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Forord 
Lyse Elnett AS omsøker med dette endringer og tillegg til tidligere omsøkte “Nye 132 kV 

forbindelser Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon” av 

april 2018.  

Foreliggende søknad omfatter traseendring ved Eikelandsmyra, tilleggstrase med 132 kV 

jordkabel på strekningen Vagle-Stokkeland samt utvidelse av Vagle transformatorstasjon 

inkludert detaljering av 50 kV spole og nedleggelse og fjerning av Stokkeland 

transformatorstasjon. 

I tillegg til anleggskonsesjon omsøkes ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å 

bygge nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle-Stokkeland samt utvidelse av Vagle 

transformatorstasjon. 

De omsøkte tiltakene vil berøre Klepp, Sandnes og Time kommuner i Rogaland fylke.  

Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler 

den i henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring.  

Høringsuttalelser sendes til: 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091, Majorstuen 

0301 Oslo 

E-post: uttalelse@nve.no

Saksnummer: 201834091 

Saksbehandler i NVE: Tanja Midtsian, e-post tcm@nve.no. 

Informasjon om prosjektet finnes hos Lyse Elnett på https://www.lysenett.no/Fagrafjell-Vagle/ og 

NVE på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4887&type=A-1.   

Sandnes, september 2021 

Håvard Tamburstuen 

Administrerende direktør 

Lyse Elnett AS 

Forsidefoto: Navn Navnesen (Fast sted i bunnteksten på side 2 er forbeholdt fotokreditering) 
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Sammendrag 
Lyse Elnett søkte i april 2018 om konsesjon for nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle-

Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon. I høringen av søknaden kom det blant 

annet innspill fra Statnett der man påpekte risiko i kryssingen av omsøkt ledning med 

eksisterende 300 kV luftledning. Et mulig tiltak for å redusere risikoen er å benytte jordkabel for 

de nye 132 kV kraftledningene. NVE har bedt Lyse Elnett å utrede jordkabel på strekningen 

Vagle-Stokkeland og bedt Lyse Elnett vurdere å tilleggssøke et alternativ med jordkabel. I 

foreliggende søknad tilleggssøkes en trase med jordkabel, men Lyse Elnett prioriterer 

opprinnelig omsøkt løsning med luftledning. 

I forbindelse med høringen av opprinnelig søknad ga Rogaland fylkeskommune innsigelse pga. 

konflikt med kulturminne ved Eikelandsmyra. Etter dialog med Rogaland fylkeskommune og 

NVE omsøker Lyse Elnett en endring av traseen for å redusere konsekvensen. Lyse Elnett har 

også vært i dialog med grunneiere om endringen. 

I opprinnelig søknad ble det omtalt behov for 50 kV spoler i Vagle transformatorstasjon og 

nedleggelse og fjerning av Lyse Elnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. Disse 

tiltakene er nå nærmere spesifisert. I tillegg søkes det en ytterligere utvidelse av Vagle 

transformatorstasjon. 

Samlet sett omsøker Lyse Elnett konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske anlegg: 

 To nye 132 kV kraftledninger fra Fagrafjell transformatorstasjon til Vagle 

transformatorstasjon  

 To nye 132 kV kraftledninger fra Vagle transformatorstasjon til Stokkeland 

transformatorstasjon 

 Utvidelse av Vagle transformatorstasjon 

Videre søkes det tillatelse til følgende: 

 Nedleggelse og fjerning av Lyse Elnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon 

Konsekvensene ved de ulike alternativer for gjennomføring av prosjektet er i stor grad belyst i 

opprinnelig konsesjonssøknad, kapittel 5. Konsekvenser for tilleggs- og endringssøkte tiltak er 

nærmere oppsummert i foreliggende søknad, kapittel 5. 
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1. Bakgrunn 
Lyse Elnett søkte i april 2018 om konsesjon for nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle-

Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon. I høringen av søknaden kom det blant 

annet innspill fra Statnett der man påpekte risiko i kryssingen av omsøkt ledning med 

eksisterende 300 kV luftledning og Rogaland fylkeskommune ga innsigelse pga. konflikt med et 

kulturminne ved Eikelandsmyra samt ved Fagrafjell.  

NVE ba i brev av 08.03.2021, ref. 201834091-54, Lyse Elnett om å utrede jordkabel mellom 

Vagle og Stokkeland for å redusere risikoen i kryssingen med eksisterende 300 kV luftledning. 

Det kunne også vurderes en kortere strekning for kabelen, dersom det var hensiktsmessig. NVE 

ba videre Lyse Elnett vurdere å søke konsesjon for et alternativ med jordkabel. Lyse Elnett 

søker nå om et alternativ med jordkabel mellom Vagle og Stokkeland. I tillegg omsøkes en 

traseendring forbi kulturminnet ved Eikelandsmyra. 

Videre søkes det ytterligere utvidelse av Vagle transformatorstasjon samt nedleggelse og 

fjerning av Stokkeland transformatorstasjon. 

1.1 Kort beskrivelse av søker 

Søker er Lyse Elnett AS (org.nr 980 038 408), senere betegnet som Lyse Elnett. Lyse Elnett er 

et selvstendig selskap i Lyse-konsernet, hvor 100 % av aksjene eies av Lyse AS. Lyse AS eies 

av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har forretningsadresse i Sandnes kommune og 

ledes av administrerende direktør Håvard Tamburstuen.  

Lyse Elnett har ansvaret for koordinering av kraftsystemplanleggingen i Sør-Rogaland. 

Selskapet har ca. 350 medarbeidere, omtrent 160.000 nettkunder, distribusjonsnett i ni 

kommuner og eier og drifter store deler av regionalnettet i Sør-Rogaland. 

Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til: 

Funksjon/stilling Navn Mobilnr. E-post 

Prosjektleder Torbjørn Grødem 934 88 619 torbjorn.grodem@lyse.no

Grunneierkontakt Andreas Janson 408 73 870 andreasj@lyse.no

Myndighetskontakt Børre Dybesland 934 88 061 borre.dybesland@lyse.no
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2. Søknader og formelle forhold 

2.1 Søknad om konsesjon og tillatelse 

Lyse Elnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende 

elektriske anlegg: 

 To 132 kV kraftledninger fra Fagrafjell transformatorstasjon til Vagle 

transformatorstasjon, lengde ca. 3,2 km. Strømførende ledninger med tverrsnitt minimum 

tilsvarende 865 AL 59. Master i stål. Rett nord for Fagrafjell og ved Eikelandsmyra 

endringssøkes traseen. 

 To 132 kV kraftledninger fra Vagle transformatorstasjon til Stokkeland 

transformatorstasjon. Prioritert alternativ er som i opprinnelig søknad, ca. 1,0 km 

luftledning, med strømførende ledninger med tverrsnitt minimum tilsvarende 685 AL 59 

med master i stål. Alternativ løsning er ca. 1,1 km jordkabel fra Vagle til Stokkeland, med 

tverrsnitt minimum tilsvarende 2x3x1x1600 mm² Al for hver kraftledning. 

 Utvidelse av Vagle transformatorstasjon med tilbygg med grunnflate ca. 490 m² med: 

o 132 kV GIS anlegg med elleve bryterfelt og dobbel samleskinne. 

o To 132/50 kV transformatorer, hver med ytelse 160 MVA.  

o 50 kV spole med ytelse 30-300 A. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

Videre søker Lyse Elnett, med henvisning til energilovforskriften § 3-5, bokstav d, om tillatelse til 

nedleggelse og fjerning av Lyse Elnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. 

Tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 4. 

2.1.1 Rigg- og anleggsplasser samt etablering og bruk av veier 

For å kunne gjennomføre bygging av tiltaket omsøkes etablering og bruk av midlertidige 

riggplasser samt etablering av kjørespor, bygging av midlertidige anleggsveier og bruk av private 

veier inn mot traseen. 

Som oppført i opprinnelig søknad søker Lyse Elnett i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon 

for utbedring av følgende permanente veianlegg: 

 Utbedring av innkjørsel og adkomstvei inn til Vagle transformatorstasjon. Lyse Elnett 

ønsker også å ta over eierskapet til vegen. 
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Omsøkte veianlegg, kjørespor, samt rigg- og anleggsplasser er omtalt nærmere i kapittel 4.9.

2.2 Søknad om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 

Lyse Elnett ønsker å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler 

ikke oppnås, søkes det i medhold av oreigningslovens § 2, punkt 19, om tillatelse til 

ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge, drive og vedlikeholde de 

elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport og deponering 

av masser. 

Søknaden omfatter blant annet: 

 Trase for nye 132 kV forbindelser, inkludert endrings- og tilleggssøkte trasealternativer 

Nødvendig areal for framføring av luftledning vil bli klausulert (byggeforbudsbelte og et eventuelt 

ryddebelte i skog). Klausuleringsbeltet for to parallelle enkelkursforbindelser vil totalt være opptil 

ca. 57 meter bredt. Større bredde kan forekomme ved lange spenn eller skråterreng. 

Sikringshogst utenfor beltet kan også være aktuelt.  

For trase med jordkabel vil tilsvarende klausulert belte være ca.12 meter bredt. 

 Utvidelse av Vagle transformatorstasjon 

Det omsøkes ytterligere utvidelse av Vagle fra opprinnelig søknad. Samlet arealbehov for en 

utvidet Vagle transformatorstasjon vil være ca. 12000 m². Det søkes ervervet eiendomsrett til ca. 

6400 m² for utvidelse av stasjonstomt, samt ytterligere ca. 1400 m² for eksisterende adkomstvei 

inkludert utbedringer. 

 Transport 

Nødvendig terrengkjøring, eventuell landing med helikopter og bruk av drone til bygging og drift 

av anleggene på alle eiendommer som er oppført i liste over berørte eiendommer (vedlegg 16 

og 17), herunder også nødvendig rydding av skog som hindrer slik kjøring, landing eller bruk. 

Alle nødvendige rettigheter i og over grunn for planlegging, bygging, drift, vedlikehold, 

oppgradering og fornyelse av forbindelsene (både riving og nybygging). Dette vil i praksis si 

nødvendige rettigheter til adkomst og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende 

privat vei mellom offentlig vei og lednings- og stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller 

privat vei fram til anleggene, samt terrengtransport i traseen. Det omsøkes også rett til 

nødvendige utbedringer av veiene. Utbedring vil i de fleste tilfeller bety å forsterke topplaget på 
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veien, og i liten grad breddeutvidelse. Aktuelle private veier er nærmere vist i kapittel 4.9 og 

vedlegg 13-15. 

Bruksretten gjelder også adkomst i forbindelse med skogrydding og eventuell uttransport av 

tømmer som hugges i tilknytning til anlegget både i anleggs- og driftsfasen.  

 Rigg- og anleggsplasser 

Det omsøkes rett til å etablere nødvendige rigg- og anleggsplasser og eventuelle deponier i 

forbindelse med anleggsvirksomheten (kapittel 4.9 og vedlegg 13-15). Slike plasser tilpasses 

stedlige forhold, og vil normalt bli fjernet etter at byggearbeidene er ferdige. 

2.2.1 Forhåndstiltredelse 

Lyse Elnett ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25 slik 

at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 

Det omsøkte prosjektet er en viktig del av å ta i bruk den nye Fagrafjell transformatorstasjon og 

samtidig tilrettelegge for fjerning av eksisterende Stokkeland transformatorstasjon. Sistnevnte er 

også omsøkt fjernet av Statnett, og er sterkt ønsket for å unngå svært fordyrende tiltak med 

reinvestering og vedlikehold. Det er dermed viktig å kunne påbegynne byggearbeidene så raskt 

som mulig etter at en eventuell anleggskonsesjon er gitt. 

2.3 Gjeldende konsesjoner 

En oversikt over eksisterende anleggskonsesjoner som blir berørt er oppført i Tabell 1. 

Tabell 1 Oversikt eksisterende anleggskonsesjoner 

Anlegg Eksisterende anleggskonsesjon, NVE ref. 

Stokkeland transformatorstasjon, Lyse Elnetts anlegg 201704197-2, punkt 3 

Vagle transformatorstasjon 201902776-3, punkt 36 

132 kV kraftledning Stokkeland-Tronsholen 1 og 2 201601339-35 punkt 3 og 4 og 201601599-9 punkt 2 og 3 
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2.4 Samtidige søknader 

En oversikt over samtidige søknader er oppført i Tabell 2 nedenfor. 

Tabell 2 Samtidig søknader 

Saksnummer NVE Konsesjonær Kommentar 

201912940 Lyse Elnett Lyse Elnett har søkt konsesjon for en ny 132 kV kraftledning Håland-
Tjøtta-Vagle. Kraftledningen er omsøkt terminert i Vagle 
transformatorstasjon, men vil ikke påvirke omsøkt utvidelse av Vagle 
transformatorstasjon. Opprinnelig var det søkt om en kraftledning 
Håland-Tjøtta-Fagrafjell, der man den siste strekningen ville gå med 
dobbelkurs med Håland-Tjøtta-Fagrafjell og Fagrafjell-Vagle. Som følge 
av at man har endret til Håland-Tjøtta-Vagle er det ikke aktuelt med 
dobbelkurs, og forbindelsene Fagrafjell-Vagle omsøkes bygget som to 
enkeltkurser 

201834499 Statnett Statnett har søkt om å rive sine anlegg i Stokkeland 
transformatorstasjon. Statnett og Lyse Elnett vil koordinere sine 
aktiviteter for å fjerne Stokkeland transformatorstasjon, og bygging og 
driftsettelse av anlegg omsøkt i foreliggende søknad er en forutsetning 
før fjerningen kan fullføres. 

2.5 Eier og driftsansvarlig 

Lyse Elnett vil være eier og ansvarlig for drift av anleggene omfattet av denne søknaden. 

2.6 Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

2.6.1 Forhold til naturmangfoldloven 

Konsesjonssøkte traseer kommer ikke i direkte konflikt med områder vernet, eller foreslått 

vernet, etter naturmangfoldloven. Eksisterende og planlagte energitiltak forventes ikke å føre til 

at truede arter eller naturtyper blir vesentlig berørt. 

Ledningstraseen vil krysse Figgjoelva (verneplan I), som er vernet mot kraftutbygging etter 

verneplan for vassdrag.  

2.6.2 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av kraftledningstraseer, mastepunkter, transportveier og riggplasser vil 

bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 

§ 8 og 9 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det nødvendig å 

justere mastepunkter eller også trase. 
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2.6.3 Forhold til plan- og bygningsloven 

Kraftledninger som konsesjonsbehandles etter energiloven er unntatt fra kravene i plan- og 

bygningsloven med unntak av kapittel 2 og 14. 

Plan- og bygningslovens kap. 14 (om konsekvensutredninger) omfatter også tiltak som 

gjennomføres iht. energiloven. Tiltaket omfattes ikke av bestemmelsene om melding i forskrift 

om konsekvensutredninger av tiltak, jf. forskriftens § 6 c. Tiltaket skal derfor ikke meldes, men 

konsekvensutredes i sammenheng med søknad i henhold til forskriftens § 7 a. 

Konsekvensene ved gjennomføringen av prosjektet er belyst i kapittel 5 i foreliggende og 

opprinnelig søknad. Det er ikke vesentlige negative konsekvenser som tilsier at tiltaket ikke bør 

gjennomføres eller at andre alternativer bør vurderes. 

2.6.4 Tillatelse til adkomst i og langs traseen 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett til atkomst for “mæling, utstikking og anna 

etterrøking til bruk for et påtenkt oreigningsinngrep”. Lyse Elnett vil i tråd med loven varsle 

grunneiere og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes.  

I bygge- og driftsfasen vil tillatelse til atkomst til traseen skje via minnelige avtaler, tillatelse til 

forhåndstiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn. 

Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige avtaler med eier. Søknad om 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige 

avtaler ikke oppnås.  

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Lyse Elnett tillatelse til 

motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av nye anlegg og forbindelser. 

2.6.5 Flytrafikk og luftfartshindre 

Det vurderes ikke at omsøkte kraftledninger vil ha spenn som er merkepliktig mht. Forskrift om 

rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Etter at tiltakene er bygget vil 

mastepunkter og høyder meldes inn til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). 

2.6.6 Øvrig infrastruktur, datautstyr m.m. 

Nye kraftledninger vil kunne måtte krysse eller parallellføres med eksisterende infrastruktur. 

Lyse Elnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller 
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nærføring med eksisterende ledninger, jernbane, veier, avkjørsler fra vei og annet i henhold til 

forskrifter for elektriske forsyningsanlegg § 11, der tiltaket gjør det relevant. 

Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor 

akseptable nivå når det gjelder telenettet. Optiske fiberkabler påvirkes ikke. Avtaler og 

eventuelle søknader om kryssing eller også parallelføring vil avklares nærmere med den enkelte 

anleggseier. 

Kraftledninger sin eventuelle påvirkning på bruk av satelittnavigasjon i forhold til landbruk 

omtales nærmere i kapittel 5.5. 

Det er ikke kjent at kraftledninger representerer en ulempe for Nødnett. 

Kraftledninger vil ikke påvirke datautstyr. Skjermer med billedrør kan bli utsatt for flimmer ved 

nærføring av ledningen. Andre skjermtyper påvirkes normalt ikke. 

2.7 Utførte forarbeider 

Opprinnelig søknad ble sendt april 2018. Etter dette har det vært dialog mellom Lyse Elnett, 

Statnett og NVE som følge av høringsinnspill fra Statnett.  

Det har også vært avholdt et møte med Rogaland fylkeskommune, NVE og Lyse Elnett 

vedrørende innsigelsen pga. konflikt med kulturminnet ved Eikelandsmyra. Lyse Elnett søker om 

en traseendring for å redusere virkningen av luftledningene forbi kulturminne ID 243525, jf. 

kapittel 0 i foreliggende søknad. 
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2.8 Tidsplan 

Tidsplan for prosjektet tar utgangspunkt i konsesjonsvedtak innen første kvartal 2022. 

Byggestart er estimert til tredje kvartal 2022 og idriftsettelse i andre kvartal 2024, se Tabell 3. 

Tabell 3 Tidsplan 

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Søknad/tilleggssøknad 

Konsesjonsbehandling 
NVE 

Detaljering, anskaffelse 
og forberedelse 
utbygging 

Byggeperiode 

Idriftsettelse 

2.9 Kostnader 

De totale investeringer for de konsesjonssøkte tiltakene utgjør inntil 300 MNOK eller 320 MNOK 
avhengig av isolasjonsmedium i Vagle transformatorstasjon. De forventede 
investeringskostnadene for tiltaket er oppsummert i vedlegg 18 (unntatt offentlighet). Estimatet 
har en usikkerhet på +/- 20 %. Årlige driftskostnader er anslått til ca. 4-5 MNOK. 
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3. Samfunnsøkonomisk vurdering av tiltaket 

3.1 Fagrafjell-Vagle-Stokkeland 

Samfunnsøkonomisk vurdering opplyst i opprinnelig søknad for tiltaket gjelder fortsatt. Tiltaket 

og alternativene har hatt en prisstigning frem til nå pga. generell prisvekst. Løsninger der man 

tar høyde for mer miljøvennlige alternativer enn SF6 i GIS anlegg vil også øke kostnadene, men 

dette vil gjelde for alle alternativer. På bakgrunn av dette vurderes ikke samfunnsøkonomien for 

tiltaket ytterligere. 

3.2 Fjerning av Stokkeland transformatorstasjon 

Fjerning av Stokkeland transformatorstasjon har vært en forutsetning i forbindelse med 

etableringen av Fagrafjell transformatorstasjon. Det ansees unødvendig å redegjøre for 

samfunnsøkonomien for dette tiltaket isolert. 

Det er redegjort for tilstand og eventuelt reinvesteringsbehov ved å opprettholde driften av 

Stokkeland transformatorstasjon. Dersom nedleggelsen og fjerning drar ut i tid, vil det 

aktualisere tiltak for å sikre driften frem til nedleggelsen kan skje. Det er derfor av stor betydning 

at øvrige tiltak som tilrettelegger for nedleggelsen av Stokkeland transformatorstasjon kan 

gjennomføres snarest mulig. 
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4. Beskrivelse av omsøkte tiltak 

4.1 Krav for tiltak i regionalnettet 

Utviklingen av strømnettet skal, i tråd med energiloven, være samfunnsmessig rasjonell, jf. 

energiloven § 1-2. Det innebærer at når beslutninger skal tas, må det vurderes at den 

samfunnsmessige nytten er større enn den samfunnsmessige kostnaden.  

Stortingsmelding 14 (2011-12) legger føringer for hvordan bl.a. regionalnett skal planlegges og 

bygges. Det vises her til følgende generelle utbyggingspremisser: 

For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges som hovedregel, men jord- 

eller sjøkabel kan velges på begrensede delstrekninger dersom: 

 luftledning er teknisk vanskelig eller umulig 

 luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er 

knapphet på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster 

 kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning 

 kabling av eksisterende overordnet distribusjonsnett kan frigjøre traseer til ledninger på 

høyere spenningsnivå 

 kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel 

boligområder eller næringsutvikling 

Hovedbegrunnelsen for å velge luftledning er knyttet både til økonomi (vesentlig lavere kostnad 

per lengdeenhet), tekniske forhold (luftledning har mindre komplekse anlegg) og 

forsyningssikkerhet (luftledning har lavere feilprosent per lengdeenhet samt kortere 

reparasjonstid ved eventuelle feil). 

For delstrekningen Vagle-Stokkeland omsøkes et alternativ med jordkabel. Bakgrunnen for å 

søke på jordkabel her kan knyttes til at dette kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn 

tatt i betraktning. Alternativet er nærmere beskrevet i kapittel 4.4. 
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4.2 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

Det søkes om en endring fra tidligere omsøkt trase på strekningen Fagrafjell-Vagle, nærmere 

bestemt ved Eikelandsmyra og kulturminne ID 243525, der opprinnelig omsøkt trase, markert 

«A» i kartutsnittet i Figur 1, gikk rett over kulturminnet. Endringen omsøkes etter nærmere 

avklaring med Rogaland fylkeskommune for å redusere virkningen av kraftledningene forbi 

kulturminne ID 243525. Ny trase er markert «B» i kartutsnittet.  

Med bakgrunn i denne endringen ventes det Rogaland fylkeskommune vil trekke innsigelsen de 

hadde til opprinnelig omsøkt trase. 

Figur 1 Fagrafjell-Vagle, traseendring ved kulturminne ved Eikelandsmyra 

Trasekart for hele strekningen Fagrafjell-Vagle vises i Figur 2 og Figur 3, samt vedlegg 2 og 3. 
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Figur 2 Fagrafjell-Vagle, delkart 1, Fagrafjell-Eikelandsmyra 
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Figur 3 Fagrafjell-Vagle, delkart 2, Eikelandsmyra-Vagle 

4.3 Vagle transformatorstasjon 

Behovene ved Vagle transformatorstasjon har endret seg siden opprinnelig søknad. Lyse Elnett 

har dialog med næringsaktører i området, og det er behov for å utvide 132 kV koblingsanlegget 

for å ivareta disse aktørene. Samtidig ønsker Lyse Elnett å legge til rette for reinvestering av 

22 kV koblingsanlegget i Vagle. Dette vil skje i løpet av kommende 10-års periode, og dette vil 

også kreve noe mer areal enn hva som er tilgjengelig i stasjonen i dag, spesielt når man vil 

inkludere en utvidelse av anlegget for å håndtere veksten i området.  

For Vagle transformatorstasjon er det utarbeidet to forslag til situasjonsplan, avhengig av om 

kraftledningen mellom Vagle og Stokkeland skal bygges som luftledning eller jordkabel. 

Arealbehovet for stasjonstomt vil være noe større dersom kraftledningene nordover bygges som 

luftledninger. Situasjonsplan med luftledning til Stokkeland vises i Figur 4. Den ligger også som 

vedlegg 4. I tillegg finnes en situasjonsplan med jordkabel mot Stokkeland i vedlegg 5. 
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Figur 4 Forslag til situasjonsplan for Vagle transformatorstasjon, med luftledning mot Stokkeland 

4.3.1 132 kV koblingsanlegg 

Det har siden opprinnelig søknad vært dialog med NVE om antallet bryterfelt i 132 kV 

koblingsanlegget, der Lyse Elnett ble utfordret til å redusere antall bryterfelt. Med ny informasjon 

om aktivitet i område omsøkes anlegget nå som et 132 kV GIS anlegg med dobbel samleskinne 

og elleve bryterfelt, med følgende tilkoblinger: 

 Tronsholen 1 og 2 

 Fagrafjell 1 og 2 

 Tjøtta/Håland 

 Transformator 132/50 kV T4 og T5 

 Transformator 132/22 kV T6 og T7 

 Ny næring/industri 1 og 2 
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Isolasjonsmedium for GIS anlegget er foreløpig ikke avklart. Lyse Elnett har en strategi om å 

ikke bruke SF6 gass dersom det finnes gode alternativer. Stasjonen vil tilrettelegges for et mer 

miljøvennlig isolasjonsmedium ved å ha tilstrekkelig bredde i rommet for GIS anlegget. 

Lyse Elnett ser stor verdi i å bestykke koblingsanlegget med brytere tiltenkt fremtidige behov i 

anlegget nå. Dette for å få en rasjonell innbyrdes plassering med hensyn til fleksibel drift i 

ettertid. Dersom man hadde avventet f.eks. bryterfeltene for ny næring, og montert disse på et 

senere tidspunkt, ville man være nødt til å plassere dem på enden av koblingsanlegget, og 

dermed øke risikoen for at begge bryterfelt måtte kobles ut ved feil på et av dem med tilhørende 

full utkobling av kunder i nettet. Med omsøkt anlegg kan bryterfeltene plasseres slik at man i 

betydelig større grad unngår utkobling av kunder i situasjoner med feil i et enkelt bryterfelt. 

4.3.2 Transformatorer 

I opprinnelig søknad var det omsøkt to 160 MVA 132/50 kV transformatorer, der Lyse Elnett og 

Statnett skulle eie hver sin. Lyse Elnett og Statnett har i ettertid kommet til enighet om at Lyse 

Elnett skal eie og ha konsesjonen for begge transformatorene. 

Det er foreløpig ikke aktuelt å søke om ytterligere transformatorer mot 22 kV. Dette vil vurderes 

løpende ut fra behov i området. 

4.3.3 50 kV spole 

I opprinnelig søknad omtalte Lyse Elnett flytting av to 50 kV spoler fra Stokkeland til Vagle 

transformatorstasjon. Det er kun den ene som flyttes til Vagle, hvor den benevnes SP1. Ytelsen 

vil være 30-300 A. Den vil som tidligere oppgitt plasseres i eksisterende ledige arealer. Den 

andre spolen fra Stokkeland vil bli tatt ut av drift pga. tilstand og alder. 

4.3.4 50 kV koblingsanlegg 

Eksisterende 50 kV koblingsanlegg i Vagle har flere bryterfelt enn man ser behov for fremover. 

Som en følge av dette omsøkes koblingsanlegget redusert fra dagens 14 til 10 bryterfelt. Feltene 

som fjernes er i relativt god stand og vil bli benyttet til beredskap. 

4.3.5 Bygg og eiendom 

I opprinnelig søknad var det omsøkt en utvidelse av Vagle transformatorstasjon. Det er behov 

for ytterligere utvidelse, og stasjonen omsøkes nå med et tilbygg på totalt ca. 490 m² i 

grunnflate. Dette er ca. 230 m² mer enn utvidelsen omsøkt i opprinnelig søknad. Grunnflaten for 

hele bygget vil totalt være ca. 1200 m². Største høyde vil være ca.10 meter over 
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omkringliggende terreng. Mulig utforming av utvidelsen vises i fasadetegning i Figur 5. Det vises 

flere fasadetegninger i vedlegg 6 og 7. 

Tomtearealet for Vagle transformatorstasjon søkes samtidig utvidet til totalt ca. 10500-12000 m² 

avhengig av alternativ for kraftledningene Vagle-Stokkeland med tilhørende kabelandemaster 

ved Vagle stasjon. Dette inkluderer ca. 4900-6400 m² for utvidelse av eksisterende stasjonstomt, 

samt ytterligere ca. 1400 m² for eksisterende adkomstvei inkludert utbedringer. 

Figur 5 Vagle transformatorstasjon, mulig fasade ved utvidelse 

4.3.6 Overvann 

Håndtering av overvann er ikke omtalt i opprinnelig søknad. Planert areal ved stasjonen øker 

som følge av utvidelsen, og vil dermed kunne føre til økt behov for overvannshåndtering. Det er 

vurdert at eksisterende infrastruktur for overvann vil være tilstrekkelig også for utvidelsen. 

4.4 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland 

I opprinnelig søknad var det ett alternativ mellom Vagle og Stokkeland som ble omsøkt. Fra 

kabelendemaster ved Vagle skulle det bygges luftledning frem til Stokkeland. Dette er omtalt 

som alternativ 1 i foreliggende søknad. NVE ba i brev av 08.03.2021, ref. 201834091-54, Lyse 

Elnett om å utrede jordkabel mellom Vagle og Stokkeland for å redusere potensiell risiko i 

kryssingen med eksisterende 300 kV luftledning. Det kunne også vurderes en kortere strekning 

for kabelen, dersom det var hensiktsmessig. Det er utredet tre alternativer med forskjellig 
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mengde jordkabel på strekning fra Vagle til Stokkeland i tillegg til opprinnelig alternativ med 

luftledning. 

Lyse Elnett søker på ett av jordkabelalternativene, alternativ 4, i tillegg til opprinnelig omsøkt 

alternativ 1 som prioriteres. Alternativ 2 og 3 omsøkes ikke. 

4.4.1 Alternativ 1, luftledning fra Vagle til Stokkeland 

Det bygges to forbindelser som luftledning, som opprinnelig omsøkt, med noen mindre 

justeringer ved Stokkeland for å optimalisere avstanden mellom nye 132 kV master og Statnetts 

omsøkte endring på 300 kV luftledningene i sammenheng med fjerning av Stokkeland 

transformatorstasjon. Luftledningene starter i kabelendemast like ved Vagle 

transformatorstasjon. Traselengden er ca. 1,0 km og vises på kart i Figur 6 samt i vedlegg 8. 

Figur 6 Vagle-Stokkeland, alternativ 1 
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4.4.2 Alternativ 2, jordkabel i kryssing ved Stokkeland 

Det bygges to forbindelser bestående hver av to kabelsett med tverrsnitt 3x1x1600 mm² Al i 

kryssingen av 300 kV luftledningene ved Stokkeland. For kraftledningen ellers benyttes 

luftledning. Traseen for jordkabel vil være relativt kort, ca. 100 meter, mellom kabelendemaster 

på hver side av 300 kV luftledningen. Traseen vises i kart i Figur 7 samt i vedlegg 9. 

Alternativet medfører 24 ekstra kabelendeavslutninger sammenlignet med de andre 

alternativene mellom Vagle og Stokkeland. Dette betraktes som en ulempe, da slike 

komponenter øker risikoen for feil på kabelanlegg. 

Figur 7 Vagle-Stokkeland, alternativ 2 
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4.4.3 Alternativ 3, jordkabel fra Vagle til forbi kryssing ved Stokkeland 

Det bygges to forbindelser bestående hver av to kabelsett med tverrsnitt 3x1x1600 mm² Al fra 

Vagle frem til forbi kryssingen ved Stokkeland, og derfra fortsetter man med luftledning frem til 

Stokkeland. Traseen følger omsøkt luftledningstrase stort sett på hele strekningen, se kart i 

Figur 8 samt i vedlegg 10. 

Det ble vurdert å legge traseen i grusvegen på østsiden av Ålgårdbanen, men det ville skape 

utfordringer med adkomst for brukere av fjellhallene like sør for Stokkeland transformatorstasjon. 

Dette ble derfor ikke inkludert i alternativet. 

Traselengden for jordkabel er estimert til ca. 800 meter. Det er lagt til grunn at grøfta i hele 

traseen åpnes før kablene trekkes ut og deretter dekkes. 

Figur 8 Vagle-Stokkeland, alternativ 3 



 Beskrivelse av omsøkte tiltak 27 

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

4.4.4 Alternativ 4, jordkabel fra Vagle til Stokkeland 

Det bygges to forbindelser som jordkabel med tverrsnitt 2x3x1x1600 mm² Al på hele strekningen 

fra Vagle til Stokkeland. Traseen følger omsøkt luftledningstrase stort sett på hele strekningen. 

Traselengden for jordkabel er estimert til ca. 1,1 km og vises i kart i Figur 9 samt i vedlegg 11. 

Det er lagt til grunn at grøfta i hele traseen åpnes før kablene trekkes ut og deretter dekkes. 

Figur 9 Vagle-Stokkeland, alternativ 4 
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4.4.5 Sammenligning av alternativer 

De fire alternativene mellom Vagle og Stokkeland er sammenlignet i Tabell 4. Opprinnelig 

omsøkt alternativ 1, med luftledning, er definert som utgangspunkt for sammenligningen. 

Alternativ 2 vil innebære fire endemaster i stedet for forankringsmaster ved krysningspunktet ved 

Stokkeland, noe som vil virke mer skjemmende på landskap og for friluftslivet enn luftledning på 

hele strekket. Alternativ 3 vil være mindre skjemmende for friluftslivet ved Vaglefjellet, men vil 

kunne være mer iøynefallende for landskapsopplevelsen ved byggefeltet ved bruk av endemast 

ved Stokkeland. Alternativ 4 med jordkabel på hele strekket vil ha lavest konflikt, og vil virke 

positivt på opplevelsesverdien i området sammenlignet med alternativ 1. 

Tabell 4 Sammenligning av alternativer Vagle-Stokkeland, med opprinnelig alternativ 1 som referanse 

Alternativ 1, 
luftledning Vagle-
Stokkeland 

Alternativ 2, kabel 
i kryssing ved 
Stokkeland 

Alternativ 3, kabel 
fra Vagle til 
kryssing 

Alternativ 4, kabel 
Vagle-Stokkeland 

Kostnadsdifferanse 
[MNOK] 

0 6,1 7,4 8,4 

Traselengde 
luftledning [km] 

1,00 0,95 0,30 0 

Traselengde 
jordkabel [km] 

0,05 0,15 0,80 1,1 

Opplevd 
driftssikkerhet 

0 - 0 0 

Naturmangfold 0 0 0 + 

Landskap 0 - + ++ 

Friluftsliv 0 - + ++ 

Kulturmiljø 0 0 0 0 

Jordbruk 0 0 ++ ++ 

Prioritering 1 4 3 2 

Basert på kostnadene for de forskjellige alternativene og konsekvensene de representerer 

velger Lyse Elnett å søke på alternativ 1 og 4, der alternativ 1 prioriteres. 
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4.5 Utforming av 132 kV kraftledning 

4.5.1 Fagrafjell-Vagle 

For strekningen Fagrafjell-Vagle er det ingen endringer fra opprinnelig søknad. Her omsøkes 

luftledning med innvendig bardunerte gittermaster. Mastetypen er vurdert til å best harmonere 

med blant annet Statnetts master som vil stå parallelt på deler av strekningen. Båndlagt bredde 

for Lyse Elnetts trase vil være ca. 57 meter, se Figur 10. Dette kan variere noe med terrenget, 

der f.eks. skråterreng eller lange spenn vil kunne kreve noe større avstand mellom ledningene. I 

kryssingen under 300 kV ved Eikelandsmyra vil det også være større båndlagt bredde pga. 

stedlige tilpasninger. 

Figur 10 Fagrafjell-Vagle, båndlagt bredde 

Luftledningene vil avsluttes i kabelendemaster inne på stasjonsområdet ved Vagle 

transformatorstasjon, og derfra føres inn i koblingsanlegget med jordkabel. Tekniske data for 

kraftledningen er oppført i Tabell 5. 
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Tabell 5 Tekniske data for luftledning 

Data Fagrafjell-Vagle Vagle-Stokkeland, alternativ 1 

Traselengde [km] 3,2 1 

Gjennomsnittlig høyde til travers [m] 16 14 

Strømførende liner 865 AL59 685 AL59 

Toppliner 1 stk. OPGW + 1 stk. AACSR Goll 1 stk. OPGW + 1 stk. AACSR Goll 

Mastemateriale Gittermast av vinkeljern med 
betongfundament 

Konet stålrørsmast med 
betongfundament 

Traversbredde [m] 11 10 

Avstand mellom parallelle 
luftledninger [m] 

15 8 

Isolasjonsnivå [kV] 145 145 

Isolatortype Herdet glass Herdet glass 

Nødvendig rettighetsbelte [m] Ca. 57 Ca. 48 

Kabler fra kabelendemast til 
koblingsanlegg, Vagle 
transformatorstasjon 

2x3x1x1600 mm² AL, PEX-isolert 2x3x1x1600 mm² AL, PEX-isolert 

4.5.2 Vagle-Stokkeland 

Mellom Vagle og Stokkeland er det aktuelt å enten bygge luftledning eller jordkabel.  

4.5.2.1 Luftledning 

Dersom det bygges luftledning på strekningen Vagle-Stokkeland planlegger Lyse Elnett å 

benytte to parallelle luftledninger med konet stålmast, som beskrevet i opprinnelig søknad. 

Avstand mellom de to luftledningene vil i stor grad være ca. 8 meter, og total bredde for 

klausulering vil være ca. 48 meter, se Figur 11. Dette kan variere noe med terrenget, der f.eks. 

skråterreng vil kunne kreve noe større avstand mellom ledningene. Luftledningene vil starte i 

kabelendemaster innenfor stasjonsområdet ved Vagle, og vil avsluttes i et arrangement med 

deler av eksisterende innstrekkstativ ved eksisterende 132 kV koblingsanlegg ved Stokkeland. 

Detaljer for dette er foreløpig ikke klare, og vil bli presentert i en miljø-, transport- og anleggsplan 

for prosjektet i forkant av bygging. Tekniske data for kraftledningen er oppført i Tabell 5. 
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Figur 11 Vagle-Stokkeland, båndlagt bredde 

4.5.2.2 Jordkabel 

Dersom det bygges jordkabler mellom Vagle og Stokkeland, vil disse legges i grøft fra Vagle 

frem til eksisterende 132 kV koblingsanlegg ved Stokkeland. Her vil det bli et arrangement med 

deler av eksisterende innstrekkstativ og kabeloppføringer. Detaljer for dette er foreløpig ikke 

klare, og vil bli presentert i en miljø-, transport- og anleggsplan for prosjektet i forkant av 

bygging. Tekniske data for kraftledningen er oppført i Tabell 6. 

Tabell 6 Tekniske data for jordkabel 

Data Vagle-Stokkeland, alternativ 4 

Traselengde [km] 1,1 

Kabel 2x3x1x1600 mm² AL, PEX isolert 

Isolasjonsnivå [kV] 145 

Nødvendig rettighetsbelte [m] Ca. 12 
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4.6 Vurderte, men ikke omsøkte alternativ 

For strekningen mellom Vagle og Stokkeland er det vurdert to alternativ med jordkabel som ikke 

omsøkes, alternativ 2 og 3, beskrevet i 4.4.2 og 4.4.3. 

4.7 Tidligere omsøkte alternativ som trekkes 

På strekningen Fagrafjell-Vagle var det i opprinnelig søknad to alternativer fra Eikelandsmyra til 

Vagle. Ut fra responsen i høringen av søknaden velger Lyse Elnett å trekke alternativ 1 fra 

søknaden. Alternativ 1 er markert med strek med kryss i kartutsnitt i Figur 12. 

Figur 12 Fagrafjell-Vagle, tidligere omsøkt alternativ 1 (strek med kryss) som trekkes 
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4.8 Nedleggelse og fjerning av Stokkeland transformatorstasjon 

Behovet for Stokkeland transformatorstasjon faller bort når Fagrafjell transformatorstasjon settes 

i drift og kobles til eksisterende nett i området og utvidelsen av Vagle transformatorstasjon er 

satt i drift. I Figur 14 er det markert hvilke anlegg som tilhører Lyse Elnett og som vil fjernes. Det 

gjelder blant annet kontrollhus (3), garasjeanlegg (5) og deler av 132 kV koblingsanlegg (6). I 

tillegg står to 50 kV spoler ved transformatornisjene på Statnetts område. Den ene spolen søkes 

flyttet til Vagle mens den andre vil tas ut av drift pga. tilstand. Statnett har i egen søknad søkt om 

å fjerne sin del av Stokkeland transformatorstasjon. 

Eksisterende 132 kV bryteranlegg eies delt mellom Lyse Elnett og Statnett. Deler av 

innstrekkstativet vurderes beholdt for sammenkoblingen av de nye kraftledningene Vagle-

Stokkeland og de eksisterende Stokkeland-Tronsholen. Etter fjerning av Stokkeland vil de 

aktuelle forbindelsene bli benevnt Tronsholen-Vagle 1 og 2. 

Det gjøres oppmerksom på at Lyse Elnett og Statnett vil ha kraftledninger i området også etter 

fjerningen av Stokkeland transformatorstasjon. 

Figur 13 Stokkeland transformatorstasjon, kontrollhus og dieseltank, nisjer i bakgrunnen 



 Beskrivelse av omsøkte tiltak 34 

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

Figur 14 Fjerning av Lyse Elnetts anlegg på Stokkeland transformatorstasjon 
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4.9 Riggplasser og veier 

I forbindelse med bygging er det behov for å etablere enkelte midlertidige riggplasser. 
Riggplassene vil normalt være fra ca. 2 til 4 daa (dekar), men det vil også være behov for 
enkelte større områder (over 10 daa). Riggplassene vil bli benyttet til blant annet lagring av 
materiell og premontering av masteseksjoner for videre transport ut i ledningstraseen. De kan 
også bli brukt som helikopterplasser for transport til og fra anleggsarbeidet i traséen, og som 
utgangspunkt for transport med kjøretøy, der transport på bakken er hensiktsmessig. Noen 
riggområder vil bli brukt som vinsj og/eller trommelplasser i forbindelse med strekking av linene. 
På noen av riggplassene kan det bli etablert brakkerigger. Tidligere omsøkte riggplasser R3 og 
R4 trekkes fra søknaden. For riggplass R5 ønsker Lyse Elnett å opprettholde denne da vi mener 
det er få andre muligheter i det aktuelle området. Se oversikt i Tabell 7. 

Private veier vil benyttes i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte 
mastepunktene og riggplasser. Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier 
kan være aktuelt. Fra enden av veier og riggplasser kan det bli nødvendig med terrengkjøring 
inn til ledningstraseen. Transport utenfor vei vil foregå med terrengkjøretøy i ledningstraseen 
eller i terrenget fra nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre terrenginngrep for å 
tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. Oversikt over aktuelle veier og kjørespor er satt opp i 
Tabell 8, der status med hensyn til opprinnelig søknad også er beskrevet.

Det omsøkes også anleggsbelter langs omsøkte traseer på to strekninger. Ved Eikelandsmyra 

vil man via anleggsbeltet ha adkomst i ledningstraseen til omsøkte riggplasser. Tilsvarende vil 

man mellom Vagle og Stokkeland ha et anleggsbelte langs traseen. Dersom det skal etableres 

jordkabel vil man ha behov for å legge masser samt ha en kjørevei langs grøfta. Detaljer for bruk 

og tiltak i anleggsbeltene vil beskrives nærmere i miljø-, transport- og anleggsplanen som skal 

godkjennes før anleggsstart. Aktuelle anleggsbelter er ført opp i Tabell 9. 

Kart over riggplass, veier, kjørespor og anleggsbelter finnes i Figur 15 til Figur 17 samt 

vedleggene 13-15. Veinummer i tabellene henviser til tilsvarende nummer i kartene for den 

enkelte vei og tilsvarende for riggplass. Det presiseres at noen av de omsøkte veier og 

riggplasser gjerne ikke vil bli benyttet i gjennomføringen. Dette vil avhenge av arbeidsmetode og 

behov, og vil avklares i større grad i forbindelse med egen miljø-, transport- og anleggsplan.  
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Tabell 7 Riggplasser 

Riggnr. Område Beskrivelse Status mht. opprinnelig 
søknad 

1 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite Ingen endring 

2 Bekkjene Midlertidig riggområde på 
innmarksbeite/myrområde 

Ingen endring 

3 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite Trekkes fra søknaden 

4 Vaglefjellet Midlertidig riggområde på innmarksbeite Trekkes fra søknaden 

5 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på innmarksbeite Ingen endring 

6 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde i skog Ingen endring 

7 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på dyrka mark / i skog Ingen endring 

8 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite Ingen endring 

9 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på dyrka mark Ingen endring 

10 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde i skog Ingen endring 
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Tabell 8 Veier og kjørespor 

Veinr. Område Bruk av vei Status mht. 
opprinnelig søknad 

1 Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

1A Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

1B Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

2 Stokkaland/Vaglefjellet Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Deler av vei trekkes 

2A Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

2A1 Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

2B Vaglefjellet Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Trekkes fra søknaden 

3 Stokkaland Bruk av midlertidig vei (omsøkes etablert av 
Statnett) 

Ingen endring 

4 Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Deler av vei trekkes og 
ny vei lagt til, som følge 
av endret avkjørsel fra 
fv. 505 

4A Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Trekkes fra søknaden 

5 Foss-
Eikeland/Eikelandsmyra 

Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

5A Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

5B Eikelandsmyra Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

5C Eikelandsmyra Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

6 Nordre 
Kalberg/Sandskallen 

Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

6A Sandskallen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ingen endring 

Tabell 9 Anleggsbelter 

Anleggsbelter Område Beskrivelse Status mht. opprinnelig 
søknad 

1 Eikelandsmyra Primært for adkomst til R6 og R10 Ny 

2 Vagle-Stokkeland For adkomst langs trase og ev. lagring av 
masser ved etablering av jordkabel 

Ny 
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Figur 15 Riggplasser og veier, delkart 1 Fagrafjell-Eikelandsmyra 
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Figur 16 Riggplasser og veier, Fagrafjell-Vagle, delkart 2 Eikelandsmyra-Vagle 
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Figur 17 Riggplasser og veier, Vagle-Stokkeland 
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4.10 Bygging, drift og vedlikehold 

Detaljer knyttet til behovet for installasjon, drift og vedlikehold, inkludert transportbehov, vil først 

bli klart når anleggene er ferdig prosjektert og byggemetoder er valgt. Nedenfor gis derfor bare 

en generell beskrivelse av behovet. I forkant av byggestart vil det utarbeides en egen miljø-, 

transport- og anleggsplan som nærmere beskriver detaljene i hvordan utbyggingen skal foregå 

samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å unngå eller redusere negative virkninger. Denne 

planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart. Den vil bli sendt på høring før godkjenning. 

4.10.1 Luftledning 

Materiell i form av mastedeler, liner, isolatorer, fundamenter etc. og anleggsutstyr som f.eks. 

lastebiler, gravemaskin og vinsjer må fraktes til masteplassene. Der det er lett terreng vil det ved 

fundamentering og mastemontering i stor utstrekning bli benyttet bakketransport på eksisterende 

veier og i terrenget. Dette vil i nødvendig utstrekning bli supplert med helikoptertransport. 

Forsterkning eller utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier kan være aktuelt. Private 

veier forutsettes benyttet i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte 

mastepunktene. Transport utenfor vei vil foregå med terrengkjøretøy i ledningstraseen eller i 

terrenget fra nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre terrenginngrep for å 

tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. Når anlegget er i drift vil det foregå rutinemessig 

forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for eksempel rydding av vegetasjon. 

Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på normalt ca. 57 meter for 

traseen Fagrafjell-Vagle og ca. 48 meter for Vagle-Stokkeland, se Figur 10 i kapittel 4.5.1 og 

Figur 11 i kapittel 4.5.2.1. I skråterreng og spesielt ved kryssing av 300 kV ved Eikelandsmyra 

kan byggeforbuds- og skogryddingsbeltet bli noe større, og det vil også være aktuelt med 

sikringshogst utenfor beltet. 

4.10.2 Jordkabel 

I anleggsperioden vil det i tillegg til anleggsaktivitet med tilhørende maskiner være behov for å 

transportere masser og utstyr ut og inn til traseen. Det vil bli arbeid med kabelanlegg innenfor 

stasjonsområdet på Vagle. Dersom det skal bygges jordkabel mellom Vagle og Stokkeland vil 

arbeidet skje innenfor omsøkt anleggsbelte i hele traseen. 

I driftsperioden vil kabelanlegget ha et byggeforbudsbelte som strekker seg tre meter ut fra 

ytterste kabel i grøfta. Dette er for å sikre anlegget samt og gi tilstrekkelig plass for eventuelle 

reparasjoner dersom man må ned på kabelanlegget i en feilsituasjon. 
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4.11  Risiko og sikkerhet 

Lyse Elnett har gjort en vurdering av byggingen av omsøkt anlegg. Lyse Elnett mener det skal la 
seg gjøre å bygge omsøkt anlegg uten at man f.eks. vil måtte koble ut kryssende 300 kV 
ledninger ved Stokkeland. 

Statnett har påpekt utfordringen med å ha kryssende 132 kV luftledninger under 300 kV 
luftledningene på Eikelandsmyra og ved Stokkeland. På Eikelandsmyra er det gjort tiltak ved å 
dele 132 kV traseene på hver side av master i 300 kV ledningene, og på den måten redusert 
konsekvensene av nedfall av en 300 kV linetråd. Ved Stokkeland vil et nedfall av en 300 kV 
linetråd kunne ta ut begge 132 kV luftledningene. Sannsynligheten er likevel så liten at forventet 
avbruddskostnad for en slik løsning ikke forsvarer en kablet løsning. 

Det er identifisert aktsomhetsområder for flom langs traseene. Dette vil det tas hensyns til ved 
endelig masteplassering. Det er ikke identifisert aktsomhetsområder for skred i traseene.
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5. Konsekvenser for miljø, naturressurser 
og samfunn 

Foreliggende kapittel gir en vurdering av konsekvensene ved de ulike tilleggs- og endringssøkte 

alternativer for gjennomføring av tiltaket.  

Det er ikke utarbeidet egne fagrapporter for utredning av jordkabel mellom Vagle og Stokkeland. 

Vurderinger av konsekvens er gjort med utgangspunkt i fagrapporter utarbeidet til opprinnelig 

søknad. 

5.1 Naturmangfold 

5.1.1 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

Tidligere omsøkt trase for 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle berørte verdifulle naturtyper 

som rikmyr (stor verdi, B) og naturbeitemark (stor verdi, B). Ved omsøkt trase vil en tidligere 

parallelføring av luftledningene øst for Eikelandsmyra unngå kryssing over naturbeitemarka, og 

vil i stedet føres dobbelt over rikmyra, noe som medfører mindre negativ konsekvens enn 

tidligere omsøkt alternativ. Da tidligere omsøkt alternativ gikk mer i randsonen til skog enn 

omsøkt alternativ, mener Lyse Elnett ny trase dermed vil berøre naturmangfoldet i mindre grad 

enn tidligere. Videre inn til Vagle transformatorstasjon vil omsøkt trase føres på sørsida av 

Rabnafjellet i stedet for nordsida, noe som innebærer at traseen vil være i større avstand fra 

Vagletjern (stor verdi, B), samt i større avstand fra observert dvergstanksopp (rødlistearter, 

kategori sårbare arter, VU) ved Arafjellet.  

Vipe er observert hekkende ved Eikelandsmyra frem til 2016, men var ikke registrert i 2017. Det 

er dermed usikkert om arten befinner seg i området nå eller ikke, men dette vil utredes i 

forbindelse med utarbeidelse av miljø- transport og anleggsplan. Endring fra omsøkt trase øst 

for Eikelandsmyra er ikke vurdert å ha noen videre konsekvens for vipe utover konsekvensene 

fra tidligere omsøkt trase. Videre vil alternativ 2 til Vagle ikke komme i konflikt med registrerte 

lokaliteter eller områder for naturvern.  

Langs traseområdet Fagrafjell-Vagle var det registrert hekketerritorium for rødlistede arter som 

hubro og hønsehauk. Endringene av trase på strekningen medfører ikke nevneverdige endringer 

av konsekvens og omfang for hubro og hønsehauk, og er fra tidligere omsøkt alternativ estimert 

til liten negativ konsekvens for artene. 
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5.1.2 Vagle transformatorstasjon 

En ytterligere utvidelse av Vagle transformatorstasjon vil ha noe høyere omfang enn hva som er 

beskrevet i fagrapporten for naturmangfold knyttet til Fagrafjell-Vagle-Stokkeland. Det er 

observert hekkende viper som kan bli berørt av tiltaket ca. 250-300 meter fra utvidet stasjon. En 

tidligere omsøkt utvidelse vil gi samme konsekvens for vipene da den kritiske perioden vil være 

under anleggsfasen. Hekkende viper vil bli berørt av både bygging av kraftledninger og stasjon. 

Da verken fagrapport eller tidligere konsesjonssøknad har beskrevet omfanget av utvidelsen, vil 

Lyse Elnett vurdere at en ytterligere utvidelse av stasjonen vil gi liten økning i konsekvens fra 

tidligere omsøkt alternativ for naturmangfoldet i området. 

5.1.3 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland  

Alternativene fra Vagle til Stokkeland transformatorstasjon er lite berørt av naturmangfold. 

Luftledninger ved innføring til Stokkeland transformatorstasjon vil utgjøre liten forskjell for 

hekkende viper i hekkeområdet på Stokkeland, da traseen ligger i god avstand fra 

hekkeområdet. Derimot vil forstyrrelser under anleggsperioden utgjøre en større konsekvens, 

dersom anleggsarbeid foregår under vipenes hekkeperiode (april–juni). Rundt Stokkeland vil 

omfanget være intet/lite negativt.

Ved Stokkalandsvatnet har andefuglene flyruter til og fra vannet som kan bli påvirket av 

luftledningene som kommer inn sørfra. Dette utgjør en kollisjonsrisiko, men den vurderes som 

lav. Anleggsarbeidet kan i verste fall medføre avbrutt hekking, men omfanget vurderes totalt til 

lite negativt for vannfugler. Ved Stokkalandsvatnet finner man også sivspurv og andre 

spurvefugler. For denne lokaliteten vil en luftledningstrase bryte rett inn i hekkeområdet, og vil 

medføre betydelig habitatendring innenfor området, samt utgjøre en fare for kollisjon med 

luftledningene. Anleggsarbeid i hekketiden kan gi betydelige konsekvenser for ungeproduksjon. 

Lokalt er tiltaket for alternativ 1 vurdert å ha middels stor negativ konsekvens for hekkende 

spurvefugl, men vil ha marginal betydning for bestander av sivspurv og andre spurvefugler i 

distriktet.  

For alternativ 2, 3 og 4 vil anleggsfasen være noe lengre enn ved alternativ 1, hvor Lyse Elnett 

mener forskjell i varigheten ikke er betydelig utover konsekvensene for alternativ 1. Det vil bli tatt 

hensyn til naturmangfoldet under anleggsfasen i en utarbeidet miljø-, transport- og anleggsplan 

for Fagrafjell-Vagle-Stokkeland. Videre luftledningene ut fra Stokkeland transformator T1 og T2 

omsøkt fjernet, og de nye luftledningene skal kobles til. Antall luftledninger ved stasjonen vil 

forbli lik som nåværende tidspunkt, med hensyn til noen endringer i plassering og høyde. 

Alternativ 2 og 3 vil ha lik konsekvens som alternativ 1, mens alternativ 4 vil være noe bedre for 

naturmangfoldet i området da dette alternativet reduserer antall luftledninger ved innflygning til 

Stokkalandsvatnet. 
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5.2 Landskap  

5.2.1 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

132 kV ledningstraseene fra Fagrafjell til Vagle vil føres delvis gjennom skog og dels over 

landbruksområder som er dominert av tekniske inngrep fra før. Sør for Eikelandsmyra vil 

ledningstraseene følge parallelt med eksisterende 300 kV luftledninger, noe som vurderes til 

liten-middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Endringene fra tidligere omsøkt alternativ 

kommer nordøst for Eikelandsmyra hvor ledningene får en parallelføring ca. 300 meter før 

tidligere omsøkt alternativ mot Vagle transformatorstasjon. Ryddebeltet på ca. 57 meter 

gjennom skogen øst for Eikelandsmyra vil vedvare, men linjen vil nå krysse parallelt over 

myrområdet nordvest for Eikelandsmyra. Lyse Elnett mener dermed at konsekvensen for 

omsøkt alternativ er noe bedre en tidligere omsøkt alternativ på strekningen, da parallelføringen 

vil komme tidligere og inngrepet vil være mindre i landskapsbildet. 

Videre vil traseen følge det som tidligere var omsøkt alternativ 2 inn til Vagle, noe som vil være 

svært tydelig på landskapsbildet sett fra sør, men vil ligge delvis skjult for boligområdet ved Litla 

Bogafjell. Omsøkt trase vil fortsatt ha stor negativ innvirkning på landskapsbildet inn mot Vagle 

transformatorstasjon på grunn av eksponering mot det åpne landskapet og ryddegata gjennom 

skogområdet på Bogafjell. Sammenlignet med tidligere omsøkt alternativ 1 vil konsekvensene 

for landskapet på strekningen forbli uforandret.

5.2.2 Vagle transformatorstasjon 

Området rundt Vagle transformatorstasjon er preget av åpent, kupert landskap, med et skogholt 

i øst. Fra tidligere omsøkt utvidelse, søkes det nå om ytterligere ca. 230 m² utvidelse av 

transformatorstasjonen. En utvidelse av selve transformatorstasjonen vurderer Lyse Elnett vil ha 

liten påvirkning på landskapet, da eksisterende stasjon og luftledninger befinner seg på tomten.  

5.2.3 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland 

Landskapet fra Vagle til Stokkeland er preget av eksisterende kraftledninger og ryddegater i 

området, og alternativ 1 vil dermed ikke ha betydelig stor konsekvens. Konsekvensen av 

luftledninger fra Vagle til Stokkeland er dermed satt som liten-middels for landskapets totalbilde. 

Konsekvensen er basert på at traseen føres langs foten av høyderyggen, til tross for nærheten 

til Stokkalandsvatnet. Alternativ 2 med jordkabel i kryssingen ved Stokkeland vurderer Lyse 

Elnett vil ha middels negativ konsekvens, da dette innebærer fire kabelendemaster i stedet for 

forankringsmaster, noe som vil bli mer synlig i landskapsbildet. Alternativ 3 vil ha liten 

konsekvens for landskapet da det vil være kabel fra Vagle til forbi kryssingen ved Stokkeland. 

Det siste stykket inn til Stokkeland transformatorstasjon vil ha lik innvirkning på 
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landskapsopplevelsen fra Stokkalandsvatnet som alternativ 1. Alternativ 4 med jordkabel på hele 

strekningen vil gi en positiv landskapsopplevelse sammenlignet med alternativene 1, 2 og 3.  

5.3 Friluftsliv  

5.3.1 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

Strekningen mellom Figgjoelva og Stokkalandsvatnet er en del av den overordnede 

grønnstrukturen i regionale og kommunale planer. Området byr på varierte friluftsaktiviteter og 

naturopplevelser, og er et attraktivt område for friluftsinteresserte. Her finner man Bogafjell, 

Rabnafjellet, Figgjoelva og Eikelandsmyra som alle er populære områder for tur- og 

fiskeinteresserte. 

Turområdet øst for Eikelandsmyra vil bli forringet fra dagens 300 kV inngrep, men på grunn av 

eksisterende luftledning vil konsekvensen av to nye 132 kV luftledninger bli vurdert til middels 

negativ. En ca. 57 meter bred ryddegate vil trekkes over Bogafjell og langs Eikelandsmyra, noe 

som vil redusere skogens opplevelsesverdi som friluftsområde, samt friluftsområdet mellom Litla 

Bogafjell og Vagle vil bli negativt påvirket. Omsøkt trase vil samle inngrepet rundt 300 meter 

tidligere ved Eikelandsmyra, noe som Lyse Elnett mener vil gi mindre konsekvens for friluftsliv 

enn tidligere omsøkt alternativ. Alternativ 2 ved innføring til Vagle vil ha lik konsekvens som 

tidligere omsøkt trase. 

5.3.2 Vagle transformatorstasjon 

En utvidelse av Vagle transformatorstasjon mener Lyse Elnett vil ha liten konsekvens for 

friluftsliv i området. Utvidelsen vil gjøre stasjonen noe mer synlig fra veien, men vil ikke påvirke 

opplevelsesverdien fra nærliggende turområder.  

5.3.3 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland 

Naturopplevelsen fra Vagle til Stokkeland er preget av eksisterende luftledninger og ryddegater i 

området, og ny trase vil dermed ikke ha betydelig virkning for området. Konsekvensen av 

luftledninger fra Vagle til Stokkeland er dermed satt som middels. Nye luftledninger vil kunne gi 

visuell påvirkning av naturopplevelsen fra turområdene på Bogafjell og Vagle, og spesielt ved 

Stokkalandsvatnet på strekningen Vagle-Stokkeland. 

Konsekvensen av luftledninger fra Vagle til Stokkeland (alternativ 1) er dermed satt som middels 

negativ for friluftslivsopplevelsen. Alternativ 2 med jordkabel i kryssingen ved Stokkeland 

vurderer Lyse Elnett vil ha middels negativ konsekvens, da dette innebærer fire 

kabelendemaster i stedet for forankringsmaster, noe som vil bli mer synlig. Alternativ 3 vil ha 
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liten konsekvens for landskapet da det vil være jordkabel fra Vagle til kryssingen av 300 kV ved 

Stokkeland. Det siste stykket inn til Stokkeland transformatorstasjon vil ha lik innvirkning på 

friluftsopplevelsen som alternativ 2.  Alternativ 4 med jordkabel på hele strekningen vil gi en 

positiv friluftsopplevelse sammenlignet med de andre alternativene. 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

5.4.1 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

Strekningen Fagrafjell-Vagle vil ha noen nærføringer til kulturminner i området. Tidligere omsøkt 

trase krysset rett over kulturminne ID 243525, som består av fire rydningsrøyser. Endring av 

trase nord for Eikelandsmyra vil nå redusere konflikt med lokaliteten.  

Kulturmiljø 3 har stor verdi og består av over 170 gravrøyser. Beliggenheten er ved Fagrafjell, i 

begynnelsen av traseen Fagrafjell-Vagle. Eksisterende 300 kV luftledning krysser over feltet, 

men siktlinjene og sammenhengen er fortsatt god. Ny 132 kV trase vil unngå masteplassering 

innad i miljøet, noe som vil dempe konsekvensen av nye luftledninger.  

Kulturmiljø ID 216291 sør for Vagle transformatorstasjon er preget av eksisterende 50 kV 

luftledninger. Alternativ 2 med inngang fra øst til stasjonen vil dermed ikke ha noe påvirkning for 

sammenhengen av kulturmiljøet.   

Øst for Vagle transformatorstasjon vil alternativ 2 krysse ytterkanten av kulturminne ID 243783, 

bestående av en innhengning lagt av store steiner. Ved å unngå masteplassering innad i 

kulturmiljøet mener Lyse Elnett at trasen vil ha liten konsekvens for kulturminnet. 

5.4.2 Vagle transformatorstasjon  

Fra tidligere søkt utvidelse, søkes det nå om en ytterligere ca. 230 m² utvidelse av 

transformatorstasjonen mot vest. Automatisk fredet kulturminner og kulturmiljø ID 216291 og  

ID 216289 ligger ca. 150-200 meter sør for eksisterende stasjon. Lyse Elnett mener en utvidelse 

vil gi liten påvirkning på kulturminnene. 

5.4.3 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland  

Alternativene for kraftledning fra Vagle til Stokkeland medfører ingen nye konflikter med 

kulturmiljø. Konflikten vil være ved kulturmiljø 1, som består av mer enn 80 enkeltminner, vurdert 

til liten negativ konsekvens ved luftledning på strekningen. Mastene og linene vil føre til 

forsterkning av inntrykket til eksisterende transformatorstasjon, men vil ikke føre til svekking av 

kulturminneopplevelsen. Luftledningene fra transformatorene T1 og T2 i Stokkeland vil bli 
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fjernet, noe som betyr at antall traseer på stasjonsområdet vil være likt etter driftsettelsen. 

Luftledningene vil ha samme konsekvenser som tidligere utredning, mens kabel på strekningen 

vil ha mindre konsekvens. Alternativ 1, 2 og 3 er vurdert til å ha liten konsekvens på strekningen, 

mens alternativ 4 med kabel på hele strekningen vil få ubetydelig konsekvens for kulturmiljøene 

under driftsfasen. 

Alle alternativene vil komme i nærhet av kulturmiljø 2, Ålgårdbanen. Banen er ikke i drift i dag, 

men det utelukkes ikke at den kan bli gjenåpnet i fremtiden. Alternativ 1 og 2 vil ha master 

plassert i nærheten av banen, mens alternativ 3 og 4 vil ha kabelføring i nærheten. Nærhet til 

kulturmiljø 2 er satt til ubetydelig-liten konsekvens. 

5.5 Landbruk 

5.5.1 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle 

Endring med tidligere parallelføring etter kryssing av 300 kV øst for Eikelandsmyra utgjør liten 

forskjell for jordbruket fra tidligere omsøkt trase. Både tidligere omsøkt alternativ og ny 

parallelføring vil føres over innmarksbeite med god til mindre god jordkvalitet og over 

spredeareal. Lyse Elnett mener omsøkt alternativ ikke vil gi ytterligere konsekvens for jordbruket 

i området ved Eikelandsmyra utover konsekvensene beskrevet i opprinnelig søknad.  

Både tidligere omsøkt alternativ 1 og 2 med innføring til Vagle vil krysse over dyrkbart 

innmarksbeite med god jordkvalitet og spredeareal. Alternativ 2 vil føres noe mer over område 

godkjent som spredeareal øst for Vagle transformatorstasjon. Beslaglegning av dyrket mark er 

tilnærmet likt for begge alternativene, og det samme gjelder for skogbruk på strekningen. 

Alternativ 2 vil dermed ha lik konsekvens på strekningen som alternativ 1 ved innføring til Vagle 

transformatorstasjon. 

5.5.2 Vagle transformatorstasjon  

En ytterligere utvidelse av Vagle transformatorstasjon og tilhørende tomt vil medføre 

beslaglegning av innmarksbeite med god jordkvalitet registrert som spredeareal vest for 

stasjonen. Utvidelsen av stasjonen vil utgjøre ytterligere ca. 230 m². Avhengig av utforming av 

kraftledningene fra Vagle til Stokkeland vil det kunne være behov for å utvide stasjonstomta 

ytterligere. Ved luftledninger ut fra Vagle, alternativ 1 og 2, vil man trenger ytterligere ca. 1000 

m² til stasjonstomten. Dersom det blir jordkabel ut fra Vagle, alternativ 3 og 4, vil man trenger ca. 

700 m² mindre enn tidligere omsøkt tomteutvidelse. Arealet som er aktuelt for utvidelsen er i dag 

brukt til beite, og vil ikke lenger kunne nyttes til dagens formål. I anleggsfasen, som forventes å 

vare i 1-2 år, vil bygging av stasjon og kraftledning gjennom kjøring med gravemaskiner, 
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lastebiler osv. kunne føre til skader på berørt areal. Videre vil det være et midlertidig arealbeslag 

knyttet til riggplasser. Det legges til grunn at man etter anleggsperioden vil gjennomføre 

nødvendige tiltak for å bringe arealene tilbake til opprinnelig tilstand. I anleggsperioden kan 

arbeidene forstyrre dyr på innmarksbeite. Dette vil ha lokal effekt, og dyrene kan søke til 

uforstyrrede områder. Behov for utbedring av veinettet kan eventuelt gi marginalt positive 

konsekvenser for tilkomsten til deler av området. 

5.5.3 132 kV kraftledninger Vagle-Stokkeland 

Trasealternativene mellom Vagle og Stokkeland vil berøre areal registrert som spredeareal, og 

vil krysse over innmarksbeite og noen trær registrert med høy bonitet. Håndbok for godkjenning 

av beite som spredeareal (Fylkesmannen i Rogaland 2010) viser til at en kan søke om å få 

godkjent innmarksbeite som spredeareal. Veilederen viser imidlertid til at areal under 

høyspentledninger ikke kan godkjennes som spredeareal. Arealtapet ledningene medfører 

vurderes å ha lite til middels negativ konsekvens. 

Luftledningene i alternativ 1 og 2 vil passere vest for eksisterende luftledninger, og vil krysse 

over to innmarksbeiter registrert i Temakart-Rogaland som spredeareal, gitt stor verdi. 

