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1.

1NNLEDNING

Under Stortingets behandling av St meld nr 41 (1994-95) ble følgende vedtatt jamfør Innst S nr
114 (1995-96):
"Regjeringen må utarbeide en oversikt over energimengden og kostnaden ved å elektrifisere
olje- og gagfelt på norsk sokkel."

.

"red utarbeidelse av Plan for utbygging og drift (PUD) skal oljeselskapene pålegges å legge
fram en vurdering av elektrifisering av installasjonene framfor å bruke gassturbiner."
Olje- og energidepartemeiitet har som ansvarlig departement bedt Norges vassdrags- og
energiverk (NVE) og Oljedirektoratet (0D) om å utarbeide en oversikt over nødvendig
energimengde og kostnader knyttet til å bruke elektrisitet fra land til å forsyne innretningene til
havs, heretter omtalt som elektrifisering. Denne rapporten oppsummerer dette arbeidet.
Rapporten inneholder en oversikt over energiforbruket knyttet til petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel. Alle felt i drift og besluttet utbygd, samt funn med konkrete utbyggingsplaner
høsten 1996 er vurdert. De enkelte innretningerog grupper av innretningermed signifikant
kraftbehov er vurdert ut fra egnethet for elektrifisering. Med bakgrunn i dette omhandler
rapporten nærmere de deler av sokkelen som det innenfor nødvendig gjennomføringstid for
elektrifisering, både praktisk og teknisk sett, er mulig å forsyne med elektrisk kraft fra land.
Tilgjengeligheten på kraft og alternative energikilder blir gjennomgått. Ut fra dette er det
utarbeidet kostnadsanslag for å elektrifisere de enkeite felt på norsk sokkel. For å gi en bedre
indikasjon på kostnadseffektiviteten av de ulike tiltak er det beregnet såkalte tiltakskostnader,
kostnad per tonn redusert CO2. Dette danner et grunnlag for å sammenligne det å elektrifisere
innretningene med andre mulige tiltak innen petroleumssektoren. Det gir også et godt
utganuspunkt for å sammenligne med mulige tiltak innenfor andre sektorer.
Rapporten omhandler også en vurdering av mulige miøeffekter som følge av en eventuell
beslutning om elektrifisering.
Alle de økonomiske forutsetningene i denne rapporten, herunder kostnadstall, refererertil
basisår 1996.
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2.

SAMMENDRAG

Bakgrunn
Petroleumsaktiviteten sto i 1996 for i underkant av 23 prosent av de nasjona1eCO2-utslippene,
det vil si 9,1 mill tonn CO2. Av dette utslippet var 6,5 mill tonn CO2 relatert til
energiproduksjon i gassturbiner på faste innretninger.
Innretningenesom benyttes i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er vurdert med tanke
på en mulig kraftforsyning fra land, og gruppert i seks geografiske områder. De ulike
områdene er etablert gjennom en vurdering av antall innretninger, kraftbehov, levetid, tekniske
begrensninger og geografisk beliggenhet. Områdene er Ekofisk, Sleipner, Oseberg inkludert
Troll B Tampen, Troll eksklusiv Troll B og Norskehavet.
I fem av områdene er eksisterende kraftforsyningbasert på drift av gassturbiner. I det sjette
området, Troll, er eksisterende kraftforsyningbasert på kabel fra land. I dette området
forventes en sterk økning i kraftbehovet utover i tid både på grunn av nye utbygginger og økt
gassproduksjon.
Energiforbruk
Ut fra innrapportertmengde naturgass brukt til brensel i gassturbiner, tilhørende brennverdi og
virkningsgrader på anleggene, er energiforbruket for petroleumsvirksomheten i 1996 anslått til
i underkant av 10 TWh. Dette energiforbruket forventes å stige til cirka 14 TWh i 2002/2003. I
1996 sto de feltene som er inkludert i denne studien for 90 % av forbruket av elektrisk kraft
på sokkelen.
Kraftforsyning
Kraftforbruketpå fastlandet forventes å være lite påvirket av kraftbehovet på innretningene til
havs. Kraftoppdekningen til disse må derfor vurderes som tillegg til den kraftutbygging som
trengs for å dekke det innenlandske forbruket.
Kraftforbruketinnenfor alminnelig forsyning de nærmeste årene antas å øke med 1,5 % per år
med utgangspunkt i det temperaturkorrigerteforbruket i 1995. Kraftintensiv industri
forutsettes som i dag, å bruke omlag 30 TWh per år. Trollterminalen på Kollsnes vil i tillegg
etterhvert forbruke over 3 TWIl per år. For å dekke en slik forbruksutvikling regnes det med et
utbyggingsbehov på 5 TWh innen år 2005 og nær 14 TWh innen år 2010. Dette anslaget
inkluderer antatt virkning av energiøkonomisering.
Selv om det utvilsomt er et stort teoretisk potensial for energisparing gjennom
energiøkonomisering (enøk), er erfaringen hittil at det er en tung og vanskelig prosess å ra
realisert enøktiltak i et tempo som er stort nok til å gi reduksjon i totalforbruket. Det store
antall beslutningstakere som er involvert representerer utvilsomt et hinder. Andre grunner til
manglende realisering av enøk synes å være mangel på informasjon, begrenset motivasjon og
høye avkastningskrav hos tiltakshaver. Summen av alle enøktiltak i samfunnet har til nå bare
ført til en redusert takt på forbruksveksten. Også i tiden framover antas enøk bare å bidra til å
begrense takten i forbruksveksten.
Gjenværende utbyggbar vannkraft som er klargjort for konsesjonsbehandling utgjør en samlet
årlig produksjonsevne på cirka 17,5 TWh. Legges det til prosjekter som ikke er behandlet i
Samlet plan og prosjekter i Samlet plan kategori II (som ikke er åpnet for
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konsesjonsbehandling), har vi totalt cirka 30 TWh vannkraft igjen som ikke er vernet. Dette
potensialet må uansett betraktes som øvre grenser for hva som kan realiseres. En del prosjekter
vil ved en nærmere gjennomgang vise seg å være ulønnsomme, og for andre prosjekter vil
konfliktene med andre brukerinteresserog miljøhensyn være så store at konsesjon ikke vil bli
gitt. Dessuten må en forvente at mange prosjekter som videreføres til et konsesjonsvedtak, vil
bli beskåret underveis ut fra slik de i dag foreligger i Samlet plan.
Dersom forbruket i fastlands-Norge utelukkende skal dekkes med vannkraft, er det ikke
realistisk å anta at det er tilstrekkelig gjenværende utbyggbar vannkraft til i tillegg å kunne
dekke større deler av kraftforbruketpå innretningene til havs.
Gjenværende utbyggbar vannkraft domineres av små og mellomstore -p-rosjekter.Et
utbyggingsprosjekt av gjennomsnittlig størrelse, vil gi et energibidrag på 50 GWh per år. For å
bygge ut for eksempel 10 TWIl produksjonskapasitet kan det dreie seg om to hundre
prosjekter og et mangfold av mulige utbyggere. Vi har i dag ikke noe forum hvor en forsert
vannkraftutbygging i denne størrelsesorden kan initieres og drives igjennom. Gjenværende
utbyggbar vannkraft har stor geografisk spredning, og vil utløse behov for nettutvidelser og
nettforsterkninger. Utbygging av vannkrafter dessuten både tidkrevende og som oftest en
meget konfliktfylt prosess. Bare tidsaspektet vil utgjøre en betydelig hindring for at et
energibehov på 10 TWh kan utbygges innen år 2005.
Et alternativ til utbygging av vannkrafter gasskraft. Det vil her dreie seg om et begrenset antall
enheter som skal erstatte eksisterende gassturbiner på sokkelen. Forholdene ligger også bedre
til rette for at oljeselskapene, som vil være avtakere av kraften, kan engasjere seg i
gasskraftutbygging enn hva forholdet er i vannkraftutbygging. Byggetiden for gasskraftverk er
generelt også kortere enn for vannkraftverk. Større gasskraftverk av typen kombikrafIverkvil
ha en langt høyere virkningsgrad enn ved bruk av enkle gassturbiner. Det tilhørende
gassforbruket og dermed også CO2-utslippetvil reduseres ved bruk av en slik løsning. Bygging
av gasskraftverk kan også være kontroversielt.
Import er et tredje alternativ for oppdekning med elektrisitet fra land til innretningene på
sokkelen. Med de planlagte kablene mot kontinentet og i tillegg de eksisterende kabler mot
Danmark, er overføringsmuligheten fysisk til stede. Store deler av året vil det også være ledig
produksjonskapasitet i disse landene. I et liberalisert europeisk kraflmarked er det vanskelig å
se hva som ut fra dagens regelverk, kan hindre import til Norge dersom prisene skulle-gjøre
økt import lønnsom. Importert elektrisitet vil i det vesentlige være basert på
kullkraftproduksjon. Utslippene fra et vanlig kullkrailverk vil være omtrent de samme per kWh
som det de er på sokkelen i dag. Den totale CO2-gevinsten blir ved en slik kraftoppdekning blir
i beste fall lik null, eller også negativ dersom den importerte kraften produseres i eldre
kullkraftverk med lav virkningsgrad. Kraftoppdekning for sokkelen ved import fortoner seg
som et lite ønskelig alternativ, når målsettingen er å redusere de totale CO2-utslippene. Det vil
likevel høyst sannsynlig være et bidrag fra import ved eventuell landbasert elektrisitetsforsyning
av innretningene til havs.
Basert på det ovenstående er det mest realistiske alternativet for kraftoppdekning fra land til
innretningene på sokkelen at det bygges store kombinerte gasskraftverk. Det vil antagelig
være lettere å direkte knytte produksjonen fra disse kraftverkene til leveranser til sokkelen, enn
hva tilfellet vil være for vannkraft. Vannkraftforutsettes bare å kunne gi et begrenset bidrag til
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kraftoppdekningen for sokkelen. I en rent markedsbasert kralloppdekning må en dessuten
forvente et visst innslag av importert kullkraft.
Overføring
De effektmengdene som det er snakk om ved elektrifisering av innretningene på sokkelen må
hentes ut fra det norske hovednettet. For å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på denne kraften,
kan det være behov for å forsterke eksisterende overføringssystem. I denne studien er aktuelle
tilknytningspunkti kraftsystemet vurdert. Der det kan være nødvendig med forsterkninger, er
aktuelle tiltak med tilhørende kostnader inkludert. Det må understrekes at
kraftsystemplanlegging er en omfattende og tidkrevende prosess der mange forhold må
belyses. Innenfor rammene av dette arbeidet har det ikke vært mulig å gi noen fullstendig
framstillingav verken probtemstillingereller løsninger.
Utlegging av kabler til innretningene på sokkelen krever grundige studier av bunnforholdene i
kabeltraseene. Det er ikke lagt likestrøms sjokabler på dyp større enn cirka 500 meter, og
strekk i kabel ved utlegging vil være en begrensende faktor ved større dyp. Det er i denne
rapporten ikke tatt hensyn til de begrensnintwrvalg av kabeltrase legger på mulige
tilknytningspunkt i nettet.
Likestrømsoverføring er antatt å være nødvendig i fem av de seks vurderte områdene på grunn
av effektbehov og avstand til mulitzetilknytningspunkt på land. I det sjette området vil
vekselstrømsoverføring være teknisk mulig.
Innretningenetil havs har i dag installert systemer som er basert på vekselstrøm. Ved
overføring av likestrøm, vil det derfor være nødvendig å konvertere likestrøm til vekselstrøm
på innretningene. Konverteringsutstyret krever tilgang til betydelige arealer og vektkapasitet.
Ved utbygging av olje- og gassressursene til havs er innretningene optimalisert slik at unyttet
vekt- og arealkapasitet er begrenset. Stort arealbehov og tungt utstyr vil kreve egne
mottaksstasjoner i hvert område. Gjenbrukav gamle innretninger er ikke behandlet nærmere.
Det vil generelt være høyere driftskostnader ved gjenbruk av gamle innretningerenn ved
bygging av nye i broforbindelse med eksisterende innretninger.
Selv om en mottaksinnretninger installert, må det også foretas omfattende ombygginger på de
eksisterende innretningene. Dette er nødvendig for å ra plass til elektromotorene med
_
tilhørende utstyr som skal erstatte gassturbinene på innretningede.
For en del av produksjonsskipene som er under bygging, er det knyttet en spesiell utfordring til
at elektrisiteten må overføres gjennom skipets dreieskive. Det er i dag begrensninger med
tanke på hvilke ytelser som kan føres opp i dreieskiver med svivel og sleperinger. Pågående
utvikling tilsier at dette kan løses i løpet av få år, noe som det likevel vil være for sent å ta
hensyn til i allerede besluttede utbygginger med produksjonsskip.
Ny likestromsteknologi er under utvikling og kan bidra til å redusere vekt og arealbehov for
utstyret, men dette vil være noe ut i tid. Det er også under utvikling kabler som vil forbedre
vekselstrømoverføring. De første kablene av denne typen planlegges tatt i bruk i 1999/2000,
men kostnadene vil være betydelig høyere enn dagens kabelkostnader.
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Gjennomføring

Med bakgrunn i nødvendig tid for planleggingog gjennomføring av elektrisitetsforsyningfra
land, vil de områdene som er omhandlet i denne studien tidligst kunne være forsynt med
elektrisk kraft fra land i løpet av 2005.
Det er per i dag manglende kapasitet på verdensbasis for produksjon av likestrømskabler.
Dersom dagens produksjonskapasitet ikke utvides, vil det være begrenset ledig
produksjonskapasitet fram til 2002. Dette kan påvirke gjennomføringstiden.
Forsyning av ett eller flere områder med elektrisk kraft fra land krever at det etableres et
samarbeid mellom de ålike rettighetshavergruppene.

Kostnader

Tilleggsinvesteringerknyttet til å forsyne ibnretningene til havs i alle de seks områdene er
summert til 39,4 mrd NOK (1996 NOK), og varierer mellom 1,2 og 9,5 mrd NOK for de ulike
områdene. Samlet nåverdi av investeringeneer beregnet til 27 mrd NOK (7 % realrente før
skatt). Kostnadsestimat for kabler, elektriske installasjoner og mottaksinnretning er utarbeidet
av Oljedirektoratet, basert på grunnlag fra leverandørene Alcatel og Siemens. Kostnader for
forsterking av hovednettet og kostnader knyttet til transformatorstasjoner på land er basert på
vurderinger av Norges vassdrags- og energiverk. Det er forutsatt bygging av nye
mottaksinnretninger i hvert område, med unntak av ett område, Troll, som forutsettes forsynt
med vekselstrøm. Hvorvidt det eventuelt vil være lønnsomt å bruke noen av de eksisterende
innretningene, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Ombyggingsarbeidetpå innretningenevil være omfattende, og det er knyttet stor usikkerhet til
arbeidsomfang og kostnader. Også for felt under utbygging må det påregnes betydelige
ombyggingskostnader. For å unngå forsinkelser av prosjektene vil det være nødvendig å basere
kraftforsyningen på gassturbiner de første årene.
Okonomiberegningeneer foretatt for perioden 1997 til 2030 med 7 % diskonteringssats.
tillegg til investeringeneer driftskostnader for drift av mottaksinnretningene i hvert område
inkludert. Videre er det tatt hensyn til inntekter fra reduserte turbinkostnader på innretningene
og salg av frigjort gass. Verdien av denne gassen varierer i beregningene fra 20 til 70 øre per
Sm3.
Det er forutsatt kjøp av kraft fra nettet. To alternative måter å dekke opp kraftbehovet er
behandlet; full oppdekning med vannkraft og full oppdekning med gasskraft. Ved en eventuell
beslutning om å forsyne innretningenetil havs med elektrisk kraft fra land vil energibehovet
sannsynligvisi hovedsak bli dekt opp med gasskraft og noe vannkraft, men også med bidrag fra
importert kraft.
De samfunnsøkonomiskekostnadene ved kraftoppdekningfil sokkelen fra landbaserte
kraftverk er noe forskjelligom det dreier seg om vannkraft eller gasskraft. Men for begge
tilfeller regnes det i kostnadsberegningene med full utnyttelse av produksjonskapasiteten over
levetiden, og dermed avskrivingover krailverkenes fulle teknisk/økonomiske levetid. Herunder
forutsettes at produksjonskapasitet som frigjøres, ettersom forbruket på sokkelen reduseres,
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finner avsetningsmuligheter i det nordiske kraftmarkedetfor øvrig, og til priser som dekker
kostnadene.
Under disse forutsetninger er de samfunnsøkonomiske kostnader inklusive investeringer i
hovednettet for vannkraft framført til aktuelle uttakspunkter i hovednettet, beregnet til 27
øre/kWh (1996 NOK) i hele analyseperioden. Kostnadene for gasskraft er delt i
fierekomponenter; kapital- og faste driftskostnader, samt systemkostnader. . Disse utgjør
tilsammen 10 øre/kWh. I tillegg kommer brenselskostnader. Det er foretatt beregninger for
brenselskostnader fra 20 til 70 øre per Sm3.
I økonomiberegningene er det ikke tatt hensyn til økte inntekter som følge. av bedret
regularitet. Ved en omlegging fra bruk av gassturbiner til elektromotorer kan regulariteten på
innretningene forbedres noe. Dette vil i praksis gi en forsering av produksjonen, og ikke økt
produksjon fra feltene. Effekten av økt regularitet vil avhenge av hvor lang produksjonsperiode
som gjenstår for de enkelte felt.
Beregningene gir, med de nevnte forutsetninger, en samlet kostnad for å forsyne sokkelen på
fra 32 til 40 mrd NOK (7 % realrente før skatt), basert på en kraftoppdekning med vannkraft.
Intervallet er relatert til bruk av ulike gasspriser. Tilsvarende kostnad for gasskraft varierer fra
28 til 31 mrd NOK. For sokkelen varierer den gjennomsnittlige tiltakskostnaden med
gassprisen, fra 280 til 350 NOK per tonn redusert utslipp av CO2 for vannkraftoppdekning og
570 til 640 NOK per tonn redusert CO2 for gasskraftoppdekning.
De totale kostnadene forbundet med landbasert kraftforsyning for innretningene til havs vil
være lavest for gasskraft, men kostnader per tonn redusert CO2 blir lavere med vannkraft.
Tiltakskostnadene ved vannkraftoppdekning er tilnærmet det halve av tiltakskostnadene ved
gasskraftoppdekning. Forsyning av innretningene til havs med bare vannkraft vurderes som
mindre realistisk enn gasskraft.
De totale kostnadene ved å forsyne innretningene til havs med elektrisk kraft fra land avtar
med økende gasspris, enten oppdekningen skjer med vann- eller gasskraft. Også
kostnadsdifferansen synker med økende gasspris, både absolutt og relativt.
Tiltakskostnadene vil variere mellom de ulike områdene, noe som gjenspeiler investeringsnivå
og utvikling i behov for elektrisitet. Trollområdet har den lavest tiltakskostnaden, men forutsetningen for denne kostnaden er endret, se St meld nr 54(1996-97)/12/. Tiltakskostnaden
for bare Troll A og eventuelt deler av Troll C vil fortsatt være lave i forhold til sokkelen for
øvrig.
Ettersom det er flere rettighetshavere i hvert område vil kostnadene for ulike eierinteressene
være forskjellig. Dette er ikke vurdert nærmere.
C0i-avgift
CO2-avgiften er ikke inkludert i beregningene i denne rapporten. Redusert bruk av gass til
brensel til havs vil redusere innbetalt CO2-avgift med 12,4 mrd NOK diskontert. Det er da
forutsatt en CO2-avgift på 87 øre/Sm3, det vil si dagens avgiftsnivå. Ved oppdekning av
energibehovet til havs med bare gasskraft fra land, vil avgiftsreduksjonen ved innføring av en
tilsvarende CO2-avgift på gasskraft produsert på land tilsvare en verdi på 5,3 mrd NOK
diskontert.

