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Forord 
Lyse Elnett AS søker anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for 
utskifting og forlengelse av eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen og Kleivane, 
Sandnes kommune, Rogaland fylke.  
 
Nye kabelanlegg omsøkes tilrettelagt for en senere spenningsheving til 132 kV, men vil i en 
startfase driftes på 50 kV.  
 
Bakgrunnen for tiltaket er behovet for reinvestering av eksisterende anlegg som følge av 
alder og teknisk tilstand. Samtidig er det fremkommet ønsker om en forlengelse av 
eksisterende kabelanlegg ved Kleivane for å frigjøre areal til bolig/veiformål.  
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 
e-post: nve@nve.no 
 
Har du spørsmål eller synspunkter til planene eller prosjektet, så ta gjerne kontakt med: 
 
Prosjektleder 
Oddvar Fuglestad   51 90 89 67   oddvar.fuglestad@lyse.no 
 
Grunneierkontakt 
Kenneth Berstad   416 34 462   kenneth.berstad@ramboll.no  
 
 
Nærmere informasjon om prosjektet og Lyse Elnett AS finnes på internettadressen: 
https://www.lysenett.no/habafjell-tronsholen 
 
 
 
 
Sandnes, januar 2018 
 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS 
  

mailto:nve@nve.no
mailto:oddvar.fuglestad@lyse.no
mailto:kenneth.berstad@ramboll.no
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Sammendrag 
Tronsholen transformatorstasjon har vært, og er fortsatt, en svært sentral del av 

kraftforsyningen på Nord-Jæren. Stasjonen ligger sentralt plassert i overordnet 

distribusjonsnett. Anlegget har transformering mellom 132 og 50 kV, og koblingsanlegg på 

begge spenningsnivå. En rekke forbindelser er knyttet opp mot stasjonen. 

 

Mellom transformatorstasjonen og Lyse Elnett sitt administrasjonsbygg i Gamle 

Ålgårdsveien 80 ligger i dag 3 kabelsett bestående av oljekabler fra hhv. 1966, 1969 og 1977. 

Levetiden for disse kabelanleggene er utløpt, og det er samtidig kapasitetsutfordringer i 

anleggene. Den tekniske tilstanden til kablene tilsier også et behov for reinvestering. Omsøkt 

løsning innebærer å erstatte eksisterende kabelanlegg med nye kabelanlegg på samme 

strekningen.  

 

Samtidig er det fremkommet ønske om å forlenge eksisterende jordkabelanlegg ved Kleivane 

for å frigjøre areal til bolig/ vei. Dette medfører at man omsøker å forlenge eksisterende 

innskutt jordkabelanlegg i dette området.  

 

Nye kabelanlegg omsøkes tilrettelagt for en senere spenningsheving til 132 kV, men vil i en 

startfase driftes på 50 kV.  
 

Tiltaket forventes ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser. Hovedkonsekvensen vil 

eventuelt kunne være knyttet til fjerning av eksisterende oljekabelanlegg, med tilhørende 

risiko for forurenset grunn. Videre vil gjennomføring av tiltaket kunne medføre trafikale 

utfordringer. Det vil iverksettes tiltak for å minimalisere omfanget av slike problemer. 
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1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1 BAKGRUNN 

Eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen har behov for utskifting som følge av 

alder og teknisk tilstand. Anleggene omfatter i dag 3 stk ca. 650 m lange kabelanlegg på 

forbindelsene Tronsholen – Vatne (TR-VT) 1 og 2 samt Tronsholen – Ålgård (TR-ÅL).  

 

Kabelanleggene består av oljekabler installert hhv. 1966 (TR-ÅL), 1969 (TR-VT 2) og 1977 

(TR-VT 1), og går mellom Tronsholen transformatorstasjon og en kabelendemast ved Lyse 

sin eiendom i Gamle Ålgårdsveien 80. Levetiden for disse kabelanleggene er utløpt, og det er 

samtidig kapasitetsutfordringer i anleggene. Den tekniske tilstanden til kablene tilsier også et 

behov for reinvestering.  

 

Planene omfatter å erstatte eksisterende kabelanlegg med nye kabler i tilnærmet samme trase 

som dagens anlegg. 

 

Samtidig er det fremkommet ønske om å forlenge eksisterende ca 2100 m jordkabelanlegg 

ved Kleivane for å frigjøre areal til bolig/ vei. Dette medfører at man omsøker å forlenge 

eksisterende innskutt jordkabelanlegg i dette området.  

