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Forord 
Lyse Elnett AS søker anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for et 
nytt utendørs 132 kV gassisolert (GIS) koblingsanlegg med tilhørende omlegging av kabler og 
tilkoblinger i Tronsholen transformatorstasjon, Sandnes kommune, Rogaland fylke. 
 
Det omsøkte koblingsanlegget vil bestå av 11 felt, og erstatter det over 60 år gamle utendørs 
132 kV koblingsanlegget på Tronsholen transformatorstasjon. Nytt anlegg vil bygges mens 
eksisterende anlegg er i drift. Etter at GIS- anlegget er ferdig og satt i drift, vil det gamle 
utendørsanlegget rives. 
 
Bakgrunnen for tiltaket er behovet for reinvestering som følge av alder og teknisk tilstand på 
eksisterende anlegg.  
 
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: 
 
Grunneierkontakt 
Åge Emanuel Rovik   51 90 88 79  976 33 909  ager@lyse.no 
 
Prosjektleder 
Einar Høydal   51 90 87 42   Einar.Hoydal@lyse.no 
 
Myndighetskontakt 
Asbjørn Folvik   475 09 062   asbjorn.folvik@lyse.no 
 
Nærmere informasjon om prosjektet og Lyse Elnett AS finnes på internettadressen: 
https://www.lysenett.no/habafjell-tronsholen 
 
 
Sandnes, oktober 2018 
 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS 
  

mailto:nve@nve.no
mailto:ager@lyse.no
mailto:Einar.Hoydal@lyse.no
mailto:asbjorn.folvik@lyse.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, og har et 132 kV utendørsanlegg med avganger mot Lysebotn (2 stk), 

Forsand, Stokkeland og Skeiane. Anlegget har i dag 2 krafttransformatorer for 

nedtransformering til 50 kV. Både krafttransformatorene og 50 kV luftisolert anlegg er plassert 

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

Vagle/Skeiane/NSB (2 stk). 

 

Dagens 132 kV utendørsanlegg på Tronsholen transformatorstasjon er i all hovedsak fra 1950-

tallet, og mange av komponentene er opprinnelige. Anlegget har derfor et behov for 

reinvestering som følge av alder og teknisk tilstand på eksisterende anlegg.  

 

3 hovedalternativer har vært vurdert: 

 

1. Nytt kapslet, gassisolert (GIS) anlegg i et eget frittstående bygg 

2. Nytt utendørs, luftisolert (AIS) anlegg nær eksisterende anlegg 

3. Komponentutskifting i eksisterende AIS- anlegg 

 

Ut fra en helhetsvurdering kommer bygging av et nytt GIS- anlegg i et frittstående bygg klart 

best ut både teknisk og kostnadsmessig. Anlegget kan bygges mens det er drift på dagens 

utendørsanlegg og innebærer minst gjennomføringsrisiko.  

 

Et nytt GIS- anlegg i et frittstående bygg vurderes å ha små miljø- og samfunnsmessige 

konsekvenser. 
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1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1 BAKGRUNN 

Første byggetrinn ved Tronsholen transformatorstasjon stod ferdig i 1953. Stasjonen tok da 

imot forsyning via én 132 kV ledning fra Lysebotn kraftverk, transformerte spenningen ned til 

50 kV, og forsynte derfra videre til sekundærstasjoner ute i kommunene. Siden stasjonen 

leverte kraft til flere viktige sivile og militære anlegg, ble transformatorhallene med 

kontrollrom og apparatanlegg plassert i fjell. Stasjonen fikk i tillegg montasjehall plassert i 

portalbygg inn mot fjellhallene. Senere utbygginger knyttet Tronsholen sammen med det 

øvrige 132 kV og 50 kV nettet i regionen. 

 

Utendørsanlegget på Tronsholen består i dag av 4 linjefelt, 2 kabelfelt, 3 trafofelt, 1 koblingsfelt 

og 2 samleskinner. Utendørsanlegget er forbundet med krafttransformatorene og 50 kV 

anlegget i fjellhallen via jordkabler. Dagens utendørsanlegg på Tronsholen 

transformatorstasjon er i all hovedsak fra 1950-tallet, og mange av komponentene er 

opprinnelige. Anlegget har derfor et behov for reinvestering som følge av alder og teknisk 

tilstand på eksisterende anlegg. 

 

I kraftsystemutredninger før 2014 er det beskrevet muligheter og tiltak for å nedlegge 

Tronsholen transformatorstasjon, blant annet ved å etablere forbindelser mot Vagle 

transformatorstasjon. Slike forbindelser er ikke realisert og nye vurderinger rundt Tronsholen 

konkluderer med at foreslåtte tiltak for å kunne legge ned stasjonen ikke har vektlagt 

ulempene for systemdriften godt nok, både med tanke på at både koblingsfleksibilitet mot 132 

kV og transformeringsytelse mot 50 kV er nødvendig i dagens driftsbilde. Det er heller ikke 

tilstrekkelig transformatorytelse fra transmisjonsnettet til å kunne forsyne dette systemet. 

Kraftsystemutredningen 2018 legger til grunn en renovering av stasjonen i perioden 2018-

2020. 

 

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. 340 medarbeidere, 143.000 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: 

 

Nytt 132 kV GIS koblingsanlegg 

Det omsøkes et nytt bygg for et innendørs gassisolert (GIS) 132 kV koblingsanlegg med en 

grunnflate på inntil 375 m2 plassert nord på eksisterende tomteområde. GIS- anlegget omsøkes 

med: 

 

- 8 stk 132 kV bryterfelt for forbindelser (Forsand 1 – Tronsholen, Lysebotn 2 og 3 – 

Tronsholen, Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen, Skeiane 1 og 2 – Tronsholen samt Ullandhaug 

1 – Tronsholen) 

- 2 stk 132 kV transformatorfelt for 132/50 kV transformatorer 

- 1 stk 132 kV koblingsfelt for sammenkobling av samleskinner 

- 2 stk seksjoneringsbrytere for oppdeling av samleskinner 

 

- 2 stk stasjonstransformatorer 

- 1 stk jordslutningsspole 25 – 250 A 

- Nødvendige høyspent apparatanlegg og hjelpeanlegg 

 