8

Miljoeffekt
Virkningen på det nasjonale miljøregnskapet av å bruke elektrisk kraft fra land til å forsyne
innretningene til havs vil avhenge av om kraften produseres i vannkraftverk, i kombinert gassog dampkraftverk(kombikraftverk) eller om den importeres. Utslippsprognoser fra Grønn
skattekommisjons arbeid (inkludert utslipp fra Naturkrafts planlagte gasskraftverk) og
Oljedirektoratets prognoser for petroleumsvkksomheten utarbeidet høsten 1996, viser at ved å
forsyne sokkelen med landbasert gasskraft eller vannkraft kan de forventede nasjonale
utslippene reduseres med henholdsvis 5 % og 12 % i 2010.
Dersom sokkelen vurdbres isolert, vil reduksjonen være mellom 20 ptosent og 40 prosent
innen 2010, avhengig av oppdekning med gasskraft eller vannkraft.
Bygging av gasskraftverk på land for å dekke energibehovet til havs vil bidra til å redusere
utslipp av CO2 og NOx sammenlignet med dagens bruk av gassturbiner til havs, men kan gi
lokale forurensningsproblemer som forsuring og forringet luftkvalitet. Gjennomføring av et slik
prosjekt vil kunne møte betydelig motstand, sett på bakgrunn av erfaringene med Naturkrafts
eksisterende planer. Det å separere CO2i eksosgassen fra eventuelle gasskraftverk for
deponering på et egnet sted, er ikke vurdert i dette arbeidet.
Ved å anta at utbygging av ny vannkraft skal forsyne innretningene til havs, vil utslippene fra
petroleumsvirksomheten reduseres betydelig. Det er imidlertid tvilsomt om en slik
kraftoppdekning lar seg realisere. Vannkraflutbygginger medfører store naturinngrepsom
bidrartil å redusere artsmangfoldet og endre hydrologiske forhold. En så omfattende
utbygging av vannkraft kan komme i konflikt med betydelige verneinteresser.
Tiltak for å forsterke hovednettet har i den senere tid vist seg å være i konflikt med både lokale
og nasjonale miljø- og arealbruksinteresser. Det er ingen grunn til å tro at dette er en situasjon
som vil endre seg framover. De tildels omfattende tiltakene som utløses av kabler til sokkelen
vil bidra ytterligere til å båndlegge areal i allerede hardt pressede områder.
Oppsummering
De olje- og gassfelt som er vurdert for elektrisitetsforsyning fra land, stod i 1996 for 90 % av
kraftforbruketpå sokkelen. Med eksisterende teknologi og-nødvendig tid for planlgging og
gjennomføring vil områdene tidligst kunne være forsynt med elektrisk kraft fra land i år 2005.
Foruten kostnader forbundet med selve kraftanskaffelsen, dreier det seg om et ekstra
investeringsbehov på opp til 40 mrd kroner.
Kraftbehovet til de aktuelle områdene vil være cirka 10,5 TWh i år 2005, for deretter å
reduseres. Det mest realistiske alternativet for å dekke opp elektrisitetsbehovet vurderes å være
gasskraft fra land, med tillegg av noe vannkraft og innslag av import. Forsyning med gasskraft
fra land vil gi en årlige reduksjon i prognoserte CO2-utslipp med inntil to mill tonn.

Midlere tiltakskostnad varierer med gassprisen, fra 280 til 350 NOK per tonn redusert CO2 ved
oppdekning med vannkraft og 570 til 640 NOK per tonn redusert CO2 for
gasskraftoppdekning.
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Tiltakskostnadene, regnet i kroner per tonn redusert CO2-utslipp, varierer sterkt for de ulike
områdene. Elektrisitet fra land til hele eller deler av Troll området er beregnet til å kunne
gjennomfores til tiltakskostnader ned mot 200 NOK/tonn. For Haltenbanken ligger på den
annen side tiltakskostnaden opp mot 1200 NOK/tonn. Det er her forutsatt oppdekning med
gasskraft.
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3.

BAKGRUNN

3.1

Dagens energiforsyning

Energiproduksjon til drift av petroleumsinnretningene på norsk sokkel er det største
enkeltbidraget til utslipp av CO2 fra norsk petroleumsvirksomhet. I 1996 var 6,5 mill tonn CO2
av petroleumsaktivitens totale utslipp på 9,1 mill tonn relatert til utslipp fra gassturbiner og
energiproduksjon. Denne energiproduksjonen krevde forbrenning av 2,8 mrd Sm3 naturgass,
og utgjorde 5 % av brutto gassproduksjon på norsk sokkel i 1996. Figur 3-1 illustrererde ulike
forbrukerne av energi på innretningene til havs/1/.

VanninjeksjonGassinjeksjon

Figur 3-1 Fordeling mellom forbrukere av energi på norsk sokkel i 1993 i prosent/1/.
Bruk av gassturbiner dominerer kraftforsyningen på sokkelen. På de store feltene med høy
produksjon og lang levetid, er energibehovet naturlig nok størst. Gassturbinerbrukes både til
direkte drift av kompressorer og pumper, og til generering av elektrisitet. Fordelingen mellom
direkte drift og elektrisk drift er omtrent 60/40.
På de fleste innretningene er det installert turbiner som kan drives både med gass og diesel. Før
olje- og gassproduksjonen er kommet i normal drift, benyttes ofte diesel som brensel.
Dieselmaskineri fungerer også som supplement til den ordinære kraftforsyningen, for eksempel
ved nedstengning av produksjonen, ved boring og som nødkraft. For å møte krav til
kralldekning også i nødsituasjoner, kreves det i dag at det er installert et nødkraftsystem som
er uavhengig av hovedkraftsystemet.
Et fåtall innretninger har gassdrevne dieselmotorer (også kalt gassmotorer) i stedet for
gassturbiner. På nye felt under utbygging og med relativt lite kraftbehov, brukes i større grad
gassdrevne dieselmotorer til energiforsyning på innretningene. Denne løsning kan gi nesten
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20% lavere CO2-utslipp per energienhet, sammenlignet med konvensjonelle gassturbiner.
Utslipp av NOx øker derimot ved bruk av gassdrevne motorer.
I tilknytning til oljeproduksjon er det behov for tilførsel av varme. Dette energibehovet dekkes
blant annet ved gjenvinning av varme fra eksosgass, direktefyrte kjeler med gass eller olje som
brensel og elektriske kjeler. I dette arbeidet er det forutsatt at også varmebehovet på
innretningene dekkes med elektrisk kraft fra land. Muligheten for andre løsninger må bli
gjenstand for nærmere vurderinger før en eventuell realisering. Se for øvrig omtale i avsnitt
9.7.
Effektbehovet varierer med endringer i produksjonens sammensetning, produksjonsmetode og
reservoartrykk. Kapasitetedtil det installerte energiproduksjonssystemet vil dermed ikke kunne
utnyttes fullt ut over hele feltets levetid. I en studie under Oljeindustriens Landsforening
(OLF) Miljøprogram fra 19921-93, ble gjennomsnittlig virkningsgrad for gassturbinene på
sokkelen anslått til 28 %/1/. Virkningsgrad har siden denne studien ble utført, økt på grunn av
utskiftning og oppgradering av eldre turbiner. I tillegg utnyttes eksosvarme i stadig større grad,
slik at total virkningsgrad, som beregnes ut fra summen av mekanisk, elektrisk og termisk
bidrag, for de fleste felt i dag er over 30 %. Utviklingen mot en stadig forbedret virkningsgrad
forventes å fortsette.
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4.

4.1.1

VALG AV GEOGRAF1SKE OMRÅDER

Inuledning

Sokkelen er delt inn i seks geografiske områder som så er vurdert hver for seg. Områdene er
etablert utfra en vurdering av antall innretninger, kraftbehov, restlevetid til feltene og
geografisk beliggenhet. I de enkelte områdene er det tatt hensyn til eksisterende innretninger på
felt i drift, så vel som felt under utbygging og funn med konkrete utbyggingsplaner.
Innretningersom er forventet tatt ut av produksjon innen forventet sluttføring av et eventuelt
elektrifiseringsprosjekt, er ikke inkludert i det videre arbeidet.

4.1.2

Områder som er inkludert

De ulike områdene er etablert giennom en vurdering av antall innretninger, kraftbehov, levetid,
tekniske begrensninger og geografisk beliguenhet. Områdene er Ekofisk, Sleipner, Oseberg
(inkludert Troll B), Tampen, Troll (eksklusiv Troll B) og Norskehavet.
Effektbehovet i de ulike områdene vil variere over tid avhengig av oppstart og nedstengning av
innretninger, endringer i produksjonens sammensetning (herunder overgang fra olje- til
gassproduksjon) og produksjonsmetoder. Effektbehovet er beregnet ut fra kunnskap om
installert og planlagt installert effekt. Områdene og tilhørende dimensjonerende effektbehov er
sammenstilt i tabell 4.1 og vist i figur 4.1.
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Figur 4-1 Inndeling i geografiske områder og punkt for nettuttak på land
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Tabell 4-1 Områdeinndelingog effektbehovi de ulike områdene
Dimensjonerende

effekthehov (MW)
Avstand til land (km)
240
220

1

Område
Sleipner

2

Oseberg inkludert Troll B

475

150

3

Tampen

605

150-160

4

Norskehavet

400

200

5

Ekofisk

560

290

6

Troll eksklusiv Troll B

250

-

Totalt

--

70

2 655

Fem av områdene har eksisterende kraftforsyning basert på gassturbiner. I det sjette området,
Troll, blir kraftbehovet i dag dekket gjennom kabel fra land. Dette området vil imidlertid ha et
sterkt økende kraftbehov både på grunn av nye utbygginger og økt gassproduksjon på
eksisterende innretning. De ulike områdene er omtalt nærmere nedenfor.

Sleipner
I området inngår de tre innretningerSleipner A, Sleipner B og Sleipner T på Sleipner Øst og
Sleipner Vest. Disse innretningene er koblet sammen i et kabelnett. Innretningene har en
kraftforsyning basert på bruk av gassturbiner. Feltene er utbygd med bunnfaste betong- og
stålinnretninger, og innretningene opereres av samme selskap, Statoil.

Oseberg (inkludert Troll B)
I Osebergområdet inngår innretningene Oseberg A, Oseberg B, Oseberg C, Brage, Troll B,
Veslefrikk A og Veslefrikk B som alle er i drift. I beregningene er dessuten energibehovet ved
utbygging av Oseberg Øst, Oseberg Sør og Oseberg gass inkludert.
Utbygging av Oseberg Øst er besluttet, og feltet vil være i produksjon fra 1998. Oseberg gass
bygges ut med en egen innretning i broforbindelse med Oseberg A og vil være i produksjon i
1999/2000. Hoveddelen av effektbehovet til Oseberg gass vil dekkes av eksisterende anlegg på
Oseberg A. For Oseberg Sør er plan for utbygging og drift til behandling hos myndighetene og
start av produksjon fra feltet planlagt i 2000.
Veslefrikk er bygd ut med en fast boreinnretning (A) i broforbindelse med en flytende
produksjonsinnretning(B). Troll B er også en flytende produksjonsinnretning. De andre feltene
i området er bygd ut med bunnfaste stål- eller betonginnretninger. Veslefrikk A og B opereres
av Statoil, mens de øvrige innretningene opereres av Norsk Hydro.
Kraftforsyningene til samtlige innretningerenten er, eller vil bli, basert på gassturbiner.
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Tampen
Alle innretningene på Gullfaksfeltet (A, B og C), Statfjord B og Statfjord C, Snorre og Visund
er inkiudert i dette området. 1beregningene er også effektbehovet til Vigdis, Tordis, Gullfaksog Statfjord-satellittene medregnet. Disse feltene er bygd ut med havbunnsutbygginger knyttet
opp mot henholdsvis Snorre, Gullfaks og Statfjord. Alle innretningene i området med unntak
av Visund og Gullfaks satellittene, er i dag i produksjon. Statfjord A er ikke inkludert, siden
det forventes at produksjonen fra denne innretningenvil bli avsluttet innen et eventuelt
elektrifiseringsprosjekt kan være sluttført.
Innretningehe på Statfjord og Gullfaksfeltet er bunnfaste og bygd i betong. Snorre er en
strekkstagsinnretning og Visund skal bygges med en slakt forankret flytende
produksjonsinnretning.Produksjonsstart for Visund er planlagt i løpet av 1998. Det er tre
forskjellige operatører i området; Statoil, Saga og Norsk Hydro.
Kraftforsyningen på samtlige innretningerer basert på bruk av gassturbiner. Gullfaks B rar
kraft via kabel fra Gullfaks A.
Norskehavet
Området omfatter Heidrun, Draugen, Njord og Åsgard B. Heidrun og Draugen er i dag i
produksjon, mens Njord og Åsgard B vil være i produksjon i henholdsvis 1998 og 2000.
Heidrun er en strekkstagsinnretning av betong og Draugen en bunnfast betonginnretning. Både
Njord og Åsgard B er slakt forankrete flytere.
Produksjonsskipet på Åsgard, Åsgard A, er ikke tatt med i vurderingen på grunn av tekniske
begrensninger som er nærmere beskrevet i kapittel 8.4.
Området opereres av Statoil, Norske Shell og Norsk Hydro, og feltene er spredt over et
relativt stort geografisk område.
Kraftforsyningen på alle feltene er basert på gassturbiner.
Ekorisk
Området består av innretningene på feltene Valhall, Ula, Gyda, Tor, Hod, Embla, Eldfisk og
Ekofisk. Energibehovet til Hod og Embla dekkes i dag via kabler fra henholdsvis Valhalrog
Eldfisk: I tillegg er det forutsatt at energibehovet på 2/4-C, 214-K og det nye feltsenteret på
Ekofisk dekkes ved elektrisitet. Det antas at øvrige innretninger på Ekofisk beholder installerte
gassturbiner, og ikke kobles opp mot en elektrisk kable for området. Dette begrunnes med at
disse innretningene vil være i drift en begrenset periode etter omleggingen til nytt senter på
Ekofisk i 1998.
Al1einnretningene er bunnfaste og laget av stål. Det er tre operatører i området; Phillips,
Amoco og BP.
Kraftforsyningenpå alle innretningene i området er i dag basert på gassturbiner. Gassturbiner
skal også brukes på det nye Ekofisksenteret som vil bli satt i drift i 1998.
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Troll
Området består av Troll A og den planlagte innretningen Troll C. Troll A opereres av Statoil,
og Troll C vil bli operert av Norsk Hydro.
Start av oljeproduksjon fra Troll C er planlagt til høsten 1999.
Operatøren av Troll A arbeider med å tilrettelegge for økt gassproduksjon fra Troll A. I dag
forsynes Troll A via en 20 MW vekselstrømskabel fra land. Ved økt eksport fra feltet vil
kraftbehovet på innretningen, øke tilnærmet åtte ganger i forhold til kapasitet i eksisterende
kabel. Dette skyldes behov for å trykke opp gassen for videre transport til kontinentet, såkalt
prekompresjon. Tidligste start av prekompresjon på feltet vil være 1999/2000, og i dette
arbeidet er det lagt til grunn start i 2000.
Ut fra en geografisk betraktning ville det ha vært naturlig å inkludere Troll B i Troll-området.
Da dette likevel ikke er valgt, skyldes det at Troll B har eksisterende kraftforsyning basert på
gassturbiner, mens for Troll A og framtidige Troll C er det snakk om ny investering i
kraftforsyning på grunn av økt energibehov i området. Eksisterende system på Troll B opererer
dessuten på en annen frekvens enn Troll A og hva som er planlagt for Troll C.
4.1.3

