
Ny 132 kV kraftledning mellom Håland – Vagle
Endrings- og tilleggssøknad for tidligere Håland-Fagrafjell, inkl. nye Hatteland og Tjøtta transformatorstasjoner 

Sett inn visualisering av Tjøtta
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Oppbygging av strømnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Regionalnett



Status for Jærnettet

• Ny linje Bjerkreim-Opstad og Opstad 

transformatorstasjon

– Driftssatt november 2020

• Ny linje Opstad-Håland og Håland 

transformatorstasjon

– Konsesjon gitt 21.12.2020

– Planlegging av riving og bygging pågår

• Sett inn bilder fra bygging



Oppsummert endrings- og 

tilleggssøknad

1. Flere alternative traseer ved Re

2. Ny Tjøtta transformatorstasjon

3. Endring ved Anda 

4. Ny Hatteland transformatorstasjon 

(KE Nett)

5. Endret endepunkt for kraftledning fra 

Fagrafjell til Vagle
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Hensyn som vurderes ved plassering av kraftanlegg

Luftledning

– Framtidige utbyggingsplaner og 

eksisterende bebyggelse

– Færrest mulig boliger innenfor 50 m fra 

senter luftledningstrase

– Vernede områder

– Større kulturminneflater

– Traseer med lav synbarhet i terrenget

– Populære turområder

– Kryssing av eksisterende luftledninger 

– Færrest mulig vinkler

– Terreng og klima (eks. ras og klimalaster)

– Detaljprosjektering av traseer vil tilstrebe å 

redusere ulemper for landbruksdrift

Transformatorstasjon

– Framtidige utbyggingsplaner og 

eksisterende bebyggelse

– Underliggende distribusjonsnett

– Tilstrekkelig og egnet adkomst

– Større kulturminneflater

– Redusere ulemper for landbruksdrift



Mastetype 

Håland-Tjøtta-Vagle

Traselengde totalt Ca. 16,1 km

Mastehøyde 14-27 m

Snitthøyde Ca. 23 m

Nødvendig rettighetsbelte totalbredde Luftledning ca. 30 m

Jordkabel ca. 7 m

Bæremast i kompositt til venstre

Vinkel- / forankringsmast i stål til høyre



Veier og riggområder

Veier
• Både i anleggs- og driftsfasen vil det være behov for å 

benytte private veier.

• Det er ikke planlagt å etablere nye permanente veier, 

men det kan være aktuelt å ruste opp eksisterende 

veier.

Riggområder
• Behov for midlertidige riggområder i anleggsfasen bl.a. 

for mellomlagring av masser, plassering av utstyr og 

materiell samt montering av master.

• Størrelse mellom 2 og 4 dekar, men enkelte vil være 

større (over 10 dekar).

• I utgangspunktet tilbakeføres arealene etterpå.  



Flere alternative traseer ved Re

Kombinasjon 1 og 2 fra opprinnelig søknad

Små kostnadsforskjeller

Kombinasjon 2 og 3 unngår større kryssinger over 

viktige områder for naturmangfold

Kombinasjon 1 fører mindre strekk over viktige 

kulturmiljø



Omsøkte veier og riggområder ved Re



Tjøtta transformatorstasjon

Alternativer som er utredet

• Lasttyngdepunkt ligger nå lenger vest enn Tu

• Stasjonsalternativ 1 og 2 er utendørs 

koblingsanlegg (AIS)

• Alternativ 2 vil berøre kulturmiljøflate 

• Alternativ 3 unngår jordbruksområde, men 

berører et lite skogholt 



Kart som viser de største lastpunktene til Tjøtta

• Ca. 20 MW til Vik-Åse området

• Ca. 5 MW Kåsen/Tu/Vardheia

(tilbake i retning Tu transformatorstasjon)

• Ca. 3 MW til drivhusa på Tjøtta

• Ca. 2 MW i retning nord

(området sør for Kleppe)