Etablering av nye endemaster samt etablering av nye 132 kV kabelanlegg 

Det omsøkes plassering av nye endemaster og etablering av nye kabelforbindelser inn i GIS- 

anlegget for følgende 132 kV forbindelser:  

 

• Forsand 1 – Tronsholen 

• Lysebotn 2 – Tronsholen (på sikt Gilja vindkraftverk – Tronsholen) 

• Lysebotn 3 – Tronsholen (kun nye kabelforbindelser fra eksisterende innstrekkstativ) 

• Stokkeland 1 – Tronsholen 

• Stokkeland 2 – Tronsholen 

 

Samtidig omsøkes forlenging av eksisterende 132 kV kabelforbindelser inn i nytt GIS- anlegg: 

 

• Tronsholen – Skeiane 1  

• Tronsholen – Skeiane 2  

• Tronsholen – Ullandhaug 1  

 

Riving av eksisterende 132 kV utendørs (AIS) bryteranlegg 

Etter at det nye GIS- anlegget er bygget og satt i drift vil eksisterende 132 kV utendørs 

bryteranlegg rives og fjernes. 

 

2.1.1 Ekspropriasjonstillatelse 

Lyse Elnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de 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.  
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Søknaden omfatter: 

 

Justert trådføring for 132 kV forbindelser relatert til etablering av nye endemaster 

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

eventuelt ryddebelte i skog).  

 

Dette gjelder i hovedsak de fremtidige forbindelsene Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen sørvest 

for anlegget, der eksisterende dobbeltkursmast vil bygges om til to nye endemaster. 

Avstanden mellom trådsettene vil da øke noe på strekningen mot sør mellom de nye 

endemastene og neste mast (sør for E 39). Rettighetsbeltet må derfor økes noe sammenliknet 

med i dag på denne strekningen. For forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 – 

Tronsholen legges det til grunn at etablering av to nye endemaster ikke vil medføre en endring 

sammenliknet med i dag. 

 

Trase for nye jordkabelanlegg 

Nødvendig areal for framføring av jordkabel vil bli klausulert (sikringssone). Sikringssonen er 

3 meter fra ytterste strømførende fase, og vil være ca. 9-28 meter avhengig av antall kabelsett 

i grøftene. Nødvendig areal for skjøtegrop vil bli klausulert (sikringssone). Sikringssonen til 

skjøtegropen vil være ca. 100 m2. 

 

Transport 

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

anleggene på alle eiendommer som er oppført på grunneierlisten (vedlegg 2), 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 i terrenget 

mellom offentlig vei fram til anleggene, samt terrengtransport i traseen. Det omsøkes 

etablering av to midlertidige veier. Disse er vist i tabell 3.2 og figur 3.5 samt vedlegg 1.  

 

Rigg- og anleggsplasser 

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

anleggsvirksomheten, jfr. tabell 3.3 og figur 3.5. Slike plasser vil normalt bli fjernet 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. På grunn av 

alder og teknisk tilstand er det viktig å raskt kunne gjennomføre tiltak slik at 

forsyningssikkerheten via Tronsholen transformatorstasjon kan opprettholdes. 
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2.2 GJELDENDE KONSESJONER 
Tabell 2.1 gir en oversikt over gjeldende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak. 

 

Tabell 2.1. Eksisterende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak 

NVE- referanse Konsesjon Dato Konsesjonær 

199902841-7  Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a Tronsholen 

transformatorstasjon). Sist endret i 

vedtak NVE 201601599-4. 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

199902841-12 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a aktuelle 132 kV 

forbindelser). Sist endret i vedtak 

NVE 201601339-34. 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

201801358-16 Nye jordkabler ved Tronsholen og 

Kleivane 

29.06.2018 Lyse Elnett AS 

2.3 EVENTUELLE SAMTIDIGE SØKNADER 
Lyse Elnett søkte i april 2018 (med tilleggsøknad av september 2018) om en nettilknytning av 

Gilja vindkraftverk. Søknaden inkluderer bruk av eksisterende Lysebotn 2 – Tronsholen 

mellom Seldalsheia og Tronsholen. Denne forbindelsen vil rives mellom Lysebotn og 

Seldalsheia dersom det gis konsesjon til en ny transmisjonsnettforbindelse Lysebotn – 

fagrafjell som omsøkt av Statnett. 

 

Lyse Elnett søkte i juni 2018 om anleggskonsesjon for å skifte ut eksisterende 132/50 kV 

transformator T3 i Tronsholen transformatorstasjon. Søknaden er foreløpig ikke ferdig 

behandlet. 

2.4 EIER- OG DRIFTSFORHOLD 

Lyse Elnett vil eie og drive omsøkte anlegg. 

 

2.5 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 

2.5.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for eventuelle registreringer av jordkabeltraseer, området for plassering av bygg, 

mastepunkter, transportveier samt rigg- og anleggsplasser vil bli avklart med 

kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8, 9 og 14 

kan oppfylles før anleggsstart.  

 

2.5.2 Forhold til naturmangfoldloven 

Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med områder vernet, eller foreslått vernet, etter 

naturmangfoldloven, og forventes ikke å føre til at truede arter eller naturtyper blir vesentlig 

berørt. 
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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. 

 

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 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §§ 2-7 stiller 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. 

 

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 § 6, jfr. forskriftens vedlegg I.  

 

2.6 UTFØRTE FORARBEIDER 

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


Tronsholen transformatorstasjon 

Nytt 132 kV koblingsanlegg med tilhørende omlegging av kabler og tilkoblinger 

 

    side 12 av 35  

3. BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Kraftnettet planlegges, bygges og drives slik at det skal ha tilstrekkelig overføringskapasitet 

til å dekke forbruket og utnytte produksjonssystemet på en god måte. Nettet, med alle 

tilhørende komponenter, 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. For å 

tilfredsstille disse kravene til overføringskapasitet og forsyningssikkerhet, dimensjoneres og 

drives overordnet distribusjonsnett normalt slik at det skal kunne tåle utfall av en ledning eller 

stasjonskomponent uten at dette medfører omfattende avbrudd hos forbrukerne. 

