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Att. Trine-Lise Øvergård

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning SKL-ringen økt kraftforbruk på 
Haugalandet

Fylkesmannen viser til Olje- og Energidirektoratets brev av 5. august 2015 der en 
konseptvalgutredning for etablering av økt kapasitet på strømforsyningen til Haugalandet blir sendt 
på høring.

Samfunnet blir mer og mer avhengig av stabil kraftforsyning. Over tid har forbruket i Rogaland økt 
uten at økt lokal produksjon av vannkraft, ny vindkraft eller energiøkonomiske tiltak har klart å 
kompensere for dette. Vi har i hovedsak de samme sentralnettlinjene og de samme kapasitetene på 
linjenettet som vi hadde for 30 år siden. I en tid hvor samfunnet var mer robust dersom strømmen 
skulle bli borte. Marginene for stabil drift er derfor gradvis blitt mindre og mindre. På en kald 
vinterdag er vi har vi ikke gode nok reserveløsninger dersom en av sentralnettlinjene er nede. Dette 
gjelder både i Sør-Rogaland og på Haugalandet, som denne konseptvalgutredningen omhandler.
Fylkesmannen viser til vår FylkesROS (2013) kap.4 der kraftforsyningen i Rogaland er analysert; 
http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Forebyggjande-
samfunnstryggleik/

Økt overføringskapasitet av kraft inn til Haugalandet er derfor en nødvendighet og det vil være et 
godt beredskapstiltak å bygge et nytt moderne linjenett som er mindre utsatt for utfall.

Når det gjelder valg av løsning, for å få til økt overføringskapasitet, tar Fylkesmannen til 
etterretning at konseptvalgutredningen konkluderer med at etablering av en ny trasé er en bedre 
samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig løsning enn å bruke den eksisterende. Ut i fra et 
beredskapsmessig ståsted er det det samme hvilken ny trasé som blir valgt. 

For å ta stilling til de miljømessige konsekvensene er vi derimot nødt til å se mer detaljerte planer 
om trasévalg før vi kan ta stilling til hvilket alternativ som er å foretrekke og eventuelt å kunne 
komme med innspill til miljømessige tilpasninger til valgt trasé. Vi synes derfor det er positivt at 
Statnett i tillegg til å gå for ny ledning fra øst, også ønsker å ha ny ledning fra vestre korridor med 
videre i prosessen i fall det skulle dukke opp forhold som kan gjøre om på prioriteringene mellom 
disse alternativene. 
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Det er derfor viktig at vi blir hørt på ny når det foreligger mer konkrete planer om valg av trasé.

Med hilsen

Harald Thune Lone M. Solheim
ass. fylkesmann avdelingsdirektør
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