedrag enten i jordbrukslandskapet, eller som innslag i mindre 
artsrike skogområder, gammelskog med urskogpreg inne i et område med ungskog/kulturskog, eller 
overgangssoner mellom dyrket mark og barskogområder der det ofte er en mer variert 
vegetasjonstype. I ensartete barskogsområder kan imidlertid en kraftledning bidra til flere randsoner, 
økt artsmangfold og bedret beitegrunnlag for hjortevilt.  

For vegetasjon er det anleggsfasen som medfører størst ulemper på grunn av kjøring i terrenget og 
opparbeidelse av anleggsveier. I driftsfasen vil de direkte virkningene for naturtyper og vegetasjon i 
hovedsak dreie seg om mastefestene, evt. jordkabel, skogryddebeltet og eventuelle kantsoneeffekter. 

Direkte inngrep i viktige naturtyper og sårbar flora kan ofte unngås med justering av traséen eller 
masteplasseringer, hensyntagen under anleggsarbeidet og vilkår knyttet til driftsperioden, som for 
eksempel begrenset skogrydding. 

Kraftledninger utgjør en kollisjonsrisiko for fugler. Risikoen for fuglekollisjoner er avhengig av hvilke 
arter som finnes i et område, kraftledningens plassering i terrenget og mastetype/lineoppheng. 
Generelt er det fugler med dårlig manøvreringsevne og ungfugl som er mest utsatt for å kollidere med 
kraftledninger. Fuglebestandenes størrelse og utbredelse er likevel for de fleste arter bestemt av 
forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturlige fiender og klima. Traséplanlegging er det viktigste 
tiltaket for å redusere faren for kollisjoner. For spesielt utsatte områder, eksempelvis ved kryssing av 
kjente trekkruter langs vassdrag, kan linemerking være aktuelt for å gjøre topplinen mer synlig.   

Strømgjennomgang, hvor fugl dør som følge av at den berører to strømførende liner, eller 
strømførende line og jord samtidig, er ikke et problem for kraftledninger av denne størrelsen. Årsaken 
til dette er at isolasjonsavstander og avstander mellom strømførende liner er store. 

I anleggsfasen kan aktivitet og terrenginngrep forstyrre fugl, og medføre at de trekker bort fra 
områdene hvor aktiviteten foregår. Fuglearter som er sårbare for forstyrrelser kan avslutte hekkingen 
dersom aktiviteten vedvarer. Fuglearters yngletid vil generelt være en særlig sårbar periode. 
Forstyrrelser kan også føre til at rastende fugler ikke finner ro, og i langvarige kuldeperioder vil 
overvintrende fuglearter være ekstra sårbare. 

Planlegging av anleggsperioden medfører at tiltak som kan redusere mulige negative virkninger kan 
iverksettes. Dette gjelder særlig å unngå/tilpasse arbeidet på den årstiden fugl er mest sårbar. 

Fra enkelte hold hevdes det at av hjorteviltet er det kun reinsdyr som kraftledninger har negative 
virkninger for. Anleggsarbeidet kan derimot påvirke alt vilt, og tilpasning av anleggsarbeidet kan være 
aktuelt i perioder/områder med mye snø og i kalvingstiden, samt i forbindelse med jakt. En 
kraftledningsgate kan også ha en positiv virkning for hjortevilt, ved at lauvoppslag i ryddebeltet gir 
forbedret beite sammenlignet med tilstanden før ledningen ble anlagt. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Stasjonsalternativene i tilknytning til Tveiten transformatorstasjon og traséalternativene i Vestfold 
berører noen prioriterte naturtyper som er klassifisert som viktige bekkedrag. Ved Slagentangen er 
kantkrattvegetasjonen registrert som en viktig naturtype med plantearter som for eksempel 
blodstorkenebb og slåpetorn. I Østfold berøres også noen viktige naturtyper i form av viktig bekkedrag, 
viktige kulturlandskapssjøer, kalkrike enger, viktige intakte myrområder og rik blandingsskog [15].    

Det er registrert flere yngle-, leve- og beiteområder for ulike fuglearter i og i nærheten av de ulike 
traséalternativene. I disse områdene er flere av de registrerte artene rødlistede, blant annet 
dvergspett, nattravn, nattergal og storlom. Ved Slagentangen og områdene Missingmyr-Solli, og 
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Krogstadfjorden-Rørfjell er det gjort noen observasjoner av fiskeørn. Ved Slagentangen er det også 
registrert observasjoner av kongeørn. Videre er det registrert flere spill/parringsområder for orrfugl i og 
i nærheten av traséalternativ 1.0 ved Ørsjøen i Halden og like nord for krysningspunktet Skogssäter 
[18].     

Omfang og virkninger for naturmangfold som følge av de ulike traséalternativene kartlegges nærmere i 
senere konsekvensutredning.  

6.6. Marint naturmangfold 

Installasjonsarbeider på sjøbunnen vil i åpent farvann normalt kun gi lokale effekter på marint miljø. 
Virkningene vil være av kortvarig karakter, og reetablering av normal biologisk aktivitet vil skje relativt 
raskt. Det er særlig større korallforekomster som er sårbare for påvirkning, men disse kan unngås ved 
traséjusteringer. 

Ved legging av sjøkabel kan det forekomme frigjøring av forurensede sedimenter til vannmassene. 
Det vil bli vurdert ulike anleggsmessige tilpasninger i slike områder for å begrense spredning av 
forurensede sedimenter.  

Kryssing av andre installasjoner på sjøbunnen vil bli gjennomført med stor varsomhet og etter avtale 
med eierne.  