Områder og innretninger som ikke er vurdert

Det har ikke vært foretatt kostnadsvurderinger for følgende områder.
Raider- og Heimdalområdet
Heimdal-innretningen vil i følge gieldende planer få et raskt avtagende energibehov, dersom det
ikke besluttes at andre felt og funn skal bruke innretningen framover. Heimdalinnretningen har
cirka 40 MW installert effekt i form av gassturbiner.
13aldervil etter planen være i produksjon sommeren 1997 og har omtrent 20 MW installert
effekt som gassmotorer. 1tillegg skal varme fra eksosgassen brukes i prosessen. Feltet bygges
ut med et produksjonsskip som har en teknisk levetid på 20 år.
1 området er det identifisert flere funn, men med unntak av Jotun og Grane foreligger det ingen
konkrete utbyggingsplaner. Rettighetshaverne for Jotun leverte plan for utbygging og drift i
januar 1997. Utbyggingsløsningen er basert på et produksjonsskip i tilknytning til en
brønnhodeinnretning. Operatøren, Esso har vurdert bruk av elektrisk kraft fra land for drift av
Jotun, og konkludert med at dette vil gi en merkostnad på vel 1,0 mrd NOK i forhold til bruk
av gassturbiner (se også omtale under 8.4)/2/. Søknad om plan for utbygging og drift for Grane
planlegges innlevert innen utgangen av 1998. Endelig utbyggingskonsept er ennå ikke definert.
På bakgrunn av begrenset kjennskap til framtidig effektbehov og utbyggingsløsninger er dette
området ikke behandlet videre i denne studien.
Friggområdet
Operatøren Elf planlegger å stenge ned Frigginnretningene i 2000, og produksjon fra
uteliggende felt vil da også stenges ned eller eventuelt omrutes til andre innretninger for videre
prosessering. På grunn av kort gjenværendeproduksjonstidfor feltenei områdeter det ikke

bebandletviderei dette arbeidet.
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Felt langt fra denne infrastruktur
Feltene Yme og Varg ligger henholdsvis 90 og 240 km fra land. Begge feltene har et lavt
effektbehov, har en begrenset produksjonstid (5 til 7 år) og ligger isolert i forhold til andre felt.
Ved vurdering av plan for utbygging og drift av Varg, ble vekselstrømsoverføring av kraft fra
land vurdert som alternativ energikilde. En slik løsning ble av operatøren Saga estimert til å gi
en tilleggsinvestering på cirka 1,2 mrd NOK ved utbygging /3/. Kostnaden vil være betydelig
høyere i dag. For Yme er det ikke , utført tilsvarende vurdering.
Norne ligger i Norskehavet, cirka 120 km fra Åsgard og er bygd ut ved hjelp av et kombinert
produksjons- og lagerskip. På grunn av tekniske begrensninger er ikke Norne inkludert i
vurderingenomkring bruk av elektrisk kraft fra land, jamfør nærmere omtale i avsnitt 8.4. Ved
innlevering av plan for utbyiggingog drift av feltet, vurderte operatøren St-atoil
tilleggsinvesteringene ved bruk av elektrisk kraft fra land til å være 1,4 mrd NOK (1994
kroner)/4/. Statoil estimerte den tilhørende reduksjonen i driftskostnadene til om lag 100 mill
NOK per år. I denne studien ble det ikke tatt stilling til tekniske gjennomførbarhet av en
eventuellelektrifisering.
Kompressorstasjoner
På Norpipe gassrørledning fra Ekolisk til Emden er det installert to innretninger, 1-1-7og B-11,
for kompresjon av gassen på vei til kjøperne på kontinentet. Disse stasjonene ligger på tysk
sektor, og bruken av H-7 og B-11 har vært nødvendig for å transportere tilstrekkelig mengde
gass gjennom rørledningen. Bygging av nye rørledninger vil redusere behovet for å bruke disse
innretningene, og i ODs prognoser er det forutsatt at de tas ut av bruk i 2000. Muligheten for å
ta elektrisk kraft fra land for å drive disse kompressorene er derfor ikke vurdert nærmere i
denne studien.
Draupnerer et knutepunkt for de fleste rørledningssystemene til kontinentet, men det foregår
ingen behandling eller kompresjon på innretningen. Innretningene har installert turbiner med
beskjeden effekt og som bare brukes i tilknytning til vedlikehold.
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5.

UTVIKLING I ENERGIFORBRUK I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Basertpå innrapportertmengde naturgass brukt til brensel i gassturbiner, tilhørende brennverdi
og virkningsgrader på anleggene, er energiforbruket i 1996 anslått til i underkant av 10 TWh
for petroleumsvirksomheten til havs. Dette energiforbruket forventes å stige til i underkant av
14 TWh i 2002/2003. 1 1996 bidro de innretningene som er inkludert i denne studien med
omtrent 90 % av forbruket av mekanisk energi på sokkelen.
Figur 5-1 viser forventet utvikling i energiforbruk på innretningene til havs framtil 2020, og
forventet utvikling for de områdene som omfattes av denne studien. Det er i dette arbeidet
forutsatt en utflating av energiforbruket i perioden fra 2020 til 2030. Ved prognosering av det
totale energiforbruketTor sokkelen, er det forsøkt tatt hensyn til en forventet utvikling av nye
petroleumsressurser i perioden. Det er imidlertid ikke foretatt detaljerte vurderinger omkring
muligheten for å fase funn og ikke-oppdagede ressurser inn til de felt og innretningersom
omfattes av studien. En stor andel av identifiserte funn og prospekter ligger i nærheten av
eksisterende innretninger, og fiere kan trolig produseres fra innretninger som er omfattet av
denne studien. Dette vil i såfall medføre at en større andel av framtidig energibehov faller
innenfor dekningsområdet for studien.
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Figur 5-1 Kraftbehov i perioden 1997 2020 for sokkelen samlet og for områdene omfattet av
denne studien'.
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Utviklingen i kraftbehov for de enkelte områdene vil som nevnt variere over tid. Alle
områdene, med unntak av Troll, vil ha et høyt kraftforbruki første del av perioden, mens
forbruket fra 2001/2002 er fallende. Trollområdet derimot har i dag et meget lavt forbrukav
kraft. Dette forbruket vil gradvis øke fram til 2015/2020 for deretter å avta, avhengig av
reservoaroppførsel og tidspunkt for økt gassalg fra området. Troll er med sine store reserver
og lange levetid ikke representativ for dagens situasjon på sokkelen.
Det er naturlig nok stor usikkerhet knyttet til prognosen for forventet kraftbehov på sokkelen,
og denne usikkerheten øker utover i prognoseperioden.
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6.

6.1

KRAFTOPPDEKNING

VED ELEKTRISITETSFORSYNING

FRA LAND

Innenlandsk kraftbalanse

Som bakgrunn for vurderinger av kraftoppdekningen ved elforsyning fra land gis det her først
en beskrivelse av et mulig forløp for kraftbalansenfor fastlands-Norge. Etter at energiloven
trådte i kraft i 1991 har myndighetene vært tilbakeholdne med å framlegge sterke syn på den
framtidige forbruksutviklingen for elkraft, og måltall for kraftutbyggingen blir ikke presentert.
Kraftbalansensom angis i det følgende er slik NVE tidligere har skissert mulig utvikling for
kraftforsyningen i Norge.
Tradisjonelt har framskrivningerav elektrisitetsforbruket vært based -påvurderinger av den
tekniske og økonomiske utvikling i samfunnet. Prisutviklingen for elektrisitet, både absolutt og
i relasjon til andre energibærere, har også veiet tungt.
I regjeringens forrige langtidsprogram (St meld nr 4 (1992-93)) ble det i "Basisalternativet"
regnet med en årlig vekst på 2 prosent i bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge for
perioden 1990-2010. De økonomiske vekstforutsetningene er ikke vesentlig endret i det siste
langtidsprogrammet (St meld nr 4 (1996-97)), som ble framlagt 7. mars 1997.
Følgende gjennomgående forbruksutvikling forutsettes derfor å kunne harmonere med hovedforutsetningene også i det siste langtidsprogrammet:
Bruttoforbruket i alminnelig forsyning øker med 1,5 prosent per år med utgangspunkt i det
temperaturkorrigerte forbruket i 1995. Det er herunder forutsatt en elektristetspris som
tilsvarer antatt balansepris i krallmarkedet, i størrelsesorden 20-25 øre/kWh. Dette prisnivået
kan sannsynliggjøres gjennom simuleringsberegninger for det nordiske kraftmarkedet, forutsatt
dagens energi- og miljøavgifter.
Kraffmtensiv industri forutsettes å ha et forbruk omtrent sorn på dagens nivå, 29 TWh netto
eller 29,9 TWIIbrutto per år i alle år fram til 2010.
Trollterminalen på Kollsnes kom i drift høsten 1996, og det planlagte effektbehov blir
etterhvert 200 MW. 1 2006 øker effektbehovet videre til 385 MW. Med 8 000 timers brukstid
tilsvarer dette 1,6 respektive 3,2 TWh per år.
Elektrokjelmarkedet antas i dag å være 9 TWh referert bruker. Markedet antas å øke til 10
TWh i år 2000 for deretter å flate ut.
Leveringsforpliktelser mot utlandet på mer langsiktige vilkår tiltar. Mot Sverige er det inngått
avtaler som i sum langt på vei fyller opp den såkalte 5 TWh-ordningen (avtaler om
krafteksport på inntil 5 TWh per år uten konsesjon), som for øvrig utløper ved utgangen av
1998. Norske aktører har inngått en rekke avtaler om krallsalg knyttet opp mot kablene til
•Danmarkog de planlagte kablene til Nederland og Tyskland. Her er Norge forp1iktettil å
levere energi på dagtid når belastningen er hoyest, men har på kommersielle vilkår mulighet til
å kjøpe energien tilbake i lavlastperioder. Fra I. oktober 2003, når alle de planlagte kablene er
satt i drift, utgjør de samlede forpliktende eksportkvanta vel 5,5 TWh på årsbasis. Samlet
overføringsevne på kablene sørover vil være minimum 2 800 MW. Praktiseringen av avtalene
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mot Danmark, Nederland og Tyskland vil antagelig likevel ikke innebære netto energieksport
fi-aNorge i normale vannår.
Samlet innenlandsk kraftetterspørsel for årene 2000, 2005 og 2010 er sammenfattet i Tabell 61 nedenfor. Elektrokjelmarkedet er utelatt da det ikke forutsettes å inngå i det energibehov
som det bør søkes dekning for i normale vannår.
Tabell 6-1 Innenlandskfastkraftetterspørsel. Alle tall i TWh og referert kraftstasjon
År
Alminnelig forsyning

,

Kraftintensiv industri
Troll-terminalen
Innenlandskfastkraftetterspørsel

2000

2005

2010

85,0

91,6

98,6

29,9

29,9

29,9

1,6

1,6

3,2

116,5

123,1

131,7

Vannkraftsystemet i Norge var ved årsskiflet 1996/97 utbygd til en produksjonsevne på 112,7
TWh i år med normale tilsig. Varmekraft er det lite av i Norge, og i de senere år har
produksjonen ligget på rundt 0,5 TWILEksisterende varmekraftstasjonertenkes å bidra med
en energiproduksjon på 0,7 TWh i fraintidig energibalanse.
Sikre utvidelser til produksjonssystemet utgjøres av prosjekter under bygging og
konsesjonsgitte prosjekter, der utbygger også på et senere tidspunkt har tilkjennegitt vilje til
utbygging. Slik sett er det bare 0,5 TWh ny kraft vi vet vil komme, og det innen 1999.
Naturkrafts to planlagte gasskraftverk, hver på cirka 350 MW og en samlet årlig produksjon på
5,6 TWh, har fått konsesjon av NVE, men konsesjonsvedtaket er anket til Olje- og
energidepartementet. Gasskraftverkenes skjebne er derfor forbundet med usikkerhet, og det
velges av den grunn ikke å la dem inngå i kraftbalansen. Dessuten skal kraften fra disse verkene
forutsetningsvis i stor grad eksporteres til Sverige og Finland.
Produksjonsevnen i det norske systemet vil under disse forutsetninger øke fra 113 TWh i 1996
til 114 TWh i 1999, for deretter å f1ateut. Fram mot år 2000 vil produksjonsevnen
sannsynligvis ikke kunne øke utover dette, og vi må forvente en noe anstrengt kraftbalansei
denne tiden. Etter år 2000 blir mulighetene gradvis bedre med bakgrunn i at vi fra i dag kan
planlegge for en optimal utbygging av produksjonssystemet.
Med hensyn til den innenlandske kraftbalansener utfordringen å på beste måte finne dekning
for differansen mellom innenlandsk forbruk og i tillegg sikre krafttilgang. Det betyr ikke nødvendigvis at hele gapet skal tettes gjennom egen kraftutbygging. Det forutsettes at
praktiseringen av utvekslingsavtalene mot Danmark og kontinentet vil gjøre det lønnsomt for
Norge å posisjonere seg slik med egen kraftutbygging at Norge i normale vannår blir
nettoimportør av kraft. Utnyttelsen av kablene forutsettes å være slik at vi eksporterer som
avtalt på dagtid, og at kommersiell kraftutveksling fører kraften tilbake om natten. Dermed
oppnås energinøytralitet. Fortsatt gjenstår omtrent 1/3 av kablenes overføringskapasitet som
unyttet og fortsatt disponibel for kommersiell kraftutveksling. Ettersom det er grunn til å anta
at vi i store deler av døgnet kan importere kraft fra avtalepartnerne til priser som er lavere enn
generell utbyggingskostnad for ny kraft i Norge, legges til grunn at 50 % av den ledige

22

overføringskapasiteten blir nyttet til netto import til Norge. Sverige forventes ikke å kunne
bidra positivt til den norske kratlbalansen, først og fremst på grunn av den usikre situasjon de
befinner seg i med hensyn til avvikling av kjernekraften.

Ut fra denne betraktning vil de årlige importkvanta som det kan være gunstig for Norge å
basere seg på, gradvis øke fra 1,5 TWh i år 2000 til 4,0 TWh fra 2004 når alle kablene er lagt.
Akkumutertutbyggingsbehov for ny kraft utover den halve TWh som vi vet blir bygget ut, blir
da 1,0 TWh i 2000, vel 5 TWh i 2005 og nær 14 TWh i 2010.
Tabell 6 2 Innenlandsk kraftbalansefor perioden 2000 -2010. Alle tall i TWh.
-

År

2000

Sikret krafttilgang

—

2005

2010

114,0

114,0

114,0

+Antatt nettoimport

1,5

4,0

4,0

+Akkumulert utbyggingsbehov utover sikret
krafttilgang

1,0

5,1

13,7

116,5

123,1

131,7

=Innenlandsk forbruk ekskl. elektrokjeler

6.2

Kraftoppdekning generelt

Norge har ikke fysiske begrensninger i egne energiressurser til å kunne bygge ut den
produksjonskapasitet for elektrisitet som er ønskelig innen overskuelig framtid. Vannkraft og
gasskraft framtrersom de mest aktuelle alternativer.

6.2.1

Vannkraft

Planlagte og mulige utbygginger
Det totale norske potensialet for teknisk/økonomisk lønnsom utbygging av vannfallsenergi til
elektrisitetsproduksjon er som sum av identifiserte prosjekter, beregnet til 178,3 TWIl midlere
årsproduksjon, se Figur 6-1. Av dette er 112,7 TWh bygd ut per 1.1.1997, og 35,3 TWh er
vernet mot utbygging. De resterende cirka 30 TWh er summen av konkrete prosjekter,
representert ved det produksjonspotensialet som til enhver tid vurderes som mest realiserbart.
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Utbygd 112,7 TWh

Under bygging0,2 TWh
Konsesjon gitt 1,5 TWh
Unntatt fra SP 2,1 TVVh/
Ikke behandlet i SP 2,5 TWh

\

SP kat. II 8,8 TWh

§I3 kat. I 15,3 TWh

'

Figur 6-1 Vannkrafipotensialet per 1.1.97
Samlet plan (SP) utgjør et viktig rammeverk for hvilke prosjekter som det kan søkes om
konsesjon for. Kategori II, som foreløpig ikke er åpnet for konsesjonsbehandling, omfatter 8,8
TWh. Samlet plan kategori I er derimot tilgjengelig for konsesjonsbehandling; til sammen 15,3
TWh. Dessuten kan det søkes om konsesjon for vel 2 TWh som er unntatt fra p1anen.2,5 TWh
er ikke behandlet i Samlet plan, og det er uvisst hvilken status disse prosjektene vil få. De
gjenværende vannkraftprosjektersom det er adgang til å søke om konsesjon for, kan rangeres
etter stigende kostnad som vist i Figur 6-2.
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Figur 6-2 Tilgjengelig vannkraftpotensial som funksjon av fastkraftkostnad, pengeverdi januar
1996, 40 års levetid og 7 % kalkulasjonsrente.
Vannkraftprosjektene inngår slik de er skissert i Samlet plan. For det meste dreier det seg om
prosjektskisser som ble utarbeidet i forste halvdel av 1980-årene. Dengang ble ikke effekt
tillagt noen særlig egenverdi. Forut for eventuell konsesjonssøknad vil prosjektene
nødvendigvis bli grundigere gjennomgått, og både prosjektutforming, produksjonsmengde og
kostnader kan bli endret for de enkelte prosjektene. Figuren ovenfor antyder at av prosjekter
som er åpnet for konsesjonsbehandling, kan vel 10 TWh bygges ut til under 25 øre/kWh.
Dersom også Samlet plan kategori Il tas med, vil til sammen omtrent 16 TWh kunne bygges ut
under samme kostnadsgrense.
Samlet plan kategori I med tifiegg av de øvrige prosjekter det kan søkes om konsesjon for,
utgjør et samla energipotensial på ca 17,5 TW11.Med tillegg av prosjekter som ikke er
behandlet i Samlet plan blir det 20 TWh. Omtrent 8 TWh av dette representerer opprustningsog utvidelsesprosjekter. Tilsammen dreier det seg om ovet -400 prosjekter, det vil si-at hvert
prosjekt i gjennomsnitt bare vil gi et energibidrag på 50 GWh.
Samlet plan kategori II, tilsammen 8,8 TWh, består alt overveiende av nye vannkraftprosjekter.
Også her domineres bildet av små prosjekter. Gjennomsnittlig prosjektstørrelse er under 50
GW11.Gjenværende utbyggbare vannkraftprosjekterer gjennomgående tenkt utbygd med
re1ativtstor effektinstallasjon. Brukstiden (det vil si årlig energiproduksjon dividert med
installert effekt) for kategori I prosjekter er i gjennomsnitt 3 000 timer, og nærmere 4 000
timer for prosjektene i kategori II. Ved en ny gjennomgang av prosjektene før en eventuell
konsesjonssøknad, er det grunn til å tro at effekt vil bli tillagt betydelig vekt, og at prosjektene
gjennomgående vil få en større effektinstallasjon, og dermed også lavere brukstid.
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Kostnader
Som det framgårav Figur 6-2, er kostnadsforholdene ved de gjenværende vannkraftprosjektenesvært varierende. Ved en nærmere gjennomgang av prosjektporteføljen er
det imidlertidall grunn til å forvente at prosjektene søkes tilpasset kostnader som markedet
aksepterer. Det kan innebære at dyre deler av prosjektene utelates i den endelige utformingen,
men også at effektinstallasjonen økes for å kunne møte en forventet øket etterspørsel etter
effekt. Et vannkraftverkmed god reguleringsevne har nemlig et betydelig inntektspotensial
utover hva bare selve energiproduksjonen tilsier.
Det er vanskelig å si noe generelt om verdien av effekt i forhold til verdien av energi ved
vannkraftutbygging,og dermed også om hvordan byggekostnadene blir å fordele mellom de to
komponenter. Her legges crettil grunn at vaimkraft i gjennomsnitt kan bykges ut til en
investeringskostnad på 2,70 NOK per kWh årlig produksjonsevne, medregnet renter i
byggetiden. Byggetiden er forutsatt å være tre år. Per TWh produksjonsevne blir
investeringsbehovet 2,7 mrd NOK. Med avskrivning etter annuitetsprinsippet over en levetid
på 40 år og 7 % kalkulasjonsrente, blir kapitalkostnaden for hver kWh produsert 20,5 øre.
Tillegges faste drifiskostnader på 1% av investeringen, det vil si 2,7 øre/kWh, blir resulterende
produksjonskostnad referert krallstasjon 23,2 øre/kWh. Kapittel 6.3.2 behandler nærmere de
spesifikke kostnadene ved drifi av innretningene til havs.

