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identifisere effektene av-, og tiltakskostnadene ved, å ta kraft fra land til drift av innreminger i de nevnte
områdene.
De mulige positive effektene av tiltaket vil være: reduserte utslipp av CO: og NOK r oket sikkerhet og bedre
arbeidsmiljo på innretningene, hovere regularitet, reduserte driftskostnader, forlenget levetid, okt utvinning.
Tiltakskostnadene blir store for alle alternativene. Tiltaket med kraft fra land bor derfor vurderes opp mot
alternativene i SFT sin rapport fra 2000: "Reduksjon av klimagasser i Norge: en tiltaksanalyse for 2010". 1
folge denne rapporten kan Norge oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto- og Goteborg-protokollene
til lavere kostnad em noen av de sannsvnlige alternativene i denne studien.

NORSKE

EMNEORD

Kraft fra land, tiltakskostnader,

utslippsreduksjoner,

PROSJEKTNUMMER

kraftbehov, kraftba1anse

ANTALL

SIDER

70
PROSJEKTTITTEL

Oppdatering

av studic om krafttilforsel

fra land til olje- og gassvirksomheten

OPPLAG

50

Innhold
1

Konklusj oner

7

2

Innledning

8

3

Samrnendrag

9

4

3.1

Dagens energibærere

10

3.2

Kraftoppdekning

10

3.3

CO2 og NOx utslipp

11

3.4

Fremtidig energibruk

11

3.5

Eksisterende turbiner/generatorer

12

3.6

Modifikasjoner på eksisterende innretninger

12

3.7

Tiltakskostnader

12

3.8

Driftskostnader

14

3.9

Reduserte utslipp til havs

14

3.10

Alternative tiltak for utslippsreduksjoner

15

3.11

Konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø

15
16

Bakgrunn
4.1

Norges forpliktelse iht. Kyoto og Gøteborgprotokollene

16

4.2

Tidligere studier

16

4.3

Mandatet

16

4.4

Endrede forutsetninger

17

4.4.1

Samordning med kabel til England

17

4.4.2

Ny overføringsteknologi

17

4.4.3

Offshore kraftproduksjon og kostnader

17

4.4.4

Endret alderssammensetning

18

4.4.5

Kraftbalansen i det norske og nordiske markedet

18

4.4.6

Fokus på nitrogenoksider (NOx)

19

av innretninger

4.4.7
Gassturbiner som driver utstyr direkte kontra turbiner som driver generatorer for
19
produksjon av elektrisk kraft
4.4.8

Avgrensing av områder

19

4.4.9

Forsyningsløsning

19

4.5

5

Foreliggende konkrete studier/planer om kraft fra land

20

4.5.1

Troll A

20

4.5.2

Sørlige Nordsjø

20

4.5.3

Andre studier

21
21

Energiforsyning på sokkelen
3

6

7

5.1

Formål

21

5.2

Dagens energibærere

21

5.3

Utslipp av CO2 og NOx

22

5.4

Fremtidig energibruk, ressurskategorier

22

Valg av geografiske områder med tanke på omlegging av energiforsyningen
6.1

Kriterier for valg av områder

23

6.2

Beskrivelse av områdene

25

6.2.1

Sørlige Nordsjø

25

6.2.2

Osebergområdet (Nordsjøen nord)

26

6.2.3

Norskehavet

27

28

Innenlandsk kraftbalanse

7.1.1

Forbruksutviklingen

28

7.1.2

Tilgang på ny kraft

28

7.1.3

Resulterende kraftbalanse —normalt hydrologisk år

29

7.1.4

Resulterende kraftbalanse - tørrår

30

7.2

31

Kraftoppdekning ved forsyning fra land

7.2.1

Vannkraft, vindkraft

31

7.2.2

Import

31

7.2.3

Konvensjonell gasskraft

33

7.2.4

Gasskraft med CO2-håndtering

34

7.2.5

Valg av scenarier for kraftoppdekningen

34

Mulighet for å beholde eksisterende turbiner/generatorer

7.3

Tilknytningspunkter
8.1

9

28

Kraftoppdekning ved forsyning fra land
7.1

8

23

som tørrårssikring

35
35

på land

35

Kriterier for valg av tilknytningspunkt

8.1.1

Sørlige Nordsjø

35

8.1.2

Osebergområdet

36

8.1.3

Norskehavet

36

Teknisk utforming og kostnader for forsyningsløsning

37

9.1

Sørlige Nordsjø

39

9.2

Oseberg-området

40

9.3

Norskehavet

41

9.4

Produksjonskapasitet

9.5

Modifikasjoner på eksisterende innretninger

43

9.6

Kostnadsestimat modifikasjoner

45

9.6.1

42

for kabler

Elektrisk kraftforbruk på de enkelte plattformer
4

47

9.6.2

Plattforrn inntaksstasjon

47

9.6.3

Kraftforsyningens

47

9.6.4

Synkronisering

48

9.6.5

Elektriske filtre (harmoniske filtre)

48

9.6.6

Kortslutningsnivå

48

9.6.7

Spenningsavbrudd

48

9.6.8

Power Management System (PMS)

48

9.6.9

Overvåking og kontroll

49

9.6.10

IsoIasjon av krafttilforsel

49

9.6.11

Tilknytning av sjøkabel

49

9.6.12

Varmegjenvinning

49

9.6.13

Struktur modifikasjoner

49

9.6.14

Fabrikasjon og installasjon

50

9.6.15

Oppkobling til plattforn-isystemer

50

9.6.16

Forutsetninger

50

9.7
10

systemfrekvens

og varmebehov i prosessen

Reduserte driftskostnader/mulige

tilleggseffekter

51
52

Miljøkonsekvenser

10.1

Reduserte utslipp til havs

52

10.2

Offshore og landbasert kabel, elektrodeanlegg, strømretteranlegg

54

10.3

Nye kraftledninger

56

10.3.1

Nye kraftledninger som utløses av elektrifiseringen

56

10.3.2

Oppgradering av eksisterende ledning

57

10.3.3

Generelle miljøaspekter ved kraftledninger

57

Ny produksjonskapasitet

57

10.4
11

58

Tiltakskostnader
beregninger

58

for tiltakskostnad

59

11.1

Prinsipper for samfunnsøkonomiske

11.2

Alternative beregningsmetoder

11.2.1

Prosjektøkonomisk

tiltakskostnad

59

11.2.2

Tiltakskostnad med SFT-metoden

60

11.3

Grafisk fremstilling av tiltakskostnader

60

11.4

Resultater

61

Absolutte verdier av tiltakskostnadene

62

Sammenlikning med SFTs tiltaksanalyser

66

11.4.1
11.5
12

Omtale av alternative tiltak for utslippsreduksjoner

12.1

Driftsoptirnalisering/nye

12.2

CO2 separasjon/injeksjon

utbyggingsteknologier

67
68
68

5

12.3

Redusert fakling

68

12.4

Nitrogenoksider (NOx)

68

12.5

Samkjøring på felt

69
69

Konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø

13
13.1

Generelt

69

13.2

Risikovurdering

69

13.3

Økt sikkerhet i forbindelse med hydrokarbonlekkasjer

70

13.4

Redusert vedlikeholdsbehov

70

13.5

Forbedring av arbeidsmiljøet

70

13.6

Varmebehov som dekkes ved overskuddsvarme

6

fra gassturbiner

70

1 Konklusjoner
Denne studien har vurdert mulighetene for å erstatte turbiner og generatorer som produserer elektrisk
kraft på innretningene i Sørlige nordsjø, Osebergområdet og Norskehavet med kraft fra land.
Hensikten har vært å identifisere effektene av-, og tiltakskostnadene ved, å ta kraft fra land til drift av
innretninger i de nevnte områdene. De mulige positive effektene av tiltaket vil være:
reduserte utslipp av CO2 og NOx
øket sikkerhet og bedre arbeidsmiljø på innretningene
høyere regularitet
reduserte driftskostnader
forlenget levetid
økt utvinning

Resultatet av studien viser imidlertid at å forsyne sokkelen med kraft fra land vil representere et meget
kostbart bidrag til å nå Norges forpliktelser i henhold til Kyoto- og Gøteborg-protokollene.
Beregningene indikerer at tiltakskostnadene for elektrifisering av sokkelen vil være høye i forhold til
dagens CO2-avgift, forventet internasjonal kvotepris og andre tiltak i SFT sine tiltaksanalyser for CO2
og NOx.
Norge er per i dag i en fysisk underskuddssituasjon når det gjelder kraftbalansen. Da det i utgangspunktet ikke er noe innenlandsk kraftoverskudd å hente til forsyning av sokkelen, må kraften skaffes
til veie enten ved økt import eller ny innenlandsk kraftutbygging. Importen antas de første årene å bli
dekket av kullkraft, med en gradvis overgang mot gasskraft og energikilder med lavere utslipp enn
kull innen 2013. Innenlandske gasskraftverk forutsettes bygget nær ilandføringsstedene for gass, dette
vil gi relativ nærhet til feltene på sokkelen. Fremskyndet utbygging av vannkraft regnes ikke som et
realistisk oppdekningsalternativ.
Med realistiske alternativ for kraftoppdekning, vil utslipp av CO2 fra elektrisitetsproduksjonen innenlands eller i utlandet spise opp en stor del av, eller hele utslippsreduksjonen til havs. Om sokkelen
elektrifiseres uten at det bygges ny produksjonskapasitet for elektrisitet i Norge, er det usikkert om det
blir noen netto utslippsreduksjon av CO2 totalt sett. Dette skyldes tap av energi ved overføring til
sokkelen og det faktum at produksjonsøkning i Europa i flere år til, vil dekkes fra eksisterende kullkraftverk med store utslipp av CO, per produsert energienhet. Det vil imidlertid bli vesentlige
reduksjoner i utslipp av NOK.
Det kreves meget store investeringer for å elektrifisere sokkelen, både i form av sjøkabler, omformerstasjoner, nye plattformer og kostnader ved ombygging av eksisterende innretninger.
Tiltakskostnader er beregnet for fire typer kraftforsyningskilder på land, nemlig elektrisk kraft fra
vannkraftverk, gasskraftverk, gasskraftverk med CO2-håndtering og importert kraft.
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Figur 1: Tiltakskostnaderl for CO, reduksjoner i basis scenariet. (ressurskategori 5 og 7 er ikke med).
Som figuren viser, er tiltakskostnadene høye for alle alternativene. Tiltaket med kraft fra land bør
derfor vurderes opp mot alternativene i SFT sin rapport fra 2000: "Reduksjon av klimagassutslipp i
Norge" og rapporten "Reduksjon av NOx-utslipp i Norge: tiltaksanalyse for målåret 2010" fra 1999. I
følge disse rapportene kan Norge oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto- og Gøteborgprotokollene til lavere kostnad enn noen av de sannsynlige alternativene i denne studien, spesielt om
en tar hensyn til mulighetene for å ta i bruk Kyotomekanismene.

2

Innledning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet (0D) utarbeidet i 1997 rapporten
"Elektrisitet fra land til olje- og gassvirksomheten" [1]. Siden denne rapporten kom, har det vært en
teknologisk utvikling i forhold til dette spørsmålet. Videre er rammebetingelsene og
forsyningssituasjonen betydelig endret.
I lys av denne utviklingen og enkeltselskapers konkrete prosjektforslag, ble spørsmålet omkring
elektrisitet fra land igjen aktualisert.
Olje- og energidepartementet (OED) ba derfor, i brev av 19. februar 2002, NVE og OD om i fellesskap å utarbeide en ny rapport om denne problemstillingen. Det ble satt som forutsetning at det ble tatt
nødvendig kontakt med Statnett.
I St.meld. nr 38 (2001-2002) om olje- og gassvirksornheten står det at "Regjeringen ser det som viktig
å få på plass en faglig vurdering som blant annet inkluderer tekniske forhold og miljoaspektet ved et
slikt tiltak"(kraft fra land).

Begrepet tiltakskostnad brukes i rapporten også om importalternativet,
generering av kraften i dette alternativet foregår utenfor Norge.
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selv om utslippene fra

Foreliggende rapport er resultat av det arbeidet som er gjort. Foruten NVE, OD og Statnett, har
konsulentselskapet Fabricom vært engasjert for å estimere ombyggingskostnader for eksisterende innretninger for å kunne ta imot kraft fra land.
Med den tiden og de ressursene som har vært tilgjengelig, har det vært nødvendig å gjøre en del
forutsetninger underveis i arbeidet. Disse er omtalt i rapporten. Rapporten må betraktes som en
mulighetsstudie med usikkerhet i kostnadsestimater og utslippstall på linje med andre, tilsvarende
prosjekter i tidlig fase.
Det er vurdert tre områder i studien:
Sørlige Nordsjø (Ula, Gyda, Valhall og del av Ekofisk)
Osebergområdet inkl Troll B og C
Norskehavet
Det er forutsatt at kraften tas fra land i Norge. Kraften transporteres via like- eller vekselstrøms
sjøkabler fra et tilknytningspunkt på land til et samlepunkt i hvert av områdene. Herfra fordeles
strømmen til hver produksjonsinnretning med vekselstrømskabler.
Tilgjengeligheten på kraft i Norge blir omtalt. Dette er dessuten mer omfattende redegjort for i egen
rapport fra NVE [2], tidligere oversendt til OED. Nødvendige nettforsterkninger som følge av elektrifisering av sokkelen er beskrevet og gitt et kostnadsestimat.
Rapporten gir en oversikt over nødvendig kraftbehov i hvert av områdene. Videre gir den en oversikt
over potensialet for reduserte utslipp av CO2 og NOx fra områdene, og estimerte kostnader knyttet til
disse reduksjonene. Studien resulterer i estimerte tiltakskostnader for reduksjon av utslippene av CO2
og NOx uttrykt i henholdsvis kroner per tonn CO2 og kroner per kg NOx.
Tiltakskostnadene er beregnet for fire ulike scenarier for kraftoppdekning. Tiltakskostnadene vil
naturlig nok variere etter hvor store de netto utslippsreduksjonene er. De fire scenariene for kraftoppdekning som er brukt er:
Vannkraft
Gasskraft
Gasskraft med CO2 håndtering
Import fra Europa

3

Sammendrag

Det kan konkluderes med at elektrifisering av sokkelen vil representere et meget kostbart bidrag til å
nå Norges forpliktelser iht. Kyoto- og Gøteborgprotokollene. Tiltakene vil være kostbare både i forhold til CO2_avgift, forventet internasjonal kvotepris og andre tiltak i SFTs tidligere tiltaksanalyse for
CO2 og NOx [10,11]. Det kreves meget store investeringer for å elektrifisere sokkelen, både i form av
sjøkabler, omformerstasjoner, nye plattformer og kostnader ved selve ombyggingen av allerede
eksisterende innretninger. Dessuten er det bare deler av energibruken på sokkelen som vurderes som
mulig å legge om til forsyning fra land.
Med realistiske alternativ for kraftoppdekning, vil utslipp av CO2 fra elektrisitetsproduksjonen innenlands eller i utlandet spise opp det meste, eller hele utslippsreduksjonen på sokkelen. Dersom plattformene elektrifiseres uten at det bygges ny produksjonskapasitet for elektrisitet i Norge, er det
usikkert om det blir noen netto utslippsreduksjon av CO22. Dette skyldes tap forbundet med overføring
2

Beregnet utslippsreduksjon

i importscenariet

er mindre enn usikkerheten
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i antagelsene.

av kraft, og det faktum at produksjonsøkning i Europa for å dekke eksport til Norge i flere år til vil
dekkes av eksisterende kullkraftverk med til dels større utslipp av CO2 per produsert energienhet enn
de gassturbinene som står på norske plattformer i dag. Utslippsreduksjonene av NOx vil imidlertid bli
vesentlige.

3.1

Dagens energibærere

Bortsett fra på Troll A, som allerede er forsynt med kraft fra 1and, og tre dampturbiner som er i drift på
sokkelen, genereres i dag all nødvendig elektrisk kraft for drift av innretningene på sokkelen med
turbiner som driver generatorer. I tillegg er det en rekke turbiner som direkte driver kompressorer,
pumper og annet nødvendig utstyr. Disse turbinene drives hovedsakelig med gass som produseres på
feltet. I perioder hvor gass ikke er tilgjengelig, drives noen av disse turbinene også med diesel (dual
fuel maskiner). CO2-utslippet blir i disse periodene noe høyere enn når turbinene fyres med gass. CO2
utslipp fra diesel utgjør ca 4 % av de totale CO2 utslippene fra felt i drift.
OD har oversikt over turbiner og tilhørende generatorer for olje- og gassvirksomheten på den norske
kontinentalsokkelen. Oversikten inkluderer felt i drift og innretninger som vil bli satt i drift de
nærmeste årene. Oljeselskapene rapporterer årlig forventet gassforbruk til energiproduksjon til OD
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Med kjennskap til virkningsgrad, driftstid, lastgrad og
brennverdi for gassen kan dette regnes om til elektrisk energi. Dette danner grunnlaget for
direktoratenes prognoser for kraftforbruket på sokkelen.

3.2

Kraftoppdekning

Norge er allerede i en fysisk underskuddssituasjon når det gjelder kraftbalansen. NVE har gjort en
enkel "teknisk" fremskrivning av kraftbalansen fram mot 2015, basert på at rådende utviklingstrender
forlenges hva gjelder forbruk og produksjon. Det legges da til grunn at det ikke gjøres nye politiske
vedtak som får betydning for kraftbalansen —rammebetingelser og støtteordninger som er etablert
videreføres. Når det gjelder forbruksutviklingen, antas det en årlig vekst på 1,2 % innen alminnelig
forsyning og et forbruk på 35 TWh i kraftintensiv industri innen 2015. I tillegg har vi et elkjelmarked
på til sammen 10 TWh, omtrent likelig fordelt mellom lett og tung fyringsolje som fyringsalternativ. I
normale tilsigsår forutsettes bare lettoljekjelene å være innkoplet. Det norske kraftsystemet er nå
utbygget til en årlig midlere produksjonsevne på 119 TWh, hvorav vel 118 TWh kommer fra vannkraft. Bygging av ny vannkraft vurderes som problematisk, og frem mot 2015 vil ny vannkraft
begrenses til 4 TWh. På den annen side forventes at nye regler for minstevannføring og EUs vanndirektiv vil gi tapt kraftproduksjon i eksisterende utbygginger på til sammen 2 TWh i samme tidsrom,
slik at nettotilveksten for vannkraft bare blir 2 TWh. Vindkraft forventes å bli utbygget iht. Regjeringens mål om 3 TWh innen 2010, dessuten antas videre utbygging til 5 TWh i 2015. Store landbaserte gasskraftverk er ikke forutsatt bygget, heller ikke nye kabler mot utlandet.
Resulterende kraftbalanse viser da en økende importavhengighet for landet i temperatur- og tilsigsmessige normalår, fra 7 TWh i 2005 til 12 TWh i 2010 og 15 TWh i 2015. Under normale forhold vil
ikke dette utløse spesielle driftsproblemer, men økende importavhengighet bidrar generelt til økt
usikkerhet om vår egen kraftoppdekning. Forsyningssituasjonen kan imidlertid bli kritisk i tørrår, da
praktisk importmulighet ikke på langt nær vil være tilstrekkelig til at vi kan opprettholde normalt
forbruksnivå. Nødvendige forbruksreduksjoner, utover å legge om driften av elektrokjelene til å fyres
med olje, kan i ekstreme tørrårssituasjoner bli inntil 19 TWITii 2015.
Da det i utgangspunktet ikke vil være noe innenlandsk kraftoverskudd å hente fra til forsyning på
sokkelen, må kraften skaffes til veie enten ved økt import eller ny innenlandsk kraftutbygging.
Eventuell kraftforsyning fra land vil først kunne finne sted fra år 2006, omtrent fra det tidspunkt da
kraftprisene i markedet antas å ha stabilisert seg på et nivå som generelt gjør ny kraftutbygging
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lønnsom i det nordeuropeiske markedet. Det er derfor ikke regnet med at forbruket på sokkelen vil gi
varige prisøkninger i kraftmarkedet som vil redusere forbruket på fastlandet.
I prinsippet kan det tenkes minst to ulike metoder å dekke opp kraftforbruket på sokkelen, generelt
bare etterspørre kraften i markedet eller gjøre beslutninger om målrettet utbygging eller import. Ved
begge metodene vil vi kunne ende opp med en miks av energibidrag. For beregningene i denne
rapporten inngår varianter av sistnevnte metode, nemlig rendyrkede, stiliserte oppdekningsalternativer
basert på bare en type energibidrag. Disse alternativene er vannkraft, import, innenlandsk
konvensjonell gasskraft og innenlandsk gasskraft med CO2-håndtering. Importen antas de første årene
overveiende å være kullkraft, med en gradvis overgang mot gasskraft og annen mer utslippsfri kraft
innen 2013. Innenlandske gasskraftverk forutsettes bygget nær ilandføringsstedene for gass, dette gir
også relativ nærhet til feltene på sokkelen. Forsert utbygging av vannkraft regnes ikke som et realistisk
oppdekningsalternativ.

3.3

CO2 og NOx utslipp

Forventet gassforbruk, innrapportert til revidert nasjonalbudsjett, danner grunnlaget for forventede
utslipp av CO2 og NOx på sokkelen. I studien er det nyttet feltspesifikke omregningsfaktorer for
utslipp av CO, og NOx. Omregningsfaktorene er avhengige av brenngassens varmeverdi. Denne
varierer for de enkelte innretningene på sokkelen. NOx-utslippene er også avhengig av type kraftanlegg, og hvordan disse drives.

3.4

Fremtidig energibruk

Basisscenariet i studien ser på felt i produksjon, felt besluttet utbygd, og funn som forventes å ha en
godkjent utbyggingsplan i løpet av fire år. Noen felt er utelatt på grunn av at de ligger langt unna
mulige knutepunktet for distribusjon av elkraft, eller at spesielle tekniske problemstillinger gjør at det
er naturlig å ikke ta disse med (for eksempel flytende produksjonsskip der det er teknisk vanskelig å ta
inn store kraftmengder gjennom svingbare forbindelser3).
Felt som forventes å stenge ned fa år etter at kraft fra land kan etableres, er heller ikke tatt med i
studien.
Det er gjort følsomhetsberegninger for å vurdere tiltakskostnader hvor funn der utvinning er sannsynlig, men fortsatt uavklart, ressurser som ikke er ferdig evaluert, nye funn og ressurser fra mulige
framtidige tiltak for økt utvinning er inkludert. Det er forutsatt at disse funnene vil bli bygd ut som
satellitter til eksisterende felt. Det er derfor ikke tatt med ekstra kostnader for kraftforsyning til disse,
da de uansett vil måtte fu kraft fra produksjonsinnretningen. Det er også forutsatt at disse vil komme i
produksjon på et tidspunkt hvor det er blitt ledig kapasitet på i overføringssystemet til havs. Dette er
gjort for å vise oppside for utslippsreduksjoner for de tre områdene. Det samme potensialet vil være
tilstede ved en selvstendig utbygging, da kraft fra en sentral innretning i området ikke nødvendigvis er
mer kostbart enn egen kraftproduksjon.
Det har ikke vært mulig å fordele uoppdagede ressurser geografisk. Disse er derfor ikke tatt med i
beregning av tiltakskostnadene. Disse ressursene utgjorde i 2001 27 % av ressursene/reservene på
norsk sokkel, og kan gi ytterligere reduserte utslipp på sikt, dersom infrastruktur for kraft fra land
etableres.

3 Senere i rapporten omtales disse svingbare forbindelsene
turret.
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3.5

Eksisterende turbiner/generatorer

Det foreligger muligheter for at kraftgenereringsenhetene på plattformene kan beholdes som reserve
selv om kraftforsyningen kommer fra fastlandet. Det ville i tilfelle være muligheter for at denne
produksjonskapasiteten kan fungere som tørrårsreserve. Vedlikehold vil måtte utføres i stor grad selv
om utstyret ikke er i bruk. Dette vil redusere potensialet for kostnadsreduksjoner, og det vil måtte være
en veiing av disse fordelene med dette mot de ekstra kostnadene det vi1 være å ha utstyret i beredskap.
OD anbefaler ikke å videreføre tanken om å bevare gassturbiner/generatorer på imiretninger som ev tar
i bruk kraft fra land. Årsaken er at det vil øke behov for vedlikehold/personell, og derved øke risikonivået på innretningene i strid med intensjonene i petroleumsregelverket. I studien er det derfor
forutsatt at eksisterende utstyr for kraftgenerering fjernes etter en innkjøringsperiode på ca to år.

