
Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell-Vagle-Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon

Konsesjonssøknad



Bakgrunn for tiltaket

• Statnett SF har søkt konsesjon for en ny 

transformatorstasjon på Fagrafjell i Time 

og Sandnes kommuner, samt søkt om 

en sanering av dagens Stokkeland.

• Lyse Elnett må gjøre endringer som 

følge av dette og har funnet det 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide 

Vagle transformatorstasjon, samt å 

sanere sine bryteranlegg i Stokkeland.



Dette er det søkt om:

• To nye 132 kV enkeltkurs linjer mellom 

Fagrafjell transformatorstasjon og 

eksisterende Vagle transformatorstasjon.

• Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.

• To nye 132 kV enkeltkurs linjer mellom 

en utvidet Vagle transformatorstasjon og  

eksisterende 132 kV- linjer ved 

Stokkeland stasjon. 

• Riving av to eksisterende 132 kV 

bryterfelt på Stokkeland.

Tiltakene vil berøre kommunene Sandnes 

og Time i Rogaland fylke.



Tilkobling i Fagrafjell

transformatorstasjon

Statnett SF har omsøkt en ny 

transformatorstasjon på Fagrafjell.

Lyse Elnett søker om tilknytning av 

forbindelsene Fagrafjell-Vagle i 

stasjonen. 

Figur: Omsøkt utforming av Fagrafjell transformatorstasjon (Kilde: Ny 420 kV – forbindelse Lyse-

Fagrafjell. Tilleggssøknad av februar 2018. Statnett SF)



Utvidet Vagle transformatorstasjon, Sandnes kommune 

Det søkes om en utvidelse av eksisterende 

Vagle transformatorstasjon

• Innendørs gassisolert (GIS) 132 kV koblingsanlegg 

• 2 stk. transformatorer – 160 MVA 132/50 kV hvorav 

en skal eies av Statnett

• Arealbeslag tomt og ny veg – ca. 11 000 m2

Stasjonen vil forsyne lokalt samt regionalt.

Bilde: Eksisterende Vagle transformatorstasjon sett fra sørøst mot nordvest. 



Utvidet Vagle transformatorstasjon, 

Sandnes kommune 

Illustrasjon av foreløpige fasadetegninger

Bilde: Ny Vagle transformatorstasjon, basert på alternativ 1 for en 

fremføring av trase for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell

og Vagle. 

Bilde: Ny Vagle transformatorstasjon, basert på alternativ 2 for en 

fremføring av trase for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell

og Vagle. 



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

– om utbygging av strømnettet 

Overordnet distribusjonsnett (regionalnettet): 

For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV 

skal luftledning velges som hovedregel. 



Konsesjonssøkt trase for strekning: Fagrafjell-Vagle



Utforming Fagrafjell-Vagle

Traselengde Ca. 3,2 km 

Gjennomsnittlig høyde Ca. 20 m

Nødvendig rettighetsbelte Ca. 31 m bredde enkeltkurs-

forbindelser 

Ca. 57 m bredde ved to 

parallelle enkeltkurs-

forbindelser 

Figur: Omsøkt mastebilde: Innvendig bardunerte gittermaster



Visualisering av alternativ 1 

og 2 fra punkt på Bogafjell

Bilde: 

Visualisering 

av alt. 1

Bilde: 

Visualisering 

av alt. 2



Konsesjonssøkt trase for strekning: 

