
Fornying Maudal – Seldal 



Viktige  

stikkord 

• FORSYNINGSSIKKERHET 

 

• FORNYBAR ENERGI 

 

• VERDISKAPNING 



Historie 
 

• Gilja Vindkraftverk søkte om konsesjon i 2008 

 

• Lyse Elnett søkte i 2011 NVE om konsesjon for erstatte linjen fra 1930 med ny 132 

kV-linje 

 

• Lyse Elnett mottok i 2013 krav om tilleggsutredninger basert på høringsuttalelser 

 

• Fred Olsen Renewables fikk tildelt endelig konsesjon 13.6.2016  

 

• Tilleggssøknad er planlagt oversendt våren 2017 

 

 



• Endrede forutsetninger siden 2011 

gjør at Lyse Elnett i dag mangler 

kapasitet mellom Seldal og 

Stokkeland for vindkrafttilknytning 

 

• Vurderinger av mulige løsninger pågår 

 

• Tilleggssøknad Gilja-Seldal sendes 

NVE når eventuelle løsninger inn til 

Tronsholen/Stokkeland er avklart 

 

• Parallell vurdering av om 

tilknytningsløsing for nye vindparker er 

samfunnsmessig rasjonell.  

 

Utfordringer mellom Seldal og Stokkeland 



Dagens strømnett 

• To 50 kV strømlinjer fra hhv. 

1930 og 1949 mellom Maudal 

og Oltedal i Gjesdal 

 

• Transformatorstasjoner Gilja og 

Oltedal og ca 25 km luftlinje 

 

• Hovedfunksjon: 

– tilknytning av kraftverk (Maudal 

og Oltedal, samt flere 

småkraftverk) 

– forsyning av Gilja, Frafjord, 

Dirdal, Hunnedalen og Maudal 



Hvorfor bygge nytt?  

1. Tilknytning av ny fornybar energi  

• Gilja Vindkraftverk 135 MW – 

konsesjon 

• Sandnes Vindkraftverk 70 MW – 

klagebehandling pågår i OED 

 

2. Alder på dagens strømlinjer 

• Fra 1930 og 1949 

• Delvis utgått på teknisk levetid 

 

• For å sikre strømforsyning til Gilja blir 

reserve (22 kV) etablert 

 



Omsøkt løsning fra 2011 
 



Krav om tilleggsutredninger 
 

 Trasé for ny linje 

- avstand bebyggelse Øvre Maudal 

- forbi skole i Dirdal: følge sydlig dalside 

- Røyrdalen: dyrket mark 

- Rage til Seldal: vurdere gå øst for Kvelvane 

 Gilja og Seldal transformatorstasjoner  

 Systemmessige vurderinger  

- trinnvis utbygging 

- konsekvenser av at vindkraftverk ikke realiseres 

 



Nye traseforslag: 



Meld.St.14 (2011-2012) 

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet 

Regionalnettet:  
For nett fra over 22 kV og til og 

med 132 kV skal luftledning 

velges som hovedregel. 



Mange hensyn å ta 

Når løsninger skal vurderes 

må en ta hensyn til: 

 

• Eksisterende linjenett  

• Arealplaner  

• Eksisterende boligområder, 

næring, natur og friluftsliv, 

kulturminner osv. 



Eksempel på type master 

• 50 kV – gjennomsnittlig mastehøyde ca15 m 

• 132 kV – gjennomsnittlig mastehøyde ca 20 m 



Eksempel på type 

stasjon med utendørs 

koblingsanlegg (AIS) 



Eksempel på 

type stasjon 

med innendørs 

koblingsanlegg 

(GIS) 



Fremdriftsplan (ved vindkraft) 

• Vurderer om en skal ha ytterligere 
tilleggsutredninger 

• NVE fatter vedtak 

Vedtak 

• Planlegges sendt vår 2017 
• Offentlig høring høst 2017 

Tilleggssøknad 

• Bygging ny linje +evt Seldal 2019-2020  
• Riving Maudal I og II 2025-2030 

Byggeperiode 



Fremdriftsplan (ingen vindkraft) 

• Vurderer om en skal ha ytterligere 
tilleggsutredninger 

• NVE fatter vedtak 

Vedtak 

• Planlegges sendt vår 2017 
• Offentlig høring høst 2017 

Tilleggssøknad 

• Bygging ny linje Maudal til Rage 2022-2025 
• Riving Maudal I og II 2025-2030 

Byggeperiode 



Følg fremdriften på vår nettside: 

www.lysenett.no/maudal-seldal/ 


