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Forord
Lyse Elnett AS omsøker med dette endringer til tidligere omsøkte “Ny 132 kV kraftledning
Dalen–Veland-Hjelmeland samt nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner”.
Foreliggende søknad omfatter en endring av Hjelmeland transformatorstasjon og spesifisering
av tverrsnitt for linetråd mellom Veland og Hjelmeland samt endringer av tidligere omsøkte
riggplasser der en justeres i omfang, en ny tilkommer og en trekkes.
De omsøkte tiltakene vil berøre Hjelmeland og Strand kommuner i Rogaland fylke.
Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler
den i henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring ved behov.
Eventuell høringsuttalelser sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
E-post: nve@nve.no
Saksbehandler i NVE: Katrine Stenshorne Odenmarck, e-post kast@nve.no.
Informasjon om prosjektet finnes på https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/.

Sandnes, desember 2020

Håvard Tamburstuen
Administrerende direktør
Lyse Elnett AS

Forsidefoto: 3D modell nye Hjelmeland transformatorstasjon (Norconsult)
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Sammendrag
Lyse Elnett søkte i desember 2019 om konsesjon for ny 132 kV kraftledning Dalen-Hjelmeland
samt ny Hjelmeland transformatorstasjon. I september 2020 ble det tilleggssøkt trasealternativ
Paddevatnet-Ingvaldstad-Skodbraud og endringssøkt trase Holta-Veland-Holtavatnet samt ny
Veland transformatorstasjon.
I forbindelse med detaljprosjektering av Hjelmeland transformatorstasjon har man funnet
mulighet for å redusere størrelsen på bygget og forenkle bryteranlegget for 132 kV. Dette
medfører betydelig reduksjon i kostnader for stasjonen. Det er gjort oppdaterte beregninger av
støy fra stasjonen som en følge av endringene, og støybildet er ikke betydelig endret fra tidligere
planer.
Tverrsnitt for linetråden mellom Veland og Hjelmeland er vurdert på ny. I tidligere søknader har
det vært aktuelt å benytte enten 444 AL 59 eller 685 AL 59. Nå har man gjort nye beregninger,
og det er hensyntatt høyere islast enn tidligere. Det fremstår rasjonelt å benytte 685 AL 59 på
hele strekningen fra Veland til Hjelmeland.
Etter vurdering av høringsinnspill fra søknaden i september 2020 har det også blitt funnet grunn
til å omsøke et nytt riggområde ved Holtavatnet, utvide et tidligere omsøkt område ved
Ingvaldstad samt trekke et omsøkt riggområde på Byrkja.
Endringene beskrevet i denne søknaden ser ikke ut til å gi endrede konsekvenser sammenlignet
med det som er beskrevet i tidligere søknader.
Fremdriften for prosjektet vil ikke endres, og det tas sikte på å sette nye transformatorstasjoner
og kraftledning i drift i siste halvdel av 2023.
Et kart over området med markeringer av de aktuelle tiltakene er vist på neste side.
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1. Bakgrunn
Lyse Elnett søkte i desember 2019 om konsesjon for ny 132 kV kraftledning Dalen-Hjelmeland
samt ny Hjelmeland transformatorstasjon. I september 2020 ble det tilleggssøkt trasealternativ
Paddevatnet-Ingvaldstad-Skodbraud og endringssøkt trase Holta-Veland-Holtavatnet samt ny
Veland transformatorstasjon.
I forbindelse med detaljprosjektering av Hjelmeland transformatorstasjon har man funnet
mulighet for å redusere størrelsen på bygget og forenkle bryteranlegget for 132 kV. I tillegg er
tverrsnitt for linetråden mellom Veland og Hjelmeland vurdert på ny og valgt til 685 AL 59. Videre
har man etter høringsinnspill fra søknaden i september 2020 funnet grunn for å trekke et omsøkt
riggområde, utvide et tidligere omsøkt samt omsøke et nytt riggområde.
De endringssøkte tiltakene vil ligge i Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke.