3.6

Modifikasjoner

på eksisterende innretninger

På fiere av innretningene dekkes behovet for prosessvarme ved hjelp av vannegjenvinning fra gassturbiner for elektrisk kraftproduksjon. For disse innretningene er det identifisert alternative varmekilder for installasjon av nye gjenvinningsanlegg. I tillegg er det inkludert elektrisk varmeanlegg (2
MW) for oppvarming ved oppstart.
Modifikasjoner på de eksisterende plattformer skal utføres i overensstemmelse med forskrifter om
Helse, Miljø og Sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Alle aktiviteter på plattformer skal utføres slik at
hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Fare for skade på mennesker, miljø og materielle verdier skal begrenses i henhold til akseptkriterier
for de forskjellige innretninger. Nytt utstyr vil videre bli designet med nødvendig beskyttelse slik at
feil ikke kan forårsake fare for helse, miljø og verdier.
Ny høyspent kabelføring vil ikke introdusere elektromagnetiske

felt utover tillatt nivå.

Det er antatt at det finnes ledig tomteareal for anslåtte modifikasjoner, eventuelt at det kun er nødvendig med mindre utbygg for å understøtte nytt utstyr. Rivingsarbeidet er således begrenset. Det er
tatt høyde for direkte understøttelse av utstyr, adkomst, arbeidsplattformer og nødvendig innbygging.
Utover dette er det antatt at det vil være behov for forsterkninger av underliggende dekk struktur.
Det er forutsatt at nødvendige modifikasjoner skal kunne foretas uten ekstra nedstenging av produksjonen. Dette er naturlig forbundet med en viss usikkerhet.

3.7

Tiltakskostnader

Alle scenariene gir samme utslippsreduksjon på sokkelen. For illustrasjonens del angir følgende tabell
brutto akkumulerte utslippsreduksjoner på sokkelen over hele analyseperioden dersom kraften fra land
var uten utslipp. Tabellen viser også investeringsbehovet i 2003-kroner. Det understrekes at disse
verdiene ikke er neddiskontert.
CO2

Sorlige
Nordsjo
Norskehavet

Oseberg
Sum

[mill tonnl

NOX
[1000
toninl

Investering
1mill kr1

7

22

10

22

7

29

3 528

25

73

10 928

2 817
4 583

1 tillegg kommer investeringer i oppgradering av nettet på land. Dette varierer mellom de forskjellige
alternativene, og er beskrevet i kapittel 8. Tiltakskostnadene for CO, er oppsummert i Figur 2.
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Figur 2: Tiltakskostnad for CO2-reduksjoner.
Her ser en at tiltakskostnaden ved importscenariet er meget høy (opp mot 25 000 kr/tonn). Dette
skyldes delvis at importen i de første årene dekkes av kullkraft med høyt CO2-utslipp, dels at det er
betydelig tap forbundet med kraftoverføringen fra land til sokkelen4.
Tiltakskostnaden i gasskraftscenariet er også meget høy. Dette skyldes igjen nettapene og det faktum
at utslippene fra gasskraftverk i Norge vil spise opp en stor del av utslippsreduksjonen på sokkelen.
Vannkraftscenariet gir naturlig nok de laveste tiltakskostnadene, siden det ikke er utslipp forbundet
med kraftoppdekningen. Sannsynligheten for at kraftoppdekningen kan skje med vannkraft anses som
svært liten (ref. kap. 7.1.2). Scenariet er derfor urealistisk, men angir den nasjonale virkningen av
elektrifisering av sokkelen dersom vannkraft var tilgjengelig. I Kyoto- og Gøteborgsammenheng har
Norge forpliktet seg til å redusere nasjonale utslipp, men våre naboland belastes med utslipp som følge
av eksport til Norge dersom vi tar kraft fra Nordpool til sokkelen.
Det mest lovende resultatet totalt sett er scenariet gasskraft med CO2-håndtering. I foreliggende
beregninger er det gjort et påslag i kraftprisen for å reflektere kostnaden ved CO2-håndteringen.
Tiltakskostnadene i dette scenariet blir vesentlig lavere enn scenariet uten CO2-håndtering. Dette
skyldes at netto utslippsreduksjon i dette scenariet blir stort5.
Tiltakskostnadene reduseres mye om utslippsreduksjonen øker som følge av økt produksjon i Nordsjøen. En illustrasjon av dette ser man i de hvite stolpene i Figur 2, hvor funn og felt nevnt i avsnitt 3.4
om sensitivitetsanalyse er medtatt.
I følge SFTs tidligere tiltaksanalyser for NOx og CO2, kan Norge oppfylle sine forpliktelser iht.
Kyoto- og Gøteborgprotokollene til lavere kostnad enn noen av de sannsynlige scenariene i denne
studien. , spesielt om en tar hensyn til mulighetene for å ta i bruk Kyotomekanismene.

4

Tapene utgjør i størrelsesorden
Nordsjøen.

18 % for Norskehavet, 11 % for Oseberg 7 % for den sørlige

I dette ligger ingen vurdering av de tekniske sidene ved gasskraft med CO2-håndtering eller
sannsynligheten for at dette kan realiseres innen elektrifisering av sokkelen er realistisk.
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3.8

Driftskostnader

Ved å f:jerne eksisterende turbiner og generatorer for kraftforsyning, vil en kunne redusere driftskostnadene for de enkelte innretningene. Vedlikehold av dette utstyret er omfattende og tidkrevende.
Det er beregnet at, når en har f:jernet dette utstyret etter ca to år, vil kunne redusere driftskostnadene
per innretning med mellom 8 og 53 mill kroner per år. For de fleste innretningene vil den direkte
innsparingen være mellom 14,5 og 21 mill kroner per år. Innsparingene avhenger av hvor mye utstyr
som kan fjernes. Totalt for alle tre områdene vil driftskostnadene kunne reduseres med ca 318 mill
kroner per år.
Reduserte driftskostnader og bedret tilgjengelighet kan legge forholdene bedre til rette for mulige
framtidige økt utvinningsprosjekt. Flere tiltak for økt utvinning fører imidlertid til økte utslipp på
grunn av større kraftforbruk.
Reduserte driftskostnader kan også forlenge feltenes levetid noe, og dermed gi noe økt utvinning fra
enkelte felt.

3.9

Reduserte utslipp til havs

De totale utslippene av CO, fra sektoren har vokst fra år til år, hovedsakelig som en følge av økt
aktivitetsnivå. Utslippene forventes å øke noe fram til 2005, for så å gå ned mot slutten av tiåret. Det
er viktig å poengtere at det er usikkerhet knyttet til disse prognosene.
Utslippene av NOx fra petroleumssektoren var i 2001 om lag 51 000 tonn i Norge. Hovedkildene til
NOx utslippene er de samme som for CO2. I nasjonal sammenheng er det transportsektoren som står
for størsteparten av NOx utslippene. Petroleumssektoren på sin side bidrar med om lag 23 % av de
nasjonale utslippene av NOx.
Det antas at første året med omfattende effekt på utslipp med kraft fra land vil være ca 2008. For 2008
er de totale utslippene av CO2 fra petroleumsaktiviteten prognosert til 13,3 mill tonn. Inkludert her er
utslipp fra Snøhvit LNG anlegg, terminaler og rør, leteboring og lasting og lagring av olje. Til sammen
utgjør disse utslippene 1,6 mill tonn CO2.
Av de resterende utslippene på 11,7 mill tonn CO2 kommer ca 1,5 mill tonn fra fakling og 0,8 mill
tonn fra felt som er utbygget med skip og derfor er utelatt på grunn av tekniske vanskeligheter med
overføring av kraft gjennom svingbare forbindelser.
Utslipp fra drift av turbiner på innretningene utgjør de resterende ca 9,4 mill tonn CO2. Av disse igjen
kommer ca 4,7 mill tonn fra drift av turbiner som driver generatorer. Det er deler av disse som
vurderes erstattet med kraft fra land i denne studien.
I basisscenariet i studien er det tatt med felt som er i produksjon, besluttet utbygd og funn som antas
vil bli besluttet utbygd i løpet av ca fire år i de tre områdene som er beskrevet foran (se kap. 6.2). Felt
og funn som er i en sen avslutningsfase, ligger isolert eller er bygget ut med skip (som har en spesiell
problemstilling med kraftoverføring gjennom svingbare forbindelser) er ikke tatt med.
Til sammen er det estimert et årlig utslipp i 2008 på ca 4,7 mill tonn CO2 og ca 15700 tonn NOx fra
turbindrift i områdene omfattet av studien. Det er forutsatt at en kun erstatter turbiner som driver
generatorer med kraft fra land. Turbiner for direkte drift av kompressorer, pumper og annet utstyr blir
ikke erstattet.
Av de forventede utslippen fra sokkelen i 2008 på 13,3 mill tonn CO2, vil en, dersom en erstatter
turbinene som driver generatorer på innretningene i disse områdene med elektrisk kraft fra land ,
kunne redusere utslippene på sokkelen med ca 2,3 mill tonn CO2 og i overkant av 8 000 tonn NOx.
Av de forventede utslippene fra sokkelen i 2008 på 13,3 mill tonn CO,, er potensialet ved å erstatte
alle turbinene som driver generatorer på den norske delen av sokkelen med kraft fra land, 4,7 mill tonn
CO, og i underkant av 17 000 tonn NOx i 2008.
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Ifølge utslippsprognosene som er utarbeidet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2002, vil de
totale CO2 utslippene holde seg på mellom 13,2-13,4 mill tonn i 2008-2010 for deretter å avta til 11.0
mill tonn i 2015 og 8,3 mill tonn i 2020.

3.10 Alternative tiltak for utslippsreduksjoner
Eksisterende teknologi, og ny teknologi som er under utvikling kan bidra til at potensielle milj øbelastninger fra petroleumsvirksomhetens utslipp til luft reduseres. Feltspesifikke forhold, relativt
høye tiltakskostnader i sektoren og det faktum at både modning og uttesting av teknologi tar tid, er
imidlertid faktorer som setter begrensninger for de teknologiske mulighetene.
Hvilke teknologier som er aktuelle på ulike felt, er avhengig av en rekke feltspesifikke forhold.
Mulighetene for implementering av ny teknologi er normalt større ved nye feltutbygginger enn på
eksisterende felt. Teknologisk utvikling er derfor bare ett av flere svar på de miljøutfordringene
virksomheten møter i framtiden. Dette illustreres av det faktum at utslippene de neste 10-15 årene i
stor grad vil komme fra anlegg som allerede er i drift, eller under bygging. Om lag 80 % av CO2utslippene vil komme fra «gamle» anlegg i 2010. Dersom en skal oppnå store utslippsreduksjoner, må
derfor en betydelig del av tiltakene skje på eksisterende innretninger.
Det største potensialet for utslippsreduksjoner ligger i å redusere behovet for energi, kraft fra land,
samordne kraftforsyning mellom innretninger, øke virkningsgraden ved kraftproduksjon, ekstrahere
CO2fra avgasser for deretter å lagre den i underjordiske formasjoner og redusert fakling. Det synes
imidlertid ikke å ligge an til vesentlige reduksjoner de neste 5-10 årene med kostnader lavere enn CO2
avgiften.

3.11 Konsekvenser

for sikkerhet og arbeidsmiljø

Strøm fra land, og derved fjerning av gassturbiner og generatorer, vil føre til en forbedring både i
sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen. Områdene i nærheten av turbinene er pga. støy og varme
særdeles belastende å oppholde seg i. Det er vanskelig å kvantifisere dette, men det er knyttet en del
kommentarer til områder som klart vil bli forbedret.
Driftstilgjengeligheten for elektrisitetsforsyningen vil, ifølge studier utført av BP, øke med ca. 0,3 %.
Det kan virke som lite, men med den høye tilgjengeligheten som allerede er etablert vil det allikevel
være en merkbar sikkerhetsmessig og økonomisk forbedring.
Mange innretninger har lang oppkjøringstid etter en produksjonsstans. Det vil i alle fall alltid være
stopp i produksjonen atskillig lenger enn selve strømstansen varer. Av sikkerhetsmessige grunner vil
det også være nødvendig å brenne gass både i forbindelse med oppkjøring og nedkjøring av produksjonen. Det er i studien ikke tatt hensyn til den eventuelle effekten av noe mindre gassbrenning i
fakkel på grunn av noe høyere driftsregularitet. Dette blir en liten mulig oppside med hensyn på
utslippsreduksjoner.
En del dieselolje og gasslekkasjer på innretninger på sokkelen har vært lokalisert til brenselssystemet
for gassturbiner. Gassturbiner vil være blant de viktigste potensielle tennkildene på en innretning. Det
vil følgelig øke sikkerheten å få dem fjernet.
For å redusere konsekvensene er det installert overvåking med automatiske sikkerhetsfunksjoner.
det detekteres eksplosjonsfarlig gass vil turbinene stoppe automatisk.

Hvis

Gassturbiner er relativt komplisert utstyr med et arbeidskrevende vedlikeholdsbehov. Fjerning av
gassturbiner frigjør arbeidskraft til andre oppgaver og den totale bemanningen kan reduseres. Det fører
til lavere personrisikonivå på innretningene og færre timer på helikopter som fremdeles er den mest
risikofylte delen av aktiviteten.
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4 Bakgrunn
4.1 Norges forpliktelse iht. Kyoto og Gøteborgprotokollene
Gøteborgprotokollen om reduksjon i forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon ble undertegnet
høsten 1999. Protokollen forplikter landene i Europa til betydelige reduksjoner i utslippene av de
stoffene som bidrar til disse miljøproblemene. Protokollen innebærer bLa. at Norge skal redusere
NOx-utslippene til 156 tusen tonn innen 2010.
Klimakonvensjonen fra 1992 med Kyotoprotokollen fra 1997 er de internasjonale avtalene som skal
begrense de globale utslippene av klimagasser. Konvensjonen la det første viktige grunnlaget for å
motvirke mulige fremtidige klimaendringer. Klimakonvensjonen trådte i kraft 21. mars 1994. Norge
ratifiserte konvensjonen i 1993. Konvensjonen inneholder bindende forpliktelser for industrilandene
om å vedta nasjonale klimastrategier og gjennomføre tiltak for å begrense sine utslipp av klimagasser
og øke det naturlige opptaket av slike gasser. Norges forpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen er at
klimagassutslippene i perioden 2008-2012 ikke skal være mer enn I % høyere enn i 1990. Fra 1990 og
fram 1998 har utslippene av klimagass økt med 8 %. Det er videre forventet at utslippene vil vokse
kraftig de neste 10 årene.

Tillatt utslipp

Utslipp 2001

NOx

CO2

NOx (2010)

CO2 (2008-2012)

[tonn]

[mill tonn]

Itonnl

[mill tonn]

225 000

56,16

156 000

52,52

4.2 Tidligere studier
OD og NVE gjennomførte i 1997 en tilsvarende studie for å vurdere mulighetene for å ta kraft fra land
til drift av innretningene på sokkelen. Studien dekket de fieste innretningene på sokkelen, og omfattet
alt kraftforbruket for drift av innretningene. Feltene som inngikk i studien sto for 90 % av kraftforbruket på sokkelen. økonomiberegningene den gang viste at det var kun for Trollområdet at tiltakskostnadene var lave nok til at tiltak var aktuelle.

4.3 Mandatet
OED gav i februar 2002 et mandat til OD og NVE [Vedlegg 3] for å gjøre en ny gjennomgang av
problemstillingen knyttet til krafttilførsel fra land, både generelt, men også med hensyn på konkretet
enkeltprosjekter. Mandatet gir oppdraget følgende målsettinger:
"Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet (0D) skal i samarbeid
utarbeide en rapport med oversikt over energimengde og kostnader knyttet til å erstatte
gassdrevne generatorer og kompressorer på innretningene til havs med elkraft fra land.
Prosjektet vil avgrenses til følgende:
Det utredes kun strømforsyning fra norsk fastland til norsk kontinentalsokkel.
Prosjektet baseres i hovedsak på tilgjengelige studier.
Energiforbruket på sokkelen erstattes av landbasert gasskraftproduksjon forsynt via
kabler jra land.
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•

I lopet av arbeidet vil det bli fokusert på utvalgte geografiske områder."

Mandatet angir et utgangspunkt til disposisjon av endelig rapport bestående av 13 punkt. Rapporten
skal utarbeides av OD og NVE i fellesskap, og denne skal være offentlig tilgjengelig.

4.4
4.4.1

Endrede forutsetninger
Samordning med kabel til England

Statnett har, i samarbeid med National Grid en kabel fra Kvilldal til Hawthorne Pit i England under
planlegging. Denne kabelen er tenkt å komme i drift våren 20076. Mulighetene for å utnytte denne
kabelen til forsyning av den sørlige Nordsjøen har vært nevnt, og mandatet ber om at dette blir omtalt.
Kabelen vil gå forbi Ekofisk, men det viser seg å være umulig å lage et uttappingspunkt på kabelen.
Dette skyldes at Englandskabelen vil ha et høyt spenningsnivå (500 kV) for å minimere tapene på
overføringen. Størrelsen på et strømretteranlegg som skulle tappe fra kabelen øker med spenningsnivået, og i dette tilfellet blir størrelse/vekt urealistisk i offshoresammenheng. Det er derfor ingen samordningseffekt mellom elektrifisering av sokkelen og mulig kabel mellom England og Norge med
dagens teknologi.

4.4.2

Ny overføringsteknologi

Siden forrige studie er det utviklet nye løsninger innen høyspent likestrømsoverføring, nemlig voltage
source converters (VSC), som ofte går under betegnelsen HVDC-Light. Dette er teknologi utviklet av
ABB hvor det brukes transistorer i stedet for tyristorer som ventiler i strømretterne7. Disse nye ventilene koples av og på ved hjelp av et påtrykt styresignal, mens de gamle ventilene i prinsippet blir
koplet av og på av nettspenningen. Fordelen med det nye konseptet er at strømretterens behov for kortslutningsytelse reduseres, og dermed elimineres behovet for roterende masse. Dette er spesielt fordelaktig på strømrettere som skal stå offshore.
Dette nye konseptet for likestrømsoverføring og motordrifter vil redusere vekt og arealbehov. Det er
imidlertid svært begrenset erfaring med denne typen teknologi. Kostnader vil være gjenstand for
forhandlinger og avhenge sterkt av begrenset produksjonskapasitet og tidsaspekter for realisering.
Teknologien har for tiden en spenningsbegrensning på ca 150 kV, hvilket begrenser overføringskapasiteten til ca 400 MW, og fører til betydelige tap ved overføring av store effekter.

4.4.3

Offshore kraftproduksjon og kostnader

OD har detaljert oversikt over alle turbiner og tilhørende generatorer på sokkelen. Oversikten
inkluderer både eksisterende felt og innretninger som vil bli satt i produksjon i nær framtid. Oljeselskapene rapporter årlig forventet gassforbruk til energiproduksjon til OD i forbindelse med
nasjonalbudsjettrapporteringen.
Kjennskap til virkningsgrad og brennverdi gjør at dette kan regnes om
til clektrisk energi i TWh, se Figur 3. Dette danner grunnlaget for prognose over kraftforbruket på
sokkelen. Oversikten viser også hva slags last de forskjellige turbinene har, driftstid, utslipp av CO2og
NOx og mulighet for ombygging til lav-N0x-turbiner.
Energiproduksjonskostnaden på sokkelen er knyttet til faste kapitalkostnader, drift og vedlikehold,
samt kostnadene knyttet til verdien av gassen som brennes og CO2-avgiften som oljeselskapene

6

Forutsatt investeringsbeslutning

våren 2003

' Siemens har en tilsvarende teknologi som går under betegnelsen
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HVDC-Plus

betaler. Verdien av gassen er satt lik for innretningene i de to sørligste områdene, mens det er satt en
lavere verdi for Norskehavet for å synliggjøre transportkostnadene for gassen til markedet.
Kostnadene for strømforsyningsanlegg vil delvis basere seg på kostnader fremskaffet av oljeselskapene i eksisterende studier og av Statnett. For deler av anleggene som vil bli bygget er
markedspriser blitt innhentet.
Kraftbehovet framover baseres på forventet levetid av felt som i dag er i drift, og kjente fremtidige
funn og felt.
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Figur 3: Kraftbehovet på sokkelen basert på rapportering av brenngassforbruk.

4.4.4

Endret alderssammensetning

av innretninger

Siden studien i 1997 er det kommet til en del nye innretninger, noen er stengt ned, og andre er kommet
i en fase med endret kraftbehov Innrapportering til nasjonalbudsjett angir produksjonsprofil og
dermed forventet levetid på felt i drift og fremtidige felt. Denne kunnskapen er brukt til å viirdere
dimensjonering av anlegg, og om enkelte innretninger med kort restlevetid skal elektrifiseres eller
ikke. En oversikt over hvilke felt og funn som inngår i studien er gitt i kapittel 6.

4.4.5

Kraftbalansen i det norske og nordiske markedet

Det er gjort kraftbalansevurderinger frem til 2015, oversendt som egen sak til OED. Det blir her klargjort at Norge allerede er i en underskuddssituasjon selv i år med normale tilsig til vannkraftsystemet.
Med forutsatt vekst i elektrisitetsforbruket og begrenset tilgang på ny vannkraft og vindkraft, vil
underskuddet bare øke i årene fremover. Bidrag fra ny vannkrafi er svært begrenset, og med mulighet
for pålegg om minstevannføringer i eksisterende kraftutbygginger, vurderes nettotilgangen som svært
liten. Vindkraft forutsettes utbygget i et tempo som sikrer målet om 3 TWh i 2010, og frem mot 2015
antas ytterligere 2 TWh vindkraft. Gasskraft er ikke forutsatt å komme. Kraftbalansen vurderes som
svært kritisk i tørrårssituasjoner.
Dersom innretningene på sokkelen skal få kraft fra land, vil det svekke den norske kraftbalansen
tilsvarende. Oppdekningen må skje ved en kombinasjon av:
økt import
redusert forbruk som følge av sannsynlig prisøkning
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økt produksjonskapasitet

som følge av sannsynlig prisøkning

dedikert kraftutbygging - høyst sannsynlig ved landbaserte gasskraftverk, med eller uten CO2håndtering
Forsert utbygging av vann- eller vindkraft vurderes som vanskelig.
Det foreligger muligheter for at kraftgenereringsenhetene på plattformene til dels kan beholdes som
reserve selv om kraftforsyningen kommer fra fastlandet. I slike tilfeller ville disse også kunne fungere
som tørrårsreserve. Dersom det skjer, går ikke vedlikeholdskostnadene ned, og risikonivået på innretningene blir heller ikke redusert i samme grad som dersom omleggingen til kraft fra land blir tatt
fullt ut så tidlig som mulig.
Dette forholdet er nærmere beskrevet i kap. 7.3.

4.4.6

Fokus på nitrogenoksider (NOx)

Dagens studie fokuserer både på reduksjon av NOK- og CO2-utslipp. Begge disse utslippsreduksjonene
vil representere besparinger i miljøbelastning. NOx har en regional effekt på miljøet. I dag er det ikke
restriksjoner på utslipp av NOx på sokkelen, utover at det skal vurderes å bruke lav-N0x-brennere i
forbindelse med nye utbygginger. Norge har imidlertid forpliktet seg til å redusere utslippene av NOx
både gjennom Sofia- og Gøteborgprotokollene. Ifølge Gøteborgprotokollen skal Norge redusere utslippene av NOx til 156.000 tonn innen 2010. Det foregår for tiden et arbeid for å vurdere et kvotesystem for NOx på sokkelen.

4.4.7

Gassturbiner som driver utstyr direkte kontra turbiner som driver generatorer for
produksjon av elektrisk kraft

I studien fra 1997 [1] ble hele energibehovet på sokkelen sett under ett.
I foreliggende studie er det lagt til grunn at kostnaden ved å substituere energikilden på eksisterende
innretninger er mye større for laster som drives direkte av gassturbin (direktedrift) enn for laster som
drives med strøm. Ved overgang fra direktedrifter til kraftforsyning fra land kreves betydelige ombygginger. Turbiner må eventuelt skiftes ut med elektromotorer, noe som er en omfattende prosess.
Dette medfører produksjonsstans, store direkte kostnader og forsinkede inntektsstrømmer. En har
derfor fokusert på erstatning av dagens generatordrevne laster, som utgjør ca 60 % av energibehovet
for turbindrift på sokkelen over tid.