6.2.2

Gasskraft

Med tre ilandføringssteder for naturgass ligger forholdene fysisk vel til rette for bygging av
gasskraftverk i Norge. Gasskraftteknologien er under stadig forbedring, noe som gir seg utslag
i både synkende anleggskostnader og bedring i virkningsgraden.
Aktuelle gasskraftverk vil være kombinerte gass- og dampkraftverk (kombikraftverk) der
eksosgassen fra gassturbinene brukes til å produsere damp som ledes gjennom en dampturbin.
Dermed blir kraftproduksjonenbetydelig høyere enn ved bare gassturbindrift. For nye og større
kombikraftverkdomineres bildet av konstruksjoner der gassturbin, generator og dampturbin
kjøres med samme turtall på felles aksling. Dermed trengs det bare en generator, da denne er
felles for gass- og dampturbinen.Dampturbinenkan frikoples fra de to andre
hovedkomponentene. Dette er nødvendig ved start og stopp av anlegget. Den samlede ytelsen
for en slik kombikraftverk-modulkan i dag bli opp mot 400 MW. Ytelsen begrenses av
gassturbinstørrelsen. De største gassturbiner som er på markedet, har en ytelse på 260 MW. En
slik gassturbin avgir nok eksosvarme til å kunne underholde en dampturbinpå cirka 130 MW.
Virkningsgradenved ren elektrisitetsproduksjon fra kombikraftverk har vært i stadig
forbedring, hovedsakelig gjennom høyere forbrenningstemperaturi gassturbinen og flertrinns
dampsyklus. Flere av de største totalleverandørene opererer nå med virkningsgrader opp mot
60 % for framtidige anlegg.
Rent kostnadsmessig vil et gasskraftverk som kjøres jevnt med høy belastning framstå som et
gunstig alternativ til vannkraft. Figur 6-3 iHustrererhvordan resulterende produksjonskostnad
for et kombikraftverk kjørt som grunnlastverk avhenger av gassprisen. Til en total
produksjonskostnad på for eksempei 20 øre/kWh kan gasskraftverket betale opptil 80 øre/Sm3
for gassen. Det er da forutsatt at gasskrativerket ikke blir pålagt.å betale CO2-avgift.
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Figur 6-3 Produksjonskostnader for kraft produsert i et kombikraftverk. 8 000 brukstimer per
år, 58 % elektrisk virkningsgrad, kalkulasjonsrente 7 %

Et kombikraftverk på 350 MW bygd ved et av ilandføringsstedene for naturgass i Norge, vil
kreve en investering på cirka 1,8 mrd NOK inklusive renter i byggetiden. Byggetiden er da
forutsatt å være tre år. Faste klige driftskostnader blir 60 millioner kroner. Med 8 000 timers driftstid b1irårsproduksjonen 2,8 TWh. Ved bygging av gassfyrte kombikraftverk i denne
størrelsesklasse, blir byggekostnadene cirka 690 mill NOK per TWh årlig produksjonsevne, og
de faste driftskostnadene 21 millioner NOK per TWIL Kostnadene ved gasskjøp kommer i
tillegg.
Kraftbehovet for de fleste brukergruppervil imidlertid variere, og således avvike fra_
produksjonsprofilen til et grunnlastverk. Dersom kraftoppdekningen til slike brukergrupper
skal skje med energimessig grunnlag i gasskraftverk, må gasskraftverket vekselvis selge og
kjøpe kraft i markedet. Dersom kraft kjøpes i høyprissituasjoner og selges i lavprissituasjoner
blir kostnadene ved kraftoppdekking høyere enn hva Figur 6-3 viser. Forbruksprofilen på
innretningene til havs forutsettes å være slik at kraftoppdekning med gasskraft blir 2,3 ørelkWh
høyere enn illustrert i figuren. Denne merkostnaden kan betraktes som systemkostnader.
Med en virkningsgrad på 58 % vil gasskraftverk gi et CO2-utslipp på ca 0,375 mill tonn per
TWh. Det er denne virkningsgraden som er brukt for landbaserte gasskraftverk i denne
rapporten.
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6.3

Kraftoppdekning for drift av huireiningene til havs

Utvikling i kraftforbruketpå fastlandet i Norge forventes å være lite påvirket av kraftbehovet
til innretningene til havs. Oppdekningen av kraftbehovet til disse innretningene må dermed
vurderes som tillegg til den kraftutbygging som nødvendig for å dekke det innenlandske
forbruket.
De mest aktuelle alternativer for landbasertenergioppdekning til innretningene på sokkelen vil
være gasskraft, vannkraft eller importert kraft. Andre oppdekningsmuligheter kan være frigjort
elektrisitet gjennom energiøkonomisering (enøk) og andre fornybare energikilder.
Selv om det utvilsomt er et stort teoretisk potensiale for energisparing gjennom enøk, er
erfaringene hittil at det er tungt og vanskelig å ra realisert enøktiltak i et tempo som er stort
nok til å redusere totalforbruket. Det store antall beslutningstakere som er involvert
representerer utvilsomt en utfordring, men ellers synes hovedgrunnene til manglende realisering
av enøk å være manglende informasjon, begrenset motivasjon og høye avkastningskrav hos
tiltakshaver, ofte langt høyere enn de 7 % realrente som myndighetene legger til grunn i sine
beregninger. Summen av enøktiltak i samfunnet har til nå kun ført til reduksjon i
forbruksveksten. Også i tiden fremover antas enøk bare å bidra til begrensninger i
forbruksveksten. Det er regnet med enøk i anslaget for innenlandsk fastkraftetterspørsel som
vist i tabell
Bioenergi kan å gi et verdifullt bidrag til varineproduksjon i Norge, og kan derigjennom frigi
elektrisitet som brukes til oppvarming. Bioenergi framstårimidlertid ikke som direkte alternativ
til vannkraft eller gasskraft der en kan framskaffebetydelige mengder elektrisk kraft og på
basis av dette, inngå større kontrakter om kraftsalg. Vindkraft vurderes til bare å kunne bli et
supplement til elektrisitetsproduksjon i Norge. Selv de nyeste og største vindkraftturbinergir
svært liten elektrisitetsproduksjon, og kostnadene antas å være cirka 50 % høyere enn for
vannkraft. Elektrisitetsproduksjon fra solceller vil i overskuelig framtid sannsynligvis være
ubetydelig, og begrenset til lys i hytter og fyrlykter. Bølgekraft er fortsatt på forsknings- og
utprøvingsstadiet.

6.3.1

Kraftoppdekning med import

Import er mulig oppdekningsalternativ for kraftoppdekning fra land til innretningene på
sokkelen. Med de planlagte kabler til kontinentet på plass i tillegg til de eksisterende kabler
mot Danmark er overføringsmuligheten fysisk tilstede. Store deler av året vil det også være
ledig produksjonskapasitet i disse landene. I et liberalisert europeisk kraftmarkeder det
vanskelig å se hva som ut fra dagens regelverk kunne hindre import til Norge dersom prisene
skulle gjøre en økt import interessant. En eventuell import til Norge ville i så tilfelle i det
vesentlige ha ha sitt utspring i kullkraftproduksjon.Den totale COT-gevinstenblir ved
kullkraftoppdekning følgelig lik null, eller mest sannsynlig negativ dersom den importerte
kraften produseres i eldre kullkraftverkmed lav virkningsgrad. Det vil også være
overforingstap på grunn av lang avtand mellom produsent og bruker av kraft. Kraftoppdekning
ved import fortoner seg som et lite ønskelig alternativ når målsettingen ved kraftforsyningfra
land er å redusere de totale CO2-utslippene.

28

6.3.2

Kraftoppdekning

med vannkraft

Totalt gjenværende utbyggbar vannkraft er foreløpig vurdert til ca 30 TWh, hvorav bare 17,5
TWh er åpnet for konsesjonsbehandling. Det er ikke realistisk å regne med at hele dette
potensialet kan lede til utbyggingsvedtak. Den tradisjonelle konflikten mellom utbyggings- og
verneinteressene er på ingen måte bilagt, og selv om et prosjekt er plassert i kategori I i Samlet
plan, innebærer ikke det noe forhåndstilsagn om at konsesjon vil bli gitt. En del prosjekter vil
ved en nærmere vurdering trolig bli vurdert som ulønnsomme, og konflikten med andre brukerog miljøhensyn kan være så store at konsesjon ikke blir gitt av denne grunn. Dessuten må en
forvente at mange prosjekter som ledes til et utbyggingsvedtak, underveis vil bli beskåret ut fra
slik de i dag foreligger i Samlet plan.
Dersom forbruket til fastlands-Norge utelukkende skal dekkes med vannkraft, er det ikke
realistisk å anta at det er tilstrekkelig gjenværende utbyggbar vannkraft til også å dekke
kraftforbruketpå innretningene i petroleumsvirksomheten.
Gjenværende utbyggbar vannkraft har stor geografisk spredning, og vil generelt utløse behov
for nettutvidelser og -forsterkninger. Historiske oversikter over realiserte investeringer
indikerer at investeringer i overføringsanlegg gjennomsnittlig har utgjort cirka en tredjedel av
investeringene i produksjonsanlegg. I 6.2.1 er investering i vannkraftanlegg for forsyning til
innretningene til havs anslått til 2,7 mill NOK per TWh utbygd kraft. Følgelig skulle
investeringer i overføringsanlegg utgjøre 900 mill NOK per TWh. I rapporten er det imidlertid
redegjort for spesifikke nettforsterkningstiltak næruttakspunkt for kabler til
petroleumsinnretningene, slik at det i tillegg til disse bare antas nettinvesteringer på 450 mill
NOK per TWh ny kraft.
Samlet investeringsbehov per TWh ny vannkraft for forsyning av innretningene til havs blir
således 2,7 + 0,45 = 3,15 rnrdNOK. Spesifikke nettforsterkninger nær uttakspunktene
kommer i tillegg se kapittel 7. Faste driftskostnader i vannkraftverkene blir 27 mill NOK per
TWh produsert (det vil si årlig kostnad).
Det regnes med et gjennamsnittlig energitap på 3 % ved overføring fra vannkraftverkene til
termineringspunktene ved ilandføringsstedene.
Kostnadene ved krafloppdekning med vannkraft for innretningene på sokkelen beregnes her i
rapporten ut fra hva kjøp av vannkraft til priser lik selvkost beløper seg til. Dette regnestykket
ser slik ut:
Investering inkl renter i byggetiden :
Faste drifIskostnader:
Energitap fram til termineringspunkt:
Investeringer i hovednettet:
Sum, avrundet :

20,5 øre/kWh
2,7
0,7
3,4
27 øre/kWh
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6.3.3

Kraftoppdekning med gasskraft

Med hensyn til tilgang på energiressurser, vil det ikke være kvantumsmessige begrensninger for
kraftoppdekning til innretningene på sokkelen med landbasert gasskraftproduksjon.
Gasskraftverkene forutsettes lagt nær ilandforingsstedene for naturgass. Dette vil i hovedsak
også være de mest aktuelle uttakspunktene for kabler ut til sokkelen. Kostnadene ved
energioppdekning med basis i gasskraftproduksjon antas i rapporten å tilsvare kostnadene ved
kjøp av gasskraft fra et grunnlastverk med tillegg av systemkostnader.
Av Figur 6-3 framgår at for kraft produsert i et kombikraftverk med 8 000 timers brukstid
utgjør kapitalkostnader med tillegg av faste utgifter driftskostnader 7,7 øre per kWh. Ettersom
innretningene på sokkelen ikke harjevnt forbruk, og således avviker fra produksjonsprofilen
for gasskraftverket, vil det være nødvendig å kjøpe og selge kraft mot det øvrige kraftsystemet.
Kraftpriseni markedet vil gjennomgående være høyere om vinteren enn om sommeren, og
hoyere om dagen enn om natten. Det forutsettes her at kraftbehovet på sokkelen vil variere slik
at en energinøytral kraftutveksling mot det øvrige kraftsystemet vil innebære en
kostnadsøkning på 2,3 øre per kWh. Ved en gasspris på for eksempel 50 øre per Sin3 blir
brenselskostnaden cirka 7,5 øre per kWh. Når gasskraftverkene plasseres nær uttakspunktene
for kablene ut til sokkelen vil kostnadene for nettinvesteringer stort sett begrenses til de
stedsspesifikke nettforsterkningstiltakene nær disse.

6.4

Oppsummering kraftoppdckning

De mest aktuelle alternativerfor kralloppdekning til innretningene på sokkelen er gasskraft,
vannkraft og import. Importalternativetvil overveiende ha sitt utspring i kullkraftproduksjon,
og fortoner seg som et lite ønskelig alternativ når målsettingen er å redusere CO2-utslippene fra
energiproduksjon på innretningene til havs. Det er imidlertid realistisk å tenke seg at en mindre
del av oppdekningen vil komme fra importert kraft.
Utbygging av vannkraft er en tidkrevende og ikke sjelden konfliktfylt prosess. Tre år til
planlegging og tre år til bygging kan være et gjennomsnitt, men med store variasjoner omkring
dette. En innvending som kan reises mot en forsert vannkraftutbygging for å dekke et raskt
stigende kraftbehov på innretningenetil havs, er at det kan by på problemer å få utløst den
nødvendige utbyggingsvilje og ikke minst få innhentet utbyggingstillatelse tidsnok. Et
gjennomsnittlig gjenværende vannkraftprosjektgir bare et energibidrag på i underkant av-50
GWh. For å ratil for eksempel 10 TWh kan det dreie seg om tohundre prosjekter og et
mangfold av utbyggere. Det mangler i dag et forum hvor en slik utbygging naturlig kan
samordnes og drives igjennom.
Oppdekning med landbasertgasskrall begrenses ikke av tilgangen på energiressurser, og_vil
trolig gi den rimeligste kraftoppdekningen fra land til innretningene til havs. Bygging av
gasskraftverk kan som vannkraftverk,også bli svært kontroversielt. Det vil likevel dreie seg
om et svært begrenset antall enheter, og forholdene ligger mer til rette for at oljeselskapene
direkte kan engasjere seg i en gasskraftverkutbygging. Tiden for planlegging og bygging er
også kortere enn for vannkraft. Eventuelle gasskraftverk vil bygges nær uttakspunktene for
sjokablene, og ikke utløse behov for nettforsterkninger utover de som er spesifisert for disse

stedene.På grunnav elektrisitetsproduksjon
næruttakspunktenekandet sees bortfra
energitap i landforbindelsene.
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7.

7.1

NØDVENDIGE NETTFORSTERKN1NGER

I HOVEDNETTET

Nettforsterkninger i hovednettet som følge av ny krafttilgang

Kapittelet drøfter grunnlag og kostnader knyttet til forsterkning av hovednettet ved ulik
kraftoppdekning. Det gis en gjennomgang av de stedsspesifikke nettforsterkningstiltak som
valgte uttakspunkt for kabler til petroleumsinnretningene kan utløse.
7.1.1

Nettforsterkninger ved vannkraft

Det er vanskelig å si noe konkret om behovet for tiltak i hovednettet som følge av utbygging
av ny vannkraftutover_de tiltak som er behandlet nærmere under 7.2._Dersom kraften ut til
innretningene på sokkelen skal frambringesved ny vannkraftutbygging, vil det være nødvendig
å realisere en rekke nye vannkraftutbygginger. Det vil kreve mer omfattende undersøkelser for
å kunne si noe om hvilke nettinvesteringer i hovednettet nye vannkraftprosjekterutløser.
En metode for å komme fram til kostnader for hovednettstiltak ved vannkraftutbygging
generelt er gitt i kap 6.3.2. Disse kostnader er innarbeidet i kostnaden for
vannkraftoppdekning. I tillegg til de nettoforsterkningstiltak som er innarbeideti disse
kostnader kan det være aktuelt med mer stedsspesifikke nettforsterkningstiltak nær
uttakspunktene for kablene ut til innretningene på sokkelen. Disse er behandlet og gitt et
kostnadsoverslag i kap 7.2.

7.1.2

Nettforsterkninger ved gasskraft og import av kraft

Dersom økt kraftetterspørsel dekkes opp ved ny gasskraft eller import, vil
forsterkningstiltakene i hovednettet bli lavere enn ved vannkraft. Dette fordi det allerede i stor
grad er tatt høyde for forsterkningsbehovene ved import over likestrømskablene mot utlandet,
og at eventuell ny gasskraft kan legges nærmere uttakspunktene for nye likestrømsforbindelser
for elektrifisering av sokkelen. Nye tunge forbrukspunkt på Vestlandet vil ved import trolig
kunne utsette forsterkninusbehovet mellom ost og vest på Sørlandet.