1.1 Kort beskrivelse av søker
Søker er Lyse Elnett AS (org.nr 980 038 408), senere betegnet som Lyse Elnett. Lyse Elnett er
et selvstendig selskap i Lyse-konsernet, hvor 100 % av aksjene eies av Lyse AS. Lyse AS eies
av 12 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har forretningsadresse i Sandnes kommune og
ledes av administrerende direktør Håvard Tamburstuen.
Lyse Elnett har ansvaret for koordinering av kraftsystemplanleggingen i Sør-Rogaland.
Selskapet har ca. 350 medarbeidere, vel 150.000 nettkunder, distribusjonsnett i 9 kommuner og
eier og drifter store deler av regionalnettet i Sør-Rogaland.
Spørsmål til Lyse Elnett vedrørende søknaden kan rettes til:
Funksjon/stilling

Navn

Tlf.nr.

E-post

Prosjektleder

Torbjørn Grødem

51 90 86 19

torbjorn.grodem@lyse.no

Grunneierkontakt

Andreas Janson

40 87 38 70

andreasj@lyse.no

Myndighetskontakt

Børre Dybesland

50 90 80 61

borre.dybesland@lyse.no
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2. Søknader og formelle forhold
2.1 Søknad om konsesjon
Lyse Elnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende
elektriske anlegg:
•

•

Ny Hjelmeland transformatorstasjon, endringssøkes.
o 132 kV AIS koblingsanlegg med én kombinertbryter.
o En stk. 132/22 kV transformator med ytelse 32,5 MVA.
o Nødvendig høyspenningsanlegg.
o Bygg med grunnflate 460 m² og høyde opptil 13 m.
Ny kraftledning 132 kV Veland-Hjelmeland.
o Strømførende ledning 685 AL 59.

Endringene ved nye Hjelmeland transformatorstasjon er nærmere beskrevet i kapittel 3.1, mens
strømførende ledning omtales i kapittel 3.2.

2.1.1 Riggplasser
For å kunne gjennomføre bygging av tiltaket omsøkes etablering og bruk av midlertidige
riggplasser samt etablering av kjørespor, bygging av midlertidige anleggsveier og bruk av private
veier inn mot traseen.
Endringer av aktuelle riggplasser er omtalt i kapittel 3.3. og vist i vedlegg 9-10.

2.2 Søknad om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse
Lyse Elnett ønsker å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler
ikke oppnås, søkes det i medhold av oreigningslovens § 2, punkt 19, om tillatelse til
ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge, drive og vedlikeholde de
elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport og deponering
av masser.
Det omsøkes rett til å etablere nødvendige riggplasser og eventuelle deponier i forbindelse med
anleggsvirksomheten (kapittel 3.3 og vedlegg 9-10). Slike plasser tilpasses stedlige forhold, og
vil normalt bli fjernet etter at byggearbeidene er ferdige.
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2.2.1 Forhåndstiltredelse
Lyse Elnett ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25 slik
at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt.
Forsyningssituasjonen i Hjelmeland og Strand er svært anstrengt, og det aktuelle prosjektet er
viktig for å sikre området tilstrekkelig forsyningskapasitet. Det er således viktig å kunne
påbegynne byggearbeidene så raskt som mulig etter at en eventuell anleggskonsesjon er gitt.

2.3 Nødvendige tillatelse etter annet lovverk
2.3.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner
Behov for registreringer av ny og utvidet riggplasser vil bli avklart med
kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8 og 9
oppfylles før anleggsstart. Det planlegges oppstart av disse undersøkelsene for hele strekningen
Dalen-Veland-Hjelmeland i første halvdel av 2021. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det
nødvendig å justere de omsøkte tiltakene.

2.4 Tidsplan
Tidsplanen for prosjektet endres ikke som følge av denne endringssøknaden, se også Tabell 1.
Tabell 1 Hovedtrekkene i en mulig tidsplan for Dalen-Veland-Hjelmeland
Aktivitet

2019

2020

2021

2022

2023

Søknad / tilleggssøknad
Konsesjonsbehandling NVE
Detaljering, anskaffelse og
forberedelse bygging
Bygging
Idriftsettelse

