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1. Åpning 

Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen 

Jeg vil med dette ønske velkommen til seminaret om jordkabel som alternativ 
til luftledning ved overføring av elektrisk kraft. 

En av de store utfordringer når det gjelder kraftledninger og miljø framover er 
spørsmålene: Kan valg av jordkabel i stedet for luftledninger være en løs- 
ning? Og: Hvor mye og hvor skal vi i så fall kable? Sett fra miljøsiden er 
kabling vanligvis en fordel. Sett fra en økonomisk og teknisk synsvinkel er 
kabling på de høyere spenningsnivåene i regelen en klar ulempe. Hvordan 
skal så disse hensyn avveies? 

En nødvendig forutsetning for en god avveiing i dette spørsmålet, er solide 
kunnskaper om de tekniske og økonomiske forskjeller mellom de to typer 
anlegg. Slike kunnskaper har til nå vært lite tilgjengelige. Samtidig som det 
stadig oftere reises krav om kabling, har vi erfart at det gis svært sprikende 
opplysninger om konsekvensene av kabling. 

En viktig årsak til dette er åpenbar: Erfaringene med kabelanlegg er svært 
begrensede i de fleste everk. Dette gjelder særlig for de høyere spennings- 
nivåer, der det generelt er svært få kabelanlegg. 

En systematisk framstilling av de tekniske og økonomiske forskjeller mellom 
luftledning og kabel på de ulike spenningsnivåer har til nå ikke eksistert. 
Erfaringstall for luftledninger var tilgjengelig, men metode for økonomisk 
sammenligning av likeverdige anlegg, og en ramme for teknisk sammenlig- 
ning, manglet. 

Det utredningsprosjekt om kabel kontra luftledninger NVE her gjennomførte, 
startet opp med en forventning om å foreta en enkel sammenstilling av eksi- 
sterende kunnskaper. Prosjektet utviklet seg imidlertid, ut fra det begrensete 
foreliggende materiale, til å bli et nokså omfattende nybrottsarbeid. Gjennom 
kvalitetssikringsrunder med folk fra bransjen, kabelleverandører og forsk- 
ningsmiljøer, har vi da også fått klare tilbakemeldinger om at arbeidet 
vurderes som svært nyttig. 

Rapporten fra prosjektet - som dere har fått et eksemplar av - er distribueret 
til samtlige kommuner og everk, samt til andre interesserte. Som oppfølging 
gjennomføres nå fire distriktsvise seminarer innrettet mot el-bransjen, kom- 
muner og andre. Det jobbes også med en kort brosjyre om temaet beregnet 
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på høringsparter ved konsesjonssøknader. 

Bakgrunnen for dette seminaret og hele den seminarrekken som vi nå 
gjennomfører, er naturligvis ikke primært at det er gjennomført en utredning 
om temaet. Snarere er årsaken de senere års utvikling innen arbeidet med 
etablering av nye kraftoverføringer. Denne er kjennetegnet ved stikkordene 
økt konfliktnivå og økte krav om kabling på alle spenningsnivå. Denne 
tendensen var årsaken til at utredningsprosjektet ble igangsatt for ca 2½ år 
siden. Begivenhetene de siste årene har ikke akkurat redusert aktualiteten av 
temaet. Jeg tenker da både på flere konsesjonssaker der kabling i stor grad 
er aksentuert og på sentrale politiske innspill til debatten om temaet. 

Målet med dagens seminar er todelt. For det første skal det gis en presenta- 
sjon av resultatene fra utredningen. I denne faktadelen gis det en grundig 
gjennomgang av økonomiske og tekniske forhold ved valg mellom luftledning 
og jordkabler. 

Andre halvdelen av dagen er satt av til en gjennomgang og drøfting av 
konsekvensene ved større grad av kabling. Her presenteres dagens policy i 
Norge og andre steder og konsekvenser for bl.a. miljø, samfunnsøkonomi, 
industri og priser på overføringstjenester. Formålet med denne delen er å 
innlede den nødvendige debatt om hvilken kablingspolicy vi bør ha i framti- 
den. 

Når det gjelder de enkelte foredrag og mer detaljer om programmet, gir jeg 
ordet til dagens møteleder, Finn Lied. 
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2.0 JORDKABEL SOM ALTERNATIV TIL LUFTLEDNING 

2.1 Innledning 

Jeg skal i det følgende presentere hovedtrekkene i NVE-rapporten om 
jordkabel som alternativ til luftledning, med hovedvekt på kostnader og 
kostnadssammenlikningen mellom luftledning og kabel. De tekniske emnene 
vil bli mer utdypet i de to neste foredragene. Først vil jeg imidlertid si litt om 
det elektriske kraftsystemets oppbygning og så omtale de to typene overfø- 
ringsanlegg vi skal fordype oss i. 

2.2 Oversikt over kraftsystemet 

Figur 1 Ufr. vedlegg) viser en skisse av hoveddelene i det elektriske kraftsys- 
temet. Produksjonen skjer i kraftstasjoner som leverer kraften inn på hoved- 
nettet, regionalnettet eller evt. det lokale fordelingsnettet. I boksen med 
hovednett og regionalnett er det transformatorstasjoner, linjer og kabler med 
spenninger over 22 kV. Disse vil som hovedregel være konsesjonspliktige i 
henhold til energilovens §3-1 (anleggskonsesjoner). 

Kraften videre til forbrukerne fordeles fra det lokale fordelingsnett eller 
distribusjonsnett. Større industri er ofte direkte tilknyttet regionalnettet. 

Systemet er omfattende og påvirker omgivelsene, noe som kan føre til 
konflikter. Tidligere var de fleste større konfliktene knyttet til utbygging av 
kraftverk og regulering av vassdrag, altså produksjonssiden i figuren. Det er 
nå mindre kraftutbygging, og miljøkonfliktene har dermed forflyttet seg til 
overføringssystemet. Luftledninger i hovednett og regionalnett har store 
master og går over lengre avstander, slik at det er naturlig at de største 
konfliktene vil være knyttet til disse. I antall km er det likevel langt flere 
ledninger i de lokale fordelingsnettene. Også her synes miljøkonfliktene å 
være økende i forbindelse med utbygging. 

Med dagens gode leveringssikkerhet er forbrukersidens interesser først og 
fremst knyttet til hvor mye som skal betales for transport av strøm. Forbru- 
kerne er selvsagt interessert i å betale minst mulig, og dagens rammevilkår 
stiller også langt strengere krav enn tidligere til effektiv og rasjonell drift og 
utbygging av nettet. Forutsetningen for den gode leveringssikkerheten er et 
omfattende system av ledninger. I hovednettet dimensjoneres det etter det 
såkalte N-1 kriteriet. Det vil si at en anleggsdel, f.eks. en ledning eller en 
transformator, kan falle ut og de andre klarer likevel å forsyne kundene til 
man har reparert feilen. Kundene merker derfor lite til de hendelsene som 
skjer i nettet. 
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Størrelsen på kostnadene i overføringssystemet har betydning for alle. NVE 
er som myndighetsorgan opptatt av både miljø, sikkerhet og pris. Det vil ofte 
være konflikter mellom disse målene, og avveiinger må gjøres. Det er derfor 
vår oppgave å informere om konsekvenser for bl.a. nettkostnadene ved økt 
grad av kabling. Økt kunnskap om økonomiske og tekniske forhold ved 
eventuell kabling i hovednett og regionalnett vil være et nyttig bidrag til 
debatten om miljø policy i forbindelse med den videre utvikling av det fysiske 
kraftsystemet. Vi mener at foreliggende rapport vil være en viktig informa- 
sjonskilde i denne sammenheng. 

Tabell 1.1 Lengde av ulike typer overføringer i Norge fordelt etter spennings- 
nivå. 

Spenningsnivå Luftledning 
Sjøkabel og kabel ut Jordkabel 
fra krattstasj. i fjell 

Lavspent fordelings- 
ca.118.000 km lite ca. 56.300 km 

nett 

Høyspent fordelings- 
nett 

ca. 66.000 km ca. 1.600 km ca. 23.000 km 
1 - 40 kV 

45 og 66 kV ca. 10.500 km ca. 140 km ca. 600 km 

132 kV ca. 10.000 km ca. 120 km ca. 80 km 

300 kV ca. 5.600 km 73 km 26 km 

420 kV ca. 2.100 km 43 km 0 km 

Tabell 1.1 viser antall km luftledning og kabel i Norge. Statistikken skiller ikke 
mellom jordkabel og kabel ut fra kraftstasjoner. Da jordkablen har mest 
interesse for oss, har jeg skilt ut denne i tabellen. I tabellen er også tatt med 
lavspentnett selv om dette ikke er nevnt i rapporten. 

Vi kan dele spenningene inn i fire ulike hovednivåer: 
1) Lavspent er under 1000 V. 
2) Høyspent fordelingsnett er hovedsakelig spenningene 6, 11 og 22 kV. 
3) Regionalnett er hovedsakelig 45, 66 og 132 kV. 
4) Hovednett er 300 og 420 kV, men også en del 132 kV. 

I antall km utgjør lavspentnettet 60% av det totale nettet i Norge, inkludert 
både kabel og luftledninger. Høyspent fordelingsnett utgjør totalt ca. 30% av 
lengden på nettet. 10% av nettets lengde er regional- og hovednett. Det er 
denne siste delen av nettet vår rapport omtaler. Dette fordi det er her de 
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største kostnadene og de største kostnadsforskjellene mellom jordkabel og 
luftledning finnes, samt at disse anleggene krever egen anleggskonsesjon. 

Det er interessant å merke seg den lave andelen av kabel på de høyeste 
spenningsnivåene i forhold til de lavere. I fordelingsnettet utgjør luftledning 
omkring 70% av lengden. På de to laveste spenningene i regionalnettet, 45 
og 66 kV, utgjør luftledning ca. 93% av lengden. AIie de tre høyeste spen- 
ningsnivåene har ca. 98% luftledning. Av de siste to prosentene er største- 
delen sjøkabel og kabel ut fra kraftstasjoner der det ikke er mulig å anlegge 
luftledninger. 

Det er ikke tilfeldig at det er slik tabellen viser. Høyspente fordelingsnett 
bygges nærmere forbrukerne enn større anlegg. Dette gir større grunn til å 
kable, f.eks. i tettbygd strøk. I tillegg er kostnadsforskjellene mellom kabel og 
luftledning langt mindre i høyspent fordelingsnettet enn for høyere spennin- 
ger i regional- og hovednettet. Utviklingen av kabelteknologien har gått 
raskere her både pga. større marked og fordi det er enklere kabler enn på 
høyere spenninger. 

2.3 Presentasjon av anleggstyper 

Luftledninger har master av varierende størrelse og utforming. De elektriske 
lederne henges oppp ved hjelp av isolatorer. Et trefase vekselstrømssystem 
består av tre ledere. En dobbel ledning på en masterekke vil ha seks ledere 
som overfører den elektriske kraften. I tillegg vil det på større ledningsanlegg 
være en eller to toppliner til vern mot lyn og andre overspenninger. 

Større avstander mellom lederne, tykkere og evt. flere liner krever kraftige 
master. De største luftledningene har derfor alltid stålmaster. I regionalnettet 
benyttes både stålmaster og tremaster. Vi har forutsatt bruk av tremaster på 
45, 66 og 132 kV. Ved behov for stor overføringskapasitet kan det være 
behov for flere liner pr. fase, og da forutsettes bruk av stålmaster. På 300 og 
420 kV benyttes alltid stålmaster. 

Tilsvarende som for luftledning vil et kabelsett bestå av tre kabler, to kabel- 
sett av seks kabler osv. En enkelt kabel består av en elektrisk leder med 
isolasjonsmateriale og kappe rundt. Høye spenninger stiller store krav til 
isolasjonen, og derfor er kabel dyrere jo høyere spenningen blir. Kablene kan 
for lavere spenninger legges inni samme ytterkappe. For de spenningsnivåer 
rapporten omhandler, vil et kabelsett bestå av tre separate kabler. 

De to mest aktuelle kabeltypene er PEX-kabel og oljekabel. PEX er et 
plastmateriale, såkalt ekstrudert polyetylen. Denne kabeltypen er den nyeste, 
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og den ble vanlig først i høyspent fordelingsnett og deretter oppover til og 
med 132 kV. Oljekabel har viklet papirisolasjon rundt lederen. Isolasjonen er 
gjennomtrukket med olje under trykk. Denne kabeltypen er aktuell for 300 og 
420 kV. 

Overføringsevnen er avhengig av tykkelsen på selve lederen. Luftledninger 
har en stor fleksibilitet mht. hvor mye kraft som kan overføres. Folk vil 
sannsynligvis ikke legge merke til en økning av overføringsevnen ved å øke 
tverrsnittet "et hakk". Mastene må opp uansett, så om ledningen ikke belas- 
tes mer enn f.eks. 60% i forhold til maks, så betyr ikke det så mye. Det er 
økonomisk gunstig å dimensjonere luftledninger slik at belastningen er en del 
lavere enn maksimal belastning for linene, såkalt termisk grenselast. 

For kabler er dette annerledes. Kabel er dyrere, slik at økning av lednings- 
evnen koster mer enn for luftledning. Et viktig poeng er også at ved økende 
krav til overføringsevne, vil det bli behov for flere kabelsett (1 kabelsett = 3 
kabler). Dette vil spesielt gjøre seg gjeldende på 300 og 420 kV, men kan 
også være aktuelt på lavere spenninger. Hvis en skal matche overførings- 
evnen til de fleste av 300 og 420 kV luftledningene i Norge, er det nødvendig 
med 2 eller 3 kabelsett. 

I rapporten er MVA(= MegaVoltAmpere) benyttet som betegnelse på over- 
ført effekt. Noen steder benyttes imidlertid MW (=Megawatt = 1000 kilo Watt), 
bl.a i konkrete saker om effektbehov eller overføringsbehov. Som en forenk- 
ling kan en i denne sammenheng bruke MVA og MW som likeverdige begre- 
per. I praksis vil antall MVA være litt større enn antall MW. 

Kostnadene i rapporten er fremstilt som kr pr km. I tillegg vil prisene variere 
med lengden. Prisene for kabel tar utgangspunkt i 3 km lengde, og den mest 
markante endringen har vi ved kortere kabler. Da øker enhetskostnadene 
tildels betydelig pga etablerings- og endepunktskostnader. En kabel på 1 km 
vil altså være betydelig dyrere enn kostnadene pr. km for en kabel på 3 km 
eller mer. 

