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Agenda og bakgrunn for møtet

• Lnett orienterer om utredning av jordkabel som er utført for 
Klepp kommune og veien videre hvis kabelprosjektet skal 
realiseres

• Sweco orienterer om forprosjektrapporten som er 
utarbeidet og kostnadsestimat for jordkabel



Bakgrunn for prosjektet

• Lnett oppgraderer Jærnettet
• Styrker strømforsyningen til Klepp, Time og Hå 

kommuner
• Prosjektet startet offentlig prosess ved å sende melding 

til NVE i 2016

• Delprosjekter i Jærnettet:
1. Bjerkreim-Opstad (idriftsatt)
2. Opstad-Håland (utbygging)
3. Fagrafjell-Vagle (konsesjon gitt av NVE)
4. Håland-Tjøtta-Vagle (konsesjonsbehandling)

• Søkte i 2019 om konsesjon for bygging av ny 132 kV 
luftledning gjennom Klepp kommune
• Tilleggssøknad som også inkluderte Tjøtta 

transformatorstasjon i 2021

• Sammenhengende 132 kV forbindelse fra Bjerkreim til 
Fagrafjell transformatorstasjoner
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Lnetts føringer ved planlegging av nytt strømnett

Meld.St.14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av 
strømnettet»:

Regionalnett:

For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges som hovedregel.

NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» 
(høringsfrist 30.09.22):

Fortsette praksis som allerede er etablert, men kan vurdere jordkabel i «lett terreng» 
der det bare er behov for 1 kabelsett og kostnaden er lav.



Utredning av jordkabel

• Klepp kommune har siden søknaden ble sendt ytret 
ønske om jordkabel på en delstrekning i Klepp

• NVE sendte i september 2021 et brev angående 
regelverk og praksis ved ekstern finansiering av jordkabel
• Klepp kommune og Lnett må inngå avtale om 

kostnadsdekning

• Klepp kommune fattet vedtak om utredning av jordkabel 
og bestilte dette i januar 2022
• Enighet om at KE Nett skulle involveres i utredningen

• Traseforslag fra KE Nett ble utgangspunkt for videre arbeid

• Lnett engasjerte Sweco til å utarbeide forprosjekt 
(underlag til konsesjonssøknad) for jordkabel



Avtale om kostnadsdekning

• Lnett har laget utkast til «avtale om kostnadsdekning»

• Avtalen skal inneholde:
• Prinsipp for beregning av merkostnaden for jordkabel

• Konsekvenser for Klepp kommune ved avbestilling av 
prosjektet

• Samhandling

• Fakturering

• Avtalen er ikke ferdigstilt ettersom Lnett avventer 
tilbakemelding fra Klepp kommune angående valg av 
finansieringsmodell som avgjør hvem som blir 
avtalepart

621 m5415 m

16 km



Bygging av jordkabel – veien videre

Inngåelse av 

utredningsavtale der Klepp 

kommune forplikter seg til å 

betale ca. 1 MNOK for 

utarbeidelse av teknisk-

økonomisk utredning av 

jordkabel. 

Teknisk-økonomisk 

underlag til en 

konsesjonssøknad.

Klepp kommune behandler sak i 

kommunestyret om det skal inngås 

avtale om kostnadsdekning. 

Klepp kommune har utredet 

finansieringsløsning iht. punkt 3 i 

vedtaket fra 24. jan 2022.

Utkast til avtale om kostnadsdekning 

foreligger.

Klepp kommune 

og Lnett inngår 

avtale om 

kostnadsdekning.

Lnett går ut på 

konkurranse for bygging 

av anlegget. Innhenter 

tilbud fra leverandører.

Kostnadsestimatet til 

avtalen om 

kostnadsdekning 

oppdateres basert på 

tilbudene som kommer 

inn.

Lnett 

gjennomfører 

bygging.

Bestilling og gjennomføring av TØ-

utredning. Konsekvensutredning 

bestilles som en opsjon.

KE Nett involveres som ressurs med 

tanke på utforming av bestilling av 

utredningen samt valg av trase som 

skal utredes.

Må også ha dialog med KE Nett og 

Klepp kommune angående annen 

infrastruktur som må hensyntas i 

utredningen.

Klepp kommune  

bekrefter at de 

vil gå videre og 

forplikter seg til 

å betale 

merkostnaden + 

opp til 15 % 

over oppdatert 

estimat.

Lnett avroper opsjon for 

konsekvensutredning 

av jordkabel.

Lnett utarbeider 

konsesjonssøknad 

(jordkabel omsøkes 

sammen med 

eventuelle nye 

alternativer på Tjøtta 

samt noen 

trasejusteringer i Time 

kommune).

Konsesjonssøknad der 

jordkabel omsøkes sendes 

inn til NVE for behandling. 

Det gjennomføres høring og 

utføres eventuelle 

tilleggsutredninger på 

bakgrunn av informasjon 

som kommer inn i saken.

NVE behandler 

søknad og fatter 

vedtak om jordkabel.

Klepp 

kommune 

behandler sak i 

kommunestyret 

om oppdatert 

estimat.
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Lnett gjennomfører arkeologiske 

registreringer.

Anlegget prosjekteres.

Lnett utarbeider MTA-plan for 

gjennomføring av prosjektet.

Sendes til NVE for behandling.

Grunnerverv gjennomføres.

Lnett må vurdere å anskaffe 

jordkabel grunnet leveringstid.

Etterberegning av 

kostnaden for anlegget 

(maks 15 % 

kostnadsøkning i forhold 

til oppdatert estimat).

Lnett signerer 

kontrakter 

med 

leverandører.
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* Lnett og Klepp kommune må ha dialog knyttet til bestilling av jordkabel før oppdatert estimat leveres 

ettersom leveringstiden er lang. Ved bestilling kan kanselleringskostnaden for Klepp kommune øke. 