7.2

Aktuelle tilknytningspunkt i det norske kraftsystmet

Kabelforbindelsene ut til innretningene på sokkelen må knyttes til det norske hovednettet.
ElTektbehovet er stort og det stilles strenge krav til leveringssikkerhet for forsyning av
innretninger på sokkelen. Det må understrekes at analyser for å komme fram til de mest
hensiktsmessige nettforsterkningstiltak er svært omfattende prosesser der det er mange
faktorer som det må tas hensyn til. De miljøer i Norge som har kompetanse til å
gjennomføre slike analyser har ikke vært forelagt problemstillingene som elektrifisering av
sokkelen aktualiserer, og nedenfor foreslåtte tiltak er basert på studier som cr initiert for å
løse andre problemstillinger enn elektrifisering av sokkelen.
I vurderingen av forskjellige nettilknytningsløsninger er det tatt utgangspunkt i eksisterende
stasjoner i hovednettet. Det kan også være aktuelt å etablere nye koblingsstasjoner for
eksisterende ledninger. I tillegg til investeringskostnadene i ledninger , kommer kostnader
ved utvidelser eller nybygging av koblingsstasjoner. Innsats av nye komponenter i
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kraftsystcmet innebærer også kostnader til ctablering av nye adkomstveier, servicebygg,
relevern etc. Det vil føre for vidt å komme inn på alt dette i denne sammenheng. Noen
typiske kostnader for koblingsanlegg i hovednettet er likevel gjengitt nedenfor:
Kostnad per bryterfelt 420 kV:
Kostnad per bryterfelt 300 kV:

7,9 mill NOK
6,3 mill NOK

1 oversikten fra 7.2.1 til 7.2.4 cr de punktenc i hovednettet som kan være aktuelle som

uttakspunkt for likestrømsforbindelser for forsyning av innretningene på sokkelen vurdert.
Det understrekes at grundigere analyser må gjennomføres for å kunne si noe mer konkret
oin nettforstekningstiltak som følge av forsyning av innretningene på sokkelen. Forsyning
av innretningene på sokkelen må sees i sammenheng med forsyning av kraft til industri og
alminnelig forbruk innenlands.
vurderingen av tilknytningspunktene i nettet som gitt nedenfor er det ikke tatt hensyn til
eventuelle begrensninger som følge av uegnete bunnforhold utenfor disse punktene.
Utlegging av kabler til innretninger på sokkelen krever grundige studier av hunnforholdene.
For eksempel har Statnett gjennom ført omfattende studier over lang tid for å komme fram
til mulige tras6er for likestrømsforbindelsene til kontinentet.
Likestrømsforbindelsene ut til innretningene har en såpass høy kostnad at det vil være
hensiktsmessig å la ett tilknytningspunkt forsyne flere felt som naturlig hører sammen. Her
cr det bare sett på de kostnadene som påløper til forsterkningstiltak i hovednettet innenlands
som følge av termineringspunktenes plassering. 6.3

7.2.1

Forsyningen

Nettforsterkningstiltak

av Ekoriskområdet
ved tilknytning

i Lista, Feda eller Tonstad

For forsyningen av Ekofiskområdet utpcker Lista seg som det punkt i hovednettet som
ligger nærmest. Lista har vært vurdert som uttakspunkt for likestrømsforbindclscne til
kontinentet, men i stedet falt valget på Tonstad og Feda. Lista ble vurdert til ikke å være et
sterkt nok punkt i nettet, og ville ha utløst behov for forsterkninger av ledningene mellom
Lista og Feda. Derfor ble Feda og Tonstad valgt som lokaliteter for de tre
omformerstasjonene for til likestrømsforbindelsene til kontinentet.
Anbefalte nettforsterkningstiltak som følge av de nye likestrømsforbindelsene til kontinentet
vil gi cirka 300 MW ledig kapasitet på overføringen nord/sør forutsatt 3x800 MW kapasitet
på likestrømsforbindelsene. Del er imidlertid bare gitt konsesjon på kraftutveksling med
kapasitet 3x600 MW. Dagens likestrøms kabelteknologi gjør det mulig å lage
likestrømskabler med overføringskapasitet helt opp mot 800 MW, og det er mulig denne
kabeltypc vil bli valgt for likestrømsforbindelsene til kontinentet. En slik løsning fordrer at
utvekslingsavtalene må reforhandles for å utnytte kapasiteten fullt ut, noe som det ikke er
usannsynlig vil skje.
Velges den nettforsterkningsstrategien som er meldt og konsesjonssøkt, og
likestrømsforbindelsene realiseres med en utvekslingskapasitet på 3x600 MW, vil det
følgelig være tilstrekkelig kapasitet i nettet til forsyning av Ekofisk-innretningene med
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konsesjonssøkte og forhåndsmeldte forsterkningstiltak i hovednettet. Da vil hovednettet ha
en Iedig overføringskapasitet på eirka 900 MW i nord/sør.letning.
Behov for kapasitet utover 300 MW (ved kraftutveksling over likestrømsforbindelsene på
3x800 MW) utløser ytterligere forsterkningstiltak. Statnett ser for seg følgende
forsterkninger som aktuelle hvis det viser seg å være behov for ytterligere kapasitet i
nord/sør hovedaksen på Sør-Vestlandet:
- ombygging av ledningen Lyse - Tonstad
- ombygging av ledningen Tonstad - Solholm
Surn

216 mill NOK
122 mill NOK
338 mill NOK

Disse tiltak vil gi tilstrekkelig kapasitet i hovedaksen nord/sør for uttak av 500 MW i Lista.
Det må vurderes nærmere om et av tiltakene nevnt ovenfor, vil være tilstrekkelig for å gi
den nødvendige kapasitet.
Plassering av omformerstasjonen inn i landet fordrer at likestrømsforbindelsen må
forlenges. For omsøkte plassering i Feda og Tonstad cr det konsesjonssøkt likestrøms
luftledning fra kabeltermineringsstedet inn til Feda og Tonstad. Denne
likestrømsforbindelsen er kostnadsberegnet til 2,8 mill NOK per km. I Feda er det tatt
høyde for framtidig plassering av en ckstra omformerstasjon om det sencre blir aktuelt å
legge en fjerde kabel til kontinentet. Denne ledige plassen kan eventuelt utnyttes til en
omformerstasjon som forsyner innretninger i Ekoliskområdet. Valg av en slik løsning må
selvsagt avklarcs med eventuelle planer for en fjerde likestrømsforbindelse til kontinentet.

7.2.2

Forsyniugen av Sleipnerområdet

Nettforsterkningstiltak ved tilknytning i Kårstø
Kommer det et gasskraftverk på 350 MW på Kårstø, vil dette ikke utløse ytterligere
nettforsterkningstiltak utover de som utløses av nye likestrømsforbindelser til kontinentet.
Kårstø er selv uten et gasskraftverk ct sterkt punkt i nettet, og en ytterligere belastning for å
forsyne Sleipnerområdet, vil ikke gi uakseptabel overlast ved intakt nett.
Imidiertid kan uttak av kabel i Kårstø komme i konflikt med utvidelsesplaner industrien har
i området. For å forsterke forsyningen inn til området har det vært foreslått en ledning fra
Ulla/Førre-området ut til Kårstø, for eksempel:
- Ny 300 kV ledning Liastølen - Kårstø:

eirka 150 - 185 mill NOK

Et annet, men langt dyrere prosjekt vil være en kabel over Boknafjorden:
- Ny 300 kV kabel Stølaheia - Kårstø:

eirka 1400 mill NOK.

Dette prosjektet ble lansert som et alternativ til forsterkningen av forsyningen inn til
Stavangerregionen, og det er ikke sett på om løsningen vil gi tilstrekkelig forsterkning av
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forsyningen inn mot Kårstø. En ren kostnadsbetraktning tilsier at dette prosjektet er uaktuelt
i forhold til ledningen Liastølen - Kårstø.
Tilknytning til Kjelland eller Bærheim fordrer at ledningen Lyse - Stokkcland bygges.
Denne ledningen er konsesjonssøkt for å bedre leveringssikkerheten inn mot Stavangerområdet. I tillegg vil denne ledningen ha hovednettsfunksjoner ved nye
likestrømsforbindelser til kontinentet. Det er en kombinasjon av disse to funksjonene som
var NVEs systemtekniske begrunnelse for å innvilge konsesjon. Konsesjonsvedtaket er
anket, og saken er nå til behandling i Olje- og Energidepartementet.
Nettforsterkningstiltak ved tilknytning i Kjelland
Det kan være nødvendig med nettforsterkninger i nord/sør aksen tilsvarende de som nevnt
for Lista-alternativet (forsyningen av Ekofiskområdet) for samtidig å sikre forsyning til
likestrømsforbindelsene mot kontinentet (totale investeringskostnader opp mot 338 mill
NOK). Bygges ledningen Lyse - Stokkeland kan forsyningen til et likeretteranlegg
opprettholdes med ledningene Stokkeland - Kjelland - Åna-Sira, også ved utfall av en av
ledningene. Et eventuelt uttakspunkt for likestrømskabel for forsyningen av innretningene i
Sleipnerområdet i Bærheim eller Kjelland krever nye undersøkelser av
forsyningssikkerheten inn mot Stavanger-området ved forskjellige feilsituasjoner. Det vil
være uheldig om forsyningen av innretningene til hav går på bekostning av
leveringssikkerheten innenlands.
Nettforsterkningstiltak ved tilknytning i Bærheim
Kjelland vil være å foretrekke som tilkoblingspunkt framfor Bærheim, ellers gjelder de
samme bemerkninger som ovenfor. Kjelland er i utgangspunktet et sterkere
tilknytningspunkt enn Bærheim, og vil også komme mindre i konflikt med forsyningen av
Stavanger.

7.2.3

Forsyningen av Oseherg, Tampen og Troll

Nettforsterkningstiltak ved tilknytning i Kollsnes
Forsterkningsbehovet ut til Kollsnes avhenger litt av om det etableres et gasskraftverk der
eller ikke. NVE har innvilget konsesjon på et gasskraftverk på 350 MW. Nettet inn måt
Bergensområdet har blitt grundig analysert, og følgende forsterkningstiltak kan utløses av ct
likeretteranlegg på Kollsnes som forsyner innretninger på sokkelen:
ny forbindelse inn mot Bergen:
enten:
132 kV ledning Frøland - Helldal
eller:
300 kV Samnanger - Arna

cirka 35 mill NOK
cirka 95 mill NOK

Begge anlegg cr konsesjonssøkt, og NVE har ikke avgjort hvilket anlegg som vil få prioritet
i den videre kraftsystemplanleggingen.
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ny forbindelse fra hovednettet inn mot INK-området:
- 420 kV ledning Sima - Samnanger

cirka 345 mill NOK

(inkl. 420/300 kV transformering i Samnanger)
I tillegg kan det være nødvendig med en tredje ledning ut til Kollsnes, eventuelt
oppgradering av eksisterende 132 kV ledninger til 300 kV spenningsnivå. Dette avhenger av
gasskraftverk på Kollsnes og forbruksutviklingen for gassterminalen på Kollsnes og hvor
mye av instailert effekt på sokkelen som skal forsyncs fra land.

7.2.4

Forsyningen av Norskehavet

Nettforsterkningstiltak ved tilknytning i Namsos
Namsos er ved intakt nett ct sterkt nok punkt i nettet til å tåle belastningen av en
omformerstasjon for forsyning av innretninger på sokkelen. Ved feil i nettet kan det bli
spenningsproblemer i Namsos, noe som kan avhjelpes for eksempel ved lastbortkobling.
Forbruk lokalisert såpass langt nord i hovednettet vil avhjelpe en til tider anstrengt
lastflytsituasjon på ledningene gjennom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Dette avhenger
selvsagt noe av hvor ny elektristetsproduksjon er lokalisert.
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8.

8.1

OVERFØRINGSTEKNOLOGI

TIL IIAVS

Valg av løsning

For overføring av elektrisk kraft over lange strekninger står valget mellom likestrøms- (DC)
eller vekselstrøms- (AC) teknologi. Over landjorda er AC-luftledninger suverenc hva angår
teknisk/økonomiske forhold. Dette er årsaken til at AC-luftledninger er den mest utbredte
måte å transportere elektrisk kraft på over lange avstander. For svært lange
overføringsavstander kan riktignok likestrøms luftledninger være konkurransedyktige.
Der det er nødvendig å benytte kabel, for eksempel over lengre sjøstrekninger, er det i stor
grad avstanden som avgjør om det er teknisk og økonomisk hensiktsmessig å velge DCeller AC-teknologi.
Ved DC-overføring kreves innsats av en omformerstasjon i begge ender av kabelen,
forutsatt at det ikke er et likestrømssystem som skal forsynes. Kostnadene til disse
omformerstasjonene må veies opp mot innsparte kostnader ved billigere kabelteknologi for
DC-kabel enn for tilsvarende AC-kabel. I tillegg har både AC- og DC-teknologi tekniske
fordeler og ulemper som må veies opp mot hverandre. Disse er forsøkt oppsummert i
vedlegg.
Ved bruk av AC-overføring cr det kahclens ladestrøm som begrenser kabelens lengde, og
vil i de fleste tilfeller for elektrifisering av sokkelen være den begrensende faktor. Kabelens
ladestrøm "stjeler" overføringskapasitet, og for en gitt lengde vil ladestrømmen ha
"Okkupert"hele kabelens overføringsevne. Maksimal kabellengde for en AC-kabel
avhenger av spenningsnivå og en opererer mcd en kritisk lengde for forskjellige
spenningsnivå (i størrelsesorden 20 - 50 km for de høyere spenningsnivåer).
Utforming av høyspenning likestrømssystem (HVDC) er omhandlet i vedlegg. Det er i dag
cirka 50 FIVDC prosjekter i verden som er satt i drift. Av disse er majoriteten monopolare
og bipolare anlegg, og det finnes ct par multiterminal systemer. Det er en økende interesse
for HVDC anlegg, utløst delvis på grunn av deliberaliseringen av de nasjonale
kraftmonopoler og delvis på grunn av HVDC-anleggets fordetaktige tekniske egenskaper.
Den økende interessen vil frambringe stadig billigere og teknisk bedre løsninger, men
fortsatt vil HVDC-prosjekter i stor grad bære preg av å være "one-of-an-art"-prosjekter.
Spesielle forhold som må vektlegges ved utformingav HVDC-systemer er omtalt i vedlegg.

8.2

Pålitelighet

Feilstatistikker for AC- og DC-sjøkabler cr tilnærmet lik, og sannsynligheten for feil er
liten. Det kan antas en feilsannsynlighet på cirka 0,3 feil per 100 km per år for sjøkabel.
Dersom kabel graves ned reduseres risikocn for mekaniske feil, og med utgangspunkt i at
75 % av alle feil er av mekanisk karakter, har vi en feilsannsynlighet på cirka 0,075 feil per
100 km per år for nedgravd kabel. Disse svært lave feilsannsynlighetene må veies opp mot
kostnadene ved redundans (reserve) i forsyningskablene.
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og denne viser at tilgjengeligheten
Det er ført statistikk på leveringssikkerheten i
ligger opp mot cirka 94 %. Tilgjengeligheten avhenger av både sannsynligheten for feil for
de forskjellige komponenter som inngår i HVDC-systemet, og den vedlikeholdsstrategi som
velges. Typisk ligger prosenttallene for utilgjengelighet for vedlikehold høyere enn for feil.
For å redusere nedstengningstid ved vedlikehold, hør vedlikehold planlegges til tider da
belastningen på systemet er lav, og dermed bidra til økt energitilgjengelighetstid.
Kabelleverandører antar en reparasjonstid på cirka 10 dager, både for høyspennings
vekselstrømskabel (HVAC) (opp til 145 kV) og HVDC kabel (opp til 400 kV)/5/.
Feilsøking og identifikasjon av feilsted er relativt enkle operasjoner. Dersom det ikke er
fartøy tilgjengelig for_reparasjonsarbeidet, viser erfaringene fra Nordsjøen at samlet
mobiliserings- og reparasjonstid for kabler kan være inntil 1,5 måned.

8.3

Oppsummering for vaig av overforingssystem

Den teknologiske utviklingen gjør kabler både for AC- og DC-overføring stadig billigere
per overført mengde elektrisk kraft. En åpenbar kostnadsfordel for DC-sjøkabler framfor
AC-sjøkabler er at DC-kabler bare trenger en (monopolar) eller to (bipolar) kabler per
overføring, mens AC-kabler må ha minst en kabel for hver faseledning (det vil si minst tre
kabler). For store overføringsbehov kreves flere kabler for hver faseledning. AC-kabel og
DC-kabel vil også ha litt forskjellig oppbygning, noc som går i økonomisk favør av DCkabelen for de høyere overføringskapasiteter.
Dagens DC-kabelteknologi muliggjør overføring av inntil 800 MW per kabel for sjøkabel.
Produksjonskostnadene for DC-kabler er lavere enn for AC-kabler, og dette i tillegg til
lavere tapskostnader, må dekke inn kostnader for de to omformerstasjonene, en i hver ende
av DC-kabelen. For overføringsavstander over 150 til 200 km vil DC-kabeloverføringen
være økonomisk konkurransedyktig med AC-kabeloverføringen. Ved høye spenningsnivå
vil også DC-kabeloverføring være det eneste reello alternativ for kortere avstander.
Multiterminal og andre DC-topologier er behandlet i vedlegg.
På grunn av de lange avstandene og nødvendig effekt vil høyspent likestrømsoverføring
HVDC være eneste praktiske løsning i fem av de seks vurderte områdene. I ett av
områdene, Troll, vil det være aktuelt med vekselstrømsoverføring.
Innretninger til havs som er bygd før 1990 har i stor grad system basert på 60 Hz, og om
disse systemene skal forsynes fra land vil det i alle tilfeller være nødvendig med
omformerstasjoner for omforming fra 50 Ilz til 60 Hz. En slik omformer vil bestå av et DC
mellom-trinn, derfor vil kostnadene til likerettere påløpe uavhengig av om overføringen fra
land haseres på likestrøms- eller vekselstrømsteknologi.
Innretningene på sokkelen har så storc krav til sikkerhet i strømforsyningen at det bare vil
være bipolar teknologi som opplyller disse. Imidlertid kreves ikke 100 % reserve, for å
opprettholde kritisk forsyning vil det være tilstrekkelig med 67 % reserve. Dette innebærer
at begge likestrømskablene i konfigurasjonen dimensjoneres for 67 % av dimensjonerende
belastning. Omformerstasjonene dimensjoneres for 100 % av dimensjonerende belastning.
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8.4

Overføring av elektrisk kraft til produksjonsskip

/6/
Produksjonsskip roterer fritt i horisontalplanet. En tradisjonell innføring av rørledningerog
kabler blir dermed umulig, og det må brukes en dreieskive.
Det er i dag mulig å bygge dreieskiver med svivel og sleperinger, for vekselspenninger (AC)
opp til 36 kV med maksimal strøm på 600 A eller vekselstrøm opp til 3000 A med høyeste
spenning på 11 kV. En slik type dreieskive vil bli brukt på Åsgard og Norne, og planlegges
brukt på Jotun. De skisserte ytelsene er ikke tilstrekkelig for de energibehov og
overføringsavstander som er aktuelle for de planlagte produksjonsskipene: Av disse to
grenseytelsene er spenningsnivået det teknologisk vanskeligste å øke.
Med en viss utviklingsinnsats kan det om noen år være mulig å håndtere kabler med høyere
ytelser i dreiveskiver. Ombygging av eksisterende produksjonsskip vurderes likevel som lite
aktuelt. Ombygging av dreieskiver vil være arbeids- og tidkrevende. I ombyggingsperioden må
feltet stenges ned. Det er også usikkert om ombyggingsarbeidet kan skje på feltet, eller om
skipet må dokksettes.
For allerede vedtatte utbygginger basert på produksjonsskip er ferdigstillelsen av prosjektene
kommet så langt at det ikke vil være mulig å endre design av svivelen uten store forsinkelser i
prosjektene. Videre er det som nevnt ennå ikke utviklet dreieskiver som kan håndtere
nødvendig effektbehov. Produksjonsskip er derfor ikke behandlet nærmere i denne studien.