Et annet moment er at det i konkrete saker ofte vil være ulik lengde på 
alternative anlegg for luftledning og kabel. Kabler må i mange tilfeller være 
lengre fordi en må følge veier, mens en alternativ luftledning kan gå over en 
fjellknaus. I andre tilfeller blir luftledning lengre fordi en må gå utenom f.eks. 
bolig- eller industribebyggelse, mens kabel kan gå tvers gjennom. Dette må 
en ta hensyn til ved kostnadsoverslag. 

Jeg har nå nevnt de tre mest sentrale faktorene ved sammenligning av 
kostnader for luftledning og jordkabel. Spenningsnivå, overføringsevne og 
lengde. Hvis man kjenner disse tre, kan en ved hjelp av rapporten relativt 
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raskt gjøre kostnadsoverslag for en hvilken som helst overføring. Man må 
gjøre noen antagelser om terreng m.v., men mye av dette er sunn fornuft 
hvis man har litt grunnkunnskaper. 

2.4 Tekniske forhold 

Jeg vil nå kort gå inn på de tekniske forholdene som nevnes i rapportens 
kapittel 2, før jeg igjen kommer nærmere inn på kostnadene. 

Tekniske forhold som spesielt er omtalt er: 

1) Pålitelighet (eller tilgjengelighet) 
2) Fleksibilitet i ulike driftssituasjoner 
3) Elektriske og magnetiske felter 
4) Ekstrautstyr 

Det viktigste er pålitelighet. Pålitelighet er produktet av antall feil i løpet av et 
år og hvor lenge anleggsdelen er ute av drift ved hver feil. For spennings- 
nivåer opp til og med 132 kV kan en si at kabler vil ha omtrent like god 
pålitelighet som luftledning, men dog med noen forskjeller. Feilhyppigheten 
for kabel er noe lavere, mens reparasjonstiden er noe lengre. For oljekabler 
på 300 og 420 kV ser feilhyppigheten ut til å være omtrent som for luftledni- 
nger, mens reparasjonstiden er en del lengre. Dette gjør at kabler på de to 
høyeste spenningsnivåene får dårligere pålitelighet enn luftledninger. 

Fleksibilitet dreier seg om muligheten til å presse mye effekt gjennom en 
ledning for kortere tidsrom i nøddriftssituasjoner. I slike driftssituasjoner kan 
kabler være flaskehalser i overføringsnettet. Luftledninger er mer fleksible 
enn kabler. 

Elektriske og magnetiske felt eksisterer rundt alle elektriske ledere. Mest 
omtalt i det siste er magnetiske felt. Generelt kan en si at kabler reduserer 
utbredelsen av magnetfeltet til sidene i forhold til luftledninger, mens feltet 
øker rett over kabelen i forhold til midt under en luftledning. Feltets utstrek- 
ning fra en kraftledning er imidlertid svært avhengig av konfigurasjonen på 
lederne (f.eks. trekantoppheng sammenlignet med planoppheng). Feltene 
kan reduseres ved endret konfigurasjon både for kabel og luftledning. Med 
nye mastetyper viser det seg at det er gode muligheter til å få redusert 
feltene fra luftledninger. Hvis målet er å redusere feltene, kan derfor slike 
løsninger være like aktuelle som kabel. 

For spenninger opp til og med 132 kV vil det vanligvis være overspennings- 
vern som er aktuelt ekstrautstyr. Det medfører relativt små kostnader.Da 
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kabler og luftledninger har ulike elektriske parametre, vil kabler ha en noe 
annen innvirkning på kraftsystemet enn luftledning, slik at det kan bli behov 
for såkalt kompensering. Dette vil særlig være aktuelt for lange kabler og da 
spesielt 300 og 420 kV. Ved disse spenningene kan dette medføre store 
ekstrakostnader, samtidig som det blir et mer teknisk komplisert system. 
Dette fører til større muligheter for feil ved systemet som helhet. 

Håkon Østby og Kjetil Ryen vil i senere innlegg komme mer inn på disse 
tekniske forholdene. 

2.5 Kostnader 

Ved vurdering av kostnader for overføringsanlegg skal man ideelt sett ta med 
følgende kostnadstyper: 

1) investeringskostnader 
2) drifts- og vedlikeholdskostnader 
3) tapskostnader (fysisk tap) 
4) avbruddskostnader 

Avbruddskostnadene vil være størst for kundene. Disse er mer knyttet til 
systemoppbygging enn til hver enkelt ledning, og de er generelt vanskelige å 
knytte til enkeltanlegg med en kostnad pr. km. Avbruddskostnadene er derfor 
utelatt fra kostnadssammenlikningen. Da hovedhensikten med rapporten har 
vært en teknisk/økonomisk sammenlikning av jordkabel og luftledning, har vi i 
denne omgang ikke funnet det hensiktsmessig å t a  med miljøspørsmål. 

Investeringskostnadene er den viktigste kostnadstypen, fordi den gjerne er 
størst og fordi den også er lettest å bestemme. Rapporten har derfor to typer 
sammenligninger. Den første sammenligner kun investeringskostnadene. Den 
andre tar også med tapskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette 
kalles da de totale kostnadene. 

Fordi overføringskapasitet er så viktig for kostnadsforskjellen mellom jord- 
kabel og luftledning, er kostnadene fremstilt som en funksjon av overførings- 
kapasiteten i effekt (=MVA her tilnærmet lik M W =  Mega Watt). 

Kostnadene som funksjon av maksimal overførbar effekt for 132 kV fremgår 
av figur 2 (jfr. vedlegg). Luftledning er den prikkete kurven i figuren, mens 
den heltrukne kurven øverst gjelder kabel. Hopp i kurven viser valg av nytt 
ledningstverrsnitt. Ved ca. 240-250 MVA vil det være nødvendig med to 
kabelsett. Luftledning får mindre hopp i kostnadene. Ved ca. 230-240 MVA 
vil det være økonomisk lønnsomt å gå over til duplex-liner (to ledere pr.fase). 
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Dette krever stålmaster. Et kabelsett for 132 kV koster her omkring 4 mill. 
kr/km, mens luftledning koster litt under 1 mill. kr/km. For 45 og 66 kV vil 
kabelkostnadene være i størrelsesorden 2-2,5 mill. kr/km og luftlednings- 
kostnader på 0,7-0,8 mill kr. 

Dette gir oss et kostnadsforhold omtrent som i figur 3 (jtr. vedlegg) for de tre 
laveste spenningene. Investeringskostnadene er altså 2,5 - 3 ganger større 
for kabel enn for luftledning på 45 og 66 kV, og de er 4 - 5 ganger større for 
kabel på 132 kV. 

På 300 og 420 kV blir totalbildet noe annerledes. Årsaken til dette er at 
luftledninger på disse spenningsnivåene er dimensjonert for svært stor 
overføringskapasitet. For å få til tilsvarende overføringskapasitet med kabler 
må en i mange tilfeller dimensjonere med flere sett. Dobbelt kabelsett kan 
selvsagt også være aktuelt for 45, 66 og 132 kV, men på de to høyeste 
spenningene vil spørsmålet om flere kabelsett snarere være regelen enn 
unntaket. 

Figur 4 (jtr. vedlegg) viser kostnadsbildet for 300 kV. Luftledninger for 300 og 
420 kV koster i størrelsesorden 3 mill. kr/km. For 300 kV koster ett kabelsett 
omkring 10 mill. kr/km, og det blir et nesten like stort hopp oppover for hvert 
nytt kabelsett. For 420 kV vil luftledningskostnader være omtrent som for 300 
kV, men kabelkostnadene pr. sett blir omkring 12 mill. kr/km. 

Dette gir oss et kostnadsforhold som i figur 5 Ufr vedlegg). For 1 kabelsett er 
kabelkostnadene 3-4 ganger større enn for luftledninger. Dette kostnadsfor- 
holdet øker noe ulikt for 300 og 420 kV. 3 kabelsett er ca. 8 ganger dyrere 
ved 300 kV og hele 12 ganger dyrere ved 420 kV. 

Figur 6 illustrerer forholdet mellom de totale kostnader. De svarte kakestyk- 
kene er investeringskostnadene, de grå er drifts- og vedlikeholdskostnadene, 
mens de hvite er tapskostnadene. Ved en slik fremstilling må en velge et 
visst overføringsnivå, og dette vil ha stor betydning for hvor omfattende 
tapskostnadene blir. 

Sirklenes arealer er gjengitt i et størrelsesforhold som tilsvarer kostnadsfor- 
holdet dem imellom. Til venstre er kabelkostnader og til høyre er luftlednings- 
kostnader. Øverst er 132 kV og nederst er 300 kV med 2 kabelsett. 

Vi ser at for kabel utgjør investeringene den klart største andelen. For 
luftledning kan tapskostnadene relativt sett være store, spesielt på de laveste 
spenningene. Derfor vil forholdstallet kabel : luftledning være lavere når en 
tar med kostnader for tap og drift/vedlikehold enn når en bare regner med 
investeringene. Fortsatt er imidlertid kostnadsforskjellene betydelige. 
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2.6 Spredning 

Endrede forutsetninger vil endre kostnadene og derav kostnadsforholdet 
kabel : luftledning. Det er derfor interessant å se på hvilke kostnadskompon- 
enter som har størst innvirkning. 

Momenter som gjør kabel relativt sett dyrere: 

- økt krav til overføringsevne (spes. 300 og 420 kV) 
- vanskelig terreng med store grøftekostnader 
- korte kabellengder 
- kabel har lengre trase 
- lavere enhetskostnader for fysiske tap 
- lav rente 
- ekstrautstyr for større kabelanlegg 

Momenter som gjør kabel relativt sett billigere: 

- prisreduksjon på kabel 
- økte entreprenørkostnader for luftledning 
- stålmaster i stedet for tremaster 
- luftledning har lengre trase 
- lave grøftekostnader 
- høyere enhetskostnader for fysiske tap 
- høy rente 

Med en generell sammenlikning som her vil man ved valg av forutsetninger 
også måtte ta hensyn til usikkerhet i disse. Siste del av rapporten omtaler 
derfor en såkalt spredning i kostnadsforholdet kabel : luftledning. Forutsetnin- 
gene kan være en del forskjellige fra det som forutsettes som et basisaltern- 
ativ. Man kan derfor regne en spredning i kostnadsforholdet kabel : luftledn- 
ing i størrelsesorden +/- 30-40 %. 

Rapporten sier noe om kostnadsnivået og kostnadsforskjellene. I konkrete 
tilfeller må man skaffe noen faktaopplysninger for å vurdere nivået på 
kostnadene. Rapporten kan da brukes som en referanse for å se hva som er 
viktig og omtrent hvilken størrelsesorden kostnadene vil få. 

2. 7 Oppsummering 

Figur 7 (se vedlegg) viser ekstrakostnadene ved kabling etter spenningsnivå 
for et valgt overføringsnivå. For 300 og 420 kV er valgt overføringsnivå etter 
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en gjennomsnittlig luftledning i Norge i dag. Dette tilsvarer 2 kabelsett på 300 
kV og 3 kabelsett på 420 kV. 

Kostnadene og kostnadsforskjellene mellom kabel og luftledning øker med 
økende spenningsnivå og krav til overføringsevne. Hovednettet består for det 
meste av 300 og 420 kV luftledninger, men også en del 132 kV. Med de krav 
det er til overføringsevne her, vil kabling i hovednettet utløse betydelige 
ekstra investeringer. 

I regionalnettet er kostnadsforskjellene mindre, men kabel er også her klart 
dyrere enn luftledning. 

I tillegg vil det være stor spredning i kostnadsnivå etter ulike forutsetninger, 
men en kan anslå kostnadene hvis en vet spenningsnivå, overføringsnivå og 
lengde for en luftledning og en alternativ kabel. 

Kabel er dyrt, og på de høyeste spenningsnivåene, spesielt 300 og 420 kV, 
er luftledning å foretrekke også av tekniske årsaker. Hvordan kostnadsutvik- 
lingen blir framover, gjenstår å se. 



- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  -- -- 
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2.8 Jordkabel som alternativ til luftledning 

Vedlegg 
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3.0. KABEL TEKNOLOGI - STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 

3.1 Innledning 

Dette innlegget er ment å være et supplement til rapporten "Jordkabel som 
alternativ til luftledning". 

Sammen med denne og de andre innleggene på dette seminaret, søkes det 
å skape en felles referanse for vurdering av fremtidige overføringsprosjekter. 
Det er viktig å være bevisst på den prosessen som alle slike prosjekter gjen- 
nomløper fra idefasen til gjennomføring og drift. Se vedlegg 1. 

Jeg vil i innlegget peke på en rekke forhold som alltid må vurderes under 
planleggingen av et kabelanlegg. Teknologien er ikke bare knyttet til selve 
kabeltypene og elektriske påkjenninger fra nettdriften. Forlegningsforhold og 
installasjonsforhold har også stor betydning og er omtalt. 

Akseptering av teknisk mulige løsninger er bare ett av flere utvalgskriterier. 
Det er derfor nevnt også andre kriterier som har betydning for endelige 
beslutninger. 

Jeg vil innledningsvis starte med en kort sammenligning av kabel og luftledn- 
ing ved at det stilles noen enkle spørsmål. Dette fordi kabel lettere kan 
beskrives ved å vise til likheter med og forskjeller fra luftledning. 

3.2 Sammenlikning av kabel og luftledning 

Hva består luftledning av ? 
Svar: 
- uisolerte ledere og evt. jordliner 
- avslutninger (mot andre nettkomponenter) og skjøter 
- master med fundamenter og hengekjeder; fungerer som isolasjon og 

beskyttelse og opptar relativ stor plass i høyde og bredde; avstand leder- 
jord og avstand leder-leder øker med økende spenning; avstanden 
mellom mastene er avhengig av terrenget 

De fleste har et forhold til luftledninger fordi disse er lett synlige i terrenget. 
Hver gang luftledninger bygges vil de permanent bli en del av et landskaps- 
bilde og et miljø. AIie som bor, arbeider eller passerer i nærheten vil forholde 
seg til luftledningene på en eller flere måter. 
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Hva består kabel av ? 
Svar: 
- selve kabelen består av leder, isolasjon, metallskjerm/jordleder og et eller 

flere beskyttelseslag 
- avslutninger og skjøter 
- jordgrøft som fungerer som beskyttelse; grøftebredden bestemmes av 

antall kabler og formasjon; grøftedybden er normalt 0,7-1,0 m; 
- evt. ekstrautstyr og muffehus 

Kabel oppleves på en annen måte enn luftledning. Under byggingen må de 
som bor eller oppholder seg i nærheten forholde seg til åpne grøfter og 
kanskje vanskelige trafikkforhold. Men dette er bare midlertidig. Når kabelen 
er installert og grøfta gjenfylt, er alle synlige merker borte, og de fleste 
glemmer at det er kabler under bakken. 

