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SAMMENDRAG 

Statnett planlegger ny transformatorstasjon ved Fagrafjell, på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i 
Rogaland. Som en del av arbeidet med søknad om konsesjon for forbindelsene mellom Fagrafjell og Vagle 
transformatorstasjoner utreder Lyse Elnett i denne rapporten kabel som alternativ for luftledning. I rapporten er det 
beskrevet fire ulike alternativer for føring av kabel mellom Fagrafjell og Vagle. Ett av alternativene beskriver en ren 
kabelrute, mens tre alternativer omfatter luftledning på mindre deler av strekningen. 

En kabelrute mellom Fagrafjell og Vagle vil nødvendigvis krysse Figgjoelva og Ålgårdbanen. Det er vurdert at det kan 
være mulig å grave over begge disse, med tilhørende søknader og tiltak til henholdsvis Fylkesmannen og Bane NOR. 
Imidlertid vil en kryssing med luftledning gi betydelig færre utfordringer og færre behov for tiltak. Terrenget i 
området er ellers preget av berg og stein, og det er vurdert at en vesentlig del av kabelrutene vil kreve sprengning. 
Det er totalt sett vurdert at både alternativene med luftledning på mindre deler av strekningen, og alternativet med 
kabel langs hele ruten Fagrafjell-Vagle, er tekniske mulige å gjennomføre. Det er vurdert at alle alternativene med 
kabel medfører en vesentlig høyere kostnad enn bruk av kun luftledning Fagrafjell-Vagle, se Tabell 1. 

 

Tabell 1: Oversikt kostnader for de ulike alternativene 

Alternativ Beskrivelse Kostnad Relativ kostnad 

Luftledning Kun luftledning kr 43 790 000 kr 0 

Kabel alt.1 Kun jordkabel kr 116 393 105 kr 72 603 105 

Kabel alt.2 Kombinasjon ledning/kabel kr 100 227 998 kr 56 437 998 

Kabel alt.3 Kombinasjon ledning/kabel kr 110 732 979 kr 66 942 979 

Kabel alt.4 Kombinasjon ledning/kabel, separerte føringsveier kr 105 271 564 kr 61 481 564 
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1 Innledning 

Statnett planlegger ny transformatorstasjon ved Fagrafjell, på grensen mellom Time og Sandnes kommuner 

i Rogaland. Fagrafjell skal overta last som i dag blir forsynt fra Stokkeland transformatorstasjon og det må 

derfor etableres flere kraftledninger fra Fagrafjell til Stokkeland, via Vagle transformatorstasjon. Det er i 

tråd med føringene i stortingsmelding «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet» planlagt med 

luftledning på strekningen (Olje- og energidepartementet, 2012). Lyse Elnett utreder imidlertid også kabel 

på hele eller deler av strekningen som et alternativ til luftledning fra Fagrafjell til Stokkeland, via Vagle. 

Det ble raskt identifisert flere ulike traséer for kabel ved hjelp av en 3D-modell basert på laserskannede 

høydedata og ortofoto av området. Slik kunne man allerede før befaring skaffe seg et rimelig godt bilde av 

terrenget. Traséene ble i stor grad befart 27.09.2017 av Multiconsult og Lyse Elnett, og justert en del på 

grunnlag av dette. Blant annet ble det funnet noen turveier og stier som ikke gikk tydelig frem av flyfoto. 

1.1 Alternativer 

Det er beskrevet fire ulike alternativer for føring av kabel mellom Fagrafjell og Vagle i denne rapporten. Det 

er forsøkt å velge rasjonelle traséer med minst mulig påvirkning for tredjepart, slik som kulturlandskap, 

jernbane, kryssinger av annen infrastruktur o.l. I tillegg er Lyse Elnetts byggespesifikasjoner for kabelanlegg 

lagt til grunn, jamfør kapittel 2.1.  

Det skal etableres to kurser mellom Fagrafjell og Vagle. Hver kurs skal ha en overføringskapasitet på 

minimum 1800 A. Dersom det skal legges jordkabel, må hver kurs bestå av tre sett med kabler, som hver 

består av tre enlederkabler. Totalt antall enlederkabler blir dermed 18. En begrunnelse for antall kabelsett 

er gitt i kapittel 2.3.3. 

Det er vist en oversikt over de fire alternative rutene for kabel i Figur 1. 
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Figur 1: Oversiktskart for kabelrutealternativ mellom Fagrafjell og Vagle. Blå strek viser 132 kV luftledning og 
rosa strek viser kabeltrasé. Se også oversiktskart i vedlegg B. 

 Alternativ 1 består av kabelføring hele strekningen fra Fagrafjell til Vagle. Totalt seks sett med 

kabler i samme grøft. Kablene vil krysse både Figgjoelva og Ålgårdbanen (nedlagt jernbane). 

 Alternativ 2 begynner med to luftledninger fra Fagrafjell for å unngå komplisert kryssing av 

Figgjoelva og Ålgårdbanen. Deretter etableres overgang til kabel og kabeltraséen går vestover langs 

dyrket mark før den videre er identisk med alternativ 1. Totalt seks sett med kabler i samme grøft. 

 Alternativ 3 begynner med to luftledninger fra Fagrafjell for å unngå komplisert kryssing av 

Figgjoelva og Ålgårdbanen. Deretter etableres overgang til kabel og traséen videre er lagt noe 

lenger nord enn alternativ 2 for å holde flere vurderingsmuligheter åpne. Totalt seks sett med 

kabler i samme grøft. 
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 Alternativ 4 begynner med to luftledninger fra Fagrafjell for å unngå komplisert kryssing av 

Figgjoelva og Ålgårdbanen. Deretter etableres overgang til kabel, og de to kursene går i hver sin 

trasé til Vagle, henholdsvis traséen for alternativ 2 og 3. Dette vurderes for å minimere 

sannsynligheten for at feil på begge kabelsettene oppstår samtidig, for eksempel ved overgraving 

av kabel. For dette alternativet vil det være tre kabelsett i hver av de to kabelgrøftene. 

Alternativene er beskrevet mer detaljert i kapittel 2.5. 

2 Trasévalg 

2.1 Generelle forutsetninger 

Lyse Elnett har satt noen krav og forutsetninger for kabel og kabelføring, blant annet i sin spesifikasjon for 

kabelanlegg (Lyse Elnett AS, 2017). Dette inkluderer blant annet: 

 145 kV skal være merkespenning for kabel, driftsspenning: 132 kV 

 Standard forlegningsmåte er kabler direkte forlagt i jord, i trekantformasjon 

 1200 mm2 og 1600 mm2 er foretrukne tverrsnitt, 1600 mm2 er anbefalt av Lyse Elnett 

 Skjermareal skal være minst 70 mm2, dette må dimensjoneres under detaljprosjektering 

 Det skal legges jordwire parallelt med kablene i grøften, med antatt tverrsnitt 70 mm2 

 Det skal inkluderes fiber i kablene for temperaturovervåkning 

Andre prosjektspesifikke forutsetninger stilt av Lyse Elnett: 

 Det skal også legges fiber i eget trekkerør i kabelgrøft 

 Strømføringsevne skal være minimum 1800 A for hver av de to kursene mellom Fagrafjell og 

Vagle transformatorstasjoner 

 For traséene er det ønskelig å forsøke å følge turveier og stier, følge grenser for dyrket mark, 

unngå berg og fjell, unngå bratte partier 

 Det er nødvendig med ytterligere cirka 20 % reservekapasitet for å ta høyde for en rekke 

usikkerhetsmomenter i traséene, slik som mulig dyp boring under Figgjoelva, boring under 

jernbane, mulig stor overdekning under ny tverrforbindelse Rv44-E39 m.m. 