En strømførende leder (kabel) omgis av et magnetfelt som er proporsjonalt med strømmen. I 
umiddelbar nærhet av kabelen kan organismer som benytter jordmagnetismen til orientering og 
navigasjon, påvirkes. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

De meldte sjøkabelalternativene 1,0-1,2-1,4-1,5 og 3,0 kommer ikke i konflikt med områder som er 
viktig for marint biologisk mangfold, utover landtakene ved Teigen og Slagentangen i Vestfold og 
Krokstadfjorden i Østfold, der traséene går gjennom bløtbunnsområder i strandsonen. 
Bløtbunnsområdene er klassifisert som nasjonalt viktige. Traséalternativ 3.1 går gjennom Ytre Hvaler 
nasjonalpark som har et stort marint naturmangfold blant annet i form av korallrev med en rik fauna og 
sjeldne dyrearter. 

Traséalternativ 3.0 går gjennom deler av Ytre Oslofjord/ Skagerrak der det er registrert koraller. Funn 
av koraller langs denne traséen kan derfor ikke utelukkes. 

6.7. Inngrepsfrie naturområder 

Inngrepsfrie naturområder er en samlebetegnelse på alle arealer som ligger mer enn én kilometer i 
luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Arealene er delt inn i tre kategorier ut fra avstand til nærmeste 
inngrep: 

 Villmarkspregede områder: >5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
 Sone 1: 3–5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
 Sone 2: 1–3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 

 

Bevaring av gjenværende inngrepsfrie naturområder er et nasjonalt viktig satsingsområde. 
Villmarkspregede områder er betydelig redusert de senere årene, i første rekke som følge av veier og 
kraftutbygging. Kraftledninger bidrar også betydelig til dette. Der en ny kraftledning plasseres mellom 
eksisterende tekniske inngrep og inngrepsfrie naturområder, vil dette gi en forskyving av grensene for 
urørt natur. Det kan ofte være motstrid mellom hensynet til urørt natur og ønsket om å legge 
kraftledningen bort fra bebyggelse og der folk flest bor og ferdes. 

Kraftledninger med spenning på 66 kV eller mer er definert som tyngre tekniske inngrep. En 300 kV 
ledning vil derfor redusere arealene med inngrepsfrie naturområder der hvor den går nærmere enn 1 
km fra inngrepsfrie naturområder. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Ingen av de meldte traséalternativene går gjennom eller reduserer inngrepsfrie områder. 
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6.8. Jord- og skogbruk 

Kraftledninger vil bare i begrenset grad påvirke utnyttelsen av dyrka mark. Ulempene er i hovedsak 
knyttet til mastepunktene og evt. jordkabel ved at areal beslaglegges. I tillegg kan 
arronderingsforholdene bli forringet slik at maskinell drift og redskapsbruk blir vanskeligere. En 
kraftledning som går over dyrket mark kan sette visse begrensinger på driftsmåter og bruk av 
maskinelt utstyr og redskap under linene.  

Ressursgrunnlaget for skogbruk blir i mye større grad enn jordbruk påvirket av kraftledninger da de 
medfører ryddebelter av varierende størrelser. Ryddebeltene må holdes frie for trær over en viss 
høyde på grunn av faren for overslag og utladninger, og traséene må ryddes med noen års 
mellomrom slik at høyden på vegetasjonen holdes under et visst nivå. En del av det arealet som 
potensielt kan brukes til skogproduksjon vil dermed i praksis båndlegges så lenge kraftledningen 
eksisterer.   

Etablering av et ryddebelte vil også påvirke vekstforholdene for trær som blir stående i randsonene. 
På grunn av at mer lys kommer inn, vil ung skog kunne utvikle mer og tettere kvistsetting på den siden 
som vender ut mot ryddegaten. Dette vil virke negativt inn på egnetheten som skurtømmer. I tillegg 
kan faren for uttørkingsskader på litt eldre skog som står i randsonen øke.  

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Alle de meldte traséalternativene går gjennom fulldyrket mark og produktive skogsområder. 

6.9. Fiskeri og fiskeressursene 

Kabler som ligger nedgravd i sjøbunnen, vil ikke ha negative virkninger for fiskeriinteressene. Ved 
planlegging og utførelse av anlegget vil det bli lagt stor vekt på å oppnå tilstrekkelig nedgraving av 
kablene. Utlegging av kabelen der dette er mulig vil foregå over en kort periode. I forbindelse med 
vedlikehold og eventuelle reparasjoner kan det bli aktuelt å spyle kabelen ned på nytt. Utlegging, 
vedlikehold og reparasjoner av kabelen vil lokalt påvirke utøvelsen av fiske gjennom at arealer 
midlertidig beslaglegges under den maritime operasjonen. Ut over dette vil ikke kabelen påvirke 
utøvelse av fiske.  

I anleggsperioden kan det oppstå noe suspendert (oppvirvlet) materiale. Avhengig av 
strømningsforhold og dybde, kan nærliggende oppdrettsanlegg merke dette. Ved større sjødybder er 
imidlertid risikoen for påvirkning meget lav. Eventuelle partikler som kan spres etter nedgraving/spyling 
av kablene vil ha maritimt opphav, og ikke medføre fare for punktering av huden på gjellene hos fisk. 

Installasjon av sjøkablene vil ikke generere støy eller påvirke havbruksnæringen ut over det som er 
normalt ved all maritim aktivitet.  

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Alle sjøkabelalternativene vil berøre områder i midtre Oslofjord hvor det er registrert reketråling. 
Områdene hvor det drives med reketråling sammenfaller i stor grad med områdene som er egnet for 
nedgraving av en sjøkabel (bløtbunnsområder). Traséalternativet gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark 
berører viktige fiskeområder for lokale fiskere. Videre er området sør for Hvaler gode fiskeområder 
som benyttes av både norske, svenske og danske fiskere.  