Hva er likhetene ? 
Svar: 
- begge er komponenter i et elkraftnett hvor det hovedsakelig stilles de 

samme funksjonskravene 
- begge binder sammen stasjoner og har således en utstrekning langs en 

trase 
- et visst areal langs traseene blir beheftet med sterke begrensinger for 

bruk til andre formål 
- for en del korte overføringer er løsningene tilnærmet teknisk likeverdige 

sett fra energiverkenes side 

Hva er ulikhetene ? 
Svar: 
- teknisk utforming 

luftledning blir ofte dimensjonert av mekaniske krav, selv om termiske 
krav alltid kontrolleres 
kabler dimensjoneres som oftest av termiske krav (i det grøftene fungerer 
som beskyttelse) 
ekstrautstyr er av og til nødvendig på kabel 
plassbehov langs traseen er vesentlig større for luftledning enn for kabel 
synlighet i terrenget er største ulempe ved luftledning 
pris er vesentlig høyere på kabel enn på luftledning 
tid for feilretting er ofte vesentlig lengre på kabel 
kabel har vanskeligere tilgjengelighet mht. vedlikehold og tilstandskontroll 

3.3 Forprosjektering av kabelanlegg 

En rekke rammebetingelser, krav og hensyn påvirker planleggingsprosessen, 
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og det er som regel nødvendig å etablere et helt sett utvalgskriterier for å 
kunne skille ut den beste løsningen. Disse kan eksempelvis være: 

- tilfredsstille lover, forskrifter og myndighetenes pålegg 
- lønnsomhetskrav 
- teknisk akseptable løsninger som fyller bestemte krav til funksjon og 

pålitelighet 
- vedlikeholds- og driftsvennlighet 
- personsikkerhetskrav 
- krav fra kunder og andre berørte 
- kvalitetssikring og kontroll (som sikrer gjennomføring i hht forutsetninger) 

Energiverkene er her pålagt å legge bedriftsøkonomiske krav til grunn for 
endelige valg. Konsesjonsbehandlingen skal sikre at også overordnede 
samfunnshensyn er ivaretatt. Bare den tekniske delen er her diskutert videre, 
men det er nødvendig å ha de andre kriteriene med når beslutninger tas. 

Planlegging av et kabelanlegg 
Under planleggingen ser en på alle tidsfaser et kabelanlegg skal gjennom- 
løpe fra ide til drift og evt. forandring. Se vedlegg 1. 

I forprosjekteringsfasen fastsettes de viktigste egenskapene, ytelsene og 
begrensningene. En tilstreber derfor å legge erfaring fra tidligere bygging og 
drift til grunn når nye anlegg planlegges. AIie krav, forutsetninger og hensyn 
vurderes og en søker å optimalisere løsningen ut fra et helhetssyn. Utvalgs- 
kriteriene som nevnt ovenfor brukes i denne vurderingen forut for og gjen- 
nom konsesjonsbehandlingen. 

Det er vesentlig å være klar over at kabelanlegg ikke er et ferdig produkt fra 
fabrikk. Installasjonsdelen kan være like viktig som produksjonsdelen. Dess- 
uten kreves det en detaljert tilpassing til de nære omgivelser langs hele 
traseen. Det er i vedlegg 4 listet opp de viktigste tekniske data som må inn- 
hentes ved forprosjekteringen og i forbindelse med konsesjonsbehandling. 

Konstruksjonsprinsipper 
For konstruksjon av et kabelanlegg er det nødvendig med en systematisk og 
lik fremgangsmåte for å sikre at komponenter passer sammen. Se vedlegg 5 
hvor ulike delsystemer eller konstruksjonselementer er listet opp. De fire 
delsystemene gjelder både for selve kablene og for kabelavslutningene/ 
skjøtene. 

Grensesnittene mellom disse innbyrdes og mot andre komponenter i elnettet 
som luftledninger, transformatorer og koblingsanlegg, blir alltid klarlagt og 
dimensjoneringen koordinert. 
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I tillegg vurderes behovet for ekstra beskyttelse i eller utenfor kabelen. Hvis 
kun en del av traselenqen er utsatt, er det aktuelt med ekstra beskyttelse på 
det avgrensede stedet. Eksempelvis vil en som regel brannbeskytte bare den 
delen av kabelen som ligger i luft. 

3.4 Dimensjonering 

AIie delsystemer er gjenstand for mer eller mindre omfattende dimensjone- 
ring. Selv om en tilstreber mest mulig standardisering, er det vanlig med 
"skreddersøm" på spenningsnivåene over 22 kV, siden disse produktene 
stort sett spesialproduseres. 

Leder og metallskjerm dimensjoneres termisk ved at varmetapene i disse 
delsystemer ikke må gi en temperatur i isolasjonen over det som kan tillates. 
Oljekabler tåler 85°C og PEX kabler 90°C kontinuerlig (se vedlegg 6). Det 
må utføres beregninger ved ulike forlegningsforhold for å kontrollere at 
temperaturen ikke blir for høy. Eksempelvis representerer kabel trukket inn i 
rør (brukes ved veikryssinger) en dårligere varmetransport fra kablene enn 
kabel lagt direkte i jord. For å opprettholde samme overføringsevne må en 
derfor legge rørene med en større avstand enn hva som er tilfellet i jord- 
grøfta (se vedlegg 7). Dessuten har jordsmonnet (både materialene og 
vanninnholdet) i seg selv stor betydning for varmeavledningen (se vedlegg 
8). 

Tilnærmet kan en regne med at ett kabelsett kan overføre ca 1000 A ved 
naturlig varmeavgivelse fra kablene. Vedlegg 9 viser tillatt strømstyrke ved 
normal teknisk løsning (skraverte stolper) og ved ulike forlegningsformasjo- 
ner. Ved høyere belastning vil en ofte måtte ty til to eller flere kabelsett i 
parallell. I noen tilfeller vurderes forsert kjøling av kablene for å øke belast- 
ningsevnen pr sett. Ved å sirkulere vann i rør lagt ved siden av kablene, kan 
kabelgrøfta "kjøles" ned. Derved kan det tillates en øket overføringsevne i 
størrelse 50%. 

Ved bruk av såkalt åpen eller krysskoplet skjerm vil også overføringsevnen 
for ett kabelsett kunne økes med opptil 50% som vist på de ikke skraverte 
stolpene i vedlegg 9. Dette krever en noe bredere grøft og en del tilleggsut- 
styr. 

Isolasjonstykkelsen fastsettes ut fra hva isolasjonsmaterialet kan tåle av 
spenning. Tykkelsen øker med spenningsnivået. PEX kabel har tykkere 
isolasjon enn oljekabel ved samme spenning. 

Elektriske og magnetiske felt fra luftledninger og kabler vies betydelig 
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oppmerksomhet i dag, og derfor blir noen hovedtrekk gjengitt her. 

For luftledninger er det et elektrisk felt mellom leder og jordoverflaten. Feltet 
(kV/m) fra en enkelt leder vil øke med spenningen og avta med avstanden. 
Feltet i et punkt over bakken i nærheten av en trefaseledning vil ha et bidrag 
fra hver av lederne. Innbyrdes arrangement av lederne vil påvirke størrelsen 
på feltet, da feltene fra hver av lederne til en viss grad opphever hverandre. 
Feltet er størst rett under luftledningen midt mellom to master der avstanden 
mellom leder og jord er minst. 

I en kabel ligger metallskjermen tilnærmet på jordpotensial slik at hele 
spenningen opptas av isolasjonen i kabelen. Feltet utenfor kabelen er 
ubetydelig. 

AIie strømførende ledere er omgitt av et magnetisk felt som øker propor- 
sjonalt med strømstyrken og avtar med avstanden fra lederen. Det totale 
magnetiske feltet i et punkt vil være summen av feltene fra hver enkelt 
strømførende leder. Både for luftledning og kabel oppnås ved trefaseoverfør- 
inger lavest felt nær bakkenivå når fasene arrangeres symetrisk og med 
minst mulig innbyrdes avstand. Dette er vist i vedlegg 10 og 11. Feltene fra 
luftledningene avtar fra lederen ned mot bakkenivå, mens feltene fra kablene 
vil avta fra bakkenivå og oppover i lufta. 

Magnetiske felter fra kabel som har åpen skjerm eller er krysskoplet er større 
enn for kabler der metallskjermen er jordet i begge ender. For kabelanlegg 
hvor det er ønskelig med åpen eller krysskoplet skjerm for å øke overførings- 
evnen, må en være bevisst på denne samtidige økningen i magnetfeltet. 

Andre former for teknisk dimensjonering foretas under fasen med detalj- 
prosjektering. 

3.5 Kabeltyper - status 

Hva er aktuelle kabeltyper og konstruksjoner? 
Under avsnittet om dimensjonering er det nevnt to kabeltyper; oljekabel og 
PEX kabel. Bare disse to er vanlig i bruk i Norge for spenningstrinnene over 
22 kV. 

Kabeltypene har som regel sine betegnelser etter isolasjonens oppbygging 
og materialvalg. Vedlegg 12 og 13 viser oppbygging av jordkabler for hhv 
oljekabel og PEX kabel. 
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Oljekabelisolasjon 
* Materialene er papir og olje 
* Mange tynne papirer vikles utenpå lederen 
* Papiret impregneres i olje, som under drift alltid må stå under trykk 

PEX kabel isolasjon 
* Materialet er tverrbundet polyetylen. 
* Polyetylen ekstruderes som regel i ett lag utenpå lederen 
* Tverrbindingen oppnås ved oppvarming av isolasjonen under trykk (del av 

kabelproduksjon) 

I vedlegg 14 er det vist bruksområdet for en rekke kabeltyper; også for typer 
som ikke er vanlig her i landet. 

Hva er forskjellene på de to kabeltypene ? 
Forskjellene i egenskaper kan kort oppsummeres i: 

Oljekabel (typisk anlegg er vist i vedlegg 15) 
* Tillater relativ høye spenningsgradienter (17-20 mm isolasjon fra 300 kV) 
* Relativt høye dielektriske tap (ca 5 W/m ved 300 kV) 
* Relativt høy ladestrøm (cA 15 a/km ved 300 kV) 
* Mange lags isolasjon 
* Væskefylt (olje) 
* Krever trykktankanlegg for å ta opp ekspansjon av oljen 
* Betongbunkers blir i noen tilfeller krevet som beskyttelse 

PEX kabel (se vedlegg 16) 
* Tillater middels spenningsgradienter (ca 27 mm isolasjon for 300 kV) 
* Relativt lave di elektriske tap ( ca 1 W Im ved 300 kV) 
* Relativt lav ladestrøm (10 A/km ved 300 kV) 
* Ettlags isolasjon (vanligvis) 
* Fast stoff 

Hva er erfaringen med de to kabeltypene ? 
Rekkefølgen på punktene nedenfor gir en indikasjon på innbyrdes betydning 
for hver av kabeltypene: 

Oljekabel 
* Liten risiko for feil som skyldes "innvendige" årsaker 
* Feilretting kan være omfattende og tidkrevende på grunn av oljen 
* Ved lokal feil kan en større del av kabelen bli ødelagt 
* Oljelekkasje kan bidra til spredning av brann og kan i noen tilfeller repre- 

sentere ulemper og skader 
* Oljen utgjør en viss eksplosjonsfare 



25 

* Krever kontinuerlig overvåkning og regelmessig tilsyn/vedlikehold 
* Installasjon krever spesialkompetanse 

PEX kabel 
* Har noe høyere risiko for feil som skyldes "innvendige" årsaker (i forhold 

til oljekabel) 
* Begrenset tid går med til feilretting 
* Lokale feil vil ikke spre seg 
* Isolasjonen er ikke selvslukkende og kan spre brann langs traseen; spesi- 

elle forholdsregler kan hindre slik spredning 
* Krever begrenset tilsyn 
* Er installasjonsvennlig 

Historiske erfaringdata 

De første kablene slik vi kjenner dem, ble produsert i 1880-årene, og var en 
følge av at man hadde fått den hydrauliske blypressen. Isolasjonen besto i 
første omgang av impregnert jute, men allerede i 1890 tok man i bruk 
impregnert papirisolasjon for 1 0 kV driftsspenning. I 1928 ble den første 
oljekabelen introdusert. Dette gjorde det mulig å bruke kabel for høyere 
spenninger. 

Kabler med isolasjon av polyetylen ble introdusert midt på 1940-tallet for lave 
spenninger. På 1960-tallet kom PEX kabler for 10 og 20 kV. Siden er denne 
kabeltypen tatt i bruk for stadig høyere spenninger. Se vedlegg 17 for grafisk 
fremstilling av utviklingen. I vedlegg 18 og 19 er vist når kabeltypene først 
ble tatt i bruk i Norge. 

Status 

Når en skal omtale teknologi er det viktig å skille mellom hva som er teknisk 
tilgjengelig og hva som er teknisk og kommersielt etablert. 

En teknisk tilgjengelig løsning kjennetegnes av at laboratorieprøver er 
bestått, men at det foreligger liten driftserfaring. Risiko for feil er høyere enn 
allment akseptert, leverandørene gir begrenset garanti og pris vil avhenge 
sterkt av ansvarsforhold og kontraktsinnhold. 

En teknisk og kommersielt etablert løsning kjennetegnes av god drifts- 
erfaring, liten eller allment akseptert risiko og relativt stabilt prisnivå. 

I dag er oljekabel etablert for driftsspenninger til og med 525 kV og tilgjen- 
gelig opp til 1100 kV. PEX kabel har en tid vært etablert for driftsspenninger 
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til og med 150 kV. I noen få land regnes plastisolert kabel å være etablert 
allerede opp til 300 kV i dag. Teknisk tilgjengelig er PEX kabel opp til 525 
kV. 

3.6 Utviklingstrekk 

Utvalgskriterier 

Det hersker i dag en viss usikkerhet om hvordan markedsmekanismen vil 
påvirke elkraftnettet; både overføringsbehovene og hvilken retning kraften 
skal overføres. Konjunkturutviklingen og mulig krafteksport representerer 
også en usikkerhet. 