4.4.8

Avgrensing av områder

I [1] ble det vurdert å ta kraft fra land til hele sokkelen. I denne studien er det valgt ut tre områder for å
begrense omfanget i studien. De områdene som er valgt, er beskrevet i kap. 6.

4.4.9

Forsyningsløsning

Overføring av kraft fra land til forbrukere offshore vil skje med kabel som ligger på bunnen eller
graves ned for beskyttelse. Ved avstander over 100 km vil effekttapene med vekslestrømsoverføring
bli meget stort. Ved store avstander må overføringen derfor skje ved hjelp av likestrømsteknologi.
Dette krever spesielle anlegg for omforming fra vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC) på land og
motsatt offshore. Disse anleggene er store og kostnadskrevende, så AC er fremdeles førstevalg når
avstanden tillater det.
Både for AC og DC-overføring er kabelkostnadene så store at det er vanskelig å forsvare full reserve
(dublerte systemer). For å holde kostnadene nede er det derfor foreslått løsninger som bare gir delvis
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reserve ved feilsituasjoner. For AC planlegges det å legge 4 kabler i stedet for 38. Den fjerde kabelen
kan da koples inn om det oppstår feil på en av de 3 andre. Dermed oppnår man full reserve etter kort
avbrudd mens omkoplingen utføres. For DC planlegges det her å legge to kabler, samt å ha et
elektrodeanlegg i hver ende. Dermed kan sjøen brukes som leder om det oppstår feil på en av de to
kablene. Dette vil gi 50 % reserve.
Ved eventuell detaljplanlegging må det foretas nærmere vurdering av behov for reserve, der kostnadene og sannsynlighetene for feil kvantifiseres. Distribusjonen intemt på områdene foreslås også
som et nett uten reserve, dvs, et radielt spredenett med inntil 3 innretninger koplet til hver radial.
I Norskehavet fins det både produksjonsskip og lagerskip. Disse roterer og krever at kraft må overføres til skipet via svivel/sleperinger. Disse utgjør en sterk effektbegrensning. For flytende innretninger som ikke roterer må siste del av kabel være fleksibel. Noen kabeltyper er ikke kvalifisert
som fleksible enda. Det er antatt at kvalifiseringen kan bli utført dersom systemene realiseres.
Skadesannsynlighet for kabler som er nedgravd/beskyttet på havbmmen er liten, mens det øker nær
kysten og ved ilandføringsstedet. Estimat på reparasjonstid er beregnet. Oljeselskapene har gjort forskjellige vurderinger av påliteligheten ved kraftforsyning fra land. Det antas at denne vil bli noe bedre
enn dagens løsninger. Regulariteten kan med andre ord bli litt bedre.

4.5 Foreliggende konkrete studier/planer om kraft fra land
4.5.1

Troll A

Kraftforsyning fra land til installasjoner på norsk sokkel har vært gjenstand for flere studier og
prosjekter. Statoil driver den eneste innretningen på norsk sokkel som er forsynt med elektrisitet fra
land, Troll A. Denne installasjonen ligger om lag 65 km fra land og forsynes i dag med vekselstrømskabel på i størrelsesorden 20 MW. Kraftbehovet på Troll A er økende, og i den sammenheng,
blant annet med støtte fra KLIMATEK, har det blitt utviklet og kvalifisert ny teknologi for kraftoverføring med likestrøm til havs. Ved hjelp av denne teknologien har Statoil valgt å føre kraft ut til
plattformen fra gassanlegget på Kollsnes. Basert på denne overføringsteknologien vil Troll A bli
forsynt med kraft til nye kompressorer som ellers ville fått levert energi fra offshore turbiner (160
MW).

4.5.2

Sørlige Nordsjø

BP har over en lengre periode arbeidet med ulike planer for å forsyne offshore installasjoner i Nordsjøområdet med kraft fra land. Prosjektet har etter hvert blitt fokusert mot den sørlige delen av Nordsjøen. Prosjektets hovedmål er å installere et anlegg som kan levere elektrisk kraft fra land til de eldre
plattformene på Valhall, Ula, Gyda og en del av Ekofisk-feltet i Nordsjøen som erstatning for dagens
lite effektive gasskraftverk på den enkelte plattform. Kraftbehovet vil være om lag 1,0 TW1I pr. år de
første årene, synkende til 0,6 TWh i ca 2017. Prosjektet er basert på samarbeid med Phillips og
Statnett. Prosjektet vil kunne gi store utslippsreduksjoner på sokkelen. Det gjenstår imidlertid fortsatt

avklaringer knyttet til blant annet eierskap av infrastruktur for kraftoverføringen og økonomiske forutsetninger. Det skal investeres i nye anlegg for å levere strøm til innretninger som allerede har relativt
nye anlegg.
Elektrifiseringsprosjektet i sørlige del av Nordsjøen kan, etter BPs beregninger, gi utslippsreduksjoner,
isolert sett, på sokkelen i størrelsesorden 700.000 tonn CO2 og 1.100 tonn NOX pr. år9. Foreløpige
8

AC-overføring

9

I loreliggende

skjer (nesten) alltid ved hjelp av 3 faseledere, en per fase
studie er dette beregnet til i underkant av 600.000 tonn CO2 og 1700 tonn NOK.
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beregninger tyder på at investeringene vil beløpe seg til ca 2,0 milliarder kroner. Driftskostnadene vil
kunne reduseres dersom man kan basere seg 100 % på strøm fra land. Dette kan bedre det økonomiske
driftsgrunnlaget, øke levetiden på feltene og derved øke utvinningen noe.

4.5.3

Andre studier

Statoil arbeider også med å utrede mulighetene for å nå ut til installasjoner lenger fra land enn Troll
med attraktive kabelløsninger. Det er gjennomført analyser fra fiere områder, herunder Tampenområdet og Norskehavet. Ut fra erfaringene fra arbeidet med elektrisk løsning for Troll A og vurderingene av HVDC Light-teknologien, har Statoil planlagt ytterligere utredningsarbeid.
Norsk Hydro har de senere årene sett på krafttilførsel fra land i fiere sammenhenger. I 1998/1999 ble
det gjort en studie i forbindelse med kraftforsyning for Grane samtidig med "Hydrokraft" prosjektet.
Det ble vurdert kraft fra land til Grane og videre til Heimdal. Da "Hydrokraft" prosjektet ble lagt til
side og Grane besluttet å ikke hente kraft fra land, falt også grunnlaget for vurdering av
kraftoverføring til Heimdal bort.
I forbindelse med feltplanleggingen for Onnen Lange vurderes kraft fra land opp mot turbindrift for en
framtidig plattform når trykket i reservoaret har falt slik at det er behov for kompresjonsdrift for å få
brønnstrømmen inn til landanlegget. For alternativet med krafttilførsel fra land vurderes samme
tekniske løsning som for Troll A.
Norsk Hydro vurderer også tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i forbindelse med Troll B og Troll
C som inkluderer blant annet kraft fra land. Så langt har ikke Hydro funnet det lønnsomt med kraft fra
land.
Shell opprettet i 2001 et eget teknologiselskap, Shell Technology Norway (STN), som vil engasjere
seg i utviklingen av teknologi blant annet på brenselcellebaserte kraftverk. En mulighet er å installere
slike på innretninger/felt og fortsette driften ved hjelp av lavtrykksgass fra reservoaret. Det forutsetter
at verdien av strømmen overstiger drifts- og vedlikeholdskostnadene, hvilket ser tvilsomt ut med
dagens strømpriser.

5

Energiforsyning på sokkelen

5.1 Formål
Kraft på innretningene på sokkelen er nødvendig for oppvarming, lys, boring, drift av prosessanlegget
og alle alarm og kontrollfunksjonene på innretningene.

5.2

Dagens energibærere

Bortsett fra på Troll A, kraft fra land, og tre dampturbiner, genereres all nødvendig elektrisk kraft for
drift av innretningene på sokkelen med turbiner som driver generatorer. I tillegg er det en rekke
turbiner som direkte driver kompressorer, pumper og annet nødvendig utstyr. Disse turbinene drives
hovedsakelig med gass fra samme felt. I perioder hvor gass ikke er tilgjengelig, kan noen av disse
turbinene også drives med diesel (dual fuel maskiner). CO2 utslippet fra diesel er større enn ved
gassdrift, og utgjør for tiden ca 4 % av de totale CO2 utslippene fra felt i drift.
OD har etablert en detaljert oversikt over alle turbiner og tilhørende generatorer for olje- og gassvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Oversikten inkluderer felt i drift og innretninger som
vil bli satt i drift de nærmeste årene. Oljeselskapene rapporterer årlig forventet utvikling i gassforbruk
til energiproduksjon til OD. Med kjennskap til virkningsgrad, driftstid, lastgrad og brennverdi for
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gassen kan dette regnes om til elektrisk energi. Dette danner grunnlaget for direktoratets prognoser for
kraftforbruket på sokkelen.

5.3 Utslipp av CO2 og NOx
Forventet gassforbruk rapportert inn til revidert nasjonalbudsjett, danner også grumlaget for forventede utslipp av CO2 og NOK. I studien er det nyttet feltspesifikke omregningsfaktorer for utslipp av
CO2 og NOK. Omregningsfaktorene er avhengige av brenngassens varmeverdi, og denne varierer for
de enkelte innretningene på sokkelen. NOx-utslippene er også avhengig av type kraftanlegg, og
hvordan dette drives i forhold til optimale driftsbetingelser.

5.4 Fremtidig energibruk, ressurskategorier
Basisscenariet omfatter felt som er i produksjon og felt/funn som vil komme i produksjon i løpet av
kort tid i de tre områdene (0Ds ressurskategori 1 til 4). Funn i ressurskategori 4 forventes å ha en godkjent utbyggingsplan i løpet av fire år. Noen felt er utelatt på grunn av at de ligger langt unna knutepunktet for distribusjon av elkraft, eller fordi spesielle tekniske problemstillinger gjør at det er naturlig
å ikke ta disse med, for eksempel store kraftmengder gjennom svingbare forbindelser for skip. Felt
som forventes å stenge ned få år etter at kraft fra land kan etableres, er av naturlige grunner heller ikke
med i studien.
Det er kjørt en sensitivitetsanalyse for å vurdere tiltakskostnader hvor funn i ressurskategori 5
(ressurser der utvinning er sannsynlig, men uavklart) og ressurskategori 7 (ressurser som ikke er ferdig
evaluert, nye funn eller ressurser fra mulige framtidige tiltak for økt utvinning) er medtatt. Det er
forutsatt at disse funnene vil bli bygd ut som satellitter til eksisterende felt. Det er derfor ikke tatt med
ekstra kostnader for kraftforsyning til disse, da de uansett vil måtte få kraft fra produksjonsinnretningen. Det er også forutsatt at disse vil komme i produksjon på et tidspunkt hvor det er blitt ledig
kapasitet på strømforsyning. Dette er gjort for å vise oppside for utslippsreduksjoner for de tre
ornrådene. Det samme potensialet vil være tilstede ved en selvstendig utbygging, da kraft fra en sentral
innretning i området ikke nødvendigvis er mer kostbart enn egen kraftproduksjon.
Det har ikke vært mulig å fordele høyere ressurskategorier til områder, da uoppdagede ressurser
(ressursklasse 8 og 9) ikke er geografisk plassert. Disse ressursene utgjorde i 2001 27 % av reservene/
ressursene på norsk sokkel, og kan gi ytterligere reduserte utslipp på sikt, dersom infrastruktur for
kraft fra land etableres.
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6

6.1

Valg av geografiske områder med tanke på omlegging av
energiforsyningen
Kriterier for valg av områder

Følgende tre områder er studert i detalj: Sørlige Nordsjø, Osebergområdet og Norskehavet.
•
•
Likestrøm overføring
Vekselstrøm overføring
Vekselstrøm distribusjon

t•
Norskehavet
220 MW

Tjeldbergodden

Oseberg
200 MW
•
-- •
Kollsnes

.. .*
Sørlige Nordsjø
140 MW

Figur 4: Områder omfattet av studien.
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Disse områdene er valgt fordi:
BP har gjort et omfattende arbeid i den Sørlige Nordsjø. Det er dessuten stort fokus på området pga.
BPs arbeid og deres markedsføring av dette.
Osebergområdet er et modent område med mange innretninger innenfor en relativt liten radius. Troll B
og C ligger i nærheten av Oseberg og er inkludert i analysen.
Norskehavet er et relativt nytt område med en god del kommende utbygginger. Området har mange
innretninger og stort energibehov.
De tre områdene er valgt ut fra en vurdering av sannsynlighet for at elektrifisering kanskje kan
gjennomføres innenfor mulige økonomisk rammer. Resultatene fra studien av de tre områdene kan
ikke brukes som generalisering for å finne tilnærmet kostnad for gjenværende felt eller enkelt
innretninger. Det kan derimot fastslås at de valgte områdene har de laveste kostnadene knyttet til
elektrifisering innenfor dagens kjente rammer (med unntak av Tampen, som er utelatt av årsaker nevnt
nedenfor).
Troll A er allerede elektrifisert, og nytt kraftbehov til fremtidig prekompresjon ber er vedtatt dekket
med kraft fra land. Troll A er derfor ikke med i studien.
Tarnpenområdet er ikke med i denne studien. Grunnen er at det arbeides med planer for restrukturering
av området. Flere av innretningene er i ferd med å få redusert produksjon, og vil i løpet av noen år bli
stengt hvis driften ikke legges om. Området har mange store, eldre innretninger. Det ligger i de
foreløpige vurderingene at det vil bli gjort en del større endringer i området i løpet av de nærmeste
årene. Dette vil føre til at aktørene i området vil måtte legge fram nye planer for området som skal
vurderes av myndighetene, også med hensyn på miljøvurderinger. Samordning av kraftforsyningen og
kraft fra land vil bli en del av disse vurderingene.
Ormen Lange i Norskehavet er heller ikke inkludert i områdene valgt i studien. Miljøvurderinger,
inkludert vurdering av kraft fra land, vil være en del av PUD1° vurderingene for Ormen Lange.

1°Plan for utbygging og drift
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6.2

Beskrivelse av områdene

6.2.1

Sørlige Nordsjø

Den sørlige delen av Nordsjøen omfatter feltene Ula, Gyda, Valhall og noen av innretningene på
Ekofisk. Dette er modne felt som har vært i produksjon mellom 12 og 30 år. Det er allikevel forventet
at feltene vil være i produksjon i mange år etter at kraft fra land kan være på plass. Det foregår til dels
omfattende om- og nybygginger på flere av feltene for å senke kostnadene, forlenge levetiden og øke
utvinningen.

ULA
46N1W

ANA-SIRA

ONSHORE
CONVERTER
STATION

OFFSHORE
CONVERTER
STATION
EKOFISK 214G
EKOFISK

2/4J

Jz

km
DC CABLES
AC CABLES
DC CABLE-ELECTRODE

Figur 5: Den sørlige Nordsjøen.
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6.2.2

Osebergområdet (Nordsjøen nord)

I dette området inngår feltene/innretningene Oseberg A, B, C og D, Oseberg Ost, Oseberg Sør,
Veslefrikk, Tune, Kappa, Fram, Troll B og C.

Brage er ikke med, da dette feltet er forventet å avslutte produksjonen ca 2008. Området består av en
blanding av modne felt, relativt nye felt og funn som ennå ikke er kommet i produksjon.
-
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TROOSEBERG

OSEBERG

ROLL C
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A-B-D

-sr

ONISHORE
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00

CAE,E,LECTROOE

Figur 6: Osebergområdet".

" Osebergområdet er her illustrert med DC-overføring. I foreliggende rapport er det brukt
kostnader for en AC-forbindelse.
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6.2.3

Norskehavet

Området omfatter feltene/innretningene Draugen, Heidrun, Njord, Åsgard A og B. Videre omfatter
området følgende felt/funn som ikke er kommet i produksjon: Kristin, Tyrihans og Lavrans.
Draugen var første feltet som kom i produksjon i området. Produksjonen her startet i 1993. Feltene i
området vil etter dagens planer være i produksjon til minimum 2015.
Norne og omkringliggende mulige satellitter er ikke med. Årsaken er kombinasjon av stor avstand til
likeretterinnretningen og store kraftmengder som må føres opp gjennom dreieskivearrangementet på
skipet.
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Figur 7: Norskehavet.
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7
7.1

Kraftoppdekning ved forsyning fra land
Innenlandsk kraftbalanse

En fremskriving av den innenlandske kraftbalansen vil alltid være forbundet med usikkerhet, det
gjelder både forbruksutviklingen og tilgangen på ny kraft. I [2] har NVE gjort en enkel "teknisk"
fremskrivning av kraftbalansen fram mot 2015. Med teknisk fremskrivning menes at rådende
utviklingstrender forlenges hva gjelder forbruk og produksjon. Det legges da til grunn at det ikke
gjøres nye politiske vedtak som ffir betydning for kraftbalansen; rammebetingelser og støtteordninger
som er etablert viderefores. Regjeringens energipolitiske måltall om vindkraftutbygging, vannbåren
varme basert på fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme, samt reduksjon i oljeforbruket til
oppyarmingsformål forutsettes å bli oppfylt.
I korte trekk fremkommer kraftbalansen som presenteres i [2] slik:

7.1.1

Forbruksutviklingen

Det antas skjønnsmessig i perioden en årlig vekst på 1,2 % i elforbruket innen alminnelig forsyning.
Dette er en noe lavere vekst enn hva vi har registrert som gjennomsnitt for siste tiårsperiode.
Kraftintensiv industri har de senere år, med unntak for inneværende år, ligget relativt stabilt omkring
33 TWh per år. NVE har forutsatt en uendret etterspørsel i sektoren fremover, bortsett fra en vedtatt
utvidelse i aluminiumverket på Sunndalsøra som vil gi en etterspørselsøkning på 2,2 TWh.
Elkjelmarkedet omfatter energibruk til varmeformål der det kan veksles mellom elektrisitet og olje
som energibærer, og der elforsyningen skjer gjennom en uprioritert overføring. Dette markedet antas å
utgjøre 10 TWh på årsbasis, noenlunde likt fordelt mellom lettolje og tungolje som alternativ til
elektrisitet. Vekslingen mellom elektrisitet og olje skjer i hovedsak ut fra forholdet mellom energiprisene, men driftsrelaterte forhold spiller også inn. Prisen for tungolje er vesentlig lavere enn for
lettolje. Med dagens oljepris vil tungoljekjelene gå på olje når elprisen overstiger 10-15 øre/kWh,
mens lettoljekjelene ikke vil gå over til olje for kraftprisene stiger til ca 25 øre/kWh. I normale år
legges det til grunn at elkjelmarkedet vil bruke 5 TWh elektrisitet.
Elforbruk til elektrifisering av sokkelen er ikke medregnet i forbruksutviklingen.

7.1.2

Tilgang på ny kraft

Det norske kraftsystemet er nå bygget ut til en årlig midlere produksjonsevne på ca 119 TWh, hvorav
vel 118 TWh kommer fra vannkraft. Vannkraftproduksjonen kan variere sterkt med tilsigsforholdene,
fra ned mot 89 TWh i ekstreme torrår og opp mot 150 TWh i våtår —det vil si en variasjon på i
størrelsesorden 60 TWh.
Utbygging av ny vannkraft vurderes som problematisk, og ut fra gitte konsesjoner og prosjekter som
er til konsesjonsbehandling antas produksjonsevnen fra nye vannkraftverk å øke med bare 1 TWh
innen 2005 og 2 TWh innen 2010. Nye vannkraftprosjekter og modernisering av en del eldre kraftverk
antas å gi ytterligere 2 TWh frem mot 2015, slik at kapasitetsøkningen i 2015 er forutsatt å bli 4 TWh.
Men på den annen side forventes det at nye regler for minstevannføringspålegg, EUs vanndirektiv og
kraftindustriens eget arbeid med miljosertifisering av vannkraftverk vil gi tapt kraftproduksjon. Med
utgangspunkt i dagens miljofokusering på vannkraft er det derfor valgt å legge til grunn at
produksjonsevnen grunnet restriksjoner reduseres med 1 TWh i 2010 og ytterligere 1 TWh i 2015.
Regjeringens målsetting om vindkraft er at det skal være utbygget en årlig produksjonsevne på 3 TWh
innen 2010. Det legges til grunn at dette målet blir oppfylt med et tempo som gir 1 TWh i år 2005, og
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deretter 0,4 TWh per år. I sin kraftbalansevurdering har NVE lagt til grunn at dette utbyggingstempoet
blir viderefort slik at vindkraftbidraget i 2015 blir 5 TWh.
1kraftbalansevurderingen er det ikke forutsatt realisering av store gasskraftverk, selv om det hittil er
gitt konsesjon på til sammen ca 12 TWh gasskraft (på Kårstø, Kollsnes og Skogn).
Med eksisterende forbindelser mot utlandet er samlet importkapasitet 3 500 MW, som representerer en
teoretisk importmulighet i størrelsesorden 30 TWh på årsbasis. 1et åpent kraftrnarked vil kraften flyte
over landegrensene avhengig av markedsmessige forhold, og i praksis vil importrnuligheten ikke
kunne nå den teoretiske. I tørrår vil den praktiske importmuligheten reduseres vesentlig. Dette på
grunn av at tørrår sannsynligvis vil inntreffe samtidig i Sverige og Norge, og det er importmuligheten
inn til det samlede norsk-svenske markedet som blir begrensende faktor.
Nye kabler vil øke importkapasiteten. Det er gitt konsesjon for to 600 MW kabler til Tyskland, en 600
MW kabel til Nederland og 1 200 MW til England. Men bygging av kabler til Tyskland er i realiteten
skrinlagt, og det er stor usikkerhet om eventuelt når kablene til England og Nederland blir bygd.
7.1.3

Resulterende kraftbalanse —normalt hydrologisk år

En sammenstilling av fremskrivningene for forbruk og kapasitetsutvikling for produksjonssystemet er
vist i figur 6.1.1. Forbruket er illustrert som søyler, og utviklingen av innenlandsk produksjon er vist
som kurver.
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Figur 8: Mulig utvikling av kraftbalansen mot år 2015.

Det fremgår av figuren at vi med de gitte forutsetninger går mot en stadig større importavhengighet.
Forventet import, i temperatur- og nedbørmessige normalår, vilbli 7 TWh i 2005, 12 TWh i 2010 og
15 TWh i 2015. Under normale forhold vil ikke dette utløse spesielle driftsproblemer, men økende
importavhengighet fra utlandet bidrar generelt til økt usikkerhet om vår egen kraftoppdekking. Mot
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2015 blir importsituasjonen mer anstrengt, etter hvert som en nærmer seg kapasitetsgrensen for
import, selv i et normalår. Samlet overforingskapasitet på våre utenlandsforbindelser er 3 500 MW,
noe som tilsier en teoretisk mulig import på ca 30 TWh per år. Men markedsmessige forhold gjør at en
så stor import ikke vil være mulig i praksis.

7.1.4

Resulterende kraftbalanse - tørrår

Figur 9 viser hvordan kraftbalansen kan bli i ekstreme tørrårssituasjoner. Dette er en situasjon som ut
fra historiske tilsigsdata kan opptre en gang hvert 30. år. Innenfor en 30-årsperiode vil vi også ha to til
tre andre tilsigssituasjoner som langt på vei gir samme bilde.
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Figur 9: Kraftbalansen i normalår vs. Tørrår.