6.10. Skipstrafikk, ankring og opplagsområder 

Under selve utleggingsarbeidet og i perioder med vedlikehold og reparasjon vil det være restriksjoner 
på båttrafikken og adgangen til området der virksomheten foregår. Normalt vil det være tilstrekkelig 
sjøarealer for passering enten foran eller bak installasjonsfartøyet. Etter at kabelen er lagt og sikret 
tilfredsstillende, vil alle typer båttrafikk kunne foregå uhindret. Varselskilt vil bli satt opp der kabelen 
går i land, og traséen vil bli avmerket på sjøkart. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Alle sjøkabelalternativene vil krysse hovedleden inn til Oslo i tillegg til andre hoved- og bileder i 
områder. Kystverket har ikke registrert ankringsområder eller opplagsområder langs 
traséalternativene, men nødankring kan forekomme.  
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6.11. Bebyggelse. Elektromagnetiske felt og helse 

Det elektromagnetiske feltet fra en likestrømsledning er statisk i motsetning til en vekselstrømsledning 
hvor feltet veksler retning. Forskning har ikke vist biologiske eller helsemessige effekter knyttet til 
statiske elektromagnetiske felt av den størrelsen som vil avgis fra den planlagte kraftledningen [19].  

Kravet til bakkeavstand for denne typen luftledninger medfører at magnetfeltet noe over bakkenivå vil 
være lavere enn det naturlige jordmagnetfeltet (normalt ca. 50 μT (mikro Tesla)

3
) ved full 

strømbelastning. Grenseverdiene for statiske magnetfelt er etter anbefaling fra Statens strålevern og 
ICNIRP

4
 40 000 μT for befolkningen generelt. Det elektriske feltet og ionestrømmer fra kraftledningen 

vil også være under anbefalte grenseverdier på henholdsvis 30 kV/m og 100nA/m
2
.  

For ett likestrøms jordkabelanlegg basert på foreløpig kabelforlegning med fire kabler, én meters 
nedgravingsdybde og en senteravstand mellom kablene på rundt 0,6 meter (se Figur 15), vil 
magnetfeltet én meter over bakken rett over kabelen være i overkant av 100 μT. Både jord og 
kabelkappe vil skjerme for det elektriske feltet, og man får små elektriske felt og ionestrømmer fra en 
likestrømskabel.  

På grunn av magnetfeltet rundt kabelen vil det i nærheten av kabelen (< 50 meter) kunne oppstå 
kompassavvik. 

Selv om elektromagnetiske felt fra den planlagte kraftledningen ikke ansees å være noe problem, vil 
den båndlegge areal i en bredde på mellom ca. 31 og 46 meter (avhengig av mastetype) i form av 
byggeforbudsbelte og ryddebelte. Omfang av boliger og fritidsboliger som eventuelt berøres av 
byggeforbudsbeltet vil kartlegges i forbindelse med konsekvensutredningen.  

6.12. Forurensning 

6.12.1. Støy 

HØRBAR STØY 

Det vil kunne høres knitrende støy (koronastøy) fra kraftledninger. Dette er utladninger til luft fra 
strømførende liner eller fra armatur. I motsetning til vekselstrømledninger øker støyen fra en 
likestrømledning i fint vær, og reduseres i fuktig vær og med økt overflate på linene.  

I tillegg til koronastøy fra linene og/eller armatur, vil VSC anlegget avgi støy. I henhold til Klima - og 
forurensningsdirektoratets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), anbefales 
det at grenseverdier for industristøy i T-1442 benyttes for store anlegg knyttet til overføringsnettet. 
Grenseverdien for denne type anlegg er Lden = 55 dB(A).  

Statnett vil forholde seg til gjeldene retningslinje for industristøy og kartlegge støyverdiene nærmere i 
konsekvensutredningen.  

RADIOSTØY 

Ledningen vil normalt ikke gi forstyrrelser på FM-radio og TV bilde og lyd som sendes over FM-
båndet.  

TELENETTET 

Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable 
nivåer. Optiske fiberkabler påvirkes ikke. 

DATA 

Ledningen vil ikke påvirke datautstyr. Dataskjermer med billedrør kan bli utsatt for flimmer ved 
nærføring av ledningen. LCD skjermer påvirkes ikke av feltene fra ledningen. 

6.12.2. Drikkevann 

Etablering av nye kraftledninger innenfor nedslagfelt for drikkevannskilder vil normalt være forbundet 
med små forurensingsproblemer. I anleggsperioden vil det foregå boring og sprengning i 
mastepunktene, men dette vil kun gi helt lokale virkninger. I driftsfasen er forurensningsfaren normalt 
lik null.  

                                                      

3
 Tesla (T): Enhet for måling av magnetfelt. Mikro (μ) tilsvarer 10

-6 
4
 ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
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HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Traséalternativ 1.0 i Sarpsborg krysser nordøstlige delen av nedslagfelt for drikkevann ved Tvetervann 
[20]. Deler av samme traséalternativ i Halden berører nedslagsfelt for drikkevannskildene Femsjøen, 
Ørsjøen og Nordre Kornsjø [21].  

6.13. Luftfart og kommunikasjonssystemer 

Kraftledninger kan være et luftfartshinder og medføre fare for kollisjoner der linene henger høyt over 
bakken. De kan også påvirke navigasjonsanlegg og inn-/utflyvingsprosedyrer til flyplasser. Av hensyn 
til sikkerheten for kraftledningen vil det også være nødvendig å unngå militære øvingsområder hvor 
det skytes med skarpt. 

Det viktigste tiltaket er planlegging og tilpasning av traséer, samt eventuelt merking av spenn der det 
kan være kollisjonsfare.   