Tjøtta transformatorstasjon, lastpunkt



Tjøtta transformatorstasjon, detaljkart trase



Tjøtta transformatorstasjon, situasjonsplan



Omsøkte veier 

og riggområder

Endringer på 

riggplasser og veger 

ved Tjøtta 

transformatorstasjon



Anda, endret trase



• Lasttyngdepunkt ved dagens stasjon

• Stasjonsalternativ 1 er utendørs 

koblingsanlegg (AIS). Større konsekvens for 

landskap, naturmangfold og jordbruk

• Stasjonsalternativ 3 er delvis eksisterende 

tomt og prioritert løsning

Nye Hatteland transformatorstasjon, alternativer som er utredet



Nye Hatteland transformatorstasjon, situasjonsplan



Kombinasjon 1 og 2 tidligere omsøkt

Kombinasjon 3 noe dyrere

Kombinasjon 1 og 2 er noe nærmere hekkeområde for 

vipe og storspove

Vurderte trasealternativ ved Hatteland transformatorstasjon



Omsøkte veier 

og riggområder

Endringer på 

riggplasser og veger 

ved Hatteland 

transformatorstasjon



Kombinasjon 2 og 3 rimeligere

Kombinasjon 1 har generelt 

større konflikt med alle utredede 

fagområder. Vil føres over 

friluftsområder, gjennom 

skogholt og kulturmiljø til 

Fagrafjell

Vurderte trasealternativer ved Vagle transformatorstasjon



Omsøkte veier 

og riggområder

Endringer på 

riggplasser og veger 

ved Vagle 

transformatorstasjon



Trase til Fagrafjell er trukket fra søknaden

• Prosjektet Håland-Tjøtta-

Vagle vil ikke ha behov for rigg 

og anleggsveier i området

• OBS: Konsesjonssøknad 

Fagrafjell-Vagle-Stokkeland er 

til behandling hos NVE

– Tilleggssøknad planlagt sendt 

Q3 2021

– Vil trenge rigg og anleggsveier 

for bygging av kraftledninger



Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• Konsekvensutredningen beskriver 

konsekvensene ved alle meldte alternativer i 

Jærnettet

• Konsekvensutredning med underlagsrapporter 

er tilgjengelig på NVE sine nettsider 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjo

nssak?id=5080&type=A-1

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5080&type=A-1


Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• Hovedkonsekvensene er i hovedsak knyttet 

til landskap, naturmangfold, kulturminner og 

kulturmiljø samt friluftsliv 

(middels – stor negativ konsekvens)

• Hovedutfordringene ligger i hovedsak mellom 

Tjøtta og Hatteland for landskap/friluftsliv 

(ved Tinghaug/Krosshaug), og over Re for

naturmangfold (vipe, storspove og åkerrikse), 

samt kulturminner og -miljø



Jordkabel som alternativ til luftledning

Utredet på strekningen mellom Tjøtta og 

Hatteland transformatorstasjoner

• Jordkabel vil ha ca. 30 MNOK høyere 

investeringskostnader

• Ca. 2 ganger høyere kostnad 

sammenlignet med luftledning



Jordkabel som alternativ til luftledning

Beregning av tap

• Lastprognose må legges til grunn

• Jordkabel har lavere tap enn luftledning

Nåverdi skal benyttes når ulike alternativer 

sammenlignes, jf. NVEs veileder

• Penger man får i fremtiden er mindre 

verdt enn penger man får i dag

Forskjellen i tap forsvarer ikke 

merkostnaden ved å bygge jordkabel

• Økt kostnad på ca. 30 MNOK også når en 

tar hensyn til tapet



Visualisering fra Krosshaug



Vi bygger Norge –

om utbygging av strømnettet

Meld.St.14 (2011-2012)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20112012/id673807/

Se kapittel 6.7.2.2.3 Bruk av jord- og 

sjøkabel, side 80-83:

«For nett fra over 22 kV og til og med 

132 kV skal luftledning velges som 

hovedregel» 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20112012/id673807/


Tidsplan

NVE er ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen. 