2.5 Kostnader
Endringene i denne søknaden reduserer den totale kostnaden for prosjektet Dalen-VelandHjelmeland fra 466 MNOK (september 2020) til 421 MNOK (desember 2020). En detaljering av
dette fremkommer i egen oversikt i vedlegg 12.
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3. Beskrivelse av endringene
3.1 Hjelmeland transformatorstasjon
Stasjonsbygget på Hjelmeland reduseres i bredde fra opprinnelig søknad. Bygget vil nå være ca.
12 m bredt. Reduksjonen er et resultat av å tilpasse bygget til et 22 kV koblingsanlegg med
gaffelbrytere kontra et anlegg med tobrytersystem som krever større bredde. I Figur 1
fremkommer opprinnelig omsøkt grunnflate og plassering sammen med den oppdaterte
stasjonen sin grunnflate og plassering. Tegningen følger også som vedlegg 1. Endringen
medfører også mindre grunnarbeid på arealene rundt stasjonsbygget.

Figur 1 Sammenligning av opprinnelig og oppdatert Hjelmeland transformatorstasjon

Opprinnelig var det søkt om to transformatorer med tilhørende transformatornisjer. Nå omsøkes
det kun én transformator, og det bygges dermed bare én transformatornisje. Det vil utføres
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grunnarbeid og etableres fundament for ytterligere en transformatornisje, men fullføring av
transformatornisje nummer to vil avventes til lastutviklingen i området tilsier det. Grunnflaten for
en transformatornisje reduseres fra tidligere 10 x 10 m til 10 x 8 m.

Figur 2 Situasjonsplan nye Hjelmeland transformatorstasjon

Oppdatert situasjonsplan vises i Figur 2 samt vedlegg 2. Eiendomsgrensen justeres noe fra
opprinnelig søknad. Nå inkluderes et mindre areal som ellers ville bli liggende mellom tomt for
transformatorstasjonen og vegen langs eiendommen. Dette medfører at arealbehovet for
Hjelmeland transformatorstasjon økes fra opprinnelig 4600 til 4900 m².
Siden det kommer én kraftledning inn til stasjonen, og det er kun én transformator som
installeres, er det ikke behov for et koblingsanlegg med samleskinne for 132 kV. Det omsøkes
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derfor en utendørs luftisolert bryter for å kunne skille kraftledning og transformator ved behov,
for eksempel ved vedlikeholdsarbeid. Koblingsanlegget plasseres i tilknytning til kabelendemast
innenfor eiendomsgrensen. Koblingsanlegg med samleskinne kan etableres innvendig i
stasjonsbygningen når behovet tilsier det.
Det er gjort en oppdatert støyvurdering av Hjelmeland transformatorstasjon siden plassering av
bygget er noe endret på eiendommen. Det er lagt til grunn én transformator i den oppdaterte
vurderingen. Ingen boliger i området har beregnet støynivå over målsettingsnivået på 30 dB.
Oppdatert støyvurdering finnes i vedlegg 3. Se også kart med støynivå i Figur 3.

Figur 3 Støynivå fra nye Hjelmeland transformatorstasjon

I det luftisolerte utendørs bryteranlegget kan det forekomme maksimalnivå for støy ved betjening
av bryteren. I forbindelse med søknaden fra september 2020 fulgte det en støyrapport der støy
fra slik bryter ble omtalt. Rapporten finnes også i vedlegg 4 til denne søknaden. Som beskrevet i
rapporten kan betjening av bryteren gi overskridelser på natt dersom støyfølsom bebyggelse
ligger nærmere enn 400 m, som er tilfellet for dette alternativet. Lyse Elnett vil påpeke at
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betjening av den aktuelle bryteren etter anlegget er satt i drift vil skje svært sjelden. Det vil kun
være aktuelt i forbindelse med planlagt vedlikehold og ved eventuelle feilsituasjoner.
Hyppigheten antas å være mindre enn én gang per år.
Det er satt opp en liste med eiendommer innenfor 50 m fra Hjelmeland transformatorstasjon i
vedlegg 11. Disse vurderes å kunne være aktuelle parter å varsle om de omsøkte endringene.
Nye Hjelmeland transformatorstasjon vil driftes i henhold til klasse 1, jf.
kraftberedskapsforskriften § 5-2. Den vil likevel tilrettelegges for en senere endring til klasse 2,
da blant annet en økning i transformatorytelse vil kunne utløse dette.