 

Nye kabelanlegg planlegges med 145 kV isolasjonsmotstand, slik at disse kan benyttes ved 

en fremtidig spenningsheving til 132 kV. 

   

1.2 ANLEGGENES BELIGGENHET 

De omsøkte anleggene ligger i Sandnes kommune, Rogaland fylke, se figur 1.1.  
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Figur 1.1. Beliggenhet av omsøkte anlegg  
 

1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver vil være Lyse Elnett AS (org nr. 980 038 408), senere betegnet Lyse Elnett. Lyse 

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

AS eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Selskapet har forretningsadresse i Sandnes 

kommune og ledes av administrerende direktør Håvard Tamburstuen.  

 

Virksomheten i Lyse Elnett AS er en monopolbasert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt 

myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

 

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

Selskapet har ca. 300 medarbeidere, 140.000 nettkunder og eier og drifter store deler av 

overordnet distribusjonsnett1 i Sør-Rogaland.  

                                                 

1
 Endringer i Energiloven av 01.07.2016, jfr. § 1-5, innførte betegnelsen transmisjonsnett på bl.a anlegg for 

overføring av elektrisk energi på minst 200 kV samt anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften 
av disse anleggene (tidligere sentralnett). Alt øvrig nett tilhører distribusjonssystemet. Betegnelsen 
«overordnet distribusjonsnett» omfatter her nettanlegg med spenning på minst 50 kV.  
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2. SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD 

Lyse Elnett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om konsesjon for bygging og 

drift av følgende elektriske anlegg: 

 

Fornying av eksisterende 50 kV kabelanlegg Tronsholen – Vatne 1 og 2 samt Tronsholen – 

Ålgård 

Mellom Tronsholen transformatorstasjon og Gamle Ålgårdsveien 80 vil de 3 jordkabelsettene 

føres i om lag samme trase som i dag langs eksisterende veinett (Tronsholen), via et kortere 

strekk i Prestheiveien, over Gamle Ålgårdsveien og videre inne på Lyse sin eiendom i Gamle 

Ålgårdsveien 80 frem til eksisterende kabelendemaster. 

 

Fjerning av eksisterende 50 kV kabelanlegg Tronsholen – Vatne 1 og 2 samt Tronholen – 

Ålgård 

Etter at kablene mellom Tronsholen transformatorstasjon og Gamle Ålgårdsveien 80 er lagt 

og satt i drift vil eksisterende kabelanlegg plugges, og deler av anlegget vil fjernes.  

 

Forlengelse av eksisterende 50 kV kabelanlegg Tronsholen – Vatne 1 og 2 ved Kleivane 

Eksisterende innskutt kabelanlegg ved Kleivane, mellom Melsheia og Austad, søkes 

forlenget med ca. 300 m fra eksisterende mast 8 til 10. Kabelanlegget vil i hovedsak legges i 

ny vei som planlegges i området. Mast 8 vil bygges om til kabelendemast. 

 

Riving av mast 9 og 10 på eksisterende 50 kV luftledning Tronsholen – Vatne 1 og 2 

Etter at kablene ved Kleivane er lagt og satt i drift vil eksisterende mast 9 og 10 rives og 

fjernes sammen med tilhørende linetråd.  

 

2.1.1  Ekspropriasjonstillatelse 

Lyse Elnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med berørte grunneiere. For det tilfelle at 

slike avtaler ikke fører fram, søkes det nå i medhold av oreigningsloven av 23.10.1959, § 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/transport.  

 

Søknaden omfatter: 

 

Trase for nye 50 kV jordkabelanlegg 

Nødvendig areal for framføring av jordkabelanlegg vil bli klausulert (sikringssone). 

Sikringssonen vil utgjøre ca. 8 m for strekningen hvor det legges 3 kabelsett, mens den vil 

være ca. 7,1 m for strekningen ved Kleivane hvor det legges to kabelsett. Sikringssonen vil bli 

noe utvidet i forbindelse med skjøtegrop ved Kleivane hvor nye kabelsettene skjøtes sammen 

med eksisterende anlegg.  

 

Transport 

Nødvendig terrengkjøring til bygging og drift av anleggene på alle eiendommer som er 

oppført på grunneierlisten (vedlegg 1), herunder også nødvendig rydding av skog som 

hindrer slik kjøring 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, 
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materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og jordkabelanlegg, i 

terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til anleggene, samt terrengtransport i traseen.  

 

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

virke som hugges i tilknytning til anlegget både i anleggs- og driftsfasen. Det samme gjelder 

nødvendig transport for fjerning av eksisterende forbindelser og uttransport av gammelt 

materiell.  