Den vanligste formen for merking er å benytte signalfargede master og flymarkører på linene for 
varsling av flytrafikken der ledninger spenner over fjorder og større dalfører. For enkelte spenn har det 
vært benyttet et automatisk flyvarslingssystem som varsler pilotene om at de nærmer seg er luftspenn.  
En slik løsning har en periode vært godkjent av luftfartsmyndighetene som alternativ til farging og 
flymarkører. Forskriftene for merking av luftfartshindre er nå til vurdering, slik at kravene til merking 
kan bli endret [22]. Statnett må til enhver tid merke i henhold til forskriftene. 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Rygge flyplass er lokalisert i underkant av 3 km nord for traséalternativ 1.0. Den planlagte 
SydVestlinken vil parallellføres med eksisterende 420 kV kraftledning Rød-Hasle. Eventuelle negative 
virkninger for flytrafikken i tilknytning til Rygge flyplass vil avklares nærmere i forbindelse med senere 
konsekvensutredning.  
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7. Forholdet til offentlige og private arealbruksplaner 

7.1. Verneplaner 

I vernede områder kan kraftledninger normalt ikke etableres med mindre det gjøres unntak fra 
vernebestemmelsene. 

Ingen av traséalternativene på land i Vestfold eller Østfold kommer i direkte konflikt med vernede eller 
planlagt vernede områder. Det er imidlertid noen vernede områder i umiddelbar nærhet til flere av 
traséalternativene. Dette gjelder blant annet naturreservatene Buvika/Rødskjær (våtmark), Vardåsen 
(barskog), Kajalunden (edelløvskog/rike løvskoger), Kråkstadfjorden (våtmark), Prestebakkefjella 
(skog), Tjøstøl (barskog), og landskapsvernområdene Rokke, Bastøy, Eldøya-Sletter. De to sistnevnte 
berøres ikke av nye landanlegg, og tiltaket vurderes ikke å påvirke verneformålet. 

Traséalternativ 1.0 og 2.0 berører de vernede vassdragene Enningdalselva og Haldenvassdraget [23]. 
Når det gjelder sjøkabelalternativene, vil alternativ 3.0 og 3.1 berøre det foreslåtte marine 
verneområdet ”Østfold”. Traséalternativ 3.0 berører kun ytterkanten.. Videre vil traséalternativ 3.1 
berøre Ytre Hvaler nasjonalpark. Nasjonalparken ble opprettet i 2009, og har store verneverdier 
knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte kystlandskapet. 
Området har spesielle marine egenskaper på grunn av Glommas utløp og en meget variert 
undersjøisk topografi og bunnforhold [24]. 

7.2. Kommunale planer 

Meldte ledning omfattes av bestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 
2009. Dette innebærer at den enkelte kommune ikke lenger har hjemmel til å kreve reguleringsplan for 
kraftledning og stasjoner. Hensyn som normalt ivaretas gjennom reguleringsarbeidet blir ivaretatt 
gjennom konsesjonsprosessen og konsekvensutredningene.  

Kommuneplanens arealdel til de berørte kommunene er angitt under.  

TØNSBERG KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2008 til 2020. De to ulike stasjonsalternativene er lokalisert i 
Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Videre går traséalternativene i Vestfold i 
hovedsak gjennom LNF-områder. Sør for Jareteigen krysser traséalternativ 1.0 et område som er 
angitt som eksisterende boligområde. Sjøområdet utenfor landtaket ved Teigen er angitt som 
naturområde i sjø. Like sør for Bliksekilen hvor alternativ 1.0 går over i jordkabel, er området angitt 
som planlagt industri. Landtaket ved Slagentangen er lokalisert i et LNF-område, men traséen 
fortsetter inn i det regulerte industriområdet på Slagentangen.   

HORTEN KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2007 til 2019. Revidert forslag for perioden fra 2011 til 2023 var 
ute på offentlig høring våren 2011. Sjøkabelalternativ 1.2 berører Bastøya som er angitt som et 
naturområde og båndlagt område etter lov om naturvern. Bastøya er også angitt som hensynsone 
landskap. Samme traséalternativ berører så vidt Buvika/Rødskjær naturreservat som er båndlagt etter 
lov om naturvern.   

NØTTERØY KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2006 til 2018. Revidert forslag til kommuneplan for perioden fra 
2011 til 2023 var ute på offentlig høring vinteren 2011. Traséalternativ 3.0 og 3.1 berører den 
nordøstligste delen av Nøtterøy kommunes havarealer. Det berørte området er ikke omfattet av 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.     

TJØME KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2008 til 2020. Traséalternativ 3.0 berører en liten del av 
kommunens havarealer i øst. Det berørte området er ikke omfattet av bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel.     

RYGGE KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2007 til 2018. Revidert forslag til kommuneplan for perioden 
2011 til 2022 var ute på offentlig høring vinter 2011. Traséalternativene 1.0 og 1.3 går i hovedsak 
gjennom LNF-områder og LNF-områder med flerbruksinteresser. Sjøkabelalternativene 1.0 og 1.2 går 
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gjennom et naturområde i sjø like utenfor Evje. Landtaket i Evje ligger i et LNF-område angitt som 
klimaskog. Videre fra Evje går alternativ 1.0 gjennom et område regulert til golfbane. Landtaket på 
Larkollen er lokalisert i et område angitt som eksisterende boligområde.   

RÅDE KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2003 til 2014. Revidert forslag til kommuneplan for perioden 
2011 til 2022 var ute på offentlig høring vinter 2011. Traséalternativene går i hovedsak gjennom LNF-
områder og LNF-områder med sterke flerbruksinteresser (hhv. jord- og skogbruksområder). Alternativ 
1.0 er lokalisert like utenfor et fremtidig boligområde ved Husebakke sør for Karlshus sentrum 
(Strømnesåsen). Alternativ 1.5 går gjennom den ytterste østligste delen av et område som er vernet i 
henhold til Kulturminneloven (angitt som Kulturminne og bygdeborg). På vestsiden ligger et område 
som er regulert til skytebane. Alternativ 1.0 øst for Missingmyr passerer gjennom områder regulert til 
nåværende og fremtidig næringsformål.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2007 til 2018. Revidert forslag til kommuneplan for perioden 
2011 til 2023 var ute på offentlig høring vinter 2011. Traséalternativene 1.4 og 1.6 går gjennom LNF-
områder, LNF-områder med særlig verdifullt kulturlandskap, bygnings- og kulturmiljø og LNF-områder 
med store verdier for friluftslivet.  

