
Ny 132 kV kraftledning Dalen - Hjelmeland

Åpent møte kommunestyresalen Strand kommune 03.09.2019



Velkommen

Agenda for møte:

• kl.19:00-19:05 

Velkommen

• kl.19:05-20:00 

Lyse Elnett presenterer sine planer

• Kl. 20:00-20:30 

Pause med bevertning

• Kl. 20:30-21:30 

Eventuelle spørsmål fra salen



Viktige 

stikkord

• FORSYNINGSSIKKERHET

• FORNYBAR ENERGI

• VERDISKAPNING

• ALDER/REINVESTERINGSBEHOV



Sikre god forsyningssikkerhet for framtiden

Strømnettet er samfunnskritisk

infrastruktur og bærebjelken i et 

moderne samfunn. 

Uten god nok forsyningssikkerhet kan vi 

oppleve:

• At antall feil øker

• Flere større og alvorlige feil

• Langvarige strømbrudd

• Begrensninger mht. tilknytning

• Strømrasjonering



I dag 50 kV – framtid132 kV • Vi må bygge et helt nytt nett 

dimensjonert for 132 kV

• Dagens strømlinjer må bli 

stående til nye strømlinjer er 

bygget og satt i drift for å 

sikre god forsyningssikkerhet. 

• Må ta hensyn til eksisterende 

distribusjonsnett 

132 kV 50 kV



Overordnede føringer

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. 



• Kryssing av eksisterende linjer og for mange vinkler.

• Nye forbindelser bygges som enkeltkurs.

• Terreng og klima (eks. ras og klimalaster)

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder unngås.

• Færrest mulig boliger innenfor 50 m fra senter 

linjetrase. 

• Vernede områder unngås.

• Større kulturminneflater unngås. 

• Traseer med lav synbarhet i terrenget.

• Populære turområder unngås.

• Detaljprosjektering av traseer vil tilstrebe å redusere 

ulemper for landbruksdrift.

Hensyn som vurderes ved plassering av nye linjer



Eksempel på type master

• 132 kV – mastehøyde 

mellom 18-28 meter

Gjennomsnitt mastehøyde på dagens 

50 kV kraftledning er 12 meter



Meldte løsninger 

Veland-Hjelmeland

• Mai 2018 - melding med 

forslag til utredningsprogram 

• Desember 2018 - fastsatt 

utredningsprogram 



Nettplan Ryfylke

Vedtatt i Lyse Elnett mai 2019:

– Veland legges ned som transformeringspunkt for overordnet distribusjonsnett, ved 

overgang til 132 kV (stasjonsbygg kan muligens bli gjenbrukt som koblingsstasjon 

for HS distribusjonsnett, 11 og 22 kV)

– Ny transformatorstasjon i Hjelmeland driftes på 132 kV fra oppstart

– Trinnvis utbygging av nytt 132 kV nett i Ryfylke frem til 2030

– Ny Årdal transformatorstasjon avventes foreløpig



Hvorfor Dalen-Hjelmeland?

• Øker kapasitet i 50 kV anlegg (laster av 

eksisterende 50 kV nett i Ryfylke), og bedrer 

dermed totalkapasiteten i Ryfylke vesentlig

• Unngår midlertidig drift av nytt anlegg på 50 kV

• Unngår utkobling av nye Hjelmeland 

transformatorstasjon i en lengre periode ved 

omlegging fra 50 kV til 132 kV

• Reduserer kostnader ved at en ikke trenger 

omkoblbare transformator(er) på 132/50 kV

• Unngår kostnader knyttet til innsløyfing av 

Veland



Endringer av opprinnelig plan

• Ny 132 kV linjeforbindelse mellom Dalen og Hjelmeland planlegges ferdig bygd innen 

2023

• Planlagt 132 (50) kV linje mellom Holtavatnet og Veland transformatorstasjon utgår