For hvert av årene 2005, 2010 og 2015 gir venstre søyle kraftbalansen i normalåret, mens høyre søyle
gir kraftbalansen i tørråret. I tørråret reduseres vannkraftproduksjonen dramatisk. Spesielt vil produksjonen fra nye vannkraftutbygginger reduseres sterk (til det halve). Dette på grunn av generelt liten
magasinkapasitet for disse anleggene. Importen i tørråret er simulert i en kraftmarkedsmodell, og
begrenses til 18 TWh i 2005, 20 TWh i 2010 og 22 TWh i 2015. At importen i tørråret viser en økende
tendens fra 2005 til 2015, selv om importkapasiteten ikke forutsettes å øke, skyldes at den svekkede
kraftbalansen for Norge også vil gi stadig økte kraftpriser når torråret inntreffer. Det fremgår at
importmulighetene ikke er tilstrekkelige til å dekke differansen mellom normalt forbruk og
produksjon. Nødvendig forbruksreduksjon utover å legge elkjelene over på olje blir 14 TWh i 2005,
økende til 19 TWh i 2015. I et rnarkedsbasert kraftsystem skal tilpasningen mellom tilbud og
etterspørsel skje gjennom prisene. Vi har imidlertid ingen erfaring for hvilke priser som skal til for å få
til de forbruksreduksjoner som
Figur 9 viser. Kraftbalansen i tørrår vurderes som kritisk. Det må presiseres at kraftbalansene i tørrår
som vist ikke inkluderer mulig legging av nye kabler mot utlandet.
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7.2 Kraftoppdekning ved forsyning fra land
7.2.1

Vannkraft, vindkraft

Landet har fortsatt et betydelig vannkraftpotensial som ikke er utnyttet for kraftproduksjon og som kan
ha like lave eller lavere miljøkostnader enn annen fornybar energi. Likeså har en betydelig del av
dagens utbygde vannkraft oppnådd en alder som gjør det riktig å vurdere å iverksette tiltak for å
effektivisere kraftverkene. For å fa slike opprustningsprosjekter lønnsomme har det vært nødvendig å
kombinere tiltakene med større utvidelser. En slik utvidelse kan omfatte økt installasjon, økt fallhøyde
og tilførsel av vann fra nabofelt som i dag er helt eller delvis uutnyttet. Erfaringer så langt tyder på at
utvidelser som inkluderer inngrep i vassdrag, som i dag er upåvirket av tekniske inngrep, vil fa
vanskeligheter med å få konsesjon. Vanskeligheter med å få konsesjon, ved siden av mange steder
høye utbyggingskostnader, er for øvrig en generell hindring for ny vannkraftutbygging. Tilgangen på
vannkraft fram mot 2015 kan økes hvis vannkraft med lave miljøkostnader får tilsvarende
støtteordninger som for vindkraft. På den annen side knytter det seg usikkerhet til om eventuelle nye
konsesjonsrunder for eldre kraftverk kan bidra til at produksjonsevnen for disse blir redusert. Det
vurderes derfor ikke som realistisk å tenke seg en forsert vannkraftutbygging for oppdekning av de til
dels betydelige kraftkvanta som er aktuelt for installasjonene på sokkelen.
Gjennomsnittlig produksjonskostnad
kWh.

for ny vannkraft forutsettes å være i området oppunder 25 øre per

Det er etter NVE's syn mulig å forsere vindkraftutbyggingen i Norge dersom de økonomiske rammebefingelsene, det vil si støtteordningene, legges til rette for det. Kostnadene ved en utbygging varierer
sterkt, fra 25 til 30 øre/kWh, avhengig av vindforholdene. Tilgangen til energiressurser er store hvis
utbyggingen ikke reduseres av strenge krav til miljø. Tempoet i utbyggingen kan imidlertid begrenses
av selskapenes planleggingskapasitet, konsesjonsbehandling og tilgang på entreprenørtjenester.

7.2.2

Import

øket import kan være et mulig oppdekningsalternativ for kraft til sokkelen. Med øket import menes
her både redusert eksport i svært våte år når den innenlandske produksjonen overstiger det norske
behovet, og øket faktisk import i de øvrige årene. Hva slags produksjonsteknologi i andre land som
ligger til grunn for øket import til Norge, eller hvilke typer kraftproduksjon som avstilles når Norge
eksporterer, vil variere over tid. Nå og for de nærmeste årene fremover forutsettes det at kulikraft vil
være den dominerende marginale kraftproduksjonen i det integrerte nordeuropeiske markedet. Det er i
kullkraftverkene at den ledige produksjonskapasiteten befinner seg. På lenger sikt er det vanskelig å
forutsi hva som vil være produksjonsopphavet for importen til Norge. Dette fordi den økte etterspørselen etter kraft fra eksportlandene vil påvirke investeringene i ny produksjonskapasitet. Det er
dessuten vanskelig å ha oversikt på forhånd over hvordan skjerpede miljøkrav vil påvirke skrotningen
av eldre produksjonskapasitet.
For kraftoppdekning med import legges det til gunn at for analysens startår 2003 er all eventuell
import basset på kullkraft, produsert med en gjennomsnittlig virkningsgrad på 40 %. I de neste 10 år
frem mot 2013 skjer det en jevn gradvis endring i den relative sammensetningen av importen i retning
av mer gasskraft eller annen mer miljøvennlig kraftproduksjon. Utslippsmessig håndterer vi dette som
om all import i 2013 er fra gasskraftverk i utlandet med en virkningsgrad på 60 %. Dette kan
imidlertid dekke over at det fortsatt kan være noe kullkraft vi importerer, men at det antagelig også er
innslag av mer utslippsfri produksjon. For perioden videre forutsettes utslipp fra marginal kraftproduksj on likt med hva utslippene ville ha vært fra gasskraftverk med en gradvis bedret virkningsgrad opp mot 70 % i 2028. Igjen er dette en beregningsmessig tillempning som ikke nødvendigvis
forutsetter at det faktisk kun er gasskraft som er produksjonsteknologien.
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Å basere seg på import for kraftoppdekning til installasjonene på sokkelen vil forverre vår forsyningssituasjon i tørrår. Kraftforbruket på sokkelen vil være svært lite prisfølsomt, og vil derfor ikke
reduseres når prisene stiger.
For importaltemativet
produksjonskostnaden

nyttes i beregningene følgende kraftpris, altså en lineær økning til
for ny gasskraft i Europa innen 2008:
2005
22,5 øre/kWh

2007
23,5 øre/kWh

2006
23,0 øre/kWh

2008-2028
24,0 øre/kWh

CO2 utslippene antas å få en gradvis reduksjon fra 788 000 tonn/TWh i 2003 til 333 000 tonn/TWh i
2013. Deretter gradvis nedgang mot 286 000 tonn/TWh i 2028:
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Figur 10: CO2-utslipp per TWh.

NOx-utslippene antas å fa en gradvis reduksjon fra 1 250 torm/TWh i 2003 til 50 tonn/TWh i 2013.
Deretter gradvis nedgang til 286 tonn/TWh i 2028:
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Figur 11: NOx-utslipp per TWh.
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7.2.3

Konvensjonell gasskraft

Såkalte kombinerte gasskraftverk av den typen som Naturkraft og Industrikraft Midt-Norge har fått
konsesjon til å bygge, representerer den mest kostnadseffektive og dominerende teknologi for ny
kraftproduksjon i Europa. En modul i et slikt kraftverk består av en gassturbin, en avgasskjel som
produserer damp til dampturbiner, og en generator som oftest er montert på samme aksling som gassog dampturbinene. Modulene kan bygges til en ytelse over 400 MW. Drevet som grunnlastverk, som
er den sannsynlige driftsformen for et gasskraftverk i Norge, vil et 400 MW gasskraftverk produsere
vel 3 TWh per år.
Bygging av dedikerte gasskraftverk på land for kraftoppdekning til sokkelen vurderes som et aktuelt
alternativ. Aktuelle byggesteder for gasskraftverk på land er nær ilandføringsstedene for naturgass til
Norge, disse lokaliseringene gir også relativ nærhet til installasjonene på sokkelen.

Figur 12 viser resulterende produksjonskostnad for et gassfyrt kombikraftverk med 60 % virkningsgrad og 8000 timers brukstid. Ved en gasspris på vel 70 øre/Sm3, som er nyttet for denne studien,
fremgår det at produksjonskostnaden i gasskraftverket blir omtrent 18 øre per kWh. Selv om det er
mulig i dag å bygge kombikraftverk i Norge med en virkningsgrad på 60 %, vil det på grunn av
aldring av anlegget være realistisk å regne en noe lavere virkningsgrad sett over levetiden, som er på
25 år. Turbinleverandørene er i dag villige til å gi garantier på NOx-utslipp under 20 ppm. ved bruk av
lav-N0x-brennere.
I utslippstillatelsene for de planlagte gasskraftverkene i Norge, har forurensingsmyndighetene satt utslippskrav som tilsvarer 5 ppm. Dette kravet kan innfris enten ved rensing på
selve gasskraftverket (f eks katalytisk avgassrensing), eller tiltak hos tredjepart (for eksempel omlegging av fergedrift til naturgass). Lavere virkningsgrad over levetiden og ekstrakostnader for å
oppfylle utslippskravene for NOx tilsier en produksjonskostnad for landbaserte kombikraftverk i
området 20 øre per kWh når gassprisen er 70 øre/Sm3.
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Figur 12: Produksjonskostnad

for gassfyrt kombikraftverk'2.

Den samfunnsøkonomiske kostnaden for oppdekning av kraftbehovet til sokkelen med gasskraft vil
imidlertid være lik markedsprisen for kraft, så lenge denne er over beregnet produksjonskostnad.
For landbaserte konvensjonelle gasskraftverk i Norge nyttes i beregningene følgende forutsetninger:

12

Virkningsgrad

60 % og brukstid 8000 timer.
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Kraftkostnad (lik antatt
markedspris)

Gradvis økning fra 20 øre per kWh i dag til 24 øre per kWh
fra 2008 og ut perioden

Virkningsgrad

58 % sett over levetiden

CO2-utslipp

367 000 tonn/TWh

NOx-utslipp

50 tonniTWh

7.2.4

Gasskraft med CO2-håndtering

Gasskraftverk med CO2-håndtering er hittil ikke bygget i stor skala. Ulike teknologikonsepter foreligger, med ulik modningsgrad. I Gassteknologiutvalgets rapport [9] presenteres status på området, og
norske aktiviteter gis en omtale. Selv om teknologiutvalgets konklusjon er at realisering av storskala
gasskraftverk med CO2-håndtering bør ligge 10-15 år inn i fremtiden, er denne mer basert på et krav
og en forventning om at kostnadene med CO2-håndteringen må reduseres drastisk enn en avvisning av
at det faktisk er teknisk mulig å bygge gasskraftverk med CO2-håndtering i dag.
Den mest modne renseteknologien per i dag er avgassrensing med aminløsninger. Denne teknologien
er allerede i bruk for rensing av CO, fra andre utslippskilder enn gassturbiner, og den teknologiske og
økonomiske usikkerheten er til stede for benyttelse på store gasskraftverk. Ekstrakostnadene for CO2håndteringen knytter seg til selve CO2-rensingen fra avgassene, komprimering av CO2, legging av rør
ut til egnet deponeringssted og boring av injiseringsbrønn for lagring i undergrunnen. Investeringskostnadene er betydelige, dessuten påløper økte driftskostnader gjennom kjemikaliekostnader og
energiforbruk til renseprosessen og komprimeringen. Energiforbmket som trengs gir seg utslag i
redusert virkningsgrad for kraftverket, typisk 6 til 8 prosentpoeng. Kvantifisering av ekstrakostnadene
i forhold til et konvensjonelt gasskraftverk er svært usikre, og antydes å være i området 9 —16 øre per
kWh. For å anslå produksjonskostnaden for gasskraft med CO2-håndtering regner vi her med en
ekstrakostnad på 12 øre/kWh. Denne kommer i tillegg til den antatte produksjonskostnaden på 20
øre/kWh for konvensjonell gasskraft i Norge, jf foregående avsnitt. Kostnaden for gasskraft med CO2håndtering blir da 32 øre/kWh, og dette regnes også som den samfunnsøkonomiske kostnaden ved slik
kraft.
Ikke all CO2 vil bli renset fra avgassene ved denne renseteknologien. Antagelig vil rensegraden være i
størrelsesorden 85 %, dette er dog et økonomisk spørsmål. Det er usikkert om aminrensing av avgassene også reduserer NOx-utslippene. Det forutsettes derfor samme kostnader for NOx-tiltak som
for konvensjonelle gasskraftverk.
For gasskraft med CO2-håndtering som kraftoppdekningsalternativ
følgende forutsetninger:

gjør vi for våre beregninger

Kraftkostnad

32 øre per kWh

Virkningsgrad

52 %

CO2-utslipp

62 000 tonn/TWh (85 % rensegrad)

NOx-utslipp

56 tonn/TWh (forutsetter rensekrav til 5 ppm)

7.2.5

Valg av seenarier for kraftoppdekningen

Ved kraftforsyning fra land til installasjonene på sokkelen er det i de foregående avsnitt redegjort for
alternativer som foreligger, hva gjelder innenlandsk ny kraftutbygging eller øket import. I prinsippet
kan det tenkes to ulike metoder å dekke opp kraftforbruket; generelt bare etterspørre kraften i
markedet eller gjøre konkrete beslutninger om målrettet utbygging eller import. Ved begge metodene
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vil vi kunne ende opp med en miks av energibidrag. Vi har for beregningene i analysen tenkt oss
varianter av sistnevnte metode, nemlig rendyrkede, stiliserte oppdekningsaltemativer basert på bare en
type energibidrag. Disse alternativene er vannkraft, import, innenlandsk konvensjonell gasskraft og
innenlandsk gasskraft med CO2-håndtering. Den økte importen eller gasskraftproduksjonen er også
kvantumsmessig lik det som trengs for forsyning til sokkelen. Det er altså ikke regnet med virkninger
av eventuelle prisendringer i kraftmarkedet som følge av forsyningen til sokkelen. Slike virkninger
kunne være forbruksreduksjoner i andre sektorer som følge av prisøkninger. Spesielt ved ut fra dagens
situasjon å basere kraftoppdekningen på øket etterspørsel i markedet, ville forbruksreduksjoner i andre
sektorer være et svært sannsynlig bidrag. Men eventuell kraftforsyning til sokkelen vil ikke kunne ta
til før år 2006, det vil si like før 2008 da kraftprisen i markedet er forutsatt å stabilisere seg på et nivå
rundt 24 øre per kWh. Til denne prisen antas det at ny produksjonskapasitet generelt vil være lønnsom,
og tendenser til prisøkninger vil initiere ny kraftutbygging, i Norge eller utlandet.

7.3 Mulighet for å beholde eksisterende turbiner/generatorer som
torrårssikring
Det foreligger muligheter for at kraftgenereringsenhetene på plattformene kan beholdes som reserve
selv om kraftforsyningen kommer fra fastlandet. Det ville i tilfelle være muligheter for at denne
produksjonskapasiteten kan fungere som tørrårsreserve. Vedlikehold vil måtte utføres i stor grad selv
om utstyret ikke er i bruk. Dette vil redusere potensialet for kostnadsreduksjoner, og det vil måtte være
en veiing av fordelene med dette mot de ekstra kostnadene det vil være å ha utstyret i beredskap. OD
anbefaler ikke å videreføre tanken om å bevare gassturbiner/generatorer på innretninger som ev tar i
bruk kraft fra land. Årsaken er at det vil øke behov for vedlikehokl/personell, og derved øke risikonivået på innretningene i strid med intensjonene i petroleumsregelverket. I studien er det derfor
forutsatt at eksisterende utstyr for kraftgenerering fjernes etter en innkjøringsperiode på ca to år.
I økonomiberegningene er det antatt at reduksjon av kostnader til vedlikehold settes til halvparten av
den totale reduksjonen som gjenspeiler at utstyret fjernes de to første årene.

8 Tilknytningspunkter på land
8.1 Kriterier for valg av tilknytningspunkt
Tilknytningspunkt til det innenlandske kraftsystemet velges ut fra lastens størrelse, minimalisering av
kostnader ved kabel i sjø og behov for nettforsterkninger. To av de fire scenariene som er valgt
forutsetter gasskraft som kraftoppdekning. Lokalisering av gasskraftverk og tilknytningspunkt for
kablene til sokkelen faller av naturlige årsaker sammen (Kollsnes og Tjeldbergodden). I de etterfølgende avsnitt kommenteres tilknytningspunkt for områder som omhandles i denne studien.

8.1.1

Sørlige Nordsjø

Som omtalt i bakgrunnskapittelet, velger denne studien å forholde seg til løsningen som Statnett og BP
har foreslått for elektrifisering av den sørlige Nordsjø. Forhåndsmeldingen har tre alternative tilknytningspunkter, Åna-Sira, Berefjord og Feda. Kostnadsforskjellen for disse tre alternativene ligger godt
innenfor usikkerheten i andre kostnadstall, og nettkonsekvensen av de tre er tilnærmet lik. Derfor er
det valgt å fokusere på det primært omsøkte alternativet, Åna-Sira. Ved temperaturoppgradering av
forbindelsene Feda Åna-Sira —Kjelland —Stokkeland og Tonstad —Stokkeland, vil lasten i Åna-Sira
kunne forsynes fra både nord og sør.
Statnett forventer ikke at uttak fra Åna-Sira vil utløse behov for nettforsterkninger utover det som er
relatert til de potensielle likestrømsforbindelsene fra Feda til kontinentet.
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I Åna-Sira er det en vannkraftstasjon med ytelse 3x60 MVA, hvilket med totalhavari i det norske
nettet kan forsyne Ekofisk alene. Med temperaturoppgradering som nevnt ovenfor vil lasten offshore
kunne dekkes både med egen produksjon i Åna-Sira, ensidig fra sør og ensidig fra nord. Åna-Sira vil
med andre ord gi en meget sikker forsyning.

8.1.2

Osebergområdet

Det er i dag anstrengt nettdrift i BKK/SKL-området. Dette gir seg utslag i flaskehalser med kraftoverskudd om sommeren og underskudd om vinteren. Dette er beskrevet i Statnetts rapport [3] samt i BKK
og SKLs kraftsystemplaner. Nettdriften i dag gir maksimal utnyttelse av eksisterende nett i påvente av
gasskraft på Kollsnes og/eller Kårstø.
Det forventes betydelig forbruksøkning både i industrien og i alminnelig forsyning i BKK/ SKLområdet, til sammen ca 330 MW innen 2005. Med elektrifisering av Oseberg vil dette øke opp mot
500 MW i 2015. Dette vil forverre dagens flaskehalsproblemer. Eksisterende konkrete planerli vil
avhjelpe denne situasjonen noe, men på noe sikt må kapasiteten trolig økes ytterligere. En ny 420 kVforbindelse Sima —Samnanger er et aktuelt tiltak som vil løse flaskehalsproblemer sommer og vinter.
Med dagens og ovenfor nevnte planer oppnås ikke full reserve ved forsyning av økt last som følge av
Troll A og Kvitebjørn på Kollsnes. Ved utfall av Evanger —Samnanger vil det bli overbelastninger i
nettet. Ytterligere økt last på Kollsnes som følge av elektrifisering av Oseberg vil forsterke flaskehalsproblemene. Dette kan unngås ved å forsyne Kollsnes via Modalen, som ligger nord for flaskehalsene. Et slikt tiltak vil fjerne flaskehalsproblemene og fjerne behovet for ny Samnanger —Arna.
beregningene som gjøres i denne studien antas det at den nye lasten til Oseberg bidrar med halvparten av behovet for ny 300(420) kV-ledning fra Modalen —Kollsnes. Denne har en estimert kostnad
på 645 mill, kr., men vil gjøre at ny Samnanger Arna blir unødvendig, en innsparing på 100 mill. kr.
Behov for nettinvestering som tillegges elektrifiseringsprosjektet settes dermed til (645-100)/2 = 272,5
mill kr.
scenariene med gasskraft på Kollsnes blir det en kraftig forbedring i kraftbalansen for BKK/ SKLområdet. I dette tilfellet utløser ikke elektrifisering av Oseberg nye nettinvesteringer.
Mongstad er også vurdert som tilkoplingspunkt. Her vil økt last være direkte utløsende for ny 300 kVledning Modalen —Mongstad til en kostnad av 350 mill. kr. Dette vil ikke gi full reserve til den økte
lasten, og heller ikke avhjelpe andre flaskehalsproblemer i BKK/SKL-nettet. Tilkopling i Mongstad
vurderes derfor som en dyrere og dårligere løsning enn Kollsnes.

8.1.3

Norskehavet

Det ventes også sterk forbruksvekst i Midt-Norge i årene som kommer, med utvidelser både hos Norsk
Hydro på Sunndalsøra og hos Hustadmarmor i Fræna. I tillegg er det mulighet for at prosesseringsanlegget for gass fra Ormen Lange vil bli lagt på land. 1forbindelse med disse prosjektene planlegges
en rekke tiltak som øker overføringskapasiteten internt i Midt-Norge. Forbruksøkningen forverrer
imidlertid kraftbalansen for Midt-Norge, og en landbasert løsning for Ormen Lange vil bidra til økt
behov for innmating til Midt-Norge fra sør eller øst. Dette kan gjøres ved spenningsoppgradering av
Klæbu —Nea og bygging av ny 420 kV-ledning Nea —Järpströmmen. Dette er kostnadsestimert til 475
mill kr. Elektrifisering av Norskehavet øker dette behovet. Derfor tillegges de to scenariene uten
gasskraft halvparten av kostnaden for ny Nea —Jårpströmmen, dvs. 475/2 = 237 mill kr.

13

Ledningen Sauda - Liastølen er konsesjonssøkt og vil øke overføringskapasiteten
sørfra.
Overføringskapasiteten
i Fardalssnittet vil trolig også bli økt i forbindelse med idriftsetting av nytt
Tyin kraftverk i 2004.
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Etablering av gasskraft i Midt-Norge vil gi kraftig forbedring av kraftbalansen i området og reduserer
behovet for nettforsterkninger.
For forsyning av Norskehavet er et antall mulige tilknytningspunkter vurdert. Korteste avstand fra
AC/DC-terminalen på feltet inn til land er Averøy. Herfra vil det kreves en AC-forbindelse med
innskutt f:jordkabeleller en betydelig forlengelse av DC-kabelen til Istad transformatorstasjon.
Tilknytning i Aura vil gi vesentlig lenger DC-kabel enn alternativene på Tornes og Tjeldbergodden.
Orkdal gir også lang DC-kabel, og behov for deling av 420 kV Orkdal- Klæbu med etablering av
transforrnering i Orkdal. Dermed gjenstår bare Namsos, Tjeldbergodden og Tornes som aktuelle
tilknytningspunkter.
Som nevnt er lokalisering av gasskraft brukt som et kriteriurn for å velge tilknytningspunkt. Dermed
faller Namsos og Tornes ut. Det foreligger to forhåndsmeldinger om gasskraftverk på Tjeldbergodden.
Tilknytning i Tjeldbergodden vil være direkte utløsende for ny 420 kV Tjeldbergodden —Trollheim.
Totalkostnaden her er estirnert til 255 mill kr, inkludert koplingsstasjon i Trollheim og transformering
420/132 kV på Tjeldbergodden. I scenariene uten gasskraft tillegges prosjektet den fulle kostnaden. I
scenariene med gasskraft tillegges prosjektet 1/3 av denne kostnaden (dvs. 85 mill kr) ut fra en
kapasitetsmessig kostnadsfordeling glennom analyseperioden.

9

Teknisk utforming og kostnader for forsyningsløsning

Statnett har bistått med å utrede forsyningsløsninger for de tre områdene som studeres. For Sørlige
Nordsjø foreligger som allerede nevnt forhåndsmelding og detaljerte planer fra Statnett og BP. De
tekniske detaljene rundt forsyningsløsningene er beskrevet i [3]. Her følger er oppsummering av valgte
løsninger, inkludert kostnader.
Det er foreslått to forskjellige kabeltyper isolert med et plastikkmateriale (PEX), som prinsipielt ser ut
som i Figur 13. Til venstre har vi en kabel med tre ledere, til overføring av 3-fase AC. Til høyre ser vi
en enlederkabel, som kan være den ene av to DC-kabler eller den ene av de tre fasene i en 3-fase ACoverføring.

Figur 13: Tre- og enlederkabler14.
14

Foto: Nexans.
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[3] angir diverse forutsetninger for antagelsene som gjøres. Kabellengder, spenningsnivå, dimensjoner
og plassering av kompensering vil være gjenstand for optimalisering ved senere detaljplanlegging. I
noen tilfeller forutsettes løsninger som per i dag ikke er kvalifisert for de spenninger og typer som
foreslås brukt her. Dette gjelder spesielt kabelskjøter og dynamiske kabler til flytende innretninger.
Dette er produkter som ikke vil utvikles med mindre det foreligger konkrete ordre på løsningene. Det
antas at kvahfikasjon av disse løsningene er mulig frem til 2005-7 innenfor de kostnadene vi opererer
med.
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9•1

Sørlige Nordsjo

Det er foreslått å legge en dobbel DC-kabel på 150 kV fra Åna-Sira til Ekofisk. Total kabellengde blir
560 km. Distribusjonsnettet blir bygget som 3-leder 132 kV AC-nett, til sammen 110 km. Kostnadene
er i Statnetts forhåndsmeling anslått til 2,0 mrd kr'' (Kostnadene er ikke brutt ned i enkeltelementer).