8.5

Ny teknologi

Innen likestrøms-teknologien (DC) foregår det en produktutvikling som tilsier at lettere og
mindre plasskrevende utstyr er underveis, men det vil trolig gå lang tid før produktene blir
konkurransedyktige med dagens kommersielle løsninger.
Et eksempel på ny teknologi er bruk av statiske fasekompensatorer i stedet for roterende.
Dette vil gi mer kompakte og lettere innretninger. I tillegg vil vedlikeholdskostnadene gå
kraftig ned. Kostnadene for en statisk omformer er omtrent det dobbelte av den tradisjonelle
roterende fasekompensatoren /7/.
Den raske utviklingen av krafielektronikkgjør det også mulig å kombinere harmoniske filtre
med fasekompensering i en enhet, noe som kan gi betydelig plassbesparelser.
På noe lengre sikt vil det bli tatt i bruk slukkbare krafthalviedere som GTO (Gate Turn Off) og
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) i omformere. Dette er komponenter som vil redusere
størrelsen på omformerne betraktelig. I tillegg vil disse spenningsstyrte krafthalvlederne
redusere (og i mange tilfeller fierne) behovet for fasekompensering og filtrering. Det er i dag
igangsatt pilotprosjekter for overføring av 150 MW med bruk av GTO transistorer i USA, men
det er langt fram før GTO med disse ytelsene er kommersielt tilgjengelig.
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Også når det gjelder vekselstømsoverføring introduseres det nye løsninger som kan overføre
store kraftmengder over vesentlig lengre avstander enn dagens teknologi tillater. Ved å erstatte
tradisjonelle papirisolerte kabler med gassisolerte rør (GITL) kan samme effekt overføres 500
km mot tidligere 50 km /8/. Gassen i rørene erN, og SF6. Teknologien er utviklet og første
kommersiell bruk er planlagt i 1999. Kostnadene er optimistisk estimert til 3-4 ganger høyere
enn dagens sjøkabler.
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9.

TEKNISK UTFORMING AV OVERFØRINGSLØSNINGER

TIL HAVS

Det er vurdert hovedsaklig to ulike løsninger for overføring av elektrisk kraf i kabel fra land til
innretningentil havs, enten likestrøm eller vekselstrøin. Energiforsyningen på innretningene er
basert på vekselstrøm. For fem av seks områder vil likestrømsoverføring være nødvendig på
grunn av avstand fra land og krallbehov. Ved overføring til Troll-området vil det derimot være
teknisk mulig å bruke vekselstrøm, og vekselstrømsoverføring til Troll er forutsatt i dette
arbeidet.
9.1

Utstyr på land og kabler

Likestromskabler
Det er svært vanskelig å gi gode anslag på kabelkostnader, da dette er et marked dominert av
noen få tilbydere som konkurrererom få, men ofle store prosjekter. Spesielt for dagens
situasjon er at nye likestrømsforbindelser til kontinentet, i tillegg til et par andre store
prosjekter, vil legge beslag på størsteparten av produksjonskapasiteten på verdensbasis. I lys av
dette forventes et vist prispress i markedet.
1 dette arbeidet er det innhentet kostnadsanslag for kabler, inkludert kostnader knyttet til
legging og installasjon, fra en leverandør, Alcatel Kabel Norge. For forsyning av innretningene
til havs er det av pålitelighetshensyn valgt bipolar teknologi, det vil si to kabler der en kabel
kan opprettholde store deler av leveringen.
Vekselstromskabler
Kostnadene ved produksjon, legging og installasjon av vekselstrømskabler er basert på
opplysninger fra leverandøren.
Omformerstasjoner
Her er det gitt anslagsvise kostnadstall for omformerstasjoner. Aktuelle størrelser og antall for
omformerstasjonene er gitt i Tabell 9.1.
Tabell 9-1 Effektbehov, størrelser og tilknytningspunkt for omformerstasjoner på land.
Område
Ekotisk
Sleipner

Oseberg (inkl Troll B)

Effektbebov (MW) Tilknytningspunkt
560 Lista
250 Kårstø
Kjelland
Bærheim

Omformere (MW)
2 X 500
2 X 250
2 X 250
2 X 250

Tampen

475
605

Kollsnes

2 X 1000

Troll
Norskehavet

250
450 Namsos

2 X 500
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Generelt har vi en avtagende grensekostnad (NOK per MW) for økende ytelse på
omformerstasjoner. Som et utgangspunkt kan en grensekostnad på 1,1 mill NOK per MW
benyttes for omformerstasjoner i et bipolart system i størrelsesorden 200 - 800 MW og 120
- 400 kV. For omformerstasjoner finnes det flere tilbydere enn for kabel, og prisene cr
dermed mer forutsigbare.
Det er ikke tatt høyde for kostnader til bryterfelt, kompenscringsutstyr, kabelmuffer o.1.
Kostnadene for dette vil være beskjedne i forhold til kabel- og omformerkostnadene.

9.2

Mottaksstasjon til havs ved likestromsoverforing

For å dekke nødvendig effektbehov må strømmen overføres som likestrøm til fem av de seks
vurderte områdene. Strømmen må da konverteres til vekselstrøm ute på feltet, noe som krever
at utstyr som transformatorer og strømrettere installeres på, eller i nærheten av den aktuelle
innretningen. Denne typen utstyr er per i dag ikke utviklet for bruk til havs, og utstyret er
meget plasskrevende. Innretningene som brukes til olje- og gassproduksjon er optimalisert med
tanke på de funksjonskrav som er lagt til grunn ved bygging, og tilgjengelig vekt- og
arealkapasitet for nye formål er som oftest svært begrenset. Selv om alt utstyr knyttet til
dagens drift av turbiner og motorer fjernes, vil det vanskelig dekke arealbehovet som er
påkrevet dersom konverterinesutstyr skal instafteres.
På grunn av de ovennevnte problemene er det i kostnadsberegningene forutsatt at det er behov
for en egen mottaksinnretning i hvert områder, der likestrøm konverteres til vekselstrøm.
Videre er det ei kostnadsestimatene lagt til grunn bruk av dagens teknologi. Framtidig
teknologi er omtalt i avsnitt 8.5. Figur 9.1 viser mulig layout for en mottaksinnretning, og i
tabell 9.2 er arealbehovet for utstyr på mottaksinnretningene i de ulike områdene anslått.
Arealbehovet er estimert ut fra en generell vurdering, og ved en konkret utbygging er det
nødvendig å foreta detaljerte beregninger for å sikre en effektiv arealutnyttelse. Siemens har
bidratt med datagrunniag for Figur 9.1 og Tabell 9.2.
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DC mottak 1

jøling
Ventil hall pol 1

Transformator område 1

DC mottak 1

Kjøling

Ventil hall pol 1

Transformator område 2

AC filter

AC filter

tilhørende utstyr

tilhørende utstyr

AC kabel

AC kabel

Figur 9-4 Arealplan for mottaksinnretning, kontrollrom er ikke inkludert.
Mottaksinnretningen i hvert område er plassert i broforbindelse med en av de eksisterende
innretningene i områdene Ekofisk, Sleipner, Oseberg og Tampen. Dette for å redusere
drifiskostnadene. Plassering av mottaksinnretningi forhold til eksisterende innretningeri
området er valgt ut fra vurderinger omkring energibehov, restlevetid og type innretning. I stor
grad er det forutsatt at mottaksinnretningen plasseres ved den største energiforbrukeren.
I Norskehavet er det ikke mulig å plassere en mottaksinnretning i broforbindelse med
planlagte innretningeri området. Dette skyldes stort havdyp, samt at den største forbrukereni
området er en slakt forankret flyter. Det er derfor forutsatt at en ny flyter brukes som
mottaksinnretning i Norskehavet. Flyteren må ha helikopterdekk og mulighet for overnatting,
da det ikke er mulig å dra nytte av eksisterende innretningeri området.
Tabell 9-2 Arealbehov for utstyr på mottaksinnretning2
Område
Sleipner
Oseberg
Tampen
Norskehavet
Ekofisk

Total lengde (m) Maks bredde
(in)
38
54
45
64
69
84
69
84
69
84

2 Kontrollronter ikke inkludertog

Totalt areal
(m2)
1800
2280
4740
4700
4740

nodvendigareal må settes av for kontrollrompå hver mottaksinnretning.
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9.3

Bruk av eksisterende innretninger som mottaksstasjoner

Dersom en innretning i et aktuelt område ikke skal brukes til videre petroleumsproduksjon, kan
det være mulig å bruke den som mottaksstasjon for elektrisk kraft. Statoil har vurdert bruk av
Gullfaks B og Statfjord A som mottaksinnretninger i sin studie "Elkraftfra land"16/.
Konklusjonen i studien er at kostnadene knyttet til vedlikehold og drift av en kald innretning
blir uforholdsmessig høye i forhold til driftskostnadene på en ny innretning broforbundet til en
eksisterende.
Generelt vil driftskostnadene knyttet til mottak og distribusjon av elektrisk kraft (ombygging,
drift av utstyret, vedlikehold og logistikk) minimaliseres hvis en ny innretning plasseres med
broforbindelse til den største brukeren av elektrisitet i området.
Ombyggings- og vedlikeholdskostnader for eksisterende innretninger er svært usikre. I verste
fall må hele dekket på innretningen bygges om for å ra integrert både boligkvarter og
nødvendig elektrisk utstyr innenfor eksisterende areal, alternativt vil det være nødvendig å
utvide arealet. Nedstengningstidspunktet for produksjon er også svært usikkert.
'Erfaringsmessig vil ofte ny teknologi og bedre reservoarutnyttelse bidra til bruk av innretninger
lenge etter opprinnelig antatte nedstengningstidspunkt. Før det eventuelt besluttes å forsyne
innretningene med kraft fra land, bør det utfores nærmere studier om gjenbruk av eksisterende
innretninger.

9.4

Fordelingssystem ved likestromsoverfering

Fra en sentral mottaksinnretning vil effekten bli fordelt ut til de forskjellige innretningene.
Størrelsen på overført effekt og avstanden mellom innretningene tilsier at et overføringssystem
basert på vekselstrøm kan brukes. For alle de aktuelle innretningene vil fordelingsspenningen
være høyere enn systemspenningen på innreiningen. Det må derfor installeres nye
transformatorer på innretningene for å ta ned overføringsspenningen til innretningenes
bruksspenning.
For å opprettholde dagens høye tilgjengelighet (flere generatorer på hver innretning) vil det
være naturlig å benytte ringinating innen et område. Ringmating medfører at innretningen kan
forsynes fra to kabler slik at det fortsatt tilfores effekt selv om det skulle oppstå feil på den ene
kabelen. Ringmating mellom innretning A, B, C, D, E og F-er illustrert i Figur 9-2I-.-

B

(

DG-kabel fra land
nretning
rinMottaks,----- "----,

E

•,

(

A

)

Figur 9 21 Eksempel på ringmating mellom innretningene
-
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Avhengig av alder på innretningene kan både 60 Hz og 50 Hz nett bli brukt i samme område.
For å knytte disse innretningene opp i felles distrubusjonsnett, må det installeres
frekvensomformere.
For overvåking og kontroll bør det legges fiberoptiske kabler i overføringskablene mellom
innretningene. Det må tas hensyn til følgende forhold:
stasjonære spenningsvariasjoner
dynamiske spenningsvariasjoner
- kortslutningsforhold
- overharmoniske svingninger (forvrenging av nettspenningen)
- pålitelighet
fleksibilitet
Ingen av de ovennevnte forhold burde være teknisk uoverkommelige, men de vil stille krav til
utformingene av systemene og igjen påvirke kostnadene. Se også omtale i vedlegg.
9.5

Kabelinnforing

Kabler koblet til en innretningvil sette krav til beskyttelse for påvirkning fra vær og bølger.
For noen av innretningene kan allerede ferdig installertej-rør brukes for inntrekking av kabel.
Disse j-rørene er ofte tiltenkt andre formål og det vil derfor være en kostnad forbundet med
annen bruk. 1 denne studien er det derfor forutsatt at det blir installert nye føringsrør for
kabeltrekking.
Hovedkablene til mottaksinnretningene kan ha dimensjoner som nødvendiggjør føringsrør på
8"-12". Føringsrør for kabler mellom innretningene innen ett og samme område kan ha mindre
dimensjoner. Det antas at en velger en løsning der rørene festes på utsiden av plattformleggene.
Rørene vil måtte gå cirka 50 meter under havflaten for å unngå bølgepåvirkning.
For faste innretningerer den største kostnaden knyttet til å montere festeanordninger for
rorforingene, da dette må skje under vann. Dersom en klampe først er installert, koster det lite
å henge på flere føringsrør. Kostnaden for selve rørene er små i forhold til festeanordningene.
For kostnadsformål er det brukt en standard dimensjon på 10" for alle føringsrør. Dermed
brukes samme kostnad per rørføring.
I Statoils studie "Elkraftfra land " frajuni 1996 /61 er en slik installasjon beskrevet og
kostnadssatt for en betonginnretning. For stålinnretningerantas det at det er muligå klampepå
tilsvarende føringsrør som på betonginnretningene. Det antas videre at kostnaden blir i samme
storrelsesorden. Også for ikke roterende flytere brukes samme kostnadsestimat som for faste
innretninger.
Kostnader for kabel-inntrekninganslås til 10 mill NOK/innretning pluss 0,5 mill NOK per
foringsrør.
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9.6

Ombygging av eksisterende anlegg

Ved omlegging til drift med elektrisitet fra land må eksisterende gassturbingeneratorer erstattes
med omformere og lokale transformatorer. Gassturbiner som i dag brukes til direkte drift av
kompressorer, erstattes med elektrisk motordrift. På grunn av belastning på nettet blant annet
ved oppstart av motorene, er det nødvendig at motorene kan kjøres med variabelt turtall.
Effekten til turbinene, som eventuelt skal erstattes med elektrisk motordrift av kompressorene,
er mellom 4 og 28 MW, og motorene vil koste i størrelsesorden 1,6 til 2,2 mill NOK per
MW/8/. For ytelser mindre enn eller lik 10 MW er det forutsatt bruk av asynkronmotorer, men
ved behov for større ytelser er det i dette arbeidet forutsatt bruk av synkronmotorer. Volum og
vektestimat for synkrommotorog gassturbin av samme størrelse framgår av Tabell 9-3.
Tabellen viser at volumbehovene ved synkronmotorer /8/ og gassturbiner er i samme
størrelsesorden. For å gi plass til motorene er det dermed i det videre arbeidet forutsatt at
eksisterende gassturbiner fjernes fra innretningene ved omlegging til drift med elektrisk kraft
fra land.
Ved mer inngående studier knyttet til konkrete tilfeller, må mulighet for å beholde en eller
flere gassturbiner som reserve studeres nærmere.
Tabell 9-3 Volum- og vektestimat for synkronmotor og gassturbin på cirka 20MVA.
Gassturbin

Svukronmotor mcd tilhorende utstyr
Tranfonnator
storrelse (m)
2 X(4 X3 X5)

Omformer.
storrelse (m)
10 X 2 X3

Motor.
storrelse
(m)
6X5X4

totalt volum
(m3)
276 _

samlet
vekt
(tonn)

storrelse
(m)
115

27 X 3,5 X 3

totalt
volum
(m3)

totalvekt
(tonn)
284

160

Kostnader knyttet til ombygging av innretningene er hentet fra ulike studier om elektrisk drift
av innretningene til havs. Det er benyttet nøkkeltall knyttet til installert effekt og effekt knyttet
til kompressordrift for å beregne ombyggingskostnader på innretninger som ikke er omfattet av
disse studiene.

9.7

Driftskostnader

y-

Det vil være nødvendig å vedlikeholde mottaksinnretningene, og det vil dermed være
kostnader knyttet til tilsyn og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdskostnadene til
mottaksinnretningen i Norskehavet vil være noe høyere enn på de andre mottaksinnretningene.
Dette på grunn av lengre transport for vedlikehold og tilsyn.
Dersom gassturbiner erstattes med elektrisk kraft fra land vil dette redusere driftskostnadene.
Gassturbiner krever en del vedlikehold, mens elektriske motorer er tilnærmet vedlikeholdsfri.
Vedlikeholds- og drifIskostnadene for turbiner er typisk mellom 7 og 10 øre per Sm3 forbrent
gass.
Ved å ta elektrisk kraft fra land vil behovet for å brenne naturgass på innretningene reduseres
betydelig, og gassressurser frigjøres for annet bruk. Forutsatt ledig kapasitet og mulighet for å
selge de frigjorte mengder gassmarket, kan salg av gass gi en inntekt for rettighetshaverne.
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Bruk av elektrisk kraft fra land vil bidra til at operatørene på sokkelen reduserer sine utgifter til
CO2-avgift. Ved omlegging til elektrisk drift vil det bare være utslipp fra fakling og eventuell
bruk av gassfyrte kjeler for å dekke varmebehov som vil måtte svare CO2-avgift.
Ved å fjerne gassturbinene fra innretningene blir muligheten for å utnytte varmen i eksosgassen
borte. Varmebehovet på innretningene må dekkes med elektrisitet eller for eksempel gassfyrte
kjeler. Ut fra en termodynamisk betraktning vil bruk av gassfyrte kjeler være langt mer
energieffektivt enn oppvarming med elektrisitet produsert i gasskraftverk. Bruk av gassfyrte
kjeler vil gi utslipp ved forbrenning av gass, og utslippene vil variere med varmebehovene på
de ulike innretningene. Muligheten for å bruke gassfyrte kjeler er ikke vurdert nærmere i
denne studien.