 

Samfunnsøkonomiske vurderinger og Lyse Elnett sine interne krav til forsyningssikkerhet 

legges til grunn ved planlegging og utbygging av nye komponenter i overordnet 

distribusjonsnett. 

 

3.1 EKSISTERENDE ANLEGG I TRONSHOLEN TRANSFORMATORSTASJON 

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. 

 

Første byggetrinn ved Tronsholen transformatorstasjon stod ferdig i 1953. Stasjonen tok da 

imot forsyning via én 132 kV ledning fra Lysebotn kraftverk, transformerte spenningen ned til 

50 kV, og forsynte derfra videre til sekundærstasjoner ute i kommunene. Siden stasjonen 

leverte kraft til flere viktige sivile og militære anlegg, ble transformatorhallene med 

kontrollrom og apparatanlegg plassert i fjell. Stasjonen fikk i tillegg montasjehall plassert i 

portalbygg inn mot fjellhallene. Senere utbygginger knyttet Tronsholen sammen med det 

øvrige 132 kV og 50 kV nettet i regionen. 

 

Utendørsanlegget på Tronsholen består i dag av 4 linjefelt, 2 kabelfelt, 3 trafofelt, 1 koblingsfelt 

og 2 samleskinner. Utendørsanlegget er forbundet med krafttransformatorene og 50 kV 

anlegget i fjellhallen via jordkabler. Dagens utendørsanlegg på Tronsholen 

transformatorstasjon er i all hovedsak fra 1950-tallet, og mange av komponentene er 

opprinnelige.  

 

Figur 3.1 viser eksisterende stasjonsområde, hvor eksisterende 132 kV koblingsanlegg utgjør 

hoveddelen av de anlegg som er synlige. 50 kV koblingsanlegg samt 132/ 50 kV 

transformatorer er plassert i fjellhall.  
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Figur 3.1. Eksisterende Tronsholen transformatorstasjon 

 

I kraftsystemutredninger før 2014 er det beskrevet muligheter og tiltak for å nedlegge 

Tronsholen transformatorstasjon, blant annet ved å etablere forbindelser mot Vagle 

transformatorstasjon. Slike forbindelser er ikke realisert og nye vurderinger rundt Tronsholen 

konkluderer med at foreslåtte tiltak for å kunne legge ned stasjonen ikke har vektlagt 

ulempene for systemdriften godt nok, både med tanke på at både koblingsfleksibilitet mot 132 

kV og transformeringsytelse mot 50 kV er nødvendig i dagens driftsbilde. Det er heller ikke 

tilstrekkelig transformatorytelse fra transmisjonsnettet til å kunne forsyne dette systemet. 

Kraftsystemutredningen 2018 legger til grunn en renovering av stasjonen i perioden 2018-

2020.  
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3.2  BAKGRUNN FOR TILTAKET 

Det har over tid vært et gradvis økende reinvesterings- og vedlikeholdsbehov ved Tronsholen 

transformatorstasjon. Usikkerhet omkring videre utvikling av stasjonen har medført et økende 

etterslep i vedlikeholdet, noe som betyr at det nå er et stort behov for å gjennomføre 

omfattende tiltak. 

 

Det ble gjort en teknisk tilstandsvurdering av stasjonen i 2011, og en revisjon av analysen i 

2015. Flere av de elkrafttekniske anleggene på både linje- og kabelfelt i utendørsanlegget (blant 

annet en rekke effektbrytere, skille- og jordingsbrytere, spennings- og strømtransformatorer) 

har en alder i området 50- 65 år. Også overspenningsavledere, samleskinner, bardunering og 

signalkabler har et stort utskiftingsbehov. Tilstandsvurderinger av både de elkrafttekniske 

anleggene og bygningsmassen tilsier at det må gjøres svært omfattende tiltak på relativt kort 

sikt for å få stasjonen i en tilstand som ivaretar forsyningssikkerheten på en 

akseptabel/tilfredsstillende måte.  

 

Omfanget av vedlikehold ved eksisterende anlegg er økende, og blir etter hvert komplisert av 

alder på mange av utstyrskomponentene. Dette medfører manglende tilgang på både deler og 

kompetanse for å gjennomføre arbeidet. I tillegg tilfredsstiller flere deler av anlegget ikke 

dagens HMS- krav. Grunnforholdene i utendørsanlegget er også utfordrende og fundamenter 

siger. Ved en nylig reparasjon av fundament krevdes omfattende pæling.  

 
Samlet sett konkluderer tilstandsanalysen med at det foreligger et betydelig 

reinvesteringsbehov i anlegget, og at disse må gjøres relativt raskt.  
 

3.3 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING AV ALTERNATIVE 

UTBYGGINGSLØSNINGER 

I prinsippet foreligger to hovedmuligheter på overordnet nivå for utforming av nye 

koblingsanlegg. Disse kan enten bygges som utendørs, luftisolerte anlegg (AIS) eller som 

kapslede, gassisolerte anlegg (GIS). Det er ulike fordeler/ ulemper ved de to typene anlegg, 

både teknisk, økonomisk og arealmessig. Teknisk anses AIS å være en enklere løsning. 

Anlegget vil ha noe lengre byggetid, men med større fleksibilitet mht. reparasjoner i og med 

at en kan gjøre dette med eget mannskap. Et AIS- anlegg krever imidlertid tilgang på betydelig 

større areal enn GIS. 

 

0-alternativet er å drifte eksisterende anlegg videre. Dette er ikke et reelt alternativ pga alder 

og driftssikkerhet knyttet til komponentene i utendørsanlegget. Det er vurdert 3 alternative 

utbyggingsløsninger: 

 

4. Nytt kapslet, gassisolert (GIS) anlegg i et eget frittstående bygg 

5. Nytt utendørs, luftisolert (AIS) anlegg nær eksisterende anlegg 

6. Komponentutskifting i eksisterende AIS- anlegg 
 

Det har også kort vært vurdert om et nytt GIS- anlegg kan plasseres i eksisterende fjellhall. En 

slik løsning ble imidlertid raskt forlatt på grunn av tekniske og plassmessige utfordringer i 

fjellhallene. 
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Kostnadsbildet for de ulike alternativene er vist nedenfor, og det fremkommer at et GIS- 

anlegg plassert i et eget frittstående bygg vil være den mest gunstige utbyggingsløsningen. 