 Det kan maksimalt være tre kabelsett per kurs på grunn av plassbegrensninger i GIS-anlegget 

i Vagle transformatorstasjon 

 Avstand mellom kabelsett i samme kurs på 700 mm, hvis ikke de termiske forholdene krever 

mer 

 Avstand mellom kurser på 2000 mm ved parallellføring 

 Standard forlegningsdybde følger REN 9012 for viktige kabler, og er 900 mm 

2.2 Spesielle kryssinger 

2.2.1 Figgjoelva 

Figgjoelva renner fra Ålgård til Sele på Jæren og er et vernet vassdrag. Figgjoelva er regnet som en god 

lakse- og sjøørretelv, og det finnes bestander av elvemusling. 



Utredning jordkabel Fagrafjell-Vagle multiconsult.no 

  2 Trasévalg 

 

131083-TVF-RAP-01 28. februar 2018 / 02 Side 8 av 25 

Fagrafjell og Vagle ligger på hver sin side av Figgjoelva, og en kryssing vil derfor være nødvendig et sted på 

ruten. For alternativet med kabel i hele traséens lengde, vil man måtte krysse elva enten ved graving eller 

boring. Det finnes fordeler og ulemper med begge metoder. Boring under elva forutsetter at et relativt 

stort maskineri må ha tilgang til den ene elvebredden. Fra angrepspunktet bores retningsstyrte hull til 

motsatt side, som man i etterkant legger rør i. Deretter kan kabel trekkes gjennom. Det vil være behov for 

like mange hull som kabler, det vil si totalt 18 hull som må bores under elva.  

I de fleste tilfeller er det anleggsteknisk mindre komplisert å grave over elva. Elveløpet modifiseres da noe 

mens det graves. Alle tiltak som kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk krever 

tillatelse – der det finnes laks og/eller sjøørret er fylkesmannen myndighet. Det må derfor søkes om 

tillatelse fra fylkesmannen. Det er i tillegg forekomst av elvemusling i Figgjo. Elvemuslig er kategorisert som 

sårbar på norsk rødliste for arter 2010.  

I begge tilfeller antas det at de termiske forholdene ikke forverres vesentlig ved elvekryssingen, da 

fuktigheten vil være høy i jordsmonnet. 

Det anses som absolutt mulig å krysse Figgjoelva med graving med de forespeilede tiltakene, og dette 

legges derfor til grunn i kostnadsberegningene. For alternativ 2, 3 og 4, med luftledning på den første delen 

av traséen fra Fagrafjell, vil Figgjoelva krysses med luftledning og har derfor ingen innvirkning på elva. 

2.2.2 Ålgårdbanen 

Ålgårdbanen er 12 km lang og går mellom Ganddal og Ålgård. Linjen ble nedlagt i 1988 og brukes i dag kun 

til dresinkjøring. Det har vært diskutert å gjenåpne banen for persontrafikk, som vil medføre utskiftning av 

pukk, nye skinner, signalanlegg og anlegg for kjørestrøm. 

I og med at banen i dag ikke brukes til ordinær trafikk, anses det som mulig å grave over banen og skjøte 

skinnene etter legging av kabel. Vanligvis må kryssing av jernbanen utføres med boring. I 

kostnadsvurderingen i denne rapporten legges det til grunn at det er mulig å grave over jernbanen.  

For alternativene 2, 3 og 4, med luftledning på den første delen av traséen fra Fagrafjell, vil jernbanen 

krysses med luftledning. 

2.3 Termisk betraktning av strømføringsevne 

Det er gjort en termisk beregning av strømføringsevne for grøft med seks kabelsett (alternativ 1-3) og tre 

kabelsett (alternativ 4) med standard overdekning 900 mm. Strømføringsevnen kan bli begrenset når 

kablene legges dypt, for eksempel ved kryssing av jernbane og elv. Det er derfor også beregnet 

strømføringsevne for dypere forlegninger. 

2.3.1 Generelt 

Begrensningen på hvor mye strøm en høyspentkabel kan føre, er bestemt av hvor mye varme den tåler. 

Nye kabler som installeres i dag benytter som regel kryssbundet polyetylen (PEX) som isolasjon, og denne 

isolasjonen burde ikke utsettes for temperaturer over 90 °C over lengre tid fordi levetiden da reduseres 

drastisk. Ved planlegging av kabelruter må det derfor tas hensyn til omstendigheter som kan redusere 

kabelens mulighet til å avgi varme. Direkte forlegning i jord gir som regel en god varmeledning bort fra 

kablene. Forlegning i omstøpt rørpakke (OPI-kanal) der rørene ikke etterfylles med bentonitt, vil begrense 

muligheten til å lede bort varme, og derfor redusere strømføringsevnen. Lyse Elnetts standard løsning er 

direkte forlegning i jord (Lyse Elnett AS, 2017).  

2.3.2 Forutsetninger 

I beregningene er det benyttet data for en kabeltype som tilsvarer typen Lyse Elnett foretrekker: 
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 1600 mm2 TSLF med aluminiumsleder 

 70 mm2 skjermareal 

 Diameter over leder 50 mm 

 Total diameter 110 mm 

 Strømføringsevne ved «standard» forlegning 1086 A 

Det er ellers benyttet 15 °C omgivelsestemperatur og termisk resistivitet 1,3 Km/W for jordsmonnet. Iht. 

IEC 60287 kan 1 Km/W benyttes for våte omgivelser (regn med jevne mellomrom) og 2,0 Km/W for tørre 

omgivelser (sjelden regn) (Norsk elektroteknisk komité, 2017). Det vil være punkter langs traséen der det er 

usikkert hvor tørt jordsmonnet er, for eksempel under veier, i områder med mye sprengstein og generelt 

ved lengre perioder uten nedbør. Slike punkter vil kunne være dimensjonerende for strømføringsevnen til 

jordkabelen. Det antas at 1,3 Km/W kan benyttes for området. 

Avstand mellom hvert kabelsett i grøft er satt til 700 mm innbyrdes i hver kurs. Mellom de to kursene er 

det lagt inn en avstand på 2000 mm for å gi et større spillerom for arbeid på ett kabelsett ved en feil. Dette 

gir også en noe bedre strømføringsevne. Se Figur 2 som viser prinsipielt grøftesnitt. 

 

Figur 2: Prinsipielt grøftesnitt for seks kabelsett, 900 mm overdekning 

2.3.3 Antall sett med kabler 

Hver kurs mellom Fagrafjell og Vagle skal minst kunne overføre 1800 A. Det kan derfor umiddelbart se ut til 

at to sett med kabler er tilstrekkelig for å ivareta dette. Imidlertid vil flere sett med parallelle kabler i 

grunnen varme hverandre opp, slik at overføringsevnen begrenses. Ved bruk av standard tabellverdier iht. 

