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Forord 
Statnett SF har søkt konsesjon for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time og Sandnes 
kommuner. Stasjonen er omsøkt med 132 kV uttak for Lyse Elnett AS, og vil bli et viktig punkt for 
utveksling av elektrisk kraft mellom transmisjonsnettet og overordnet distribusjonsnett. Fagrafjell er 
ikke omsøkt med transformering til 50 kV, som foreløpig er den spenning som Lyse Elnett benytter i 
store deler av nettet. 
 
I dag foregår både 300/132 kV og 300/50 kV transformering i eksisterende Stokkeland 
transmisjonsnettstasjon. I Stokkeland eier og driver også Lyse Elnett et utendørs 132 kV koblingsanlegg 
med 2 stk. 132 kV bryterfelt. Statnett planlegger å rive sine anlegg i Stokkeland etter at Fagrafjell 
transmisjonsnettstasjon er bygget og driftsatt.  
 
Etter en samlet vurdering har Lyse Elnett funnet det samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte 
eksisterende funksjonalitet i eget anlegg i Stokkeland til en utvidet Vagle transformatorstasjon, og 
samtidig tilrettelegge Vagle transformatorstasjon med 132/ 50 kV transformeringskapasitet. 
 
Tiltakene vil berøre Time og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. De nye forbindelsene vil, sammen 
med en utvidet Vagle transformatorstasjon, vesentlig styrke forsyningssikkerheten i regionen. En 
forutsetning for gjennomføring av tiltaket er at Fagrafjell transformatorstasjon gis konsesjon og 
besluttes utbygd. 
 
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 
Mona Sterud Husby   91 00 52 77  monash@lyse.no 
Prosjektleder 
Inge Lunde    51 90 88 43 inge.lunde@lyse.no 
Myndighetskontakt 
Asbjørn Folvik    47 50 90 62 asbjorn.folvik@lyse.no 
 
Nærmere informasjon om prosjektet og Lyse Elnett AS finnes på internettadressen: 
https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle 
 
Sandnes, april 2018 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS  

mailto:nve@nve.no
mailto:monash@lyse.no
mailto:inge.lunde@lyse.no
mailto:asbjorn.folvik@lyse.no
https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle
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Sammendrag 
Statnett SF har søkt konsesjon for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time og Sandnes 

kommuner. Stasjonen er omsøkt med 132 kV uttak for Lyse Elnett AS, og vil bli et viktig punkt 

for utveksling av elektrisk kraft mellom transmisjonsnettet og overordnet distribusjonsnett. 

Fagrafjell transformatorstasjon vil på sikt overta de transmisjonsnettfunksjonene som i dag 

finnes på Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune.  

 

Lyse Elnett AS drifter i dag store deler av overordnet distribusjonsnett på 50 kV, men 

planlegger en overgang til 132 kV på sikt. Fagrafjell stasjon er ikke omsøkt tilrettelagt med 50 

kV transformering.  

 

I dag foregår både 300/132 kV og 300/50 kV transformering i eksisterende Stokkeland 

transmisjonsnettstasjon. Statnett planlegger å rive sine anlegg i Stokkeland etter at Fagrafjell 

transmisjonsnettstasjon er bygget og driftsatt.  

 

Også Lyse Elnett har anlegg i tilknytning til dagens Stokkeland stasjon, herunder et utendørs 

132 kV koblingsanlegg med 2 stk. 132 kV bryterfelt. Det er behov for å reinvestere dette 

anlegget.  

 

Etter en samlet vurdering har Lyse Elnett funnet det samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte 

eksisterende funksjonalitet i eget anlegg i Stokkeland til en utvidet Vagle transformatorstasjon, 

og samtidig tilrettelegge Vagle transformatorstasjon med 132/ 50 kV transformeringskapasitet. 

 

Tiltakene vil berøre Time og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. De nye forbindelsene vil, 

sammen med en utvidet Vagle transformatorstasjon, vesentlig styrke forsyningssikkerheten i 

regionen. Det er kritisk at anleggene er ferdigstilt til oppstart av Fagrafjell 

transformatorstasjon. Slik oppstart er foreløpig anslått til ca. 2023. 

 

Basert på ovenstående søker Lyse Elnett AS konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 

forhåndstiltredelse for følgende tiltak:  

 

• To nye 132 kV enkeltkurs forbindelser mellom Fagrafjell transformatorstasjon i Time 

og Sandnes kommuner og en utvidet Vagle transformatorstasjon i Sandnes kommune.  

o Fra Fagrafjell føres forbindelsene i felles trase mot nord, parallelt med 

eksisterende og planlagt omlagt 300 kV forbindelser. Ved Eikelandsmyra 

krysser ledningene under 300 kV forbindelsene. Traseene samles igjen i 

området øst for Arafjellet. Videre mot Vagle transformatorstasjon omsøkes to 

traseløsninger, hhv. nord (alternativ 1) og sør (alternativ 2) for Rabnafjellet. 

Alternativ 2 prioriteres, da dette alternativet anses å gi minst negative visuelle 

virkninger for omgivelsene.  

• Tilknytning av forbindelsene Fagrafjell – Vagle i en fremtidig Fagrafjell 

transformatorstasjon. 

• Utvidet Vagle transformatorstasjon, Sandnes kommune  

o Eksisterende bygg og tomteområde omsøkes utvidet med et nytt 132 kV GIS 

anlegg og en ny 132/50 kV transformator. I tillegg omsøkes på vegne av Statnett 

installasjon av ytterligere en 132/ 50 kV transformator i stasjonen. 
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• To nye 132 kV enkeltkurs forbindelser mellom en utvidet Vagle transformatorstasjon 

sammen loopet med eksisterende 132 kV forbindelser ved Stokkeland stasjon.  

o Fra Vagle føres forbindelsene mot nord, på vestsiden av eksisterende 50 kV 

forbindelser, til eksisterende innstrekkstativ på Stokkeland hvor de loopes 

sammen med eksisterende 132 kV forbindelser (Stokkeland – Tronsholen og 

Stokkeland – Ullandhaug). 

• Riving av to eksisterende 132 kV bryterfelt på Stokkeland 

 

I tilknytning til planlegging av prosjektet har det vært gjort en vurdering av konsekvensene 

ved gjennomføring av tiltaket. Det er også gjort en teknisk – økonomisk vurdering av eventuell 

jordkabling på hele eller deler av strekningen mellom Fagrafjell og Vagle. 

 

De to ulike trasealternativene på strekningen Fagrafjell – Vagle skiller seg lite fra hverandre 

når det gjelder bildet av de samlede konsekvenser. De største negative konsekvenser vil samlet 

sett være for landskap, friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø. Det er ikke vesentlige negative 

konsekvenser som tilsier at forbindelsene eller en utvidet Vagle transformatorstasjon ikke bør 

bygges eller at andre alternativer bør vurderes. I forbindelse med Statnett sine planer om en 

ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell er det imidlertid fremmet innsigelse fra Rogaland 

Fylkeskommune og Riksantikvaren knyttet til konflikter med kulturminner og kulturmiljø 

ved Fagrafjell. Nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell - Vagle vil kunne forsterke denne 

konflikten.  
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1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1 BAKGRUNN 

Statnett SF har søkt konsesjon for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time og Sandnes 

kommuner. Stasjonen er omsøkt med 132 kV uttak for Lyse Elnett AS, og vil bli et viktig punkt 

for utveksling av elektrisk kraft mellom transmisjonsnettet og overordnet distribusjonsnett1. 

Fagrafjell transformatorstasjon vil på sikt overta transmisjonsnettfunksjonene som i dag finnes 

på Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune. Lyse Elnett AS drifter i dag store 

deler av overordnet distribusjonsnett på 50 kV, men planlegger en overgang til 132 kV på sikt. 

Fagrafjell stasjon er ikke omsøkt tilrettelagt med 50 kV transformering.  

 

I dag foregår både 300/132 kV og 300/50 kV transformering i eksisterende Stokkeland 

transformatortstasjon. Statnett planlegger å rive sine anlegg i Stokkeland etter at Fagrafjell 

transmisjonsnettstasjon er bygget og driftsatt. 

 

Også Lyse Elnett har anlegg i tilknytning til dagens Stokkeland stasjon, herunder et utendørs 

132 kV koblingsanlegg med 2 stk. 132 kV bryterfelt. Det er behov for å reinvestere dette 

anlegget.  

 

Etter en samlet vurdering har Lyse Elnett funnet det samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte 

eksisterende funksjonalitet i eget anlegg i Stokkeland til en utvidet Vagle transformatorstasjon, 

og samtidig tilrettelegge Vagle transformatorstasjon med 132/ 50 kV transformeringskapasitet. 

 

De nye forbindelsene vil, sammen med en utvidet Vagle transformatorstasjon, vesentlig styrke 

forsyningssikkerheten i regionen. Det er kritisk at anleggene er ferdigstilt til oppstart av 

Fagrafjell stasjon. Slik oppstart er foreløpig anslått til ca. 2023. 

 

1.2 ANLEGGENES BELIGGENHET 

De omsøkte anleggene berører Time og Sandnes kommuner i Rogaland fylke, se figur 1.1. Mer 

detaljerte kart finnes i vedlegg 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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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Figur 1.1. Beliggenhet av omsøkte anlegg 
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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.  

 

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

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

overordnet distribusjonsnett i Sør-Rogaland.  

 

Lyse Elnett søker også på vegne av Statnett SF (org. nr. 962 986 633), senere betegnet Statnett, 

om en ny 132/50 kV transformator i en utvidet Vagle transformatorstasjon. Statnett er operatør 

av transmisjonsnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket har ansvar for 

en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet, og skal alene eller 

sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.  
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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: 

 

To nye 132 kV enkeltkurs forbindelser mellom en fremtidig Fagrafjell transformatorstasjon 

i Time/Sandnes kommuner og en utvidet Vagle transformatorstasjon i Sandnes kommune 

Fra Fagrafjell føres de to enkeltkurs forbindelsene i felles trase mot nord, parallelt med 

eksisterende og planlagt omlagt 300 kV forbindelser. Ved Eikelandsmyra krysser ledningene 

under 300 kV forbindelsene, og her vil det på grunn av høydebegrensninger være behov for 

to separate krysningspunkter. Traseene samles igjen i området øst for Arafjellet.  

 

Videre mot Vagle transformatorstasjon omsøkes to traseløsninger, hhv. nord (alternativ 1) og 

sør (alternativ 2) for Rabnafjellet. Alternativ 2 prioriteres, da dette trasealternativet anses å gi 

minst negative visuelle virkninger for omgivelsene. 

 

Luftledningene termineres i innstrekkstativ eller kabelendemaster innenfor området til en 

utvidet Vagle transformatorstasjon, og herfra føres via jordkabelanlegg inn i et nytt GIS anlegg 

i stasjonen. 

 

Tilkobling i Fagrafjell transformatorstasjon, Time/Sandnes kommuner  

Statnett har omsøkt Fagrafjell transformatorstasjon tilrettelagt med nettuttak for Lyse Elnett. 

På vegne av Lyse Elnett har Statnett omsøkt: 

 

• Kontrollbygg (ca. 240 m2) 

• 5 stk. 132 kV bryterfelt  

• 6 stk. bryterfelt for fremtidig reserve 132 kV 

• Nødvendig høyspenningsanlegg 

 

Lyse Elnett søker om tilkobling av forbindelsene Fagrafjell – Vagle i en fremtidig Fagrafjell 

stasjon.  

 

Utvidet Vagle transformatorstasjon, Sandnes kommune  

Vagle transformatorstasjon omsøkes utvidet med et nytt bygg for 132 kV GIS anlegg, 2 nye 

transformatornisjer og en ny 132/50 kV transformator. I tillegg omsøkes på vegne av Statnett 

om installasjon av ytterligere en 132/ 50 kV transformator i stasjonen. 

 

Nye 132 kV enkeltkurs forbindelser fra en utvidet Vagle transformatorstasjon sløyfet inn 

på eksisterende 132 kV forbindelser ved Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes 

kommune 

Fra GIS anlegget føres nye 132 kV jordkabelanlegg til innstrekkstativ eller kabelendemaster 

innenfor området til en utvidet Vagle transformatorstasjon. Herfra føres to enkeltkurs 

forbindelser mot nord, på vestsiden av eksisterende 50 kV forbindelser, mot Stokkeland 

stasjon.  

 

Forbindelsene termineres i eksisterende innstrekkstativ på Stokkeland og loopes her sammen 

med eksisterende 132 kV forbindelser (Stokkeland – Tronsholen og Stokkeland – Ullandhaug). 
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Riving av to eksisterende 132 kV bryterfelt ved Stokkeland transformatorstasjon, Sandnes 

kommune 

Når prosjektet er ferdig utbygd vil de to eksisterende bryterfeltene i Lyse Elnett sitt 132 kV 

anlegg i Stokkeland 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.  

 

Søknaden omfatter: 

 

Trase for nye 132 kV forbindelser 

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

eventuelt ryddebelte i skog). Klausuleringsbeltet utgjør ca. 30 m for en enkeltkursforbindelse, 

og ca. 48-55 m der to enkeltkursforbindelser føres i parallell. Større bredde kan forekomme 

ved lange spenn.  

 

Utvidet Vagle transformatorstasjon 

Det søkes ervervet eiendomsrett til ca. 6900 m2 utover dagens tomteområde til en utvidet Vagle 

transformatorstasjon samt areal til en utbedret avkjørsel fra Fv 505 og adkomstvei til stasjonen.  

 

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 10), 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 på 

eksisterende privat vei mellom offentlig vei og lednings- og stasjonsanlegg, i terrenget mellom 

offentlig eller privat vei fram til anleggene, samt terrengtransport i traseen. Det omsøkes også 

rett til nødvendige utbedringer av veiene. Aktuelle private veier er nærmere vist i vedlegg 5-

7.  

 

Bruksretten gjelder også adkomst i forbindelse med skogrydding og uttransport av tømmer 

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

nødvendig transport for fjerning av eksisterende forbindelser og uttransport av gammelt 

materiell.  

 

Rigg- og anleggsplasser 

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

anleggsvirksomheten (vedlegg 5-7). Slike plasser vil normalt bli fjernet etter at byggearbeidene 

er ferdige.  
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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. De nye 

forbindelsene vil være svært kritiske for forsyningssikkerheten i regionen, og vil også være 

nødvendige for å kunne sette Fagrafjell stasjon i drift. Det er således viktig å kunne påbegynne 

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

 

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

 

Tabell 1.1. Eksisterende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak 

NVE- referanse Konsesjon Dato Konsesjonær 

199902841-7 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a. Vagle transformatorstasjon) 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

199902841-12 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a. 132 kV ledningene 

Stokkeland – Tronsholen/ Ullandhaug) 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

201704197-3 Omfatter bl.a. 132 kV koblingsanlegg i 

Stokkeland stasjon 

23.08.2017 Lyse Elnett AS 

2.3 EVENTUELLE SAMTIDIGE SØKNADER 
Det er flere pågående søknadsprosesser i det samme området. 

 

Statnett har konsesjonssøkt en ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell samt etablering av en 

ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Sandnes/ Time kommuner. Prosjektet innebærer 

også omlegging av en av de eksisterende 300 kV forbindelsene fra Fagrafjell mot Bogafjell.  

Saken er oversendt fra NVE til Olje- og Energidepartementet for sluttbehandling. 

 

Som følge av planene for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell planlegger Statnett en 

søknad om riving av eksisterende anlegg i Stokkeland transmisjonsnettstasjon. Søknaden vil 

innebære bl.a. fjerning av eksisterende 300/ 132 kV og 300/50 kV transformatorer samt riving 

av bryter- og linjefelt. Søknaden planlegges innsendt for behandling i løpet av våren 2018.  

 

Lyse Elnett meldte i juli 2016 planer om en spenningsoppgradering av eksisterende overordnet 

distribusjonsnett på Jæren fra 50 kV til 132 kV. Planene inneholdt en tilknytning av det nye 

nettet i Vagle med drift på 50 kV inntil en overordnet nettløsning for regionen var på plass. 

Statnett sin søknad om en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell medfører en tilknytning av 

det fremtidige Jærnettet i denne stasjonen. Dette medfører en ny 132 kV ledning, i tillegg til de 

som omsøkes her, i området. Traseen planlegges parallelt med omsøkte traseer Fagrafjell -

Vagle over store deler av strekningen gjennom området. Søknad om anleggskonsesjon for en 

av forbindelsene mot Jærnettet forventes innsendt i løpet av 2018.  
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2.4 EIER- OG DRIFTSFORHOLD 
Statnett SF vil eie og drive Fagrafjell transformatorstasjon, og vil gjennomføre byggingen av 

aktuelle anlegg på vegne av Lyse Elnett iht. utbyggingsavtale mellom partene. Lyse Elnett vil 

eie og drive omsøkte 132 kV anlegg i denne stasjonen. 

 

Lyse Elnett vil eie og drive nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle, mellom Vagle 

og Stokkeland, samt tilkoblingen av disse både i Fagrafjell og Vagle transformatorstasjoner.  

 

Lyse Elnett vil eie og drive en utvidet Vagle transformatorstasjon. Statnett vil eie én av de to 

nye 132/ 50 kV transformatorene i denne stasjonen. Lyse Elnett vil gjennomføre byggingen av 

aktuelle anlegg på vegne av Statnett iht. utbyggingsavtale mellom partene. 

 

2.5 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 
 

2.5.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av stasjonsområdet samt lednings- og jordkabeltraseer, 

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

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

oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere 

masteplasser og traseer for forbindelsene. 

 

2.5.2 Forhold til naturmangfoldloven 

Ingen av de konsesjonssøkte traseene eller stasjonsanlegget kommer i direkte konflikt med 

områder vernet, eller foreslått vernet, etter naturmangfoldloven. Eksisterende og planlagte 

energitiltak forventes ikke å føre til at truede arter eller naturtyper blir vesentlig berørt. 