Utbyggingsteknisk vil en slik løsning også være gjennomføringsmessig enklere. Et nytt GIS- 

anlegg kan ferdigstilles uavhengig av driften av dagens utendørsanlegg, og deretter kan man 

legge om felt for felt.  

 

Samfunnsøkonomiske kostnader Nytt GIS-anlegg Reinvestere AIS Nytt AIS- anlegg 

Investeringskostnad 139 147 195 

Driftskostnader 2 2 3 

Avbruddkostnader 0 0 0 

Tapskostnader 0 0 0 

Sum kostnader (MNOK) 141 149 198 

    
Ytre miljø + + - - 

Gjennomføring + + - - + 

Forsyningssikkehet i byggefase + + - + 

 

Selv om komponentutskifting i eksisterende anlegg fremstår tilnærmet like økonomisk 

gunstig, er det vesentlig større negativ usikkerhet i estimatet her. Dagens utendørsanlegg ble 

bygget på 1950-tallet og er plassert på en utfylt og planert steinfylling, der stein kom fra 

sprengning av fjellrommene. Det har vært setninger på utendørsanlegget, noe som har 

medført driftsutfordringer, og det kan forventes behov for omfattende pæling dersom 

komponentutskifting skal gjennomføres. Samtidig vil det være svært krevende å gjennomføre 

ombygging på et spenningssatt anlegg. Kostnadskalkylen beregner i hovedsak 

komponentkostnad, og tar i begrenset grad høyde for eventuell økt entrepenørkostnad som 

følge av ventetid på utkobling, flere perioder med rigg/demobilisering og nødvendige 

risikoreduserende tiltak som følge av arbeid i spenningssatt anlegg.  

 

Det vil i utgangspunktet kunne være mulig å bygge et nytt AIS- anlegg enten sør eller vest for 

eksisterende anlegg, selv om arealet trolig er noe begrenset. Kostnaden for en slik ombygging 

er imidlertid vesentlig høyere enn ved å bygge et nytt GIS- anlegg, noe som også stemmer med 

de erfaringer man har fra øvrige prosjekter. 

 

Avbrudds- og tapskostnader vil i driftsfasen være like for alle alternativene. 

Forsyningssikkerheten vil derimot kunne være svakere i reinvesteringsalternativet i 

byggefasen. Kostnadene for dette er vanskelig å kvantifisere og det er derfor valgt å foreta en 

kvalitativ vurdering. 

 

Samlet sett anses derfor omsøkte løsning vurdert å være den samfunnsøkonomisk mest 

gunstige løsning, både teknisk og økonomisk. Løsningen vil gi størst sikkerhet for en stabil 

drift av kraftsystemet i ombyggingsperioden, og et nytt GIS- anlegg i et frittstående bygg 

vurderes samtidig å ha små miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. 
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3.4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

 

3.4.1 Nytt GIS- koblingsanlegg 

Det omsøkes et nytt innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg (GIS- anlegg) plassert i et 

eget bygg inne på eksisterende stasjonsområde. Isolasjonsmedium vil være SF6 gass, men 

stasjonen tilrettelegges for eventuell senere utskifting til et mer miljøvennlig 

isolasjonsmedium. Isolasjonsnivå på alle komponenter vil være 145 kV. 

 

Koblingsanlegget omsøkes fra oppstart med følgende felt: 

 

• 8 stk bryterfelt for forbindelser (Forsand 1 – Tronsholen, Lysebotn 2 – Tronsholen, 

Lysebotn 3 – Tronsholen, Stokkeland 1 – Tronsholen, Stokkeland 2 – Tronsholen, 

Tronsholen – Skeiane 1, Tronsholen – Skeiane 2 og Tronsholen – Ullandhaug 1) 

• 2 stk transformatorfelt for 132/50 kV transformatorer 

 

Koblingsanlegget planlegges med doble samleskinner og gaffelkonfigurasjon med en 

effektbryter og skillebrytere mot hver samleskinne for alle transformator‐ og linjefelt.  

 

Det vil installeres to stk. stasjonstransformatorer, en 25 – 250 A jordslutningsspole, samt 

nødvendige høyspent apparatanlegg og hjelpeanlegg i bygget. Transformatorer 132/50 kV vil, 

som i dag, være plassert inne i eksisterende fjellhaller ved stasjonen. 

 

Det nye bygget vil ha en grunnflate på ca. 375 m2, og oppføres etter gjeldende byggeteknisk 

forskrift (TEK 10 eller eventuelt TEK 17) så langt det passer for byggets formål. Bygningen vil 

sikres i henhold til beredskapsforskriften klasse 2. Bygget vil være i to etasjer. I tillegg vil det 

etableres en kabelkjeller. Bygningen vil være isolert, og taket vil ha ensidig fall. Utover de 

elektrotekniske anlegg vil bygget utrustes med toalett, spiserom og servicerom. Bygget 

tilrettelegges med plass for en eventuell senere utvidelse av koblingsanlegget. 

 

Figur 3.2 viser omsøkt plassering av det nye bygget/koblingsanlegget. Plasseringen gjør det 

mulig å gjennomføre bygging uten konflikt med drift av eksisterende anlegg. Bygget 

planlegges utformet som vist i figur 3.3. Figur 3.4 viser det nye bygget i perspektiv. 
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Figur 3.2. Lokalisering av nytt bygg for GIS- anlegg. 

 

 
Figur 3.3. Nytt bygg for 132 kV GIS- anlegg, foreløpig fasadetegning. 
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Figur 3.4. Lokalisering av nytt bygg for GIS- anlegg, perspektivskisse. 
 