 

Rigg- og anleggsplasser 

Det omsøkes rett til å etablere nødvendige rigg- og anleggsplasser i forbindelse med 

anleggsvirksomheten. Slike plasser vil normalt bli fjernet/ tilbakeført etter at byggearbeidene 

er ferdige.  

 

2.1.2 Forhåndstiltredelse 

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

25, slik at arbeider med anlegget eventuelt kan påbegynnes før skjønn er avholdt.  

 

Forsyningssituasjonen på Sør-Jæren er anstrengt, og det aktuelle prosjektet er viktig for å 

sikre området tilstrekkelig forsyningskapasitet. Det er således viktig å kunne påbegynne 

byggearbeidene så raskt som mulig etter at en eventuell anleggskonsesjon er gitt. 

 

2.2 GJELDENDE KONSESJONER 
Tabell 1.1 gir en oversikt over gjeldende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak. 

 

Tabell 1.1. Eksisterende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak 

NVE- referanse Konsesjon Dato Konsesjonær 

199902841 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a 50 kV forbindelsen 

Tronsholen - Ålgård) 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

200105719-2 Endret konsesjon for 50 kV 

forbindelsene Tronsholen – Vatne 1 

og 2  

02.10.2001 Lyse Elnett AS 

 

2.3 EVENTUELLE SAMTIDIGE SØKNADER 
Det er ikke kjent samtidige søknader i det aktuelle området. Det har vært interesse fra en 

rekke andre aktører i området for kabling i området utover hva som nå omsøkes.  

 

2.4 EIER- OG DRIFTSFORHOLD 
Lyse Elnett vil eie og drive alle omsøkte anlegg.  
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2.5 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 
 

2.5.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av jordkabeltraseer, mastepunkter, transportveier samt rigg- og 

anleggsplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten 

etter kulturminnelovens § 8, 9 og 14 kan oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av 

kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere traseer for forbindelsene. 

 

2.5.2 Forhold til naturmangfoldloven 

Ingen av de konsesjonssøkte traseene kommer 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. 

 

2.5.3 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 

grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter eventuelt igangsettes. 

 

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til traseen. 

 

Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger 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. 

 

2.5.4 Kryssing av ledninger og veier 

Lyse Elnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller 

nærføring med eksisterende ledninger, veier, avkjørsler fra vei og annet i henhold til 

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

 

2.5.5 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

Kraftledninger kan forårsake støy og induserte spenninger i telenettet (kobbernett). Optiske 

fiberkabler vil ikke bli påvirket. Høye induserte spenninger kan medføre fare for montører 

under arbeid med telenettet. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §§ 2-7 stiller derfor 

krav om at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til 

elektroniske kommunikasjonsnett. Lyse Elnett vil samarbeide med aktuelle teleoperatører 

om tiltak for å holde støy og induserte spenninger i telenettene innenfor akseptable nivå. 

Hvilke tiltak som eventuelt er nødvendige vil bli vurdert nærmere og gjennomført før 

omsøkte tiltak settes i drift. 
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2.5.6 Plan- og bygningsloven samt forskrift om konsekvensutredninger 

Kraftledninger og transformatorstasjoner som konsesjonsbehandles etter energiloven er 

unntatt fra plankravene i plan- og bygningsloven. For disse anleggene gjelder bare plan- og 

bygningslovens kapittel 2 og kapittel 14. 

 

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

gjennomføres iht. Energiloven. Det aktuelle prosjektet omfattes ikke av bestemmelsene om 

melding i forskrift om konsekvensutredninger av tiltak etter sektorlover § 2. Tiltaket skal 

derfor ikke meldes, men konsekvensutredes i sammenheng med søknad i henhold til 

forskriftens § 3. 

 

2.6 UTFØRTE FORARBEIDER 

Lyse Elnett har informert Rogaland Fylkeskommune om tiltaket.  

 

Det ble avholdt et informasjonsmøte om prosjektet, som da ble presentert som mer 

omfattende, i Lyse Elnett sine lokaler 25.01.2017. Totalt deltok ca. 30 personer på møtet.  

 

Det er utviklet en egen nettside (https://www.lysenett.no/habafjell-tronsholen), hvor 

tilgjengelig informasjon om prosjektet fortløpende blir publisert. 

 

Det er ikke innhentet forhåndsuttalelser til konsesjonssøknaden. 

https://www.lysenett.no/habafjell-tronsholen
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3. BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV TILTAKET   

Kraftledningsnettet planlegges, bygges og drives slik at det skal ha tilstrekkelig 

overføringskapasitet til å dekke forbruket og utnytte produksjonssystemet på en god måte. 