De utvalgskriteriene som tidligere er nevnt, vil sikkert også gjelde fremover 
både for luftledning og kabel. Rammebetingelser, konkurranseforhold og 
kvalitetsbevissthet vil imidlertid ganske sikkert endre seg og stille enda 
strengere krav enn hva vi har vært vant til: 

- Priortering av kriteriene (se avsnitt 3.3) kan endres; 
- lønnsomhetskravene skjerpes 
- bedre utnyttelse av det bestående mot grenser for yteevne 
- tilstandsbasert drift og vedlikehold 
- fleksibilitet i investeringene; bygge ut etappevis i takt med behovet 
- Bevissthet om kostnader og kvalitetsnivå i egen virksomhet; balanse 

mellom effektivitet og kvalitetsnivå 
- Bevissthet angående pris og kvalitet på innkjøpt materiell og tjenester; 

pris tilpasset krav og kvalitetsnivå 
- Utvikling av energiverkene; klargjøring av hvordan energiforsyningen skal 

ivareta samfunnsøkonomiske hensyn samtidig med at en skal tilfredsstille 
bedriftsøkonomiske krav 

Teknologisk utvikling internasjonalt 

Det er en generell tendens i utvikling mot isolasjon av faststoff (PEX) fremfor 
oljefylte kabeltyper. 

PEX kabel for 300 kV ventes å bli internasjonalt etablert både teknisk og 
kommersielt om kort tid. Om ytterligere 3-5 år er det sannsynlig at 420 kV 
PEX kabel er kommersielt tilgjengelig. 

Modulære løsninger, f.eks. i form av rørføringer forberedt på flere fremtidige 
kabler, vil bli tilstrebet for å kunne investere i takt med effekt og energibe- 
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hovet. "Oppgradering" av kabelanleggene vil da kunne bli noe enklere og 
billigere enn i dag. Dette vil kunne ha betydning for vurdering av relativt korte 
kabelanlegg innskutt i typiske luftledningsoverføringer. 

Krav om tilstandsbasert vedlikehold fremmes for å redusere vedlikeholdskost- 
nadene. Eventuell kontroll for å fastslå gjenværende levetid er tilsvarende 
interessant for å kunne reinvestere på riktig tidspunkt. 

Spesifikt for materiell og installasjon kan tendensene oppsummeres i: 

Oljekabel 
* mot syntetisk "papir" og syntetisk olje 
* mot miljøvennlige materialer 

Disse endringene antas å få marginal betydning for energiforsyningen i 
Norge da svært få nye anlegg planlegges. 

PEX kabel 
* materialteknologi 

nye halvledende materialer og større renhet 
* prosessteknologi 

- økt kunnskap og bedre styring 
* testmetoder 

- bedre kontroll 
mulighet for å teste lengre kabellengder og dermed redusere antall 
skjøtesteder 

Disse forhold vil kunne få stor betydning ved vurdering av kabler innskutt i 
luftledninger på alle spenningstrinn. 

Andre kabeltyper 
* kombinerte kabler for tele og kraftoverføring 
* gassisolerte kabler 

Utstyr (avslutninger og skjøter) 
* porselen kan for de laveste spenningene erstattes av andre materialer 
* prefabrikerte kabelavslutninger og skjøter, også for 300 og 420 kV PEX 

isolasjon. 

Installasjonsteknikk 
* kompetanseheving for å redusere feilnivået 
* økt beredskap ved feilretting for å redusere utetider 

- kunnskap og kapasitet 
- verktøy 
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reservemateriell 
* kombinerte anleggsløsninger for å utnytte grøfter 

- kraft og telekabler 
rørføringer for fremtidige kabler; egne og andres 

3.7 Sammendrag/konklusjon 

Et kabelanlegg vil ofte kreve omfattende planleggings- og prosjekterings- 
arbeid. Kabelteknologien er ikke "hyllevare", idet installasjon og tilpassing til 
forhold langs en trase har avgjørende betydning for pålitelig elforsyning. 

Vi kan si at dimensjoneringen som er utført de siste 20 år også holder mål i 
dag. Dimensjoneringskriteriene har imidlertid blitt justert i takt med bruk av 
nye materialer og i takt med bedre kontrollteknikker og systemer. Teknologi- 
utviklingen har fø rt til at faststoffisolasjon, som PEX, i stor grad har erstattet 
papir/olje isolasjon. Denne tendensen fortsetter. 

Mulighetene for å påvirke utviklingen videre er absolutt til stede, og energi- 
verkene bør utvise større aktivitet for å få best egnede kabelanlegg. 
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3.8 Kabelteknologi - status og utviklingstrekk 

Vedlegg 

Vedlegg 1-19 
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V e d l e g g  4 

KONSTRU1CSJONSPRINSIPPER 

PROSJEKTERINGSUNDERLAG (hoveddata) 

1. Dr i t e s s p e n n  i n g .  F r e k v e n s .  S y s t e m j o r d  i n 9  _ r s o l a s j o n s n i  vå 
S p e n . n i n o s t a l l .  

2. O v e r t ø r i n o s e v n e  ( k o n t i n u e r l i Q ) .  N 0 d s c r ø m  og v a r i o h e t .  
Pe i 1 s t  r ø m m e r .  

) . T r a s e v a l g  
lover 09 forskrifter; L1llaLelscr 
h e n s y n  t i l  ! o r l e n i n g : : . ! o r h o l d  og p å k J e n n i n o e r  { s e  
p k t .  4 09 5) 
adkomsc; hensyn til transport og lagring 
cilgjengelighet: installasjonstorhold og eve. 
! e i  l r e c c i n g  

4. Poclegningsforhold 
c o p o g r a t i  ( s p e s i e l t  f o r  o l j e k a b e l )  
jords•onn og jord!uktighec 
plasshensyn; krav og begrensinger til grøftedybder 
09 bredder 
temperaturforhold 
nærføringer med andre kabler og rørføringer 
k r : y s s i n q e r  med v e i ,  j e r n b a n e  o . l .  

5. Aktuelle påkjenninger 
strekk og bøying; vridning; slag 
vibrasjoner oo beveoel5cr 
oraveredskap 
uvær (orkan) 
wlutt.forurensinQW; salt, r ndu s r r r s t ev o.l. 
kjemiske reaksjoner og korrosjon 

- ucvendiQ vanntrykk; drenering:;forhold 
set.ninoer 1 jorda; masscfor(lyt.ninQ; jordskjelv 
brann oq eksplosjons(are 
indusert.e spenninger: vagaboderende st.rømmer 

- oaoere o0 innsekt.cr 
sabotasje 

Pelsvst:emer 

A. ledersystem 

funksjoner 

- tore stram i alle 
driftssituasjoner; 

- t.a opp mekanisk 
st.rekk under 1n- 
stallasJon og drift 

Gjenstand for 
dimensionerina 

- strnvanaetap oq 
tillatt temperatur 

- spenningsfall og 
impedans 

- st.rek.Jc oq forlengelser 
- ter-mo-mekanisk kreft.er 

og forlengelser 

8. isolasjons- 
system 

- holde spenning 1 

alle drifts- 
situasjoner 

- spenningsavhengige 
tap 

- tillatt te peratur 
- kapasitet og ladestram 
- spenningsgradienter 

C. skjennsystem 
og jording:::.- 
systcm 

- fore ladcstnmi oq 
jordfc1lstrmn 

- gi sikkerhet. 
ved berøring 

- sikre jordpoten- 
siale langs traseen 
og bidra til sty- 
ring av det elek- 
triske feltet i 
isolasjonen 

- induserte spenninger 
- stramvarmet.ap og 

tillatt temperatur 
- spenningstall langs 

kabeltraseen 

6. Levet.id 
O. div. beskyt- - beskyt.te leder-, 

t.elses- 1solasJons- og 
systemer skJcr:::.y:::;tcene 
1 kablene 

- mekanisk: strekk, 
trykk, slaq, boyinq, 
vridning 

- kjemisk: oljebestan- 
diqhet., korrosjon 

- elektrisk: induserte 
spenninger og strammet 

- brann: brennbarhet, 
spredning av brann 

- biologisk: gnagere, 
termitter, bakterie- 
kulturer. 

- eksplosjon: spesielle 
hensyn 

TERMISK DIMENSJONERING 
Vedleg;:  6 VEIKRYSSING 

V e d l e g g  7 

E f f e k t  S p c n n j n g -  x St r o m  

S U x I 

T e m p e r a t u r f a l l  V a r m e t a p  x "T'cr-m i sk r n o  t.st.a n d" 

p X T 

GRØFTEDIMENSJON 15 °c B -8 

Plastr ar 
B 

Plastrør 

Plastr r 

B 

90"C 

A - A  
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71.,o 
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VedleCC /I VedleCC 9 
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1 0 0  T 
600 

500 t- 
400 

300 - 

;:: 1 
0 

TXSE 72 kV 1x1200 IMl'A 

n 

858 1333 

1 239 

7 935 1155  

958 1049 

n I 
I 

0 
s • O  Q 

?,? 

L u k k e t .  s k j e r m  
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V e d l e g g  10 

MAGNETISK FELT FRA AKTUELLE ANLEGG V e d l e g g  11 

S P E N ? U N G  J O O  kV MAGNETISKE FELT FRA KABELANLEGG 
STRØM 1 0 0 0  A 

B E R E G N E T I !  Vl:!:RDU-:H I , ' •  M O V E R  U A K . X E N [ V Å  

LUFTLEONf!lG 

T 

. .J 
I 
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KABe:L 

• • • [, . 

B, 

0 4 m 
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Vedlegg 12 

!{ADEL MED_Ylli.LEI !SOLAS.JON 

A 
I. OWEICAN/\L 
2. I .EDEU 
3. I IALVLEDENOE Sl<JEUM 
4. ISOLASJON 
5. I IALVLEDENDE SKJEUM 
G. DESKYTl 'ELSESDÅNll  
7. MEl 'ALLICAPPE =:::::::= 8. BESKYfTELSESBÅND 

-- 9. FOUSTEUKNIN(;SBÅNO 
- - -  111. UESl{YTl 'ELSESBÅNO 
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Vedlegg 13 
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1; A l ( S I E l . 1 .  V A N N T E ' r l ' I N ( ;  
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Vedk,:g 15 
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n 
- - u -  bruk I Norge 

(' 
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' '-i _ 

antyder tidligere eller fremtidig bruksområde 

dagens bruksområde 
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Vedlegg  16 

UlVIKUNGEN AV HØYSPENTKABEL , 
PEX KABEL ANLEGG 

Vedlegg 18 

UTVIKLING AV OLJETRYill iSKABEL 
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-·-··-·----- 
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ÅHST,\LL SPENNINC TVEIUtSNITT 

V e d l e g g  19 

ANLEc;r, 

1!.HiH 1 2 - 2 4 k \ l  DIVEl(SE 

1971 3G kV Ix 300 m m : !  A MEl1AK ER S M E L  TEVEllK 

1971 52 kV Ix :](Kl m m : l  A A.IIENUAJ. SMELTEVERK 

i n ,  72 kV Ix 5 mm: l  A ÅSMULFOSS K.IL ANLEGG 

197ft 1-l!"i kV I x 300 mm2 A I JKK'  llAUGSDAL TIL S T A S J O N  

1 9 0  aoo kV Ix fi.'.10 mm2 A B K K ,  STEINSLAND KR VErtK 



35 

Norges vassdrags- og energiverk 
Seminar om jordkabel som alternativ til luftledning 

Hamar * Oslo * Bergen * Stavanger 
19.-28. januar 1994 

4. Kabelanlegg og driftssikkerhet 

Senioringeniør Kjetil Ryen 
Aker Engineering 

4.1 Innledning 

4.2 Leveringskvalitet 

4.3 Kabel i et industriperspektiv 

4.4 Systembetraktninger 

4.5 Tillit til monopolist 

4.6 Risikoelementer 

4.7 Konklusjon 
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4. KABELANLEGG OG DRIFTSSIKKERHET 

4.1 Innledning 

Et foredrag om kabelanlegg og driftssikkerhet kan ha flere ulike innfallsvink- 
ler: 

- Fra nettselskapet, med hovedvekt på drift, vedlikehold og konsekvenser 
for nettplanlegging, og styring av selskapet. 

- Fra offentlige myndigheter, fokusert på monopolkontrollen i forhold til 
overføringstariffer, samfunnsøkonomi, konkurransehensyn og kvalitetskrav 

- Fra industri- og annen næringsvirksomhet, konsentrert om leveringskvali- 
tet, lokaliseringskriterier, systembetraktninger og risikovurderinger. 

Jeg har valgt industri og annen næringsvirksomhet som ståsted for å under- 
streke at salg av elektrisk energi dreier seg om kundetilfredsstille/se. Fore- 
draget er ment å være en generell redegjørelse for noen av de momentene 
som bør tas med, sett fra en større næringslivskunde, i det vurderes om det 
skal kables som alternativ til luftledning. 

I det følgende vil jeg først peke på noen generelle hovedtrekk ved driftssik- 
kerheten for kabelanlegg. Deretter vil jeg påpeke hvorfor kabelanlegg kan ha 
negative konsekvenser for industrivirksomhet og næringslivet generelt. 

4.2 Leveringskvalitet 

4.2.1 Leveringssikkerhet 

I NVE's "kabelrapport" (Publ. nr 16/93, s 15-19) rapporteres hovedtrekkene 
ved leveringssikkerhet (pålitelighet) slik: 

Feilhyppighet er feil pr linjelengde og tid (100 km og år). Av tabell 1 neden- 
for, ser vi at det ikke er dramatiske forskjeller i feilhyppighet mellom luftled- 
ninger og kabel. Imidlertid vil det være svært ulike feiltyper som er rapportert 
for kabelanlegg og luftledningsanlegg. Tabell 2 viser gjennomsnittlig utetid pr 
feil som inkluderer mobiliseringstid, feilsøkingstid og reparasjonstid. Tabell 2 
viser at det er store forskjeller i utetid for kabel og luftledning. Spredningen i 
utetid for luftledninger er relativt liten, men det er stor spredning i utetid for 
kabelanlegg. I Norge er det rapportert utetid helt opp til 2.700 timer for feil på 
300 kV oljekabel. 
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Luftledning, norsk 1,8 
statistikk 

2,3 1,8 1,0 

Kabel, norsk 
statistikk 

1,3 1,1 

Kabel Cigre sta- 
tistikk 

Plastisolert (PEX) 0,34 

Papir/oljeisolert 1,59 
(Scot) 

Tabell 1: Fei/hyppighet for kabelanlegg. Kilde: NVE-publikasjon nr 16/93. 