  

Ledningstraseen vil berøre Figgjoelva (verneplan I), som er vernet mot kraftutbygging etter 

verneplan for vassdrag. 

 

2.5.3 Tillatelse til adkomst i og langs traseen 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett til atkomst for ”mæling, utstikking og anna 

etterrøking til bruk for et påtenkt oreigningsinngrep”. Lyse Elnett vil i tråd med loven varsle 

grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter eventuelt igangsettes. 

 

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

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til traseen. 

 

Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier. Søknad om 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige 

avtaler ikke oppnås. 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Lyse Elnett tillatelse 

til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av nye anlegg og forbindelser. 
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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, jernbane og annet i henhold til 

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

 

2.5.5 Luftfartshindre 

Det vurderes ikke at nye kraftledninger Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland vil ha spenn 

som er merkepliktig iht. Forskrift om merking av luftfarthinder. Etter at tiltaket er bygget vil 

mastepunkter og høyder meldes inn til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).  

 

2.5.6 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

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

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

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

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

elektroniske kommunikasjonsnett. Lyse Elnett vil samarbeide med aktuelle teleoperatører om 

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

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

settes i drift. 

 

2.5.7 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. Tiltaket omfattes ikke av bestemmelsene om melding i forskrift 

om konsekvensutredninger av tiltak etter sektorlover § 2. Tiltaket skal derfor ikke meldes, men 

konsekvensutredes i sammenheng med søknad i henhold til forskriftens § 3. 

 

2.6 UTFØRTE FORARBEIDER 

Lyse Elnett har informert berørte kommuner samt Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 

Fylkeskommune om prosjektet ved flere anledninger.  

 

Det ble avholdt et informasjonsmøte om prosjektet hos Lyse Elnett på Tronsholen i Sandnes 

kommune 07.03.2018. Mulig berørte grunneiere var tilskrevet direkte, og i tillegg ble det 

informert om møtet via Facebook grupper på Bogafjell. Totalt deltok ca. 15 personer på møtet. 

Det ble det gitt en frist til 23.03.2018 for innspill til traseløsninger mv.  

 

Det er utviklet en egen nettside (https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle), hvor all tilgjengelig 

informasjon om prosjektet fortløpende blir publisert. 

 

Det er ikke innhentet forhåndsuttalelser til konsesjonssøknaden. 

https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle
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3. BAKGRUNN FOR TILTAKET  SAMT VURDERTE SYSTEM- OG 
UTBYGGINGSLØSNINGER 

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

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

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

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

skal dessuten legge forholdene til rette for et velfungerende kraftmarked. 

 

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. Dette er spesielt viktig på matende forbindelser fra transmisjonsnettet og inn i 

overordnet distribusjonsnett. 

 

3.1 BAKGRUNN 

Utvidelse av Vagle transformatorstasjon er omsøkt som en konsekvens av Statnett sine planer 

om å etablere nye Fagrafjell transformatorstasjon i Time/Sandnes kommuner. Fagrafjell er 

omsøkt med 3x 300 MVA 420/132 kV transformatorer og en vesentlig del av begrunnelsen for 

løsningen knytter seg til besparelser som realiseres gjennom å legge ned Stokkeland stasjon 

som ligger snaut 2,5 km nord for Fagrafjell. Stokkeland er i dag bestykket med 2x 200 MVA 

300/132 kV og 2x 160 MVA 300/50 kV transformatorer. 

 

Fagrafjell transmisjonsnettstasjon tilrettelegges ikke for nedtransformering til 50 kV, som er 

den systemspenning som i dag benyttes i store deler av eksisterende overordnet 

distribusjonsnett, og dette forutsettes løst under 132 kV systemet. Kostnadene ved eventuelt å 

tilrettelegge Fagrafjell med 50 kV transformering var selv i tidlig fase svært høye. Når 

transformeringskapasitet 300/ 50 kV bortfaller som følge av at Stokkeland 

transmisjonsnettstasjon skal rives vil det være behov for å etablere ny 50 kV 

transformeringskapasitet i regionen.  

 

Statnett og Lyse Elnett er enige om at dette bør løses gjennom å etablere ny 

transformeringskapasitet 132/ 50 kV i overordnet distribusjonsnett, på grunn av svært høye 

kostander dersom dette skal løses gjennom nedtransformering 300 (420)/ 50 kV. Ny kapasitet 

må være på plass før transformeringskapasiteten i dagens Stokkeland stasjon kan legges ned. 

Lyse Elnett har støttet denne utviklingen basert på strategi og planer som nå konkretiseres 

knyttet til spenningsoppgradering fra 50 til 132 kV i «Jærnettet». 

 

Tidspunktet for nedleggelse av Stokkeland har endret seg over tid og Statnetts siste 

vurderinger av anleggskomponentene i Stokkeland viser til stort reinvesteringsbehov for å 

opprettholde tilfredsstillende drift utover 2023. Det er ikke praktisk realiserbart å 

spenningsoppgradere hele «Jærnettet» innen dette tidsrommet og Lyse Elnett må som en følge 

av dette omsøke en løsning som etablerer 132/50 kV transformering i en utvidet Vagle stasjon 

som erstatning for 300/50 kV transformering i Stokkeland. 
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3.2 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING 

Som følge av strukturen i eksisterende nett bør denne kapasiteten lokaliseres i eller nær 

eksisterende stasjon i Stokkeland. Det har vært vurdert to alternative løsninger, hhv. i dagens 

stasjon på Stokkeland eller i en utvidet Vagle transformatorstasjon. Eksisterende Vagle 

transformatorstasjon ligger geografisk nært Stokkeland transmisjonsnettstasjon og fungerer 

som 50 kV fordelingsstasjon i tillegg til transformeringsfunksjon mot 22 kV i Sandnes 

kommune. Disse alternativene er vurdert opp mot 0 – alternativet som er fortsatt 50 kV 

forsyning fra Stokkeland. 

 

Alternativ 0 – Fortsatt 50 kV forsyning fra Stokkeland. 

Alternativ 1 – Etablering av 132/50 kV i dagens Stokkeland. 

Alternativ 2 – Utvide Vagle stasjon til å inkludere 132/50 kV transformering.   

 

Alternativ 0 – Fortsatt 50 kV drift i Stokkeland omfatter reinvestering knyttet til flere av 

anleggskomponentene nødvendig for å opprettholde 50 kV forsyning. Dette innebærer 

omfattende tiltak knyttet til apparatanlegg på 300 kV, oppgradering av styresystemer, 50 kV 

kabler og transformatorer. 

Alternativ 1 – Etter etablering av Fagrafjell og tilhørende regionalnett kan T1 og T2 i 

eksisterende Stokkeland fjernes. Det er undersøkt hvorvidt det er rasjonelt å benytte de ledige 

transformatornisjene i Stokkeland til 132/50 kV transformering. Løsningen innebærer også ny 

132 kV GIS koblingsanlegg til erstatning for eksisterende AIS materiell. Eksisterende 132 kV 

anlegg har utløpt sin forventede levetid og har ikke tilstrekkelig med utvidelsesmuligheter.   

Alternativ 2 – Omsøkt løsning. Vagle stasjon fungerer i dag som 50 kV fordelingsstasjon for 

Stokkeland. T3 og T4 i Stokkeland er koblet direkte til Vagle som fordeler videre ut mot 

Jærnettet, med koblingsmulighet mot Tronsholen og Bærheim systemene.  Løsningen 

innebærer utvidelser av eksisterende bygg mot vest inkl. etablering av 2 stk. 10x10m 

transformatornisjer som kan romme en 160 MVA 132/50 kV transformator. I nytt bygg 

etableres 132 kV GIS koblingsanlegg som dimensjoneres for å, i fremtiden, kunne forsyne 

132/22 kV transformatorer til erstatning for dagens 50/22 kV løsning.  

 

Den samfunnsøkonomiske betraktningen er en kostnadseffektivitetsanalyse da funksjon og 

nytte i alle alternativene er satt likt, tidsrom for utførelse vil også være det samme. Det vil være 

mindre forskjeller i tapskostnader mellom 0 alternativet og alternativ 1 og 2 da sistnevnte 

inneholder et ekstra transformatorledd. Videre er nødvendig linjer mellom Fagrafjell og 

eksisterende 132 kV tilknytning tilnærmet likt for alle alternativer og ikke inkludert i 

sammenstillingen. Det vil være mindre variasjoner knyttet til innføring av linjer mot 

stasjonene, men kostnadsforskjellene ansers ikke som vesentlige når alternativene skal 

sammenlignes.   
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Tabell 3.1. Vurdering av kostnadseffektivitet ved alternative løsninger for å sikre 50 kV 

transformeringskapasitet. Alle kostnader i MNOK 2017. Usikkerhet i alle estimat er +/- 30%. 

Alternativ 0 1 2 

2 stk transformatorer 50 34 34 

Apparatanlegg 420(300) kV og kontrollanlegg 18   

Apparatanlegg 132 kV og kontrollanlegg 32,6 32,6 32,8 

Bygg  18,4 17,6 

Div. utbedringer av eksisterende anlegg 12 8,1 0,5 

Marginalkost tomgangstap*  4 4 

SUM 112,6 97,1 90 

*Tomgangstap over 20år, 4% rente, brukstid 8760t 

Kostnader knyttet til prosjektadministrasjon, rigg, reservedeler mv., i størrelsesorden 20- 25% 

av investeringskostnaden, er ikke inkludert. Linjeforbindelsene nødvendige for å bygge 

løsningene anses som like for alle alternativer. 

 

Av ikke-kvantifiserbare elementer vil Lyse Elnett påpeke at man antar gjennomføring som 

betraktelig enklere for Vagle kontra Stokkeland. Vagle kan bygges uten store konsekvenser 

for eksisterende anlegg som må være i drift gjennom byggeperioden. Sett opp mot Stokkeland 

som i stor grad må kunne koordineres med fremdriften i Statnett sine anlegg og vil måtte 

etableres etappevis. Det er forbundet med en ikke-kvantifisert risiko å arbeide nær 

spenningsførende anleggsdeler, både med tanke på HMS samt leveringssikkerheten til 

anlegget. 

 

 

Figur 3.1. Prognoser for fremtidig last i 50 kV systemet hensyntatt forventet omlegging til 132 kV i 

Jærnettet. 
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Figur 3.1 viser gjeldende planer for redusert last i 50 kV systemet under Vagle/Stokkeland etter 

hvert som stasjoner blir spenningsoppgradert til 132 kV. I siste del av kurven ligger 22 kV last 

i Vagle, samt Nærbø stasjon.  Lyse Elnett forventer å kunne utfase 50 kV transformering i Vagle 

rundt 2040-2050. Det er ikke lagt inn noen restverdi på transformatorene da man ikke kan 

konkretisere evt. kjøper eller annen plassering på dette tidspunkt. Øvrig anlegg vil imidlertid 

tjene en funksjon gjennom hele sin tekniske levetid.  En forskuttering av 132 kV omlegging er 

ikke kvantifisert i detalj da man ikke klarer å lage en fremdriftsplan som er praktisk 

gjennomførbar innenfor 2023 når Statnett ser for seg å måtte oppgradere eksisterende 

Stokkeland.  Kostnadseffektivitetsanalysen viser at det i alle tilfeller er mest fornuftig å legge 

50 kV transformering til 132 kV systemet gitt de forutsetninger satt av 

transmisjonsnettoperatøren.    

 

Når transformatorytelse flyttes fra transmisjonsnettet til overordnet distribusjonsnett 

medfører dette at risiko og kostnader flyttes mellom nettnivå. Lyse Elnett og Statnett har 

kommet til enighet om å eie hver sin transformator i en utvidet Vagle transformatorstasjon. 

Dette for å balansere risiko, samt sikre fremdrift og behovet for leveringssikkerhet i et nett som 

gjennomgår store omstillinger. Lyse Elnett søker derfor konsesjon på vegne av Statnett for én 

av transformatorene i utvidet Vagle stasjon. 
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

4.1 KRAV TIL TILTAK I OVERORDNET DISTRIBUSJONSNETT 

Utviklingen av strømnettet skal være samfunnsmessig rasjonell, jfr. Energiloven § 1-2. Det 

innebærer at når beslutninger skal tas, må det vurderes at den samfunnsmessige nytten er 

større enn den samfunnsmessige kostnaden. St.meld. 14 (2011-12) legger føringer for hvordan 

overordnet distribusjonsnett skal planlegges og bygges. Det vises her til følgende generelle 

utbyggingspremisser: 

 

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 

• 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 

• kabling av eksisterende overordnet distribusjonsnett kan frigjøre traseer til ledninger 

på høyere spenningsnivå  

• kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel 

boligområder eller næringsutvikling 

 

Hovedbegrunnelsen for å velge luftledning er knyttet både til økonomi (vesentlig lavere 

kostnad per lengdeenhet), tekniske forhold (luftledning har mindre komplekse anlegg) og 

forsyningssikkerhet (luftledning har lavere feilprosent per lengdeenhet samt kortere 

reparasjonstid ved eventuelle feil).  

 

4.2 FAGRAFJELL TRANSFORMATORSTASJON 

Statnett har søkt konsesjon for etablering av Fagrafjell transmisjonsnettstasjon på 

kommunegrensen mellom Time og Sandnes. Stasjonen vil etableres med 132 kV nettuttak 

tilpasset Lyse Elnett. Innstilling fra NVE ble oversendt Olje- og Energidepartementet for videre 

behandling i desember 2017.  

 

132 kV anleggene i Fagrafjell transformatorstasjon planlegges med plass til 9 felt, hvorav 3 

transformatorfelt og 6 lednings-/ kabelfelt. I tillegg oppføres et kontrollbygg for Lyse Elnett på 

inntil 250 m2. Figur 4.1 viser omsøkt plassering og utforming av anlegget.  

 

Lyse Elnett søker om tilknytning av to forbindelser Fagrafjell – Vagle i stasjonen.  
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Figur 4.1. Omsøkt utforming av Fagrafjell transformatorstasjon (Kilde: Ny 420 kV- forbindelse Lyse – 

Fagrafjell. Tilleggssøknad februar 2018. Statnett SF). 

4.3 UTVIDET VAGLE TRANSFORMATORSTASJON 
Dagens Vagle transformatorstasjon ligger geografisk nært Stokkeland transmisjonsnettstasjon 

(ca. 750 m i luftlinje) og fungerer som 50 kV fordelingsstasjon i tillegg til 

transformeringsfunksjon mot 22 kV i Sandnes kommune.  

 

Stasjonen (figur 4.2) ble oppført i 1977, og er senere bygget på. Stasjonen er bygget i betong 

uten isolasjon og med kabelkjeller under bygget. Bygget har flatt tak med tradisjonell 

taktekking. Generelt er bygget av god kvalitet og godt egnet for en utvidelse. 

 

Koblingsrommene består av to deler, en ny og en gammel. I den gamle delen er det et delvis 

kapslet luftisolert 50 kV anlegg med 12 felt, samt et eldre luftisolert delvis kapslet 22 kV anlegg. 

I den nye delen er det et 50 kV luftisolert koblingsanlegg bestående av 4 felt, og et kompakt 22 

kV anlegg med enkel samleskinne som består av 7 felt. Det er installert 2 stk. 50/22 kV 

transformatorer i stasjonen. 

 

Eksisterende stasjonstomt er ca. 4200 m2, og eies av Lyse Elnett. Det er i dag adkomst til 

stasjonen med avkjørsel fra fv. 505. Veien er eid av Sandnes kommune.  

 



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon  

 

    side 22 av 121  

 
Figur 4.2. Eksisterende Vagle transformatorstasjon sett fra sørøst mot nordvest. 

 

Det er vurdert ulike løsninger for en utvidelse av stasjonen. En løsning med et GIS anlegg i 

eksisterende bygg ble tidlig forlatt, da det ikke vil være tilstrekkelig plass i eksisterende stasjon 

til å gjennomføre dette. En slik løsning ville også vært problematisk med tanke på å holde drift 

i stasjonen gjennom en ombyggingsperiode.  

 

Det er også gjort vurderinger av mulighetene for et AIS- anlegg på flere lokaliseringer nær 

eksisterende stasjonsbygning. I alle vurderte lokaliseringer vil et AIS anlegg ha innvirkning 

på drift av eksisterende anlegg, og innebære forberedende arbeider som krever utkobling. 

Kostnadskalkylen viser også ekstrakostnader på 50 MNOK ved et AIS anlegg sammenliknet 

med en utvidet stasjon for GIS anlegg. Basert på dette er derfor ikke mulighetene for et AIS 

anlegg vurdert nærmere. 

 

Flere muligheter for en utvidelse av eksisterende stasjon er vurdert. Basert på en vurdering av 

byggbarhet og muligheter for gjennomføring uten å skape problemer for eksisterende drift 

omsøkes en utvidet stasjon bestående av et utbygg mot vest for plassering av et innendørs GIS 

anlegg samt to nye transformatornisjer. I tillegg vil deler av eksisterende stasjon moderniseres 

med nye hjelpeanlegg og nytt kontrollanlegg slik at stasjonen kan tilfredsstille krav i 

beredskapsforskriften for klasse 2 stasjoner. 2 stk. jordslutningsspoler, som i dag står i 

Stokkeland, vil flyttes til en utvidet Vagle stasjon og plasseres i ledige nisjer/rom i stasjonen. 