Det vil ikke være behov for å endre dagens adkomst til stasjonen. I forbindelse med 

etableringen vil det være behov for utsprengning av fjellmasser i området hvor bygget skal 

lokaliseres. Massene vil mellomlagres i nærområdet og senere transporteres bort til 

sluttdisponering. En del av massene vil benyttes til gjenfylling etter at eksisterende 

bryteranlegg er revet. Midlertidig masselager vil være lokalisert til et større riggområde som 

er planlagt nær stasjonen. 

 

3.4.2 Omlegging og kabling av eksisterende forbindelser inn/ut av GIS- 
anlegget 

Som følge av etableringen av et nytt bryteranlegg vil det være behov for å legge om 

eksisterende 132 kV kabel- og linjeforbindelser inn til det nye GIS- anlegget. 

 

Forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 – Tronsholen  

Forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 – Tronsholen går i dag på felles 

mastrekke inn til et innstrekkstativ inne på stasjonsområdet. Den siste masten før 

innstrekkstativet er plassert innenfor gjerdet på stasjonstomten. Denne masten kan ikke 

bygges om til kabelendemast, og det omsøkes derfor plassert to nye kabelendemaster inne på 

eksisterende stasjonsområde. Fra de nye kabelendemastene vil 2 sett ca. 190 m lange 

jordkabelanlegg for hver forbindelse føres inn i det nye GIS- anlegget. Plasseringen av nye 

kabelendemaster samt jordkabeltrase til GIS- anlegget er vist i figur 3.5. 

 

Aktuelle endringer skjer innenfor eksisterende rettighetsbelte. Det vil derfor ikke være behov 

for å erverve nye rettigheter knyttet til byggeforbud og skogrydding for omleggingen. 
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Forbindelsen Lysebotn 3 – Tronsholen  

For forbindelsen Lysebotn 3 – Tronsholen  vil eksisterende innstrekkstativ på stasjonen kunne 

benyttes, og det vil legges to jordkabelsett på ca. 270 m inne på eksisterende tomteområde fra 

innstrekkstativet og inn i det nye GIS- anlegget. Trase for disse vil delvis være felles med 

jordkabelsett som legges mellom transformatorene inne i fjellanlegget og det nye GIS- 

anlegget. Jordkabeltrase fra innstrekkstativet og frem til GIS- anlegget er vist i figur 3.5. 

Endringene berører kun Lyse Elnett sin eiendom. 

 

Forbindelsene Tronsholen – Skeiane 1, Tronsholen – Skeiane 2  

Forbindelsene Tronsholen – Skeiane 1 og Tronsholen – Skeiane 2 er i dag kablet inn i 

eksisterende anlegg. Kabeltrase for disse må legges om og føres inn i det nye GIS- anlegget. 

For å skjøte kablene etableres en skjøtegrop på ca. 32 m2 like øst for Høylandsåna. Videre mot 

GIS-anlegget legges kablene i felles trase med forbindelsene Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen 

samt Tronsholen – Ullandhaug 1. Kabeltraseen mellom skjøtegrop og GIS- anlegg vil være ca. 

220 m lang for disse forbindelsene. Endringene berører kun Lyse Elnett sin eiendom. 

 

Forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen, Stokkeland 2 – Tronsholen og Tronsholen – 

Ullandhaug 1 

Forbindelsen Stokkeland 1 – Tronsholen går i dag inn på et innstrekkstativ i eksisterende 

utendørs koblingsanlegg. Samtidig går forbindelsen Stokkeland – Ullandhaug i jordkabel forbi 

anleggene på Tronsholen og direkte mot Ullandhaug. Begge disse forbindelsene vil kables inn 

i det nye GIS- anlegget (omsøkt som Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen).  

 

Eksisterende felles endemast for disse forbindelsene har ikke tilstrekkelig bæreevne for nye 

jordkabelnedføringer, og det vil derfor etableres to nye kabelendemaster sør for eksisterende 

endemast. De to nye endemastene vil erstatte en eksisterende dobbeltkursmast. På grunn av 

avstanden mellom de to nye endemastene må rettighetsbelte utvides fra disse mot sør til første 

dobbeltkursmast i retning Stokkeland (sør for E 39). 

 

Fra de nye endemastene for Stokkeland 1 og 2 føres nye jordkabelanlegg mot nord, og inn i 

det nye GIS- anlegget. Total lengde på disse kabelsettene vil være ca. 500 m. 

 

Forbindelsen Tronsholen – Ullandhaug 1 er i dag en del av forbindelsen Stokkeland – 

Ullandhaug som er kablet forbi eksisterende anlegg. Kabeltrase for denne legges om (se over) 

og føres fra det nye GIS- anlegget. Kabel blir skjøtet i skjøtegrop på ca. 32 m2 like ved 

Høylandsåna (samme grop som Skeiane 1 og 2). Fra GIS- anlegget og frem til skjøtegropen 

legges kablene i felles trase med forbindelsene Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen samt 

Tronsholen – Skeiane 1 og 2. Kabeltraseen mellom GIS- anlegg og skjøtegrop vil være ca. 220 

m lang for denne forbindelsen. 

 

Plasseringen av nye kabelendemastene samt jordkabeltrase til GIS- anlegget er vist i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Tronsholen transformatorstasjon. Nye jordkabeltraseer, plassering av nye kabelendemaster, 

nytt bygg for GIS- anlegg, midlertidige anleggsområder og -veier samt anlegg som skal rives. 
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3.5 UTFORMING 

3.5.1 Jordkabel 

For forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen, Lysebotn 2 – Tronsholen, Lysebotn 3 – Tronsholen, 

Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland 2 – Tronsholen omsøkes jordkabelanleggene som 

2x3x1x1600 mm² TSLF Al (dvs. 2 kabelsett pr. forbindelse).  

 

Forbindelsene Tronsholen – Skeiane 1, Tronsholen – Skeiane 2 og Tronsholen – Ullandhaug 1 

omsøkes som 3x1x1600 mm² TSLF Al (dvs. 1 kabelsett pr. forbindelse).  

 

Hvert sett transformatorkabler omsøkes som 3x1x400 mm² TSLF Al (dvs. 1 kabelsett pr. 

forbindelse).  