9.8

Regularitet

Ombygging og omkobling fra gassturbindrift til drift med elektrisk kraft fra land vil påvirke
produksjonen på feltene når dette arbeidet pågår. I omleggingsåret vil det av den grunn være
noe reduserte inntekter fra feltene i det aktuelle området. Det vil være naturlig å foreta
omleggingen over tid for å begrense effekten ved omlegging fra gassturbindrift til drift med
elektrisk kraft fra land.
Regulariteten til gassturbiner er typisk 97 % (det vil si 8500 timer i året). En ombygging til
drift med elektrisk kraft fra land kan bedre regulariteten i kraftforsyningssystemet til 98,5 %.
Forutsatt en samlet regularitet for innretningene på i gjennomsnitt 90 %, inkludert
produksjonsnedstengninger, vedlikehold og lignende, kan overgang til elektrisk drift med
elektrisitet fra land bedre regulariteten på feltene med inntil 11,4%. I det videre er det ikke tatt
hensyn til økte inntekter fra en slik mulig bedret regularitet. Dette er gjort blant annet ut fra at
forbedret regularitet i praksis vil være en forsering av produksjonen, og ikke økt produksjon
fra feltene. Effekten av økt regularitet vil avhenge av hvor lang produksjonsperiode som
gjenstår for de enkelte felt og er dermed vanskelig å anslå.
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10.

GJENNOMFØRINGSTID

Leveringtiden på kabler med de aktuelle ytelsene og lengder er estimert til 12 til 18 måneder
/5/19/. For vekselstrømskabler (HVAC) er det ifølge leverandøren mulig å produsere fire
ganger 150 km kabler per år.
Fram til 2002-03 vil ledig produksjonskapasitet for høyspent likestrømskabler HVDC) være
begrenset på grunn av store prosjekter som kraffiedningene mellom Norge og
Tyskland/Nederland, Sverige og Polen og Bakun-prosjektet i Malaysia.
Forutsatt at produksjonskapasiteten for HVDC-kabler ikke er bundet opp i andre store
prosjekter, vil tre HVDU kabler å 250 km kunne leveres per år. Vedtak om nye kabelprosjekter
kan medføre et økt antall fabrikasjonssteder, eller utvidet produksjonskapasitet i eksisterende
anlegg. Forutsatt at produksjonskapasiteten ikke utvides vil de første likestrømskablene for
Nordsjøen være klar for legging sommeren 2003. Dersom alle områdene inkludert i denne
studien skal forsynes med kraft fra land vil de siste likestrømskablene være levert tidligst i
2005. Det forutsettes da at eksisterende produksjonskapasitet bare brukes til å produsere
kabler for Nordsjøen i perioden 2003 til 2005.
Tiden det tar å legge elektriske kabler til de aktuelle områdene er estimert til mellom 40 og 115
dager avhengig av område/I 1/. Dette omfatter også nedgraving og legging. Leggefartøy
forutsettes ikke å væretilgjengelig, og leggingen må i hovedsak foregå i sommerhalvåret.
Nye prosjekt har vist at installasjon av en enkel innretning på moderate havdyp kan
gjennomføres innen to år fra beslutningstidspunktet.
Ombyggingsarbeidet på innretningene vil være omfattende, og det er knyttet stor usikkerhet til
kostnadene. Usikketheten er knyttet til plassbehov, omfang av ut- og innløfting av utstyr og
omlegging av kontrollsystem. For å begrense nedstengningsperioden for innretningene, er det
nødvendig å planlegge omleggingen til drift med elektrisk kraft fra land, slik at størstedelen av
det kritiske arbeidet kan gjøres innenfor en planlagt vedlikeholdsstans. Det forutsettes at det
foretas en faset innkobling til mottaksinnretningen.
Også for felt som er besluttet utbygd må det påregnes betydelige ombyggingskostnader. For å
unngå forsinkelser av prosjektene vil nødvendig tid for bygging av nye innretninger,-ombygging
av eksisterende og begrensninger i leveranser av likestrømskabler, gjøre det nødvendig å basere
kraftforsyningen på gassturbiner de første årene.
Ved utbygging av ny vannkraft må det, som allerede nevnt beregnes tre års konsesjonstid og
tre års byggetid. Tilsvarende må det for gasskraftverk beregnes to års konsesjonstid.og to års
byggetid. For de fleste områdene vil dette ikke være begrensende på grunn av manglende
kapasitet med tanke på kabelleveranser.
Med bakgrunn i disse forholdene er det i kostnadsvurderingene forutsatt at alle områdene
omfattet av studien kan forsynes med elektrisk kraft fra land innen 2005.
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11.

KOSTNADER

11.1

Investeringer

Tilleggsinvesteringer knyttet til å forsyne innretningentil havs i de seks definerte områdene er
summert i Tabell 11-1. Figur 11-1 viser investeringene fordelt på investeringsår.
Det er forutsatt likestrømsoverførinu og bygging av nye mottaksinnretninger i fem av seks
områder. Hvorvidt det eventuelt vil være lønnsomt med gjenbruk av noen av de eksisterende
innretningene vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.
For investeringene til havs inkludert kabler, er det forutsatt 15 % til prosjektledelse og 10 %
usikkerhet med tanke på uforutsette, ikke-identifiserte kostnader. For Sleipner og Troll er det
tatt høyde for uforutsette hendelser i de enkelte kostnadstall.
I investeringskostnadene er det ikke tatt hensyn til framtidig disponering av
mottaksinnretningene etter at de ikke lenger er i bruk som omformerstasjoner. OD har estimert
kostnadene ved å fjerne de fem mottaksinnretningene til i overkant av 1 mrd NOK.
Tabell 11-1 Estimat for investeringer (mill 1996 NOK)
.,
Invesleringskatcgori
novednettet
Landstasjon (trafo)

Sleipner
.

Oseberg inkl Tampen
Norskehavet
Troll B
440
150
440

Ekofisk

Troll

Totalt

0

340

0

9303

270

520

660

580

620

30

2 680

Kabel og distribusjon

1 150

1 620

1 930

2 470

2 880

950

11 000

Mottaksstasjon

1 310

1 800

2 690

2 800

2 080

200

10 870

Ombygging av
imuetninger
Prosjektledelse

620

1 440

1 460

1 530

I 650

0

6 700

500

700

1 010

1 110

1 130

0

4 450

0

560

710

- 780

770

0

Sum

4 000

7 080

8 900

9 270

9 470

1 180

2 830
1
I
39 4601

Nåverdi. 7 %

2 740

4 710

6 250

6 060

6 200

1 080

27 038

Uforulsette kostuader

3

-

For Oseberg inkludert Troll B og Tampen vil det være snakk om de sanune kostnadene i hovednettet.
Sc fotnote ovenfor
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Figur 11-1 Investeringer fordelt på år (1996 NOK)
11.2

Økonomiberegninger

Økonomiberegninger er foretatt for perioden 1997 til 2030 med 7 % diskonteringssats. I tillegg
til investeringene er driftskostnader for drift av mottaksinnretningene i hvert område inkludert.
Videre er det tatt hensyn til inntekter fra reduserte turbinkostnader og salg av frigjort gass. Det
er brukt fra 20 til 70 ore/Sm3 som alternativ verdi for gassen på sokkelen. CO2-avgiften er
behandlet separat.
Det er forutsatt kjøp av kraft fra nettet til selvkost. Det er vurdert to alternative måter å dekke
opp kraftbehovet; full oppdekning med vannkraft og full oppdekning med gasskraft.
Tabell 11-2 og Tabell 11-3 summerer opp de totale kostnadene ved å forsyne innretningene til
havs med elektrisk kraft fra land. Kostnadene for vannkraft-framførttil uttakspunktene for
kablene, inklusive investeringer i hovednettet, er beregnet til 27 øre/kWh (1996 pengeverdi)
over hele analyseperioden.
Kostnadene for gasskraft oppdekning kan deles i flere komponenter. Kapitalkostnader og faste
driftskostnader, samt systemkostnader utgjør samlet 10 øre/kWh. I tillegg kommer
brenselskostnader, og gasspriser fra 20 til 70 øre/Sm3 er benyttet. Prisene gjelder både ved
kjøp og salg av gass til gasskraftverkene på land og redusert gassforbruk på innretningene.
Det framgår av Tabell 11-2 og Tabell 11-3 at de diskonterte kostnadene ved å forsyne
innretningene til havs med elektrisitet fra land blir noe høyere når kraftoppdekningen skjer ved
vannkraft enn ved gasskraft. Dette fordi vannkraftoppdekning faller dyrere enn
gasskraftoppdekning i det vurderte prisintervallet for gass (20 til 70 øre/Sm3). Med økende
gasspris synker imidlertid den totale kostnaden ved å forsyne innretningene til havs, enten
oppdekningen skjer med vannkraft eller gasskraft. Kostnadene synker med økende gasspris
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fordi verdien av det reduserte gassforbruket på innretningene til havs øker. Også
kostnadsdifferansen mellom de ulike oppdekningsalternativene synker med økende gasspris,
både absolutt og relativt. Vannkraft er mer sensitiv for gasspris enn gasskraft.
Tabell 11-2 Kostnader ved å forsyne innretningene til havs med elektrisitet fra land basert på
vannkraft, mrd NOK, diskontert 7 % og variabel gasspris, øre Sm3.
Gasspris
20
30
40
50
60
70

Oseberg_ Tampen
Sleipner
9,0
3,9
7 1
8,6
38
6,8
6,5
8,3
3,6
3,5
- 6.2
7,9
7,6
5.9
3,4
3,2
5,5
7,2
,

1laltenbanken
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6

Ekofisk
8,6
8,3
8,0
7,6
7,3
7,0

Troll

"

3,3
3,0
2,8
2,5
2,2
1,9

Totalt
39,5
37,9
36,3
34,7
33,1
31,5

Tabell 11-3 Kostnader ved å forsyne innretningene til havs med elektrisitet fra land basert på
gasskraft, mrd NOK, diskontert 7 % og variabel gasspris, øre Sm3.
ore/S m3 Sleipner
20
3,2
30
3,1
3,1
40
50
3,0
60
29
70
2,9
,

Oseberg
5,4
5,3
5,1
5 ,0
4,8
4,7

Tampen
7,1
6,9
6.8
6.6
6.5
6,3

1laltenbanken

Ekofisk
6,9
6,9
6,8
68
67
6,7
6,6
6,5
6,6
6,4
6,5
6,3
,

Troll
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2

Totalt
31,2
30,6
29,9
29,2
28 5
27,8

Som nevnt i kapittel 9.8 er det i økonomiberegningene ikke tatt hensyn til økte inntekter fra
bedret regularitet. Ved en omlegging fra å bruke gassturbiner til å bruke elektromotorer, kan
regulariteten på innretningene forbedres noe. Dette vil i praksis være en forsering av
produksjonen, og ikke økt produksjon fra feltene. Effekten av økt regularitet vil avhenge av
hvor lang produksjonsperiode som gjenstår for de enkelte felt.

Det er i investeringsanslagene og økonomiberegningene forutsatt at elektrisitetsforsyningen til
Troll A og Troll C kan samordnes. Denne forutsetningen er endret, og det vises til St meld nr
54 (1996-97) og omtalei11.3.
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11.3

Tiltakskostnad

Flere av de store feltene, blant annet i Tampenområdet, forventes å stenge ned få år etter en
mulig elektrifisering. Områdene Ekofisk, Sleipner og Tampen vii ha fallende behov for kraft i
perioden 2005 til 2030 som en følge av redusert produksjon. Oseberg vil gradvis legge om
produksjonen fra olje til å bli gass, og energiforbruket i området forventes å være svakt
fallende. Alle disse fem områdene har energiforsyning basert på gassturbiner, og en overgang
til forsyning med elektrisk kraft fra land vil føre til betydelig investeringer. Troll skiller seg ut
fra de andre områdene ved at energibehovet øker utover i perioden, og dette behovet vil utiøse
nye investeringer.
Troll skiller seg ut fra-cleandre områdene ved at energibehovet øker.utover, i tid. I
beregningene av tiltakskostnad for Trollområdet, er det som tidligere omtalt lagt til grunn
elektrifisering av Troll A og Troll C. Det at tiltakskostnaden er såpass lav, reflekterer en
situasjon hvor man står foran en førstegangs investering og mulighet for vekselstrømoverføring
og at det primærter behov for elektrisitet, det vil si lite varmebehov. Operatøren på Troll C har
ikke lagt til grunn en elektrifisering av plattformen fra produksjonsstart. Prosjektet er nå
kommet så langt at det ikke er mulig å gjennomføre elektrifisering fra oppstart, uten at dette vil
medføre betydelige ekstrakostnader, forsinket oppstart og tapte oljeressurser. Det vises i denne
forbindelse til /12/. Tiltakskostnad for elektrifisering av Trollområdet, som angitt i denne
rapporten, vil derfor som følge av dette bli endret. Tiltakskostnad for bare elektrifisering av
Troll A, og eventuelt deler av Troll C, vil på den annen side fortsatt være lave i forhold til
sokkelen for øvrig.
Figur 11-2 og Figur 11-3 presenterer tiltakskostnaden per tonn redusert CO2-utslipp ved bruk
av elektrisitet fra land, oppdekket henholdsvis med vannkraft og gasskraft.

010seberg
Ekofisk
sleipner
Tampen
Norskehavet
Totalt

20

30

50

40
øre/Sm3

60

70

naturgass

Figur 11-2 Tiltakskostnad ved oppdekning med vannkraft i NOK per redusert tonn CO2
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Figur 11-3 Tiltakskostnad ved oppdekning med gasskraft i NOK per redusert tonn CO2.

Det er store forskjeller i tiltakskostnader, beregnet i NOK per redusert tonn CO2utslipp.
Tiltakskostnadene synker generelt med økende gasspris, relativt minst når kraftoppdekningen
skjer med gasskraft.
Norskehavet har de høyeste tiltakskostnadene, noe som kan forklares ved at området slik det
er behandlet i denne studien, vil ha et fallendebehov for kraft etter 2010. Dette skyldes at
bare deler av Åsgardutbyggingen(produksjonsskipet ikke inkludert, se 8.4) bærer størstedelen
av investeringen,dersom ikke nye funn kommer inn.
Mens de totale kostnadene forbundet med landbasert kraftforsyning til innretningenepå
sokkelen er beregnet å være høyere dersom kraftoppdekningen skjer med vannkraft isteden for
gasskraft, blir forholdet det motsatte når kostnadene regnes per tonn redusert CO2-utslipp.
Tiltakskostnadene ved vannkrafloppdekninger i størrelsesorden-'det halve av tilakskostnadene
ved gasskrafloppdekning. Alternativet med bare vannkraftoppdekning vurderes imidlertidsom
ikke realistisk,jamfør kapittel 6.4

11.4

CO2-avgiften

CO2-avgiftener ikke inkludert i de foregående beregningene, men redusert bruk av gass til
brensel til havs vil redusere innbetalt CO2 avgill fram til 2030 med 12,4 mrd NOK diskontert.
Ved oppdekning av energibehovet til havs med bare gasskraft fra land, vil avgiftsreduksjonen
ved innføringav en CO2-avgiftpå landbasert gasskraft tilsvare 5,3 mrd NOK. Endring i
innbetalt 032-avgiften for de ulike områdene er summert i Tabell 11-4.
-
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Tabell 11-4 Redusert innbetalt CO2-avgift ved forsyning av de ulike områdene med elektrisitet

fra land, mrd NOK ved CO2-avgifl lik 0,87øre/Sm3 både på land og sokkelen.
Uten avgift på
gasskraft på land
Med avgift på
,gasskraftpå land

Sleipner Oseberg Tampen 'Haltenbanken Ekofisk
Troll
1,2
2,8
3,0
1,7
2,6
1,1
0,5

1,2

1,3

0,7

1,2

0,4
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12.

MILJØKONSEKVENSER

Det vil være miljøvirkningerknyttet både til produksjon av elektrisitet og kraftoverføring ved å
forsyne innretningene til havs med elektrisk kraft fra land. På sokkelen vil miljøvirkningeni
hovedsak være knyttet til reduserte utslipp av CO2 og NOx. Ved bygging av nye innretninger
for mottak og fordeling av elektrisitet vil muligheten for fjerning, gjenbruk og gjenvinning av
innretningene være en aktuell problemstilling.
12.1

Miljøvirkning for petroleurnsvirksomlieten

Ved å forsyne innretningene til havs med elektrisk kraft fra land, kan CO27utslippenefra
petroleumsvirksomheten reduseres betydelig avhengig av hvor mange av de vurderte områdene
som legger om til drift med elektrisk kraft fra land. Virkningen på CO2-utslipp fra
petroleumsvirksomheten ved å erstatte gassturbiner med kraft fra land er illustrert i Figur 12I. Figuren viser alternativ A; utslipp ved bruk av dagens gassturbiner til havs, alternativB;
oppdekning med ren gasskran og alternativ C med ren vannkraft. Det vises til diskusjon i
kapittel 6 når det gjelder mulighet for kraftoppdekning. NOx-utslippene vil også reduseres som
følge av redusert bruk av gass til brensel.