REN-blad 9118 (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet, 2011) kan man ta utgangspunkt i at strømføringsevnen i 

en grøft med to sett kabler reduseres til 87 % av kapasiteten. Forutsetningene for tabellverdien er 250 mm 

innbyrdes avstand, 700 mm overdekning og termisk resistivitet 1,0 Km/W. To sett med kabler ville da kunne 

overføre  

𝐼korrigert = 2 ⋅ 1086 A ⋅ 87 % = 1890 A 

I forhold til kravet om overføringsevne 1800 A gir dette en margin på kun 5 %. Det vil være nødvendig med 

en margin for å sikre nok kapasitet ved dype krysninger slik som under jernbane og Tverrforbindelsen Rv44-

E39. Kablene vil også legges noe dypere enn forutsatt i tabellverdien, men med større innbyrdes avstand. 

Det er derfor rimelig å anta at to kabelsett gir en for liten sikkerhetsmargin for å garantere 1800 A 

overføringsevne – det er heller ikke tatt hensyn til at man kan føre begge kursene på 1800 A i samme grøft, 

som vil gi enda mer gjensidig oppvarming og redusere kapasiteten ytterligere. Det må derfor anses 

nødvendig med tre sett med kabler for hver av de to kursene mellom Fagrafjell og Vagle. 
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2.3.4 Strømføringsevne 

For alternativene 1, 2 og 3 er det forutsatt at alle kablene for begge kursene legges i samme grøft. Det store 

antallet kabler vil i seg selv begrense overføringsevnen på grunn av gjensidig oppvarming. For alternativ 4 

føres kurs 1 og 2 separat, slik at antall kabler i hver grøft reduseres. Kablene i disse grøftene vil derfor 

kunne overføre mer strøm per kabel ved ellers like forhold. 

Tabell 2 gjengir resultatene av en beregning av strømføringsevne i Comsol Multiphysics. Det vises at med 

seks sett med kabler i samme grøft, kan overdekningen være maksimalt 2100 mm. I standard 

forlegningsdybde på 900 mm er strømføringsevnen 735 A per kabelsett. Med kun tre sett med kabler i 

samme grøft, kan overdekningen være maksimalt 3000 mm. I standard forlegningsdybde på 900 mm er 

strømføringsevnen 760 A per kabelsett. 

Tabell 2: Strømføringsevne for 1600 mm2 TSLF ved seks og tre kabelsett i samme grøft 

Antall sett 

med kabler 

Forlegningsdybde Strømføringsevne 

per kabelsett 

Strømføringsevne 

per kurs (tre sett) 

6 (alt. 1-3) 800 mm 750 A 2250 A 

6 (alt. 1-3) 900 mm 735 A 2205 A 

6 (alt. 1-3) 1000 mm 720 A 2160 A 

6 (alt. 1-3) 2100 mm 600 A 1800 A 

3 (alt. 4) 800 mm 775 A 2325 A 

3 (alt. 4) 900 mm 760 A 2280 A 

3 (alt. 4) 1000 mm 740 A 2220 A 

3 (alt. 4) 3000 mm 600 A 1800 A 

 

Ved standard forlegningsdybde 900 mm vil det derfor være cirka 22 % ekstra kapasitet utover 600 A i 

grøfter med seks kabelsett, og cirka 26 % ekstra kapasitet utover 600 A for grøfter med tre kabelsett. 

Typisk ladestrøm for kabler av denne dimensjonen er 6-7 A/km. For den lengste kabelruten (alternativ 1) vil 

ladestrøm utgjøre cirka 23 A og beslaglegge noe av reservekapasiteten nevnt over. 

2.4 Ny Tverrforbindelse Rv44-E39 (Statens Vegvesen) 

Mellom riksvei 44 og europavei 39 skal det bygges en ny veiforbindelse, kalt Tverrforbindelsen, for å få en 

bedre forbindelse mellom E39 og målpunkter på Jæren (Statens vegvesen, 2017). Tverrforbindelsen er delt i 

to etapper, der andre etappe går mellom fylkesvei 505 og E39. Veiprosjektet er i øyeblikket (oktober 2017) 

satt på vent i forbindelse med et strateginotat fra Rogaland fylkeskommune vedrørende bompengepakken 

«Utbyggingspakke Jæren». 

Det er flere ulike alternativer i spill for veitraséen, men den vil uansett krysse området mellom Fagrafjell og 

Vagle. Totalt er det identifisert fem alternativer for strekningen fv.505-E39 i arbeidet med 

kommunedelplaner og konsekvensutredning for Tverrforbindelsen, se Figur 3. 
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Figur 3: Alternativer for veitraséer fv.505-E39, Tverrforbindelsen. Stiplede linjer er tunnel. (Statens vegvesen, 
2017) 

Av de fem alternativene A-E er Statens vegvesens foreløpige anbefaling et av de tre nordlige alternativene 

A-C. Alternativ C ligger i dagen og er det som vil gi størst konflikt med en kabelrute mellom Fagrafjell og 

Vagle. Alternativ A og B går delvis i tunnel og dermed kan konflikt unngås. 

Det er usikkert når Tverrforbindelsen kan bli bygget. Statens vegvesen har gitt et estimat på tidligste start 

av bygging i første kvartal 2023, dersom man legger til grunn vanlig prosess med regulering og 

byggeplanlegging. I det mest optimistiske fallet kan prosessen forseres og arbeidet starte ett år tidligere.  

Det vil derfor antas at Tverrforbindelsen bygges etter at den eventuelle kabelforbindelsen mellom Fagrafjell 

og Vagle er etablert. Dette vil innebære, dersom alternativ C velges av Statens vegvesen, at det vil bli 

betydelig anleggsarbeid nær kablene over et lengre tidsrom. Dette representerer en risiko for kablene og 

kabelruten må tydelig merkes på anleggsområdet. Selve kryssingen kan utføres på ulike måter. Dersom 

kablene er forlagt direkte i jord, vil de nødvendigvis måtte graves frem under bygging av veien når de ulike 

fundamenteringslagene etableres. Deretter kan de tildekkes på ordinær måte, alternativt med betongsåle 

over kablene for å gi ekstra beskyttelse mot belastninger fra veien. Dersom kablene må legges dypt, vil 

dette påvirke strømføringsevnen negativt. Dette må i tilfelle beregnes og tas hensyn til ved valg av type 

kryssing. 

Ved feil på kabel eller annet behov for å få tilgang til kablene i ettertid vil veien utgjøre et alvorlig hinder – 

for viktige veiforbindelser kan man ikke påregne å stenge veien under slikt arbeid. Dersom kablene er 

direkte forlagt i jord finnes ingen mulighet for å erstatte en skadet kabel, annet enn å borre under veien. Et 

aktuelt tiltak kan være å legge en betongkulvert under veien som senere kan benyttes til å føre ekstra 

kabler gjennom, eller å etablere betongkulverter for alle kablene i forbindelse med bygging av veien. Det 

forutsettes at betongkanalene etterfylles med kabelsand for å sikre tilstrekkelig varmeavgivelse fra kablene. 

