
Møte med Randaberg kommune – Januar 2018 

Utbygging Lyse Elnett AS v/Asbjørn Folvik 

 



Behov 

• Kraftig vekst i effektbehov 

– Eks.: 

• Rogfast 

• Green Mountain 

• Aldrende nett 

• Manglende reserve ved feil 

dagens nett 

• Fremtidig 

spenningsoppgradering 

– Fra 50 kV til 132 kV 

 

 



Stølaheia-Harestad (og videre til Nordbø) 

• 09.01.2018: Befaring 

Stølaheia-Harestad  

 Hensikt med befaring: 

– Å gjøre oss kjent med 

prosjektet og omfang 

– Vurdere foreslått plassering 

av ny transformatorstasjon 

på Harestad, eventuelt 

vurdere alternative 

plasseringer  

– Vurdere alternative traseer 

fra Stølaheia til Harestad 



Overordnede føringer 

Meld.St.14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging 

av strømnettet  

Regionalnettet:  

• For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges 

som hovedregel.  



Plan- og bygningsloven 

• Kraftledninger og transformatorstasjoner som krever anleggskonsesjon 

etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven 

 

• Alle merknader til søknader må rettes til NVE og behandlingen etter 

energiloven 

Referanse til NVE sine nettsider: 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-
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Kriterier for plassering av nye transformatorstasjoner  

Generelt  

• Hensynta framtidige utbyggingsplaner og eksisterende 

bebyggelse.  

• Nær dagens transformatorstasjoner med tilhørende 

distribusjonsnett.  

 

Bygg og areal  

• Tilstrekkelig og egnet adkomst.  

 

Teknisk  

• Optimal plassering i forhold til effektuttak i 

distribusjonsnettet.  

• Mulig å komme inn og ut av stasjonen med hhv. 

regionalnett linjer og distribusjonsnett kabler/linjer nå og i 

fremtiden.  

 

Miljø  

•Unngå plassering på fulldyrka mark, hvor dette er mulig.  



Eksempel på type stasjon 

med innendørs 

koblingsanlegg (GIS)  



Ny Harestad transformatorstasjon 



Støy 

Eks. på støyutbredelse for ny stasjon på 

Opstad. 

Beregning er basert på erfaringsdata. 

 

De beregnede støynivåene er vurdert opp 

mot retningslinjer for støy fra 

Miljøverndepartementet (T-1442) og mot 

støy fra tekniske installasjoner (NS 

8175:2012). 

 



Kriterier for plassering av nye linjer  

• Unngå kryssing av eksisterende linjer og for mange vinkler.  

 

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder unngås.  

• Færrest mulig boliger innenfor 50 m fra senter linjetrase.  

• Vernede områder unngås.  

• Større kulturminneflater unngås.  

• Traseer med lav synbarhet i terrenget.  

• Populære turområder unngås.  

 

• Detaljprosjektering av traseer tilstrebe å redusere ulemper for 

landbruksdrift for eksempel ved plassering av mastepunkt og ved å ta 

hensyn til de maskiner som brukes i området.  



Eksempel på type master  



Typisk byggeforbuds- og skogryddingsbelte langs en 132 kV luftledning. 



Stølaheia-Harestad, alternative 

traseer 



Elektromagnetisk felt (EMF) 

http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf 

Krav for konsesjonssøknad: 

Kartlegge bygg som kan bli eksponert for felt over 

0,4 mikrotesla. 

 

0,4 µT er et utredningsnivå satt av norske 

myndigheter. 0,4 µT er ikke en grenseverdi. 

http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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Plan for videre arbeid 

Vi planlegger et eget åpent møte samt åpent 

kontor for innspill på løsninger før 

melding/søknad sendes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også nettsida til Lyse Elnett: 

www.lysenett.no 

 

Her finnes bl.a.  

Kraftsystemutredning (KSU) Sør-Rogaland 2016-2035 

og 

egne sider for de større prosjektene. 

http://www.lysenett.no/


36387_v1/FRANKB 