Åna-Sira
.**
.•••

..**
..**

ULA

'

GYDA

..-**

..EKOFISK

K

VALHALL P

Figur 14: Sørlige nordsjø.

15

Det anses som uheldig å gå ut med kostnader for enkeltelementene
prosjektet er ute på anbud idet rapporten skrives.
39

siden oppgavene knyttet til

9.2 Oseberg-området

•

VESLEFRIKK B

OSEBERG ØST

OSEBERG C

•

5

32 2

TROLL C

11TROLL B

-

i

105.9 kin

OSEBERG A

OSEBERG SØR.
KOLLSNES

Figur 15: Osebergområdet.

Her foreslås et nett som i Figur 15. Maksimal total last i området vil være 197 MW. 3 PEX isolerte
enlederkabler med spenningsnivå 132-225 kV vil være i stand til å overføre ca 225 MW. Konseptmessig vurderes fire kabler lagt med noe avstand fra land til feltet, for å redusere sannsynlighet for
samtidige feil. En slik lang AC-overføring vil produsere reaktiv effekt som må kompenseres i
reaktorer både på land og på feltet. Distribusjonsnettet fra Oseberg Øst til de enkelte innretningene vil
bli bygget med 3-lederkabler. Hele nettet, inkludert kabelen fra Kollsnes til feltet, tenkes bygget på
132 kV eller høyere. Til sammen vil det være behov for ca 540 km kabel. Det er en blanding av
innretninger med 50 Hz og 60 Hz i området. Konvertering til riktig frekvens skjer ved at det settes inn
motor og gir med omsetning 50/60 til å drive eksisterende generator.

Funksjon

Type og mengde

Forbindelse fra land til feltet

4 stk PEX kabler 132 kV 800 mm2

Reaktiv kompensering

2x70 MVAr reaktorer

770
20
15

Kontrollsystem

110

Transformator og bryterfelt
Distribusjonsnett på feltet

Pris [mill kr]

3-leder PEX kabler 132 kV

380
599

Mottaksinnretning

1 894

Sum
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9.3 Norskehavet
Forsyningen til feltsenteret i Norskehavet er antatt å skje med 150 kV DC-kabel, og strømrettere basert
på VSC-teknikk. Totalt vil det kreves ca 460 km DC-kabel. Distribusjonsnettet vil bygges som 132 kV
34eder AC-kabler, til sammen 190 km.

HEIDRUN

•

ASGARD

ÅSGARD

A

B

A

KR1STIN

2,9.6

A

Tjeldbergodden

Figur 16: Norskehavet.
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Funksjon

Type og mengde

Forbindelse fra land til feltet

2 stk DC PEX DC kabler 150 kV

725

Omformere og elektroder

På land og på feltet

550

Kontroll system

15

Transformator og bryterfelt
Distribusjonsnett på feltet

Pris [mill kr]

115
3-leder PEX kabler 132 kV 190 km

495

Reaktor på Njord

10

Mottaksinnretning

1 025

Sum

2 935

9.4 Produksjonskapasitet for kabler
Produksjonskapasitet av kabeltyper som kan anvendes for VSC type DC-anlegg antas å være over 600
km per år i Europa. Leveranse for Ekofisk frem til 2005 og Norskehavet frem til 2007 er derfor vel
innenfor tilgjengelig totalkapasitet. Dersom HVDC løsning skulle velges for Oseberg vil også
produksjon av disse 220 km HVDC kabel til 2007 være innenfor tilgjengelig totalkapasitet. Det er
stort sett de samme produsentene som kan levere 132 kV PEX treleder sjøkabler selv om det er mange
produsenter av den type kabel. Begrensningen kan i første omgang ligge på armeringskapasitet, men
den type kapasitetsutvidelse er lett oppnåelig og vil kunne ligge innenfor en kontraktsgjennomføring.
Gjennomføring av elektrifisering av disse feltene innen 2005 og 2007 anses mulig ut fra total kapasitet
i markedet.
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9.5

Modifikasjoner

på eksisterende innretninger

Fabricom har vært engasjert for å beregne ombyggingskostnader i forbindelse med at innretningene
skal få kraft fra land. Følgende (kap 9.5 - 9.7) er hentet fra rapport fra Fabricom. OD har hatt prosjektmøter med Fabricom underveis, og lagt forutsetninger som er referert i rapporten. Arbeidet er utført
nært samarbeid med OD. Følgende tabell gir en oversikt over topside modifikasjoner og j-rør
installasjon.

Modifikasjon
Kraftbehov
IMVAl
49

Inst
[MVA]
2x31,5

Iula

54

2x31,5

I

3

Gyda

24

31,5

I

4

ValhalI

79

2x50

1

Troll C

52

2x31,5

Troll B

15

22

Veslefrikk

47

44

I+M/G

1

Installasjon
Ekofisk 2/4J

Inntaksstasjon
I

Turbingeneratorsett
2

Nødgenerator

Fjerning
av
turbiner
-

Reaktor/
filter
-

J-

-

-

Varmegjenvinn
2+2MW
el
-

F

1

-

-

-

-

2

8

-

-

-

F

-

I

2

-

-

F

-

I+M/G

2

1

1

F

-

2

1

-

-

-

Motordrift
-

ror Kommentar
1

Oseberg Øst

18

31,5

I

1

-

-

-

1

Oseberg C

24

22

I+M/G

2

-

1

1

-

2

Oseberg
ABD

72

66+18

I+M/G

3

-

3

3

-

2

-

-

-

1

-

F

1+2MW
el
2+2MW
el

F

-

-

-

-

-

Oseberg Sør

29

2

-

32

31,5
31,5

I

Heidrun

I

3

-

Åsgard B

45

50

I

2

-

-

Åsgard A

60

2x31,5

I

2

-

-

Kristin

61

50+20

I

2

-

Tyrihans

29

Lavrans

13

Njord

27

31,5

Draugen

39

44+15

-

-

-

-

-

-

-

1

2

I+M/G

3

-)

3

-

2+2MW
el

-

-

-

-

-

F

-

2

15MW el

-

-

Benytte
eksisterende
j-rør

*+Fjeming
av 4 diesel
generatorer

18 MVA
Steam gen.

4x20 MVA
på OCS,
Slepering
mod.
Kraft til
Lavrans,
20MVA
Kraft til
OCS
Kraft til
Kristin

Forklaring til tabellen.

Kraftbehov i MVA

Angir plattformenes maksimale kraftbehov i MVA. Kraftbehovet angitt for
plattformer i Nordsjøen nord og Norskehavet er hentet fra OD Data for
Nordsjøen sør er innhentet fra operatørselskapene. Omregnet til MVA med
effektfaktor 0,85
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Installert MVA

For plattformer med en frekvens på 50 Hz angir tabellen ytelse på installerte
132 kV transformatorer. For plattformer med en frekvens på 60 Hz, med
unntak for Draugen, angir tabellen ytelse på installerte elektromotorer for
generatordrift. For Draugen viser tabellen installert effekt på elektromotorer
pluss 18 MVA for oppvarming av varmemedium.

Inntaks Stasjon

Angir plattformer som vil bli utstyrt med inntaks stasjon. "I+M/G" indikerer
plattformer hvor det installeres elektrodrevne generatorer.

Turbin Generator Sett Angir antall turbindrevne generatorer som er installert på innretningene pr.
dato.
Nodgenerator

Angir antall nødgeneratorer som må installeres.

Motordrift

Angir antall elektromotorer som må installeres på 60 Hz installasjoner for
drift av generatorer.

Fjerning av turbiner

Angir antall gassturbiner som må fjernes for å frigjøre plass til nye
elektromotorer.

Varmegjenvinning

Angir antall varmegjenvinningsenheter som må installeres, pluss størrelse på
elektrisk "heater" for oppstart av prosessen.

Filter

Angir installasjoner hvor det antas nødvendig å installere filteranlegg "F"
og/eller reaktor anlegg "R".

J-Ror

Angir antall J-rør som må installeres pr. inriretning.

Operasjonsspenningen for kraftinnmatning til den enkelte plattform er vurdert til å ligge omkring 132
kV. Det er lagt opp til et tilhørende SF6 isolert koblingsanlegg for hver inntaksstasjon. Her
distribueres det til plattformen internt og i noen tilfeller videre til andre plattformer.
Det benyttes oljeisolerte inntakstransformatorer på den enkelte plattform, noe som krever nødvendige
tiltak mht lekkasje, brann og eksplosjonsbeskyttelse. Ytelse og type transformatorer er i størst mulig
grad standardisert slik at det kan legges opp til felles reserveenheter mellom operatørene. Dette er
vesentlig ettersom det ikke er lagt opp til redundans i inntaksstasjonene.
Studien er basert på at inntaksstasjoner blir fabrikkert og sammenstilt i enheter som kan løftes inn ved
hjelp av innretningenes kraner. Inntaksstasjonen vil bli delvis systemutprøvet på land.
Turbin/generator vil enten bli preservert eller fjernet for å frigjøre plass til nytt utstyr.
På installasjoner som er konstruert for 60 Hz elektrisk systemfrekvens, er det lagt opp til en
ombygning av generatoranleggene. Dette gjøres prinsipielt ved å erstatte gassturbinene med elektriske
50 Hz synkronmotor som tilknyttes landkraftforsyningen. Løsningen med synkronmotor —generator
sett for hovedkraftgenerering på offshore innretninger er ikke en utprøvd løsning. Til tross for at det
benyttes standard komponenter, krever selve systemløsningen detaljerte vurderinger som ikke er
foretatt i denne studien.
På flere av innretningene dekkes behovet for prosessvarme ved hjelp av varmegjenvinning fra
gassturbiner for elektrisk kraftproduksjon. For disse innretningene er det identifisert alternative
varmekilder for installasjon av nye gjenvinningsanlegg. I tillegg er det inkludert elektrisk varmeanlegg
(2 MW) for oppvarming ved oppstart.
På Draugen er det ikke alternative varmekilder og det er derfor tatt høyde for en løsning basert på
elektrisk oppvarming (15 MW) i kostnadsestimatet.
Når plattformanleggene tilknyttes et omfattende sjøkabelnett, vil det oppstå elektriske resonansfrekvenser som sannsynligvis vil kreve nye filtre og delvis ombygning av eksisterende filtre. Det
kreves detaljerte beregninger for å lokalisere og dimensjonere slikt utstyr. Da beregninger ikke er
gjennomført i denne fasen er filterenheter plassert etter beste skjønn.
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Det er inkludert kostnader for installasjon av nye J-rør for sjøkabler på faste innretninger. Innføring av
kabel til flytende plattformer basert på at det eksisterer ledige avhengningsarrangement med
strekkavlastere, etc. på plattformen.
På produksjonsskipet Åsgard A må sjøkabel føres inn via turret. Kraftoverføringen skjer via
oljeisolerte sleperinger. På grunn av begrensning i spenningsnivå (20 kV) er transformatorer plassert
på Åsgard omformerstasjon. Avstanden her er begrenset til ca. 1 km. Det er lagt opp til 4 kabler og
turreten må utvides med 4 enheter for å dekke maksimalt kraftbehov.
Generelt berører ikke1andkraftforsyningen den enkelte installasjons nødkraftanlegg. For Draugen vil
det imidlertid være nødvendig med instal1asjon av egne dedikerte nødgeneratorer.

9.6

Kostnadsestimat

modifikasjoner

Kostnadsestimater er utarbeidet for alle faser av prosjektgjennomføringen basert på standard tekniske
løsninger og installasjonsmetoder. Estimatene er basert på vektestimater for bulk materiell og
budsjettpriser fra leverandører av hovedutstyr. Kostnadsestimatene har en nøyaktighet på +/- 30-40 %.
Dette er på linje med andre tidlig fase prosjekter. Erfaringer fra petroleumsprosjekter viser imidlertid
at kostnadene i de aller fleste tilfellene ligger på plussiden av kostnadsestimatene, særlig gjelder dette
for ombyggingsprosjekter.
Det er forutsatt at modifikasjonsarbeidene skal kunne utføres uten ekstra nedstenging av
innretningene. Dette er naturlig forbundet med en viss usikkerhet.
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[ Part 1 of 3 ]

NOK
Millions

[ Central North Sea - fra Åna Sira ]

Ref. Element 1Function

Manage

Design

Supply

Build

Install

HookUp

Tot Net

[ A ] : Client Own Costs

42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,1

[ C ] : Ekofisk 2/4J

18,4

28,5

72,5

7,2

13,5

36,1

176,1

[ D ] : Valhall IP

13,7

21,2

55,9

3,1

0,0

25,2

119,1

[E]

11,7

18,1

53,2

5,0

8,5

21,0

117,4

13,5

21,0

41,2

8,2

8,5

21,1

113,7

99,3 _

88,7

222,8

23,6

30,5

103,4

568,3

: Ula

[F ] :
Gyda

TOTAL : Net
+

15,0%

Growth

Project Level Allowance

: To Be Discussed \ Agreed

85,3

+

25,0%

Contingency

Project Level Allowance

: To Be Discussed \ Agreed

163,4

TOTAL : Part

[ Part 2 of 3 ]

BUDGET

817,0
NOK
Millions

[ Nordsjøen Nord - fra Kollsnes ]

Ref. Element \ Function

Manage

Design

[ A ] : Client Own Costs

74,7

[ B ] : Oseberg Sor

10,1

[ C ] : Oseberg A\131D

25,7

39,9

Install

HookUp

Supply

Build

Tot Net

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,7

15,6

34,6

5,3

13,5

18,0

97,1

141,4

9,1

5,0

49,3

270,4

20,4

112,7

[ D ] : Oseberg C

11,2

17,4

53,1

5,5

5,0

[ E ] : Oseberg øst

10,1

15,7

34,6

5,3

5,0

18,0

88,7

[ F ] : Veslefrikk

16,7

25,9

91,8

3,1

0,0

30,3

167,8

[ G ] : Troll B

10,3

16,0

53,1

2,4

0,0

19,6

101,4

[ H ] : Troll C

TOTAL : Net
+
+

10,7

16,6

46,2

2,5

0,0

19,9

95,9

169,6

147,1

454,7

33,3

28,5

175,6

1 008,8

20,0%

Growth

Project Level Allowance

: To Be Discussed \ Agreed

35,0%

Contingency

Project Level Allowance

: To Be Discussed \ Agreed

TOTAL : Part

[ Part 3 of 3 ]

201,8
423,7

BUDGET

1 634,3
NOK
Millions

[ Norskehavet - fra Tjeldbergodden ]

Ref. Element 1Function

Manage

Design

Supply

Build

Install

HookUp

[ A ] : Client Own Costs

75,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,3

[ B ] : Draugen

36,7

56,9

153,6

9,9

0,0

75,0

332,1

[ C j : Njord

9,5

14,7

36,5

2,2

0,0

17,7

80,6

[ D ] : Kristin

10,7

16,6

45,9

2,5

0,0

19,9

95,6

[ E ] : Åsgard A

20,9

32,4

113,9

5,4

0,0

40,9

213,5

[ F ] : Åsgard B

16,8

26,0

58,4

4,6

0,0

34,1

139,9

9,5

14,7

36,0

2,2

0,0

17,7

80,1

444,3 _ 26,9

0,0

205,2

1 017,1

[ G ] : Heidrun

TOTAL : Net

179,4

161,3 _

Tot Net

+

20,0%

Growth

Project Level Allowance

: To Be Discussed \ Agreed

203,4

+

35,0%

Contingency

Project Level Allowance

: To Be Discussed 1 Agreed

427,2

TOTAL : Part

BUDGET

1 647,8

TOTAL : Project

BUDGET

4 099,0
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9.6.1

Elektrisk kraftforbruk på de enkelte plattformer

Kraftbehovet er beregnet ut fra informasjon fra selskapene. Fremtidig kraftbehov er beregnet ut fra
kraftbehovet i dag og relatert til fremtidig gassforbruk til turbindrift, rapportert av selskapene til
Revidert nasjonalbudsjett 2002. Det er benyttet maksimaltall for perioden 2007 til 2016 for Nordsjøen
nord og Norskehavet. For Nordsjøen sør er operatør data benyttet. Inntaksstasjon og fordelingssystem
på hver plattform er dimensjonert etter disse effektene. Det er ikke lagt til grunn reservekapasitet
utover disse tallene mht. fremtidige utvidelser eller elektrifisering av direktedrevet utstyr som
medfører vesentlig økning av kraftbehov.

9.6.2

Plattform inntaksstasjon

hmtaksstasjonen består av følgende hovedkomponenter:
132 kV gassisolerte inntaksbryter og transformatorbryter(e)
132 kV transformator(er)
Eventuelle harmoniske filter
UPS anlegg
HVAC anlegg
Lavspent fordelingsanlegg
Power management system (PMS)
Det benyttes SF6 isolert koblingsanlegg med enkle samleskinner på primærsiden av inntakstransformatorene. Transformator(er) tilknyttes plattformens høyspennings hovedtavle på
sekundærsiden
Inntakstransformator(er) er tilpasset plattformens høyeste systemspenning. Det forutsettes kun en
transformatorenhet opp til 50 MVA. I de tilfeller der behovet er større, er det benyttet 2 enheter med
31,5 MVA ytelse. Det benyttes oljeisolerte transformatorer
som er utstyrt med lasttrinnkobler.
Dette
krever tiltak med hensyn til brann/eksplosjon og oljelekkasje. Ettersom inntakstransformatorene er
vitalt utstyr for tilgjengeligheten av kraftforsyningen, er transformatorytelse og type standardisert
(31,5 MVA og 50 MVA). Dette muliggjør felles reserveenheter for operatørene.

9.6.3

Kraftforsyningens systemfrekvens

Kraftsystemene på de enkelte plattformer er enten konstruert for 50 Hz eller 60 Hz elektrisk systemfrekvens. Det er forutsatt at kraftforsyningen fra land er 50 Hz både for Norskehavet og den nordlige
del av Nordsjøen. For Norskehavet tilsier avstanden fra Tjeldbergodden til Åsgard området at det må
brukes høyspenning likestrøms kraftoverføring med omformerstasjon på land og på Åsgard feltet.
Omformeranlegget offshore vil levere 50 Hz kraftforsyning til de enkelte plattformer. For den nordlige
del av Nordsjøen vil enten høyspeiming likestrømsoverføring fra Kollsnes til Oseberg området med
omformerstasjoner i begge ender eller vekselstrømsoverføring være aktuelt. I alle tilfeller forutsettes
50 Hz nettfrekvens over strålenettet. I Statnetts utredning for NVE er det vurdert doble omformerstasjoner offshore med både 50 og 60 Hz uttak, men løsningen er ikke videreført i studien, hovedsaklig
på grunn av kostnader ved utbygging av overføringssystemet.
For plattformanlegg som er konstruert for 60 Hz systemfrekvens kreves det omforming av frekvensen
lokalt på plattformen ettersom landforsyningen er 50 Hz. Denne studien forutsetter en løsning hvor
gassturbiner for eksisterende elektriske 60 Hz generatorer erstattes med en 50 Hz synkronmotor med
nødvendig kapasitet. Synkronmotoren tilknyttes 50 Hz strømforsyning fra land. Det må instaIleres gir
mellom synkronmotor og generator slik at generators rotasjonshastighet blir korrekt. På denne måten
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kan eksisterende 60 Hz generatorer benyttes. Synkronmotorene blir dratt opp i synkront turtall ved
hjelp av en elektrisk hjelpemotor. Hjelpemotoren er turtallsregulert ved hjelp av frekvensomformer.
Når det motor drevne generatorsettet når synkron hastighet, kobles synkronmotorens magnetisering
inn. Hovedmotoren synkroniseres mot 50 Hz nettet fra landkraftforsyningen og hjelpemotoren kobles
ut. Det benyttes en inntakstransformator pr. motor generator sett. Det forutsettes i første omgang
lasttrinnkobler for inntakstransformatorer til motordrevne generatorer, men behovet for dette må
vurderes nærmere i en eventuelt senere fase.

9.6.4

Synkronisering

Ved oppstart av landkraftsystemet og ved vedlikehold av distribusjonsanlegget vil det være nødvendig
å kunne utføre omkopling mellom landkraft og innretningens kraftgenereringssystem uten spenningsavbrudd. Omkoplingen skjer manuelt og kun med en av innretningens generator i parallell med landkraftsystemet for ikke å overstige kortslutningsnivået på innretningens hovedtavle. For å muliggjøre
omkoplingen må eksisterende synkronisering og lastfordelingssystem modifiseres.

9.6.5

Elektriske filtre (harmoniske filtre)

Ved kraftforsyning fra land vil hver enkelt plattform tilknyttes et omfattende sjøkabelnett. Den
samlede virkning av dette kabelnettet gir elektriske resonansfrekvenser i et frekvensområde som er
karakteristisk for frekvensomformerutstyr på plattformene (på grunn av sjøkablenes kapasitans og
ladeeffekt som samlet kan utgjøre mer enn 100 MVAR). Dette medfører forsterkning av elektrisk støy
på disse frekvensene. Uten tiltak er det sannsynlig at støynivået er uakseptabelt og vil kunne medføre
driftsavbrudd. Det kreves detaljerte studier og beregninger for å vurdere lokalisering og dimensjonering av elektriske (harmoniske) filtre for å motvirke resonansfrekvensproblemer. I denne studien
er det forutsatt lokal filtrering på plattformer og dermed inkludert filtre på noen av plattformanleggene
som har relativt stor andel frekvensomformerlaster. Dette er imidlertid et høyst preliminært
utgangspunkt.

9.6.6

Kortslutningsnivå

Innretningenes kortslutningsnivå vil sannsynligvis ikke bli vesentlig endret i forbindelse med
kraftoverføring fra land. Kortslutningsbidraget fra omformerstasjonen er begrenset til maksimal tillatt
strømgjennomgang i omformerstasjonens vekselretter samt opplagret energi i kraftkabelen.
Imffetningens bidrag til kortslutningsnivå vil være tilnærmet uendret. Dette gjør at kortslutningsnivået
vil være tilstrekkelig til at eksisterende vern i elektroanlegget kan benyttes. Det forventes at vern må
justeres for tilpassing til nytt kraftsystem.

9.6.7

Spenningsavbrudd

i størrelsesorden
opp mot 0,5 sek. For ÅnaSentralnettet i Norge kan ha kortvarige spenningsavbrudd
Sira skjer dette statistisk 2 til 3 ganger årlig. Dette medfører at brytere og startere kan falle ut og skape
driftsforstyrrelser. For å overkomme problemet vil det være nødvendig å installere avbruddsfrie
strømforsyninger for kontrollspenninger til startertavler og brytere. Da de fleste tavlene er todelt, en A
og B side, vil det være nødvendig å installere en avbruddsfri strømforsyning for hver side.

9.6.8

Power Management System (PMS)

Et nytt sentralt Power Management System vil overvåke det totale distribusjonssystemet og kalkulere
tilgjengelig kraftreserve. Ved overbelastning av distribusjonssystemet eller manglende tilgjengelig
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kraft vil systemet kaste ikke prioritert last gjennom innretningens lastavkastningssystemer.
også overvåke og godkjenne innkopling av store forbrukere på innretningene.

9.6.9

PMS vil

Overvåking og kontroll

Distribusjonssystemet vil bli kontrollert og overvåket via PMS fra et bemannet kontroHrom på land.
Detaljerte driftsprosedyrer må utarbeides med utgangspunk i driftsfilosofi for anlegget. Denne må
utarbeides tidlig i prosjekteringsfasen.

9.6.10

Isolasjon av krafttilførsel

I forbindelse med nodavstengning på innretningene må krafttilførselen til innretningen brytes. Dette
skjer ved utkopling av nærmeste effektbryter samt jording av kraftkabelen utenfor innretningen.
Jording av kraftkabel utenfor innretningen er nødvendig for å unngå gnist ved utlading av opplagret
energi i kraftkabelen.