Hovedtrekkene i en mulig tidsplan for tillatelses- og byggeprosessen:



Framdrift andre delprosjekt i Jærnettet

• Riving av Hatteland-Tu, Tu-Holen og Tu transformatorstasjon

– Ca. 2025-2035, avhengig av lastutvikling og nytt distribusjonsnett

• Ny Hatteland transformatorstasjon 

– Søknad i 2021, oppdateres i 2030

– Ferdig i 2035

• Ny kraftledning til Kleppmarka og ny Kleppemarka 

transformatorstasjon

– Søknad i 2040

– Ferdig i 2045

• Ny kraftledning Håland-Fagrafjell på østsiden av Frøylandsvatnet

– Søknad 2026

– Ferdig 2030

• Riving av Vagle-Hatteland og Hatteland-Kleppemarka

– Ca. 2045, når Kleppemarka er lagt over på 132 kV



Grunneierkontakt

• Ivareta dialogen mellom berørte 

parter/naboer og prosjektet 

• Bistå grunneiere, rettighetshavere og 

andre med å sende innspill til NVE i 

forbindelse med høring av 

konsesjonssøknaden

• Erverve nødvendig grunn og rettigheter 

til etablering og drift av ny linje og 

transformatorstasjon

Erik Slettvold

Senior grunnerverver

Stedfortreder april - september

Telefon: 99 72 67 79

Epost: erik.slettvold@lyse.no

Andreas Janson

Senior grunnerverver

Telefon: 40 87 38 70

Epost: andreas.janson@lyse.no

mailto:erik.slettvold@lyse.no
mailto:andreas.janson@lyse.no


Hvilke tillatelser trenger Lyse Elnett?

• I hvilke tilfeller kjøper Lyse Elnett og KE Nett eiendommer?

– Transformatorstasjoner med tilhørende adkomstvei

• I hvilke tilfeller får Lyse Elnett rettigheter på din eiendom?

– Rettigheter til å bygge og drifte selve kraftledningen

• Normalt ca. 30 meter bredt rettighetsbelte

– Riggplasser og eventuell parkering

– Veier og kjørespor inn til ledningen



Kommende aktiviteter

• Arkeologiske registreringer etter kulturminneloven utover de som allerede er gjort 

gjennomføres normalt mens søknaden er under behandling

– Gjennomføres av Rogaland fylkeskommune

– Lyse Elnett tar kontakt med grunneier for å avtale gjennomføring av undersøkelser

– En aksept for registreringer er ikke automatisk en aksept for kraftledningen

• Grunnundersøkelser

– Kan bli aktuelt i særlige tilfeller

• Arbeid med kraftledningsprosjekt

– Før Lyse Elnett kan sette i gang arbeid på din eiendom, må du enten ha gitt tillatelse til det, eller 

det må foreligge annen tillatelse til å få tilgang til eiendommen



MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan)

• Vilkår i anleggskonsesjon er normalt bl.a. krav om å 

utarbeide MTA-plan

• MTA-plan skal godkjennes av NVE før anleggsarbeid kan 

starte opp

• Planen skal beskrive hvordan anlegget skal bygges 

innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan 

miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen 

skal ivaretas

• MTA skal utarbeides i samråd med berørte kommuner 

med flere

• Vi oppfordrer alle til å komme med informasjon om hensyn 

som må tas i anleggsperioden

• Det må forventes mye anleggsaktivitet under bygging

• NVE fører tilsyn med anleggene i bygge- og driftsfase



Åpen kontordag

Torsdag 17.06.21 kl. 1200-1800 Ganddal Bydelshus, Olsokveien 1, 4322 

Sandnes.

Tirsdag 22.06.21 kl. 1200-1800 Bryne Kro & Hotell, Morenefaret 3, 3440 Bryne.

I forbindelse med søknaden arrangerer vi åpen kontordag hvor du kan få nærmere 

informasjon om prosjektet og videre saksbehandling. 

Grunnet Covid-19 er det ønskelig med påmelding.

Du melder deg på ved å gi beskjed til Erik Slettvold på epost 

erik.slettvold@lyse.no, eller SMS til 997 26 779. Vennligst angi tidspunkt for når du 

ønsker å komme når du melder deg på.

mailto:erik.slettvold@lyse.no


Følg fremdriften på vår nettside: https://www.lysenett.no/haland-vagle/

https://www.lysenett.no/haland-vagle/


Omsøkte veier 

og riggområder

Endringer på 

riggplasser og veger 

Foss-

Eikelandsområdet

Søknad Fagrafjell-

Vagle-Stokkeland er 

til behandling. Vil 

trenge rigg og 

anleggsveier her.