Kraftnettet skal også ha god driftssikkerhet, tilfredsstille bestemte kvalitetskrav til spenning 

og frekvens og gi en tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Utbygging og drift av kraftnettet 

skal dessuten legge forholdene til rette for et velfungerende kraftmarked. 

 

3.1 EKSISTERENDE OVERORDNET DISTRIBUSJONSNETT I OMRÅDET 

Tronsholen transformatorstasjon har vært, og er fortsatt, en svært sentral del av 

kraftforsyningen på Nord-Jæren. Stasjonen ligger sentralt plassert i Lyse Elnetts overordnede 

distribusjonsnett, og har i dag 132 kV avganger mot Lysebotn kraftverk (2 stk), Forsand, 

Stokkeland og Skeiane transformatorstasjon. Anlegget har 2 krafttransformatorer i drift for 

nedtransformering til 50 kV. Både krafttransformatorene og 50 kV anlegget er plassert 

innendørs i fjellhall. 50 kV anlegget har avganger mot Ålgård, Vatne (2 stk) og Vagle/Skeiane 

(2 stk) transformatorstasjoner. 

 

Eksisterende overordnet 50 kV distribusjonsnett inn/ ut av Tronsholen transformatorstasjon 

fra nord/øst er beskrevet i tabell 3.1. I tillegg finnes flere 132 kV forbindelser i området.  

 

Tabell 3.1. Eksisterende 50 kV forbindelser inn mot Tronsholen transformatorstasjon fra nord/øst 

Anleggsdel Spenning (kV) Kabel Linje 

Linje 1 mot Vatne 
(TRVT1) 

50 400 m 400 mm2 AL fra 
1977 

Dobbeltlinje fra 1977  

Linje 2 mot Vatne 
(TRVT2) 

50 400 m 400 mm2 AL fra 
1969 

Dobbeltlinje fra 1977 

Mot Ålgård (TRÅL) 50 400 m 185 mm2 Cu fra 
1966 

Bygget i 1947 og 1967 

 

Forbindelsene TRVT1 og TRVT2 har i dag 2 kabelforbindelser; en fra Tronsholen til Gamle 

Ålgårdsveien 80 (2 kabelsett a ca 650 m) og et innskutt kabelstykke fra Kleivane over Skårlia 

(2 sett a ca 2100 m). Forbindelsen TRÅL er kablet fra Tronsholen til Gamle Ålgårdsveien 80 (1 

kabelsett a ca 650 m) i felles trase med TRVT1 og TRVT2.  

 

3.2  BAKGRUNN FOR TILTAKET 

Eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen har behov for utskifting som følge av 

kapasitet, alder og teknisk tilstand. Anleggene omfatter i dag 3 stk ca. 650 m lange 

kabelanlegg på forbindelsene Tronsholen – Vatne (TR-VT) 1 og 2 samt Tronsholen – Ålgård 

(TR-ÅL).  

 

Kabelanleggene består av oljekabler installert hhv. 1966 (TRÅL), 1969 (TRVT 2) og 1977 

(TRVT 1), og går mellom Tronsholen transformatorstasjon og en kabelendemast ved Lyse sn 

eiendom i Gamle Ålgårdsveien 80. Levetiden for disse kabelanleggene er utløpt, og det er 

samtidig kapasitetsutfordringer i anleggene. Den tekniske tilstanden til kablene tilsier også et 

behov for reinvestering.  

 



Konsesjonssøknad    

Fornying og forlengelse av 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen og Kleivane, Sandnes kommune 

 

    side 13 av 29  

For å kunne realisere boligbygging ved Kleivane i tråd med gjeldende reguleringsplan for 

boligområde AU19, Kleivane (ref. reguleringsplan 2008 112, Sandnes kommune) er det 

behov for å gjøre tiltak på eksisterende 50 kV luftledning Tronsholen – Vatne (TRVT 1 og 2), 

da disse krysser planens delfelt B1. Samtidig er det i forbindelse med utbyggingen stilt 

rekkefølgetiltak knyttet til etablering av vei frem til området. Denne veien kan i dag ikke 

etableres som planlagt på grunn av lav overhøyde på luftledningene.  

 

Beliggenhet av omsøkte anlegg er vist i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1. Beliggenhet av omsøkte jordkabelanlegg 

 

3.3  FORNYING AV EKSISTERENDE 50 KV KABELANLEGG TRONSHOLEN – 

VATNE 1 OG 2 SAMT TRONHOLEN – ÅLGÅRD 

Nye kabelanlegg vil tilkobles i samme bryterfelt som dagens kabelanlegg i eksisterende 50 

kV anlegg i Tronsholen transformatorstasjon. Eksisterende 50 kV anlegg ligger inne i 

fjellanlegg i Håbafjell.  