CO2
Jternativ

tonn
-1,--

mill

1998

1997

1998

1999

2000

2005

2010

2015

B

Mernativ C

2020

Figur 12-1 Virkning på CO2-utslippene i petroleumsvirksomheten ved bruk av elektrisk kraft
fra land i de seks vurderte områdene
Det vil fortsatt være behov for en såkalt fakkel som et sikkerhetssystem på innretningene, og
reduksjonen i utslipp er bare knyttet til at gassturbiner til havs erstattes med elektrisitet fra
land.
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Bruk av elektrisk kraft fra land vil påvirke de nasjonale utslippene av CO2, og virkningen vil
avhenge om kraften produseres i vannkraft, i kombinerte gass- og dampkraftverk eller om den
må importeres. Utslippsprognoser fra Grønn skattekommisjons arbeid (inkludert utslipp fra
Naturkrafts planlagte gasskraftverk) og Oljedirektoratets prognoser for
petroleumsvirksomheten utarbeidet høsten 1996, viser at ved å forsyne sokkelen med
landbasertgasskraft eller vannkraft kan de forventede nasjonale utslipp reduseres med
henholdsvis 5 % og 12 % i 2010, og 3 og 7 i 2020.
12.1.1

Miljevirkning ved gasskraftutbygging

Et gasskrativerk gir følgende utslipp:
Røykgasser med forbrenningskomponenter til luft
Kjølevann med en viss overtemperatur
Spillvann til avløp
Støy til omgivelsene
Utslippsmengdene til luft fra et gasskraftverk med lav-NOx brennere og en virkningsgrad på 58
% blir anslagsvis:
Karbondioksyd, CO2
Nitrogenoksyder, NOX

0,375 mill tonn per TWh
175 tonn per TWh

De norske CO2-utslippene var 41 mill tonn i 1996. Tilsvarende var NOx-utslippet i .1996
utgjorde totalt cirka 230 tusen tonn/131. Isolert sett vil det totale NOx-ntslippet bare øke med
mindre enn en promille per TWh gasskraftpioduksjon. Lokalt kan imidlertidNO,-utslippene fra
et gasskraftverk representere et problem.
Kjølevann fra gasskraftverk slippes ut med en temperatur på cirka 10 grader C høyere enn
kjølevannet tas inn ved. Kjølevannsutslipp kan gi uønsket påvirkning på organismer i sjø og
strandsone gjennom oppvarming, luftovermetning i utslippsvann og utslipp av
begroingshindrende midler.
Et gasskraftverk vil generere støy fra maskineriet. Støyen vil forplante seg til omgivelsene
gjennom blant annet luftinntak, skorsteiner og ventilasjonskanaler. Uønsket støy kan
forebygges ved tekniske tiltak.

12.1.2

Miljøvirkning ved vannkraftutbygging

Kraftverksmagasinene representerer store inngrep i norske innsjøer og høyfiellsøkosystemer.
Omfanget av reguleringen varierer fra noen ra meter, som tilfellet er for alle de store innsjøene
på Østlandet, til over 100 meter i noen ekstreme høyfjellsmagasiner. Generelt vil etablering av
magasiner med en reguleringshøyde større enn 5-6 meter føre til redusert artsmangfold i
innsjøene. I regulerte vann tørrlegges hele eller deler av strandsonen i kortere eller lengre
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perioder. Den årlige hevingen og senkningen av vannstanden fører til at finmaterialet i
strandsonen vaskes ut og avsettes på dypere vann.
Magasinenes viktigste funksjon er å lagre vann fra sommer til vinter, da etterspørselen er størst
og tilsiget minst. Magasinene fylles opp med smeltevann om våren, med den følge at
smeltevannsflommen blir redusert i styrke og varighet. Vassdraget får således redusert
vannføring om sommeren og økt vannføring om vinteren. Totalt blir det en jevnere vannføring i
regulerte vassdrag. I tillegg til de sesongmessige endringene kan det nedstrøms ved enkelte
kraftverk forekomme store svingninger i vannføringen gjennom døgnet, ettersom kraftverket
produserer i takt med kraftetterspørselen. Slik "effektkjøring"kan gi betydelige biologiske
virkninger dersom utslippet skjer til elv og ikke direkte ut i havet, eller i et stort vann eller
magasin.
I tillegg til vannføringsendringene som omtalt ovenfor, vil kraflutbygginger ofte lede til at deler
av nedborsfelt ledes over til andre vassdrag. I tillegg kan flere sidevassdrag tas direkte inn på
tunnelen til krailverket. Vassdragene vil derigjennom ra endret sin årlige vannføring.
Ved kraftutbygging endres de hydrologiske forholdene; vannføring, vannhastighet,
vanntempèratur,isforhold og sedimenttransport. Klimaendringer, for eksempel på grunn av
frostroyk, kan føre til skader på plantelivet og ulemper for mennesker.
Det knytter seg betydelige interesser til å bevare vassdrag uberørt av utbygging.
Næringsinteresser knyttet til landbrukog fiske kan komme i motsetningsforhold til
utbyggingsinteressene, og ikke minst hensynet til friluftsliv og estetikk veier tungt for
verneinteressene.
12.1.3

Miljøvirkning

ved kraftledninger

Krailledninger medfører en rekke ulemper for omgivelsene, og de båndlegger samlet betydelige

arealer. For jordbruk og skogbruk kan kraftledningerforårsake driftsulemper og redusert
produksjon. Likevel ansees de negative virkningene ved kraftledninger i Norge primærtknyttet
til de estetiske påvirkningerav landskapet. Ved nærhet til bebyggelse kan kraftledninger i
tillegg til.estetiske ulemper, også gi frykt for helseskade. Friluftsliv og rekreasjon påvirkes
negativt av kraftledninger. Spesielt vil naturområdersom fra før_erlite berørt av inngrep kunne
ra redusert verdi.
Etablering av kraftledningerog kraftgatergir forstyrrelser for vilt, og hvert år omkommer eller
skades store mengder fugl ved kollisjon med kraftledninger. Kraftspenn over fjorder og daler
representererogså et faremoment for flytrafikk i lav høyde. Tiltak for å forsterke hovednettet
har i den senere tid vist seg å være i konflikt medbåde lokaleog nasjonalemiljø-og
arealinteresser. Det er ingen grunn til å tro at dette er en situasjon som vil endre seg framover.
De tildele omfattende tiltak som utløses av en elektrifisering av sokkelen vil bidra til ytterligere
arealbeslagleggelse i allerede hardt pressede områder.
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13.

ALTERNATIVE TILTAK

perioden fra 1990 og fram til og med 1996 har det vært en utvikling mot en stadig mer
energieffektiv drift i petroleumsvirksomheten til havs. Dette har vært mulig gjennom ulike
tiltak for å forbedre driften i form av blant annet modifisering av utstyr, omlegging til elektrisk
drift av direkte drevne enheter, bedre vedlikeholdsrutiner osv. Ved nye utbygginger vil
kraftproduksjonen i utgangspunktet bli mer energieffektiv enn på eksisterende innretninger,
blant annet som følge av valg av energisystem med høyere virkningsgrad, bedre utnyttelse av
avgassvarme og mer optimal grad av lastfordeling.
Utslippene av CO2 kanTeduseres ved hjelp av tekniske tiltak både på eksisterende og nye
innretninger. Installasjonskostnadene og dermed tiltakskostnadene, vil bli høyere på
eksisterende innretningerda modifikasjon og ombygging vil være nødvendig.

13.1

Forbedret turbinteknologi

To alternative teknologier kan være aktuelle for å redusere utslippene av CO2 knyttet til
kraftproduksjon. Både ABC-teknologien (Air Bottoming Cycle) og kombinert gass- og
dampkraftverkvil medføre lavere utslipp av både CO2 og NO:, sammenlignet med bruk av
konvensjonelle gassturbiner.

ABC- teknologi
ABC-teknologien utnytter avgassvarmen fra gassturbinene til produksjon av elektrisk eller
mekanisk energi. Kraftproduksjonen kan økes med 25% fra den enkelte turbin uten økning i
verken brenngassforbruk eller i CO2-utslipp.
Usikkerheten i gjennomføring av tiltaket er i første rekke knyttet til tidspunkt for ferdigstillelse
av teknologien, da denne er under utvikling. ABC teknologien forventes klar til bruk i år
2000/11/. Ved installering av et større antall enheter på norsk sokkel vil dette måtte foregå
over en periode på fiere år.
Tiltakskostnadene vil variere betydelig som følge av blant annet kraftbehovet på innretningen,
antall enheter av ABC-teknologi som instaHeresog antall gassturbiner som kan erstattes.

Kombinerte gass- og dampkraftverk (kombikraftverk)
Et kombikraftverk består av en gasturbin og en dampturbin, og ekosgassen fra gassturbinen
brukes til å generere damp som driver dampturbinen. Kombinerte anlegg spesielt utviklet med
tanke på bruk til havs, kan øke virkningsgraden på et typisk gassturbinsystem med 35 - 40 %
uten økning i verken brenngassforbrukeller i CO2-utslipp.
Et kombinert kraftverk er basert på kjent teknologi men er ennå ikke utprøvd til havs.
Utstyrsenhetene vil etterhvert tilpasses behovene til havs med hensyn på vekt- og
arealbegrensninger, men for mange innretningervil arealbehov og vekt fortsatt være en
begrensende faktor for gjennomføring.
Tiltakskostnadene vil variere betydelig avhengig av innretningens kraftbehov, antall
gassturbiner avgassvarmen skal utnyttes fra og eventuelt varmebehov på innretningen.
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13.2

CO2-separasjon

Separasjon av CO2fra avgassen med påfølgende injeksjon i egnet reservoar eller store havdyp
er under utvikling med tanke på bruk på petroleumsinnretningene til havs. Reduksjon av CO2
fi-agassturbineneforventes å bli å være mellom 80 og 90 %. Kostnadene vil påvirkes av
arealbehov,utstyrsvekt og behov for injeksjonsbrønner.Dette temaet er nærmere behandlet i
/12/.

13.2.1

Lav-N0x-turbiner

Bruk av lav-N0x-turbiner kan redusere NO,-utslippene til havs med inntil 80 % i forhold til
dagens prognoser. I forbincklse med Stortingsmeldingnr 41 (1994-95) "Norsk politikk mot
klimaendringerog utslipp av nitrogenoksider" vurderte OD ulike tekniske og økonomiske
forhold knyttet til innføring av lav-N0,-brennere på nye og eksisterende gassturbiner. Det ble
her antatt at nyere gassturbiner kan ombygges til lav-NO„-turbineruten store
ombyggingskostnader.For eldre turbiner vil det være noe mer omfattende å bygge om til lavNO„-turbiner.Den totale investering for inntbring av lav-N0,-turbiner på eksisterende
innretningervil være mellom 2 til 3 mrd NOK, og det vil være store variasjoner mellom de
ulike innretningenefor hvor store reduksjoner som kan oppnås.
Merkostnaden ved å installere lav-NOx-turbiner framfor konvensjonelle turbiner på nye
innretningerer cirka 15 millNOK per enhet. Lav NOx-turbiner vil være i drift på noen
innretningerpå norsk sokkel i løpet av 1998.
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1. AC- Vs DC-overføring
Teknologi

Fordeler

,
AC-overføring

DC-overføring

ikke nødvendig med
omformerstasjoncr

hensiktsmessig ved forbindelse
mellom to forskjellige AC-system

god produksjonskapasitet

billigere løsning.for lange avstander

AC-kabelens ladestrøm begrenser
kabellengde

omformerstasjonenes interaksjon med
bestående AC-system

Ulemper
høy spenning i lastende
ved tomgang, begrenser
kabellengden
lav spenning i lastende
ved fullast begrenser
overføringsevnen

fare for ustabilitet ved tilknytning til
svake nett
begrenset produksjonskapasitet på
verdensbasis

2. Ulike DC-topologier:
Det finnes et utvalg av forskjellige HVDC kraftoverføringssystemer. Her vil de mest
aktuelle for bruk for forsyningen til havs presenteres.

Monopolartsystem:
Ikr knyttes de to omformerne sammen med en enkel ledning. For at en
likestrømsforbindelse skal fungere må den ha en sluttet krets for strømmen. For å oppnå en
sluttet krets med innsats fra kun en kabel, kreves en returvei der strømmen kan gå i retur
uten alt for storc tap. Jord benyttes som relurleder for anlegg på landjorden. Sjøvann, som
cr en utmerket elektrisk leder, benyttes som returleder for sji-4kabelanlegg. Returlederen
fører den fulle strøm som går i kabelen, og må dimensjoneres ut i fra dette. Dette
arrangementet krever innsats av et elektrodeanlegg ved hver omformerstasjon for å gi
tilstrekkelig lav overgangsmotstand mellom elektrodeledning og jord eller sjøvann.
Ved monopolar drift vil et elektrodeanlegg alltid virke som anode og det andre
elektrodeanlegget virke som katode. Det dannes elektrolyseprodukter ved elektrodene når
disse er plassert i sjøvann. Noen av produktene som dannes ved anoden er svært giftige,
men det er ikke erfart de helt storc miljøulemper ved eksisterende elektrodeanlegg. Det
dannes ikke giftige elektrolyseprodukter ved katoden. Spesielle forhåndsregler ved
konstruksjon og utlegging av clektrodeanleggene kan begrense de negative virkninger av
eventuelle elektrolyseprodukter.
Det har også vært en viss interesse omkring virkninger av det elektriske feltet mellom
anoden og katoden. Dette feltet vil kun være av betydning for det biologiske livet i sjøen
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nærmere enn fem meter fra elektodeanlegget, da det sprer seg raskt utover. Ved et moderne
clektrodeanlegg vil feltstyrken helt inne ved elektrodeoverflaten aldri overstige 2.5 V per
meter, og dette vil ikke gi noen akutt virkning på fisk i saltvann. Det finnes få erfaringer
med konsekvensene for det biologiske liv etter langvarige feltpåvirkninger. Det er kjent at
visse fiskeslag benytter elektriske felt til orienteringsformål, men virkningen av feltet
mellom katode og anode er ukjent.
Bipolart system:
Et bipolart system kan betraktes som to monopolare system som kombineres der det ene tar
hånd om den positive polaritet og det andre tar hånd om den negative polaritet av
spenningen mhp. jord (midtterminalen). Begge monopolare enheter kan operere som
monopolare systemer, og når de drives i parallell vil jordstrømmene gjensidig kansellere
hverandre til null (i praksis til ca. I % av strømmen i kablene). Et bipolart system kan altså
drives selv om en av kablene er ute av drift, og vil dermed gi en mye høyere pålitelighet
cnn et monopolart system. Et hipolart system, der det bare er en neglisjerbar del av
strømmen som går i jord, vil heller ikke ha de ulemper som nevnt ovenfor med elektriske
felt i sjøen eller elektrolyseprodukter som dannes ved elektrodene.
Multiterininal system
Er det behov for at en DC-forbindelse tappes av underveis, vil det være aktuelt med et
multiterminal system. Denne konfigurasjonen kan være aktuell også for forsyning av
installasjoner på sokkelen, hvis det på denne måten lar seg forsyne flere nærliggende
plattformer. Det er etablert et par multiterminal systemer på verdensbasis, men erfaringene
cr begrenset så langt. Blant annet vil bryting av likestrøm og regulering av slike systemer
være utfordringen framover.
3. Forhold som må vektlegges ved utforming av DC-system
Introduksjonen av en HVDC-overføring i kraftsystemet vil kreve grundige studier av de
dynamiske forhold. Det er giennomført studier for de nye HVDC-overføringene til
kontinentet, og disse studier avdekker noen av de problemområdene det kan være
nødvendig å se nærmere på:
overharmoniske forstyrrelser
En ornformer vil introdusere overharmoniske strømmer og spenninger som mates inn både
på AC- og på DC-siden av omformeren. Slike overharmoniske strømmer og spenninger kan
skape alvorlige problemer for andre komponenter i kraftsystemet, og det er vesentlig ved
hjelp av. innsats fra filter både på AC og DC siden å begrense de overharmoniske strømmer
og spenninger så mye som mulig. Design av filtre er en omfattende prosess, og ikke en
uvesentlig del av kostnadene i forbindelse Ined etableringen av en HVDC-forbindelse.
kommuteringsfeil
For å kommutere (strøm overføres fra en ventil i omformeren til en annen) er det
nødvendig med en relativt stabil vekselspenning på AC-siden av omformeren. Gjentatte
kommuteringsfeil (det vil si. at overføring av strøm fra en ventil til neste mislykkes) kan
alvorlige tilfeller føre til at effektoverføringen over likestrømsforbindelsen faller ut. En
relativt stabil vekselspenning i AC-systemet fordrer at nettet er "sterkt" nok, det vil si. at
tilstrekkelig effekt kan tas ut fra punktet uten at spenningen faller. I utgangspunktet svake

3

nett (for eksempel. nettet ute på sokkelen) vil det være nødvendig med innsats av
kompenseringsutstyr for å sikre en tilstrekkelig tilgjengelighet på likestrømsoverføringen. I
forbindelse med etableringen av nye likestrømsforbindelser til kontinentet har det vært sett
på samtidig utfall av flere likestrømsforbindelser som følge av gjentatte kommuteringsfeil
og konsekvenser for hele det samkjørende Nordel-nettet (det samkjørende nordiske
kraftsystem).
reaktiv effekt
En DC-omformer vil, avhengig av belastning og effektflytretning, forbruke eller produsere
reaktiv effekt. Nødvendig reaktiv effekt skaffes til veie ved hjelp av kondensatorbatterier på
vekselstrømssiden. Det er_vanlig med en trinnkobling av disse kondensatorbatteriene, slik at
de kan kobles inn trinnvis for ikke å overkoinpensere nettet.
innføring av ny teknologi
Det er foreslått forskjellige konfigurasjoncr der filtrering og kompensering tas hånd om av
en og samme enhet. Det skjer også en stadig utvikling innenfor styring og regulering av
HVDC - overføringer. Det er forventet at HVDC-overføringer framover vil bli tillagt stadig
nye oppgaver utover det å overføre effekt fra ct system til et annet.
Innretningene på sokkelen er i dag forsynt mcd kraft fra hovedsakelig gassturbiner. Ved et
eventuelt pålegg om elektrifisering fra land er det grunn til å tro at samme grad av sikkerhet
i forsyningen må opprettholdes. DC-kabel lagt på sjøbunnen har svært lav feilsannsynlighet,
og en hipolar løsning vil bli relativt dyr sammenlignet med økt tilgjengelighet. Det bør i
konkrete tilfeller vurderes om det vil være et mulig å la dagens gassturbiner stå som reserve
istedenfor å sikre reserve i kabel. Avgjørende for om det lar seg gjøre er kostnader i
kombinasjon med ledig vektkapasitet og areal. Elektromotorer med tilhørende utstyr vil ha
tilnærmet samme størrelse som gassturbinene de skal erstatte.
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