 

Eksisterende ledig bryterfelt i 50 kV anlegget vil benyttes for innmating på 50 kV fra en av 

overgangstransformatorene. Anlegget kan da driftes med de to feltene til Stokkeland under 

montasjen. Når den første overgangstransformatoren er på drift, kan det ene Stokkelandsfeltet 

tas ut av drift og brukes til den andre transformatoren. Under hele byggefasen vil det på denne 

måten være to innmatinger på 50 kV til stasjonen.  
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Det samlede arealbehovet for en utvidet stasjon vil være ca. 11000 m2. Av dette utgjør 

stasjonstomt med vedlikeholdssone ca. 9600 m2 og areal for avkjørsel og adkomstvei ca. 1500 

m2. Stasjonstomten vil i hovedsak disponeres til bygg for koblingsanlegg mm, nisjer for 

transformatorer, innstrekkstativ/ kabelendemaster samt intern vei. Arealet vil gjerdes inne. I 

forbindelse med utvidelsen vil det være behov for utskifting av masser på stasjonsområdet. 

Dette vil mellomlagres i nærområdet og eventuelt transporteres bort til sluttdisponering. 

Midlertidig masselager vil være lokalisert til et større riggområde som er planlagt nær 

stasjonen. 

 

En situasjonsplan for et utvidet stasjonsområde basert på alternativ 2 for en fremføring av trase 

for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle, er vist i figur 4.3. En situasjonsplan for 

et utvidet stasjonsområde basert på alternativ 1 for en fremføring av trase for nye 132 kV 

forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle, er vist i figur 4.4.  
 

 
Figur 4.3. Utvidet Vagle transformatorstasjon, situasjonsplan ved alternativ 2 for en fremføring av trase 

for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle. 
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Figur 4.4. Utvidet Vagle transformatorstasjon, situasjonsplan ved alternativ 1 for en fremføring av trase 

for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle. 

 

4.3.1 Nytt gassisolert (GIS) koblingsanlegg 

En utvidet Vagle transformatorstasjon omsøkes med et nytt innendørs gassisolert 132 kV 

koblingsanlegg (GIS- anlegg). Isolasjonsmedium vil være SF6 gass, men stasjonen tilrettelegges 

for eventuell senere utskifting til et mer miljøvennlig isolasjonsmedium.  

 

Koblingsanlegget omsøkes fra oppstart med følgende felt: 

 

• 4 stk. bryterfelt for forbindelser (Fagrafjell – Vagle 1 og 2, Vagle – (Stokkeland) – 

Tronsholen og Vagle – (Stokkeland) - Ullandhaug)  

• 2 stk. transformatorfelt for 132/50 kV transformatorer 

• 1 stk. bryterfelt for sammenkobling av samleskinner 

• 3 stk. reservefelt 

 

Stasjonen tilrettelegges med plass for en eventuell senere utvidelse av koblingsanlegget.  

 

Koblingsanlegget planlegges med dobbelt samleskinne og gaffelkonfigurasjon med en 

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

Stasjonen omsøkes med 2 stk. nye transformatorer installert.  

 

• 1 stk. 160 MVA overgangstransformator med omsetning 132/50 kV 

• 1 stk. 160 MVA overgangstransformator med omsetning 132/50 kV (for Statnett) 

 

I tillegg vil det installeres jordslutningsspoler for hver av transformatorene. Disse flyttes fra 

dagens Stokkeland stasjon. Det vil også installeres to nye stasjonstransformatorer i stasjonen. 

 

4.3.3 Bygg 

Nye deler av stasjonsbygget (bygg for GIS anlegget) vil oppføres etter gjeldende byggeteknisk 

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

i en etasje, og i tillegg etableres det en kabelkjeller. Transformatornisjer plasseres mot sør.  

 

Utseendemessig vil et nytt bygg tilpasses dagens stasjon, jfr. figur 4.5-4.6. Ytterligere 

illustrasjoner av stasjonen fra ulike innsynsperspektiver er vist i vedlegg 9. Endelig utforming 

vil beskrives i miljø-, transport- og anleggsplan (MTA plan) for prosjektet. 

 

 
Figur 4.5. Ny Vagle transformatorstasjon, foreløpige fasadetegning (sett fra sørøst). Basert på alternativ 

1 for en fremføring av trase for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle. 
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Figur 4.6. Ny Vagle transformatorstasjon, foreløpige fasadetegning (sett fra sørøst). Basert på alternativ 

2 for en fremføring av trase for nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle. 

4.4 NYE 132 KV FORBINDELSER FAGRAFJELL – VAGLE OG VAGLE - 

STOKKELAND 
I planleggingen av traseer for de nye forbindelsene er det lagt til grunn følgende tekniske 

føringer:  

• Føringene fra St.meld. 14 (2011-12). Dette betyr at traseen er planlagt som luftledning. 

Jordkabel omsøkes kun internt på stasjonsområdet.  

• Det er søkt å finne traseer med færrest mulig vinkler, da vinkelpunkter vil øke både 

kostnader og synlighet. 

 

Videre er det lagt vekt på spesielt følgende forhold: 

 

• Finne en trase i god avstand fra boliger, barnehager, skoler o.l. 

• Vernede områder (naturreservat o.l.) skal unngås dersom mulig. 

• Større kulturminneflater skal unngås dersom mulig. 

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder skal unngås dersom mulig. 

• Populære turområder skal unngås dersom mulig. 

 

Det er krevende å finne gode traseer i det aktuelle området. Dette fordi eksisterende og 

planlagt infrastruktur legger begrensninger på mulig traseføring. Nye forbindelser må krysse 

under eksisterende 300 kV forbindelser både ved Eikelandsmyra og ved Stokkeland.  

 

Statnett SF har konsesjonssøkt en ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell samt etablering av 

en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Sandnes/ Time kommuner. Prosjektet innebærer 

også omlegging av en av de eksisterende 300 kV forbindelsene fra Fagrafjell mot Bogafjell.  

Som følge av planene for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell planlegger Statnett også 
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en søknad om riving av eksisterende anlegg i Stokkeland transmisjonsnettstasjon. Søknaden 

vil innebære bl.a. fjerning av eksisterende 300/ 132 kV og 300/50 kV transformatorer samt 

riving av bryter- og linjefelt. I tillegg må de to eksisterende enkeltkurs 300 kV forbindelsene 

inn mot Stokkeland kobles sammen med dobbeltkursforbindelsen ut av Stokkeland mot 

Bærheim. 

 

Lyse Elnett planlegger også en ny 132 kV forbindelse mot Jærnettet. Denne vil måtte krysse 

gjennom området, og planlegges delvis parallelført med traseer mellom Fagrafjell og Vagle.  

 

Traseplanleggingen har også så langt som mulig tatt høyde for Statens Vegvesen sine planer 

om en tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 Foss-Eikeland og E39 på Bråstein. Strekningen er 

andre etappe av fellesprosjektet tverrforbindelsen mellom Jæren og E39. Planen foreslår fem 

ulike traseer, tre i en korridor nord for Figgjoelva og to i korridor sør for Figgjoelva. 

 

Nye linjetraseer ble i første omgang vurdert basert på kartstudier. Det har videre vært 

gjennomført et forprosjekt for å vurdere detaljene nærmere. I denne prosessen har det bl.a. 

vært dialog med Statens Vegvesen og med Statnett for å finne løsninger som best kan ivareta 

de ulike hensyn i området. 

 

Det er kun omsøkt enkeltkursforbindelser på de aktuelle strekningene. På grunn av 

kritikaliteten for forbindelsene Fagrafjell – Vagle er ikke dobbeltkurs vurdert på denne 

strekningen. Mulighetene for en dobbeltkurs forbindelse har vært vurdert for strekningen 

Vagle – Stokkeland. Også her vil ledningene være kritisk for forsyningssikkerheten. I tillegg 

vil det med en dobbeltkursforbindelse være svært vanskelig å passere eksisterende 300 kV 

forbindelse med Stokkeland, slik at en dobbeltkurs ville måtte utføres som planoppheng. 

Kostnadsbesparelsen ved en dobbeltkurs løsning ville være i størrelsesorden 11%, men gi en 

betydelig mer krevende passering av eksisterende anlegg. Samtidig er avstanden mellom de 

to enkeltkursforbindelsene redusert til et minimum på denne traseen slik at arealbesparelsen 

vil være liten. Basert på en teknisk og kostnadsmessig vurdering er derfor ikke en dobbeltkurs 

løsning mellom Vagle og Stokkeland videreført.  

 

4.4.1 Traseløsninger Fagrafjell - Vagle 

Det har vært begrenset med muligheter for å vurdere alternative løsninger på strekningen 

mellom Fagrafjell og Vagle. Strekningen er relativt kort, og mulighetsrommet er begrenset av 

behovet for kryssing av eksisterende 300 kV ledninger i området.  

 

I dag går det to 300 kV ledninger i området, men disse er ikke parallelført før man kommer 

frem til Helgalandsfjellet. I forbindelse med etableringen av en ny transmisjonsnettstasjon vil 

imidlertid den østligste av disse legges om slik at ledningene parallellføres fra Fagrafjell mot 

nord. 

 

Omsøkte planer for en ny Fagrafjell stasjon viser at 132 kV anlegget er orientert i det 

nordøstlige hjørnet av stasjonen. Dette betyr at det er naturlig å føre de to nye 132 kV 

forbindelsene ut av stasjonen og mot nord på østsiden av 300 kV forbindelsene. Det er lagt til 

grunn parallellføring, for å redusere de samlede inngrep av eksisterende, omlagte og nye 

forbindelser. Det er i traseplanleggingen også tatt høyde for at det kan føres ytterligere en 132 
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kV forbindelse mot Jærnettet i det samme området. Det er ikke vurdert alternative 

traseløsninger i dette området. 

 
Figur 4.7. Omsøkt trase på strekningen Fagrafjell - Eikelandsmyra 
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Ved Eikelandsmyra krysser ledningene under 300 kV forbindelsene. Det er begrenset med 

muligheter for å gjennomføre disse kryssingene på grunn av nødvendigheten av tilstrekkelig 

overhøyde til 300 kV ledningene. Samtidig vil disse to 132 kV forbindelsene være kritiske med 

tanke på forsyningssikkerhet. Det er derfor ønskelig å gjennomføre kryssing på to ulike steder 

for å redusere risiko for at eventuelle hendelser med 300 kV forbindelsene kan påvirke 132 kV 

forbindelsene. Videre tar traseføringen også hensyn til de tre nordlige alternativene for 

tverrforbindelsen samt mulighetene for en ny 132 kV forbindelse mot Jærnettet. 

 

De to traseene samles igjen i området øst for Arafjellet, og herfra parallellføres de to 132 kV 

forbindelsene inn til Vagle transformatorstasjon. Det er i dette området vurdert to ulike 

trasealternativer, hhv. nord (alternativ 1) og sør (alternativ 2) for Rabnafjellet. Kostnadene for 

de to alternativene i dette området vurderes å være i samme størrelsesorden. 

 

Alternativ 1 vil her kunne fremføres uten å påvirkes av hvilken utbyggingsløsning som velges 

for en tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 Foss-Eikeland og E39 på Bråstein.  

 

Alternativ 2 vil kunne komme i konflikt med de to nordligste alternativene for 

tverrforbindelsen, da dette alternativet legger til grunn en mast plassert over innslagspunktet 

for tunnelen. Det er imidlertid ikke gjort detaljplanlegging av veien i dette området, og en 

betydelig mengde løsmasser i området kan medføre en mer omfattende veiskjæring enn hva 

som foreløpig er lagt til grunn. En mast plassert over innslaget kan dermed medføre konflikt 

dersom dette skulle bli situasjonen. Samtidig er dette mastepunktet viktig for å kunne følge 

terrenget på en naturlig måte, samt sikre en god innføring til Vagle stasjon. Det har vært gjort 

en vurdering av om det kan være mulig å trekke det aktuelle mastepunktet mot sørøst for å 

redusere denne konflikten. Dette er teknisk mulig, men på grunn av utformingen av terrenget 

vil dette øke høyden på den aktuelle masten fra ca. 25 m til nærmere 40 m. Dette vil øke 

kostnadene ved alternativet betydelig, samt øke de negative visuelle virkningene. 

 

Basert på ovenstående velger Lyse Elnett å omsøke begge mulige alternativer i dette området. 

Alternativene, slik de er omsøkt, vurderes å være likeverdige rent teknisk og kostnadsmessig. 

Alternativ 1 vurderes imidlertid å gi noe større ulemper for landskap, bomiljø og friluftsliv 

enn alternativ 2. Samtidig tilrettelegger alternativ 2 bedre for en fremtidig parallellføring med 

ytterligere en 132 kV forbindelse til Jærnettet, slik at infrastrukturen samles mest mulig i et 

viktig nærfriluftsområde. Dersom man velger et midtre trasealternativ for tverrforbindelsen, 

dvs. vei i dagen, vil alternativ 2 medvirke til å samle de totale inngrep i området.  

 

Alternativ 2 kan imidlertid gi konflikt med tverrforbindelsen dersom man velger de nordlige 

tunnelalternativene for denne forbindelsen. Det er usikkert om denne konflikten er reell, da 

dette både vil avhenge av løsningsvalg for strekningen, omfanget av løsmasser i området samt 

metode for håndtering av disse løsmassene. Det kan eventuelt være mulig å bygge en 

løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og fjell i området, men dette må forventes å øke 

kostnadene ved veianlegget. 

 

På grunn av usikkerheten med planene for tverrforbindelsen, samt at alternativ 2 vurderes å 

gi en bedre løsning for området totalt sett, velger Lyse Elnett å prioritere alternativ 2 foran 

alternativ 1. 
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Figur 4.8. Omsøkte løsninger på strekningen Eikelandsmyra - Vagle 

 

4.4.1.1 Vurderte jordkabelalternativer Fagrafjell – Vagle 

Det er betydelige landskaps- og friluftsinteresser i området mellom Fagrafjell og Vagle. Det er 

derfor gjort en teknisk-økonomisk vurdering av mulige kabelalternativer som alternativ til 

luftledning for forbindelsene mellom Fagrafjell og Vagle.  

 

Det er vurdert fire ulike alternativer for føring av kabel mellom Fagrafjell og Vagle. Ett av 

alternativene omfatter en ren kabelløsning, mens tre alternativer omfatter luftledning på deler 

av strekningen (figur 4.9). 
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Figur 4.9. Vurderte alternativer for jordkabelløsninger mellom Fagrafjell og Vagle.  

 

Alle kabelalternativene medfører en vesentlig høyere kostnad enn luftledningsalternativet. 

St.meld. 14 (2011-12) legger stor vekt på kostnadselementet når det gjelder vurderinger av når 

jordkabel kan og bør benyttes i strømnettet. Tabell 4.1 gir en sammenstilling av forventede 

kostnader ved ulike alternativer for forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle. I 

kostnadsestimatet for kabel er det ikke tatt høyde for at det vil være behov for 

kompenseringsanlegg for reaktiv effekt dersom det skal legges kabel av de aktuelle lengder. 

Kostnadene for slike anlegg kan grovt anslås til 15 MNOK for de aktuelle forbindelsene. 

 

Tabell 4.1. Kostnadssammenstilling, ulike alternativer Fagrafjell – Vagle (MNOK 2017).  

Alternativ  Estimert kostnad 

Luftledning Luftledning Fagrafjell - Vagle 44 

Jordkabel alt 1 Jordkabel Fagrafjell - Vagle 116 

Jordkabel alt 2 Luftledning til Eikelandsmyra Sør, jordkabel 

Eikelandsmyra - Vagle 

100 

Jordkabel alt 3 Luftledning til Eikelandsmyra Nord, jordkabel 

Eikelandsmyra - Vagle 

111 

Jordkabel alt 4 Luftledning til Eikelandsmyra, jordkabel i separate 

føringsveier 

105 

 

Basert på en samlet vurdering av tekniske og kostnadsmessge forhold velger derfor Lyse 

Elnett ikke å omsøke jordkabelløsninger på hele eller deler av strekningen mellom Fagrafjell 
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og Vagle. En omfattende kabling i området vil bl.a gi høye jordstrømmer, noe som vil kreve at 

eksisterende jordingssystem bygges om. Dette vil det være små muligheter til å gjennomføre 

innenfor det tidsrom som er aktuelt.  

 

4.4.2 Traseløsninger Vagle – Stokkeland 

Mellom Vagle og Stokkeland er det kort avstand, og styrende for traseføringen er eksisterende 

50 kV og 300 kV kraftledninger. Fra Vagle transformatorstasjon føres traseen mot nord, vest 

for eksisterende 50 kV ledninger. Etter hvert vinkles traseen noe mot nordvest, og bort fra 

eksisterende forbindelser. Hovedårsaken til dette er krysningspunktet mellom de nye 

forbindelsene og eksisterende 300 kV forbindelser.  

 

Det er krevende å finne et egnet krysningspunkt med eksisterende 300 kV forbindelser i 

området, men det synes å være mulig å krysse under dobbeltkursforbindelsen med 

luftledning. Det kan være behov for at man benytter skråtravers på den ene av de to 

forbindelsene akkurat i krysningspunktet. Statnett har bedt om at det vurderes en 

jordkabelløsning ved krysningen. Dette er en løsning som trolig vil lette gjennomføringen 

knyttet til riving av Stokkeland stasjon, men som vil ha tekniske og kostnadsmessige ulemper 

for de nye forbindelsene. Kostnadene ved en kabelløsning er estimert til ca. 7 MNOK (kabling 

av én av de to forbindelsene). Basert på en samlet vurdering velger derfor Lyse Elnett å omsøke 

en krysning basert på luftspenn i det aktuelle området. 

 

Traseen vil også ha nærføring til Ålgårdbanen. Basert på dialog med Bane Nor er det 

fremkommet en trase som unngår kryssinger av banen. Bane Nor har videre påpekt at det kan 

være mulig at banen på et gitt tidspunkt vil elektrifiseres. Det er tatt høyde for dette gjennom 

at traseen er planlagt i slik avstand at dette vil være mulig innenfor gjeldende krav til 

separasjonsavstand. Det har vært et ønske fra Bane Nor at den nærmeste linetråden på de nye 

luftledningene i dette området merkes med høyspentskilt. Lyse Elnett mener at det ikke vil 

være hensiktsmessig å utføre dette før en elektrifisering eventuelt er besluttet. Slik merking 

kan eventuelt gjennomføres på et senere tidspunkt.  