I t f  11:tt1:1t!r,z1: 1,1,1 1 h\il?(":,: : : :  1011111 II 1 

Luftledning, norsk 20-40 
statistikk 

Kabel, norsk 
statistikk 

160 350 

Kabel, Ci gre 
statistikk • :: ! {!!\!::l:!!1 

700 
(300 kV) 

Plastisolert (Pex) 101 

Papir/oljeisolert 217 
(Scot) 

Tabell 2: Utetid for kabelanlegg og luftledninger. Kilde: NVE-publikasjon nr 
16/93. 
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Luftledning, norsk 20- 70 
statistikk 

Kabel, norsk 
statistikk 

180 1.100 

Kabel Cigre sta- 
tistikk 

Plastisolert (PEX) 34 

Papir/oljeisolert 350 
(Scot) 

Tabell 3: Utilgjengelighet for kabelanlegg og luftledninger. Kilde: NVE-publi- 
kasjon nr 16/93. 

I tabell 3 er utilgjengelighet utetid pr samme linjelengde og tid (100 km og 
år), jfr. tabell 1. Tabell 3 viser at utilgjengeligheten øker sterkt for kabel på 
høyere spenninger; spesielt for oljekabler som fortsatt er det kommersielt 
etablerte produkt for de høyeste spenningene. 

I utgangspunktet synes det ikke å være dramatiske forskjeller i feilhyppighet 
mellom kabel og luftledning. Ser vi på utetid pr feil, som er feilsøkings- og 
reparasjonstiden, er bildet et helt annet. Det er særlig disse/ange repara- 
sjonstidene som gjør at kabel kan ha svakheter som (industri)forsyning. 

4.2.2 Spenningskvalitet 

Det er økende interesse for å karakterisere forsyning av elektrisk kraft som 
en vare med bestemte egenskaper. Disse kan være avtalte i form av garan- 
terte egenskaper og/eller kun opplyst som gjennomsnittlige eller normale 
egenskaper. Cenelec har kommet med et forslag til norm for spenningskarak- 
teristikker for elektrisitet forsynt fra offentlige distribusjonssystemer. Der 
defineres følgende karakteristika for spenning: 

a) Frekvens 
b) Nivå (størrelse) 
c) Kurveform 
d) Symmetri 
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Kabel kan påvirke både nivå på forsyningsspenningen og dens kurveform. 
Ulempene er avhengige av hvilke forstyrrelser vi snakker om og spennings- 
nivå. Det vil således føre for langt å gå i detalj her. Kort skal bare nevnes: 

1. Kabel på høyere spenningsnivåer gir produksjon av reaktiv effekt (unyt- 
tig/reaktiv strøm i ledningen som gir tap og tar opp plass for nyttig/aktiv 
strøm). Større kabelanlegg må ha kompenseringsutstyr som kan gi 
opphav til stabilitetsproblemer, redusert tilgjengelighet og økt vedlikehold. 

2. Med kabel på de høyere spenningsnivåene vil spenningsvariasjonene bli 
større. Det blir vanskeligere å drive nettet. Kabel introduserer nye teknis- 
ke problemer. 

3. Mye kabel kan initiere endringer i nettdriften der det er spolekompensert 
nett (Petersen Spoler). Oppdeling av nettet eller overgang til direktejordet 
nett kan bli framtvunget. Dette kan medføre ulemper eller forbedringer alt 
etter valg av løsning. 

4. Kabel på alle spenningsnivåer kan gi økte problemer med overharmon- 
iske (støy) i nettet. Kabel kan gjøre det vanskeligere å løse støyproble- 
met. 

4.3 Kabel i et industriperspektiv 

Jeg vil nå gå over til å vurdere kabelanlegg og driftssikkerhet i et industri- 
perspektiv. Med det mener jeg sett med en "industriherres" øyne, som både 
skal vurdere hvor industribedriften skal plasseres, og hvordan den koples 
opp mot eksisterende nett. Industrien vil ofte ha sterke krav til leveringssik- 
kerhet, hvilket kan medføre konsekvenser for investeringsvolumet i nettet ved 
etablering av en større bedrift. 

Dette er helt avhengig av størrelsen på forventet elforbruk og type industri, 
lokalisering i forhold til eksisterende nett, hvilket spenningsnivå tilknytningen 
skal foretas på og hvor sterkt eksisterende nett er, for å nevne noen momen- 
ter. 

Mange mindre bedrifter vil ha små krav til strømforsyningen. Jeg omtaler i 
det følgende primært den delen av industrien som er store strømforbrukere 
og har store krav til leveringskvalitet. 

Nettilknytningen med tilhørende eventuelle forsterkninger i eksisterende nett, 
vil kunne medføre krav om anleggsbidrag fra den lokale eller regionale 
netteier, altså at bedriften skal dekke større deler av investeringskostnadene 
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i nettet som et engangsbeløp. 

4.4 Systembetraktninger 

Ved beslutning om etablering av ny virksomhet vil strømforsyning være en av 
flere faktorer ved vurdering av lokaliseringssted. I den grad det etterhvert 
blir større kostnader og større usikkerhet knyttet til kraftforsyningen, vil 
forhold ved denne kunne bli utslagsgivende ved en beslutning. Omfattende 
kablingskrav med tilhørende kostnader og usikker framdrift, er her sentralt. 

De fleste tekniske ulemper ved bruk av kabel er avhengig av spenningsnivå, 
men i noen tilfeller kan enkelte driftsforhold bedres ved kabling. Dette gjelder 
særlig på 22 kV og lavere (spesielt jordfeil). En industribedrift vil, om valg- 
muligheten eksisterer, foretrekke en kraftforsyning der nedenfor "uthevede" 
momenter tillegges avgjørende vekt: 

Lokalisering nær transformering vil redusere enhver usikkerhet om 
forsyningsløsning. Bedriften kan da søke konsesjon for eget anlegg og selv 
ha styring med kostnader og framdrift. Tilsvarende vil lokalisering ved et 
sterkt (masket) nett gi størst leveringskvalitet. Slik kan valg av nettløsning 
virke sentraliserende på industrietablering. 

Der kabel synes uunngåelig kan en risikovurdering av den valgte/påtvunge 
nettløsning gi grunnlag for behov av dublert forsyning (N-1 ). På grunn av 
en kabels lange feilsøkings- og reparasjonstid kan derfor en dobbelt og 
likeverdig forsyning bli nødvendig, avhengig av bedriftens prosess- og 
produksjonskrav. 

Industriproduksjon kan ha prosessutstyr som medfører korte og lange 
produksjonsstanser ved andre kortvarige forbigående (transiente) hendelser i 
nettet. Dette kan eksempelvis være spenningsdip på grunn av utkoplinger, 
gjeninnkoplinger og lynnedslag på egen linje eller andre steder i nettet. Disse 
feilforløpene påvirker muligheten for rask gjenoppstart av produksjons- 
prosessen innenfor prosessindustrien. Slike forløp eller hendelser omtales 
ikke i kraftbransjens feilstatistikk i dag. 

En vurdering av risiko for feil, kan indikere behov for ekstra leder eller 
dublert forsyning i innskutte kabler eller sjøkabler, for å få ned sannsyn- 
ligheten for avbrudd. 

Ved bruk av kabel kommer en aldri utenom vurderingen av hvor mye det skal 
investeres i forhold til framtidig lastøkning. Kjente og planlagte lastøkninger 
ikke alt for langt inn i framtida, vil ofte tas med i etableringsinvesteringen, 
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mens utvidelser som er avhengig av markeds- og konkurranseutviklingen 
ikke vil tas med. Dette er også en ulempe ved kabler i forhold til luftledninger 
pga. ulik fleksibilietet mht. endringer i overfø ringsbehovet. 

4.5 Tillit til monopolist 

Industrien har behov for høy leveringssikkerhet og må i økende grad styre 
investeringene både mot kvalitetskrav, tidsfrister og kostnader. Det er derfor 
behov for å t a  opp kundens tillit til kraftmonopolister. 

Det er naturlig for en bedrift i lokaliseringsfasen å ta kontakt med det lokale 
distribusjonsverket eller det regionale overføringsselskapet for å diskutere 
hvordan bedriften kan koples til det eksisterende nett. 

Bedriftens lokaliseringskostnader kan være avgjørende for stedsvalget. 
Kostnadene for kraftframføring kan være en viktig del av vurderingene. Det 
er da helt avgjørende at kunden har tillit til at: 

a) Energiverkets kostnadskalkyler er troverdige. Usikkerhet om en 
bedrifts kostnader i lokaliserings- og/eller etableringsfasen kan gi ut- 
gangspunkt for svak drift eller tvil om lokaliseringssted. Usikkerhet om 
utforming av et overføringsanlegg, kabel eller luftledning, kan her blir 
avgjørende. 

b) Kunden kan stole på at nettløsningen står ferdig til avtalt tid. Indu- 
strien må styre mot et sluttresultat som også er en startdato for produk- 
sjon. Det må ikke være usikkerhet om framdrift, f.eks. på grunn av 
usikker mengde kabel. Et kabelanleggs framdrift kan vanskelig forseres 
og krever mer planlegging enn luftledningsanlegg for å sikre ferdigstillel- 
sesdato. Jeg viser i denne sammenheng til Håkon Østbys innlegg. 

c) Avtalt eller forventet leveringspålitelighet oppfylles. Plutselige endrin- 
ger i nettilknytningen til en bedrift, kan medføre endringer i kraftforsynin- 
gens leveringspålitelighet. Dette kan påvirke en bedrifts markeds- og 
konkurransesituasjon negativt. 

d) Prioritering ved feilretting. Kabelanlegg krever spesialmontører. En 
industribedrift som forsynes over et kabelanlegg bør avtale beredskaps- 
nivå for å sikre prioritet ved feil og betale for dette. Uten avtalt beredskap 
vil energiverkene prioritere de linjefeil som omfatter flest abonnenter. 
Hvis utviklingen går mot differensiering av kundegrupper vil slike priorite- 
ringer måtte diskuteres. 
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4.6 Risikoelementer 

Økt bruk av kabel i kraftforsyningen vil medføre forsterket behov for at bedrif- 
tene nøye må vurdere de risikoelementer som er involvert. Helt avhengig av 
type produksjon, prosesskrav og kundekrav i bedriften, kan det bli viktigere å 
vurdere følgende risiki og tiltak: 

For å kompensere for økt sannsynlighet for lange produksjonsstanser i egen 
bedrift eller hos underleverandører, kan materialmengden i produksjon 
økes. Dette vil øke kapitalbindingen og kostnadene i bedriften og redusere 
mulighetene for rasjonalisering og effektivisering. Slik kan bedriftens konkur- 
ranseevne reduseres, idet "Just In Time" produksjon i hele kjeden fra 
under-leverandører til ferdig produkt ikke kan sikres. 

For å unngå mulige strømforsyningsproblemer, kan bedriften tvinges til å 
installere egen reserveforsyning i form av reservekraftverk eller avbruddsfri 
strømforsyning. 

Økende bruk av kabel kan medføre at krav til god spenningskontroll introdu- 
serer framtidig kompenseringsutstyr (reaktorer) på de høyeste spennin- 
gene. Feil på kompenseringsutstyret kan medføre driftsproblemer. Slikt utstyr 
må også dekkes gjennom overføringstariffen og vil måtte betales av nettbru- 
kerne. 

Omfattende bruk av kabel i f.eks. regionalnettet i et bestemt forsynings- 
område, vil kunne øke overføringstariffen i dette området vesentlig, og 
virke konkurransehemmende for bedrifter som rammes av everk med stort 
innslag av kabel i sitt regionalnett. 

Bedriftens bidrag til å få nettilknytningen på plass, kan bli kontroversielt, slik 
at usikkerheten om anleggsbidragets størrelse kan bli stor. Det finnes ikke 
noe så hemmende på investeringslysten som uklare rammebetingelser. 
Myndighetenes, everkenes og eiernes policy mht. bruk av kabel, kan gi store 
uttellinger, ikke bare for anleggsbidraget ved etablering, men også for 
anleggsbidrag ved konsesjonsfornyelse. 

Hvis industribedriften har høy egeninteresse av et bestemt stedsvalg, eller 
bedriften på bakgrunn av politiske krav ikke har noe valg, kan kabel bli et 
lokalt pressmiddel slik at framdriften kan bli usikker. Normalt er salgsavtaler 
for bedriftens produkter inngått før produksjonen starter. 
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4. 7 Konklusjon 

Kabling på de høyere spenningsnivå gir større sjanse for strømavbrudd 
enn luftledninger. For en rekke typer industri kan dette gi store kostna- 
der. 

Kabling kan gi dårligere spenningskvalitet som igjen kan være opphav til 
en rekke problemer. 

For industrien kan økte kablingskrav gi følgende problemer: 
* Økte kostnader 
* Større usikkerhet mht. framdrift 
* En dårligere strømforsyning 
* Behov for kostbare tiltak for å forebygge problemer 

Slike forventede problemer kan innebære at en kun etablerer seg der 
strømforsyningen på forhånd er sterk, eller i verste fall beslutter ikke å 
foreta nyinvesteringer. 

Industrien føler behov for avklaring av framtidig kablingspolicy, både 
sentralt og i det enkelte everk. 
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5.0 KABLINGSPOLICY VED HØYE SPENNINGER 

5.1 Innledning 

All menneskelig aktivitet produserer, i mer eller mindre grad, fysiske og 
visuelle endringer i våre omgivelser. Norges luftledninger med spenninger 
over 22 kV omfatter et byggeklausulert areal på ca. 900 km2, men våre 
offentlige veger representerer et samlet byggeklausulert areal som er ca tre 
ganger så stort. Infrastruktursystemene, veg og kraft, er altså betydelige 
arealforbrukere og dermed dominerende hva angår inngrep som skaper 
endringer i våre omgivelser. Dette skal jeg ikke utdype i denne omgang, men 
påpeke at det fysiske kraftsystemet medfører i første rekke visuelle og 
landskapsmessige konsekvenser. 