3.1.1 Koblingsanlegg 132 kV
Én luftisolert kombinertbryter, DCB, plassert utvendig på eiendommen. Bryteren står mellom
kraftledning og transformator. Se enlinjeskjema i vedlegg 14. Det tilrettelegges for en senere
endring til gassisolert koblingsanlegg med samleskinne plassert inne i stasjonsbygningen.
Endringen vil utløses ved for eksempel flere transformatorer eller også flere kraftledninger til
eller fra transformatorstasjonen.

3.1.2 Transformatorer
Hjelmeland transformatorstasjon omsøkes med én 32,5 MVA transformator med omsetning
132/22 kV. Det tilrettelegges for senere utvidelse med ytterligere en transformator.

3.1.3 Bygg
Det nye stasjonsbygget vil oppføres etter gjeldende byggeteknisk forskrift (TEK 10 eller
eventuelt TEK 17) så langt det passer for byggets formål. Bygningen vil sikres i henhold til
beredskapsforskriften klasse 1, men tilrettelegges for en overgang til klasse 2 senere. Bygget vil
ha et arealbehov på ca. 460 m2, inklusive transformatornisje, og være i to etasjer. I tillegg vil det
etableres kabelkjeller under deler av anlegget. Utover de elektrotekniske anlegg vil bygget
utrustes med nødvendige servicerom.
Transformatornisje plasseres mot vest. 22 kV anlegget vil plasseres i første etasje, mens det vil
være plass for fremtidig 132 kV anlegg i andre etasje.
Lyse Elnett har arbeidet med å finne et felles arkitektonisk utformingsuttrykk som kan harmonere
og tilpasses med plasseringen i terrenget. På overordnet nivå planlegges stasjonen utformet
som vist i Figur 4. Ytterligere illustrasjoner av stasjonen fra ulike innsynsperspektiv er vist i
vedlegg 5-8. Høyden på bygget estimeres til å bli ca. 13 m. Endelig utforming vil beskrives i
MTA-plan for prosjektet.
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Figur 4 Nye Hjelmeland transformatorstasjon med luftisolert utendørs kombinertbryter i vinterdrakt

3.1.4 Masseutskifting
Ny løsning for Hjelmeland transformatorstasjon medfører betydelig redusert behov for
grunnarbeid. Søndre del av eiendommen hvor endemast for kraftledningen plasseres vil
beholdes i større grad som i dag. Her hadde man tidligere tenkt å sprenge seg ned til samme
nivå som delen hvor bygget plasseres. Det er estimert en reduksjon i uttak av fjell fra tidligere
ca. 15000 m³ til nå ca. 5000 m³. Dette utgjør anslagsvis 2,5 MNOK i sparte kostnader alene.