 

Fra krysningspunktet føres traseen inn på innstrekkstativet på 132 kV bryteranlegget i 

Stokkeland, hvor forbindelsene loopes sammen med eksisterende forbindelser Stokkeland- 

Ullandhaug og Stokkeland – Tronsholen. Omsøkt trase på strekningen er vist i figur 4.10 og 

vedlegg 3. Det er begrensede muligheter for fremføring av trase i dette området, og det er ikke 

vurdert alternative traseløsninger for disse forbindelsene.  

 

Fra grunneiere og naboer i området har det kommet innspill på at jordkabel bør vurderes på 

denne strekningen, av hensyn til at området allerede i dag er et viktig grønt- og friluftsområde 

og at det kan bli et viktig også i videre byutvikling. Man mener i den sammenheng også at nye 

luftspenn vil innebære vesentlige begrensninger for en god fremtidig utvikling av området.   

 

Jordkabling vil redusere de rent visuelle konsekvensene av tiltaket, og vil også redusere 

omfanget av det båndlagte beltet i området. Vurderinger knyttet til jordkabling av én av 

forbindelsene fra krysningspunktet mellom eksisterende 300 kV dobbeltkursforbindelse frem 

til tilkoblingspunktet på Stokkeland viser kostnader på ca. 7 MNOK for denne forbindelsen. 

Det er derfor rimelig å anta at ekstrakostnadene ved kabling av begge forbindelser på 

strekningen vil være minimum 25-30 MNOK høyere enn ved bruk av luftlinje. Lyse Elnett har 
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ikke sett at fordelene oppveier de kostnader og tekniske ulemper som jordkabling medfører, 

og omsøker derfor ikke en slik løsning.  

 

 
Figur 4.10. Omsøkt trase på strekningen Vagle – Stokkeland 
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4.4.3 Utforming 

Det finnes en rekke mulige utforminger av enkeltkurs 132 kV master og materiell. På grunn 

av størrelser og dimensjoner er ikke tremaster vurdert som aktuelle. De fleste mastene vil 

måtte dimensjoneres som vinkel- og forankringsmaster, og det er relativt få som vil være rene 

bæremaster. Dette betyr at det er få master hvor kompositt kan være et aktuelt materiale. For 

å sikre en enhetlig utforming har en derfor både på Fagrafjell – Vagle og Vagle – Stokkeland 

valgt å omsøke løsninger kun med stålmaster. 

 

4.4.3.1 Fagrafjell – Vagle 

Det har vært vurdert flere mulige tekniske løsninger for mastetyper på strekningen mellom 

Fagrafjell og Vagle transformatorstasjoner. Etter en samlet vurdering konsesjonssøkes bruk av 

innvendig bardunerte gittermaster (figur 4.11). En slik løsning gir noe større fotavtrykk og 

trasebredde enn f.eks. trekantoppheng, men i det aktuelle tilfellet vil det ikke være mulig å 

krysse under eksisterende 300 kV forbindelser med trekantoppheng. Mastene vil imidlertid 

bli noe lavere, og dermed mindre visuelt dominerende, enn ved trekantoppheng. 

Dominerende for det visuelle inntrykket i området vil være Statnett sine 300 kV forbindelser, 

og den omsøkte mastetypen er den som best vil harmonere med inntrykket av Statnett sine 

master.  

 

Det er vurdert at planoppheng gir mindre kollisjonsrisiko for fugl, noe som kan være spesielt 

viktig i det aktuelle området bl.a. i kryssingen av Figgjoelva.  

 

Høyden på linetrådene vil ikke være til hinder for vanlig landbruksdrift i området. Typisk 

avstand mellom mastepunktene vil være 200-300 m.  

 

 
Figur 4.11. Omsøkt mastebilde Fagrafjell – Vagle (forankingsmast til venstre, bæremast til høyre).  
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Lyse Elnett søker konsesjon for å strekke og benytte trådtype 865-Al59 (legert aluminiumsline) 

på forbindelsen. Forbindelsen planlegges med to overliggende jordtråder der minst en av disse 

vil ha innlagt fiber for kommunikasjon.  

 

På Fagrafjell vil hver av forbindelsene gå ut fra et planlagt innstrekkstativ inne på 

stasjonsområdet. Forbindelsene vil termineres i separate kabelendemaster eller innstrekkstativ 

inne på området til en utvidet Vagle transformatorstasjon. Eksempel på utforming av et 

innstrekkstativ er vist i figur 4.12. 

 

 

 

Figur 4.12. Mulig utforming av innstrekkstativ 

 

Innstrekksstativ gir noen fordeler sammenlignet med kabelendemaster. Det vil være enklere 

å føre flere kabelsett opp i stativet og samtidig overholde gode avstander mellom kabelsettene. 

Dette kan ha betydning ved at ikke alle kabelsettene blir berørt ved en feil/brann på det ene 

settet, samt at det kan være enklere og raskere å utføre reparasjonsarbeid. En kabelendemast 

på sin side kan se noe ryddigere ut og kan dermed være et bedre valg med tanke på estetikk.  

 

Tabell 4.2 oppsummerer de tekniske egenskapene til hver av forbindelsene Fagrafjell - Vagle. 
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Tabell 4.2. Tekniske data for hver av forbindelsene Fagrafjell - Vagle 

Traselengde 3,2 km  

Gjennomsnittlig høyde til 

travers 

16 m 

Strømførende liner 3 stk. legert aluminium 865-Al59 (ca. 1800 A v/ 20 oC) 

Toppliner 1 stk. OPGW + 1 stk.AACSR Goll eller tilsvarende 

Mastemateriale vinkel- og 

bæremaster 

Gittermast av vinkeljern med betongfundament  

Faseavstand 11 m mellom ytterfaser  

Isolasjonsnivå 145 kV  

Isolatortype Isolatorer av herdet glass  

Nødvendig rettighetsbelte Ca. 31 m bredde totalt ved separate enkeltkursforbindelser 

Ca. 57 m bredde ved to parallelle enkelkursledninger  

 

4.4.3.2 Vagle - Stokkeland 

Også for strekningen mellom Vagle transformatorstasjon og Stokkeland har det vært vurdert 

ulike utforminger av mastene.  Etter en samlet vurdering konsesjonssøkes bruk av Kone 

stålrørmaster med planoppheng (figur 4.13). En slik løsning gir noe større fotavtrykk og 

trasebredde enn f.eks. trekantoppheng. Det er ikke mulig å krysse eksisterende 300 kV 

forbindelse med bruk av trekantoppheng. Mastene vil bli noe lavere, og dermed mindre 

visuelt dominerende, enn ved trekantoppheng. Høyden på linjene vil ikke være til hinder for 

vanlig landbruksdrift i området. Typisk avstand mellom mastepunktene vil være 200-300 m.  

 

 
Figur 4.13. Omsøkt mastebilde Vagle – Stokkeland.  
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Lyse Elnett søker konsesjon for å strekke og benytte trådtype 685-Al59 (legert aluminiumsline) 

på forbindelsene. Forbindelsene planlegges med to overliggende jordtråder der minst en vil 

ha innlagt fiber for kommunikasjon.  

 

Forbindelsene vil gå ut fra en kabelendemast eller innstrekkstativ inne på området til en 

utvidet Vagle transformatorstasjon. Eksempel på utforming av et innstrekkstativ er vist i figur 

4.12. Forbindelsene vil loopes sammen med eksisterende forbindelser via eksisterende 

innstrekkstativ i 132 kV anlegget på Stokkeland. 

 

Tabell 4.3 oppsummerer de tekniske egenskapene til hver av forbindelsene Vagle – 

Stokkeland. 

 

Tabell 4.3. Tekniske data for hver av forbindelsene Vagle - Stokkeland 

Traselengde 1 km  

Gjennomsnittlig høyde til travers 14 m  

Strømførende liner 3 stk. legert aluminium 685-Al59 (ca. 1600 A v/ 20 oC) 

Toppliner 1 stk. OPGW + 1 stk.AACSR Goll eller tilsvarende 

Mastemateriale vinkel- og 

forankringsmaster 

Kone stålrørsmaster med betongfundament  

Faseavstand 10 m mellom ytterfaser 

Isolasjonsnivå 145 kV  

Isolatortype Isolatorer av herdet glass  

Nødvendig rettighetsbelte Ca. 48 m bredde ved to parallelle enkelkursledninger  

 

4.4.3.3 Jordkabel 

Fra kabelendemast eller innstrekkstativ vil forbindelsene føres inn/ ut av kabelkjeller i en 

utvidet Vagle stasjon gjennom et jordkabelanlegg plassert inne på tomteområdet. 

Kabelanleggene vil forlegges i en ventilert kulvert, og det etableres en kulvert pr. 

linjeforbindelse. 

 

Kabelanlegget for hver av forbindelsene omsøkes som 1600 mm² PEX (=plast) isolert kabel 

med isolasjonsnivå 145 kV. Endelig detaljprosjektering vil avgjøre om det vil være behov for 

ett eller to kabelsett pr. forbindelse. Lyse Elnett har denne type kabel som standard i nettet, 

noe som letter tilgangen til reservemateriell og opplæring av mannskap.  

 

Total lengde på kabelanlegget vil for hver av forbindelsene Fagrafjell- Vagle vil være ca. 70-

100 m., mens den for hver av forbindelsene Vagle – Stokkeland vil være ca. 25-50 m.  

 

4.5 RIVING AV 132 KV BRYTERFELT I STOKKELAND STASJON 

Etter at nye anlegg er bygget og satt i drift vil to eksisterende bryterfelt (figur 4.14) i Stokkeland 

tas ut av drift. Tidspunktet for når disse kan fysisk fjernes må samkoordineres med Statnett 

sine videre planer for Stokkeland stasjon.  
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Figur 4.14. Lyse Elnett sine to bryterfelt på Stokkeland stasjon. 

 

Lyse Elnett eier også flere andre bygg/anlegg på Stokkeland som ikke omfattes av 

anleggskonsesjon. I utgangspunktet vil også disse kunne fjernes etter at Statnett har revet sine 

anlegg i stasjonen. Dette gjelder bl.a stasjonsbygning, bygg for stasjonstransformatorer og 

garasjeanlegg (figur 4.15). 
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Figur 4.15. Lyse Elnett bygg/anlegg som vil kunne rives etter at Stokkeland er nedlagt som 

transmisjonsnettpunkt.   

 

4.6 RIVING AV EKSISTERENDE 50 KV DOBBELTKURS FORBINDELSE 

STOKKELAND - VAGLE 

Etter at nye anlegg er bygget og satt i drift vil det ikke være behov for eksisterende dobbeltkurs 

50 kV forbindelse mellom Stokkeland og Vagle. Denne er den nyeste av de to 

dobbeltkursledningene inn til Vagle, og det pågår vurderinger av om denne fortsatt skal 

benyttes og sløyfes sammen med dobbeltkurs 50 kV Tronsholen – Vagle i området ved 

Stokkeland stasjon. Dette vil da i stedet kunne åpne for riving av den østligste av de to 

dobbeltkursforbindelsene inn mot Vagle, noe som vil være positivt i forhold til å kunne frigjøre 

arealer. Når disse vurderingene er gjennomført vil riving omsøkes i en egen søknad.  

 

4.7  22 KV FORBINDELSER 

Det går flere kabler ut fra det eksisterende 22 kV koblingsanlegget i Vagle stasjon, og disse må 

legges om internt på stasjonsområdet som følge av anleggsarbeidet. Som følge av behov for å 

etablere riggplasser langs traseen vil det også være behov for å kable eksisterende luftspenn 

bl.a. langs Figgjoelva. Dette vil gjennomføres innenfor rammene av eksisterende 

områdekonsesjon. 

 

4.8 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

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

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

tilgang til ledningstraseen via veier og terrengtransport.  
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Riggområdene vil være fra ca. 2 til 4 dekar, men det vil også være behov for enkelte større 

områder (over 10 daa.). Riggområdene vil bli benyttet til blant annet lagring av materiell og 

premontering av masteseksjoner for videre transport ut i ledningstraseen. De vil også bli brukt 

som helikopterplasser for transport til og fra anleggsarbeidet i traséen, og som utgangspunkt 

for transport av kjøretøyer, der transport på bakken er hensiktsmessig. Noen riggområder vil 

bli brukt som vinsj og/ eller trommelplasser i forbindelse med oppstrekking av linene. På noen 

av riggområdene kan det bli etablert brakkerigger. 

 

Omsøkte veier og riggområder som vist i tabell 4.4 og 4.5 samt figur 4.15-4.17, jfr. også vedlegg 

5-7. 

 

Tabell 4.4. Omsøkte rettigheter, veier og kjørespor. Lyse Elnett omsøker bruk/opprusting i tråd med 

beskrivelsen i kolonnen "bruk av vei". Veinummer i tabellen henviser til tilsvarende nummer på kart 

for den enkelte vei. 

Veinummer Område Bruk av vei 

1 Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

1A Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

1B Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

2 Stokkaland/Vaglefjellet Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

2A Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

2A1 Stokkaland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

2B Vaglefjellet Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

3 Stokkaland Bruk av midlertidig vei (omsøkes etablert av Statnett) 

4 Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

4A Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

5 Foss-Eikeland/Eikelandsmyra Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

5A Foss-Eikeland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

5B Eikelandsmyra Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

5C Eikelandsmyra Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

6 Nordre Kalberg/Sandskallen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

6A Sandskallen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

 

Tabell 4.5. Omsøkte rettigheter, midlertidige riggområder. Riggplassnummer i tabellen henviser til 

tilsvarende nummer på kart for det enkelte område. 

Riggplassnummer Område Beskrivelse 

1 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite 

2 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite/myrområde 

3 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite 

4 Vaglefjellet Midlertidig riggområde på innmarksbeite 

5 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på innmarksbeite 

6 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde i skog 

7 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på dyrka mark/skog 

8 Bekkjene Midlertidig riggområde på innmarksbeite 

9 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde på dyrka mark 

10 Eikelandsmyra Midlertidig riggområde i skog 
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Figur 4.15. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Fagrafjell - Eikelandsmyra 

 



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon  

 

    side 42 av 121  

 
Figur 4.16. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Eikelandsmyra - Vagle 
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Figur 4.17. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Vagle - Stokkeland 

4.9 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. Nedenfor gis 

derfor bare en generell beskrivelse av behovet. I forkant av byggestart vil det utarbeides en 
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egen miljø-, transport- og anleggsplan som nærmere beskriver detaljene i hvordan 

utbyggingen skal foregå samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å unngå eller redusere 

negative virkninger. Denne planen vil sendes på høring til berørte parter, og skal godkjennes 

av NVE før anleggsstart.  

 

4.9.1 Utvidet Vagle transformatorstasjon 

Det forventes en byggetid på om lag 1 år fra oppstart av grunnarbeider til ferdig idriftsatt 

anlegg. Grunnarbeidene forventes å ha en varighet på inntil 1/2 år og vil innebære 

anleggsvirksomhet med massutskifting, graving/sprenging, støping av transformatorsjakter/ 

fundamenter og tungtransport. De elektrotekniske anleggene forventes å bli produsert ved 

fabrikker i Norge eller utlandet, for deretter å bli fraktet til Vagle for montasje på stedet. 

 

I driftsfasen vil stasjonen normalt være ubemannet, og kreve tilnærmet samme grad av 

vedlikehold og inspeksjon som stasjonen gjør i dag. Anleggene vil overvåkes fra Lyse Elnett 

sin driftssentral på Tronsholen i Sandnes kommune.  

 

4.9.2 Luftledning 

Materiell i form av mastedeler, liner, isolatorer, fundamenter/betong og anleggsutstyr som 

f.eks. lastebiler/gravemaskin og vinsjer, må fraktes til masteplassene. Der det er lett terreng vil 

det ved fundamentering og mastemontering i stor utstrekning bli benyttet bakketransport på 

eksisterende veier og i terrenget. På strekningen Fagrafjell-Vagle ligger det godt til rette for 

helikoptermontasje, noe som kan være positivt i forhold til å unngå terrengskader. Når det 

gjelder Vagle-Stokkeland er terrenget noe enklere, så her kan montasje med bruk av kran være 

mer aktuelt.  

 

Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier vil være aktuelt. Private 

veier forutsettes benyttet i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte 

mastepunktene. Transport utenfor traktor- og skogsbilvei vil foregå med terrengkjøretøy i 

ledningstraseen eller i terrenget fra nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre 

terrenginngrep for å tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. Når anlegget er i drift vil det 

foregå rutinemessig forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for eksempel rydding av 

vegetasjon. 

 

Det vil i driftsfasen normalt bli et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på ca. 10 meter fra 

ytterfasene av hver ledning. I skoghellinger og ved lange spenn kan byggeforbuds- og 

skogryddingsbeltet bli noe større. Figur 4.18 viser en illustrasjon av et typisk byggeforbuds- 

og ryddebelte for en 132 kV enkeltkursledning. 
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Figur 4.18. Typisk byggeforbuds- og skogryddingsbelte langs en 132 kV enkeltkurs luftledning. 

 

Mellom Vagle og Stokkeland vil det bygges to 132 kV luftledninger i parallell. Avstanden 

mellom disse er, på grunn av fremkommelighet, redusert til et minimum. Det totale 

rettighetsbeltet for disse forbindelsene vil normalt bli ca. 48 m. På deler av strekningen vil 

dette komme i tillegg til rettighetsbelter knyttet til eksisterende 50 kV dobbeltkursforbindelser. 

 

Når det gjelder forbindelsene mellom Fagrafjell og Vagle vil disse delvis parallellføres. 

