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Brev til naboer, grunneiere om kabling over Håbafjell 

 
Lyse Elnett har over en periode arbeidet med muligheten for å legge de nordligste 132kV 
strømlinjene over Håbafjell og 50 kV linjene langs Høylandsåna som jordkabel i bakken. Det ble 
holdt et informasjonsmøte i januar 2017 om dette. 
 
Det var i januar 2017 usikkert om vi ville komme i mål med prosjektet av flere årsaker. Vi har siden 
den gang jobbet med nødvendige tekniske og økonomiske avklaringer, og sett på ulike 
alternativer. Resultatet av disse avklaringene er slik at vi ikke kan gå videre med prosjektet.  
 
Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har endret seg. Tidligere 
har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i 
forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges 
vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne kan bli stående for å 
kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft). 
 
Nye beregninger viser at behovet for overføring av strøm vil være større enn planlagt kapasitet 
dersom de aktuelle linjene kables. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell 
kabling må det legges ytterligere sett med kabler. (Luftlinjer kan nemlig overføre større mengder 
strøm enn kabler i bakken). Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som 
arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i 
trasèen.  
 
Lyse Elnett kommer i løpet av januar 2018 til å søke om konsesjon for å bytte dagens 50 kV kabler 
fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på 
disse. I tillegg søkes det om å få legge 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane ned i bakken. 
Kostnaden med denne siste delen må dekkes av utbygger som har bestilt endringen.  
 
Vi skjønner at dette er skuffende nyheter for dere som bor i området. Vårt hovedansvar er 
imidlertid å sikre at strømnettet planlegges, bygges og driftes slik at det har tilstrekkelig kapasitet til 
å dekke strømforbruket i området og kan ta imot produksjon av energi på en god måte.  
 
Dersom det er ytterligere spørsmål, så kan dere ta kontakt med meg.  
 
Vennlig hilsen 
Lyse Elnett AS 
 
Ingvild Ween 
Kommunikasjonssjef  


