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Statnetts høringsuttalelse på melding om Vigdøla kraftverk, overføring av Vestsideelvane og
heving av dam Tunsbergdalsvatnet i Luster kommune i Sogn og Fjordane

Statnett viser til oversendte høringer av meldinger med forslag til utredningsprogram for Vigdøla kraftverk,
samt overføring av Vestsideelvane og heving av dam Tunsbergdalsvatnet i Luster kommune i Sogn og
Fjordane, datert 29.6.2009. Høringsfrist er satt til 1.10.2009.

Planene, som fremmes av Statkraft, innebærer en økning av kraftproduksjonen i Indre Sogn med:
Vigdøla kraftverk: Installert effekt på 16 MW / årlig middelproduksjon på 48 GWh
Overføring av Vestsideelvane: 125 GWh/år
Heving av dam ved Tunsbergdalsvatnet: 5 GWh/år i netto økning, men også vridning av
kraftproduksjon fra sommer til vinter

Vigdøla kraftverk tilknyttes direkte til eksisterende transformator tilhørende Jostedal kraftverk, dvs, direkte
inn på sentralnettet på 300 kV nivå. Produksjon som følge av overføring av Vestsideelvane og endringen
heving av dam Tunsbergdalsvatnet tilknyttes 300 kV sentralnettet i Leirdøla.

Vigdøla kraftverk planlegges i drift ultimo 2014, mens overføring av Vestsideelvane og heving av
dammen ved Tunsbergdalsvatnet planlegges i drift ultimo 2013.

Statnetts høringsuttalelse fokuserer på sentralnettet i området.

Leirdøla-Fardal  
Den meldte vannkraften vil overføres på eksisterende 300 kV ledning fra hhv Jostedal og Leirdøla til
Fardal.

I området er det i dag ca 1200 MW installert produksjonskapasitet og ca 340 MW forbruk. Kapasitetenp$å
300 kV ledningen mellom Leirdøla og Fardal (med 100 graders linetemperatur) er ca 1000 MVA ved 0*C
og 890 MVA ved 20 °C omgivelsestemperatur. Kapasiteten ble økt noe i september 2008 som følge av
fjerning av HF sperre.

Det er i dag tilstrekkelig kapasitet til den meldte økningen av kraftproduksjonen isolert sett på 300 kV
ledningene ned mot Fardal. Imidlertid foreligger også planer om ny øvrig vannkraft samt
småkraftproduksjon i dette området, hvor en god del allerede har fått konsesjon. Dagens nettkapasitet vil
være tilstrekkelig til de konkrete planer som til nå har fått konsesjon, og til noe ny kraftproduksjon ut over
dette. Men kapasiteten i eksisterende 300 kV nett mellom Leirdøla og Fardal gir ikke rom for alle planer
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som p.t. er konsesjonssøkt og meldt. Første begrensning vil oppstå på strekningen mellom Nuken og
Fardal. Med bakgrunn i dette vil det være nødvendig å se disse planene om ny kraftproduksjon i
sammenheng med øvrige planer i området.

Det er så langt ikke iverksatt konkrete tiltak for å øke overføringskapasiteten ut av Indre Sogn. Men
Statnett vil i løpet av 2009 gjennomføre systemanalyser av aktuelle nettforsterkningsløsninger til/fra Indre
Sogn, blant annet med henblikk på å få overført et økt kraftoverskudd ut fra området. En av flere aktuelle
løsninger som vil vurderes er en ny forbindelse Borgund-Årdal. Nettforsterkning mellom Borgund og Årdal
har også vært vurdert tidligere, men løsningen (evt. med en forlengelse nordover til Fortun) vil vurderes
på nytt ut fra endrede forutsetninger. Med en slik forbindelse vil det legges til rette for økt kraftproduksjon
i dette området.

På kort sikt inntil ny overføringskapasitet er etablert, må det i perioder påregnes nettbegrensninger i
området. I denne perioden vil det være behov for løpende å vurdere planer om ny kraftproduksjon i Indre
Sogn i forhold til de begrensninger som ligger i eksisterende overføringsnett i området. Statnetts
vurdering er at det i denne perioden frem til overføringskapasiteten er økt, vil være nødvendig å begrense
tilknytningen av ny kraftproduksjon.

Når det gjelder heving av dammen ved Tunsbergdalsvatnet vurderes dette som positivt, da det innebærer
redusert kraftproduksjon i perioder hvor nettet er høyest belastet og økt produksjon på vinterstid når
belastningen normalt er noe mindre.

Ut fra Fardal mot sør
Fra Fardal går det en 300 kV ledning til Aurland, hvor det er transformering til 420 kV. Fra Aurland er det
420 kV videre mot Østlandet. Fra Fardal går det også en 300 kV ledning til Modalen i BKK-området.

I tillegg til planer om mye ny kraftproduksjon i Indre Sogn er det også planer om ny småkraftproduksjon
lenger nord og vest i Sogn og Fjordane. Denne kraften vil sammen med ny kraft fra Indre Sogn pålaste
nettet mellom Fardal og Aurland. Ledig kapasitet ut fra Fardal mot sør er begrenset, og første
begrensning oppstår på 300/420 kV transformatoren i Aurland. Det vises til oversendt brev fra Statnett,
Istad Nett og SFE Nett av 1.4.09 vedrørende problemstillingen knyttet til begrenset ledig kapasitet i
sentralnettet mellom Ørskog og Aurland.

Ny 420 kV Ørskog-Fardal planlegges i drift ultimo 2013. Når denne ledningen kommer i drift, vil
kapasiteten ut av området i nord økes betydelig og gi rom for mer ny kraftproduksjon i området. Statnett
kan ikke anbefale at den planlagte økte kraftproduksjonen tilknyttes nettet før Ørskog-Fardal er i drift. Ut
fra de foreliggende tidsplaner for Ørskog-Fardal og planene for den aktuelle kraftproduksjonen, synes
dette ikke å bli noe problem.

Det registreres planer om et betydelig og stadig økende omfang ny kraftproduksjon i både Sogn og
Fjordane og videre nordover i Midt-og Nord-Norge. Med henblikk på dette vil Statnett i løpet av 2009
analysere nettforsterkningstiltak for å øke kapasiteten også videre sørover fra Fardal.

Generelt om tilkn nin av n e re ional- o sentralnettsanle
Ved planlegging av anleggene legger Statnett til grunn at konsesjonær følger krav i Forskrift om
systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL). I forskrift om
leveringskvalitet (FoL) er det bl.a. satt krav til flimmer, spenningsdipper, overharmoniske strømmer og
spenninger som vindkraftverket må overholde og dimensjoneres for å tåle.

I henhold til FoS § 14 skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring
av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye
anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.
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Statnett legger til grunn at veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges, og at konsesjonær
informerer systemansvarlig om anlegget i god tid før planlagt idriftsettelse. Eventuelle avvik i forhold til
FIKS skal avklares før vedtak om idriftsettelse kan gjøres.

Med vennlig hilsen
Statnett SF
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