Den enkelte persons tålegrense for ulike typer fysiske og visuelle endringer i 
omgivelsene, er svært forskjellig og ofte uavhengig av endringens faktiske 
innhold. Rendyrker man f.eks. estetiske konsekvenser av ikke naturgitte 
endringer, kan man ofte undres over hva som ligger i samfunnets estetiske 
idealer. Med den kommunalt planlagte boligbygging som eksempel, er det 
ikke noen urimelig påstand å hevde at estetiske idealer i liten grad har preget 
formingen av folks bo- og nærmiljø. Imidlertid må det bemerkes at mange 
kommuner har de senere årene satset på en mer estetisk og landskapstil- 
passet boligbygging enn hva som var typisk fram til 80-årene. 

Når den estetiske standard i vår forming av omgivelsene ikke alltid er i 
overensstemmelse med estetiske idealer, kan det ha denne forklaring: I våre 
bestrebelser etter å oppnå en samfunnsmessig kvalitet for alle, har en av 
kostnadene vært  reduserte estetiske kvaliteter. 

Det er utvilsomt allment akseptert at det idag er en økt interesse for at det 
skal tas mer hensyn til estetiske verdier og etablerte kvaliteter. Dette kommer 
ikke minst til uttrykk i kulturmeldingen og i Kulturdepartementets handlings- 
plan for estetisk kvalitet i offentlig miljø, hvor bl.a. følgende områder er 
prioritert: turistens omgivelser, offentlige rom, veiens landskap og offentlige 
bygg og anlegg. 

Det er viktig at kraftledningens fysiske og visuelle konsekvenser sees i sam- 
menheng med andre anlegg som skaper endringer i våre omgivelser og som 
forringer estetiske verdier og kvaliteter. Skal man foreta estetikk-investeringer 
i stor målestokk, må målet være fornuftig avkastning i form av forbedringer 
som det er betalingsvillighet for i samfunnet. All styggedom må oppdages og 
sees i sammenheng. Antagelser om enkelte bransjers betalingsevne er 
irrelevant om omgivelsenes estetiske standard ønskes forbedret. Estetikk pr 
krone investert, må være avgjørende. 
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Eksempler på tunge investeringsposter vil eventuelt være bo- og nærmiljø, 
vegsystemet og det fysiske kraftsystemet. Den estetiske gevinsten ved å 
kable kraftledninger er åpenbar. 

I det følgende skal jeg derfor først ta opp trekk ved kablingspraksis i Norge 
og kortfattet skissere praksis i Sverige og Danmark, for deretter å gjennomgå 
National Grid Companys kablingspolicy i England. Avslutningsvis vil jeg peke 
på hva NVE arbeider med på dette feltet. 

5.2 Norsk kablingspolicy 

Når det gjelder utviklingen av det fysiske kraftsystemet i Norge, er det to 
forhold som er blitt tydeliggjort de senere år i forbindelse med planlegging og 
konsesjonsbehandling: 

1. Økte konflikter ved planlegging og behandling av søknader om bygging 
og drift av kraftledninger. 

2. Krav om bestemte løsninger for fremføring av luftledningstraseer er 
avløst av sterke krav om jordkabel som alternativ på alle spennings- 
nivåer. 

Dette inntrykket gjør seg særlig gjeldende ved nyanlegg, men også i forbin- 
delse med fornyelse av konsesjoner og konsesjonspliktig oppgradering av 
eksisterende anlegg. Krav om kabel som alternativ til luftledning omfatter 
dermed hele det eksisterende kraftsystemet. 

Som det er vist til i et tidligere innlegg, er kablingsvolumet for spenninger 
over 22 kV svært begrenset i Norge. Tabellen nedenfor viser andel kabel for 
ulike spenningsnivåer for anlegg som har fått konsesjon i perioden 1981- 
1992. 
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Tabell 1: Nyanlegg 1981-1992. Andel kabel på ulike spenningsnivåer. 

, '$plnnin.å!n•lt: !II • l l f t ! l l f  P9i•!m P i l i :  Im ••••• ti1.liiil:!:I 
45/66 1.341 138 9 

110/132 1.983 22 1 

300 553 5 1 

420 606 2 0,3 

Når det gjelder distribusjonsnettet (spenning inntil 22 kV), blir nær halvparten 
av nyanlegg utformet som kabelanlegg. Totalt i dag er ca 1/a av det eksiste- 
rende distribusjonsnettet kablet. Utbyggingen i distribusjonsnettet skjer i 
medhold av områdekonsesjon, der det enkelte anlegg normalt ikke er 
gjenstand for sentral konsesjonsbehandling. 

MYNDIGHETSPÅLAGT kabling totalt er ytterst beskjedent i omfang og utgjør 
mindre enn 10 km, alle spenningsnivåer over 22 kV inkludert. Den overveien- 
de delen av kabelanlegg som er i drift er altså motivert ut fra tekniske hensyn 
(jordkabal i by/tettsted, utføringer fra kraftstasjoner, nødvendige sjøkabler 
mv.). Norsk kablingspolicy til nå, kan dermed formuleres enkelt: 

Kabling i regional- og sentralnettet er, av grunner det er redegjort for i de 
foregående innlegg, i det alt vesentlige unngått. 

5.3 Kabling i Sverige og Danmark 

I Danmark er kablingsandelen for de ulike spenningsnivåer som følger: 420 
kV (ca 1,2%), 150 kV (ca 5,7%), 40-70 kV (ca 20%). 

I Norge er kablingsandelen omtrent som i Danmark for 420 kV, men for de 
øvrige spenningsnivåer er kablingsandelen i Norge ca 1/a av hva tallene viser 
for Danmark. Også i Danmark har man ført en restriktiv linje frem til i dag, 
men det er åpnet for en viss økning av kabling for 40-70 kV. Fra myndighete- 
nes side er det forutsatt at kabling på 420 kV skal unngås, og at det for 150 
kV fortsatt skal fø res en restriktiv linje. En dansk strategi er å utnytte eksis- 
terende traseer best mulig; dette betyr at man i praksis "henger mest mulig" 
på en og samme masterekke for 420 kV. Dermed unngår man å båndlegge 
nye arealer. Dette gir imidlertid en mindre sikker strømforsyning der repara- 
sjoner vanskeliggjøres. 
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I Sverige har man enkablingspolicy som ikke er vesentlig forskjellig fra hva 
som er status i Norge. Imidlertid er det også i Sverige og Danmark en økt 
interesse for kabling som alternativ til luftledning. 

5.4 NGCs kablingspolicy 

Asplan Østlandet A/S utførte våren 1993 et arbeid for NVE, der hovedhensik- 
ten var å formidle den engelske parallellen til Statnett, National Grid 
Company (NGC), sine vurderinger og praksis i forhold til stadig sterkere krav 
om kabel som alternativ til luftledning. NGCs anlegg består kun av overfø- 
ringsanlegg på de høyeste spenningsnivåene, nemlig 275 kV og 400 kV. 

NGC har over lang tid lagt vekt på å utvikle en helhetlig policy for utvikling av 
det fysiske kraftsystemet. Med bakgrunn i stadig sterkere press fra verne- 
interesser mv. startet NGC et prosjekt med det formål å revurdere og videre- 
utvikle kriterier og retningslinjer for kabling av luftledninger. Gjennom utred- 
ninger og informasjon resulterte imidlertid prosjektet i at den politikken som 
alltid hadde vært ført bare delvis ble reformulert og med følgende hovedre- 
sultat: 

* 

* 

Kun overveie kabling i de tilfeller hvor særlig verdifulle landskapsverdier 
berøres 

Utvikle god begrunnelse for valgt policy til beredskap i "konfliktsaker" 
med sterke kabelkrav. 

Kun spesielle visuelle/landskapsmessige forhold kan medføre at NGC vil 
overveie kabling. Pga av de store kostnadene ved kabling vil derfor en 
detaljert analyse av mulighetene bare bli utført når verdien av bevaring av 
det eksisterende visuelle miljø er så stor at den vil: 

* 
* 

forsvare merkostnader 
oppveie andre negative konsekvenser inklusive miljøkonsekvenser 

NGCs utgangspunkt er å begrense bruk av jordkabel som alternativ til 
luftledninger pga kostnader, driftsmessige forhold og eventuelle negative 
miljøkonsekvenser. For de tilfeller de mener det kan være berettiget med 
kabling, har de utviklet et sett restriktive retningslinjer omkring begrepet 
"områder med særlige begrensninger" (OSB). 

OSB kjennetegnes ved at fysiske forhold eller miljøforhold relatert til land- 
skap, arealbruk og utbyggingsmønster tydelig tilsier at luftledninger ikke bør 
benyttes, og at det derfor er nødvendig med detaljerte undersøkelser av 
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mulighetene for kabling. Det skilles mellom tre områdetyper: 

* 
* 
* 

bebygde områder 
naturområder 
elvemunninger 

Bebygde områder: Særlige begrensninger foreligger når: 

* 
* 
* 

det er så tett bebygd at luftledning ikke er realistisk/praktisk 
ekstrem arealknapphet 
Bygninger, parker mv. med nasjonal verneverdi 

Naturområder: For naturområder er det bare områder med nasjonal eller 
internasjonal verneverdi som kvalifiserer for betegnelsen OSB, men bare 
dersom det foreligger spesielle forhold som vernede bygninger, visuelle 
kvaliteter, osv. Berøring av nasjonale eller internasjonale verneområder er 
altså ikke nok i seg selv. 

Områder som har lokal eller regional verneverdi tas bare hensyn til ved 
lokalisering av traseer for luftledninger. Berøring av slike områder kvalifiserer 
ikke til at kabling overveies. 

Elvemunninger: Av teknisk/økonomiske grunner er det ofte vanskelig med 
luftledninger i slike områder. I spesielle tilfeller kan estetiske hensyn i tillegg 
tilsi at kabling her vurderes. 

I NGCs vurdering om kabling skal gjennomføres for begrensede strekninger, 
forutsettes det at kabling er den mest kostnadseffektive måten å unngå de 
negative effekter på, og at kabling kan gjennomføres med begrensede miljø- 
ulemper. 

Tolv kablingsprosjekter er gjennomført etter 1965 i regi av nåværende NGC. 
Av disse er 10 prosjekter kablet av tekniske eller økonomiske grunner. Bare 
to prosjekter har vært av en slik art at en har valgt kabling ut fra NGCs 
kablingspolicy. I de øvrige tilfeller er det kablet av nødvendige tekniske 
årsaker. 

Betydningen av NGCs aktive informasjonsarbeid synes for Englands del å ha 
gitt resultater. Allmennheten synes å forstå NGCs restriktive kablingspolicy 
når de blir informert om bl.a. faktiske merkostnader ved kabling. 
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5.5 Kabling og fremtiden - hva gjør NVE? 

Den nye trenden i kraftledningssaker har NVE møtt med en aktiv utrednings- 
og informasjonsinnsats overfor energiverk og høringsparter. Første steg i 
dette arbeidet har vært utarbeidelsen av den rapporten som er presentert i 
dag. Arbeidet med denne rapporten har vært omfattende og tatt ca 2½ år. 
Hensikten var å etablere en teknisk/økonomisk referanse ved vurdering av 
kabel som alternativ til luftledning og dermed danne grunnlag for konkret å 
kunne vurdere hvor kabling best kan begrunnes ut fra bl.a hensyn til miljø- 
/estetikk. 

Ansvaret ligger på konsesjonssøker når det gjelder å fremskaffe og formidle 
nødvendig informasjon i forbindelse med konkrete konsesjonssaker. NVEs 
utrednings- og informasjonsinnsats er søkt tilpasset rollen som forvaltnings- 
organ: Nemlig å sikre en god avveining ved konsesjonsbehandling innenfor 
gjeldende rammer. I fremtiden kan det i spesielle tilfeller bli vanlig å sette 
krav til at energiverkene også må omsøke alternativer med kabling der dette 
vurderes som relevant. Utfordringen her er at kabelanlegg blir eksplisitt 
vurdert på de "riktige stedene" både av søker og forvaltningsmyndighet. 

En planlagt videreføring av problemstillingen kabel vs. luftledning skal derfor 
ta utgangspunkt i en beskrivelse av dagens praksis, sammenstille eksisteren- 
de kunnskap om lokalisering av luftledninger og eventuelt søke å formulere 
kriterier som reflekterer det man i dag oppfatter som en god frasepraksis. Det 
bør videre utformes kriterier for i hvilke tilfeller kabling kan overveies å være 
et aktuelt alternativ til luftledning på de ulike spenningsnivåer. Det må i 
denne sammenheng også redegjøres for de negative miljøvirkninger som kan 
oppstå i forbindelse med kabling. Vi regner med å komme et godt stykke 
videre i dette arbeidet i løpet av 1994. 

NVE står altså overfor betydelige oppgaver mht til utvikle en kablingspolicy. 
Denne må formidles til energiverkene og aktuelle berørte interesser i konkre- 
te saker, for å sikre en god konsesjonsbehandling. Imidlertid må det under- 
strekes at en klar, generell kablingspolicy ikke kan erstatte en konkret vurde- 
ring av de enkelte saker som konsesjonsbehandles. 

Det er et faktum at viktige høringsinstanser i dag krever mest mulig kabel 
som alternativ til luftledning. I denne sammenheng "glemmes" ofte de 
tilpasninger av trase for luftledning som på en vesentlig måte kan redusere 
de totale ulempene som følger av en kraftledning, både for allmenninteress- 
ene, berørte grunneiere og rettighetshavere. Vi bør holde fast ved konkrete 
vurderinger av alternative traseer som det viktigste element i beslutningspro- 
sessen. 
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5.6 Oppsummering 

Fremtidig kablingspolicy må etter NVE's mening ta utgangspunkt i: 

1. Kraftledningen må sees mot "estetikken" generelt i våre omgivelser 

2. Norge har vært restriktiv mht. kabling, særlig på de høyere spennings- 
nivåer 

3. Andre land er også svært restriktive 

4. Det er behov for en eksplisitt klargjøring av hvor kabling best kan be- 
grunnes, ut fra hensyn til miljø/estetikk. 
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6.0 KONSEKVENSER A V ØKT KABLING 

6.1 Innledning 

Tema for dette innlegget er bl.a. miljøkonsekvenser av energianlegg, både 
luftledninger og kabelanlegg, og en vurdering av de sammenhenger der ulike 
interesser krever kabling. Videre gis det et kostnadsanslag for det tilfellet at 
en velger omfattende kabling. Til slutt sammenfattes konsekvenser av 
omfattende kabling og det foreslås noen rammer for den framtidige debatt 
om kablingspolicy. 