 

Fra anlegget føres kabelsettene ut gjennom eksisterende kabelkulverter, og videre internt på 

Lyse sin tomt frem til offentlig vei (Tronsholen). Eksisterende kabelanlegg er forlagt i veien, 

og det er ikke plass til å forlegge de nye settene her da de eksisterende settene må være i drift 

i anleggsperioden. Det omsøkes derfor en trase på østsiden av Tronsholen via et kortere 

strekk i Prestheiveien frem til Gamle Ålgårsvei. Det vil være behov for å sprenge og meisle 

en trase i dette området.  

 

Etter kryssingen av Gamle Ålgårdsveien forlegges kablene i ytterkant av Lyse sin eiendom, 

og føres opp i eksisterende kabelendemaster på området.  
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Etter at de nye kabelanleggene er satt i drift vil eksisterende kabelanlegg tømmes for olje og 

plugges. Deretter vil kabelanlegget graves opp og fjernes på strekningen fra Tronsholen 

transformatorstasjon frem til Gamle Ålgårdsveien. Også øvrige kabelanlegg som ikke er i 

bruk på denne strekningen vil fjernes.  

 

Det anses ikke hensiktsmessig å fjerne anlegg på den resterende del av strekningen siden 

dette vil kunne generere trafikale problemer ved eventuell fjerning i Gamle Ålgårsdsvei. På 

eiendommen til Lyse går traseen delvis under etablert bygningsmasse, og det vil være svært 

kostnadskrevende å fjerne anlegg i dette området. Dersom det iverksettes tiltak i grunnen i 

dette området på et senere tidspunkt vil Lyse Elnett bekoste fjerning av de aktuelle kablene.   

 

Figur 3.2 viser omsøkt kabeltrase ved Tronsholen. 
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Figur 3.2. Omsøkt trase for fornyet kabelanlegg TRVT 1 og 2 samt TRÅL ved Tronsholen.  
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3.3.1 Vurderte alternative traseløsninger 

Langs Tronsholen har det vært vurdert en løsning hvor kablene legges på vestsiden av veien. 

En slik løsning vil kunne komme i konflikt med eksisterende kabelanlegg, og det vil være 

plassproblemer ved passering av Tronsholen hagesenter. Denne løsningen er derfor forlatt. 

 

3.4 FORLENGELSE AV EKSISTERENDE 50 KV KABELANLEGG TRONSHOLEN – 

VATNE 1 OG 2 VED KLEIVANE 

Nye kabelanlegg vil skjøtes inn på eksisterende kabelanlegg i vei i Kleivane. Herfra føres 

kablsettene i ny (breddeutvidet) vei mot sør. Videre svinges traseen ned eksisterende 

Kleivane, før Melsheiveien krysses. Den breddeutvidede veien vil bli del av en ny 

tilkomstvei mot sør til Gamle Ålgårdsveien. I den forbindelse vil Melsheiveien omgjøres til 

gang- og sykkelvei.  

 

Etter at Melsheiveien er krysset, vil traseen gå i terrenget og krysse en mindre bekk før 

kablene føres opp i eksisterende mast 8. Mast 8 vil bygges om til kabelendemast. Omsøkt 

kabeltrase er vist i figur 3.3.  

 

Kabelanlegget vil etableres i forbindelse med etableringen av den nye veien for å redusere 

omfanget av inngrep og risiko for trafikale problemer i området. 

 

Etter at kabelanlegget er satt i drift kan eksisterende mast 9 og 10 rives samt linetråd fjernes. 
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Figur 3.3. Omsøkt trase for nytt kabelanlegg TRVT 1 og 2 ved Kleivane.  

 

3.4.1 Vurderte alternative traseløsninger 

Det er ikke vurdert alternative traseløsninger for den aktuelle strekningen. 
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3.5 UTFORMING 

3.5.1 Jordkabel 

For strekningen Tronsholen – Gamle Ålgårdsveien omsøkes anlegget for alle forbindelsene 

som 3x1x1600 mm² TSLF Al, mens ved Kleivane omsøkes anlegget for både TRVT 1 og 2 som 

3x1x1600 mm² TSLF Al.  

