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• Navn  

• Tittel 

Lyse Elnett er det største 
datterselskapet i Lyse-konsernet  

Selskapet eier og drifter overordnet 

distribusjonsnett fra Hjelmeland i nord til 

Eigersund i sør, samt har ansvaret for 

distribusjonsnettet i 11 kommuner.  

 

Lyse Elnett er en monopolbedrift, finansiert via 

nettleien 



Oppbygging av strømnettet 

Distribusjonsnett 

Overordnet 

distribusjonsnett 

Transmisjonsnett 



Viktige  

stikkord 

• FORSYNINGSSIKKERHET 

 

• FORNYBAR ENERGI 

 

• VERDISKAPNING 



Regionalnettet:  
For nett fra over 22 kV og til og 

med 132 kV skal luftledning 

velges som hovedregel. 

Meld.St.14 (2011-2012) 

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet 



Eksisterende linjer  



Bakgrunn for prosjektet 

• Utbyggere ønsker å få frigjort areal til 

boligutbygging 

• Sandnes kommune vil ha fjernet linje 

over gravlund pga forskriftskrav 

• Lyse Elnett har behov for reinvestering i 

Tronsholen transformatorstasjon som 

linjene går til, samt noen kabler inn til 

stasjonen 

• Spleiselag med deling av kostnader 

• Kabel er 4-5 ganger så dyrt som linje 



Hva skal gjøres?  

• Erstatte høyspentlinjer inn til Tronsholen transformatorstasjon med kabler i bakken.  

 - 2 traséer – En dobbeltlinje 132 kV og en dobbeltlinje 50 kV samt en enkeltlinje 

 50 kV 

 

• Legge 7 kabelsett under dagens 132 kV- linje over Håbet 

 

• 3 kabelsett langs eksisterende vei videre fra Høylandsåna mot Kleivane 

 

I Tronsholen transformatorstasjon:  

• Fjerne transformator og to bryterfelt i fjellhall.  

• Installere nytt 132 kV anlegg inne i eksisterende fjellhall 

 



Eksempel på heading – Arial Bold 24 pkt 

• Eksempel på bullet-liste 

• Arial 18 pkt 

– Innrykk 

– Med passende linjeavstand 



Hva skal gjøres?  

Grøft : 6 meter bred 

Båndlagt: Grøft + 3 meter til 

hver side for tilkomst 

 

Graver opp kortere strekninger 

(legger trekkerør) om gangen 

for å minske ulemper 

 

Omlegge VA-rør 

Vei stengt i perioder, alternativ 

atkomst tilrettelegges 

 

 

 



Hva skal konsesjonssøknaden omhandle? 

• Valg av løsning(er) inkludert midlertidige anlegg 

• Kostnader 

• Tiltakets virkning for miljø og samfunn som eks. 

• Landskap og visualisering 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Friluftsliv 

• Naturmangfold 

• Arealbruk 

• Elektromagnetiske felt (EMF) 



Prosessen videre 

Åpent møte for grunneiere og naboer 25.01.2017 

Konsesjonssøknad sendes NVE 1. Halvår 2017 

Offentlig høring 2017 

Mulig konsesjonsvedtak 2018 

Planlagt bygging Oppstart 2018 

Planlagt ferdig Siste halvdel 2018 

Rive linjer, 50 kV Etter kabler på drift 

Rive linjer 132 kV over Håbet Etter kabler i stabil drift + nytt GIS-

anlegg i stabil drift.  