Normalt rettighetsbelte vil da være ca. 57 m. Der disse forbindelsene føres parallellt med 

420/300 kV forbindelser vil rettighetsbeltet være som vist i figur 4.19. 

 

 
Figur 4.19. Lyse Elnett rettighetsbelte der hvor nye 132 kV forbindelser parallellføres med 

transmisjonsnettforbindelsene fra Fagrafjell mot nord. 

 

4.9.3 Jordkabel 
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.  

 

Sikringssonen for kabelanlegg Fagrafjell - Vagle og Vagle - Stokkeland vil i sin helhet befinne 

seg innenfor stasjonsområdet på Vagle.  
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4.10 RISIKO OG SIKKERHET 

Det har vært gjort en foreløpig risikoanalyse av de omsøkte løsningene. Denne har ikke 

identifisert hendelser som tilsier at trasealternativ eller stasjonsplassering bør endres. De 

risikoreduserende tiltak som ble identifisert i analysen vurderes som gjennomførbare, og vil 

følges opp videre.  

 

Det er definert aktsomhetsområder for flom rundt vassdragene i området, bl.a. 

Stokkelandsvatnet og Figgjoelva. Disse sonene vil hensyntas ved plassering av master og 

infrastruktur. 

 

4.11 TIDSPLAN 

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

framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen er vist i tabell 4.6. Selve byggeperioden 

planlegges å vare i ca. 2 år.  

 

Driftsettelse av forbindelsene Fagrafjell - Vagle vil være avhengig av ferdigstillelse av 

Fagrafjell stasjon, foreløpig antatt ca. 2023.  

 

Tabell 4.6. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen.  

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Konsesjonsbehandling (NVE)       

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging 
    

  

Byggeperiode       

Idriftsettelse                           

 

4.12 KOSTNADER 

De forventede investeringskostnader for tiltaket er oppsummert i tabell 4.7. Estimatene har 

en usikkerhet på +/- 20%.  

 

Tabell 4.7. Forventede investeringskostnader for tiltaket. Alle tall i MNOK2018 

Kostnadselement Kostnad 

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle 

Nye 132 kV forbindelser Vagle - Stokkeland 

43 

15 

Utvidet Vagle transformatorstasjon  143 

Riving 2 stk bryterfelt i Stokkeland 

Totalt 

4 

205 

 

Årlige driftskostnader er anslått til ca. 3 MNOK2018. 
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5. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

Dette kapittelet inneholder en vurdering av konsekvensene ved gjennomføring av prosjektet. 

For flere av utredningstemaene finnes egne underlagsrapporter: 

 

Engedal, Ø. (2017). Konsekvensutgreiing. Nye 132 kV forbindelsar Fagrafjell – Stokkeland. Tema 

kulturminne og kulturmiljø. Rådgjevande Arkeologar. Rapport 2017. 

Tysse, T. (2017). Konsekvenser for naturmangfold ved etablering av 132 kV ledninger Fagrafjell – 

Stokkeland. Ecofact rapport: 593.  

Hytteborn, Å. (2017). Ny 132 kV Fagrafjell – Stokkeland. Fagrapport jord- og skogbruk. Norconsult. 

Rapport, 2017.  

Hettervik, G.K. (2018). Nye strømlinjer Fagrafjell - Stokkeland. Landskap, friluftsliv, reiseliv. 

Rambøll. Rapport, 2018. 

 

Disse underlagsrapportene utgjør vedlegg til søknaden, og er tilgjengelig på følgende 

nettadresse: https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle. Underlagsrapportene vil også bli gjort 

tilgjengelig på NVE sine nettsider i forbindelse med høring av søknaden. Det vises til disse 

rapportene for en nærmere beskrivelse av datagrunnlag, utredningsmetodikk mv.  

 

Hovedbildet er at ingen av de omsøkte løsningene har miljøvirkninger som anses så 

omfattende at de ikke bør bygges. Eventuelle avbøtende tiltak for ytterligere å redusere 

miljøvirkningene er nærmere omtalt i kap. 8. 

 

I forbindelse med Statnett sine planer om en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell er det 

imidlertid fremmet innsigelse fra Rogaland Fylkeskommune og Riksantikvaren knyttet til 

konflikter med kulturminner og kulturmiljø ved Fagrafjell. Nye 132 kV kraftledninger 

Fagrafjell - Vagle vil kunne forsterke denne konflikten.  

 

5.1 LANDSKAP OG OPPLEVELSESVERDI 

Virkningen på landskapet, og da spesielt opplevelsesverdien av fine natur- og kulturlandskap, 

er ofte vurdert som den viktigste negative virkningen av kraftledninger. En 132 kV luftledning 

har såpass store dimensjoner at den kan virke dominerende i åpne landskapsrom.  

 

Mye av konfliktene knyttet til kraftledninger har vært relatert til at de bryter med landskap og 

estetiske verdier. Inntrykket og opplevelsen av kraftledninger i landskapet er preget av 

verdigrunnlag, holdninger, interesser, kunnskap og psykologiske aspekter. Konfliktaspektene 

ved kraftledninger i landskapet er knyttet til både den estetiske opplevelsen og bevaring av 

landskapsverdier. Forholdet til landskapet og omgivelsene er en viktig faktor for mange. Slik 

sett vil grad av berørthet for den enkelte kunne være veldig forskjellig. En landskapsanalyse 

kan følgelig ikke være representativ for hvordan kraftledningen i landskapet oppfattes av den 

enkelte bruker, og vil måtte fokusere på hvordan ledningen er tilpasset landskapet, 

landskapets sårbarhet og rent estetiske forhold. 

 

Landskapstype og landskapets karakter har stor betydning for den virkning en kraftledning 

vil ha på landskapet. Generelt sett vil åpne landskap være mer sårbart for inngrep av denne 

kategori enn et landskap med skiftende topografi. Virkningene er imidlertid ikke absolutte, da 

https://www.lysenett.no/fagrafjell-vagle
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landskapets inngrepsstatus og utformingen av inngrepene har stor betydning for hvordan et 

nytt tiltak vil påvirke landskapet.  

 

I skogsterreng vil ryddegaten i skogen kunne bli den mest dominerende landskapsvirkningen. 

Master, liner og isolatorer (glass) vil, i alle fall mens anleggene er nye, kunne skinne i sollyset, 

avhengig av innfallsvinkelen for lyset. 

 

Det aktuelle området for nye ledningstraseer ligger hovedsakelig innenfor den småkuperte 

landskapsregionen dal- og heilandskap, med en gradvis overgang til det åpne og storskala 

Jærlandskapet. I sør dominerer åpne morenebakker, hvor en rekke karakteristiske og bølgende 

former gjør landskapet særpreget og storslagent. Overgangen fra morenelandskapet til det 

åpne dalrommet hvor Eikelandsmyra danner flaten i rommet, omkranset av markerte 

bergkoller og -rygger, gir området variasjon. 

 

  

Et småbølgete dal- og heilandskap preger området. 
 

  

Bølgete morenelandskap på Fagrafjell. 

  

Et småkupert lågheilandskap med Figgjoelva 

som dominerende landskapselement. 

Figgjoelva er et svakt slyngende elveløp som renner forholdsvis stille gjennom landskapet, og 

et viktig element som tilfører landskapet god dynamikk. Elven binder sammen 
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lågheilandskapet i øst med slettelandskapet i vest, og er særlig fremtredende der den renner 

langs ytterkanten av landskapsrommet rundt Eikelandsmyra. Et bredt belte langs elven er 

prioritert i rapporten «Vakre landskap i Rogaland». Utover dette finnes enkelte små og 

middels store vann, samt flere bekker og myrer, som har en lokal verdi i landskapet.  

 

Skogen fremstår som et markert teppe som kler inn bergkollene, og bidrar til å avgrense 

landskapsrommet på Eikelandsmyra, samtidig som den skaper fine kontraster til de åpne 

grasslettene. De store skogområdene utgjør betydelige sammenhengende grønnstrukturer, 

med blant annet fine vekslinger mellom lysåpen furu- og lauvskog. 

 

 

Dagens ryddegater gjennom Helgeland-

Bogafjell. 

 

Jordbrukslandskapet på Eikelandsmyra i 

kontrast til de skogkledde sidene.

 

Området domineres av et mer eller mindre sammenhengende skog- og jordbrukslandskap, og 

enkelte frittliggende gårder preger bebyggelsen. Flere store masseuttak og næringsområder 

dominerer vest i landskapsbildet, sammen med eksisterende høyspentlinjer og bæremaster.  

 

Utredningsområdets landskapsverdi er først og fremst knyttet til det åpne og bølgete 

morenelandskapet med den vide utsikten, som sammen med de skogkledde bergkollene og 

kulturmark på Eikelandsmyra gir området en harmonisk sammenheng. Veksling mellom tett 

skog og åpne landskapsrom gir varierte landskapsopplevelser. Graden av dominerende 

tekniske inngrep reduserer derimot helheten i området. 
 

5.1.1 Konsekvensvurdering  

Store deler av utredningsområdet er allerede i dag sterkt dominert av tekniske inngrep i form 

av høgspentlinjer, master og ryddegater som strekker seg fra Fagrafjell til Stokkeland. I sør vil 

de nye traseene følge parallelt med eksisterende 300 kV linje, og konsekvensen for 

landskapsbildet her vurderes ut fra dette som liten – middels negativ. Da de parallelle linjene 

som nå foreslås vil være et ytterligere inngrep i skogsområdet med ny ryddegate vurderes 

likevel summen av tekniske inngrep som middels – liten negativ for landskapets totalbilde. 

Skiftende topografi og vegetasjon demper noe av den visuelle fjernvirkningen. Også en ny 

forbindelse mellom Vagle og Stokkeland vurderes å få middels-liten negativ konsekvens for 

landskapsbildet. Dette er ut fra at alternativene her føres langs foten av høyderyggen, i tillegg 

til at det er eksisterende linjetraseer og transformatorstasjoner i området, og til tross for 

nærheten til Stokkelandsvatnet. 
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Den visuelle konsekvensen av linjetraseene vurderes som stor med stor negativ konsekvens 

for det åpne morenelandskapet nord og sør i utredningsområdet, hvor linjene foreslås over 

høyder på rundt 130 m.o.h. og i terrengskråninger. Her vil både nær- og fjernvirkningen bli 

betydelige.  

 

På Eikelandsmyra føres linjetraseene dels gjennom skog og dels over landbruksområde. Også 

her vil en ryddegate på ca. 55 meter gjennom skogen øst for Eikelandsmyra, samt kryssing av 

det åpne landskapsrommet ha stor negativ konsekvens for landskapsbildet. Linjetraseer over 

Figgjoelva vurderes også å få stor negativ nærvirkning i landskapsrommet.  

 

Alternativ 1 og alternativ 2 gjennom Bogafjell -området føres på hver side av det skogkledde 

utsiktspunktet Rabnafjellet, og vil bli eksponert mot det åpne jærlandskapet. To parallelle 

enkeltkurslinjer vil i tillegg medføre en ca. 55 meter bred ryddegate gjennom skogområdene 

på Bogafjell. En slik ryddegate vil være en konsekvens i begge alternativer, og vurderes å få 

stor negativ innvirkning på landskapsbildet og stor negativ fjernvirkning. Alternativ 1 foreslås 

mellom Rabnafjellet og Vaglefjellet og vil ha stor negativ visuell påvirkning på boligområdet 

Litla Bogafjellet, hvor boligene er orientert mot området Rabnafjellet-Vaglefjellet. Alternativ 2 

ligger på sørsiden av Rabnafjellet, og i større grad skjult for boligområdet. Dette alternativet 

vil derimot fremtre svært tydelig i landskapsbildet sett fra sør.  

 

Figur 5.1 viser landskapsverdiene i området, mens figur 5.2 – 5.5 viser visualiseringer av ulike 

trasealternativ og tekniske løsninger. Visualiseringer av omsøkte trasealternativer er vist i 

større format i vedlegg 8. 
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Figur 5.1. Landskapsverdier i tilknytning til området Fagrafjell - Stokkeland. 
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Figur 5.2. Enkeltkursforbindelse ned fra Fagrafjell og over Eikelandsmyra, sett fra gårdsbebyggelsen. 

Fotomontasjen viser alternativet med kona stålmaster. Gittermaster er omsøkt løsning på denne 

strekningen. 

 

 

Figur 5.3. Enkeltkursforbindelser alternativ 1 med gittermaster på nordsiden av Rabnafjell, sett fra 

boligområdet på Litle Bogafjell.  

 

 

Figur 5.4. Enkeltkursforbindelser Fagrafjell – Vagle alternativ 1 med gittermaster føres ned mot Vagle 

stasjon på nordsiden av Rabnafjellet, sett fra fv505. To enkeltkursforbindelser mellom Vagle og 

Stokkeland med kona stålmaster er visualisert midt i bildet.  
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Figur 5.5. Enkeltkursforbindelser alternativ 2 med gittermaster ned mot en utvidet Vagle stasjon, sett 

fra fv505. To enkeltkursforbindelser med kona stålmaster mellom Vagle og Stokkeland er visualisert til 

venstre i bildet.  

 

Tabell 5.1 og figur 5.6 gir en sammenstilt vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for 

landskap for traseene mellom Fagrafjell og Stokkeland.  

 

Tabell 5.1. Landskapsverdi, påvirkning og konsekvens ved ulike trasealternativer Fagrafjell - 

Stokkeland. 

Område Verdi Påvirkning  Konsekvens  

Fagrafjell Middels - liten Middels - liten Middels – liten (--/-) 

Figgjoelva - Eikelandsmyra Middels Middels Middels (--) 

Bogafjell, begge alternativer Stor Stor Stor (---) 

Vagle - Stokkeland  Middels - liten Middels - liten Middels – liten (--/-) 

 

Dersom Statens Vegvesen sine planer for ny tverrforbindelse realiseres med åpen løsning og 

Statnett sine planer for oppgradering av ledningsnettet gjennomføres, vil linjetraseene føres 

gjennom et landskap med store inngrep i form av veganlegg og bæremaster. Traseenes 

negative konsekvens for landskapsbildet vurderes å bli redusert sammenliknet med verdiene 

skissert i tabell 5.1. 
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Figur 5.6. Konsekvenser for landskap mellom Fagrafjell og Stokkeland. 
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5.2 NATURMANGFOLD 

Det vil kunne være motstrid mellom hensynet til urørt natur og ønsket om å legge en 

kraftledning bort fra bebyggelse og der folk flest bor og ferdes. Kraftledninger kan også virke 

inn på biologisk mangfold dersom mastene plasseres i viktige biotoper (leveområder for 

planter og dyr) eller dersom traseer medfører rydding av vegetasjon i viktige restbiotoper. 

Slike restbiotoper kan f.eks. være små arealer av skog i jordbrukslandskapet, frodige 

bekkedrag enten i jordbrukslandskapet, eller som innslag i mindre artsrike skogområder, 

gammelskog med urskogpreg inne i et område med ungskog/kulturskog, eller 

overgangssoner mellom dyrket mark og barskogområder der man ofte har en mer variert 

vegetasjonstype. I ensartete barskogsområder vil imidlertid en kraftledning kunne bidra til 

flere randsoner, økt artsmangfold og bedret beitegrunnlag for hjortevilt. 

 

Kraftledninger utgjør en kollisjonsrisiko for fugler. Fuglebestandenes størrelse og utbredelse 

er likevel for de fleste arter bestemt av forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturlige 

fiender og klima. Generelt er det fugler med dårlig manøvreringsevne og ungfugl som er mest 

utsatt for å kollidere med kraftledninger. Traseplanlegging er det viktigste tiltaket for å 

redusere faren for kollisjoner. For spesielt utsatte områder, eksempelvis ved kryssing av kjente 

trekkruter langs vassdrag, kan linemerking være aktuelt for å gjøre topplinen mer synlig. 

Strømgjennomgang, hvor fugl blir drept som følge av at den kommer bort i to strømførende 

liner, eller strømførende line og “jord” samtidig, er normalt ikke et problem for ledninger av 

denne størrelsen, fordi isolasjonsavstander og avstander mellom strømførende liner er store.  

 

Hjortevilt er generelt robuste mot nye inngrep i form av kraftledninger. Anleggsarbeidet kan 

imidlertid virke skremmende for alt vilt, og tilpassing av anleggsarbeidet kan være aktuelt i 

perioder/ områder. 

 

5.2.1 Konsekvensvurdering 

Traséområdet utgjør et topografisk variert kulturlandskap dominert av kulturskog, dyrka 

mark og innmarksbeiter. Typisk veksler naturtypene i traséområdet mellom disse tre 

kategoriene, med mindre innslag av naturlig løvskog, berg og myr. Det meste av opprinnelige 

naturtyper, som myr og kystlynghei er i dag borte, og kun mindre restarealer gjenstår i det 

jordbruksdominerte landskapet. Mindre arealer med intakt eller lite påvirket minerotrof myr 

ligger i tilknytning til traseen. I tillegg ligger det reduserte arealer med myr som i dag er 

skogbevokst eller preget av gjødsling (innmarksbeite). I et begrenset område i/ved traseen er 

det registrert rikmyr. 

 

Kulturskogen i traséområdet består stort sett av bartrær som sitkagran, bergfuru og vanlig 

furu. Noe naturlig løvskog finnes i tilknytning til traseen, men dette er helst som små teiger. 

Bjørk, rogn og selje er de vanligste forekommende løvtrær. Plantelivet i traseområdet er 

dominert av vanlig forekommende arter for distriktet. En liten lokalitet med rikmyr i traseen 

huser krevende arter som myrstjernemose, stormakkmose, blodnøkkemose, tvebustarr, 

engstarr, dvergjamne m.fl.  

 

Et illustrasjonsfoto av området er vist i figur 5.7. 
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Figur 5.7. Typisk landskap og vegetasjonstrekk i traséområdet. Her sett mot Eikelandsmyra i nord. 

 

5.2.1.1 Naturtyper og planteliv 

Figur 5.8 og tabell 5.2 gir en oversikt over viktige naturtyper i utredningsområdet. Med unntak 

av en kystlynghei som ligger i kanten av traseen ved Fagrafjell, er det ikke registrert truede 

naturtyper innenfor traséområdet.  
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Figur 5.8. Beliggenhet av viktige naturtyper i traséområdet. 
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Tabell 5.2. Viktige naturtyper i traséområdet. 

Naturtype Sted Beskrivelse Verdi 

Kystlynghei  

(D07) 

Stutafjellet nord Området er noe påvirket av inngrep, 

gjengroing og gjødsel i kanten av området, 

spesielt mot vest. Deler av området har 

utforming som tørrhei. Ordinær vegetasjon. 

Stor  

 

(Viktig, B) 

 

Naturbeitemark  

(D04) 

Eikelandsmyra Området omfatter et lite høydedrag nord 

for gården Eikelandsmyra. Beites i dag 

både av sau og storfe. Her er det registrert 

en del beitemarksopp og lokaliteten 

vurderes å ha potensial for rødlistede 

beitemarksopp. Ellers ordinær vegetasjon. 

Stor  

 

(Viktig, B) 

 

Rikmyr (Beitemyr) 

(A05) 

Eikelandsmyra Rikmyra utgjør hovedsakelig den nordre 

delen av myra. Her ble arter som 

myrstjernemose, stormakkmose, 

blodnøkkemose, dvergjamne, tvebustarr, 

engstarr m.fl. registrert. Dette er arter som 

er kalkkrevende eller moderat krevende. 

Den flateste delen av myra har ordinær 

vegetasjon.  

Stor  

 

(Viktig, B) 

 

Naturlig 

fisketomme 

innsjøer og tjern 

(E10) 

Vagletjern Vannspeilet har de siste ti-årene skrumpet 

inn og er nå omgitt av et stort myr- og 

helofyttsamfunn. I vegetasjonen rundt 

dammen ble flaskestarr, elvesnelle, 

tranebær og klokkelyng notert. Det finnes 

noen mindre partier med takrør. 

Stor  

 

(Viktig, B) 

 

Rik 

kulturlandskapssjø 

(E08) 

Stokkelandsvatnet Plantelivet i vannet er relativt ordinært, 

men her finnes arter som stivt brasmegras, 

sylblad, klovasshår, tusenblad, blærerot, 

vanlig kransalge og mattglattkrans. Også 

skaftevjeblom (NT) er registrert.  

Stor  

 

(Viktig, B) 

 

 

Nedenfor gis en vurdering av omfang og konsekvenser av tiltaket for de ulike naturtypene:  

 

Kystlynghei, Stutafjellet 

Den vestre traseen vil marginalt berøre naturtypen, ved at ca. 1 meter av traseen går inn i 

kystlyngheia. Dette er en såpass marginal berøring at det vurderes til intet/lite negativt 

omfang. Fagrafjell som nytt stasjonsområde for Statnett vil medføre at store deler av 

kystlyngheia utgår. Lokaliteten vil også kunne bli berørt av Jærnettet, der en 132 kV ledning 

er planlagt ca. 100 meter inn i lokaliteten. Tverrforbindelsen til E39 vil ikke berøre lokaliteten. 

Det samlede omfanget av disse tiltakene vil være stort negativt. 

 

Rikmyr, Eikelandsmyra 

Rikmyra vil så vidt bli berørt av den vestlige traseen, men vil også ligge innenfor ryddebeltet 

for den østlige traseen. Da det kun er småtrær på lokaliteten, vil rydding neppe være 

nødvendig (og i så fall positivt). Det legges til grunn at naturtypen ikke blir berørt av 

mastepunkt. Basert på dette vurderes lokaliteten ikke å bli vesentlig berørt, og vegetasjonen 
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vil ikke bli påvirket av tiltaket. Verken planene for Lyse - Fagrafjell eller Jærnettet vil berøre 

lokaliteten. Veialternativ C i Tverrforbindelsen vil direkte berøre lokaliteten. Det samlede 

omfanget vil være lite negativt. 

 

 
Figur 5.9. Eikelandsmyra. Bakkemyra til høyre i bildet har rik vegetasjon.  

 

Naturbeitemark, Eikelandsmyra 

Naturbeitemarka vil bli tilsvarende berørt som rikmyra, men kun den øvre traseen vil berøre 

lokaliteten. Det legges til grunn at det ikke vil være nødvendig å etablere master innenfor 

lokaliteten. Skogrydding kan være aktuelt, men dette vurderes ikke å være negativt. Omfanget 

vurderes til lite – middels negativt. Verken planene for Lyse - Fagrafjell eller Jærnettet vil 

berøre lokaliteten. Traséalternativ B for Tverrforbindelsen til E39 vil direkte berøre lokaliteten, 

men dette alternativet går i tunnel under området.  

 

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern, Vagletjern 

Lokaliteten vil ikke bli direkte berørt, men noe av skogen som omkranser lokaliteten vil måtte 

tas ut i et skogrydningsbelte ved trasealternativ 1. Et uttak av skog vil ikke berøre lokaliteten 

indirekte, da selve kantskogen til vannet ikke vil bli berørt, og tiltaket vurderes å gi intet 

negativt omfang. Verken planene for Lyse - Fagrafjell eller Jærnettet vil berøre lokaliteten. 

Traséalternativ A for Tverrforbindelsen til E39 vil direkte berøre lokaliteten, men dette 

alternativet går i tunnel under området.  

 

Rik kulturlandskapssjø, Stokkelandvatnet 

Tiltaket vil direkte berøre en noe perifer del av naturtypen rik kulturlandskapssjø 

(Stokkelandsvatnet). Her vil master, skogrydding og andre nødvendige tiltak redusere den 

delen som ligger utenfor turveien. Det er en relativt marginal del av området som vil bli berørt. 

Området sør og øst for turveien er allerede betydelig redusert i verdi, og er preget av 

gjengroing og grøfting. Med tiltaket vil verdien av området ytterligere reduseres. Omfanget 

av tiltaket vurderes derfor å være lite negativt. 

 

Det er ingen kjente funn av prioriterte, rødlistede eller sjeldne plantearter i traséområdet. Den 

nærmeste lokaliteten er funn av dvergstanksopp (VU) ved Arafjellet, ca. 50 meter fra nærmeste 
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trasé. Det er mange botanisk interesserte og kyndige mennesker som mer eller mindre aktivt 

registrerer planter innenfor utredningsområdet. Da området er lett tilgjengelig og relativt 

oversiktlig, vurderes potensialet for funn av hittil ukjente truede høyere plantearter i aktuelle 

båndleggingssoner som lavt. Det anses sannsynlig at det kan finnes lokaliteter av truede 

laverestående planter i området, men potensialet vurderes likevel som relativt lavt. 

 

Tabell 5.3 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvenser for viktige naturtyper ved 

prosjektet, samt dersom alle større planlagte tiltak i traséområdet tas i betraktning (kumulativ 

konsekvens). Kumulativ konsekvens omfatter dermed både foreliggende tiltak sammen med 

Jærnettet, Tverrforbindelsen og 420 kV Lyse – Fagrafjell.  

 

Tabell 5.3. Oversikt over verdi, omfang og konsekvenser for viktige naturtyper.  

Type Sted Verdi Omfang Konsekvenser Kumulativ 

konsekvens 

Kystlynghei Stutafjellet  nord Stor Intet/lite negativt Ubetydelig Stor negativ 

Rikmyr Eikelandsmyra Stor Lite negativt Liten negativ Liten negativ 

Naturbeitemark Eikelandsmyra Stor Lite – middels 

negativ 

Liten – middels 

negativ 

Liten – middels 

negativt 

Naturlig fisketomme 

innsjøer og tjern 

Vagletjern Stor Intet  Ubetydelig Ubetydelig 

Rik 

kulturlandskapssjø 

Stokkelandsvatnet Stor Lite negativt Liten negativ Liten negativ 

 

5.2.1.2 Vilt 

Selv med betydelig arealutnyttelse, er utredningsområdet et attraktivt leveområde for mange 

viltarter. Vekslingen mellom ulike teiger gir et mosaikkpreget landskap, noe som oppfyller 

livsbetingelsene for flere arter. Det åpne kulturlandskapet huser også en del arter som 

eksklusivt er knyttet til det åpne landskapet. Typiske hekkefugler i det åpne 

jordbrukslandskapet er heipiplerke og steinskvett, men også bergirisk (NT), dverglo og vipe 

(EN) er registrert som hekkefugler. Ellers i året er det en rekke andre fugler som bruker dette 

kulturlandskapet under rasting og næringssøk. Dette gjelder både vade-, ande-, spurve- og 

måkefugler. Mange av de aktuelle artene bruker områdene under trekket. De mange 

skogteigene i området huser samlet sett et variert utvalg med hekkende spurvefugler, men få 

områder kan karakteriseres som viktige viltområder. Vanlige arter i skog og busklandskap er 

kjøttmeis, løvsanger, rødstrupe, gjerdesmett, tornirisk, bokfink, jernspurv, gråtrost og 

svarttrost. Lokalt inngår stillits som vanlig. Sensitive viltarter som tolerer relativt lite 

menneskelig aktivitet innenfor leveområdet, som elg, hjort, kongeørn, havørn, fiskeørn, hubro 

m.fl., mangler som yngle-/hekkearter. 

 

Bortsett fra Stokkelandsvatnet, er det ikke registrert lokaliteter som er viktige 

funksjonsområder for trekkende og rastende fugler. Stort sett er de viktigste trekk-, raste- og 

overvintringsområdene for fugler på Jæren knyttet til den ytre kystsonen.  
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Vekslingen mellom skog og jordbruk gir normalt gode betingelser for rådyr – så også i 

traséområdet. Det er tidligere registrert et leveområde for elg i skogområdene på Bogafjell, 

men det er ikke lengre en fast stamme her. Trolig er det den økte friluftsaktiviteten de siste 

tiårene som har hatt betydning for at arten har forlatt området. Andre pattedyr som fast 

benytter hele eller deler av traséområdet er mink, rødrev, ekorn og smågnagere. I tilknytning 

til vann, som Plassatjern og Vagletjern er det eller registrert bra forekomst av padde og frosk, 

og i Plassatjern finnes også småsalamander. Frosk og padder kan ellers påtreffes på fuktige 

steder i hele traséområdet.  

 

Få ansvarsarter er registrert hekkende i traséområdet. Gråtrost og heipiplerke er vanlig 

forekommende, mens bergirisk er spredt forekommende. 

 

Figur 5.10 og tabell 5.4 gir en oversikt over viktige funksjonsområder for vilt i traséområdet.  

 

Tabell 5.4. Viktige funksjonsområder for vilt i traséområdet 

Art/gruppe Sted Funksjon  Verdi 

Vipe (EN) Eikelandsmyra Hekkeplass på dyrka marka, nå kanskje utgått. Ett 

hekkende par i 2016, ingen i 2017. Verdisettingen 

betinger at området ennå er et funksjonsområde for 

arten 

Stor 

Vipe (EN) Stokkaland To par hekket senest i 2016. Ikke registrert i 2017. 

Verdisettingen betinger at området ennå er et 

funksjonsområde for arten 

Stor 

Sandsvale 

(NT) 

Nordre Kalberg Hekkeplass i sandtak ved Figgjoelva. Flere par. Middels 

Dverglo Varden Varslende par observert i 2017 ved et grustak vest 

for Fagrafjell. Arten er en meget sjelden hekkefugl i 

fylket, med under 10 registrerte hekkinger. 

Middels 

Våtmarksfugl Figgjoelva Figgjoelva fungerer som en forflytningskorridor for 

vannfugler som er knyttet til elva og vassdraget. 

Dette gjelder spesielt andefugler, men også 

vadefugler, gråhegre, fossekall og svaler. 

Middels 

Andefugler Stokkelandsvatnet Regionalt viktig hekke- og rasteområde for 

andefugler, spesielt toppand og stokkand. 

Knoppsvane og toppdykker hekker. 

Middels 

Spurvefugler Stokkelandsvatnet Sivspurv, løvsanger, rødstrupe og sivsanger 

hekker. Funksjonsområde for rådyr. 

Middels 
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Figur 5.10. Viktige viltområder som potensielt kan bli berørt av tiltaket. 
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Det er registrert flere reir for hønsehauk ikke langt fra traséområdet. Da ingen av disse skal ha 

vært benyttet de siste 5 årene, kan det være at territoriet er forlatt eller at det er etablert nye 

reir som ikke er lokalisert. Det legges til grunn at territoriet fremdeles benyttes, og er gitt stor 

verdi. 

 

Store deler av området ligger innenfor et hekketerritorium for hubro. Hekkeplassene ligger 

ikke så nær tiltaksområdet at de vil bli berørt, men en satelittmerket fugl fra territoriet viste at 

store deler av tiltaksområdet benyttes som næringsområde for hekkefuglene. Dette gjelder 

blant annet korridoren med Figgjoelva og tilgrensende kulturlandskap. Hekketerritoriet er gitt 

stor verdi, tilsvarende som reirplassen. 

 

Viper, Eikelandsmyra 

Dersom det legges til grunn at vipene fremdeles hekker på lokaliteten, vil begge traseene bryte 

inn i artens hekke- og aktivitetsområder. Aktuelle problemstillinger vil være kollisjon med 

linene, samt forstyrrelser under anleggsarbeidet dersom dette skjer i hekketiden. For minst en 

av ledningene vil det trolig også være nødvendig å etablere en mast innenfor hekkeområdet. 

Det er vanskelig å vurdere konkret hvilke virkninger tiltaket vil få. Kollisjon med liner vil 

neppe skje på årlig basis, men over noen år ville dette kunne skje. I en situasjon der bestanden 

har hatt dramatisk negativ utvikling, vil ytterligere dødelighetsfaktorer i hekkeområdet være 

negativt. Omfanget for forekomsten på Eikelandsmyra vurderes likevel til lite negativt, da det 

legges til grunn at andre faktorer vil ha større negativ betydning. Den vestligste traseen 

vurderes som mest uheldig i forhold til hekkende viper. Dersom vipene ikke lenger hekker i 

området, vurderes omfanget til intet negativt. 

 

Statnetts planer for ny 420 kV ledning Lyse – Fagrafjell vil ikke direkte berøre lokaliteten. For 

Jærnettet vil alternative traseer for en 132 kV ledning direkte kunne berøre dette aktuelle 

hekkeområdet. Planene for Jærnettet vil ha tilsvarende omfang for hekkende viper som dette 

tiltaket. Traséalternativ C i Tverrforbindelsen vil også berøre det aktuelle hekkeområdet, men 

noe perifert i den nordlige delen. Omfanget for vipene vurderes som noe mer begrenset enn 

for de to kraftledningsprosjektene. I tilknytning til Tverrforbindelsen er det ellers planlagt 

gang- og sykkelvei langs Figgjoelva. Et av to alternativer er lagt i kanten av hekkeområdet, og 

vurderes som meget uheldig for de hekkende vipene. 

 

En gjennomføring av alle de tre prosjektene som berører området vil utgjøre en stor belastning 

for hekkende viper, og trolig føre til at fuglene oppgir lokaliteten (dersom lokaliteten 

fremdeles er aktuelt som hekkeområde). Det kumulative omfanget vil ligge på stort negativt. 

 

Viper, Stokkeland 

Tiltaket vurderes som relativt marginalt i forhold til hekkeområdet på Stokkeland, da traseene 

ligger et godt stykke fra nærmeste delen av den aktuelle dyrka teigen og med betydelig 

overhøyde i forhold til denne. Kollisjon med linene vurderes derfor som en marginal 

problemstilling, mens forstyrrelse under anleggsperioden vil være mer aktuelt. Omfanget for 

de hekkende vipene i området vurderes til intet/lite negativt. Det kan ikke utelukkes at vipene 

ikke vil hekke mer i området, uavhengig av tiltaket. Imidlertid medfører de omsøkte planene 

traseer inn og ut av Vagle transformatorstasjon, samt en utvidelse av stasjonsområdet på 

Vagle. Dette var ikke lagt til grunn i underlagsrapporten, slik at omfanget vil kunne være noe 
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høyere enn hva som er beskrevet her. Øvrige tiltaksplaner i området vil ikke berøre denne 

forekomsten.  

 

Sandsvale, Nordre Kalberg 

Tiltaket vil ikke berøre hekkeplassen for sandsvale. Indirekte vil likevel lokaliteten kunne bli 

noe berørt, da de to kraftledningene planlegges med krysning over Figgjoelva som er et viktig 

næringsområde for svalene. Svaler har imidlertid meget god reaksjonsevne, og vurderes ikke 

å være spesielt utsatt for kollisjon med liner. Ledninger over Figgjoelva kan ellers også ha 

positive virkninger for sandsvalene, ved at de kan raste på linene, f.eks. under næringssøk. 

Samlet sett vurderes omfanget for hekkende sandsvale til intet/lite negativt. 

 

Alle de øvrige prosjektene vil kunne berøre forekomsten direkte eller indirekte. Den søndre 

traseen for gang- og sykkelvei langs Figgjoelva vil passere nær hekkeplassen (ca. 50 meter). 

Trolig vil dette gå greit, da det er skjerming og overhøyde i forhold til traseen. Realiseres alle 

kraftledningsprosjektene i området vil dette medføre elvekryssing av tre 132 kV ledninger og 

to 300 kV ledninger i næringsområdet til sandsvalene. Disse ledningene vil samlet utgjøre en 

betydelig kollisjonstrussel for fugler som beveger seg i området. Arten er ikke spesielt utsatt 

for kollisjon med liner, men det er sannsynlig at også de vil kollidere her. Likevel vurderes 

dette ikke å få betydning for den lokale hekkebestanden. Kumulativt omfang vurderes til lite 

negativt. 

 

Dverglo, Varden 

Med foreliggende planer, vil tiltaket bli etablert 3- 500 meter fra hekkeplassen. Med denne 

avstanden vil neppe anleggsarbeid eller habitatendringer i omgivelsene gi særlige negative 

virkninger. Under etableringen på våren utøver imidlertid hannene fluktspill også noe utenfor 

selve hekkeområdet, og fuglene kan da teoretisk sett være utsatt for kollisjon med liner. 

Likevel vurderes dette som en noe marginal problemstilling på grunn av avstanden. Dersom 

denne lokaliteten er en årviss hekkeplass for dverglo, forventes ikke tiltaket å berøre 

forekomsten nevneverdig. Omfanget vurderes til intet – lite negativt. Dette betyr i verste fall 

kortvarige forstyrrelser under anleggsarbeidet, men forventes ikke å føre til redusert 

ungeproduksjon. 

 

Tverrforbindelsen vil ikke berøre hekkeområdet. Etableringen av Jærnettet og 420 kV Lyse – 

Fagrafjell vurderes også som marginale tiltak i forhold til lokaliteten. Derimot vil det være 

anleggstrafikk i tilknytning til byggingen av transformatorstasjonen på Fagrafjell som kan gi 

negative virkninger for de hekkende fuglene. Generell gårdsdrift på eiendommen kan ellers 

utgjøre en betydelig forstyrrelsesfaktor. Kumulativt omfang vurderes til lite – middels 

negativt. 

 

Våtmarksfugl, Figgjoelva 

To parallelle 132 kV ledninger på tvers over Figgjoelva vil kunne utgjøre en kollisjonsrisiko 

for fugler som forflytter seg opp- eller nedstrøms langs elva. De fleste fuglene forventes 

imidlertid å bevege seg under linjespennene, da vannfugler normalt beveger seg få meter over 

vannet i flukt. For de fuglene som beveger seg i linehøyde, vil linene utgjøre en større eller 

mindre risiko for kollisjon. Reaksjonssvake større fugler som svaner, gjess, gråhegre og 

storskarv vurderes som mest utsatt. Det er sannsynlig at to nye 132 kV ledninger over elva kan 

føre til et tosifret antall kollisjoner årlig mellom våtmarksfugler og linene. Erfaringsmessig 
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rammes en del fugler ved slike krysningspunkter. Omfanget vurderes til middels negativt. 

Dette betyr økt dødelighet, trolig redusert ungeproduksjon, men usikkert om det vil få noen 

bestandsmessige virkninger. 

 

Med en realisering alle kraftledningsprosjekter, vil det bli et betydelig samlet 

kollisjonspotensial for fugler knyttet til elvedalen ovenfor Foss-Eikeland. Fem ledninger 

innenfor et begrenset område vil trolig medføre at flere titalls våtmarksfugler omkommer her 

hvert år. Kumulativt omfang vurderes til middels/stort negativt. 

 

Andefugler, Stokkelandsvatnet 

Ledningene vil ikke bryte inn i leveområdet for andefugler i Stokkelandsvatnet. Derimot kan 

tiltaket berøre andefuglenes flygeruter til og fra vannet. En benyttet flygerute til/fra vannet er 

korridoren der ledningene vil komme inn sørfra. Ledningene vil imidlertid her ligge parallelt 

med flygeretningen for endene, og ligger også nær opptil foten av lia. Kollisjonsrisikoen er til 

stede, men vurderes som lavt. Forstyrrelser under anleggsarbeid utgjør en marginal 

problemstilling, forutsatt at det ikke benyttes helikopter nær vannet. Sprengning i 

rugeperioder kan ellers være uheldig. Omfanget for vannfugler som benytter vannet vurderes 

til lite negativt.  

 

Øvrige tiltaksplaner i området vil ikke berøre denne forekomsten.  

 

Sivspurv og andre spurvefugler, Stokkelandsvatnet 

De to kraftledningene vil bryte rett inn i hekkeområdet for spurvefugl ved Stokkelandsvatnet. 

Tiltaket vil kunne medføre en habitatendring innenfor området. Skjer anleggsarbeidet i 

hekketiden, vil dette trolig gi redusert ungeproduksjon. Kollisjon med linene er også en 

problemstilling. Mange spurvefugler er erfaringsmessig ganske tilpasningsdyktige i forhold 

til inngrep og endring av omgivelsene. Samlet sett vurderes tiltaket å ha middels negativt 

omfang for hekkende spurvefugler i det aktuelle området. Da funksjonsområdet kun har lokal 

betydning for spurvefugler, vil tiltaket samlet sett ha marginal betydning for bestander av 

sivspurv og andre spurvefugler i distriktet.  

 

Øvrige tiltaksplaner i området vil ikke berøre denne forekomsten.  

 

Hønsehauk, territorium 

Det er ikke kunnskap om hønsehaukene som inntil for få år siden hekket nær traséområdet 

fortsatt holder territoriet. Skulle paret ha oppgitt territoriet pga. reirplassene ikke lengre er 

tilgjengelige, vil trolig nabopar trekke inn og bruke de ledige arealer. Det legges derfor til 

grunn at store deler av traséområdet er okkupert som ett eller flere hekketerritorier for arten. 

Da det ikke er kunnskap om arealbruken hos territorielle hønsehauker i området, er det 

vanskelig å vurdere konsekvensomfanget. To 132 kV kraftledninger gjennom territoriet vil 

imidlertid uansett utgjøre en generell kollisjonstrussel for hekkefuglene og deres årsunger. De 

to ledningene vil ikke få noen indirekte eller direkte virkninger for hekkende hønsehauker i 

traséområdet. Det legges til grunn at kollisjon med linene ikke vil skje hyppig, og trolig ikke 

på årlig basis. Ved kollisjoner kan dette imidlertid gi redusert ungeproduksjon for berørt par. 

Omfanget for hekkende hønsehauk vurderes samlet til lite negativt. 
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Hubro, territorium 

Det er dokumentert at hubroene som hekker nær traséområdet benytter store deler av 

traséområdet til næringssøk. Data fra en satelittovervåket fugl viste at dalgangen med 

Figgjoelva var mye benyttet til næringssøk. Verken anleggsarbeid eller 132 kV ledningene vil 

i seg selv berøre hekkeplassen. Elektrokusjon er en mindre aktuell problemstilling med 132 kV 

ledninger. Det er vanskelig å vurdere sannsynligheten for at hekkefuglene eller deres årsunger 

skal kollidere med linene på de to 132 kV ledningene. Trolig vil kollisjonsfrekvensen være 

meget lav, kanskje sjeldnere enn ett individ pr. tiår. Det er likevel ikke mulig å gi noen 

pålitelige tall på dette. Uansett er det lite sannsynlig at eventuelle kollisjoner vil påvirke 

bestandsstørrelse og utbredelsesområder. Når (hvis) voksne fugler kolliderer med linene, vil 

dette kunne påvirke ungeproduksjonen på kort sikt. Rekrutteringsbestanden kan dermed bli 

påvirket.  

 

Skjønnsmessig vurderes omfanget for de territorielle hubroene til lite negativt. Dette betyr at 

ungeproduksjonen og overlevelse kan bli marginalt påvirket, uten at dette får følger for 

territorieholdingen. Ledningene vil imidlertid bidra til å øke det samlede trusselregimet i 

området, og slik sett være negativt.  

 

Tabell 5.5 gir en oversikt over verdi, omfang og konsekvenser for viltforekomster ved 

prosjektet, samt dersom både foreliggende tiltak sammen med Jærnettet, Tverrforbindelsen og 

420 kV Lyse – Fagrafjell tas i betraktning (kumulativ konsekvens).  

 

Tabell 5.5. Oversikt over verdi, omfang og konsekvenser for berørte forekomster. 

Type Sted Verdi Omfang Konsekvenser Kumulativ 

konsekvens 

Vipe Eikelandsmyra Stor Lite negativt Liten negativ Stor negativ 

Vipe Stokkeland Stor Intet – lite negativt Ubetydelig Ubetydelig 

Sandsvale Nordre Kalberg Middels Intet – lite negativt Ubetydelig/liten 

negativ 

Liten negativ 

Dverglo Varden Middels Intet – lite negativt Ubetydelig/liten 

negativ 

Lite – middels 

negativ 

Våtmarksfugler Figgjoelva Middels Middels negativt Middels negativ Middels/stor negativ 

Andefugler Stokkelandsvatnet Middels Liten negativ Liten negativ Liten negativ 

Spurvefugler Stokkelandsvatnet Middels Middels negativt Middels negativ Middels negativ 

 

Konsekvensene for territorielle hønsehauk og hubro vurderes som liten negativ. 

 

5.2.1.3 SAMLET BELASTNING 

Nedenfor gis en vurdering av om tiltaket i seg selv eller sammen med andre eksisterende eller 

planlagte vassdrags- og energitiltak i området samlet kan påvirke forvaltningsmålene for en 

eller flere truede eller prioriterte arter og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper (§10 

i naturmangfoldloven).  



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon  

 

    side 67 av 121  

Kystlynghei 

Kystlynghei er en truet naturtype som ennå har relativt stor utstrekning i den ytre kystsonen 

i Rogaland, men som gradvis har blitt redusert gjennom gjødsling og oppdyrkning. 

Naturtypen er en av de 15 mest truede naturtypene i Norge, og det er anslått at hele 90% av 

det opprinnelige arealet er utgått. Om lag 50% av gjenværende arealer ligger i Rogaland.  

 

Kystlyngheia ved Fagrafjell vil så vidt bli berørt av en av traseene, men helt marginalt. I 

distriktet er det flere energitiltak som vil berøre denne naturtypen. Dette gjelder blant annet 

fire planlagte vindkraftverk på Høg-Jæren. Disse utbyggingene vil medføre at viktige områder 

med kystlynghei blir redusert. Flere planlagte kraftledninger i distriktet vil også berøre 

kystlyngheier. Dette gjelder blant annet 132 kV Kartavoll – Opstad (Lyse), 420 kV Lyse – 

Fagrafjell (Statnett) og Jærnettet (Lyse).  

 

I forhold til forvaltningsmålet for naturtypen, så vil summen av planlagte tiltak i distriktet 

medføre at store arealer av naturtypen blir fragmentert og får noe redusert artsmangfold. De 

økologiske prosessene blir derfor også negativt berørt. Utbredelsesområdet blir imidlertid lite 

redusert som en følge av de samla tiltakene, men store arealer med kystlynghei får redusert 

verdi på grunn av planlagte tiltak.  

 

Rik kulturlandskapssjø 

De fleste vannene på Jæren er definert som rike kulturlandskapssjøer. Utenfor Jæren er det 

registrert relativt få rike kulturlandskapssjøer i Rogaland. I den øvrige delen av landet er 

naturtypen f.eks. vanlig forekommende i lavereliggende kulturlandskap på Østlandet og i 

Trøndelag. En liten og mindre viktig del av den rike kulturlandskapssjøen Stokkelandsvatnet 

vil bli berørt av tiltaket. Eksisterende og planlagte vassdrags- og energitiltak i regionen berører 

i liten grad naturtypen. Samlet sett vurderes ikke tilstanden eller forvaltningsmålene for 

naturtypen å bli vesentlig berørt av planlagte og eksisterende vassdrags- og energitiltak.  

 

Naturbeitemark 

Naturbeitemark er registrert spredt i hele fylket, men med en konsentrasjon av lokaliteter i 

den ytre kystsonen. Naturbeitemarka ved Eikelandsmyra vil bli berørt av den nordlige 132 kV 

ledningen. Tiltaket vil trolig ikke føre til at vegetasjonen blir påvirket, da det antas å være 

mulig å etablere master utenfor lokaliteten. 

  

Det er ikke kjent andre planlagte tiltak i distriktet som vil medføre betydelig reduksjon av 

naturtypen, som dermed ikke vil bli vesentlig berørt av planlagte tiltak i distriktet. 

 

Rikmyr 

Rikmyr er registrert spredt og fåtallig i hele fylket. Kun 31 lokaliteter er registrert, med et 

samlet areal på vel 1,9 km2. Dette tallet er imidlertid kun et minimum av reelle lokaliteter, da 

det er flere kjente ytterligere små rikmyrer tilsvarende Eikelandsmyra.  

 

Traseen for den ene 132 kV ledningen vil direkte berøre rikmyra på Eikelandsmyra, men det 

legges til grunn at det ikke vil være behov for å etablere master her. Det er ikke kjent andre 

energitiltak i distriktet som vil påvirke rikmyrer. Med dette grunnlaget vurderes det at 

tilstanden for rikmyrer i regionen ikke vil bli vesentlig berørt av planlagte tiltak.  
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Vipe (EN) 

Vipe har hatt en svært negativ bestandsutvikling i Norge de siste tiårene. Et resultat av dette 

er at arten har gått fra å være klassifisert som Nær Truet (NT) til Truet (EN) på rødlisten i løpet 

av fem år. Resultater fra hekkefugltakseringer i perioden 1996 – 2013 viser at arten har hatt en 

gjennomsnittlig årlig nedgang på 4.4 %. Dette samsvarer med erfaringene fra et studieområde 

på Jæren, der det ble registrert 44 % nedgang i hekkebestanden i perioden 1997-2011. 

Bestanden i Rogaland er estimert til mellom 2700 og 3300 par, med et absolutt tyngdepunkt 

på Jæren. Bestanden på landsbasis er estimert til 15 000 – 20 000 reproduserende individer. 

Dette tilsier at Rogaland har en betydelig andel av den nasjonale bestanden.  

 

Høyst 0,03 % av hekkebestanden av vipe i Rogaland vil bli berørt av tiltaket. Det vurderes som 

lite sannsynlig at prosjektet vil føre til årlige dødstall for hekkende vipe i det aktuelle området. 

For en art med en såpass negativ bestandsutvikling som vipe, vil imidlertid ytterligere en 

dødelighetsfaktor være negativ. Det er anslått at en forsterkning av Jærnettet vil kunne berøre 

ca. 1% av hekkebestanden på Jæren. Dette ble likevel ikke vurdert å være en vesentlig berøring 

av hekkebestanden. Det er ikke kjent andre planlagte vassdrags- og energitiltak i distriktet 

som vil berøre bestanden vesentlig. Omlegginger i jordbruket er blitt tilskrevet som den 

viktigste årsaken til nedgangen i hekkebestanden i Norge. Andre faktorer har trolig også 

betydning for bestandsnedgangen, som økt predasjon, tilgroing og endringer i 

overvintringsområdene.  

 

Med en negativ bestandskurve og redusert rekrutteringsbestand, vil bestanden være sårbar 

for ytterligere negative virkninger som kan redusere ungeproduksjonen. Det vurderes likevel 

som lite sannsynlig at eksisterende og planlagte energitiltak vil føre til at tilstand og 

bestandsutvikling for vipe i fylket vil bli vesentlig berørt. 

 

Hubro (EN) 

Overgangssonen mellom Flat-Jæren og Jæren fjellbygd er et viktig hekkeområde for hubro. 

Det har over mange år vært gjennomført årlig overvåking av hubroens hekkesuksess og 

arealbruk i et 700 km2 stort undersøkelsesområde. Tiltaket vil ikke vesentlig berøre det aktuelle 

hubroterritoriet i området. Med en fylkesbestand på minst 150 par, vil tiltaket potensielt berøre 

mindre enn 1 % av fylkets hekkebestand.  

 

De eksisterende kraftledningene i fylket utgjør et helt annet trusselregime for hubrobestanden 

enn det aktuelle tiltaket. Det er ikke mulig å vurdere disse tiltakenes påvirkning på bestanden, 

men det er sannsynlig at det årlig er flere hubroer som omkommer pga. kollisjon med liner 

eller elektrokusjon i fylket. Trolig har dette en viss betydning for artens negative 

bestandsutvikling, men også andre faktorer virker inn her. 

 

Planlagte energitiltak i distriktet vil berøre minst 10 hubroterritorier, og eksisterende tiltak er 

trolig en vesentlig dødelighetsfaktor for hekkebestanden. Det vurderes som sannsynlig at den 

samlede belastningen av alle energitiltak i fylket har en vesentlig virkning på hekke- og 

rekrutteringsbestanden for hubro regionalt. Med dette menes at tilstanden for hubrobestanden 

i fylket trolig ville ha vært bedre uten disse energitiltakene. 
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5.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Kraftledningens mastefester og transportveier, samt arbeider på land knyttet til installasjon av 

jordkabler kan komme i direkte konflikt med kulturminner. For kraftledninger kan direkte 

konflikt med fredete kulturminner i de fleste tilfellene unngås ved tilpasning av trase og 

masteplasser. Dette kan være mer krevende ved jordkabeltraseer. 

 

Kulturminner eldre enn år 1537 er automatisk fredet, og utbygger plikter før byggestart å 

bekoste kulturfaglige undersøkelser av prosjektet iht. kulturminnelovens §9. Det viktigste 

avbøtende tiltaket er god traseplanlegging, samt tilpasning av masteplasser og mastehøyder. 

 

Jæren er trolig det området i landet hvor det er tettest forekomst av kulturminner pr. 

arealenhet. Et stort antall kulturminner er registrert i de kommunene som blir berørt. Dette 

gjelder kulturminner fra alle perioder, og representerer vesentlige kulturminneverdier. Det er 

også et stort potensiale for funn av hittil ikke kjente kulturminner under bakken.  

 

5.3.1 Konsekvensvurdering  

Langs de ulike trasealternativene er det avgrenset totalt 3 ulike kulturmiljø (figur 5.11 og 5.12), 

hvorav hvert av disse kan ha flere enkeltstående kulturminner innenfor grensene.  