6.2 Miljøkonsekvenser 

Vi har så langt sett på de klare ulemper ved kabling, dette særlig knyttet til 
kostnader og tekniske forhold. Hva så med fordelene? Fordelene med 
jordkabel er tilsynelatende åpenbare: En unngår ulempene ved luftledning. 
De negative effekter av luftledninger går fram av fig. 1 (jfr. vedlegg). 

Den mest vanlige konflikt er tilknyttet landsskap/estetikk: De fleste synes 
kraftledninger er stygge, dette enten en ser dem fra kjøkkenvinduet, fra bilen, 
fra båten eller på fjelltur. Er terrenget åpent og flere kan se ledningen, vil det 
regelmessig være motstand mot ledningen. Ofte kreves kabling. 

Også andre hensyn, som spesielle fugleområder, kan gi kablingsønsker, men 
dette er mer sjelden. De fleste skogeiere aksepterer f.eks. at kablingskostna- 
dene normalt er langt større enn skogens verdi. 

Når en ut fra rene naturvernhensyn også er tilbakeholdende med kablings- 
krav, skyldes det bl.a. at heller ikke kabler er uten miljøeffekter: Kabeltraseer 
krever vanligvis varige veier, dette for utkjøring av kablene og rask repara- 
sjon. Kabelgrøfter kan dessuten gi varige sår i kupert og/eller løsmassefattig 
terreng. Om en ny kraftframføring må gjennom et verneverdig område, er det 
derfor ikke åpenbart at ny vei eller varige sår er å foretrekke foran ny luft- 
ledning. 

6.3 Magnetiske felt 

I den senere tid er det også reist krav om kabling for å redusere de magne- 
tiske felt ved nærføring av ledninger til boliger og andre bygg. I regelen vil 
det være mulig å redusere feltene ved å flytte ledningene lengre vekk fra 
boliger. Der dette ikke er mulig, er det nå utviklet mastetyper med annen 
opphengsgeometri og flere liner som reduserer feltene sterkt. Disse oppheng 
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kombinert med noe høyere master, vil kunne gi like god feltreduksjon som 
kabling. Kabler er jo som kjent langt fra uten magnetiske felt, og kablene 
legges normalt i veikant eller i gangveier der folk ferdes. 

Er målet reduksjon av magnetiske felt, vil kabling normalt ikke være det 
mest kostnadseffektive virkemiddel. Trasetlyttinq eller nye mastetyper vil i 
regelen gi like god reduksjon til langt lavere kostnader. Er målet å redusere 
feltene for flest mulig, vil man for kostnadene ved å kable 1 km, i mange 
tilfeller kunne få samme feltreduksjon i 10-15 km ved å anvende nye master. 

De nye mastetypene vil ikke gi estetiske forbedringer, snarere tvert imot. Og 
her er vi ved poenget: Er målet estetikk, kan man ved kabling få feltreduksjo- 
ner på kjøpet. Ved kabling oppnår en altså både estetikkforbedringer og 
feltreduksjon, men en bør da holde argumentene fra hverandre. Det er 
rimeligvis fristende å begrunne et egentlig estetisk krav med helseargumen- 
ter. I framtiden må vi imidlertid velge: Har vi et estetisk problem, kan det i 
visse tilfeller være aktuelt å kable. Har vi et helseproblem, vil kabling sjelden 
være et relevant tiltak. 

Estetiske konsekvenser bør altså kunne begrunne differansen mellom kabel- 
kostnader og kostnader ved nye master, f.eks. 10 mill. kr ekstra pr. km til 
kabling minus 1 mill. kr/km til nye master. Estetikken må altså her være verd 
9 mill. kr pr km. 

Konklusjonene så langt blir dermed: 

1. Kabling er ikke uten negative miljøeffekter, noe som begrenser miljønyt- 
ten av slike tiltak. 

2. Kabling er normalt ikke det mest kostnadseffektive tiltak mot magnetiske 
felt. 

3. Kabling som alternativ til luftledning blir normalt krevet ut fra klare 
estetiske argumenter. 

6.4 Kablingsbehov 

Neste spørsmål blir så: hvor ofte gir kraftledninger klare estetiske ulemper og 
hvor ofte kan man derfor forvente kablingskrav? Hvilke typer områder 
kraftledningene går gjennom i Norge, er vist i fig. 2 Ufr. vedlegg). Ledninger 
går i noen grad i bortgjemte skoger og dype daler, men det normale er at 
kraftledninger går i åpne landskap. Dette skyldes dels at det meste av landet 
faktisk ikke er skogkledt, og dels at kraftledningene ofte skal fram til by- 
er/tettsted, omkranset av åpne jordbruksområder. 



55 

Forutsettes det at eksponerte ledninger er estetisk uheldige, blir konklusjonen 
ut fra dette at det ofte er god grunn til å fjerne luftledninger. Om det fantes 
gode alternativer, burde disse velges. Dette gjelder for store deler av det 
eksisterende nett og for nye ledninger. Men her er det et stort "men": Kostna- 
dene ved omfattende kabling vil bli svært store, og i tillegg vil en i noen 
tilfeller få klare tekniske ulemper ved slike løsninger. 

6.5 Kablingskostnader 

Hvor store kostnader en eventuell ny kablingspolicy vil gi, avhenger særlig av 
tre faktorer: 

1. Hvor strenge krav til ulemper stilles før en velger kabling? 

Skal en kable alle steder der det er klar enighet om at luftledning er 
estetisk uheldig (eksempelvis halvparten av total ledningsstrekning)? 
Eller skal en bare kable i eksepsjonelle områder som er regnet å være 
av stor nasjonal verdi (f.eks. noen promiller av ledningsstrekningene)? Å 
svare på dette, vil være et viktig ledd i en utvikling av en eventuell ny 
kablingspolicy. 

2. Skal kravene til kabling være de samme uavhengig av spenningsnivå og 
overføringsbehov eller skal kravene til områdenes unikhet økes i takt 
med økte kabelkostnader? Bør en f.eks. stille mindre krav til områdene 
der anleggskostnadene ved kabling f.eks. er 30% større enn for luftled- 
ning, og langt sterkere krav der kabelkostnadene f.eks. er 400% eller 
1000% sett i forhold til luftledningskostnadene? 

Her reises det også et spørsmål om hva som er miljømessig effektiv bruk 
av penger: Om man for en gitt sum kan velge mellom å kable 1 km av 
en 420 kV ledning eller 10 km av en 132 kV ledning, hva bør en ut fra 
miljø hensyn så velge? 

3. Det tredje vesentlige element i et kostnadsoverslag er om en eventuell 
ny policy med mer kabling skal gjelde for alle ledninger eller bare for nye 
ledninger. 

Konsesjoner skal fornyes og ledninger skal oppgraderes, og ved slike 
anledninger kan det i prinsippet stilles økte miljøkrav, bl.a. krav om kabling 
av visse strekninger. Formelt er det altså en åpning for omfattende kabling 
av eksisterende ledninger, her må en imidlertid vente til konsesjonen skal 
fornyes eller til oppgradering er nødvendig. 
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Et argument for å trekke inn slike anlegg, er at det åpenbart er slik at mye av 
de verste ledningene mht. estetikk (spesielle områder, uheldige løsninger, 
mange berørte) gjelder de eksisterende anlegg. Ønskes god estetisk nytte pr. 
krone innsatt i kabling, kan det derfor argumenteres for at fornyelse av 
konsesjoner og oppgraderinger også bør trekkes inn. Gjør en dette, vil 
imidlertid kostnadene ved et gitt estetisk nivå for kabling øke dramatisk 
sammenlignet med bare å trekke inn de nye anleggene. Å kable mye ved 
nye anlegg og overse de eksisterende, med den begrunnelse at det er de 
nye som gir mest protester og støy, er etter mitt syn ren opportunisme. 

Et økonomisk anslag over mulige framtidige ekstrakostnader tilknyttet kabling 
må ta utgangspunkt i et valg mht. de tre faktorene jeg nettopp gjennomgikk, 
samt kabelrapportens tall for gjennomsnittlige ekstrakostnader etter spenning 
og overføringsbehov. 

Ser en på investeringskostnadene og forutsetter at en fjerdedel av frasestrek- 
ningene kables, kan en ut fra statistikken over antall km konsesjonsgitte 
anlegg, beregne de totale årlige ekstrakostnader, (se fig 3 i vedlegg). 

Beregningen angir kun strørrelsesorden for ekstrakostnadene ved ustrakt 
kabling, men vi ser at kabling av ¼ av nye årlige kraftledningsstrekninger gir 
ekstrakostnader mellom 100 mill. kr og 1,5 mrd. kr pr år. Gjennomsnittet for 
perioden 1981 til 1992 er vel 800 mill. kr pr. år. For perioden 1987-92 er 
gjennomsnittet knapt 500 mill. kr. En fjerdedel kan hevdes å være et noe 
vilkårlig valg, men enhver kan ut fra dette anslå kostnadene ved f.eks. 10% 
eller 40% kabling. 

Trekker man også inn kabling ved fornyelse av konsesjoner, blir tallene langt 
større. I rapporten er det anslått at kabling av hele det eksisterende luftled- 
ningsnettet over 22 kV vil koste ca 260 mrd. kr. Kostnadene ved total 
fornying av disse luftledningene er til sammenligning ca 40 mrd. kr, slik at 
ekstrakostnadene for kabling blir ca 220 mrd. kr. Normal konsesjonstid er nå 
30 år, og regner en at 1 /30 av ledningsstrekningene hvert år fornyes, får vi 
årlige ekstrakostnader på 1,8 milliarder kr ved kabling av en fjerdedel. 

Hvis en bare kabler ¼ av nettet på spenninger opp til og med 132 kV og ikke 
kabler på 300 og 420 kV nivå, blir dette tallet redusert til ca 400 mill. kr pr. 
år. 

For kostnader får vi derfor følgende konklusjoner: 

1. Kabling av en fjerdedel av ledningsstrekningene gir store kostnader også 
ved kabling av kun nye ledninger. 
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2. Kabling av en fjerdedel også ved fornyelse og oppgradering, gir enorme 
kostnader. 

3. Spenningsnivået en kabler på har svært mye å si. Ser en på alle lednin- 
ger over 22 kV, vil 300 kV og 420 kV utgjøre 44% av antall km lednin- 
ger, men 78% av ekstrakostnadene ved kabling. Dette kan tale for å ha 
forskjellig kablingspolicy avhengig av hvilket spenningsnivå en står 
overfor. 

6.6 Konsekvenser av kabling (jfr. fig. 4 i vedlegg) 

Vi har sett på miljøkonsekvensene av kraftledninger og vist at estetikk er den 
desidert viktigste grunn for å velge kabling. Det er også framhevet at det er 
gode estetiske argumenter for å kable store deler av ledningsnettet. 

Vi har sett på kostnadene, som kan bli svært store. Når det gjelder hvem 
som skal betale disse kostnadene og deres konsekvenser for framtidens 
strømpris, viser jeg til neste foredrag. 

De tekniske konsekvenser av omfattende kabling, med redusert leveringssik- 
kerhet, redusert fleksibilitet og behov for ekstrautstyr, er gjennomgått i de 
innledende foredragene. 

Konsekvenser for industrien er også gjennomgått. Omfattende krav om 
kabling kan her, som nevnt få betydning både for etableringsvilje og lokalise- 
ringssted. Hvis krav om kabling blir vanlig, vil dette både kunne gi forsinket 
framdrift, store ekstrakostnader og større usikkerhet. Dette kan til sammen gi 
tvil i industrien om etablering overhodet bør gjennomføres. I alle fall vil det 
kunne bli mindre aktuelt med etablering andre steder enn i sentra eller andre 
steder der det allerede finnes sterk strømforsyning. 

6.7 Noen mulige konklusjoner 

Om vi ut fra denne gjennomgangen skal våge oss på noen konklusjoner om 
framtidig kablingspolicy, har vi følgende punkter: 

1. Kabling gir i regelen positive estetiske konsekvenser. 

2. Kabling er normalt ikke det mest kostnadseffektive tiltak for å redusere 
de magnetiske feltene. 

3. Svært mange steder er det av estetiske grunner ønskelig å unngå 
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luftledninger, men kabling på høyere spenningsnivåer er en svært dyr 
løsning. 

4. Kabling bør også i framtiden reserveres for svært spesielle områder der 
andre løsninger ikke er mulige. 

5. Kravene til områdene som skal kables bør variere med kabelkostnadene. 
Man bør dermed skille mellom spenningsnivåene: Det bør stilles svært 
strenge krav før en kabler på 300 kV og 420 kV spenningsnivå, men mer 
moderate krav ved f.eks. kabling av 22 kV-ledninger. 

6. Vår kablingspolicy bør sikte mot mest mulig estetisk effekt pr. krone 
nedlagt. Dette betyr at det meste av kablingen foretas på de laveste 
spenningsnivåer. 
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6.8 Konsekvenser av økt kabling 

Vedlegg 



Fig. 1: Ulike ulemper ved luftledninger Fig. 2 Hvor går kraftledninger i Norge? 

Tema Type effekt - Bebyggelse, tettsteder 

- Kyst 
Friluftsliv Uønsket inngrep/ 
Naturvern redusert kvalitet/ - Snaufjell 
Kulturminner estetikk 

- Nordlige landsdel 
Jordbruk Redusert produksjon/ 
Skogbruk driftsulemper - Åpent jordbrukslandskap 

Fugl Kollisjon J'I 

- Skog og bortgjemte daler 
0 

Vilt Forstyrrelse 

Bebyggelse Estetikk/ 
magnetiske felt/ Konklusjon: 
arealkonkurranse 

"Dom går mest i oppna landskap" 
Annen arealbruk Arealkonkurranse 



Fig. 3: Årlige ekstrakostnader ved kabling av 
en fjerdedel av ledninger over 22 kV 

45 kV - 132 kV AIie (45 - 420 kV) 

Kun 
nye 100 mill. kr 500 mill. kr 
ledninger 

Fornyelse 400 mill. kr 1,8 mrd. kr 

Nye og 
fornyelse 500 mill. kr 2,3 mrd. kr 

Fig. 4: Konsekvenser av økt kabling 

- Positive miljøkonsekvenser. Estetikk 

- Sterkt øke kostnader 

- Negative tekniske konsekvenser 

- Ulemper for industri 



62 

Norges vassdrags- og energiverk 
Seminar om jordkabel som alternativ til luftledning 

Hamar * Oslo * Bergen * Stavanger 
19.-28. januar 1994 

7. Kabelanlegg og overføringstariffer 

Seksjonssjef Jon Sagen 
Norges vassdrags- og energiverk 



63 

7. KABELANLEGG OG OVERFØRINGSTARIFFER 

Jeg skal avslutte de innledende foredragene på denne konferansen med et 
innlegg om kabling og overføringstariffer.Temaet er åpenbart svært relevant. 
Valget mellom kabel og luftledning påvirker de fleste kostnadsfaktorene som 
inngår i overføringstariffen. Forskjellene i investeringskostnader mellom luft- 
ledning og kabel kan være meget store. Kapitalkostnadene for ledninger 
teller tungt i tariffene. Investeringskostnadene er derfor en kritisk faktor når vi 
skal analysere hvordan valg mellom kabel og luftledning virker inn på tariffe- 
ne: 

Investeringer i nettet kan etter dagens praksis dekkes inn på to alternative 
måter: 

- gjennom overlø ringstariffene 
- med anleggsbidrag. 