3.2 Trådtype for strekning Veland-Hjelmeland
Det er i tidligere søknader beskrevet bruk av enten 444 AL 59 eller 685 AL 59 på strekningen
mellom Veland og Hjelmeland. Lyse Elnett vil nå omsøke bruk av 685 AL 59 på hele
strekningen.
I preliminære beregninger antok man linetype 444 AL 59 kunne benyttes på strekningen. Videre
detaljering og beregning viser nå at linetype 444 AL 59 får en høyere utnyttelse enn hva som er
tillatt iht. NEK 445; 80 % av mekanisk bruddlast. Dette er grunnet høyere islast enn forventet.
Dette gjelder delstrekninger mellom Veland og Paddevatnet og alternativ 1.1.B mellom
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Ingvaldstad og Skodbraud. Det er i tillegg behov for grovere linetverrsnitt enn 444 AL 59 i
fjordspennet over Årdalsfjorden pga. strekkreftene.
Det er mulig å øke bruddstyrken på kraftledningen ved å sette inn flere master. På strekningen
Veland-Paddevatnet medfører dette sju ekstra mastepunkt. Dette er grovt kalkulert til å utgjøre
2,8 MNOK ekstra. For alternativ 1.1.B mellom Ingvaldstad og Skodbraud må det inn én ekstra
mast, til 0,4 MNOK. For alternativ 1.1 mellom Ingvaldstad og Skodbraud trenger man ikke ekstra
mast. Denne løsningen medfører dermed en ekstra kostnad på 2,8-3,2 MNOK avhengig av
trasealternativ.
Alternativt kan man øke linetverrsnittet og benytte 685 AL 59 på strekningen VelandPaddevatnet, over Årdalsfjorden og eventuelt 1.1.B dersom den blir konsesjonsgitt. Da vil det
ikke være nødvendig å sette inn flere master. Dette er estimert å utgjøre ca 0,8-1,0 MNOK. Det
fremstår dermed mest rasjonelt å øke linetverrsnittet til 685 AL 59 sammenlignet med å sette inn
flere master og benytte 444 AL 59.
Skal man først øke linetverrsnitt på deler av strekningen mellom Veland og Hjelmeland, har det
også blitt vurdert å gjøre det på hele strekningen for å kunne nytte den økte overføringsevnen.
Differansen mellom å øke tverrsnittet der bruddlast krever det og på hele strekningen er estimert
til mellom 0,5 og 0,7 MNOK, avhengig av trasealternativ. Differansen kan bli mindre, da
potensiell gevinst av enklere logistikk, anskaffelse og bygging med færre forskjellige
komponenter ikke er hensyntatt foreløpig. Siden overføringsevnen går betydelig opp med å øke
tverrsnittet fra 444 AL 59 til 685 AL 59 og i tillegg vil redusere nettapene noe, betrakter Lyse
Elnett det til å være rasjonelt å benytte 685 AL 59 på hele strekningen fra Veland til Hjelmeland.

3.3 Riggplasser
Som følge av innspill i høringen av søknaden fra september 2020 søker Lyse Elnett om en ny
riggplass R6A, utvidelse av tidligere omsøkte riggplass R14 samt å trekke riggplass R17.
Riggplassene er nærmere beskrevet nedenfor, og viser på kart i vedlegg 9-10. Berørte
eiendommer er listet i vedlegg 11.

3.3.1 Riggplass R6A
I forbindelse med høring av tilleggssøknaden fra september 2020 ble det gitt høringsinnspill til et
nytt riggområde like ved tidligere omsøkt R6 sør for Holtavatnet. Det nye området er benevnt
R6A og er vist i Figur 5. Adkomst til området vil være via tidligere omsøkt V15.
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Figur 5 Riggplass R6A ved Holtavatnet

3.3.2 Riggplass R14
Riggplass R14 er omsøkt i tidligere søknad. Den ligger øst for rv. 13 ved Ingvaldstad. Det ligger
godt til rette for å utvide omsøkt areal og på den måten gjerne redusere behovet for andre
riggplasser. Området er delvis et masseuttak og det ligger sentralt til med eksisterende adkomst
fra rv. 13. Grunneier og kommune har uttalt seg positive til R14. Se aktuelt område i Figur 6.

3.3.3 Riggplass R17
Opprinnelig omsøkt riggplass R17 er på beitemark ved Byrkja. Grunneier ønsker så langt mulig
å unngå rigg på arealet for å ha beiteareal tilgjengelig. Lyse Elnett ser i ettertid at en kan løse
behov for areal fra andre lokasjoner og trekker derfor dette riggområdet fra søknaden. Se aktuelt
område i Figur 6.
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Figur 6 Riggplass R14 ved Ingvaldstad og R17 ved Byrkja
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3. Støyvurdering oppdatert notat for nye Hjelmeland transformatorstasjon
4. Støyvurdering hovedrapport for nye Hjelmeland transformatorstasjon
5. Fasade nye Hjelmeland transformatorstasjon sett fra nordvest
6. Fasade nye Hjelmeland transformatorstasjon sett fra nordøst
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11. Liste over berørte eiendommer

Underlagt taushetsplikt etter kbf § 6-2.
Unntatt offentlighet etter offl § 13 første ledd.
12. Kostnader Dalen-Veland-Hjelmeland
13. Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg nye Hjelmeland transformatorstasjon
14. Enlinjeskjema nye Hjelmeland transformatorstasjon

Ny 132 kV kraftledning Dalen-Veland-Hjelmeland samt nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner

