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Oppbygging av strømnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Regionalnett



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. 



Forskjell mellom 132 og 50 kV linjekapasitet

132 kV 50 kV



Viktige stikkord

• Alder / reinvesteringsbehov

• Forsyningssikkerhet

• Grønt skifte

• Verdiskaping



Hva søkes det om? 

• Ny kraftledning 26 – 30 km

• Ny Veland transformatorstasjon

• Ny Hjelmeland transformatorstasjon

• Endringer i Dalen transformatorstasjon



Historikk for prosjektet

• Melding, 

mai 2018, 

fra Veland til Hjelmeland

• Konsesjonssøknad, 

desember 2019, 

fra Dalen til Hjelmeland, 

uten Veland

• Tilleggssøknad, 

september 2020, 

fra Dalen via Veland til 

Hjelmeland

Fiskå, google maps



Hvorfor ny Veland?

• Økende effektbehov i området

• Eksisterende stasjon trenger 

reinvestering

• Tau, Årdal og Finnøy kan ikke ta 

over for Veland

• Sammenslåing av Tau og Veland 

ansees ikke rasjonelt



Nettplan Ryfylke pr sept 2020:

Pågående tiltak:

• Dalen-Veland-Hjelmeland og nye Veland og 

Hjelmeland transformatorstasjoner – 2023

Planlagte tiltak 2024-2030:

• Veland-Finnøy og Finnøy tr.st.

• Kraftledning til og ny Årdal tr.st.

• Finnøy-Rennesøy

• Veland-Tau og Tau tr.st.

• Tau-Fjelde-Dalen og Fjelde tr.st.

Tiltak til vurdering:

• Kraftledning nr. to til Hjelmeland – avhenger 

av lastutvikling m.m.



Tidsplan

NVE vil være ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen

Hovedtrekkene i en mulig tidsplan for tillatelses- og byggeprosessen:

OBS: Høringsfrist 09.11.2020



Omsøkt ny Veland transformatorstasjon



Vurderte alternativ for

trase fra Holta til Veland

• Alternativer på begge sider av 

eksisterende kraftledninger

• Høringsuttalelser til melding og søknad:

– Det er mange luftlinjer ved Veland

– Linjetrase langs Holtavatnet ønskes flyttet

– Kulturminner på Holta blir skjemmet

• Ny stasjon og traseer kommer lenger 

vekk fra bebyggelsen enn i dag



Omsøkt trase fra Holta til Veland



Mastetype 

Dalen-Veland-Hjelmeland

Traselengde totalt 26-30 km

Mastehøyde 18-28 m

Mastehøyde snitt 21 m

Rettighetsbelte Normalt 30 m



• Utredninger av traseer er ikke startet

• Til Finnøy

– Planlegges konsesjonssøkt i løpet av 2021

– Planlegges i drift i løpet av 2024

• Til Tau

– Planlegges i drift i løpet av 2026

Mulige fremtidige kraftledninger fra Veland



Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• For landbruk vil tiltaket bl.a. kunne legge beslag 

på noe areal til master

• Omsøkt trase har betydelig påvirkning på 

kulturmiljø sør og vest for Holtavatnet

• Tiltaket har ubetydelig endring for landskap, 

naturmangfold og friluftsliv i området



Film som visualiserer kraftledningen

https://vimeo.com/472199200

https://vimeo.com/472199200


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 etablere noen midlertidige

• Opprusting av eksisterende veier kun ved behov

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 



Omsøkte veier og riggområder

• Alle veier langs traseen er tatt med

– Dette for å sikre oss rettigheter til adkomst og rigg

• Riggområder i nærhet av stasjon og sentrale 

steder (vinkler) langs trase

• Vi ønsker detaljinformasjon om veier og 

riggplasser (bløte partier, spesielle forhold 

som må tas hensyn til etc.)



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



Eksisterende anlegg

• Eksisterende anlegg vil inntil 

videre ha en funksjon i 

eksisterende regionalnett

• Overordnet plan for Ryfylke 

skisserer nedleggelse av 50 kV 

nettet når nytt nett er bygget, 

foreløpig ca 2030

• Behov for tiltak i 

distribusjonsnettet

• Riving av anlegg må 

godkjennes av NVE (konsesjon 

og MTA)



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: Andreas Janson

E-post: andreasj@lyse.no

Mobil: 408 73 870

mailto:andreasj@lyse.no


Hvilke tillatelser trenger Lyse Elnett?

• I hvilke tilfeller kjøper Lyse Elnett eiendommer?

– Transformatorstasjoner og enkelte veier

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

– Rettigheter til å bygge og drifte selve kraftledningen

• Normalt ca. 30 meter bredt klausuleringsbelte

– Riggplasser og eventuell parkering

– Veier og kjørespor inn til ledningen



Kommende aktiviteter

• Arkeologiske registreringer etter kulturminneloven 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

– Er utført for stasjonsalternativ 2 i uke 43. Den viser at tomten er fullt ut byggbar

• Informasjon om vedtak

– Vedtak fra NVE vil videreformidles til alle grunneiere

• Avtaler med grunneiere

– 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

– Det vil avholdes egne informasjonsmøter om avtaler og erstatninger ifb. konsesjonsvedtak

Følg prosjektet på vår nettside: https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/

https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/


Si din mening

Send 

epost til

nve@nve.no

eller brev til 

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Høringsfrist er 09.11.2020

mailto:nve@nve.no