SARPSBORG KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2011 til 2020. Traséalternativene 1.0 og 2.0 går i hovedsak 
gjennom LNF-områder og LNF-områder med bestemmelser om spredt bebyggelse. Traséalternativ 
1.0 krysser over den nordøstlige delen av et område som er båndlagt som nedslagsfelt for drikkevann.   

RAKKESTAD KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjaldt fra 1999 til 2010. Revidert arealdel forventes vedtatt innen 
sommeren 2011 og vil være gjeldende fra 2011 til 2022. Traséalternativ 2.0 går gjennom LNF-områder 
hvor kun landbruksrelaterte bygg er tillatt og LNF-områder hvor spredt boligbygging er tillatt. 

AREMARK KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2009 til 2019. Traséalternativ 2.0 går i hovedsak gjennom LNF-
områder. En liten del av traséen berører LNF-områder med adgang til spredt bolig-, fritids- og 
ervervsbebyggelse etter vilkår angitt i planbestemmelsene (PBL 20-4C).  

MARKER KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel gjelder fra 2005 til 2016. Traséalternativ 2.0 går gjennom LNF-områder og 
et område som er regulert til fritidsbebyggelse (R28).  

HALDEN KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel forventes vedtatt innen sommeren 2011 og vil gjelde fra 2011 til 2023. 
Traséalternativ 1.0 går i hovedsak gjennom LNF-områder. Deler av traséen passerer gjennom arealer 
som er angitt som nedslagsfelt for drikkevann.  

 HVALER KOMMUNE 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april 2011 og vil gjelde fra 2011 til 2023. Traséalternativ 3.1 
går gjennom hensynsone båndlagt etter naturmangfoldloven og hensynsone naturmiljø.  

7.3. Regionale planer 

Meldte traséalternativer kommer ikke i konflikt med kjente regionale planer.  

7.4. Private planer 

Meldte traséalternativer kommer ikke i konflikt med kjente private planer. 
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8. Avbøtende tiltak 

Ved etablering av en kraftledning er det mulig å redusere antatt negative virkninger ved såkalte 
avbøtende tiltak. Slike tiltak kan for eksempel være kamuflering, skånsom trasérydding, sanering av 
eksisterende ledningsnett og kabling.  

8.1. Kamuflering av kraftledning 

Der det er god bakgrunnsdekning (for eksempel vegetasjon, høydedrag, fjell), vil fargesetting av 
master gi god effekt. Det er vesentlig at fargen på mastene etterligner skyggene i terrenget, og at den 
harmonerer med vegetasjonstypen i det aktuelle området. Barskog har et enhetlig fargeinntrykk 
gjennom hele året og fargesetting av master vil derfor ha best effekt i slike områder. 

Matting av liner, isolatorer og lineoppheng kan forhindre at ledningen skinner i solskinn, avhengig av 
innfallsvinkelen for lyset. Det er knyttet både høyere kostnader til og usikkerhet ved varigheten av 
denne typen tiltak, og virkemiddelet må vurderes nøye. 

 

 

Figur 25: Bilde av kamuflert kraftledning. Her er mastene malt mørk olivengrønn for å etterligne skyggene i 
terrenget. Linene er mattet, og isolatorene er av kompositt i stedet for av glass som er vanligst å 
benytte.  

8.2. Trasérydding 

Ryddegaten er fra mange steder og på avstand det mest synlige inngrepet i tilknytning til en 
kraftledning. Ved å unngå total rydding av skogen og sette igjen lavere vegetasjon i traséen, kan 
visuelle fjern- og nærvirkninger reduseres.  
 
Dersom vegetasjon i ledningstraséen beholdes ved krysningspunkter mellom veier/løyper/stier, kan 
innsyn i ledningstraséen hindres. Mastene kan som oftest plasseres i god avstand fra 
krysningspunktet og skjermes av vegetasjonen. 

Fjernvirkningen av kraftledninger knyttes ofte til opplevelsen av ryddegaten. Der hvor vegetasjonen 
oppnår begrenset høyde, er det mulig å øke mastehøyden noe for å unngå rydding av skog i 
ledningstraséen, og dermed redusere de visuelle virkningene. 
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8.3. Tiltak i tilknytning til transformatorstasjon/omformerstasjon 

Det er mulig å redusere negative visuelle virkninger fra en transformatorstasjon/omformerstasjon, for 
eksempel ved bruk av vegetasjon, jordvoll og farging. Statnett arbeider med å videreutvikle 
designelementer og landskapstilpasninger for stasjonsanlegg 

8.4. Muligheter for sanering av eksisterende ledningsnett 

Når det bygges en ny større kraftledning, vil det i en del tilfeller være mulig å fjerne noe av 
eksisterende ledningsnett. Dette skyldes at behovet for, og funksjonene til underliggende nett, kan bli 
endret. En likestrømsledning åpner ikke i samme utstrekning for sanering, siden kraftledningsnettet 
ellers i Norge hovedsak består av vekselstrøm. 

8.5. Kabling  

Gjeldende praksis for å bygge nye overføringsforbindelser på de høyeste spenningsnivåene er at de 
skal planlegges som luftledninger. Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) [7] slår fast at det skal være en svært 
restriktiv kablingspraksis på de høyeste spenningsnivåene på grunn av de vesentlig høyere 
byggekostnadene. 