Alternativt kan det etableres gangbare kulverter under bygging av veien som gir god tilgang til kablene for 

ettertiden. En økonomisk rimeligere løsning er legging av rør under veien som kablene kan føres gjennom, 

men disse vil begrense strømføringsevnen noe dersom de ikke etterfylles. 

Som beskrevet finnes det flere måter å gjennomføre kryssingen på. Imidlertid er den største utfordringen 

på dette tidspunktet at det ikke er bestemt hvilken trasé veien vil følge, og man kan heller ikke anta at de 

alternative veitraséene er endelige. Det er fremdeles stor grad av frihet i de ulike veialternativene, og det 
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må påregnes at traséene kan flyttes flere meter i horisontal retning. I tillegg er det ukjent hvilke høyder 

veien vil ligge på. Dette gjør det svært vanskelig å ta høyde for den fremtidige veien på tidspunktet da 

kabelruten vil etableres. Selv om man skulle etablere betongkulvert over en lengre strekning for å kunne 

passere uberørt under veien, risikerer man at veien legges lavere i terrenget enn antatt og kommer i 

konflikt med kulvert uansett. Det er derfor vurdert at det vanskelig kan tas hensyn til den fremtidige 

Tverrforbindelsen på dette stadiet, og at man heller må vurdere denne problemstillingen på nytt når 

endelig trasé er valgt av Statens vegvesen.  

2.5 Vurderinger kabeltraséer 

2.5.1 Alternativ 1 

 

Figur 4: Trasé for alternativ 1 

Det første alternativet er også det eneste utredede alternativet med jordkabel på hele strekningen fra 

Fagrafjell til Vagle. Traséen går vestover fra Fagrafjell transformatorstasjon og følger vei forbi grustaket som 

ligger nær stasjonen. Traséen passerer her gjennom et kulturminne, men er lagt i veien for å skape minst 

mulig konflikt med dette. Ned mot jernbanen går traséen over et område der det må påregnes at det er 
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vått, og muligens nødvendig med fylling. Kryssing av Ålgårdbanen skjer 90° på skinneretningen og traséen 

er lagt slik at innvirkning på vegetasjon langs vassdraget minimeres. Kryssingen av jernbanen er nærmere 

beskrevet i kapittel 2.2.2. Videre legges det opp til graving over Figgjoelva der det må tas hensyn til 

gyteområder og forekomster av elvemusling, se kapittel 2.2.1. Jernbanen og Figgjoelva ligger nær 

hverandre på det valgte krysningspunktet, slik at det ved eventuelt krav om boring under Figgjo også vil 

bores under jernbanen. Deretter kan eng/dyrket mark følges nordover forbi Eikelandsmyra. Mot Plassatjørn 

krysses et område med dyrket mark. Fra Plassatjørn legges kabel i eksisterende turveier. Bredden av 

kabelgrøften vil innebære at en av kabelkursene legges i veien, og en kurs ved siden av veien. På deler av 

strekningen går det også en kommunal spillvannsledning i veien som det må tas hensyn til. Fra turveien må 

det krysses over en liten skogkledd høyde før man kommer ned mot Vagle. Ved Vagle må det krysses både 

gassrørledning og minst to sett med høyspent distribusjonskabel som går til Vagle transformatorstasjon. De 

nevnte kablene og gassrørledningen går i traktorveien som går oppover mot Vaglefjellet. Det er derfor ikke 

plass til å benytte denne veien til føring av 132 kV høyspentkabel. Lengden på traséen er 3521 m. 

2.5.2 Alternativ 2 

 

Figur 5: Trasé for alternativ 2 
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Det andre alternativet unngår noen av utfordringene ved alternativ 1 ved at både Figgjoelva og jernbanen 

krysses med to luftledninger. Luftledningene er vist i blått i Figur 5. Fra Fagrafjell etableres ledningstrasé 

nordover, omtrent parallelt med eksisterende 300 kV ledninger. Ved traséen for 22 kV luftledning som går i 

retning øst-vest, etableres kabelendemaster og kabeltrasé vestover ut i eng/dyrket mark. Videre mot Vagle 

er dette alternativet identisk med alternativ 1. Lengden på traséen er 2456 m (kun kabeldelen). 

2.5.3 Alternativ 3 

 

Figur 6: Trasé for alternativ 3 

Det tredje alternativet unngår i likhet med alternativ 2 de utfordringene som er knyttet til kryssing av 

Figgjoelva og jernbanen. Fra Fagrafjell etableres de to ledningstraséene nordover, omtrent parallelt med 

eksisterende 300 kV ledninger. Før terrenget begynner å stige opp mot Helgalandsnuten, etableres 

kabelendemaster. Kabeltrasé fortsetter da vestover ut i dyrket mark nord for Eikelandsmyra. Traséen er 

lagt i utkanten av marka for å redusere ulempen for grunneier. I den vestlige enden av den dyrkede marka 

dreier traséen nordover og passerer et område med bart berg. Videre krysses et mindre våtområde der det 

må påregnes oppfylling. Her er det forsøkt å følge antatt trasé for 132 kV luftledning mellom Fagrafjell og 

Hatteland. Videre følges turvei en kort strekning, hvor det også finnes spillvannsledning som må krysses. 
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Deretter følger traséen nedsiden av Bogafjellet i nordvestlig retning. Her går det en mindre sti, men det er 

svært mye stein av stor størrelse i traséen. Ved Vagletjørn kan det følges en tursti vestover forbi tjernet. 

Her må det krysses en gassledning og minst to sett med distribusjonskabel. Videre mot Vagle går det en 

traktorvei som ikke kan benyttes som trasé, da det allerede går både kabel og gassledning i den. Derfor er 

det valgt en trasé ned Vaglefjellet som etter hvert dreier sørvestover og til Vagle transformatorstasjon. 

Vaglefjellet er preget av bart berg. Lengden på traséen er 2759 m (kun kabeldelen). 

2.5.4 Alternativ 4 

 

Figur 7: Traséer for alternativ 4 

Det fjerde alternativet skiller seg vesentlig fra de tre første da det er valgt å føre de to kursene mellom 

Fagrafjell og Vagle så separat som mulig for å ivareta forsyningssikkerheten i enda større grad. Alternativ 4 

er derfor en kombinasjon av alternativ 2 og 3, der en kurs legges i trasé 2 og den andre kursen i trasé 3. 

Betraktningene for alternativ 2 og 3 er derfor gyldige for alternativ 4, men selve kabelgrøftene vil være 

smalere da de inneholder halvparten så mange kabler. Lengden på traséen er 5215 m (kun kabeldelen). 
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2.5.1 Oppsummering 

De fire alternativene som er presentert i de foregående underkapitlene ble valgt ut etter en første 

vurdering i 3D-modell av området, med nøyaktige høydedata basert på laserskanning. Etter befaring med 

Lyse Elnett og Multiconsult ble traséene modifisert noe. Senere ble også eksisterende infrastruktur 

(distribusjonskabel, gassledninger og VA-anlegg) tatt med i vurderingene. 

Det er ulike fordeler og ulemper knyttet til hvert av alternativene. Alternativ 1 er det eneste alternativet 

med jordkabel i hele traséens lengde. Det kan være en fordel at det ikke bygges kabelendemaster. 