• Områder som i dag blir forsynt fra Veland transformatorstasjon vil i fremtiden bli forsynt 

fra Tau og eventuelt Årdal transformatorstasjon

• Det arbeides med å se på hva som må gjøres av oppgraderinger i høyspent 

distribusjonsnett (linjer, kabler og nettstasjoner) som følge av at Veland 

transformatorstasjon blir lagt ned



Status

• Lyse Elnett har i møte med NVE avklart 

at vi kan konsesjonssøke strekningen 

Dalen-Hjelmeland, selv om ikke hele 

strekningen er meldt

• Konsekvensutredning Veland-Hjelmeland 

utvides til å omfatte hele strekningen 

Dalen-Hjelmeland

• Vedtatt utredningsprogram vil gjelde for 

Dalen-Hjelmeland

• NVE forutsetter god lokal prosess 

• Fagrapporter er utvidet til å omfatte 

strekningen Dalen-Hjelmeland

• Konsesjonssøknad Dalen-Hjelmeland Q4 2019



Mulige traséalternativ 

Dalen-Nessa



Alt. 1.0 og 1.1

Dalen-Holtavatnet



Alt. 1.0 og 1.1 

Holtavatnet -

Nessa



Alt. 2.0 

Dalen-Ternefjellet



Alt. 2.0 Ternefjellet-Paddevatnet



Fremtidig nettstruktur –

alternative muligheter

• Tosidighet til Hjelmeland? 

– Forbindelse fra Tau / Lyse / Jelsa

• Knytte sammen Finnøy og Rennesøy 

for å gi tosidighet her? 

– Alternativt knytte sammen Rennesøy –Tau.

• Mindre 132 kV-ring i Strand?

• Inn/ut eller T-avgreining til Årdal?



2028

2023-25

2026

2025

2030

2023
2023-25

Bygges ny

Gjøres om til 

koblingsstasjon

2026

2030

2023

2028

Pågående:

• Dalen-Hjelmeland ca 2023.

– Endret fra Veland-Hjelmeland ca 2023.

– Inkl ny Hjelmeland tr.st. ca 2023.

– Inkl utvidelse Dalen tr.st. ca 2023.

Planlagt:

• Dalen-Fjelde og Fjelde tr.st. ca 2025.

• Fjelde-Tau og Tau tr.st. ca 2026.

• Tau-Finnøy og Finnøy tr.st. ca 2028.

Opsjoner:

• Linje og stasjon Årdal ca 2030.

• Tau-Hjelmeland ca 2030.

• Finnøy-Rennesøy ~ 2030-2035

Totale investeringer: Ca 1 milliard

Nettplan Ryfylke: 

10 år med omfattende bygging

2030

2025

~2030

2023



Forslag til utredningsprogram

Tiltakets virkning for miljø og samfunn 

• Landskap og visualisering 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Friluftsliv 

• Naturvernmangfold 

• Arealbruk 

• Nærings- og samfunnsinteresser 

• Elektromagnetiske felt (EMF) 

• Forurensning 



Mulig overordnet tidsplan

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Behandling av melding og fastsettelse av 

utredningsprogram (NVE) 

Søknad om anleggskonsesjon inkl. 

konsekvensutredning 

Konsesjonsbehandling (NVE) 

Detaljering, anskaffelse og forberedelse 

utbygging 

Byggeperiode 

Idriftsettelse 



• Ivareta dialogen mellom berørte parter/naboer og prosjektet.

• Bistå grunneiere, rettighetshavere og andre med å sende innspill til NVE i forbindelse 

med høring av konsesjonssøknad når denne kommer på høring.

• Ansvarlig for å inngå avtaler med alle berørte grunneiere når trasé er endelig vedtatt

Lyse Elnett arrangerer åpen kontordag: 

• Tirsdag 04.09 kl. 12:30-18:00 Kantinen i Lyses lokaler i Kvalshaugvegen 6, Jørpeland

Ingen påmelding nødvendig 

Grunneierkontakt Grunneierkontakt

Andreas Janson
Epost: andreasj@lyse.no

Tlf: 408 73 870

mailto:ageEmanuel.rovik@lyse.no


For mer informasjon se www.lysenett.no/dalen-hjelmeland

http://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland


Rettighetsbelte


