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Krav om tilleggsutredninger til søknad om ny transformatorstasjon
på Krossberg
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad fra Statnett om ny
transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger kommune fra 30. juni 2021. NVE har
behov for ytterligere utredninger før vi kan fatte vedtak i denne saken.
Til orientering får alle som har uttalt seg i saken kopi av dette brevet.
Statnett SF har søkt om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger
kommune i Rogaland. Samtidig har dere søkt om å fjerne deler av anlegget i dagens
Stølaheia stasjon. Søknaden omfatter også anlegg som skal eies og drives av Lnett AS.
Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har reist innsigelser mot søknaden.
NVE mener kunnskapsgrunnlaget i søknaden ikke er tilstrekkelig til å fatte et vedtak i
saken og ber derfor Statnett om ytterligere utredninger.
Søknaden og innsigelser
Statnett sendte konsesjonssøknad om ny transformatorstasjon (se kart på neste side) til
NVE i juni 2021. NVE gjennomførte offentlig høring i perioden 31. august til 20. oktober
2021. Det ble holdt møter med Stavanger kommune og lokale og regionale myndigheter
samt et digitalt offentlig møte. Grunnen til at det ble holdt digitalt var daværende situasjon
med korona-restriksjoner. Det ble gjennomført en fysisk befaring 30. september, hvor
Statnett og Lnett deltok sammen med berørte parter og interesseorganisasjoner.
Etter endt høringsperiode hadde NVE fått 26 innspill, hvorav tre av disse var innsigelser.
Mange av høringspartene påpekte manglende visualiseringer og virkninger for landskap
ved omsøkt plassering, samt påpekte Tingbøskogens verdi som friluftsareal med rikt
naturmangfold. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune ved fylkesutvalget
fremmet innsigelser. Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune fremmet
administrativ innsigelse på bakgrunn av manglende kulturminneundersøkelser for omsøkt
plassering.
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Kart 1: Omsøkt ny transformatorstasjon på Krossberg. Kilde: Statnett

NVE arrangerte et innsigelsesmøte 28. januar 2022 hvor både Stavanger kommune og
Rogaland fylkeskommune deltok sammen med Statnett og Lnett.
Stavanger kommune påpeker at stasjonen er søkt plassert i viktig lokal og regional
grønnstruktur med høye verdier for landskap, natur og friluftsliv. De mener det er
mangelfull vurdering av området som nærfriluftsområde for barn og unge, at det er
mangelfull vurdering av alternative plasser for stasjonen, både i byområdet generelt og i
nærområdet på Krossberg. Kommunen mener også at Statnett bør utrede mindre
plasskrevende kapslet anlegg og ønsker bedre kunnskap om klimakonsekvenser og at
rigg-, adkomst- og anleggsområder blir bedre belyst.
Rogaland fylkeskommune mener kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og for dårlig til å ta
stilling til plasseringen, som er konfliktfylt. De ønsker at NVE krever flere alternativer
utredet, og mener videre at landskapsvirkningene er mangelfullt utredet. Nye
kraftledninger inn til stasjonen bør kables, eller i det minste ikke hindre jordbruksdriften.
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Statnett har presentert nye synlighetskart for tiltaket på nåværende omsøkte plassering,
samt for et mulig nedsenket stasjonsalternativ på samme sted. Statnett har ellers ønsket å
vente på NVEs vurdering av behovet for tilleggsutredninger på bakgrunn av
høringsuttalelsene og Statnett sine kommentarer til disse.