SydVestlinken planlegges etablert som en likestrømsforbindelse. En slik løsning muliggjør i større 
grad enn ved en vekselstrømsforbindelse, bruk av kabel over lengre avstander. Dette skyldes at en 
likestrømsforbindelse ikke generer reaktive strømmer, og det er dermed ikke nødvendig å installere 
reaktorer for å motvirke dette. I tillegg er det som regel behov for færre kabler enn ved vekselstrøm. 
Bruk av VSC teknologi medfører også at det er mulig å bruke en lettere type kabel. Alle disse 
faktorene påvirker kostnadene ved kabling. Kostnaden for kabel i jord vil i stor grad avhenge av 
trasevalg og forholdene i bakken. Ved mange hindringer, i form av eksempelvis fjell eller teknisk 
infrastruktur, vil totalkostnadene ved kabling i jord bli svært usikker.   

Kabling på de høyere spenningsnivåene har heller ikke bare miljømessige fordeler. Kablene må 
graves ned eller sprenges i fjell, med en total bredde på 15-20 m under installasjon (avhengig av antall 
kabler). Se Figur 16 for legging av et kabelanlegg. Noen steder vil dette kunne gi varige sår i terrenget, 
i motsetning til luftledninger som kan fjernes i sin helhet dersom det ikke lenger er behov for dem. 
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9. Forslag til utredningsprogram 

I en konsekvensutredning skal det redegjøres for tiltakets vesentlige virkninger for miljø, 
naturressurser og samfunn. Denne meldingen med forslag til utredningsprogram, tar sikte på tidlig i 
planarbeidet å avklare hvilke problemstillinger som skal vurderes/analyseres i konsekvensutredningen. 
Utredningene vil bygge på eksisterende informasjon og feltkartlegging langs traséene. Hensikten med 
dette er å forsøke å oppnå optimale løsninger, samt å sikre at virkningene blir tatt i betraktning under 
planleggingen av tiltaket. Videre skal utredningen gjøre det mulig å ta stilling til om og eventuelt på 
hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.  

Etter at høringen av meldingen med forslag til utredningsprogram er gjennomført, vil forslaget 
eventuelt justeres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før det endelig fastsettes av 
samme etat.  

I en konsesjonssøknad vil virkningene av tiltaket, og forslag til avbøtende tiltak bli beskrevet med 
utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger, plan- og bygningslovens kapittel 14, og i NVEs 
veileder. 

Konsekvensutredningene vil for flere av temaene bli gjennomført som egne fagutredninger. 
Hovedtrekkene samles i et felles dokument hvor fagrapportene blir referert. Fagrapportene vil være 
tilgjengelige for alle.  

Foruten de generelle kravene om beskrivelse av tiltaket som er omtalt i nevnte forskrift og NVEs 
veileder, foreslås at tiltakets virkninger for følgende tema skal beskrives nærmere: 

 

LANDSKAP OG VISUALISERING 

 Landskapet i det berørte området beskrives, og landskapsverdiene vurderes.  

 De estetiske og visuelle virkningene av tiltaket beskrives og vurderes.  

 Tiltaket visualiseres fra representative steder. Dette gjøres dels med fotomontasjer og dels 
ved bruk av virtuelle datamodeller. 

 Eventuelle avbøtende tiltak skisseres og vurderes. 
 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

 Kjente automatisk fredede, vedtaksfredede og nyere tids kulturminner og kulturmiljøer i 
traséene og i influensområdet beskrives. 

 Kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi vurderes 

 Potensialet for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner vurderes.  

 Direkte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljøer beskrives og vurderes 
både for anleggs- og driftsfasen.  

 Det redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger for kulturminner og kulturmiljøer kan 
unngås eller reduseres ved plantilpasninger. 

 

FRILUFTSLIV OG FERDSEL 

 Viktige friluftsområder som direkte eller indirekte berøres av ledningen beskrives.  

 Det gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke dagens bruk (jakt, fiske, bærplukking, 
turgåing mv.), og områdets potensial for friluftsliv. 

 Avbøtende tiltak vurderes og beskrives. 
 

NATURMANGFOLD  

 
Naturtyper og vegetasjon 

 Verdifulle naturtyper og kjente kritisk truede, sterk truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste, 
beskrives. 

 Potensial for funn av ukjente kritisk truede, sterk truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste, 
vurderes.  
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Fugl 

 Fugl, herunder arter i Norsk Rødliste, ansvarsarter og jaktbare arter, som kan bli vesentlig 
berørt av tiltaket beskrives. 

 Det gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterk truede og sårbare 
arter, jf. Norsk Rødliste, gjennom forstyrrelser, områdets verdi som trekklokalitet, kollisjoner, 
elektrokusjon (strømgjennomgang) og redusert/forringet økologisk funksjonsområde.  
 
Andre dyrearter 

 Dyr som kan bli vesentlig berørt av tiltaket beskrives.  

 Det gjøres en vurdering av om viktige økologiske funksjonsområder for kritisk truede, sterkt 
truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste, i og i nær tilknytning til traséen(e) berøres av 
tiltaket.  
 
Marint naturmangfold 

 Viktige gyte- og oppvekstområder for fisk som kan berøres av tiltaket beskrives. 

 Bunndyrfauna som kan berøres av tiltaket beskrives. 

 Eventuelle kjente korallforekomster registreres og inntegnes på kart. Eventuelle virkninger av 
tiltaket på korallforekomster vurderes. 

 Eksisterende kunnskap om magnetfelt fra kabelanlegg og mulig påvirkning på fisk omtales.  
 

Påvirkning på havbunn 

 Eventuelle endringer i bunnforhold som følge av tiltaket beskrives kort. 
 