 

Kablene vil være PEX (=plast) isolerte med isolasjonsnivå 145 kV. Lyse Elnett har denne type 

kabel som standard i nettet, noe som letter tilgangen til reservemateriell og opplæring av 

mannskap.  

 

Total lengde for de ulike omsøkte kabelanlegg er vist i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Total lengde på de omsøkte kabelanleggene 

Forbindelse Lengde 

Forsand 1 – Tronsholen 190 meter 

Lysebotn 2 – Tronsholen  190 meter 

Lysebotn 3 – Tronsholen  270 meter 

Stokkeland 1 – Tronsholen  500 meter 

Stokkeland 2 – Tronsholen  500 meter 

Tronsholen – Skeiane 1  220 meter 

Tronsholen – Skeiane 2  220 meter 

Tronsholen – Ullandhaug 1 220 meter 

 

Aktuelle forlegningsmetoder for hhv. 11 og 4 kabelsett er vist i figur 3.6 – 3.8. 

 

 
Figur 3.6. Eksempel på grøftesnitt nord for eksisterende stasjonsområde,11 kabelsett forlagt i tett 

trekant. 
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Figur 3.7. Eksempel på grøftesnitt øst/nordøst for eksisterende anlegg, fire kabelsett forlagt i tett trekant 

i kulvert. 

 

 
Figur 3.8. Eksempel på grøftesnitt vest/sørvest for eksisterende anlegg, fire kabelsett forlagt i tett trekant. 

 

3.5.2 Nye kabelendemaster 

Det vil være behov for å bygge fire nye kabelendemaster (hhv. for forbindelsene Forsand 1 – 

Tronsholen, Lysebotn 2 – Tronsholen, Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland 2 – 

Tronsholen). En prinsippskisse for utforming av en kabelendemast er vist i figur 3.9. 

Lokalisering av disse kabelendemastene er vist i figur 3.5. 
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Figur 3.9. Mulig utforming av kabelendemast. 

 

3.6 RIVING AV EKSISTERENDE 132 KV MASTER 

Det vil rives følgende 132 kV master (jfr. figur 3.5) som følge av tiltaket: 

 

• Dobbeltkursmast med planoppheng for forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og 

Lysebotn 2 – Tronsholen 

• Endemast for forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland – Ullandhaug 

• Dobbeltkursmast for forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland – 

Ullandhaug 

 

3.7 RIVING AV EKSISTERENDE 132 KV KOBLINGSANLEGG 

Etter at et nytt GIS- anlegg er etablert, anleggene driftssatt og stabil drift vil eksisterende 

utendørs koblingsanlegg avvikles og rives. Elektrotekniske anlegg vil gjenbrukes eller 

sluttdisponeres. Avfall vil sorteres og sluttbehandles iht. etablerte innsamlingsordninger for 

avfall i regionen. 

 

Eksisterende bygg på området (bl.a portalbygg og bygg for spoler) vil ikke rives. Det samme 

gjelder innstrekkstativ for Lysebotn 3 – Tronsholen, samt 50 kV forbindelsene Vagle 1 og 2 – 

Tronsholen. Figur 3.10 viser de anlegg ved Tronsholen transformatorstasjon som vil rives. 
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Figur 3.10. Komponenter i eksisterende anlegg som vil rives (alle anlegg over bakken innenfor skravert 

område). 
 

3.8 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

Dagens adkomstvei til transformatorstasjonen vil bli benyttet. Det omsøkes etablert en 

midlertidig transportvei frem til nye endemaster for forbindelsene Stokkeland 1 og 2 – 

Tronsholen, samt til nye endemaster for forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 

– Tronsholen.  
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I tillegg til bruk av tilgjengelige områder inne på transformatorstasjonen omsøkes etablering 

av tre større riggområder nær eksisterende stasjonsområde. Disse områdene vil benyttes for 

mellomlagring av masser, plassering av utstyr, lagring av kabler og annet materiell.  

 

Omsøkte midlertidige transportveier og riggområder er vist i tabell 3.2 og 3.3 samt figur 3.5. 

 

Tabell 3.2. Omsøkte midlertidige transportveier. Veinummer i tabellen henviser til tilsvarende 

nummer på kart. 

Veinr. Område  Bruk av vei  

1 Prestheiveien Etablering av midlertidig transportvei fra 

Prestheiveien frem til nye endemaster inne på 

Lyse Elnett sin eiendom.  

2 Tronsholen  Etablering av midlertidig transportvei frem til 

ny endemaster sør for Tronsholen.  

 

Tabell 3.3. Omsøkte rettigheter, midlertidige riggområder. Riggplassnummer i tabellen henviser til 

tilsvarende nummer på kart for det enkelte område. 

Riggplassnr. Område  Beskrivelse  

1  Tronsholen LY2 og FS1 

 

Midlertidig riggområde på Lyse sin 

eiendom. 

2  Tronsholen 

transformatorstasjon 

Midlertidig riggområde på Lyse sin 

eiendom  

3 Tronsholen ST1 og ST2 

 

Midlertidig riggområde på Sandnes 

kommune sin eiendom. 

 

3.9 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. 

 

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.  

 

3.10 RISIKO OG SIKKERHET  

Byggingen av et nytt koblingsanlegg, samt ikke minst omlegging av drift fra gammelt til nytt 

anlegg vil ha utfordringer. Det vil være et stort fokus på kompenserende tiltak for å hindre at 

eventuelle utfall under omleggingen skal gi avbrudd for kundene. 

  

Dagens GIS- anlegg har normalt god gasstetthet. GIS- anlegget vil ha seksjonering som gjør 

at feil på en del av anlegget ikke påvirker andre deler av anlegget. Kabeltraseene vil føres inn 

i anlegget fra ulike sider, slik at separate føringsveier opprettholdes. 
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3.11 TIDSPLAN 

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

framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen er vist i tabell 3.4. Selve byggeperioden 

planlegges å vare i ca. 1 1/2 år.  

 

Tabell 3.4. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen.  

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 

Konsesjonsbehandling (NVE)     

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging 
    

Byggeperiode     

Idriftsettelse nye anlegg                   

Riving eksisterende anlegg     

 

3.12 KOSTNADER 

De forventede investeringskostnader for tiltaket er oppsummert i tabell 3.5. Estimatet har en 

usikkerhet på +/- 20%.  