NVEs vurderinger og krav om tilleggsutredninger
NVE har som offentlig forvaltningsorgan ansvar for at saker er så godt opplyst som mulig
før vedtak treffes jf. forvaltningsloven § 17.
På bakgrunn av høringsuttalelser, innsigelsesmøte, og egne vurderinger av
kunnskapsgrunnlaget, ber NVE om følgende tilleggsutredninger:
Redegjøre for vurderte, men ikke omsøkte alternativer
NVE ber Statnett redegjøre prosessen for valg av alternativene B ved Friheim, C på jordene
ved Krossberg og D ved Hafrsfjord for ny stasjon. Søknadens drøfting av vurderte, men ikke
omsøkte plasseringer av transformatorstasjonen gir ikke et godt nok grunnlag til å
konkludere med at det omsøkte plassering er den beste. Dette er også påpekt av flere
høringsparter og er hovedbegrunnelsen for innsigelsene til søknaden. NVE har behov for
nærmere redegjørelse for alle relevante fordeler og ulemper ved de ulike alternativene,
blant annet for å gi høringsinstansene et bedre grunnlag for å forstå og gi innspill til
Statnetts vurderinger. NVE forutsetter at Statnett vurderer eventuelle andre aktuelle
lokaliteter i dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, berørte
grunneiere og andre relevante aktører.
Utrede teknisk alternativ
NVE ber Statnett utrede gassisolert (GIS) anlegg som et alternativ til luftisolert, på
Krossberg og de andre vurderte plasseringene. Utredningen skal omfatte tekniske og
økonomiske forskjeller og forskjeller i arealbruk. Statnett skal også vurdere muligheten for
bruk av alternative isoleringskilder til SF6-gass. GIS-anlegget skal også visualiseres med
3D-modeller og synlighetskart for sammenlikning med opprinnelig omsøkt alternativ.
Utrede ny stasjonsplassering tilknyttet eksisterende stasjon på Stølaheia
NVE ber Statnett utrede et alternativ der ny stasjon plasseres nært tilknyttet dagens
Stølaheia stasjon, der så mye som mulig av dagens stasjonsareal gjenbrukes. Det er flere
ledige felt i Stølaheia, og ved å legge om dagens lednings- og transformatorfelt, kan dette
frigjøre areal på stasjonens vestside. Vi ser det som naturlig at dette alternativet utredes
som en mindre arealkrevende GIS-stasjon.
Oppdatere kunnskapsgrunnlag for naturmangfold
Flere høringsinnspill har poengtert at konsekvensutredningen for naturmangfold har
mangler, for eksempel ved at det ikke er gjennomført noen feltundersøkelser. Utredningen
har basert seg på en kartlegging fra 2014 i forbindelse med daværende søknad om
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utvidelse av eksisterende Stølaheia stasjon. Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i
§§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE mener at § 8 om
kunnskapsgrunnlaget ikke er oppfylt, med tanke på tiltakets omfang og risiko for skade på
naturmangfoldet på grunn av manglende oppdaterte feltundersøkelser. NVE ber derfor
Statnett oppdatere utredningen for temaet naturmangfold innenfor influensområdet til
omsøkt plassering.
Status for kartlegging av kulturminner
NVE ber Statnett redegjøre status og plan for kulturminneundersøkelser, herunder
fremdriftsplan og foreløpige funn.
Kabel som alternativ til luftledning inn til ny stasjon
Søknaden omtaler mulig fremtidig kabling av eksisterende 300 kV gjennom Madla og
Revheim. NVE ber derfor Statnett anslå merkostnader og beskrive de viktigste fordelene og
ulempene med luftledning kontra jordkabel på strekningen inn til stasjonen i noe større
grad enn det som er lagt til grunn i søknadens pkt. 3.1. I tillegg skal en overgang fra
luftledning til kabel beskrives dersom kommunen eller utbyggingsinteresser ønsker å
dekke merkostnaden ved kabling på senere tidspunkt.
Avbøtende tiltak
NVE ber Statnett redegjøre for de mest aktuelle tiltakene for å redusere støy mot
nærliggende boliger og omgivelser. Som en del av utredningen av GIS-alternativ ber NVE
Statnett om at det lages sammenlignbare støysonekart for det alternativet på linje med
det opprinnelig omsøkte.
NVE ber Statnett beskrive hvordan visuelle virkninger for kulturmiljø og friluftsliv kan
reduseres ved å etablere skjerming mot innsyn mot transformatorstasjonen. NVE ønsker
også at Statnett legger ved arbeidet de allerede har gjort med avbøtende tiltak for
landskap der en nedsenket stasjonsløsning ble presentert.

Krav til utforming av tilleggsutredninger
Vi ber om at Statnett utreder alternative plasseringer til et nivå som gir en god nok
begrunnelse for at alternativet ikke omsøkes. Om Statnett velger å omsøke et nytt
alternativ, skal det utredes til samme nivå som lokaliteten på Krossberg.
Tilleggsutredningene skal tilrettelegges som ett samlet dokument som egner seg for
offentlig høring. Eventuelle dokumenter som bes unntatt offentlighet skal sendes som
separate vedlegg.
NVE forutsetter at Statnett samarbeider med Stavanger kommune på de områder der
dette er mulig i det videre utredningsarbeidet.
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