Imidlertid er det knyttet vesentlige ulemper til dette alternativet på grunn av kryssingene med Figgjoelva og 

jernbanen. Særlig kryssingen av elva kan føre med seg en del begrensninger rundt tid på året for 

gjennomføring, spesielle hensyn til rødlistede arter under bygging o.l. Kryssingen av jernbanen kan også 

være utfordrende avhengig av de krav Bane NOR vil stille når tiltaket omsøkes. 

Alternativ 2 og 3 unngår mange av ulempene beskrevet for alternativ 1. Begge alternativene har delvis 

føring i turvei, som kan være fordelaktig. Der traséene legges ved stier i mer ulendt terreng, vil det for 

ettertiden være enklere tilgang for turgåere og andre. Det er ellers en god del stein og berg som 

nødvendiggjør sprengning og fordyrer løsningen, men dette er felles for alle alternativene 1-4. 

Alternativ 4 skiller seg fra alternativ 1, 2 og 3 ved at kurs 1 og kurs 2 er splittet i separate føringsveier. Den 

antatt største fordelen med separat føring er den forhøyede forsyningssikkerheten. Ved å spre kablene i to 

ulike traséer, reduseres sannsynligheten for at det skal inntreffe en ytre skade på begge kurser samtidig 

betraktelig. Ytre skader kan være pløying av kabel i dyrket mark, overgraving i forbindelse med 

anleggsarbeid eller annet arbeid, ras eller utvasking ved erosjon. Det anses ikke sannsynlig at dette kan 

inntreffe på begge kurser samtidig når de føres separat. Imidlertid vil det nødvendigvis være felles trasé 

den siste strekningen inn til Vagle transformatorstasjon, samt luftledningen ut fra Fagrafjell. 

Det er i alternativ 1, 2 og 3 lagt opp til en separasjon på 2000 mm mellom kabelkursene for å begrense 

sannsynligheten for samtidig feil på begge kurser. Det antas at i de aller fleste tilfeller vil dette være 

tilstrekkelig. Dersom det oppstår en feil som skyldes menneskelig inngripen (graving e.l.) er det sannsynlig 

at man oppdager feilen før man også skader kurs nummer to, når separasjonen er så stor som 2000 mm. 

En ulempe ved installasjonen i alternativ 4 er at det totalt kreves økt mobilisering for å konstruere to 

traséer, i forhold til én trasé med dobbelt antall kabler. Det vil også være en lengre (cirka dobbelt så lang) 

strekning som må holdes rensket for større busker og trær, for å sikre tilgang med minst traktor langs 

traséene. 

De to traséene vil ha en ulik lengde på om lag 300 m, noe som vil gi en ulik impedans for de to kursene. 

Dette vil bety at kursene får noe ulik belastning ved samme spenning, med andre ord litt ulikt tap i kursene. 

Det antas at denne ulikheten er liten i forhold til marginen i strømføringsevne. 

Felles for alternativ 2, 3 og 4 er luftledning på det første strekket ut fra Fagrafjell transformatorstasjon. 

Dette kan sees på som en ulempe visuelt sett. Det vil imidlertid gå en rekke luftledninger inn til denne 

stasjonen, og det antas derfor at to ekstra kurser gir liten ekstra visuell påvirkning. 

3 Konsekvenser ved valg av jordkabel 

3.1 Generelt 

Det finnes en rekke fordeler ved å velge jordkabel fremfor luftledning. Den kanskje fremste fordelen er å 

unngå det visuelle uttrykket som en luftledning gir, noe mange finner skjemmende. En kabel ligger også 

relativt godt beskyttet mot ytre påvirkning og utgjør for eksempel ikke hinder for luftfart. Likevel er det slik 

at for det spenningsnivået det her er snakk om, er det andre grunner som vanligvis ligger bak når en 
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luftledning legges i jordkabel. Oftest er det tekniske aspekter som gjør det utfordrende eller ikke ønskelig å 

bygge luftledning, som leder til at det bygges jordkabel. Eksempelvis kan det i tettbygde strøk være behov 

for å utnytte areal best mulig, hvor luftledninger tar for mye plass. 

I dag er det prismessig gunstig å legge jordkabel for lavere spenningsnivå, slik som 22 kV i 

distribusjonsnettet. 22 kV bygges i dag hovedsakelig som jordkabel. Dette er ikke direkte overførbart til 

høyere spenningsnivå, der kostnaden per km er vesentlig høyere, og konsekvensene ved brudd mer 

alvorlige. 

Det er også en del aspekter som taler mot jordkabel som erstatning for luftledning. Ved etablering av 

kabelrute vil det ikke være anledning til å la denne gro helt igjen. Det må for ettertiden alltid minst sikres 

tilgang for traktor langs hele traséen samt adkomstvei til oppstillingsplass for tromler og viktige 

trekkepunkter. Dette for å kunne håndtere kabler med såpass stor bøyeradius som det er snakk om på 

dette spenningsnivået, for å kunne grave frem kablene og skjøte dem ved en eventuell feil på kabelen. Det 

vil båndlegges et belte langs kabeltraséen for å sikre tilstrekkelig plass til blant annet reparasjon, 

inspeksjoner og liknende. Dette kalles sikringssonen og strekker seg 3 m ut fra ytterste fase. Se Figur 8 for 

en illustrasjon av sikringssonen. Innenfor sikringssonen kan netteier drive skogrydding, og grunneier kan 

ikke plante, bygge eller endre terrenget uten etter nærmere avtale med Lyse Elnett. Den ryddede 

kabeltraséen vil imidlertid være smalere enn for en tilsvarende luftledning.  

 

Figur 8: Sikringssone langs typisk trasé 

Eksempelvis vil det ved en feil på kabel måtte skjøtes inn en ny del. Det graves da ut en skjøtegrop ved 

feilstedet. Omtrentlig plass dette kan ta er 10-12 m i lengderetningene og 1,5 m til hver side for kabelen 

med feil. Ettersom det er lagt opp til fiber inkludert i hver kabel, vil denne også måtte skjøtes ved en 

eventuell kabelfeil. 
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I 2012 utformet Olje- og energidepartementet (OED) meldingen «Vi bygger Norge – om utbygging av 

strømnettet», der det er gitt en del føringer for valg av kabel og luftledning. Et utdrag av meldingen er 

gjengitt nedenfor. 

Det legges opp til at det i utgangspunktet skal velges luftledning på dette spenningsnivået (132 kV). Av de 

ulike forutsetningene for å velge jordkabel fremfor luftledning, er det begrunnelsen om at det vil gi «svært 

store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder» som er mest relevant for området mellom Fagrafjell og 

Vagle. Det vil til en viss grad være en subjektiv vurdering om luftledning mellom Fagrafjell og Vagle vil 

utgjøre «svært store ulemper», men det er uansett på det rene at det allerede er bygget en rekke 

kraftledninger i området i dag, for eksempel 300 kV ledningene til Stokkeland transformatorstasjon. Det vil i 

alle tilfeller bygges flere luftledninger i området i fremtiden, slik som Lyse Elnetts 132 kV ledning mellom 

Fagrafjell og Hatteland. Det vil derfor kunne argumenters for at den økte gevinsten ved å legge to ekstra 

luftledninger som kabel er liten. Dersom det bygges kabeltrasé må denne også holdes kjørbar for traktor og 

det hugges innenfor sikringssonen. 