9.6.11

Tilknytning av sjokabel

Prinsippet for tilknytning av sjøkabel for landkraftforsyning til det enkelte anlegg avhenger av type
innretning. For faste plattformer er det forutsatt at det installeres nye J-rør for inntrekking av kraftkabel. Det er ikke foretatt beregninger av kabeldimensjoner som er påkrevd frem til den enkelte
plattform med hensyn til tapseffekter, spenningsendringer, etc. Statnetts foreløpige vurderinger tar
imidlertid utgangspunkt i 3x400 mm2 kabel for de mest belastede eller lengste overføringer. I andre
tilfeller kan 3x240 mm2 eller 3x300 mm2 kabel benyttes. Overføringsspenningen forventes å ligge i
området 132 kV, men dette er tentativt ettersom det ikke er utført detaljerte beregninger. Det er ikke
tatt stilling til standardisering av kabel type og dimensjon.
For flytende plattformer er det forutsatt at det er ledig kapasitet i arrangement for kabelavhengning og
strekkavlastere, etc.
Åsgard A er det eneste produksjonsskipet som omfattes av utredningen. Her må imikommende kabel
fra Åsgard omformerstasjon føres opp via turret. Det må installeres nye sleperinger for
kraftoverføring. Se forøvrig kap 6.2.3 i denne rapporten.

9.6.12

Varmegjenvinning

og varmebehov i prosessen

Flere plattformer har installert varmegjenvinningsanlegg i avgassystemet fra gassturbiner for generatordrift. Gjenvinningsvarmen benyttes for å dekke et relativt stort varmebehov i prosessen. Dersom
gassturbinene for elektrisk kraft f:jernes eller tas ut av drift i forbindelse med landkraftforsyning, må
dette varmebehovet dekkes inn ved at det installeres nye varmegjenvinningsanlegg etter behov på
resterende gassturbiner for direktedrift av gasskompressorer etc. I tillegg er det behov for typisk 2 MW
elektrisk oppvarming i forbindelse med igangkjøring av prosessanlegg. På Draugen er det ikke
identifisert tilstrekkelig potensial for varmegjenvinningsanlegg på gassturbiner for direktedrift av
utstyr ombord. Studien er basert på 100 % elektrisk oppvarming av varmemediet. Dette er beregnet til
ca 15 MW. Alternative varmegienvinningsanlegg bør vurderes for å redusere behov for elektrisk
oppvarming.

9.6.13

Struktur modifikasjoner

Det er antatt at det finnes ledig tomteareal for anslåtte modifikasjoner, eventuelt at det kun er
nødvendig med mindre utbygg for å understøtte nytt utstyr. Rivingsarbeidet er således begrenset. Det
er tatt høyde for direkte understøttelse av utstyr, adkomst, arbeidsplattformer og nødvendig
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innbygging. Utover dette er det antatt at det vil være behov for forsterkninger av underliggende dekkstruktur. Det vil generelt være behov for beskyttelse strukturer i områder som er innen rekkevidde av
dekkskran.

9.6.14

Fabrikasjon og installasjon

Studien er basert på at inntaksstasjoner blir fabrikkert og sammenstilt i enheter som kan løftes inn ved
hjelp av innretningenes kraner. Inntaksstasjonen vil bli delvis systemutprøvd på land.

9.6.15

Oppkobling til plattformsystemer

Oppkobling til plattforrnsystemer

inkluderer blant annet:

Modifikasjon og oppkobling i høyspenningstavler
Modifikasjon og oppgradering av kontrollspenning

(UPS) i lavspenningstavler

Modifikasjon av lastavkastingssystem
Oppkobling til og oppgradering av eksisterende sikkerhet og automasjonssystem
F&G og ESD)

(PCS, PSD,

Oppkobling av PA og telefon
Utvidelse av brannvannssystem
Oppkobling av vanntåkesystem
Tilkobling til dreneringssystemer

9.6.16

Forutsetninger

Det forusettes at på kraftforsyning fra land til den nordlige del av Nordsjøen vil frekvensen være 50
Hz. Dette betyr at et antall installasjoner som er konstruert for 60 Hz må omforme frekvensen lokalt på
plattformen. For øvrig forutsettes at:
Nytt utstyr kan løftes inn med plattformkran, dvs, ledig tomt innenfor kranens latekapasitet
for utstyret.
Ledig kapasitet i eksisterende høyspent rom for nødvendige modifiseringer.
Ledig kapasitet i eksisterende sikkerhet og automasjonssystemer

/ kommunikasjonssystemer

Det er ledig kapasitet for inntrekking av kabel på flytende innretninger.
J-rør installeres utvendig på stålunderstell (Jacket) ved bruk av DSVer (lettere kranfartøyer).
Det eksisterer ledig tomt for varmegjenvinningsenheter
Konsept for varmegjenvinning
Turbin/generatorsett

ved valgte turbiner.

er realiserbart.

som ikke må fjernes for å frigi plass for nytt utstyr preserveres.

Generator drift ved hjelp av synkronmotor er teknisk gjennomførbar.
Ikke tatt høyde for oppgradering/utskifting

av vern, detaljerte analyser må gjennomføres

Estimert antall filter/reaktor endres ikke.
Det er ikke inkludert for redundante anlegg.
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Oppgradering av svivel er teknisk gjennomførbar.
Det er ikke inkludert for varmegjenvinning på transfonnatorer.
Det forutsettes at nytt PMS kan integreres mot plattformenes eksisterende systemer.
Det er forutsatt at det er tilstrekkelig global bærestyrke i dekk og sub strukturer for
vektøkning.

9.7

Reduserte driftskostnader/mulige

tilleggseffekter

Ved å f.jerne eksisterende turbiner og generatorer for kraftforsyning, vil en kunne redusere driftskostnadene for de enkelte innretningene. Vedlikehold av dette utstyret er omfattende og tidkrevende.
Det er beregnet at en, når en har fjernet dette utstyret etter ca to år, vil kunne redusere driftskostnadene
per innretning med mellom 8 og 53 mill kr per år. For de fleste innretningene vil den direkte innsparingen være mellom 14,5 og 21 mill kr per år. Innsparingene avhenger av hvor mye utstyr som kan
f.jernes. Totalt for alle tre områdene vil driftskostnadene kunne reduseres med ca 318 mill kr per år.
De to første årene etter at kabelen er kommet på, plass vil en måtte vedlikeholde turbinene for å ha
disse som reserve til kabelen. En får derfor ikke full reduksjon i driftskostnadene disse to årene.
Ved å fjerne dette utstyret vil det bli frigitt noe ledig areal på innretningene.
Reduserte driftskostnader og bedret tilgjengelighet, kan legge forholdene bedre til rette for mulige
framtidige økt utvinningsprosjekt. Flere tiltak for økt utvinning fører imidlertid til økte utslipp på
grunn av større kraftforbruk.
Reduserte driftskostnader kan også forlenge feltenes levetid noe, og dermed gi økt utvinning fra
enkelte felt. Reduserte driftskostnader i tabell under er estimert av Fabricom. Alle tall i mill kr.
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REF.

Innretning

Antall
turbiner

1.0

Ekofisk 2/4J

2

1.D
LE

Valhall IP
Ula

1.F

Materiel

Arbeid

TOTALT

8

11,469
40,962

3,0
12,0

16,385
21,300

4,5

Gyda

3
4

52,962
20,885

6,0

27,300

2.B

Oseberg Sør

2

11,469

3,0

14,469

2.0

Oseberg A\B\D
Oseberg C

16,385
11,469

4,5
3,0

20,885

2.D

3
2

2.E

Oseberg øst

1

6,554

2.F
2.G

Veslefrikk

13,108

16,108

Troll B

1
'?

1,5
3,0

11,469

3,0

14,469

2.11

Troll C

2

11,469

3,0

14,469

3.B

Draugen

16,385
11,469

20,885

Njord
Kristin

3
2

4,5

3.0
3.D

3,0

11,469

3,0

14,469
14,469

3.E
3.F
3.6

Åsgard A
Åsgard B

2
2
2

11,469
11,469

3
44

16,385

3,0
3,0
4,5

14,469
14,469
20,885

250,686

67,5

318,186

Heidrun
Per år

14,469

14,469
8,054

10 Miljokonsekvenser
10.1 Reduserte utslipp til havs
Turbinlisten som er etablert omfatter en fremskriving (basert på oljeselskapenes rapportering til
revidert nasjonalbudsjett) av gassforbruk til energiproduksjon. Den tekniske informasjonen om hver
turbin, samt lastgrader og gassens brennverdi, er lagt til grunn for beregninger av utslippsprofiler for
CO2 og NOx. Det er brukt feltspesifikke omregningsaktorer for beregning av CO2 og NOx utslippene.
De totale CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten var om lag 11,8 mill tonn i 2001. Dette tilsvarer
ca. 27 % av de nasjonale utslippene. Hovedkildene til CO2-utslippene er kraftproduksjon til havs ved
bruk av fossilt brensel og fakling av gass.
De totale utslippene av CO, fra sektoren har vokst fra år til år, hovedsakelig som en følge av økt
aktivitetsnivå. Utslippene forventes å øke noe fram til 2005, for så å begynne å gå ned mot slutten av
tiåret. Utviklingen de senere årene sammen med prognosen for de nærmeste årene vises i Figur 17. Det
er viktig å poengtere at det er usikkerhet knyttet til disse prognosene.
Utslippene av NOx fra petroleumssektoren var i 2001 om lag 51 000 tonn i Norge. Hovedkildene til
NOx utslippene er de samme som for CO,. I nasjonal sammenheng er det transportsektoren som står
for størsteparten av NOx utslippene. Petroleumssektoren på sin side bidrar med om lag 23 % av de
nasjonale utslippene av NOx
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Figur 17: Historiske og prognoserte utslipp av CO2 fra petroleumsvirksomheten.

Det antas at første året med omfattende effekt på utslipp med kraft fra land vil være ea 2008. For 2008
er de totale utslippene av CO2 fra petroleumsaktiviteten prognosert til 13,3 mill tonn. Inkludert her er
utslipp fra Snøhvit LNG anlegg, terminaler og rør, leteboring og lasting og lagring av olje. Til sammen
utgjør disse utslippene 1,6 mill tonn CO2Av de resterende utslippene på 11,7 mill tonn CO2 kommer ca 1,5 mill tonn fra fakling og 0,8 mill
tonn fra felt som er utbygget med skip og derfor er utelatt grunnet tekniske vanskeligheter med
overføring av kraft gjennom svingbare forbindelser.
Utslipp fra drift av turbiner på innretningene utgjør de resterende ca 9,4 mill tonn CO2. Av disse igjen
kommer ca 4,7 mill tonn fra drift av turbiner som driver generatorer. Det er deler av disse som
vurderes erstattet med kraft fra land i denne studien.
I basis scenariet i studien er tatt med felt som er i produksjon, besluttet utbygd og funn som antas vil
bli besluttet utbygd i løpet av ca fire år i de tre områdene som er beskrevet foran (se avsnitt 6.2). Felt
og funn som er i en sen avslutningsfase, ligger isolert til, eller er bygget ut med skip (som har en
spesiell problemstilling med kraftoverføring gjennom svingbare forbindelser) er ikke tatt med.
Til sammen er det estimert et årlig utslipp i 2008 på ca 4,7 mill tonn CO2 og ca 15 700 tonn NOx fra
turbindrift i områdene omfattet av studien. Det er forutsatt at en kun erstatter turbiner som driver
generatorer, med kraft fra land. Turbiner for direkte drift av kompressorer, pumper og annet utstyr blir
ikke erstattet.
Av de forventede utslippen fra sokkelen i 2008 på 13,3 mill tonn CO2, vil en, dersom en erstatter
turbinene som driver generatorer på innretningene i disse områdene med elektrisk kraft fra land ,
kunne redusere utslippene på sokkelen med ca 2,3 mill tonn CO2 og i overkant av 8 000 tonn NOK.
Av de forventede utslippene fra sokkelen i 2008 på 13,3 mill tonn CO2, er potensialet ved å erstatte
alle turbinene som driver generatorer på den norske delen av sokkelen med kraft fra land, 4,7 mill tonn
CO, og i underkant av 17 000 tonn NOx i 2008.
Ifølge utslippsprognosene som er utarbeidet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2002, vil de
totale CO2 utslippen holde seg på mellom 13,2-13,4 mill tonn i 2008-2010 for deretter å avta til 11.0
mill tonn i 2015 og 8,3 mill tonn i 2020.
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10.2 Offshore og landbasert kabel, elektrodeanlegg,

stromretteranlegg

Fra alle elektriske anlegg får vi elektromagnetiske felt. Feltenc fra stromretteranlegget vil reduseres
raskt med avstanden til anlegget. Det er i hovedsak vekselstrømsledningene som bidrar til feltene
utenfor anlegget.
Flere apparater i et strømretteranlegg vil avgi hørbar støy. Ved støyreduserende tiltak kan man bringe
det hørbare støynivået innen de grenseverdier som SFT anbefaler. Nødvendige tiltak vil også bli utført
for å holde støyen på telenettet på et akseptabelt nivå.
I strømretterprosessen dannes elektrisk forstyrrelse (elektrisk støy). Den elektriske støyen kan bre seg
ut på vekselstrømsnettet. Filtre vil derfor bli plassert på vekselstrømsiden og på likestrømsiden dersom
dette viser seg nødvendig.
I strømretterprosessen genereres støy i den nedre del av radio- og TV-frekvensområdet (150 kHz - 300
MHz). Støynivået er avtagende med økende frekvens og avtar også raskt med avstanden til strømretterstasjonen. I FM- og UHF-båndet (frekvenser over 47 MHz) dannes lite støy, slik at FM-radio og
ernsynsmottagning ikke vil forstyrres i området rundt strømretteranlegget.
I anleggstiden vil det være behov for grunnarbeider ved bl.a. flytting og planering av masser og
bygningsmessige arbeider. Dette vil kunne gi arbeid til lokale entreprenører i anleggstiden. Strømretteranleggene vil trolig bli bygget for automatisk drift og vil bli f.jernstyrt fra en allerede etablert
driftssentral. Eventuelle nye arbeidsplasser vil derfor være begrenset til tilsyn og vedlikehold av
anleggene.
Man forholder seg til de konklusjoner som Statens strålevern har kommet med vedrørende elektromagnetiske felt og helse samt de anbefalinger som Sosial- og helsedepartementet har gjort gjeldende
for kraftledninger (vekselstrømsledninger). Konklusjonen er per i dag at det ikke er grunnlag for å
klassifisere elektromagnetiske felt fra en vekselstrømsledning som helseskadelige [5, 6, 7]. Vekselstrømsledningen fra strømretteranlegg til tilknytningspunktet i hovednettet vil bli noen hundre meter
lang. Verken ved Åna-Sira eller Tjeldbergodden vil den berøre boligfelt eller områder regulert til
boligformål. Det statiske elektromagnetiske feltet fra likestrømskablene er vurdert til ikke å ha biologiske effekter. Likestrømskablene vil bli nedgravd. Både jord og kabelkappe vil skjerme for det
elektriske feltet, og man får verken elektriske felt eller ioneproduksjon fra en likestrømsjordkabel. Nær
kablene kan magnetfeltet være høyere enn fra en luftledning. Feltet er statisk og en regner ikke med at
statiske felt av denne størrelse har negative helsevirkninger. Størrelsen på feltet vil være avhengig av
strømmen som går gjennom kablene, avstanden til kablene og kablenes innbyrdes plassering (avstand
mellom kablene). Med en meters nedgravingsdybde vil magnetfeltet 1 meter over bakken rett over
kablene være 100 —150 [1T(mikrotesla) ved normal belastning. Feltet avtar til nivået for det jordmagnetiske felt (normalt ca. 50 uT) 5 —10 meter fra kablene.
Mulige virkninger av legging og drift av sjøkabler mellom grunnlinjen og de forskjellige alternative
ilandføringsstedene må i forbindelse med konsekvensutredninger bli vurdert i forhold til kulturminner
i sjø, forurensning, fauna og flora, fiskeri- og havbruksinteresser, skipsfart og forsvarsinteresser.
Installasjonsarbeider på sjøbunnen vil i åpent farvann normalt kun gi lokale effekter på marint miljø.
Virkningene vil være av kortvarig karakter, og reetablering av normal biologisk aktivitet vil skje
relativt raskt. Det er kjent at f.eks. Jøssingfjord har et potensial for å kunne inneholde forurensede
sedimenter. I nærheten av slike områder kan man ved nedgraving av kablene i bløte sedimenter derfor
ikke utelukke frigjøring av forurensede sedimenter til vannmassene. Det må vurderes ulike anleggsmessige tilpasninger i slike områder for å begrense spredning av forurensede sedimenter. Kryssing av
andre installasjoner på sjøbunnen må gjennomføres med stor varsomhet og etter avtale med eierne.
Dette for å unngå situasjoner som kan medføre fare og risiko for utslipp til sjø. En strømførende leder
(kabel) omgis av et magnetfelt som er proporsjonalt med strømmen. Ettersom det her er snakk om å
benytte 2 kabler som legges inntil eller relativt nær hverandre med motsatt strømretning, vil imidlertid
magnetfeltene redusere/oppheve hverandre. Muligheten for at magnetfeltet rundt kablene har noen
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negativ effekt på populasjoner av marine organismer er derfor neglisjerbar. I forbindelse med
vedlikehold og feilsituasjoner vil anlegget kunne drives med en kabel i drift. Det magnetiske feltet vil
da bli noe større.
Det er ikke vurdert om det finnes automatisk fredede kulturminner langs mulige traseer. Kartlegging
av kulturminner må inngå i detaljundersøkelsen for valgt tras. Kablene må bli lagt slik at de ikke
kommer i konflikt med eventuelle fredede kulturminner som avdekkes.
Strømkablene kan passere områder med korallrev. Dersom det skulle komme fram informasjon/tegn
på slike forekomster, må dette tas hensyn til ved å legge kablene rundt eller utvise særskilt aktsomhet
ved legging av sjøkablene.
Under anleggsfasen vil det være begrensinger på adgangen til området kablene passerer, og de
tilgrensende områder vil kunne bli forstyrret av anleggsstøy. Under driftsfasen og etter at strandsonene
er rehabilitert vil ikke utøvelsen av friluftsliv bli påvirket.
Det er store fiskeriinteresser knyttet til områdene hvor kablene vil bli lagt. Kablene vil delvis bli
nedgravd/ overdekket, og vil ikke være i konflikt med fiskeriinteressene. Generelt vil kabler som
ligger nedgravd i sjobunnen, ikke medføre konsekvenser for fiskeriene. Det vil under spesielt
ugunstige omstendigheter kunne være viss fare for at redskap kjører seg fast eller henger seg opp i
kablene. Ved planlegging og utførelse av anlegget må det bli lagt stor vekt på å unngå dette. Utlegging
og nedspyling av kablene må foregå over en kort periode og vil ikke ha innvirkning på utøvelse av
fiske. I anleggsperioden vil det kunne oppstå noe suspendert materiale. Avhengig av stromningsforhold kan det være mulighet for at nærliggende oppdrettsanlegg vil kunne merke dette. Ved store
sjødybder er imidlertid risikoen for påvirkning meget lav. Stor sjodybde og avstand til oppdrettsanlegg
gjør at suspendert materiale ikke vil ha innvirkning her.
Under selve utleggingsarbeidet vil det være restriksjoner på båttrafikken og adgangen til området der
virksomheten foregår. Etter at kablene er lagt og sikret tilfredsstillende vil alle typer båttrafikk kunne
foregå uhindret. Det vil bli ankringsforbud over kablene. Varselskilt vil bli satt opp der kablene går i
land, og traseen vil bli avmerket på sjøkart.
Kablene vil kunne gi kompassavvik på magnetkompass avhengig av leggedyp og avstand mellom
kablene. Sjokablene vil ikke medføre forstyrrelser på elektronisk utstyr.
Det er ikke undersøkt om kabeltraseene kommer i konflikt med militære øvingsområder og/eller kjente
dumpingsområder for amrnunisjon.
Likestrømsforbindelsene vil utformes som en bipolforbindelser med to kabler, hvor en kabel har
positiv spenning og en har negativ spenning. Nødelektrodeanlegg i sjø må etableres for å opprettholde
halv kapasitet på likestrømsforbindelsen ved monopol drift i perioder hvor feil eller vedlikehold
forårsaker at en av kablene eller strømretterpolene blir utilgjengelige. Normal drift av likestrømsforbindelsen er imidlertid som balansert bipol uten strøm i elektrodene.
Vedlikehold og feil i strømretteranlegget som fordrer bruk av nødelektrodeanlegget er vurdert til ca.
1,5 døgn som katode og ca. 1,5 døgn som anode pr. år. Kabelfeil forventes å inntreffe sjelden (1 feil
pr. 20 år pr. kabel), mens reparasjonstiden for slike feil anslås til 15 døgn. Dette innebærer at
elektrodeanlegget anslås å ville være i drift i 15 døgn som katode og 15 døgn som anode i løpet av en
20 års periode p.g.a. kabelfeil og vedlikehold.
Elektrodeanlegget

vil med sin korte driftstid gi neglisjerbare konsekvenser for omgivelsene.

Normal drift for likestrømsforbindelsen er som balansert bipol uten strøm i elektrodene. I nødssituasjoner vil elektrodene være i drift enten som anode eller katode. Under anodedrift produseres det
bl.a. klor på overflaten i motsetning til katodedrift hvor det ikke produseres klor. Klor vil raskt reagere
med andre komponenter i sjøvannet. Siden brukstiden for nødelektrodene blir ubetydelig, vil elektrodene ikke få merkbar påvirkning på miljøet.
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Resultatene fra undersøkelser av effekter på marin flora og fauna fra likestrømsanleggene, Kontek
(1995) og Baltic Cable (1994), som kjører med permanent strøm i elektrodeanlegg, viser at det ikke er
noen påvisbare negative effekter fra elektrolyseprodukter eller fra elektromagnetiske felt [8].
Når elektrodeanlegget er i drift vil det dannes et elektrisk felt rundt anlegget. Elektrodeanlegget vil
utformes slik at det elektriske feltet rundt elektroden vil ha svært liten innvirkning på marint liv i
nærområdet. [8] Det elektriske feltet vil kunne gi ekstra spenningsgradienter på metalliske gjenstander
i nærheten slik at det går strøm i gjenstanden. Der strømmen forlater metallet vil det forekomme økt
korrosjon. Spesielt kan lange gjenstander som ligger ugunstig til i forhold til feltlinjen være utsatt (for
eksempel vann- og avløpsrør, olje- og gassrør, telefon- og andre signalkabler). Katodisk beskyttelse på
installasjonene vil som regel være tilstrekkelig til å motvirke en eventuell effekt av økt elektrisk felt.
Driftstiden på nødelektrodeanlegget vil være så kortvarig at den korrosive effekten blir vurdert som
neglisjerbar.
Det vil ikke bli lagt restriksjoner på ferdsel, bading og annet frilufisliv over og omkring elektrodeanlegget, og elektrodeanlegget vil ikke forringe områdets egnethet som friluftsområde. Bortsett fra
fiske- og ankringsforbudet rundt elektrodeelementene vil ikke anlegget hindre småbåttrafikken i
området.
Det må gjennomføres undervannsarkeologiske undersøkelser i områdene. Det er ikke kjent om det
finnes kulturminner på de foreslåtte elektrodelokalitetene.
Et elektrodeanlegg vil ikke bli plassert i skipsleia, og vil derfor ikke komme i konflikt med trafikk
eller oppankring av større skip. For mindre båter vil en elektrodelokalitet kunne komme i konflikt med
ankring. Over anlegget vil det være ankringsforbud. Konflikt med opplagsplasser for skip er først og
fremst knyttet til faren for økt korrosjon nær anlegget.
Over elektrodeanlegget vil det på grunn av fare for mekanisk skade på anlegget, bli forbud mot fiske.
Der kabelen til nødelektrodeanlegget går separat vil magnetfeltet under drift av elektrodeanlegget
kunne gi avvik på magnetkompass i båter. Kabelens strøm, retning og leggedyp bestemmer størrelsen
på avviket.