 

Tabell 3.5 Forventede investeringskostnader for tiltaket. Alle tall i MNOK2018 

Beskrivelse Total kostnad 

Bygg med nytt 132 kV GIS-anlegg 91 

Kabelanlegg - omlegging av 132  kV forbindelser inn i nytt GIS-anlegg 29 

Riving av eksisterende AIS- anlegg og master 19 

SUM 139 

 

Årlige driftskostnader er anslått å være omlag 2 MNOK, noe som er vesentlig lavere enn for 

dagens anlegg. Anleggene vil i sin helhet finansieres av Lyse Elnett. 
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4. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

 

4.1 LANDSKAP, KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, NATURMANGFOLD OG 

FRILUFTSLIV 

Et nytt GIS- anlegg samt tilhørende omlegginger av jordkabelanlegg vil ha begrensede 

virkninger for landskap, naturmiljø kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø og friluftsliv i 

driftsfasen.  

 

Tiltaket vil ikke berøre spesielt viktige landskapsområder, og heller ikke kjente kulturminner. 

Fjerning av dagens utendørsanlegg vil kunne være positivt på landskapsopplevelsen i 

området. 

 

Tiltakene vil ikke berøre verneområder eller enkeltforekomster av biologisk mangfold med 

stor verdi, men 100 m beltet langs Høylandsåna vil bli berørt over en kortere strekning. 

Høylandsåna 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. Videre er vassdraget leveområde for anadrom fisk (sjøørret). Skjøtegrop og grøft 

for kabelanlegg vil i sin helhet etableres på østsiden av elva, men skjøtegrop vil være i kort 

avstand fra elva. Anleggsarbeidene i området vil planlegges og gjennomføres slik at eventuell 

tilslamming av elva blir minimalisert, og det vil vektlegges en reetablering etter 

anleggsperioden med stedegen vegetasjon.  

 

Områdene langs Høylandsåna og Stokkelandsvatnet er mye brukte turområder for 

befolkningen i området. Det er tilrettelagt parkering på Lyse Elnett sin eiendom umiddelbart 

vest for Tronsholen transformatorstasjon. Videre er turveinettet i området viktig som skolevei 

for elever. Tilkomstvei til turområdene samt deler av parkeringsplassen vil periodevis kunne 

bli utilgjengelig i anleggsperioden. I disse periodene vil det tilrettelegges midlertidige 

løsninger slik at generell ferdsel i området ikke hindres vesentlig. Parkeringsmulighetene i 

området kan imidlertid periodevis bli redusert. 

 

4.2 JORD- OG SKOGBRUK 

Jordkabeltraseene for Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen, samt midlertidig anleggsvei i 

forbindelse med disse, vil berøre et mindre areal der det drives landbruk sørvest for 

eksisterende transformatorstasjon. I hovedsak er områdene fulldyrket, men også et mindre 

areal med beitemark vil bli berørt.  

 

De berørte områdene vil få et produksjonstap i selve anleggsperioden og de første påfølgende 

vekstsesongene. Jordkabelanlegg vil legges så dypt at de ikke vil være til hinder for normal 

drift av arealene etter anleggsperioden. Det etableres en sikringssone rundt kabelanlegg, der 

Lyse Elnett har enkelte restriksjoner på arealbruk. I det aktuelle tilfellet vil sikringssonen rundt 

jordkabelanleggene ha en mindre utstrekning enn eksisterende rettighetsbelte langs dagens 

luftspenn over området. Samlet sett vurderes tiltaket å medføre små negative konsekvenser 

for landbruk. 
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4.3 ELEKTROMAGNETISKE FELT (EMF) OG HELSE 

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. Den siste 

faktainformasjon på dette området er summert opp i en informasjonsbrosjyre (Statens 

Strålevern 2017: Bebyggelse nær høyspenningsanlegg. Informasjon om magnetfelt fra 

høyspenningsanlegg). Denne er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf 

 

Statens strålevern har satt krav om at det i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 

0,4 μT i årsgjennomsnitt i bygninger skal gjøres utredninger av størrelsen på feltnivå, mulige 

avbøtende tiltak samt kostnader ved disse. Det ligger ikke bygninger for permanent opphold 

innenfor utredningsnivået rundt omsøkte kabeltraseer eller de endringer som forårsakes av 

nye masteplasseringer. 
 

4.4 FORURENSING OG AVFALL 

Det forventes ikke at det ikke vil genereres nevneverdig forurensning knyttet til drift av 

omsøkte anlegg.  

 

Det nye 132 kV koblingsanlegget vil være isolert med svovelhexafluorid (SF6) gass. 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. Gassen inngår i gassisolerte komponenter, 

der brytere og måletransformatorer er innkapslet og fylt med SF6. På grunn av gassens 

egenskaper som sterk klimagass er det stor oppmerksomhet rundt bruken av SF6. Bransjen har 

inngått i et forpliktende samarbeid om oppbevaring og håndtering av SF6 gass, og erfaringstall 

viser at lekkasje og svinn er redusert til ca. 0,3% av gassbeholdningen i året. SF6 gass er tyngre 

enn luft og vil ved lekkasje kunne fortrenge luft og medføre fare for kvelning. 

Spaltningsprodukter etter lysbue eller gnistutladning i gassen er giftige. Det pågår en stadig 

utvikling på dette området, og GIS- anlegget vil utformes og tilrettelegges for en eventuell 

fremtidig utskifting til en mer miljøvennlig isolasjonsgass når dette blir tilgjengelig på 

markedet. 

 

Forurensningspotensialet vil først og fremst være knyttet til aktivitetene under 

anleggsperioden. Anleggsaktiviteter vil bl.a. kunne generere olje-/drivstoffutslipp eller utslipp 

av partikkelholdig vann fra anleggsplasser som kan føre til skade på resipienter nedstrøms. 

Arbeidene vil planlegges slik at de ikke fører til miljøbelastning i form av utslipp eller 

spredning av forurensning. For byggeperioden vil det stilels krav til entrepenør om tiltak for 

å forhindre og håndtere avrenning og eventuelle uhellsutslipp. 