Kryssinger av annen infrastruktur er langt mer komplisert for jordkabel enn luftledning. En luftledning vil i 

de fleste tilfeller passere over de fleste hindre slik som veier, elver og jernbane, så lenge det er tilstrekkelig 

høyde på mastene. For vedlikehold og tidlig deteksjon av feil, er det med luftledning enkelt å utføre 

inspeksjoner med drone eller helikopter langs hele traséen. Når det etableres jordkabel, må det sikres 

tilgang til hele kabelens lengde for ettertiden. Det betyr at det ikke kan bygges over kabelruten. Mindre 

veier kan enkelt graves opp, men på større veier (stamveier, riksveier) er det ikke sikkert at eieren tillater 

dette på grunn av trafikkavviklingen. Derfor bør det i disse tilfeller lages en løsning som minimerer konflikt 

mellom vei og kabel, for eksempel gangbar kulvert under veien. En annen løsning er å legge ekstra rør 

Regionalnettet: For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges som 
hovedregel. Jord- eller sjøkabel kan velges på begrensede delstrekninger dersom: 
- luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som ved kryssing av sjø eller der den kommer 
nærmere bebyggelse enn tillatt etter gjeldende lover og forskrifter 
- luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på 
slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster 
- kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning, for eksempel der 
alternativet ville vært en innskutt luftledning på en kortere strekning av et kabelanlegg, eller ved 
at kabling inn og ut av transformatorstasjoner kan avlaste av hensyn til bebyggelse og nærmiljø 
- kabling av eksisterende regionalnett kan frigjøre traséer til ledninger på høyere spenningsnivå 
og dermed gi en vesentlig reduksjon i negative virkninger av en større ledning, eller oppnå en 
vesentlig bedre trasé for den større ledningen 
- kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel 
boligområder eller næringsutvikling, samtidig som bruk av kabel for øvrig er akseptabelt ut fra 
andre hensyn 
 
Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet, (Olje- og energidepartementet, 2012) 
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under veien, slik at nye kabler kan trekkes gjennom ved behov. Uansett kan disse løsningene føre med seg 

forverrede termiske forhold, fordi kablene ligger dypere under bakken enn vanlig. 

Elvekryssinger med kabel er ikke nødvendigvis svært teknisk krevende, da de fleste elver kan graves over. 

Det er større utfordringer knyttet til miljøaspektene ved det arbeidet gravingen og kabelleggingen 

medfører. Det kreves egne tillatelser fra fylkesmannen i de tilfeller der det finnes spesielle arter som 

anadrom laksefisk eller elvemuslinger, se kapittel 2.2.1. 

3.2 Feilstatistikk for kabelanlegg 

Det er ulike typer feil som kan oppstå i kabelanlegg. I kabler er det mye kortere avstand mellom den 

spenningsførende lederen og omgivelsene (jord) enn det er for luftledninger. Dette stiller høye krav til 

isolasjonen mellom lederen som er under høyspenning, og den jordede skjermen rundt kabelen. Det er 

vanlig å bruke kryssbundet polyetylen (PEX) som isolasjon i jordkabler. Dette er et svært godt 

isolasjonsmateriale som kan fremstilles i den høye kvaliteten som er nødvendig. Dersom det skulle inntreffe 

en feil under produksjonen som ikke blir avdekket, kan det finnes urenheter i isolasjonsmaterialet som over 

tid fører til havari. Dette kan ta en god stund, fordi det først oppstår små utladninger i isolasjonen som 

bryter den ned, før det skjer fullt overslag. En slik feil ødelegger nødvendigvis kabelen og det må skjøtes inn 

et nytt stykke. 

Ofte oppstår feil på kabelanlegg ikke på selve kabelen, men i en skjøt mellom kabler eller i 

endeavslutningen. Det er et presist håndverk å installere skjøter og endeavslutninger, selv små feil vil over 

tid kunne lede til overslag. Skjøter og avslutninger ses derfor på som svake punkter i et kabelanlegg. 

I tillegg til iboende feil eller installasjonsfeil på kabel eller tilhørende utstyr, nevnt over, kan det inntreffe 

ytre hendelser som forårsaker feil. En uvanlig, men alvorlig ytre hendelse er når kabler graves over med 

gravemaskin eller annen type graveutstyr. I en slik hendelse kan også utstyret som benyttes settes under 

spenning til feilstedet er koblet fra, noe som normalt skjer svært raskt. For å forhindre slike ulykker/feil 

legges det plater eller netting over kablene, et stykke ned i bakken, slik at det er synlig for den som graver 

at det finnes høyspentkabel under dette. For å beskytte mot pløying der kabel legges i dyrket mark, er det 

vanlig å øke overdekningen noe. 

Kabelanlegg kan også være mer sårbart for overspenninger i strømnettet enn luftledninger. Skjøtepunktene 

i kablene virker som refleksjonspunkter der en spenningsbølge kan bli forsterket. Det er derfor viktig å gjøre 

en grundig vurdering av beskyttelse mot overspenninger (isolasjonskoordinering) i kabelanlegg og installere 

overspenningsavledere der det anses nødvendig.  

I perioden 1996-2015 ble 48 % av feilene på kabelanlegg (100-150 kV) i Norge forårsaket av feil på teknisk 

utstyr (ENTSOE, 2017). Kun 11 % av feilene var forårsaket av «external influence». Dette kan tolkes dit at en 

vesentlig del av feilene på kabelanlegg skyldes svikt i utstyr på grunn av iboende feil eller feil som oppstår 

som følge av dårlig installasjon. 

I regional- og sentralnettet (kraftledninger med spenning 50 kV eller høyere) er kabling 
hovedsakelig brukt i forbindelse med anlegg i byer og kraftstasjoner i fjell, ved fjordkryssinger 
eller andre situasjoner hvor luftledning ikke er et mulig alternativ. I disse tilfellene er altså 
tekniske hensyn utslagsgivende. Kabling i sentralnettet og regionalnettet på grunn av 
miljøhensyn har til nå vært lite utbredt. 
 
Kabel som alternativ til luftledning, (NVE, 2004) 
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For luftledninger er det andre typer ytre feil som ofte fører til nedetid. Den klart største mengden feil 

oppstår på grunn av omgivelsene, ikke iboende feil på utstyr eller installasjon. Vinterstid kan det være 

utfordringer med store snø- og islaster på selve ledningene, i tillegg kan trær velte over ledningene på 

grunn av tung snø. I Sandnes-området har ikke Lyse Elnett erfaring med at snø og is på luftledningene er et 

hyppig problem for driften.  

Sommerstid er mange feil på luftledninger forårsaket av tordenvær. Sterk vind kan forårsake feil både 

sommer og vinter, både ved at liner slås sammen og ved at trær blåser over ende. En nedgravd kabel er 

ikke utsatt for disse ytre årsakene. Kabelanlegg kan imidlertid være utsatt for ras og masseutglidninger i 

områder der dette er en risiko, men dette er hendelser som også kan ramme master for luftledning. 