10.3 Nye kraftledninger
10.3.1 Nye kraftledninger som utløses av elektrifiseringen
Den eneste nye kraftledninger som med sikkerhet må bygges (om de tre valgte tilknytningspunktene
blir brukt), er ny 420kV-ledning Trollheim —Tjeldbergodden. Både Naturkraft og Nordenfjeldske
Energi har sendt inn forhåndsmelding på denne ledningen. Det foreslås forskjellige traseer som vil ha
ulik konsekvens for omgivelsene. I konsekvensutredningsprogrammet
blir tiltakshaver blant annet
bedt om å omtale hvordan ledningen til påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljø,
estetiske og visuelle effekter (spesielt i forbindelse med fjordkryssinger), skader i terreng i forbindelse
med anleggsarbeid. Flora og fauna skal vurderes, herunder identifikasjon av rødlistearter og
konsekvenser for disse, kollisjonsfare mellom fugler og mast/linje og påvirkning av viltområder. Innen
kultur og miljø skal fredete og nye kulturminner beskrives og påvises på kart, direkte konsekvenser
skal beskrives, tiltak for å unngå konflikter med kulturminner skal beskrives. Viktige friluftsområder
som berøres av kraftledningen skal beskrives, herunder virkninger for jakt og fiske. I tillegg skal
virkningen av elektromagnetiske felt, virkning for jord- og skogbruk samt annen arealbruk beskrives.
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10.3.2 Oppgradering av eksisterende ledning
For oppgradering av eksisterende ledning Nea —Jårpströmmen må samme vurderinger gjøres. Her vil
den nye ledningen sannsynligvis følge den gamle traseen, så endring i miljøbelastning blir liten. Men
det må legges spesiell vekt på virkningen av anleggsarbeidet.

10.3.3 Generelle miljoaspekter ved kraftledninger
Større kraftledninger med høyere spenningsnivåer over lange avstander gir normalt betydelig lokal og
regional motstand. Slike anlegg vil gjerne berøre både lite berørte naturområder, åpne jordbrukslandskap og bebygde områder.
I naturområdene reises normalt problemstillinger knyttet til negative virkninger for friluftsliv og
biologisk mangfold. Slike kraftledninger kan redusere opplevelsesverdier i mye benyttede friluftsområder og kan gi negative virkninger for viktige naturtyper, flora og fauna. Såkalte inngrepsfrie
områder med en viss avstand fra nærmere definerte tekniske inngrep søkes i størst mulig grad bevart
mot nye inngrep, og nye kraftledninger vil ofte måtte berøre slike områder.

I jordbrukslandskap

og ved bebyggelse har en gjerne nærføringsproblematikk. Trasføringer nærmere
enn 100 meter fra boliger og andre bygninger gir gjerne stor motstand basert på visuelle virkninger av
store tekniske inngrep og ut fra frykt for mulig helsefare. Selv om sistnevnte frykt har liten forskningsmessig støtte, står den likevel sentral i de fleste kraftledningssaker. De visuelle virkninger kan også
være store å fordre tiltak, men tiltak kan ofte være svært kostbare eller gi ulemper for andre interesser.
Kraftledninger i slike områder kan også gi negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø.
Ved fjordkryssinger og kryssinger over daler kan det ved siden av visuelle virkninger oppstå
problemer for luftfarten og for fugl. Kabling over f.jorder gir store ekstrakostnader på slike spenningsnivåer. Kabelføringen kan også gi ulemper for forsvaret, fiskeriene og for naturforekomster og
kulturminner (skipsfunn).
Det har hittil vært mulig å etablere nye, større kraftledninger innen noen års planlegging og
behandling. Konfliktnivået er imid1ertid stadig økende og i utlandet ser en ut fra miljømotstand
tendenser til full stopp i slik utbygging.

10.4 Ny produksjonskapasitet
De aktuelle innenlandske alternativer for ny produksjonskapasitet er gasskraft, med eller uten CO2håndtering. De miljømessige utfordringene ved disse produksjonsteknologiene er først og fremst
knyttet til utslipp av CO2 og NOx. NOx kan bidra til forsuringen av jord og vassdrag. For gasskraftverk er turbinprodusentene i dag villige til å gi garantier for under 20 ppm NOx i avgassene fra
gasskraftverket ved hjelp av lav-N0x-brennere. Ved for eksempel selektiv katalytisk avgassrensing
kan utslippene bringes ned til under 5 ppm, tilsvarende ca 50 tonn per TWh i konvensjonelle gasskraftverk. Ulempen ved denne rensemetoden er at noe ammoniakk som brukes i renseprosessen vil
lekke ut til omgivelsene. Et konvensjonelt gasskraftverk vil slippe ut omtrent 370 000 tonn CO2 per
TWh. Dersom konseptet med aminløsninger velges for gasskraftverk med CO2-håndtering, vil også
slike gasskraftverk slippe ut NOK, omtrent på linje med eller noe mer enn konvensjonelle verk. Rensegraden for CO2 vil være ca 85 % og CO2-utslippene vil, når det også korrigeres for den lavere
virkningsgraden - være i overkant av 60 000 tonn per TWh.
I noe avstand fra et gasskraftverk vil ikke støy representere noe problem, og eventuell uønsket støy
kan i stor grad forebygges ved tekniske tiltak. Utslipp av varmt kjølevann med en temperatur oppunder
20 grader Celsius vil i en avstand av 100 meter fra utslippstedet bare øke sjøvannstemperaturen med
ca 1 grad Celsius, noe som ved normal sirkulasjon i sjøen vurderes som problemfritt. Tilsetting av klor
til kjølevannet som begroingshindrende tiltak kan sammen med andre kjemiske stoffer i sjøen gi
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daimelse av giftige kjemiske forbindelser. Men behovet for klortilsetning kan minimaliseres ved å
legge kjølevannsinntaket på dypt vann.

11 Tiltakskostnader
Hovedmålet med studien er å komme frem til tiltakskostnadene ved reduksjon av NOx og CO2.
Resultatene og beregningsmetode presenteres i dette kapittelet.

11.1 Prinsipper for samfunnsøkonomiske

beregninger

Det er foretatt en beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å elektrifisere sokkelen.
Utgangspunktet for analysen er "Veileder for samfunnsøkonomiske analyser" utgitt av Finansdepartementet i 2000. Det er valgt en kalkulasjonsrente på 7 %, ut fra vurdering av tiltakenes grad av
miljonytte og risiko. Deler av tiltakene må karakteriseres som miljøtiltak (utslippsreduksjoner), andre
deler er rent forretningsmessige, mens atter andre bidrar til konkrete og negative inngrep i naturen.
Investeringskostnadene i nye anlegg og ombygginger utgjør hovedtyngden av kostnadene ved
prosjektet.
Utførte ombygginger har ingen restverdi, dette er i stor grad knyttet til skreddersydde løsninger og
betydelig grad av arbeidsinnsats som ikke kan gjøre nytte annet enn til formålet det er tiltenkt. Levetiden på kabler vil være betydelig lengre enn analyseperioden, kanskje 50 -70 år. Det er teoretisk
mulig å ta kabler opp igjen fra sjøen, men i praksis vil det være vanskelig å finne praktisk anvendelse
av dem. Dette skyldes at denne typen utstyr har meget begrenset marked, prosjekt som bruker slikt
utstyr har en høy grad av spesialtilpasning og det må antas at nye prosjekt om 25-30 år vil ønske å dra
nytte av teknisk utvikling i denne perioden, samt starte med utstyr med lengst mulig levetid.
Investeringer som foreslås vil bli eneste energiforsyning i fremtiden, dvs, en feilinvestering eller dårlig
fungerende løsning er vanskelig å rette opp når den først er utført. Dette innfører et risikomoment i
tiltaket, og skal bidra til at en høyere kalkulasjonsrente velges.
I SFTs samfunnsøkonomiske

analyser av tilsvarende formål er det brukt 7 % kalkulasjonsrente

Ut fra disse vurderingene er det valgt å bruke 7 % som kalkulasjonsrente

[10].

også i denne studien.

Petroleumssektoren kjennetegnes ved at produksjonsnivået i eksisterende felt og innretninger er
synkende. Dette er knyttet til at feltene gradvis tømmes og at innretninger gradvis avslutter
produksjonen. Driftskostnader og besparelser viser generelt en tilsvarende synkende tendens.
De årlige merkostnadene er beregnet for hvert år i analyseperioden 2003 til 2028, ut fra en sannsynlig
fordeling av investeringer kjennskap til produksjonsprofiler. Kostnadselementene som inngår i
analysen blir dermed:
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Spart gass

Reduserte kostnader til
drift og vedlikehold
Inntekter

Kraft

1nvesteringer
Utgifter

Ved elektrifisering frigjøres gass som ellers ville blitt forbrent
i gassturbiner. Verdien av denne er satt til 71 ore/Sm3 for gass
i Sørlige Nordsjø og Oseberg og 61 øre/Sm3 i Norskehavet.
Verdien avspeiler avstand til markedet.
En betydelig hmtektskilde til prosjektet vil oppnås ved at
eksisterende gassturbiner f.jernes. Det fins gode tall på denne
kostnaden for forskjellige typer turbiner. Fabricom har
beregnet de reduserte driftskostnadene.
Etter omlegging må kraft kjøpes i markedet. Mengden kraft
kan beregnes ut fra kjennskap til produksjonsprofiler,
virkningsgrader og tap i overføringsforbindelser fra land til
sokkelen. Kraftprisen er omtalt i kap 7. 1 tillegg kommer et
påslag som følge av sentral- eller regionalnettstariff. Her er
det brukt en flat sats tilsvarende effekt- og tilknytningssats i
dagens sentralnettssatser, nemlig 113 000 kr/MW16.
Disse er fordelt ut fra en sannsynlig fremdrift. [nvesteringene
omfatter behov for nettforsterkninger, overføring til feltet
inkludert omformere og transformering, mottaksstasjon,
distribusjon på feltet samt ombygging av den enkelte
innretning

Økte kostnader til drift og Det er satt 1,5 % kostnad til drift og vedlikehold av nytt utstyr
vedlikehold
i forbindelse med overføring av kraft.

Dette vil resultere i en serie kostnader og inntekter gjennom analyseperioden.
investeringene skjer tidlig vil kostnadene være svært høye de første årene.

11.2 Alternative beregningsmetoder

Som følge av at

for tiltakskostnad

Tiltakskostnad defineres som kostnad per redusert enhet utslipp, og er en indikator på kostnadseffektiviteten av et miljøtiltak. Det finnes ulike metoder for å beregne tiltakskostnader. Her omtales to
ulike metoder. I SFT sine tiltaksanalyser for CO2 og NOx er annuitetsmetoden valgt, mens OD og
NVE har besluttet å bruke prosjektmetoden til beregning av tiltakskostnadene. Dette blir begrunnet
nedenfor.

11.2.1

Prosjektøkonomisk

tiltakskostnad

Hvis C er neddiskonterte netto kostnader (kr) knyttet til miljøtiltak og U er neddiskonterte
utslippsreduksjoner som følger av tiltaket (f eks tonn CO2), så blir den prosjektøkonomiske
tiltakskostnaden lik C/U, forutsatt at verdien av utslippsreduksjonen er lik i alle år i analysen.

16 Det er altså forutsatt tilkopling til sentralnettet.
Energileddet i tariffen, som avhenger av
marginaltapet, er ikke inkludert. Dette leddet kan bli positivt eller negativt avhengig av nett-tap
og energibalanse ved uttakspunktet, og er vanskelig å forutsi.
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Gitt at dagens CO2-avgift på ca 311 kr/tonn angir den samfunnsøkonomisk riktige prisen på CO2utslipp, vil tiltak med kostnad lavere enn avgiftssatsen være lønnsomme å gjennomføre.
Myndighetene anvender 7 % diskonteringssats i prosjektanalyser som dette. Det er stilt spørsmål ved
om det er riktig også å neddiskontere utslippsreduksjoner i denne type beregninger. Det blir argumentert med at utslipp av CO2 har minst like store klimamessige konsekvenser dersom de slippes ut
dag som de vil ha dersom de slip pes ut for eksempel om ti år. I en analyse av kostnadseffektive miljøtiltak diskonteres utslippene ford i de reflekterer at prosjektet står overfor et valg mellom å ikke
gjennomføre miljøtiltak, og dermed betale høyere miljøavgift i framtiden, eller å påta seg kostnader i
dag og på den måten redusere framtidens avgifter. Diskontering av telleren i tiltakskostnadsbrøken
reflekterer at det har betydning n,ir det økonomiske offeret knyttet til kostnaden ved tiltaket eller
innbetalingen av miljøavgift inntTer, ikke når miljøskaden i seg selv inntreffer.

11.2.2

Tiltakskostnad med SFT-metoden

I SFT's tiltaksanalyser [10,11] blir det foretatt kostnadseffektivitetsanalyser for å rangere tiltak mot
hverandre. Slike analyser gjennomføres for å identifisere en kostnadseffektiv gjennomføring av en gitt
nasjonal utslippsreduksjon, for eksempel oppfyllelse av Kyotoprotokollen og Gøteborgprotokollen. I
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Figur 18: Eksempel på utslippsreduksjon i offshore-prosjekt, med Kyoto-perioden angitt med hvite
stolper.
slike tiltaksanalyser anvender SFT en annuitetsmetode (her omtalt som SFT-metoden), hvor utslippsreduksjoner for det gitte året sammenstilles med den tilhørende årlige annuiteten av kostnadene ved
tiltaket. Ulempen ved annuitetsmetoden er at den kun fokuserer på utslippsnivået i ett gitt år, og ikke i
et livsløpsperspektiv. Metoden betraktes å være relativt nøyaktig for kilder med konstante eller lite
varierende utslipp over tid. For olje- og gassproduserende innretninger betraktes ikke dette å være en
spesielt gunstig metode, siden utslippene varierer betydelig over et felts levetid. Dette er illustrert i
Figur 18, hvor en ser at utslippsreduksjonen i 2008-2012 (Kyotos avta1eperiode), er vesentlig høyere
enn et senere år i analyseperioden. SFT-metoden ville her gitt et helt annet resultat om målåret i stedet
var 2018,

11.3 Grafisk fremstilling av tiltakskostnader
I rapporten er det beregnet tiltakskostnader for både CO, og NOK. Tiltakene som gjøres for å forsyne
sokkelen med kraft fra land vil ha virkninger for begge typer utslipp. I kostnadsberegningene finner vi
de totale tiltakskostnadene, men ikke spesifisert for de to typer utslippsreduksjoner. Ettersom vi i
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utgangspunktet ikke kjenner verdien av å redusere utslippene med ett tonn CO2 eller ett kg NOx, vil vi
få en ligning med to ukjente der den totale kostnaden og utslippsreduksjonen av CO2 og NOx er kjent,
mens verdien per utslippsenhet er ukjent for de to gassene. 1 rapporten presenteres derfor en kurve, det
vil si en rett linje, som for de ulike kraftoppdekningsalternativer viser mulige kombinasjoner mellom
tilordnede tiltakskostnader for de to typene utslipp. Kurven finner man med å beregne tiltakskostnad
for redusert CO2-utslipp om verdien av redusert NOx-utslipp settes lik 0 kr/kg (punkt A), og deretter
kostnad for NOx om CO2 settes til 0 kr/tonn (punkt B). Dersom oppmerksomheten konsentreres om
tiltakskostnaden for reduserte CO2-utslipp, kan denne finnes ut fra der linjen BA skjæres av verdien av
reduserte NOK-utslipp (dersom denne er kjent).
Denne linjen kan også forklares med en enkel lineær sammenheng slik:
neddiskonterte netto kostnader (kr) knyttet til miljøtiltak
pN

Verdien av 1 kg redusert NOx-utslipp

pc

Verdien av 1 tonn redusert CO2-utslipp

RN

Antall kg reduserte NOx-utslipp (gitt)

Rc

Antall tonn reduserte CO2-utslipp (gitt)

Da blir den den neddiskonterte kostnaden:
C = PN * RN + PC* Rc
Dette kan regnes om til en budsjettlinje som viser sammenhengen mellom ulike CO2- og NOx-priser
som gir samme lønnsomhet for prosjektet (illustrert i figuren under):

PN= (PC*Rc—C)/RN
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Figur 19: Verdien av NOx vs CO2.

11.4 Resultater
Alle scenariene gir samme utslippsreduksjon på sokkelen. For illustrasjonens del angir følgende tabell
brutto akkumulerte utslippsreduksjoner på sokkelen over hele analyseperioden dersom kraften fra land
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var uten uts1ipp. Videre viser tabel1en investeringsbehovet
verdiene ikke er neddiskontertl 7.

i 2003-kroner. Det understrekes at disse

CO2
[mill tonn]

NOx
[1000 tonn]

Investering
Imillkr]

7

2 817
4 583
3 528
10 928

Sorlige Nordsjo
Norskehavet

10

Oseberg
Sum

7

22
22
29

25

73

I tillegg kommer investeringer i oppgradering av nettet på land. Dette varierer mellom de forskjellige
alternativene, og er beskrevet i kapittel 8.

I etterfølgende underkapittel presenteres beregningsresultater
tert til 2003.

(inkludert tiltakskostnader) neddiskon-

11.4.1 Absolutte verdier av tiltakskostnadene
Tiltakskostnadene for CO2 med og uten ressurskategori 5 og 7 presenteres her. I begge tilfellene viser
tiltakskostnaden i importscenariet seg å bli meget høy. CO2-utslipp i utlandet forbundet med importen
som nødvendiggjøres for å dekke kraftbehovet på sokkelen blir nesten like høyt som de reduserte
utslippene på sokkelen. Dette skyldes delvis at importen i de første årene dekkes av kullkraft med høyt
CO2-utslipp, dels at det er betydelig tap forbundet med kraftoverføringen fra land til sokkeleni 8.
Tiltakskostnaden i gasskraftscenariet er også meget høy. Dette skyldes igjen nettapene og det faktum
at utslippene fra gasskraftverk i Norge vil spise opp en stor del av reduksjonen på sokkelen.
Vannkraftscenariet gir naturlig nok de laveste tiltakskostnadene, siden det ikke er utslipp forbundet
med kraftoppdekningen. Sannsynligheten for at kraftoppdekningen kan skje med vannkraft anses som
svært liten (ref kap 7.1.2). Scenariet er derfor urealistisk, men angir den nasjonale virkningen av
elektrifisering av sokkelen dersom vannkraft var tilgjengelig. I Kyoto- og Gøteborgsammenheng har
Norge forpliktet seg til å redusere nasjonale utslipp, men våre naboland belastes med utslipp som følge
av eksport til Norge dersom vi tar kraft fra Nordpool til sokkelen.
Det mest lovende resultatet i totalsamrnenheng er scenariet gasskraft med CO2-håndtering. Vi vet at
denne formen for kraftoppdekning er dyr. I foreliggende beregninger er det gjort et påslag i kraftprisen
for å reflektere kostnaden ved CO2-håndteringen. Tiltakskostnadene i dette scenariet blir allikevel
vesentlig lavere enn scenariet uten CO2-håndtering (opp mot 1/4-del).Dette skyldes selvfølgelig at netto
utslippsreduksjon i dette scenariet blir stort'9.
Tiltakskostnaden reduseres for alle områder og alle scenarier om ressurskategori 5 og 7 inkluderes.
Dette medfører ikke behov for nye investeringer siden økt produksjon som følge av disse ressursene
kommer sent i analyseperioden. De bidrar derfor ikke til økte kostnader gjennom økt dimensjonering

Om ressurskategori 5 og 7 inkluderes vil utslippsreduksjonen
og Norskehavet, og 15-18 % høyere for den sørlige Nordsjø.

bli ca 35-50 % høyere for Oseberg

18

Tapene utgjør i størrelsesorden 18 % for Norskehavet, 11 % for Oseberg 7 % for den sørlige
Nordsjøen.
19 I dette ligger ingen vurdering
av de tekniske sidene ved gasskraft med CO2-håndtering eller
sannsynligheten for at dette kan realiseres innen elektrifisering av sokkelen er realistisk.
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av ytelser og tverrsnitt. Derimot representerer disse ressursene økt produksjon og dermed økt
utnyttelse av allerede foretatte investeringer. Økte utgifter til kraft samt frigivelse av mer gass for salg
er tatt hensyn til. I tillegg kommer effekten av at virkningen av ressurskategori 5 og 7 vil dekkes opp
av stadig mer miljøvennlig kraftproduksjon, spesielt i importscenariet.
Tiltakskostnadenes følsomhet for varierende kraftpris er beregnet. En 8 % variasjon i kraftprisen, gir
en variasjon i tiltakskostnaden på 4-7 %. Utgiften til elektrisk kraft utgjør typisk 25 % av totalkostnaden til prosjektene. Tilsvarende kan det sluttes at, ettersom spart gass har mindre verdi enn
verdien av forbrukt kraft, så er følsomhet for variasjon i gassprisen mindre enn folsomheten for
variasjon i kraftprisen. En 25
økning i investeringskostnader gir i sin tur ca 20 % økning i tiltakskostnad. Ingen av disse innsatsfaktorene gir spesielt store utslag i tiltakskostnaden.
Det gjør derimot endringen i utslipp. Om utslippsreduksjonen, som følge av økt produksjon i Nordsjøen, blir større i fremtiden, får man en sterk virkning på tiltakskostnaden.
Det understrekes at tiltakskostnadene som presenteres i Figur 20 forutsetter at verdien av NOxreduksjonen settes lik 0. Dette svarer til punkt A i Figur 19.
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Figur 20: Tiltakskostnad for CO2, inkludert ressusrskategori 5 og 7.
For NOx er det mindre variasjon i tiltakskostnaden mellom de forskjellige scenariene. Dette skyldes at
netto utslippsreduksjon av NOx i alle tilfeller blir stor, grurmet store NOx-utslipp fra dagens turbiner
på sokkelen. Igjen understrekes det at tiltakskostnadene som presenteres i Figur 21 forutsetter at
verdien av CO2-reduksjonen settes lik 0. Dette svarer til punkt B i Figur 19.
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Figur 21: Tiltakskostnad for NOK.
Disse tiltakskostnadene for NOx forutsetter at man ikke tillegger reduksjonen i CO2 noen verdi. Om
man for eksempel tillegger CO2-reduksjonen en verdi tilsvarende forventet kvotepris for CO2 eller
dagens CO2-avgift, så vil tiltakskostnaden for NOx reduseres tilsvarende. På samme vis vil
tiltakskostnaden for CO2 reduseres om man antar en verdi for NOx-reduksjonen. Dette forholdet kan
illustreres med følgende kurver2° som viser mulige kombinasjoner av kostnader for NOx- og CO2reduksjon. Den stiplede sorte linjen antyder SFTs beregning av marginal tiltakskostnad for reduksjon
av NOx [111.

20

disse kurvene er ikke scenariet med kraftoppdekning gjennom import tatt med, siden det ville
endre skalaen slik at de andre scenariene ble vanskelig å tyde.
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Figur 22: Ekofisk —CO, og NOx tiltakskostnader.
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Figur 23: Norskehavet —CO, og NOx tiltakskostnad.
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Figur 24: Osebergområdet - CO, og NOx tiltakskostnader.

11.5 Sammenlikning

med SFTs tiltaksanalyser

SFT har foretatt tiltaksanalyser både for CO2 og NOK. [10,1 1]:
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Figur 25: SFT's beregning av tiltakskostnad for CO, samt dagens CO2-avgift21.
Tiltakskostnadene

ved elektrifisering av sokkelen blir svært hoye i forhold til SFT sine tiltaksanalyser,

CO2-avgiften er i dag 73 øre/Sm3. Her er det brukt 2,34 kg CO2 per Sm3 for å beregne avgift per
tonn CO2.
21
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spesielt om en tar hensyn til mulighetene for å ta i bruk Kyoto-mekanismene. (for å unngå de dyreste
tiltakene i Norge). Regjeringen sier i St.meld. nr 15(1001-2002)22 at Norge skal ta en vesentlig del av
utslippsreduksjonene gjennom nasj onale tiltak, men at det for Norge også vil være viktig å kunne
bruke Kyoto-mekanismene. Laveste tiltakskostnad (Gasskraft med CO2-håndtering til forsyning av
Ekofisk) er den eneste som vil falle innefor skalaen på SFTs kurve (med unntak av vannkraftseenariet,
som antas urealistisk).
I [11] har SFT beregnet tiltakskostnad for å nå målene i Gøteborgprotokollen. Denne viser at Norge
kan oppnå sine forpliktelser i forhold til NOx ved å gjennomføre alle tiltak hvor kostnaden er under 20
kr/kg.
Tiltakskostnadskurven rangerer konkrete innenlandske CO2 reduserende tiltak etter kostnad. Kurven
kan brukes til å vurdere et nytt tiltak i forhold til kostnader på kjente/eksisterende tiltak, og til å
bestemme hvor store utslippsreduksjoner en kan oppnå til lavere kostnad enn ved det aktuelle tiltaket.