 

Kablene vil være PEX (=plast) isolerte med isolasjonsnivå 145 kV, slik at disse kan benyttes 

ved en fremtidig spenningsheving til 132 kV. Lyse Elnett har denne type kabel som standard 

i nettet, noe som letter tilgangen til reservemateriell og opplæring av mannskap.  

 

Totalt lengde på kabelanlegget for strekningen Tronsholen – Gamle Ålgårdsveien vil være 

ca. 600 m, mens anlegget ved Kleivane vil være ca. 350 m.  

 

Typisk forlegning av hhv. 3 og 2 kabelsett er vist i figur 3.4 og 3.5. 

 

 
Figur 3.4. Eksempel på grøftesnitt, tre kabelsett forlagt i tett trekant. 
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Figur 3.5. Eksempel på grøftesnitt, to kabelsett forlagt i tett trekant. 

 

3.6 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

I forbindelse med bygging av tiltaket er det behov for å etablere midlertidige riggområder i 

anleggsfasen bl.a for mellomlagring av masser, plassering av utstyr og materiell, samt for 

tilgang til traseen. Riggområdene vil i størrelse være inntil om lag 1 dekar.  

 

Omsøkte riggområder er vist i tabell 3.2 samt figur 3.6 – 3.7.  

 

Tabell 3.2. Omsøkte rettigheter, midlertidige riggområder.  

Område Beskrivelse 

Tronsholen transformatorstasjon Midlertidig riggområde på dyrka mark 

Kryss Gamle Ålgårdsveien/ 

Prestheiveien Midlertidig riggområde i grøntbelte langs vei 

Gamle Ålgårdsveien 80 Midlertidig riggområde på Lyse sin eiendom 

Melsheiveien Midlertidig riggområde i skog/ fuktmark 

Kleivane 1 
Midlertidig riggområde i planlagt vei/rundkjøring 

Kleivane 2 
Midlertidig riggområde i skog/ fuktmark 
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Figur 3.6. Lokalisering av omsøkte riggplasser, Tronsholen 
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Figur 3.7. Lokalisering av omsøkte riggplasser, Kleivane 
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3.7 BYGGING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Detaljer knyttet til behovet for installasjon, drift og vedlikehold inklusiv transportbehov vil 

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

derfor bare en generell beskrivelse av behovet.  

 

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

for å transportere masser og utstyr ut og inn. Etter at kablene er nedgravd tilbakeføres 

terrenget i hovedsak til opprinnelig tilstand.  

 

Det vil etableres en sikringssone med bredde ca. 8 m for strekningen hvor det legges 3 

kabelsett. Sikringssonen vil være ca. 7,1 m for strekningen ved Kleivane hvor det legges to 

kabelsett. Sikringssonen vil bli noe utvidet i forbindelse med skjøtegrop ved Kleivane hvor 

nye kabelsettene skjøtes sammen med eksisterende anlegg.  

 

Innenfor sikringssonen har ikke grunneier anledning til å plante, bygge, endre terreng e.l., 

uten eventuelt etter nærmere avtale med Lyse Elnett. 

 

I offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsveien, Kleivane og Melsheiveien) 

vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig. Det planlegges med 

åpen grøft og nedlegging av trekkerør. På denne måten vil grøfta til enhver tid være åpen 

kun over kortere strekninger. Kabeltrekking vil da gjennomføres etter at hele grøfteanlegget 

er ferdigstilt.  

 

3.8 RISIKO OG SIKKERHET 

Det anses ikke å være spesielle risiko- eller sikkerhetsmessige utfordringer ved tiltaket, 

utover hva som er vanlig i denne typen av kabelprosjekter. 

 

3.9 TIDSPLAN 

NVE vil være ansvarlig myndighet for den videre prosessen. Hovedtrekkene i en mulig 

framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen er vist i tabell 3.3. Selve byggeperioden 

planlegges å vare i ca. 6 mnd.  

 

Tabell 3.3. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen.  

Aktivitet 2018 

Konsesjonsbehandling (NVE)  

Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging  

Legging jordkabelanlegg Kleivane  

Legging jordkabelanlegg Tronsholen  

 

3.10 KOSTNADER 

De forventede investeringskostnader for tiltaket er oppsummert i tabell 3.4. Estimatene har 

en usikkerhet på +/- 20%.  
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Tabell 3.4. Forventede investeringskostnader for tiltaket. Alle tall i MNOK2017 

Kostnadselement Kostnad 

Jordkabelanlegg Kleivane 6 

Jordkabelanlegg Tronsholen 17 

Totalt 23 

 

Årlige driftskostnader er anslått å være omlag tilsvarende som eksisterende anlegg. 