Statnett utgir årlig en feilstatistikk som omfatter både luftledninger og kabelanlegg. Rapporten utgitt i 2017 

(for året 2016) viser en feilrate for 132 kV kabelanlegg på 0,9 feil/100km/år og for 132 kV luftledning 0,7 

feil/100km/år (Statnett, 2017). Begge disse tallene er noe lavere enn for tidligere år. Det er vist en 

sammenlikning av feilrate for 132 kV kabel og luftledning i Figur 9. Statistikken viser at feilraten for 

kabelanlegg vanligvis ligger en del høyere enn for luftledning. 

 

Figur 9: Feilstatistikk for 132 kV luft- og kabelanlegg. Antall feil per 100 km per år vist i femårsperioder. 
(Statnett, 2017) 

Feil på kabelanlegg er som regel alvorligere enn feil på luftledning, da det kan være langt vanskeligere å 

rette en feil i kabelanlegget. Luftledninger rammes ofte av såkalte forbigående feil, det vil si kortvarige feil 

som ikke krever korrigerende vedlikehold. En slik feil kan være et tre som faller og berører linjen og gir en 

feil som registreres, men som faller videre til bakken og automatisk gjeninnkobling av ledningen lykkes. I et 

kabelanlegg er ofte feil av en slik karakter at det må utføres korrigerende vedlikehold for å rette den. I 

statistikken gjengitt i Figur 9 er både forbigående og varige feil inkludert. For kabelanlegg er en større andel 

av feilene varige feil, og de vil derfor medføre en lengre tid for retting både i gjennomsnitt per feil og totalt. 

Tid for retting av kabelfeil er svært varierende. En feil i en nedgravd kabelskjøt, eller en isolasjonsfeil på 

selve kabelen et sted på traséen mellom skjøter, antas å ta lengst tid å rette. En tommelfingerregel kan 

være at reparasjonstiden ligger i området 1-3 uker for en kabelfeil. Feilstedet må først lokaliseres, noe som 

på lengre traséer kan være en utfordring. Det finnes i dag utstyr som kan lokalisere feil med stor grad av 

nøyaktighet for eksempel ved bruk av fiber i kabelen eller ved å sende elektriske støt i kabelen og måle 

bølgene som kastes tilbake fra feilstedet. Skjøting av kabel i felt krever oppsett av rigg og skjøtetelt, det skal 
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graves en skjøtegrop og kvalifisert personell må skaffes til veie. Tilgangen på reservedeler og personell er av 

høyeste betydning for reparasjonstiden. En kabelnetteier bør ha tilgjengelig ekstra kabel på lager, samt 

skjøter, endeavslutninger og annet materiell for å kunne reparere feil hurtigst mulig. Til sammenlikning kan 

man grovt estimere reparasjonstiden for luftledning til 1-3 dager for feil som ikke er forbigående.  

4 Kostnadsestimat 

Kostnad er estimert med utgangspunkt i tilbudspriser fra et veganlegg for Statens vegvesen. Ettersom 

prosessene til veganlegget ikke passer helt til denne type anlegg er det foretatt en vurdering og justering av 

prisene med bakgrunn i erfaring og prisliste fra et pukkverk, for å fastsette rett kostnad for de ulike deler av 

anlegget. Prising er basert på at entreprenør kan deponere og hente masse i pukkverk på Vagle eller annet 

sted i nærområdet. Den største usikkerheten i kostnadsestimatet er hvor stor del av grøften som er fjell og 

må sprenges. 

Kabelkostnader er vurdert med utgangspunkt i oppgitte budsjettpriser fra to større kabelleverandører, 

samt kostnader for installasjon fra en større installasjonsbedrift. 

Det er ikke vurdert de kostnader Lyse Elnett vil ha inne i transformatorstasjonene på Fagrafjell og Vagle, 

eller for utvidelse av GIS-anlegg. 

4.1 Anleggsveier 

Det vil være behov for å forsterke noen eksisterende veier inn til området for å kunne transportere 

nødvendig utstyr og kabeltromler. Det er anslått at det er behov for å utbedre 800 m vei for alternativene 1 

og 2, mens det for alternativene 3 og 4 i tillegg er behov for etablering av 600 m anleggsvei frem til en 

skjøtegrop. 

4.2 Beskrivelse av grøftetyper 

Det er avtalt med Lyse Elnett at det skal benyttes 900 mm overdekning på kablene iht. REN-blad 9012, se 

kapittel 2.1. Grøftene blir da 1200 mm dype. 

4.2.1 Grøft med to kabelkurser, seks kabelsett 

Type 1: Grøft i fjell uten skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er litt vekstjord, men stort sett fjell. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det sprenges 1200 mm i dybden og hele grøftebredden, 6600 mm. All sprengsteinen transporters 

ut til deponi og det transporteres inn kabelsand og egnede masser til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og 

grøften gror til med naturlig revegetering. 

Type 2: Grøft i fjell med skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er litt vekstjord med skog, men stort sett fjell. Det hugges og fjernes skog i 12 m 

bredde. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det sprenges 1000 mm i dybden og hele 

grøftebredden, 6600 mm. All sprengsteinen transporteres ut til deponi og det transporteres inn kabelsand 

og egnede masser til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig revegetering. 

Type 3: Grøft i løsmasser uten skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er vekstjord med løsmasser under. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det graves to grøfter med bunnbredde 2500 mm, det transporteres inn kabelsand. Stedlige masser 

benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig revegetering. 

Overskuddsmasse transporteres til deponi. 
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Type 4: Grøft i løsmasser med skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er vekstjord med løsmasser under og skog. Det hugges og fjernes skog i 12 m 

bredde. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det graves to grøfter med bunnbredde 2500 

mm, det transporteres inn kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og 

grøften gror til med naturlig revegetering. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 5: Grøft i kombinert jord og fjell under sti 

Grøft i terreng der det er gruset sti på halve grøften og vekstjord med fjell/løsmasser under og skog på den 

andre halvdelen. 

1. Det graves en grøft i stien, det antas at det er løsmasser med dybde 700 mm og fjell under det. Det må 

sprenges 500 mm dypt og med bunnbredde 2500 mm. Det transporteres inn kabelsand. Det transporteres 

inn pukk 20/60 eller pukk 22/63 og subus 0/20 til gjenfylling. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

2. Det hugges og fjernes skog i 5 m bredde. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det graves 

grøft med bunnbredde 2500 mm, det transporteres inn kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. 

Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig revegetering. Overskuddsmasse transporteres til 

deponi. 

Type 6: Grøft i kombinert jord og fjell under veg 

Grøft i terreng der det er gruset veg på halve grøften og vekstjord med fjell/løsmasser under den andre 

halvdelen. 