 

Avfall fra byggeperioden, samt fra riving av 132 kV anlegg på Stokkeland, vil sorteres og 

sluttbehandles iht. etablerte innsamlingsordninger for avfall i regionen. 

 

http://www.nrpa.no/
http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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Det er en risiko for at det har vært oljelekkasje fra eksisterende anlegg (bl.a oljekabelanlegg). 

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

i tråd med gjeldende regelverk. 

 

4.5 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.  
 

4.6 ØVRIG INFRASTRUKTUR 

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

avløp og telekabler. Avtaler om kryssing og parallellføring vil avklares nærmere med den 

enkelte anleggseier.  

 

Nærheten til eksisterende hovedvannledning og pumpestasjon på Tronsholen vil ivaretas i 

dialog med IVAR IKS.  
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5. INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER 
 

5.1 ERSTATNINGSPRINSIPPER 

I jordkabel- og linjetraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves en rett til å 

etablere, drive og vedlikeholde anleggene. I forkant av anleggsperioden blir det tatt initiativ 

til avtaleinngåelse med berørte grunneiere. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst. 

Dersom forhandlingene 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 2. 

 

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. FORHOLDET TIL ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE 
AREALBRUKSPLANER 

 

I gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune (2015-2030) er området for Tronsholen 

transformatorstasjon avsatt til bebyggelse og anlegg. 

 

Arealene hvor jordkabeltraseer planlegges har ulike formål. Langs Høylandsåna er det avsatt 

et belte for bevaring av naturmiljø (100 m belte langs vassdrag), mens områdene sør for 

stasjonen er avsatt til grønnstruktur/friområde. Områder nord for stasjonen er avsatt til 

kombinert bebyggelse og anleggsformål samt til barnehage. Det er varslet planoppstart 

(planid 2016118) for det aktuelle området. Gjennomføring av omsøkte tiltak vil kunne komme 

i konflikt med planen slik den er varslet, men omsøkte tiltak inkludert sikringssone vil i dette 

området kun berøre Lyse Elnett sin eiendom. Lyse Elnett har gitt høringsinnspill til 

oppstartsvarselet, og påpekt en mulig konflikt med samfunnskritiske nettanlegg. 

 

Statens Vegvesen har planer om en breddeutvidelse av E 39 mellom Hove og Ålgård (fastlagt 

gjennom kommunedelplan for E 39 Ålgård – Hove). Nye kabelendemaster vil flyttes lengre 

bort fra E 39 enn dagens plassering av dobbeltkursmast på nordsiden av veien, men de nye 

kabelendemastene vi fortsatt være plassert innenfor planområdet. Det legges imidlertid til 

grunn at avstanden til en breddeutvidet E 39 vil være tilstrekkelig til å unngå konflikt. 

 

Det er ikke kjent at omsøkte løsninger kan komme i direkte konflikt med private planer.  
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7. VEDLEGG 

 

1. Tronsholen transformatorstasjon. Nye jordkabeltraseer, plassering av nye 

kabelendemaster, nytt bygg for GIS- anlegg, midlertidige anleggsområder og -veier samt 

anlegg som skal rives. 

2. Grunneierliste 

3. Nettbilde – dagens situasjon og 2021 (u.off) 

4. Enlinjeskjema eksisterende 132 kV anlegg i Tronsholen transformatorstasjon (u.off) 

5. Enlinjeskjema Tronsholen transformatorstasjon etter gjennomføring av omsøkt tiltak 

(u.off)  

 
  



 

 

Vedlegg 1: Tronsholen transformatorstasjon. Nye jordkabeltraseer, plassering av nye kabelendemaster, nytt 

bygg for GIS- anlegg, midlertidige anleggsområder og -veier samt anlegg som skal rives. 



 

 

Vedlegg 2: Grunneierliste 

 

KOMMUNE GNR BNR NAVN ADRESSE POSTNR STED 

1102 33 160 REZA KAMELFARD Kapellanveien 13 4325 SANDNES 

1102 33 161 HELGE ASKELAND Kapellanveien 11 4325 SANDNES 

1102 33 161 REIDUN ROSLAND Kapellanveien 11 4325 SANDNES 

1102 33 244 MARIANNE TJELTA SONDRESEN Prestheiveien 17 4325 SANDNES 

1102 33 244 STIG INGE SONDRESEN Prestheiveien 17 4325 SANDNES 

1102 33 640 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 

1102 33 296,297,299 
SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og 
vei. Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 44 4 HÅVARD ANDRE ENOKSEN 
Gamle 
Ålgårdsveien 71 B 4325 SANDNES 

1102 44 68 DORTEA VAGLE Skeibakken 16 4306 SANDNES 

1102 44 7, 68 LAILA HOVE Kjeldehagen 14 4325 SANDNES 

1102 44 7, 68 OLE HOVE Viervegen 23 4352 KLEPPE 

1102 44 68 ALF MAGNE HOVE Skeibakken 1 4306 SANDNES 

1102 44 172,173 
SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og 
vei. Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 44 202 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 

1102 44 17, 168, BJØRN NØDLAND Tronsholen 33 4325 SANDNES 

1102 44 219, 220, 221 IVAR IKS Postboks 8134 4069 STAVANGER 

1102 44 48,222, 226 
SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og 
vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 45 33,37, 39, 85 
SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og 
vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 45 4, 86 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 
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Vedlegg 3: Nettbilde – dagens situasjon og 2021 (u.off) 

Vedlegg 4: Enlinjeskjema eksisterende 132 kV anlegg i Tronsholen 

transformatorstasjon (u.off) 

Vedlegg 5: Enlinjeskjema etter gjennomføring av omsøkt tiltak (u.off)  
 

 

 

 

 

 

Underlagt taushetsplikt etter BfK § 6-2.  

Unntatt offentligheten etter offL §13 første ledd.  

 
 

 

Disse vedleggene er alle underlagt taushetsplikt etter BfK § 6-2, samt unntatt offentligheten etter offL 

§13 første ledd, og er oversendt NVE separat. 