Vagle-Stokkeland



Utforming Vagle-Stokkeland

Traselengde Ca. 1 km 

Gjennomsnittlig høyde Ca. 17 m

Nødvendig rettighetsbelte Ca. 48 m bredde ved to parallelle 

enkeltkurs-forbindelser 

Figur: Omsøkt mastebilde: Kone stålmaster med planoppheng

• Snitthøyden på dagens linje mellom Stokkeland og Vagle er 19,1 m



Riving av anlegg i 

Stokkeland stasjon

Bilde: Lyse Elnett sine øvrige bygg/anlegg på Stokkeland

Bilde: Lyse Elnett sine to bryterfelt på Stokkeland stasjon



Vurderte 

jordkabelalternativer 

Fagrafjell - Vagle

Alternativ Estimert

kostnad

Luftledning Luftledning Fagrafjell - Vagle 44

Jordkabel alt 1 Jordkabel Fagrafjell - Vagle 116

Jordkabel alt 2 Luftledning til Eikelandsmyra Sør, jordkabel 

Eikelandsmyra - Vagle

100

Jordkabel alt 3 Luftledning til Eikelandsmyra Nord, jordkabel 

Eikelandsmyra - Vagle

111

Jordkabel alt 4 Luftledning til Eikelandsmyra, jordkabel i 

separate føringsveier

105



Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• 4 underlagsrapporter er 

utarbeidet

• Rapportene er tilgjengelig 

på NVE sine nettsider 

samt på følgende 

nettadresse: 
https://www.lysenett.no/Fagrafjell-

Vagle/

https://www.lysenett.no/Fagrafjell-Vagle/


Veier og riggområder

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

benytte private veier.

• Det er ikke planlagt å etablere nye veier, men det kan 

være aktuelt å ruste opp eksisterende veier.

Riggområder
• Midlertidige riggområder er nødvendig i anleggsfasen 

bl.a. for mellomlagring av masser, plassering av utstyr 

og materiell samt premontering av masteseksjoner.

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

større (over 10 dekar).

• I utgangspunktet tilbakeføres arealene etter endt bruk.  



Omsøkte veier og riggområder: 

Fagrafjell-Vagle



Omsøkte veier og 

riggområder: Vagle-

Stokkeland



Tidsplan

NVE vil være ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen. 

Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen:

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Konsesjonsbehandling (NVE)

Detaljering, anskaffelse og forberedelse 

utbygging

Byggeperiode

Idriftsettelse 



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

Grunneierkontakt: Mona Sterud Husby

E-post: monash@lyse.no

Tlf.: 910 05 277

mailto:monash@lyse.no


• Tomt til transformatorstasjon og vei fram til denne 

erverves til eiendom.

– Konkret for Vagle transformatorstasjon: Utvidelse av bygg 

ca. 5400 m2 og ca. 1500 m2 for vei.

• I ledningstraseene beholder grunneier eiendomsretten, 

men det erverves en rett til å bygge, drive og 

vedlikeholde ledningene. Byggeforbudsbelte og 

skogryddingsbelte – normalt 10 m fra ytterfasene.

• Bruk av private veier.

• Midlertidige riggområder.

Erverv av grunn og rettigheter

Erstatningsprinsipper

• Lyse Elnett har generelle erstatningssatser som kommer til anvendelse i denne typen 

saker. 

• Erstatningen utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det 

varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging. 



Prosess for grunn- og rettighetserverv

Avtaleinngåelse 

• Lyse Elnett tar sikte på å inngå avtaler med berørte 

grunneiere og rettighetshavere. 

• Oppstart på forhandlingene vil være i forkant av 

anleggsstart.

Ekspropriasjon

• Det er søkt om ekspropriasjonstillatelse i tilfelle det ikke 

oppnås enighet om avtaler.

• Ved eventuell ekspropriasjon går saken til rettslig 

skjønn, og erstatningen avgjøres av skjønnsretten.

Forhåndstiltredelse

• Lyse Elnett har søkt om forhåndstiltredelse.

• Forhåndstiltredelse innebærer at anleggsarbeider kan 

startes før skjønn er avholdt.

• Det er viktig å påbegynne anleggsarbeidene så raskt 

som mulig, etter at en eventuell konsesjon er gitt, på 

grunn av den anstrengte forsyningssikkerheten på Sør-

Jæren.



Åpen kontordag

Onsdag 06.06 kl. 13:00-18:00 hos Lyse Elnett på Tronsholen i 

Sandnes

Åpen kontordag arrangeres for å gi anledning til å møte representanter 

fra Lyse Elnett og få mer informasjon om prosjektet. 

Ingen påmelding nødvendig 



Følg fremdriften på vår nettside: https://www.lysenett.no/Fagrafjell-Vagle/