1. Det graves en grøft i vegen, det antas at det er løsmasser med dybde 700 mm og fjell under det. Det må 

sprenges 500 mm dypt og med bunnbredde 2500 mm. Det transporteres inn kabelsand. Det transporteres 

inn pukk 20/60 eller pukk 22/63 og subus 0/20 til gjenfylling. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

2. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det graves grøft med bunnbredde 2500 mm, det 

transporteres inn kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften 

gror til med naturlig revegetering. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 7: Grøft i jord med forsterket bunn 

Grøft i bløtt terreng der det er vekstjord med løsmasser under. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det graves grøft med bunnbredde 6600 mm, Det legges fiberduk og det transporteres inn 

kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig 

revegetering. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

4.2.2 Grøft med én kabelkurs, tre kabelsett 

Type 11: Grøft i fjell uten skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er litt vekstjord, men stort sett fjell. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det sprenges 1200 mm i dybden og hele grøftebredden, 2500 mm. All sprengsteinen transporters 

ut til deponi og det transporteres inn kabelsand og egnede masser til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og 

grøften gror til med naturlig revegetering. 

Type 12: Grøft i fjell med skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er litt vekstjord med skog, men stort sett fjell. Det hugges og fjernes skog i 7,5 m 

bredde. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det sprenges 1000 mm i dybden og hele 

grøftebredden, 2500 mm. All sprengsteinen transporteres ut til deponi og det transporteres inn kabelsand 

og egnede masser til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig revegetering. 
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Type 13: Grøft i løsmasser uten skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er vekstjord med løsmasser under. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det graves grøft med bunnbredde 2500 mm, det transporteres inn kabelsand. Stedlige masser 

benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig revegetering. 

Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 14: Grøft i løsmasser med skog, naturlig revegetering 

Grøft i terreng der det er vekstjord med løsmasser under og skog. Det hugges og fjernes skog i 7,5 m 

bredde. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av grøften. Det graves to grøfter med bunnbredde 2500 

mm, det transporteres inn kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og 

grøften gror til med naturlig revegetering. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 15: Grøft i kombinert jord og fjell under sti 

Grøft i terreng der det er gruset sti. Det graves grøft i stien, det antas at det er løsmasser med dybde 700 

mm og fjell under det. Det må sprenges 500 mm dypt og med bunnbredde 2500 mm. Det transporteres inn 

kabelsand. Det transporteres inn pukk 20/60 eller pukk 22/63 og subus 0/20 til gjenfylling. 

Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 16: Grøft i kombinert jord og fjell under veg 

Grøft i terreng der det er gruset veg. Det graves grøft i vegen, det antas at det er løsmasser med dybde 700 

mm og fjell under det. Det må sprenges 500 mm dypt og med bunnbredde 2500 mm. Det transporteres inn 

kabelsand. Det transporteres inn pukk 20/60 eller pukk 22/63 og subus 0/20 til gjenfylling. 

Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Type 17: Grøft i jord med forsterket bunn 

Grøft i bløtt terreng der det er vekstjord med løsmasser under. Vekstjord skrapes av og lagres ved siden av 

grøften. Det graves grøft med bunnbredde 2500 mm, Det legges fiberduk og det transporteres inn 

kabelsand. Stedlige masser benyttes til gjenfylling. Vekstjord legges tilbake og grøften gror til med naturlig 

revegetering. Overskuddsmasse transporteres til deponi. 

Borttransport av masser i skråterreng 

Ettersom deler av kabeltraséene går i skrått terreng med skog, vil det måtte graves ut mer masse enn 

beregnet. Det vil være utfordrende å finne tilstrekkelig med areal for deponering av masser langs traséene, 

og mer må transporteres ut. Det er inkludert en egen kostnad for dette i estimatet. Kostnaden er anslått til 

3 000 000 kr for alternativ 1 og 2 500 000 kr for alternativene 2, 3 og 4. 

4.3 Kryssing av Figgjoelva og Ålgårdbanen 

Det må forventes at det påløper noen ekstra kostnader for kryssingen av Figgjoelva og Ålgårdbanen utover 

selve grøftekostnaden beskrevet i avsnittene over. Det er derfor inkludert en ekstra kostnad på 1 000 000 

kr for alternativ 1. 

4.4 Kabel 

Det er innhentet priser for 1600 mm2 145 kV jordkabel med aluminiumsleder og 70 mm2 skjerm. Det er 

vurdert at traséalternativ 1 fører til et behov for tre stykk skjøtepunkt, mens alternativ 2 og 3 har to 

skjøtepunkt, mens alternativ 4 har fire skjøtepunkt, men hver skjøtegrop vil være tilsvarende smalere fordi 

det er færre kabelsett. Beregningen av antall skjøtepunkt er basert på en maksimal lengde på 950 m kabel 

per trommel.  
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4.5 Luftledning 

Lyse Elnett har gitt innspill på kostnader for luftledning for å gi et sammenlikningsgrunnlag for de 

kostnadene som er presentert i denne rapporten. For alternativene 2, 3 og 4, med luftledning på deler av 

strekningene er kostnaden for luftledning anslått til 12 860 000 kr som dekker ledning, fundamenter og 

stålkonstruksjoner. For bygging av luftledning på hele strekningen (ikke bruk av jordkabel) er kostnaden 

anslått til 30 200 000 kr. 

4.6 Kostnad for alternativene 

Kostnad for hvert alternativ er gjengitt i Tabell 3. Tabellen viser at alternativ 1, med jordkabel hele ruten fra 

Fagrafjell til Vagle, er alternativet med høyest investeringskostnad. Alternativ 2 gir lavest 

investeringskostnad av alternativene med jordkabel på hele eller deler av strekningen. Gevinsten av økt 

forsyningssikkerhet som oppnås i alternativ 4 ved separat føring av kurs 1 og kurs 2, er ikke tallfestet. 

Sammenliknet med alternativet med luftledning på hele strekningen Fagrafjell-Vagle, er det ingen av 

alternativene med jordkabel som har en lavere investeringskostnad.  

 

Tabell 3: Oversikt over investeringskostnadene for hvert utredede alternativ 

 Kostnad for hvert alternativ       

  1 2 3 4 Luftledning 

Kostnad anleggsveier kr 588 000 kr 588 000 kr 1 221 000 kr 1 221 000 kr 0 

Kostnad grøfter og 
massehåndtering kr 16 391 092 kr 11 016 717 kr 13 018 387 kr 11 387 479 kr 0 

Kostnad kabelanlegg kr 63 292 015 kr 44 658 040 kr 49 268 185 kr 47 132 600 kr 0 

Kostnad 
luftledningsanlegg kr 0 kr 12 860 000 kr 12 860 000 kr 12 860 000 kr 30 200 000 

SUM kr 80 271 107 kr 69 122 757 kr 76 367 572 kr 72 601 079 kr 30 200 000 

Usikkerhet 30 % kr 24 081 332 kr 20 736 827 kr 22 910 272 kr 21 780 324 kr 9 060 000 

Byggherrekostnader 
(administrasjon) 15 % kr 12 040 666 kr 10 368 414 kr 11 455 136 kr 10 890 162 kr 4 530 000 

TOTALSUM kr 116 393 105 kr 100 227 998 kr 110 732 979 kr 105 271 564 kr 43 790 000 
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6 Vedlegg 

 

Tabell 4: Oversikt vedlegg 

Vedlegg Beskrivelse 

A Kostnadsestimat 

B Oversiktskart 

C Kart alternativ 1 

D Kart alternativ 2 

E Kart alternativ 3 

F Kart alternativ 4 

G Prinsipielle grøftesnitt 

H Sikringssone 
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