 

Jordkabelanlegg Kleivane vil i sin helhet finansieres via anleggsbidrag fra utbygger, mens 

jordkabelanlegg Tronsholen vil finansieres av Lyse Elnett. 
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4. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

 

4.1 LANDSKAP, NATURMANGFOLD OG FRILUFTSLIV 

Jordkabelanlegg vil ha begrensede virkninger for landskap, naturmiljø og friluftsliv i 

driftsfasen. 

 

Traseen vil ikke berøre verneområder, spesielt viktige naturtyper eller enkeltforekomster av 

biologisk mangfold med stor verdi. Traseen vil heller ikke berøre spesielt viktige landskaps- 

og friluftsområder.  

 

Overgraving av en mindre bekk nær mast 8 kan i anleggsfasen medføre risiko for 

tilslamming nedstrøms i vassdraget. Den aktuelle bekken drenerer ut i Høylandsåna, som er 

registrert som en viktig naturtype (del av et viktig bekkedrag fra Bråsteinsvatnet til Sandnes 

sentrum). I vassdraget er det tidligere registrert elvemusling, som er oppført på Norsk 

Rødliste som sårbar og som også er en art av særlig stor forvaltningsmessig interesse. Det 

antas imidlertid at arten ble utryddet fra vassdraget midt på 1970- tallet. Anleggsarbeidene i 

området vil planlegges og gjennomføres slik at eventuell tilslamming av bekken blir 

minimalisert. 

 

4.2 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Kjente automatisk fredede kulturminner i området er vist i figur 4.1.  

 

 
Figur 4.1. Kjente automatisk fredede kulturminner ved Tronsholen/Kleivane 

 

Tiltaket vil ikke berøre kjente kulturminner i området. Det er først og fremst kulturminne ID 

24795 ved veien i Kleivane som ligger tett ved traseen. Det har vært dialog med 

kulturminnemyndighetene om dette, og traseen vil forbi dette området legges i veien for å 

unngå inngrep nordvest for dagens veibane. 
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4.3 JORD- OG SKOGBRUK 

Traseene vil ikke berøre arealer der det drives landbruk, og tiltaket vil ikke medføre 

konsekvenser for jord- og skogbruk  
 

4.4 ELEKTROMAGNETISKE FELT 

Rundt alle elektriske anlegg i drift oppstår det lavfrekvente elektromagnetiske felt. Disse 

inndeles i magnetfelt og elektriske felt. Det elektromagnetiske feltet rundt jordkabelanlegg 

har begrenset utstrekning i sideretning. Over et jordkabelanlegg vil imidlertid feltstyrken 

være høyere enn under en luftledning.  

 

Det er Statens Strålevern (www.nrpa.no) som er myndighetenes kompetanseorgan når det 

gjelder magnetiske og elektriske felt og mulige helsemessige effekter. Statens strålevern har 

satt krav om at det i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 μT i års-

gjennomsnitt i bygninger skal gjøres utredninger av mulige avbøtende tiltak.  

 

Det ligger ikke bygninger for permanent opphold innenfor utredningsnivået rundt de 

omsøkte kabeltraseene.  
 

4.5 FORURENSING 

Det forventes ikke at det ikke vil genereres nevneverdig grunnforurensning under anlegg og 

drift av PEX jordkabelanlegg.  

 

Det er en risiko for at det har vært oljelekkasje fra eksisterende oljekabler. Dersom slik 

forurensing oppdages i forbindelse med fjerning av disse, vil massene håndteres i tråd med 

gjeldende regelverk. 

 

Avfall fra byggeperioden, samt fra riving av linetråd og enkelte master på eksisterende 50 kV 

forbindelse Tronsholen – Vatne 1 og 2 vil sorteres og sluttbehandles iht. etablerte 

innsamlingsordninger for avfall i regionen. 

 

4.6 STØY 

Det vil ikke være støy knyttet til de nye anleggene i driftsfasen. I anleggsfasen vil det kunne 

være noe støy fra virksomheten. Hoveddelen av anleggsarbeidene vil foregå innenfor normal 

arbeidstid, men spesielt ved kryssing av Gamle Ålgårdsveien vil det kunne være behov for å 

kortvarig å gjennomføre anleggsarbeid på nattestid for å unngå trafikale ulemper. 
 

4.7 ØVRIG INFRASTRUKTUR 

Nye kabelanlegg vil krysse eller parallellføres med eksisterende infrastruktur som vei, vann, 

avløp og telekabler. Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte 

spenninger innenfor akseptable nivåer når det gjelder telekabler. Optiske fiberkabler 

påvirkes ikke. Avtaler om kryssing og parallellføring vil avklares nærmere med den enkelte 

anleggseier.  