Anleggsbidraget er et engangsbidrag som dekker en andel av selve investe- 
ringskostnaden. Anleggsbidrag er mest aktuelt ved anlegg som føres direkte 
fram til en eller få spesifikke kunder. Normalt vil investeringskostnadene 
måtte dekkes inn over tid gjennom overføringstariffene. Kostnader som 
belastes tariffene betales i siste instans av de mange sluttbrukere, som er 
bedrifter og husholdninger. Jeg vil innledningsvis bruke noe tid på å vise 
hvordan investeringskostnader slår gjennom i tariffene, for deretter å illustre- 
re virkninger i kostnadsforkjellene mellom luftledning og kabel. Bruk av 
anleggsbidrag vil jeg komme tilbake til mot slutten av innlegget. 

Beregningsmåten for overføringstariffene er regulert av NVE, og det er 
utarbeidet detaljerte retningslinjer. Investeringskostnader skal aktiveres i 
balansen og periodiseres med årlige avskrivninger og avkastning over 
anleggets økonomiske levetid. Økonomisk levetid skal følge Norenergis 
norm. Levetiden er der angitt til 35 år for linjer og kabler i høyspentnettet. 
Avkastningen er begrenset av en maksimalsats lik statsobligasjonsrente 
pluss en prosent risikopremie. For 1994 er maksimalsatsen 7 prosent. 
Maksimal avkastning forutsetter effektiv drift. Maksimalsatsen er en nominell 
rentesats. Hvis f.eks. prisstigningen i 1994 blir på 2 prosent, vil maksimal 
realavkastning være 5 prosent. 

En slik periodisering av investeringskostnadene (som er i samsvar med god 
regnskapsskikk) betyr at økte kostnader ved kabling slår ut i tariffene over 
tid. Men fordi kapitalkostnader for ledninger er en vesentlig kostnadskompo- 
nent, så vil virkningen av økte investeringskostnader raskt bli betydelige. 

For å illustrere dette har vi konstruert et stilisert eksempel. Eksempelet er 
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valgt slik at det samsvarer med kostnader og tariffer i et typisk regionalnett. 

Vi tar utgangspunkt i et regionalnett der alle ledninger er luftledninger og der 
vi har følgende kostnadselementer omregnet til øre/kWh overført energi i 
nettet: 

øre/kWh 

Driftskostnader ( eks. avskrivninger) 1,5 

Kostnader mot overliggende nett 0,7 

Tapskostnader 0,4 

Kapitalkostnader, ledninger 2,4 

Andre kapitalkostnader (trafoer, bygn.) 1,5 

Overføringstariff 6,5 

Med utgangspunkt i dette eksempelet kan vi beregne virkningen på tariffene 
av at luftledninger over tid erstattes med kabler. Jeg forutsetter at dette skjer 
i takt med de årlige avskrivningene, dvs. at 1 /35 av nettet kables hvert år. 
Kapitalkostnadene er beregnet med en realavkastning på 5 prosent, og vi har 
forutsatt at tap i kabler er halvparten av tap i luftledninger. Driftskostnadene 
reduseres med en effektivitetsfaktor på 1 ,5 prosent i året. Utviklingen i 
tariffene er vist i figur 1 (se vedlegg), for de alternativer at investeringskost- 
nadene ved kabel er henholdvis 2, 4 og 8 ganger kostnadene ved luftlednin- 
ger. 

I den utdelte NVE-publikasjonen er det beregnet at kostnadsforholdet kabel : 
luftledninger er 4:1 ved 132 kV spenning og 8:1 ved 300 kV og 3 kabelsett. 

Ved et kostnadsforhold på 4:1 er tariffene etter 35 år og full kabling økt med 
6,3 øre/kWh sammenlignet med et nett kun basert på luftledninger. Ved et 
kostnadsforhold på 8:1 øker tariffene ved full kabling med en faktor på 2,5 
som gir en økning på 15,6 øre/kWh. En økning på 6 øre/kWh innebærer en 
årlig merutgift på 1.200 kr. for en husholdning med et årsforbruk på 20.000 
kWh. 

Nå kan det hevdes at det er urealistisk å se på virkningen ved 100 prosent 
kabling. La oss derfor se nærmere på konsekvensene ved en kablingsandel 
på 20 prosent. Dette kan være en illustrasjon på en mulig kablingsandel etter 
noen år, dersom det åpnes for utstrakt kabling pga. estetiske hensyn, er 
dette en kablingsandel som raskt kan bli er realitet i regional- og sentral- 
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nettet. I mitt eksempel der kabling introduseres med en faktor på 1 /35 hvert 
år, vil vi ha nådd en kablingsandel på 20 prosent etter 7 år. 

Etter 7 år og 20 prosent kabling er tariffene økt med henholdsvis 1,7 og 4 
øre/kWh for de to alternativene at kostnadsforholdet er 4:1 og 8:1. 

Med en kablingsandel på 20 prosent har tariffene i "vårt" regionalnettet steget 
med 1,7 øre/kWh sammenlignet med et nett med kun luftledninger. I sentral- 
nettet vil tariffene relativt sett øke mer, men fordi nivået i utgangspunktet er 
lavere (sentralnettstariffen var i snitt 1,7 øre/kWh i 1993) vil den absolutte 
økningen bli noe mindre dramatisk. Et rimelig anslag er at tariffene i 
sentralnettet øker med 100 prosent, dvs. at vi også i sentralnettet får en 
økning på 1,7 øre/kWh ved 20 prosent kabling. 

På dette grunnlaget kan vi beregne den samlede økonomiske merbelastnig 
for norske forbrukere ved en kablingsandel på 20 prosent. I beregningen tar 
vi hensyn til at kraftintensiv industri og treforedling typisk tar ut kraft direkte 
fra sentralnettet. For andre kundegrupper vil en kostnadsøkning i sentral- 
nettet slå ut med omlag 50 prosent, mens en kostnadsøkning i regionalnettet 
stort sett slår gjennom til forbruker fullt ut. Dette gir oss følgende årlige 
merbelastning ved 20 prosent kabling i regional- og sentralnettet: 

Forbruk, Tariff økning, Merbelastning, 
TWh øre/kWh mill kr 

Kraftint. og treforedling 34 1,7 578 

Annen næringsvirk- 32 2,6 832 
somhet 

Husholdninger 35 2,6 910 

Sum forbrukere 101 2,3 2.320 

Vi har illustrert at den samlede økonomiske merbelastningen for norske 
forbrukere ved kablingsandel på 20 prosent er formidabel, her beregnet til 
anslagsvis 2,3 mrd. kroner i året. 

Hvis vi igjen regner ut virkningen for husholdning med et årsforbuk på 20000 
kWh, så finner vi en årskostnad på 520 kroner. For en middels stor bedrift, 
som f.eks. NVEs egen bygning som har et årsforbuk på ca 3 GWh, blir 
merkostnaden på 78.000 kroner i året. 

I moderne samfunn vil store investeringsprosjekter ofte føre til betydelig lokal 
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motstand. En årsak er at eventuelle negative effekter av nye kraftledninger 
virker lokalt, mens positive økonomiske effekter ikke gir den samme lokale 
uttelling. Lokale effekter kan ofte motvirkes ved ulike tiltak som øker investe- 
ringskostnadene. Når en vurderer å iverksette slike tiltak må det må gjøres 
en veiing av de postive virkninger lokalt mot de merkostnadene som oppstår 
pga. av ekstrainvesteringene. De negative effektene er ofte lokale, mens 
kostnadene ofte bæres nasjonalt. Nærmiljøet vil derfor ofte ha incentiver til 
særlig å legge vekt på de negative konsekvensene, og mindre vekt på de 
økonomiske konsekvensene av tiltak som skal redusere eventuelle negative 
miljøvirkninger. 

Jeg har ovenfor prøvd å illustrere at merkostnadene ved kabling raskt kan bli 
så store at de gir vesentlige utslag, også for den enkelte bedrift og hushold- 
ning i nærmiljøet. Dersom krav om kabling får gjennomslag et sted, vil dette 
kunne gi føring for mer omfattende kabling generelt, og som jeg har vist, blir 
da de økonomiske konsekvensene for den enkelte gjennom overføringstarif- 
fene raskt av en viss størrelse også ved en relativt beskjeden kablingsandel. 
Dette er kunnskap som må komme fram, og som den enkelte aktør bør 
vurdere som deltaker i beslutningsprossessen. Langsiktige konsekvensanaly- 
ser som også ser på utviklingen i kostnader og tariffer over tid, må være en 
viktig del av beslutningsgrunnlaget for store investeringer i nettet. Det er i 
denne sammenheng riktig å minne på vi alle stiller store krav til leveringsik- 
kerhet- og kvalitet ved den elektriske forsyning. 

Jeg nevnte innledningsvis at bruk av anleggsbidrag kan være et alternativ til 
kostnadsdekning over tariffene. Anleggsbidrag er kun aktuelt for kundespesi- 
fikke anlegg, dvs. anlegg for direkte forsyning av en eller noen få kunder i 
nettet. Anleggsbidrag har således et svært begrenset bruksområde. På 
høyere nettnivå vil anleggsbidrag være aktuelt for direkte tilknytning av ny 
produksjon og større kraftintensive bedrifter, og unntaksvis for tilknytning mot 
andre nett. Anleggsbidraget beregnes i prinsippet som differensen mellom 
nåverdien av framtidige overføringsinntekter fra kunden og investeringskost- 
nadene ved tilknytningen. Retningslinjene for beregning av overføringstariffer 
krever at anleggsbidrag fratrekkes kapitalgrunnlaget for tariffene. Kostnadene 
i nettanlegg som betales med anleggsbidrag vil derfor ikke få noen direkte 
innvirking på nivået på overføringstariffene. Merkostnadene ved kabling vil 
ved bruk av anleggsbidrag bli dekket fullt ut av den/de som vil bli forsynt av 
anlegget. Dette gjelder kapitalkostnadene. I den grad det er forskjeller i tap 
og andre driftskostnader, vil dette selvsagt gi seg direkte utslag i overførings- 
tariffen. De fleste anlegg i et nett er ikke kundespesifikke, og det er derfor lite 
aktuelt å bruke anleggsbidrag. 

Kostnadsforskjellene mellom luftledning og kabel øker med økende spen- 
ningsnivå. I distribusjonsnettet er kostnadsforskjellen vesentlig mindre 
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markant enn på høyere spenningsnivå, og kabling kan under gitte betingelser 
være et økonomisk riktig valg. I tettbygde områder er det også mange 
praktiske hensyn som taler for å velge kabel framfor luftledningr. Allikevel er 
det interessant å se litt på sammenhengen mellom kablingsgrad og overfør- 
ingstariffer i distribusjonsnettene. NVEs statistikk for overføringstariffer gir oss 
anledning til relativt enkelt å illustrere en eventuell sammenheng ut fra 
observerte data. Resultatet er vist i fig 2 (jtr. vedlegg). 

Figuren viser på den vertikale aksen inntekter til distribusjonsverk (beregnet 
som tariffer x omsetning) delt på ledningslengde i de samme verk. Lednings- 
lengde er beregnet uavhengig av om det er kabel eller luftledning, men 
høyspentledninger er gitt en vekt på 2,5 ganger lavsspentledninger. På den 
horisontale aksen måles kabelandelen i de samme verk. 

Figuren viser en klar tendens til at kostnadene pr. linjelengde øker med 
økende andel kabel. Dette resultatet bygger på faktiske kostnader slik de 
framkommer i tariffene fra de enkelte verk, i motsetning til det stiliserte 
eksempelet jeg tidligere har presentert. I praksis ser det derfor ut som om 
omfattende kabling er kostnadsdrivende også i distribusjonsnettene. Nå vil 
jeg understreke at figur 2 gir en svært partiell analyse. Det kan være andre 
kostnadsfaktorer som opptrer samtidig med økt andel kabling, og som 
egentlig forklarer den samvariasjonen som fremgår av figuren. En slik faktor 
kan være at det er byverk som har en stor andel kabling, og at byverk 
generelt har høyere kostnader pr. ledningslengde enn verk med spredtbygd 
bosetning. Men også i byverkene (som er markert særskilt på figuren) er det 
en tendens til at kostnader pr. linjelengde øker med en økende andel kab- 
ling. 

NVE regulerer overføringstariffene gjennom monopolkontrollen. Full kapital- 
avkastning forutsetter effektive investeringer og effektiv drift. Et viktig grunn- 
lag for slike effektivitetsvurderinger er sammenlignende analyser av kost- 
nadsnivået i de enkelte nett, såkalt målestokkonkurranse. Et sentralt spørs- 
mål er om en i slike sammenligninger skal ta hensyn til at verk med høy 
andel kabling ofte har høyere kostnader og tariffer enn andre verk. Vår 
konklusjon er at en generelt ikke bør ta direkte hensyn til kablingsandelen, 
men søke å trekke inn objektive faktorer. Abonnenttetthet kan være slik 
faktor og en kan på denne måten få tatt hensyn til at kabling på lavere 
spenningsnivå kan være nødvendig i svært tettbygde områder. Det synes 
allikevel å være et behov for mer klargjørende kriterier for når kabling er et 
riktig alternativ til luftledninger. Dette gjelder på alle spenningsnivåer. For 
netteiere som pådrar seg høyere kostnader og tariffer enn sammenliknbar 
rett fordi de selv velger å kable mer enn andre, kan resultatet bli at de må 
akseptere en lavere avkastning på kapitalen enn det som ligger i de normer- 
te satser. 
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7. Kabelanlegg og overføringstariffer 

Vedlegg 
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Overføringspris ved alternativ kabelkostnad . Årlig invest.= årlig avskr. 
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