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Om forprosjektrapporten
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Vedlegg

Rapporten beskriver trasé og kostnader for 
jordkabel mellom Hatteland og Tjøtta.

Forprosjektet har verifisert og justert trasé, 
samt utført nødvendig beregninger med 
tanke på termiske egenskaper og 
anbefalte grøftsnitt. 

Muligheten hensyntar også fellesføring 
med KE nett. 

Det er viktig å vurdere denne rapporten 
som et forprosjekt på overordnet nivå og 
ha med seg at det vil være behov for 
detaljprosjektering i forbindelse med 
eventuell videreføring av prosjektet.

Forprosjektrapporten er tenkt som 
beslutningsunderlag for Klepp kommune.



Trasé, totalt 6km lengde
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Bilder fra traséen
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Tekniske føringer for rapporten

• Systemspenning på overføringslinjer skal være 132kV

• To kabelsett 3x1x1600mm2 Al TSLF (høyspent) med likt fordelt overføringsevne

• Kabel skal ha samme overføringsevne som luftledning

• Forlegningsdybde i dyrket mark: 1,5m

• Temperaturberegninger viser konstant last på kabler

• I tillegg er følgende vurdert:

• Magnetfelt

• Antall skjøtepunkter 

• Termiske snitt

• Temperaturprofiler
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Kabelgrøft / grøftesnitt

Standard grøft 1,5m overdekning i dyrket mark

Grøfteoppbygning 1,0m overdekning i veg el.l
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Anleggsbelte ca 16m (eksempel illustrasjon for regionalnettskabel)

Temperaturprofil i grøft (her vist ved ev. fellesføring med KE nett)



Hensyn / interessenter

• Konflikt i grøftene / eksisterende infrastruktur

• Grunneiere (Lnett og KE nett har ivaretatt befaringer med berørte grunneiere)

• Vegeier / kryssing av veg 

• Kulturminner – hensyn / arkeologiske registreringer

• Eksisterende reguleringsplaner

• Anleggsveier / rigg og omkjøring

• KE Nett (muligheter for fellesføring)
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Dialog med kabelleverandører

På grunn av markedssituasjon er det noe uforutsigbar leveringstid på kabel og det har vært utfordrende å innhente nødvendig underlag. 

• Sweco har etterspurt pris og leveringstid fra 4 leverandører

• To leverandører kan ikke levere kabel på gitt spenningsnivå

• En leverandør kom aldri med konkret svar ut over «lang leveringstid». Mottok ikke pris til tross for flere purringer.

• En leverandør kontaktet sin produsent og vi fikk da oppgitt pris samt leveringstid på ca ett år

• Lnett markedsundersøkelse

• 3 av 4 tilbydere av kabel responderte

• Resultatene er sprikende med leveringstid på mellom 9 mnd – 2 år

• Konklusjon

• Det er rimelig å anta minimum 1 år leveringstid

• Usikkerhet pris ivaretatt i usikkerhetsanalyse8



Estimat

Kostnadsestimat, oppsummering Hjelpeark

Som grunnlag for estimatet ligger mange hjelpeark med 
detaljerte utregninger av mengder og priser.
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Beskrivelse Sum eks mva

Kabelgrøft og legging av kabler 11 539 340

Tillegg kabelgrøft i jordbruksmark 4 101 140

Kryssing / graving i veger 1 823 679

Rigg og drift for grunnarbeid 6% 17 464 159 1 047 850

Uforutsett for grunnarbeid 15% 18 512 009 2 776 802

Levering av kabler og El-materiell 40 398 000

Kapitalkost / forsikring materiell 1 211 940

Entreprisekostnad 62 898 751

Byggherrekostnad 15% 62 898 751 9 434 813

Arkeologiske registreringer 3 503 682

Prosjektkostnad u/ mva 75 837 246
Utdrag av hjelpeark



Usikkerhetsanalyse

Usikkerhetsanalyse ble gjennomført 26.09.22 sammen med relevante representanter fra Lnett, KE nett og Sweco og er oppsummert rapport.
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Hovedresultat

Prisnivå 2022

Grunnkalkyle 75,8 mNOK

P50 styringsramme* 77,9 mNOK

Forventet kostnad 78,5 mNOK

P85 styringsramme 88,2 mNOK 

Standardavvik 9,3 mNOK

Relativt standardavvik 12 %

Markedssituasjonen er den den dominerende usikkerheten. Pris på kabel er en betydelig andel av kostnaden og 
påvirkes av pris på råvarer, valuta, konkurransesituasjon o.l. 



Estimat luftledning

Estimat for luftledning er kalkulert av Lnett og oversikten under viser forventet merkostnad for Klepp kommune ved å legge 
kabel i jord versus planlagt luftledning. 

* Estimat, basert på tabell avsnitt 6.2 i forprosjektrapport

** Estimat utarbeidet av Lnett 21.09.2022, basert på snittmeterpris for prognose for prosjekt Opstad - Håland (359711 v9), og innkomne tilbud knyttet til denne konkurransen. Snitt
meterpris er ganget opp med estimert lengde for dette prosjektet 5761 meter

*** Det er ikke utført usikkerhetsanalyse for linje estimatet og det er derfor benyttet samme prosentvise påslag på P50 og P85 estimatene som resultatet fra usikkerhetsanalyse på
jordkabel
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Beskrivelse Grunnkalkyle P50 P85
Prosjektkostnad jordkabel* 75 837 246 77 900 000 88 200 000
Fratrekk linje og endemaster** 34 740 000 35 700 000*** 40 000 000***

Merkostnad for kabel 
(investeringstilskudd fra Klepp kommune)

41 097 246 42 200 000 47 800 000
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Spørsmål?
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