Avbøtende tiltak 

 Avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket for naturtyper, 
vegetasjon, fugl og andre dyrearter vurderes og beskrives. 

 

REISELIV OG TURISME 

 Viktige områder for reiseliv og turisme som direkte eller indirekte berøres av tiltaket beskrives.  

 Det gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke dagens bruk og områdets potensial for 
reiseliv og turisme. 

 Avbøtende tiltak vurderes og beskrives. 
 

VERDISKAPNING 

 Hvordan anlegget kan påvirke økonomien i berørte kommuner, herunder sysselsetting og 
verdiskaping lokalt og regionalt beskrives.  

 

MAGNETFELT 

 Magnetfeltet fra likestrømsledningen beskrives, og det gis en kortfattet oppsummering av 
hvordan magnetfelt fra likestrømsledninger kan påvirke helse.  

 

FISKERI OG HAVBRUK 

 Eventuelle virkninger for skipsfart og eksisterende ankringsområder og opplagsområder 
vurderes. 

 Militære øvingsområder og dumpingsområder for ammunisjon i sjø som berøres av traséen 
beskrives. 

 Eventuelle virkninger for fiskeri vurderes for anleggs- og driftsfase.  

 Eventuelle avbøtende tiltak vurderes og beskrives. 
 

JORD-, SKOG-, OG BEITEBRUK 

 Det skal beskrives i hvilken grad dyrket mark berøres av tiltaket. Eventuelle driftsulemper for 
jordbruk og husdyrbruk som følge av at kraftledningen etableres beskrives. 

 Tiltakets virkning for skogproduksjon og skogsdrift vurderes. 
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 Tiltakets virkning på annen kommersiell utnyttelse av utmark skal vurderes, herunder 
utnyttelse av bær-, vilt-, og fiskeressurser m.m. for foredling og salg. Videre vil det gjøres en 
vurdering av eventuelle virkninger for utleie av jakt- og fiske som del av inntektspotensialet i 
landbruket. 

 Avbøtende tiltak og eventuelle alternative driftsformer vurderes. 
 

LUFTFART OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 

 Virkninger for omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for 
luftfarten vurderes.  

 Virkninger for inn- og utflyvningsprosedyrene til omkringliggende flyplasser vurderes. 

 Eventuelle virkninger for lavtflyvende fly og helikopter vurderes. 

 Virkninger for andre kommunikasjonssystemer vurderes. 

 Eventuelt behov for merking av deler av luftstrekk i henhold til forskrift om merking av 
luftfartshinder beskrives.  

 

FORURENSNING 

 Støy fra kraftledningen og aktuelle VSC-stasjoner beskrives. 

 Det utarbeides et støysonekart for VSC-stasjonene. 

 Mulige kilder til forurensning fra anlegget beskrives, og risiko for forurensning vurderes.  

 Eventuelle virkninger for drikkevanns- og reservedrikkevannskilder beskrives. 
 

ANNEN AREALBRUK 

 Båndlagt areal beskrives. Eventuelle virkninger for eksisterende og planlagte tiltak i og 
nærheten av traséene vurderes.  

 Verneområder som blir berørt av tiltaket beskrives og vises på kart. Det skal vurderes hvordan 
tiltaket eventuelt vil påvirke verneverdiene og verneformålet.  

 Tiltakets eventuelle reduksjon av inngrepsfrie området tall- og kartfestes.  
 

FREMGANGSMÅTE: 

Utredningene vil omfatte planlagte tiltak på land og i sjø/vann. Utredningene baseres på eksisterende 
informasjon, befaringer i planområdet samt kontakt med relevante lokale og regionale myndigheter, 
organisasjoner og interessegrupper. 

Metodikk som benyttes i vurderingen av virkningene av kraftledningen koordineres med metodikken 
som benyttes i konsekvensutredningen på svensk side.  
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10. Litteratur og illustrasjoner  

10.1. Ord- og begrepsforklaring 

 

Arronderingsforhold 

Egnetheten til et jorde når det gjelder bruk av maskinelt jordbruksutstyr.  

Avbøtende tiltak 

Tiltak for å redusere negative virkninger fra en kraftledning. Dette kan blant annet være kamuflering, 
skånsom trasérydding, sanering av eksisterende ledningsnett og kabling. 

Byggeforbudsbelte 

Den delen av en kraftledningstrasé som er belagt med helt eller delvis byggeforbud. 

Effekt 

Energi eller utført arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W). 

Ekspropriasjon 

Grunneier/rettighetshaver må gi fra seg eiendomsrettigheter eller andre rettigheter uten å godta dette 
frivillig, mot at det i en etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning. 

Elektromagnetiske felt 

Kortform for elektriske og magnetiske felt som omgir alt elektrisk utstyr og strømførende ledninger. De 
elektriske feltene øker med spenningen, og kan forårsake oppladning av metallgjenstander som ikke 
er jordet. Magnetfeltet rundt en kraftledning er ikke avhengig av spenningsnivået, men av hvor mye 
strøm som går gjennom kraftledningen.  

Espoo-konvensjonen 

Konvensjon vedtatt: 25. februar 1991, i Espoo, Finland. Trådte i kraft:10. september 1997. Opphav i 
FN (United Nations Economic Commission for Europe).  

Flaskehals 

Situasjon som oppstår når utvekslingsbehovet i nettet overstiger overføringsgrensen. 

Fornybar energi 

Energi som blir fornyet, og ikke tar slutt innen overskuelig fremtid for eksempel vind-, vann- og 
solenergi. Fossilt brensel som kull, olje og naturgass regnes ikke som fornybar energi.  

Grønne sertifikater 

Sertifikater som tildeles produsenter av ny fornybar energi tilsvarende elektrisitetsmengden de 
produserer. Alle kraftleverandører forpliktes til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater.  