 

http://www.nrpa.no/
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4.8 OFFENTLIGE OG PRIVATE AREALBRUKSPLANER 

I gjeldende kommuneplan (2015-2030) for Sandnes kommune er trase mellom Tronsholen og 

Gamle Ålgårdsveien i all hovedsak avsatt til offentlig eller privat vei samt 

kommunaltekniske anlegg og kontor/industri. De to siste områdene omfatter Lyse Elnett sine 

egne anlegg i området.  

 

Kabeltrase i området ved Kleivane vil i all hovedsak berøre områder avsatt som offentlig vei. 

En mindre del av traseen ved mast 8 vil berøre et område avsatt som LNFR (Landbruks-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift) med hensyn grønnstruktur og friluftsliv. Riving av 

eksisterende linje i dette området vil frigjøre areal avsatt til boligbygging i tråd med 

kommuneplan og reguleringsplan samt muliggjøre etablering av vei i tråd med 

rekkefølgekrav i reguleringsplan 2008 112. 

 

Det er ikke kjent at omsøkte løsninger kan komme i konflikt med private planer. 
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5.   INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER 
 

5.1 GRUNN- OG RETTIGHETSERVERV 

I jordkabeltraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves en rett til å 

etablere, drive og vedlikeholde kabelanleggene. I forkant eller i løpet av anleggsperioden blir 

det tatt initiativ til avtaleinngåelse med berørte grunneiere. Blir man enige om en avtale vil 

denne bli tinglyst. Dersom saken ikke fører fram, vil saken gå til rettslig skjønn. 

 

Eventuell erstatning utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare 

det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging.  
 

5.2 BERØRTE GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 

Det er utarbeidet liste med berørte grunneiere/eiendommer for de konsesjonssøkte 

løsningene på bakgrunn av offentlige databaser (matrikkel og grunnbok). En liste over 

grunneiere som blir berørt er vist i vedlegg 1. 

 

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. Vi ber om at eventuelle feil og mangler i 

grunneierlistene meldes til Lyse Elnett. For kontaktopplysninger, se forord. 
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6. VEDLEGG 

 

1. Grunneierliste 
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Vedlegg 1: Grunneierliste 

 
GNR/BNR NAVN ADRESSE POSTNR/-STED 

44/68 HOVE, ALF MAGNE Skeibakken 1 4306 SANDNES 

44/68 HOVE, OLE Vierveien 23 4352 SANDNES 

44/68 HOVE, LAILA Kjeldehagen 14 4325 SANDNES 

44/68 VAGLE, DORTHEA Skeibakken 16 4306 SANDNES 

44/16, 200 

AMUNDSEN, SIDSEL OG JOHANSON, 

JONNY ERNST Gamle Ålgårdsveien 81 4325 SANDNES 

33/34 BÆRHEIM, ARNE Gamle Ålgårdsveien 97 4325 SANDNES 

44/4 ENOKSEN, HÅVARD ANDRE Gamle Ålgårdsveien 71B 4325 SANDNES 

44/94,80 HALVORSEN, BRUSE Prestheiveien 6 4325 SANDNES 

33/125 HALVORSEN, MARIA THERESE Gamle Ålgårdsveien 106 4325 SANDNES 

34/466, 694, 

465 KLEIVANE UTVIKLINGSSELSKAP AS  

C/o Sandnes Tomteselskap 

Kf, Pb. 583 4302 SANDNES 

33/116, 265 LYSE AS Postboks 8124 Forus 4069 STAVANGER 

44/30 LYSE AS Postboks 8124 Forus 4069 STAVANGER 

44/37 LYSE ELNETT AS  Postboks 8124 4069 STAVANGER 

33/1 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Postboks 535 Sentrum 0105 OSLO 

33/1 
STATEN 

V/LANDBRUKSDEPARTEMENTET  
Postboks 8007 Dep.  0151 OSLO 

44/74 RAVNDAL, SVEN Prestheiveien 1 4325 SANDNES 

44/202 og 

33/640 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6861 LEIKANGER 

44/48, 70  SANDNES KOMMUNE  Postboks 583 4302 SANDNES 

999/1 og 

34/400 SANDNES KOMMUNE Postboks 583 4302 SANDNES 

33/126, 332, 

75 TRONSHOLEN UTVIKLING AS Midtbergveien 2 4313 SANDNES 

33/10 VOLDEN, OLAV Håbafjellveien 53 4325 SANDNES 

 