12 Omtale av alternative tiltak for utslippsreduksjoner
Eksisterende teknologi, og ny teknologi som er under utvikling kan bidra til at potensielle miljøbelastninger fra petroleumsvirksomhetens utslipp til luft reduseres. Feltspesifikke forhold, relativt
høye tiltakskostnader i sektoren og det faktum at både modning og uttesting av teknologi tar tid, er
imidlertid faktorer som setter begrensninger for de teknologiske mulighetene.
Hvilke teknologier som er aktuelle på ulike felt, er avhengig av en rekke feltspesifikke forhold.
Mulighetene for implementering av ny teknologi er normalt større ved nye feltutbygginger enn på
eksisterende felt. Teknologisk utvikling er derfor bare ett av flere svar på de miljøutfordringene
virksomheten møter i framtiden. Dette illustreres av det faktum at utslippene de neste 10-15 årene i
stor grad vil komme fra anlegg som allerede er i drift, eller under bygging. Om lag 80 % av CO2utslippene vil komme fra «gamle» anlegg i 2010. Dersom en skal oppnå store utslippsreduksjoner, må
derfor en betydelig del av tiltakene skje på eksisterende innretninger.
Petroleumsvirksomheten har vært omfattet av CO2-avgift siden 1991. Avgiften har utløst en rekke
utslippsreduksjoner av klimagassen CO2, og det innebærer at det er knyttet relativt høye kostnader til
ytterligere tiltak. Det er også et generelt trekk innen sektoren at det tar tid fra teknologi utvikles til det
oppnås betydelige reduksjoner i utslippsnivå. Dette skyldes blant annet at både modning og uttesting
av teknologi tar forholdsvis lang tid. Også etter at ny teknologi er testet ut tar det tid å innføre denne
på eksisterende felt, og som nevnt er det de eksisterende feltene som står for det meste av utslippene
de neste 10-15 årene. En del av denne tregheten kan føres tilbake til sektorens spesielle egenskaper,
men særlig innen teknologiutvikling og uttesting av teknologi er det mulig å gjøre noe for å redusere
denne tidsbruken.
Det er utført et antall tidligere vurderinger for tiltak for utslippsreduksjoner til luft. Disse er
tilgjengelig i stortingsmeldinger, miljørapporten til OED/OD, i klimameldingen og i andre studier. Det
finnes teknologi som ville kunne redusere utslippene på kontinentalsokkelen betydelig, men slik det
ser ut i dag er kostnadene for høye og prosessene for energikrevende til å få en storstilt gjennomføring
av slike tiltak på norsk kontinentalsokkel før 2010. Under er en kort omtale av de mest aktuelle
alternative tiltakene for reduksjon av utslipp av CO2 og NOx.
Det største potensialet for utslippsreduksjoner ligger i å redusere behovet for energi, kraft fra land,
samordne kraftforsyning mellom innretninger, øke virkningsgraden ved kraftproduksjon, ekstrahere
CO2fra avgasser for deretter å lagre den i underjordiske formasjoner og redusert fakling. Det synes
imidlertid ikke å ligge an til vesentlige reduksjoner de neste 5-10 årene med kostnader lavere enn CO2
avgiften.

22

Tilleggsmelding

til St.meld nr 54(2000-2001)

Norsk klimapolitikk.
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12.1 Driftsoptimalisering/nye

utbyggingsteknologier

Det er potensial for store utslippsreduksjoner ved utvikling og implementering av teknologi som
reduserer behovet for energi ved olje- og gassproduksjon. Dette kan for eksempel oppnås ved å
redusere vannproduksjon og uønsket gassproduksjon. Aktuelle teknologier er metoder for
vannavstenging og nedihullsseparasjon. Dette er imidlertid mest aktuelt for nye utbygginger, og vil
derfor ikke gi vesentlige utslippsreduksjoner før ut i tid. Implementering av slike teknologier kan også
vurderes for felt i drift. Energioptimale prosesser, bedre effektivitet ved kraftgenerering og
gjenvinning av varmen i eksosgassen (for eksempel til dampkraft) er utslippsreduserende teknologier
som må tas i bruk ved nye utbygginger og også vurderes for felt i drift.

12.2 CO2 separasjon/injeksjon
Når det gjelder utskilling og deponering av CO2 fra avgasser er dette teknisk mulig. Tiltakskostnaden
for disse tiltakene er i dag betydelig høyere enn den eksisterende CO2-avgiften. Dette skyldes både
høye kostnader for investering og drift, og et høyt energiforbruk knyttet til prosessen. Det pågår mye
utviklingsarbeid med tanke på fierning av CO2 fra gasskraftverk på land, som ventes å medføre at
kostnadene vil gå ned. Kostnadene knyttet til å samle opp CO2 fra avgasser på anleggene til havs vil
imidlertid være betydelig høyere enn tilsvarende tiltak på større anlegg på land. Det arbeides med
studier for å vurdere effekten av-, og kostnadene ved CO2 injeksjon i reservoarer for økt oljeutvinning.

12.3 Redusert fakling
De totale utslippene av CO2 fra fakling utgjør ca 13 % av de totale avgiftsbelagte CO, utslippene fra
petroleumsvirksomheten. For fakling er det utviklet og tatt i bruk systemer for resirkulering og
gjenvinning, samt automatisk tenning. Det forventes å kunne oppnå ytterligere (begrensede) reduksjoner ved bedre operasjonelle prosedyrer, særlig i forbindelse med oppstart av nye felt. Ved kraft fra
land vil en sannsynligvis oppnå en høyere regularitet for kraftgenerering. Dette kan føre til mindre
fakling. Verdien av dette er ikke tatt med i denne studien, men kan betraktes som et oppsidepotensial.

12.4 Nitrogenoksider

(N0x)

Det er en nær sammenheng mellom utslipp av CO2 og NOx siden kraftforsyning og fakling er
hovedkilder til begge utslippstypene. Tiltakene som er beskrevet ovenfor, som reduserer energibehovet på innretningene eller som reduserer faklingsnivået, vil generelt sett også føre til reduserte
utslipp av NOK. Tiltak som fører til høyere utnyttelse av kraftgenereringsutstyr uten NOx reduserende
teknologi vil redusere CO, utslippene, men øke NOx utslippene.
I tillegg er det flere tiltak som reduserer andelen av NOxi avgassen etter forbrenning. De viktigste her
er installasjon av lav-N0x-brennere på gassturbiner, katalytisk rensing av avgassen, dampinjeksjon og
katalytisk forbrenning.
Lav-N0x-turbiner har vært i drift på norsk kontinentalsokkel siden 1998. Katalytisk rensing og
dampinjeksjon er utprøvd teknologi på land som per i dag ikke er funnet hensiktsmessig for bruk til
havs. Katalytisk forbrenning er teknologi under utvikling. Det samme gjelder dampinjeksjon i turbiner
til havs. Utfordringen er at det trengs store mengder vann med svært strenge krav til renhet.
For nye utbygginger er lav-N0x-brennere på gassturbiner den løsningen som i hovedregel skal velges.
Etterinstallering av lav-N0x-brennere er per i dag det mest aktuelle tiltaket for å oppnå signifikante
reduksjoner av NOx_utslipp fra olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen. Nye teknologier
kan imidlertid være konkurransedyktige.
En teknisk-økonomisk konsekvensutredning
gassturbintypen på norsk kontinentalsokkel.

som er utført ble konsentrert omkring den mest anvendte
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Konsekvensutredningen viste at det generelle kostnadsnivået ved å etterinstallere lav-NOx er vesentlig
høyere enn tidligere anslått. Kostnadene er dessuten svært forskjellige for de enkelte innretningene,
avhengig av tekniske forhold, og hvordan det er tilrettelagt for ombygging. Kostnader forbundet med
nedstenging av innretningene som følge av etterinstallering av lav-NOx er et «nytt» og dominerende
element. Lav-NOx_turbiner innebærer dessuten hyppigere og mer omfattende vedlikehold sammenlignet med tradisjonelle gassturbiner. I et livsløpsperspektiv innebærer dette betydelige kostnader.
Utredningen viser følgelig at det generelle kostnadsnivået ved å etterinstallere lav-NOx er betydelig
høyere enn det som tidligere er anslått. Miljøeffekten av å etterinstallere lav-NOx vil variere betydelig
fra maskin til maskin. Generelt sett vil lav-NOx installert på maskiner som kjøres med høy utnyttelsesgrad gi betydelige miljøeffekter. På maskiner som kjøres på del last øker CO2-utslippene, samtidig
som NOx reduksjonene avtar i forhold til full last.

12.5 Samkjoring på felt
Samkjøring av kraftproduksjonen på felt og mellom felt kan gi reduserte utslipp av CO2 og NOK. Dette
har vært vurdert flere steder på sokkelen, men det er kun på Snorrefeltet at tiltaket er gjennomført. Her
er det installert et kombikraftanlegg på Snorre B med overføring av kraft til Snorre A. Tiltaket kan
være aktuelt for innretninger som etter hvert får overskudd av kraft, og hvor turbinene kan drives mer
energieffektivt og ved at en eller flere turbiner totalt kan tas ut av drift.

13 Konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø
13.1 Generelt
Modifikasjoner på de eksisterende plattformer skal utføres i overensstemmelse med forskrifter om
Helse, Miljø og Sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Alle aktiviteter på plattformer skal utføres slik at
hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Fare for skade på mennesker, miljø og materielle
for de forsjellige innretninger.

verdier skal begrenses

i henhold

til akseptkriterier

Nytt elektrisk utstyr vil i hovedsak bli plassert innendørs. Nytt utstyr vil videre bli designet med
nødvendig beskyttelse slik at feil ikke kan forårsake fare for helse, miljø og verdier.
Ny høyspent kabelføring vil ikke introdusere elektromagnetiske

felt utover tillat nivå.

Strøm fra land, og derved fjerning av gassturbiner og generatorer, vil føre til en forbedring både i
sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen. Områdene i nærheten av turbinene er pga. støy og varme
særdeles belastende å oppholde seg i. Det er vanskelig å kvantifisere dette, men vi har knyttet en del
kommentarer til områder som klart vil bli forbedret.

13.2 Risikovurdering
Risikoanalyser/vurderinger skal gjennomføres som en integrert del av prosjekteringen. Installasjonens
eksisterende sikkerhetssystemer/tiltak som blir berørt ved installasjon skal vurderes. Sikkerhets- og
risikoanalysene brukes som input til utvikling av en design i tråd med myndighets og operatørkrav.
Inkludert i denne studiefasen er det gjort et arbeid for å identifisere mulige risiki som kan oppstå ved
gjennomføring av prosjektene. Se vedlegg 2. Mange innretninger benytter gassturbiner både til
generering av elektrisk kraft og som drivenhet for gasskompressorer. I noen tilfeller kan det være
vanskelig å skifte drivenheter for kompressorer (fra gassturbiner til elektromotorer) uten langvarig
produksjonsstans, slik at det bare vil være realistisk å ta generatorene ut av drift. Når det gjelder
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sikkerhet og arbeidsmiljø er det ønskelig at flest mulig gassturbiner stanses, men alle bidrag i denne
sammenheng må anses som positive.
Driftstilgjengeligheten for kraft forsyningen vil, ifølge studier utført av 13P, øke med ca. 0,3 %. Det
kan virke som lite, men med den høye tilgjengeligheten som allerede er etablert vil det allikevel være
en merkbar sikkerhetsmessig og økonomisk forbedring.
For en innretning vil alltid en strømstans medføre problemer. Så godt som alt pågående arbeid
avbrytes, med de konsekvenser det måtte ha. Produksjonen av olje og gass vil alltid stanse automatisk.
Mange innretninger har lang oppkjøringstid etter en produksjonsstans. Det vil i alle fall alltid være
stopp i produksjonen atskillig lenger enn selve strømstansen varer. Av sikkerhetsmessige grunner vil
det også være nødvendig å brenne gass både i forbindelse med oppkjøring og nedkjøring av
produksjonen. Det er i studien ikke tatt hensyn til den eventuelle effekten av noe mindre gassbrenning
i fakkel på grunn av noe høyere driftsregularitet. Dette blir en liten mulig oppside med hensyn på
utslippsreduksjoner.

13.3 Økt sikkerhet i forbindelse med hydrokarbonlekkasjer
En del dieselolje og gasslekkasjer på innretninger på sokkelen har vært lokalisert til brenselsystemet
for gassturbiner. Gassturbiner vil være blant de viktigste potensielle tennkildene på en installasjon. Det
vil følgelig øke sikkerheten å få dem fjernet.
For å redusere konsekvensene er det installert overvåking med automatiske sikkerhetsfunksjoner.
det detekteres eksplosjonsfarlig gass vil turbinen stoppe automatisk.

Hvis

13.4 Redusert vedlikeholdsbehov
Gassturbiner er relativt komplisert utstyr med et arbeidskrevende vedlikeholdsbehov. Fjerning av
gassturbiner frigjør arbeidskraft til andre oppgaver og den totale bemanningen kan reduseres. Det fører
til lavere personrisikonivå på innretningene og færre timer i helikopter som fremdeles er den mest
risikofylte delen av aktiviteten.

13.5 Forbedring av arbeidsmiljoet
Ved visse uheldige vindretninger vil det på mange installasjoner være et problem at man trekker inn
luft som er forurenset med eksos, i ventilasjonssystemer. Den største bidragsyter til slike eksosutslipp
er gassturbinene. Områdene i nærheten av gassturbiner i drift er belastet med støy og vanne. Fjerning
av gassturbiner vil derfor kunne være en bidragsyter til å forbedre arbeidsmiljøet.

13.6 Varmebehov som dekkes ved overskuddsvarme

fra gassturbiner

På mange innretninger blir overskuddsvarme fra gassturbiner benyttet til oppvarmingsformål. Denne
muligheten vil bortfalle og må erstattes. Hvis det beholdes gassturbindrevne kompressorer kan de
antagelig ivareta behovet. Kostnader for dette er medtatt i modifikasjonskostnadene som er estimert av
Fabricom.
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VEDLEGG 1: Referanser

Ref

År

Institusjon / forfatter

Tittel

1997

OD, NVE

Elektrisitet fra land til olje og gassvirksomheten

2002

NVE

Kraftbalansen i Norge mot 2015

2002

Statnett

Notat —Elektrifisering av sokkelen

2002

Fabricom

Offshore Platform Electrification

1995

NOU

Elektromagnetiske

2000

Sosial og helsedepartementet

Rapport - Elektromagnetiske felt og helse. Vurdering av
de siste 5 års forskning 1995-2000.

2000

Statens Strålevern

Elektriske magnetfelt. Strålvernhefte nr 22-2000

2001

Statnett

Memo —HVDC Electrode for NPP —revisjon 3

2002

NOU 2002

Gassteknologi, miljø og verdiskapning. NOU 2002:7

2000

SFT

Reduksjon av klimagassutslipp i Norge 1708:2000

1999

SFT

Reduksjon av NOx-utslipp i Norge : tiltaksanalyse for
målåret 2010
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felt og helse, NOU 1995:20

VEDLEGG 2: Identifikasjon av risiki, HAZID
Fase

Risikoer

Konsekvens

Tiltak

Prosjektering

Ufullstendig underlag for
plattformens originale
design

Feil design

Inkludere nødvendig
gjennomgang av
dokumentasjon og sjekke
"som bygget"

Total Risk Analyse
gjennomføres uavhengig
av prosjektering
: Samtidig drift og
i modifikasjon

Mangelfull
I design av
I sikkerhets
1 system

I Inkludere gjennomføring av
i Total Risk Analysen i
1prosjekterings teamet

i Skade på
1personell og
miljø

: Gjennomføre analyse for å
: vurdere risikoer ved
samtidig drift
: Akseptabel gjennomførings
j plan

Innkjøp

Lang leveringstid på
i kritisk utstyr

Utstyr ikke
levert i tide

Fjerning av
eksisterende
utstyr

, Tungløft

Personell
skader

Byggevennlighet
jobb analyse

, Varmt arbeid

Personell
skader

Sikker jobb analyse

InstaHasjon av 1Tungløft
nytt utstyr
Oppstart

Normal drift

: Bortfall av hovedstrøm

Nytt ukj ent utstyr

,
. Eksplosjons overtrykk
ved kortsluttning i
transformator

og sikker

1Personell
1 skader

[ Byggevennlighet
jobb analyse

. Tap av
: produksjon

i Planlegge med samtidig
plattform generator og
: strøm fra land

' Tap av kraft

Opplæring av personell,
utvikling av gode
. prosedyrer og rutiner

Skade på
utstyr og
plattform
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og sikker

Inkludere eksplosjons
sikkring i prosjektering
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Postboks 5091 Majorstua

OED

Til:

0301 OSLO

Stig Haugen

Fra:
Ansvarlig:
Dato:
Vår ref.:

Hans Olav Ween
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Telefon: 22 95 95 95

Sign.:

Telefaks: 22 95 90 00

21.02.2002

E-post: nve@nve.no
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Internett: www.nve.no
Org. nr.:

Arkiv:
Kopi:

NO 970 205 039 MVA

OD, EM, EMR, Kjell Thorsen, As1e Selfors

Bankkonto:

Oppdatering av studie om krafttilforsel fra land til olje- og
gassvirksomheten.
Bakgrunn
Det vises til brev fra OED datert 19.02.2002 hvor det bLa. står følgende "Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet (0D) utarbeidet i 1997 rapporten "Elektrisitet fra land til
olje- og gassvirksomheten". Siden denne rapporten kom har det bl.a. vært en teknologisk utvikling i
forhold til dette spørsmålet. Videre er rammebetingelsene og forsyningssituasjonen betydelig endret. I
lys av denne utviklingen og enkeltselskapers konkrete prosjektforslag, er spørsmålet omkring
elektrisitet fra land til olje- og gassvirksomheten på sokkelen igjen aktualisert."
OED ønsker en ny gjennomgang av problemstillingen knyttet til krafttilførsel fra land, både generelt,
men også med hensyn på konkretet enkeltprosjekter

Målsetting og forutsetninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet (0D) skal i samarbeid utarbeide en
rapport med oversikt over energimengde og kostnader knyttet til å erstatte gassdrevne generatorer og
kompressorer på innretningene til havs med elkraft fra land.
Prosjektet vil avgrenses til følgende:
Det utredes kun strømforsyning fra norsk fastland til norsk kontinentalsokkel.
Prosjektet baseres i hovedsak på tilgjengelige studier.
Energiforbruket på sokkelen erstattes av landbasert gasskraftproduksjon
land.
1 løpet av arbeidet vil det bli fokusert på utvalgte geografiske områder.

Arbeidspian
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forsynt via kabler fra

Arbeidet tar utgangspunkt i tilsvarende arbeid utført i 1996/1997. I rapporten som skal utarbeides tas
det derfor utgangspunkt i følgende disposisjon:
Kartlegge endrede forutsetninger: Mulig kabel fra Norge til England, ny overføringsteknologi og
kostnad, endret kraftproduksjonsteknologi og kostnad, endret alderssammensetning av
installasjonene til havs, kraftbalansen i det norske og nordiske kraftmarkedet, samt andre relevante
endringer i forutsetningene. Studien vil også fokusere på reduserte utslipp av NOK, i lys av
forplikteIsene i Gøteborgprotokollen.
Kartlegging av dagens energiforsyning: Energiforbruk, formål, dagens energibærere, CO2- og NOx
utslipp, effektbehov.
Valg av geografiske områder: Forutsetninger, områder som er inkludert, områder som ikke er
vurdert. Saimsynlig fokus på områder hvor elektrifisering er under utredning (sørlige Nordsjø og
Troll) og hvor beslutning om elektrifisering er tidskritisk (Tampenområdet).
Utvikling i energiforbruk og utslipp knyttet til dette fra petroleumsvirksomheten:
enkelte områdene.

Totalt, og for de

Kraftoppdekning ved elforsyning fra land: Innenlandsk kraftbalanse, kraftoppdekning generelt,
kraftoppdekning for drift av innretningene til havs.
Nødvendige nettforsterkninger i hovednettet: Nettforsterkninger,
norske kraftsystemet for forsyning av de ulike områdene.
Overføringsteknologi
teknologi.

aktueIle tilknytningspunkt

til havs: Valg av løsning, pålitelighet, overføring til produksjonsskip,

i det

ny

Teknisk utforming av overføringsløsninger til havs: Utstyr på land og kabler, mottaksstasjon til
havs ved likestrømsoverføring med vekt- og plassbehov, bruk av eksisterende innretninger som
mottaksstasjoner, fordelingssystem ved likestrømsoverføring, kabelinnføring, ombygging av
eksisterende anlegg, driftskostnader, regularitet. Vurdere hvorvidt eksisterende turbininstallasjoner
på sokkelen kan ligge som reserver og som mulig tørrårssikring dersom installasjonene forsynes
fra land.
Gjennomføringstid
Kost/nyttevurderinger: Investeringer, driftskostnader, tiltakskostnad, spart C07-kostnad, verdi av
frigitt gass, økt utvinning
Miljøkonsekvenser

ved gasskraftutbygging,

ved kraftledninger.

Omtale alternative tiltak for utslippsreduksjoner tiI havs: Driftsoptimaliseringer,
separasjon, samordnet kraftforsyning og fakkelgass gjenvinning.

kombikraft, CO,

Konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen.

Det legges opp til at arbeidet er kommet så langt at det kan gis en generell omtale (statusrapport) av
prosjektet i stortingsmeldingen om olje- og gassvirksomheten som planlegges framlagt i juni d.å.

Nedenfor er det satt opp en tentativ fremdriftsplan.
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A.nr. Aktivitet
Prosjektbeskrivelse
1 Kartlegge endrede forutsetninger
2 Kartlegging av dagens energiforsyning
3 Valg av geografisk område
4
Energiforbruk og utslipp i petr.virk.
Utarbeide statusrapport
5 Kraftoppdekning ved elfors. fra land
6 Nødv. nettforstrekninger i hovednettet
7 Overføringsteknologi til havs
8 Tekn. utforming av overf.løsn. til havs
9 Gjennomføringstid
10 Kost/nyttevurderinger
11 Miljøkonsekvenser
12 Omtale alternative tiltak
13 Konsekvenser for sikkerhet og arb.miljø
Rapportering

Febr. MArs April

Mai

Juni 1Juli 1Aug. Sept. Okt.

Det legges opp til nær kontakt mellom OD og NVE gjennom hele prosjektperioden.

Ressursbruk og personell
I tabellen under er forslag til deltakere i arbeidsgruppen samt budsjetterte årsverk og planlagt
ansvarsområde satt opp.
Navn

Årsverk

Ansvarsområde

Tor Morten Sneve,
NVE

0,3

Prosjektleder/koordinator,
kost/nytteanalyse

Kjell Thorsen, NVE

0,2

Produksjonsteknologi,

Arne H Nilsen, OD

0,3

Koordinator fra OD

3-5 personer fra ulike
fagdisipliner, OD

0,5

Kost/nytteanalyse, vurderinger til havs av: teknologi, kostnader,
utslipp, kraftforbruk, alternative tiltak, tiltakskostnader

el.overføringsteknologi,

kost/nytteanalyser

Interne og eksterne ressurser trekkes inn ved behov. Det forutsettes at Statnett bidrar med nødvendige
ressurser til arbeidet.

Som referansegruppe foreslås:
Hans Olav Ween og Asle Selfors fra NVE.
Arne H Nilsen og Gunnar Einang fra OD.

Budsjett og finansiering
Kostnader til administrasjon, reiser og konsulentstøtte anslås til NOK 150.000,-. Kostnader og
personressurser er ikke budsjettert i NVEs budsjett for 2002 og oppgaven kommer i tillegg til NVEs
oppgaver gitt i tildelingsbrev fra OED. Prosjektet forutsetter derfor omprioritering av ressurser i NVE
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eller direkte finansiering fra OED. Konsekvensene av en omprioritering ift. oppgaver gitt av OEDs
tildelingsbrev, vil avhenge av prosjektets omfang. NVE vil derfor komme nærmere tilbake til dette.
OD regner med å kunne utføre sin del av det beskrevne arbeidsprogrammet
innenfor allerede tildelt budsj ett.

ved omprioriteringer

Rapportering og kvalitetssikring
NVE og OD utarbeider i fellesskap en rapport som skal være tilgjengelig for offentligheten.

Rapporten forutsettes kvalitetssikret i NVE og OD før oversendelse til OED.
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