Spredearealet er berørt av eksisterende 50 kV luftledninger. De nye parallelle luftledningene vil 

passere rundt 100 meter hver over spredeareal nord for Vagle transformatorstasjon. Alternativ 1 

og 2 er dermed vurdert av Lyse Elnett å gi liten til middels negativ konsekvens over spredeareal, 

mens alternativ 3 og 4 vil ha ubetydelig konsekvens for jordbruket under drift.

Videre vil alternativ 1 og 2 kreve ytterligere ca. 1000 m² utvidelse av stasjonstomten fra tidligere 

søknad, mens alternativ 3 og 4 med kabel ut fra Vagle transformatorstasjon vil resultere i 700 m² 

mindre arealbeslag enn tidligere søknad.  

Ved både kabel og luftledning vil et ryddebelte være nødvendig og føre til tap av trær. Ved 

luftledning vil det i utgangspunktet ryddes en trase på ca. 48 meter ved to parallelle luftledninger. 

Ved jordkabel vil det holdes et rettighetsbelte på ca. 12 meters bredde. Totalt for landbruket vil 

alternativ 1 og 2 ha middels negativ konsekvens med luftledning på strekningen, mens alternativ 

3 og 4 vil ha liten negativ konsekvens.  

5.6 Elektromagnetisk felt (EMF) 

Alternativene med jordkabel på strekningen Vagle-Stokkeland gir mindre utstrekning av 

elektromagnetisk felt, EMF, enn opprinnelig omsøkt alternativ 1 med luftledninger. Det er ingen 

bygg med varig opphold innenfor utredningsgrensen for alternativ 1, og alternativene 2, 3 og 4 er 

dermed likestilt med hensyn til konsekvenser for boliger langs traseen. 
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5.7 Støy 

Støy og knitring fra kraftledninger (såkalt koronastøy) er avhengig av flere forhold, som for 

eksempel spenningsstyrke, belasting, terreng og værforhold. Koronastøyen er størst når 

ledningene er nye, og reduseres over tid. Støyopplevelsen av koronastøy endres etter nivå av 

bakgrunnsstøy man har i området. På strekningen Vagle-Stokkeland vil ikke nærliggende boliger 

få en merkbar endring av koronastøy ved luftledninger. Økt bruk av jordkabel vil redusere 

eventuell koronastøy. 

En utvidelse av Vagle transformatorstasjon vil være som beskrevet i tidligere søknad angående 

økt støynivå med to nye transformatorer.  Det forventes dermed lave støynivå til 

omkringliggende boliger, og utvidelsen forventes ikke å representere en vesentlig endring 

sammenliknet med dagens situasjon. Utvidelsen vil imidlertid følges opp med støymålinger før 

og etter gjennomføring av tiltaket for å kunne dokumentere eventuelle effekter av tiltaket. 

5.8 Naturressurser 

Nye alternativ for kraftledning på strekningen Vagle-Stokkeland kommer ikke i konflikt med 

registrerte naturressurser. 

5.9 Forurensning og avfall 

Nye alternativ for kraftledning Vagle-Stokkeland vil ikke vesentlig endre hensyn eller tiltak 

beskrevet i opprinnelig søknad når det gjelder forurensning og avfall. 

Avfall fra byggeperioden, samt fra fjerning av Stokkeland, vil sorteres og sluttbehandles i 

henhold til etablerte innsamlingsordninger for avfall i regionen. 

132 kV GIS anlegg har vært isolert med SF6 gass (svovelhexafluorid). SF6 er en klimagass med 

en estimert virkning ca. 23 000 ganger kraftigere enn CO2. Gassen er svært lite reaktiv, og 

brukes som isolasjon mellom strømførende faser i tekniske løsninger, hvor det er behov for å 

minimere avstanden mellom fasene. Vagle transformatorstasjon vil bli bygget med rom for 

alternativer til SF6, som vil ha mindre miljøpåvirkning og bestå av mindre helseskadelige stoffer. 

Et aktuelt alternativ er BlueGIS anlegg, som bruker et gassisolerende medium bestående av en 

kombinasjon av nitrogen og oksygen. Lyse Elnett vil vurdere mer miljøvennlige 

isolasjonsmedium enn S6 for GIS anlegget i forbindelse med anskaffelsesprosessen av 

anlegget. 
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5.10 Øvrig infrastruktur 

Nye alternativ for kraftledning Vagle-Stokkeland vil ikke endre hensyn eller tiltak beskrevet i 

opprinnelig søknad når det gjelder øvrig infrastruktur. 



 Innvirkning på private interesser 52 

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

6. Innvirkning på private interesser 

6.1 Erstatningsprinsipper 

Lyse Elnett har generelle erstatningsprinsipper som kommer til anvendelse i denne typen saker. 

Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige 

økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging. I trase for kraftledningen beholder 

grunneier eiendomsretten, men det erverves rettigheter til å bygge, drive og vedlikeholde 

kraftledningen. 

Lyse Elnett vil gi tilbud til alle direkte berørte grunneiere om erstatning for eventuelle tap og 

ulemper som tiltaket innebærer. Lyse Elnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle 

berørte parter. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst. 

Dersom forhandlinger ikke fører fram, vil saken gå til rettslig skjønn. De som er part i en 

eventuell skjønnssak har rett til å få dekket utgifter som er nødvendig for å ivareta sine 

interesser i ekspropriasjonssaken. Rimelige utgifter til juridisk og teknisk bistand vil normalt bli 

akseptert. Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme 

juridiske og tekniske bistand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. 

6.2 Berørte grunneiere og rettighetshavere 

Det er utarbeidet liste med berørte eiendommer for de konsesjonssøkte alternativene på 
bakgrunn av offentlige databaser (matrikkel og grunnbok). En oversikt over disse er vist i 
vedlegg 16 og 17. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt samt eiendommer ut til 
ca. 100 meter fra kraftledningens senterlinje og transformatorstasjoner samt 10 meter fra 
planlagt brukt vei eller riggplass. 

Vi ber om at eventuelle feil og mangler i grunneierlistene meldes til Lyse Elnett. For 
kontaktopplysninger, se kapittel 1.1. 
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7. Forholdet til andre offentlige og private 
arealplaner 

7.1 Verneplaner 

Det har ikke kommet nye opplysninger siden opprinnelig søknad. Denne søknad endrer dermed 

ikke på forholdet til verneplaner i området. 

7.2 Kommuneplaner 

Følgende planstatus gjelder for berørte områder: 

7.2.1 Klepp kommune 

Klepp kommune blir kun berørt av tiltaket i forbindelse med bruk av en eksisterende veg, og det 

er derfor ikke vurdert nærmere status for dette i gjeldende kommuneplan. 

7.2.2 Sandnes kommune 

Kommuneplanen i Sandnes er oppdatert siden opprinnelig søknad. I gjeldende kommuneplan 

(2019-2035) vil omsøkte traseer gå i areal avsatt til LNF (landbruks-, natur- og friluftsformål) 

med tilleggsformål hensynssone H540, Regional grønnstruktur, samt i areal avsatt til 

grønnstruktur, friområde.  

I tillegg går store deler av traseen i areal skravert for hensynssone H710, Båndlegging for 

regulering (pbl. § 11-8, bok d) for Rogaland fylkeskommunes vegprosjekt Tverrforbindelse 

fv. 505–E39. Lyse Elnett har i dialog med Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune ikke 

funnet direkte konflikter mellom vegprosjektet og foreløpige vurderte masteplasseringer. 

7.2.3 Time kommune 

Kommuneplanen i Time er oppdatert siden opprinnelig søknad. Gjeldende plan, 2018-2030, har 

som forrige plan aktuelt område avsatt til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift). 

Figgjovassdraget er definert i hensynssone Område langs vassdrag (H560). Figgjovassdrag er 

lagt i verneklasse 2, hvor «Ein må oppretthalda hovudtrekka i landskapet. Inngrep som endrar 

forholda i kantvegetasjonen langs vass-strengen og i område som er ein naturleg del av 
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vassdragsnaturen, bør ikkje tillatast (Klasse 2).». Lyse Elnett planlegger ikke å gjøre tiltak i 

kantvegetasjonen. 

7.3 Regionale og private planer 

Det er få kjente endringer i regionale og private planer i området siden opprinnelig søknad. 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt i 2020. Omsøkt trase krysser 

Blågrønnstruktur ved Figgjovassdraget samt går i Regional grønnstruktur. 

Statnett har fått konsesjon for og startet bygging av Fagrafjell transformatorstasjon. Stasjonen 

ventes å være i drift i 2023. Kraftledninger omsøkt i foreliggende søknad skal knyttes til i 

Fagrafjell transformatorstasjon. Statnett har også meldt en ny kraftledning fra Fagrafjell til 

Bærheim, der ett av trasealternativene går i det aktuelle området. 

Rogaland fylkeskommune har tatt over Statens vegvesen sitt vegprosjekt for Tverrforbindelse 

fv. 505–E39. 

Det er ikke kjent at omsøkte løsninger vil komme i konflikt med private planer. 
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8. Avbøtende tiltak 
Det har ikke kommet opp flere varianter av avbøtende tiltak enn de som allerede er beskrevet i 

opprinnelig søknad. 

8.1 Vegetasjonsskjerm 

Der luftledningstrase krysser turveier kan det vurderes å beholde noen vekster langs turstien for 

å redusere opplevelsen av skogryddingen under luftledningen i øvrige deler av traseen. Dette 

antas å være mest aktuelt gjennom skogområdet mellom Eikelandsmyra og Vagle 

transformatorstasjon. 

9. Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Trasekart Fagrafjell-Vagle, delkart 1, Fagrafjell–Eikelandsmyra 

3. Trasekart Fagrafjell-Vagle, delkart 2, Eikelandsmyra–Vagle 

4. Situasjonsplan Vagle for Vagle-Stokkeland alternativ 1 

5. Situasjonsplan Vagle for Vagle-Stokkeland alternativ 4 

6. Fasadetegninger Vagle transformatorstasjon for Vagle-Stokkeland alternativ 1 

7. Fasadetegninger Vagle transformatorstasjon for Vagle-Stokkeland alternativ 4 
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