Hensynssone 

Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø. 

HVDC  

High Voltage Dirrect Current, høyspenning likestrøm 

Høyspenning 

Elektrisk energi med spenning høyere enn 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.  

Kamuflering 

Fargesetting av master og/eller matting av liner, isolatorer og lineoppheng for å redusere visuelle 
virkninger av kraftledninger. 
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Kantsoneeffekt 

Ryddebeltet fra en kraftledning gir en åpning i vegetasjonen som endrer livsbetingelsene (lysforhold, 
fuktighet, vindeksponering etc.) i overgangen mellom ryddebeltet og skogen.  

Kommuneplanens arealdel 

Angir hovedtrekkene i arealdisponering og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk 
som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.  

Konsekvensutredning 

Kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 

Konsesjon 

Tillatelse fra offentlig myndighet til å bygge og drive blant annet høyspenningsanlegg.  

Koronastøy 

Støy fra kraftledninger som høres som en knitring, og skyldes utladninger fra overflaten av de 
spenningsførende delene, særlig fra flater som ikke er avrundet.  

Kraftpris 

Pris på kraft. Prisen settes på Nord Pool, og er et resultat av tilbud og etterspørsel på kraftbørsen. 

Kilowattime (kWh) 

Enhet for energi. En kilowatt produsert eller brukt i en time. 

Kraftutveksling 

Handel med elektrisk kraft over landegrensene. Kraftbørsen Nord Pool organiserer den kortsiktige 
handelen. For kontrakter lengre enn seks måneder kreves særskilt konsesjon. For eksportavtaler av 
kortere varighet enn fem år er norske produsenter gitt kvoter på til sammen 5 TWh. Det er ikke fri 
import av elektrisk kraft.  

Landtak 

Sted hvor sjøkabelen kommer i land fra sjø/vann. 

Line Commutated Converters (LCC) 

Tyristorbasert omformeranlegg. 

Likestrøm (DC) 

Strømoverføring med konstant spenning over et gitt tverrsnitt. 

Melding 

Starten på den formelle delen av planleggingsprosessen for en kraftledning. Formålet med en melding 
er å informere om planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre. 

Masseimpregnert (MI) kabel 

Kabel med isolasjon av oljeimpregnert papir. 

Muffeanlegg 

Anlegg for overgang mellom kabel og luftledning. 

Nord Pool  

se Kraftutveksling  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Norsk statlig etat underlagt Olje- og energidepartementet, har ansvar for å forvalte vass- og 
energiressursene til landet. 

Olje- og energidepartementet (OED)  

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig 
energipolitikk. 
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Omformeranlegg  

Et omformeranlegg består av tradisjonelle elektrotekniske komponenter. I tillegg inneholder det også 
en ventilhall hvor omformingen mellom veksel- og likestrøm foregår. Omformeranlegget kan også 
inneholde ulike filtre som skal hindre at uønsket elektrisk forstyrrelse skal komme inn på strømnettet. 

Overføringskapasitet 

Den last som tillates, med hensyn til varmeutvikling, stabilitet og spenningsfall.  

Overslag  

Skjer når spenningen mellom to steder (faser eller jord) blir så stor at det finner sted et elektrisk 
overslag.  

PEX kabel  

Kabel med plastisolasjon. 

Polaritetsskift 

Spenningen endrer seg fra positiv til negativ verdi eller vice versa. 

Regionalnettet  

Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier. Regionalnettet transporterer ofte strømmen fram til 
den kommunen du bor; fra sentralnettet til det lokale distribusjonsnettet. Regionalnettet har ofte et 
spenningsnivå på 66 og 132 kilovolt. 

Ryddebelte  

Der ledningen går gjennom skog vil det normalt bli et ryddebelte (byggeforbudsbelte). 

Sentralnettet  

Transportnett for elektrisk kraft. Sentralnettet er det fysiske bindeleddet mellom kraftprodusent og 
regionalnett. Statnett er operatør for sentralnettet, og eier også storparten av det. Det norske 
transportnettet er organisert i de tre nivåene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett.  

Skillebryter 

En bryter i elektriske anlegg som benyttes til å skille anleggsdelene fra hverandre, men som, i 
motsetning til effektbryter eller lastskillebryter, bare kan betjenes i strømløs tilstand. 

Spenning 

Elektrisk spenning er et mål for den kraft som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning 
måles i volt (V) eller kilovolt (kV) =1000 volt. 

Spenningspolaritet 

Fortegnet på spenningen, dvs. enten positiv eller negativ verdi.  

Spotmarked 

Det kortsiktige kraftmarkedet som kjennetegnes ved at levering og betaling skjer samtidig.  

Statnett 

Et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet - inklusive 
kabler og ledninger til andre land.  

Strøm 

Transport av elektrisk ladning, måles i ampère, A. Elektrisk strøm kan klassifiseres som likestrøm eller 
vekselstrøm. 

Svenska Kraftnät 

Svensk statsforetak som forvalter svenske statens stamnett for elkraft, tilsvarende Statnett i Norge.  

Toppline 

Jordleder/lynavleder som henger høyere enn de strømførende liner på kraftledningen. 
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Transformatorstasjon 

En anordning som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning. 

Transistor 

En halvlederkomponent som anvendes i omformeranlegg, uavhengig av nettspenningen. 

Tyristor 

En halvlederkomponent som anvendes i omformeranlegg, avhengig av nettspenningen for å fungere.  

Vekselstrøm (AC) 

Strømoverføring hvor strømmen skifter mellom positive (+) og negative (-) spenninger hele tiden. 

Voltage Source Converter (VSC) 

Ny likestrømsteknologi, basert på transistorventiler i stedet for tyristorventiler. 
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