 

 
Figur 5.11. Lokalisering av kulturmiljø 1 og 2 ved Stokkeland. 
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Figur 5.12. Lokalisering av kulturmiljø 2 og 3 ved Fagrafjell. 

 

Kulturmiljø 1 

Kulturmiljøet omfatter en automatisk fredet lokalitet, ASK 34628, rester av et gårdsanlegg fra 

jernalder. Lokaliteten omfatter mer enn 80 enkeltminner, i all hovedsak rydningsrøyser, men 

også to mulige gravrøyser og et gardfar. Den visuelle opplevelsen av lokaliteten er i dag 

påvirket av to linjestrekk gjennom lokaliteten, med en mast plassert i selve lokaliteten. 

Objektet SEFRAK 11020012029, våningshus, Kirkeholen, Hodlane, i gårdstunet rett vest for 

kulturmiljøet er fjernet. Tunet er nå uten særlige kulturhistoriske verdier, og er ikke inkludert 

i kulturmiljøet.  

 

 
Figur 5.13. Kulturmiljø 1. En eksisterende mast er lokalisert inne i kulturmiljøet.  
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Enkeltminne ID KULTURMILJØ 1 Vernestatus  

ASK ID 34628) Stokkeland Arkeologisk 
minne 

Gårdsanlegg Automatisk fredet 

 

 

Opprinnelig omfattet denne Id-en 37 objekter som var beskrevet som følger: Lengst mot SV på kanten av V skråning.1. Mulig gravrøys. Rest av. 
Opprinnelig rund. Uklart markert, tydelig i terrenget. Overtorvet. Lengde NØ-SV 5 m, bredde NV - SØ 3 m, h: 0,5 m.Ca. 55 m Ø for 1:2. Mulig gravrøys. 
Rund. Klart markert, tydelig i terrenget. Overtorvet. Ligger under en SV-NØ gående kraftlinje. D: 5 m,h: 0,4m. På området N og NV for 1 og 2 ligger 
minst 35 rydningsrøyser i NV skråningen ned mot Stokkelandsvatnet.3-37. Rydningsrøyser. Runde. Klart markerte. Tydelige i terrenget. Delvis 
overtorvet. D: 1-3 m, h: 0,2-0,4 m. Ved befaringer i 2012 ble det oppdaget en lang rekke flere element både i Id 34628 og i den nærliggende Id 65934. 
Det viser seg at disse to objekt egentlig bør oppfattes som ett sammenhengende fornminnefelt. Derfor er gl. Id 65934 nå slettet og 34628 er gitt ny 
avgrensning. Det er kun foretatt en nyregistrering av de opprinnelige delene av 34628 som ligger sør for grensegjerdet mellom 49/17 og 49/4, dvs. 
av den delen som ligger på 49/17. I oprrinnelig beskrivelse er det nevnt i alt 37 objekter, men det er registrert 40 enkeltminner! Nummereringen av 
enkeltminnene som er nyregistrert i 2012 må derfor starte på nr. 41. Som det fremgår av opprinnelig beskrivelse (de første linjene i herværende 
beskrivelse) er kun 2 av de opprinnelig 37 (eller 40?) enkeltminner beskrevet. Det er derfor nesten umulig å vite hvor mange av de 7 enkeltminnene 
som i 2012 ble registrert sør grensegjerdet, som også inngår i de opprinnelige 37 (eller 40). Dermed kan det nå være oppsummert flere enkeltminner 
totalt ipå lokaliteten enn det faktisk er. Det som kan sannsynliggjøres ut fra den gamle beskrivelsem er at nr. 2 i den opprinnelige beskrivelsen er lik 
nr. 42 i herværende registrering. Opprinnelig registrering av Id65934 omtaler bare 15 rydningsrøyser innenfor avgrensningen av feltet. Vi må anta 
dette skyldtes tidsnød. I forhold til beskrivelse og kartfesting av de 42 enkeltminner som nå er blitt registrert på bnr. 17 (fra nr. 41 til 82) er det nå 
blitt prøvd fire på hverandre følgende ganger å legge inn polygonene for enkeltminnene som ble registrert og innmålt med centimeters nøyaktighet 
i 2012. Det viser seg ikke å være mulig å få til (bare to objekter legger seg inn). Det er derfor under Dokumentasjon lagt inn Flyfoto med polygonene 
på - med nummerering og kort beskrivelse. Det vises derfor til dette vedlegg i stedet for her å komme med en detaljert beskrivelse av enkeltminnenes 
innbyrde plassering og størrelse. Noe gikk for øvrig i kluss ved innlegging av enkeltminnene. Slik er det nå plutselig umulig å lage et enkeltminne nr. 
81. Det skulle ellers ha vært et usikkert gardfar som løper mellom røysene 63 og 64 (også de usikre). Enkeltminne 81 er derfor lagt inn som nr. 83. 
Enkelte av røysene er beskrevet som mulige gravrøyser. Det må understrekes at det kan gjelde for flere av de enkeltminnene som er beskrevet som 
rydningsrøyser. Da det i tillegg er gardfar og innhegning velger jeg å rubrisere lokaliteten som gardsanlegg selv om det ikke er noen sikker hustuft. 
Det kan det jo vel ha vært, bare uten steinvegger. 

 

Avstanden fra traséen til sikringssonen for ASK 34628 er 175m. Alternativet medfører ikke en 

barriere som svekker sammenhengene mellom definerte enkeltminner innad i miljøet. Det er 

snakk om en forsterking av virkningene fra eksisterende transformatorstasjon og 

samlingspunkt for kraftlinjer på Stokkeland sør for kulturmiljøet.  

 V
E

R
D

I 

Oppleving   >>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

                Liten                          Middels                        Stor 

---------------------------------------------------------------------------
O

M
F

. 
         Stort neg.            Middels neg.            Lite / intet          Middels pos.            Stort pos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSEKVENS Liten negativ konsekvens (-) 

 

Kulturmiljø 2 

Ålgårdbanen ble bygget som et sidespor til Jærbanen, og ble åpnet som smalsporet bane i 1924, 

ombygget til bredsporet bane i 1944, og nedlagt for persontrafikk i 1955. Ordinær godstrafikk 

ble nedlagt i 1988. Deretter var det av og til transport av tyngre last fra betongvirksomhet på 

Foss-Eikeland i 1990-åra.  

 

Trase for nye forbindelser har nærføring til kulturmiljøet to steder. På Stokkeland i nord 

nærføres den ene forbindelsen Vagle – Stokkeland øst for banen. Dette er i et område som 

allerede er sterkt preget av eksisterende kraftinstallasjoner. Jernbanen som teknisk-industrielt 

kulturminne vurderes også som robust i forhold til visuell skjemming fra nye tekniske 

installasjoner. Underlagsrapporten legger her til grunn at banen krysses, men traseen er senere 

justert på dette punktet. 

 

Ved Figgjoelva i sør krysser begge forbindelsene Fagrafjell -Vagle kulturmiljøet. Her er 

området mer upåvirket av andre tiltak. Topografien gjør at de to andre kraftlinjene (300 kV) 
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som allerede krysser banen og elva i området, i liten grad påvirker opplevelsen av 

Ålgårdbanen.  

 

 
Figur 5.14. Kulturmiljø 2. Partiet hvor traséen krysser banen i sør ved Figgjoelva.  

 

 
Figur 5.15. Kulturmiljø 2. Parti hvor både eksisterende og nye trasér krysser banen på Stokkeland.  
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Oppleving   >> 

Kunnskap    > 

Bruk            >> 

                Liten                          Middels                        Stor 

---------------------------------------------------------------------------
O

M
F

. 

         Stort neg.            Middels neg.            Lite / intet          Middels pos.            Stort pos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSEKVENS Ubetydeleg-liten negativ konsekvens (0/-) 
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Kulturmiljø 3 

Kulturmiljøet omfatter (innenfor influenssonen) 12 lokaliteter med en stor mengde 

fornminner. Flere av lokalitetene ble kontrollregistrert av Rogaland fylkeskommune i mai/juni 

2017. Mens den sentrale delen av kulturmiljøet tidligere framsto som dominert av 

rydningsrøyser, har denne nå fått status som å omfatte mer enn 170 gravrøyser. Disse store 

gravfeltene ligg rett vest for, og som en direkte fortsettelse av, den store og varierte mengden 

fornminner innenfor det store gårdsanlegget ASK 5150.  

 

Miljøet er preget av eksisterende kraftledning (300 kV) som går sør-nord gjennom 

kulturmiljøet, og det store masseuttaket på Nordre Kalberg. Tross dette er siktlinjene og 

sammenhengene gode, og miljøet har stor verdi.  

 

 

Figur 5.16. ASK 44848, mot nordøst. 

 

 

Figur 5.17. ASK 44848 og ASK 15182, mot nordvest. 

 

ASK 44848 

ASK 44848 ASK 15182 
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Figur 5.18. ASK 54606, ASK 54607, ASK 230051 og del av ASK 5352, mot sørvest. 

 

Enkeltminne ID KULTURMILJØ 3 Vernestatus  

ASK ID 5150 Møgjedal 
Arkeologisk 

minne 
Gårdsanlegg 

Automatisk 
fredet 

 

 

Beskrivelse fra registrering 2017: Større 
gårdsanlegg med gravrøyser, rydningsrøyser, 
hulveier, gardfar, tufter og stakketufter. På 
høyden lengst i NV er røysene svært tydelige, 
om noe lave, mens området ved skogen aller 
lengst N er preget av mye naturstein og ur. 
Sentralt i området ligger de største røysene litt 
lenger nede i terrenget, i N-kanten av en myr. 
Lengst S i området er røysene mer spredt, og 
flere er lite synlige i terrenget. Området er 
generelt gressbevokst og flere av 
kulturminnene vil være vanskelige å se på 
sommerhalvåret. Den tidligere beskrivelsen 
stemmer overens for det meste, men 
nummerering vil ikke lenger samsvare med alle 
enkeltminnene.  

Tidligere beskrivelse: 45 m S for dagens grind mellom dyrka mark og beite:1: Gardfar. Starter ved steingard og går i sving Ø-V i 21 m l., hvoretter 
den møter en ny driftsveg, krysser denne og fortsetter i 18 m l. til den møter en eldre driftsvei og fortsetter så i 16 m l. I NV-retning hvor den 
krysser en ny driftsvei. Fortsetter så i 40 m l. til den igjen møter en driftsvei, krysser denne og fortsetter i 165 m l. til et plantefelt med furu. Her 
svinger gardfaret mot Ø og følger plantefeltet i 225 m l. til det ender i dyrka mark. Gardfaret er tildels uklart markert og lite synlig i lendet. 
Gardfarets br. 0,5 m, h. 0,2-0,4 m.Området der det første gardfaret går er sterkt omrotet og det er gravd flere grøfter her. Det var derfor ikke mulig 
ved registreringen å finne begynnelsen på det andre gardfaret B. Myhre har registrert. Men 100 m SV for tunet ligger en kilde, her begynner: 2. 
Gardfar som går i NV-SØ lig retning, ved kanten av en skråning i 75 m lengde før det ender i en steingard og dyrka mark. Beskrivelse lik 1.Ca 375 m 
VSV for driftsbygningen på bruket, på en terrasse med sterkt skrånende terreng mot NV, SØ for toppen av Sandskollen og 60 m N for ei lita myr.3. 
Gravrøys.Rund,grasskledd, en del stein syner, klart markert og tydelig i terrenget. Krater i midtpartiet, 2 m bredt og 5 m langt, dybde 0,5 m. Delvis 
ødelagt mot Ø og S. D. 9 m, h.0,5-1,5 m.45 m S for 3:4. Gravrøys. Langrøys, grasskledd i ytrterkant, klart markert og tydelig i terrenget. Delvis utrast, 
omrotet i midtpartiet. L.9 m, br.5 m, h. 0,3-0,5 m.40 m Ø for 4 i kanten av Ø-skråning:5. Gravrøys. Langrøys, Overtorvet, klart markert og tydelig i 
terrenget. Synes utplukket i midtpartiet.Steinsamlinger ligger rundt røysa mot Ø,N og NV og enkelte stein ligger mot SØ. Disse er omtalt av B. 
Myhre som bunnlaget av en stjerneforma røys., som han mener at langrøysa er lagt oppå. L.,N-S, 10m, br. 5m, h.0,2-0,5 m.På SØ-siden av 
Sandskollen og SV for 3) og 5) og rundt den lille myra ligger:6-15. Rydningsrøyser. Runde, delvis overtorvet, klart markerte og tydelige i terrenget. 
D. 2-6 m, h.0,3-0,5 m. De største er muligens gravrøyser, og er omrotet i midtpartiet.På en flate på toppen av Sandskollen ligger:16-31. 
Rydningsrøyser. Runde, klart markerte og tydelige i terrenget. Overtorvet D.1-3 m, h.0,2-0,3 m.Lignende røyser finnes også over skiftet på Kalberg 
i Time.I Ø-skråningen ned fra Sandskollen mot dyrka mark og planteskog:32-81. Rydningsrøyser. Runde, klart markerte og tydelige i terrenget. 
Delvis overtorvet. Noen av røysene er kastet opp mot større blokker. D. 1-4 m, h. 0,2-0,4 m.Lengst S på feltet og 75 m. NV for skiftet mellom 31/1 
og 31/39 og ca 20 m Ø for Fagrafjelltoppen:82. Stakktuft. Rektangulær med avrundete hjørner. Klart markert og tydelig i terrenget .En stor blokk 
ligger i tuftas N-hjørne. L., SØ-NV, 5 m br. 4 m.Grøftas br.0,3m, dybde 0,2 m.36 m SV for 1 og på S siden av Fagrafjelltoppen:83. Do. Form og 
markering som 82. L.,N-S, 7 m, br.5 m, grøfta br.0,3 dybde 0,2 m.I området V og S for 82 og 83 ligger:84-91. Rydningsrøyser. Runde, klart markerte 
og tydelige i terrenget. Overtorvet. D.1-2 m, h. 0,2-0,3 m.I NNØ –skråningen ned fra Fagrafjellstoppen:92-126. Rydningsrøyser. Runde, klart 
markerte og tydelige i terrenget. Delvis overtorvet. D 2-4 m, h.0,2-0,4 m.På en terrasse i NØ skråningen ned fra Fagrfjelltoppen:127. Mulig tuft, 
rektangulær. Klart markert og tydelig i terrenget. L.,SV-NØ, 7 m, br.5 m, murenes br.0,3 m, h.0,3 m.. Fotgrøft mot V og SØ. Stakktuft med stein i 
ytterkant ?Ca. 100 m V for 1 og på en liten terrasse i bratt V-skråning:128. Stakktuft. Rektangulær, klart markert og tydelig i terrenget. L.,N-S, 10 
m, br.6 m, grøftas br.0,3 m, dybde 0,2-0,3 m.En steinsetning som skulle ligge nedenfor en bratt N-skråning ble ikke gjenfunnet pga. manglende 
orienteringsoppgaver.129: Oval steinsetning. Består av vanlige kultstein som ligger i en lav voll. L.,N-S 9 m, br. 8m. Da det ikke er foregått inngrep 
i nyere tid er antageligvis steinsetningen bevart. 

ASK ID 5352 Sandshodl 
Arkeologisk 

minne 
Gravfelt 

Automatisk 
fredet 

 

Større gravfelt med hvelvete, gresskledde 
røyser. Noen er veldig lite synlige i terrenget før 
man kommer tett på, da dukker de opp. 

ASK 54607 

ASK 5352 

ASK 54606 ASK 230051 
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ASK ID 44848 Sandshodl 
Arkeologisk 

minne 
Røysfelt 

Automatisk 
fredet 

 

Beskrivelse fra registrering 2017: Større røysfelt 
med 38 graver og 24 rydninger. De fremstår som 
gresskledde og overtorvet, men fortsatt relativt 
godt synlig i terrenget. Det er mulig at deler av 
området i SV er ryddet i forbindelse med 
oppsett av strømmast i området. 

ASK ID 15182 Nord-kalberg 
Arkeologisk 

minne 
Røysfelt 

Automatisk 
fredet 

 

Beskrivelse fra registrering 2017: 36 gravrøyser 
og 13 rydninger spredt ut over et større område. 
Lengst i S ligger røysene på flatt terreng, mens 
de mot NØ ligger i mer hellende terreng. 
Generelt overgrodde og gresskledde, noen lite 
synlige. 

ASK ID 54607 Nord-kalberg 
Arkeologisk 

minne 
Røysfelt 

Automatisk 
fredet 

 

Beskrivelse fra registrering 2017: Røysfelt 
bestående av 21 rydninger og 14 graver. 
Gresskledd og overtorvet, ofte vanskelige å se 
på lengre avstand. Noen er bedre synlige i 
terrenget enn andre. 

Tidligere beskrivelse: 10-12 rydningsrøyser, 
delvis gresskledde. D.2-3 m. 

ASK ID 54606 Nord-kalberg 
Arkeologisk 

minne 
Gårdsanlegg 

Automatisk 
fredet 

 

Beskrivelse fra registrering 2017: Flere røyser 
overgrodde røyser, synlige, men noe uklart 
markert. De fleste er tolket som rydningsrøyser 
mens noen er tolket som graver. Det ble også 
funnet to tufter i området, med tydelige 
voller/vegger, og nedsenket parti i midten. 
Mulig disse er innheginger, men de fremstår 
som veldig firkantet. 

Tidligere beskrivelse: En mengde 
rydningsrøyser. Noen få ligger på 30; 5,10 
resten på 30; 4,6. D. 2-3 m. 

ASK ID 230051 - 
Arkeologisk 

minne 
Røysfelt 

Automatisk 
fredet 

 

Tre graver og to rydninger 

 

De aktuelle traseene går gjennom kulturmiljøet, og gjennom de automatisk fredede 

lokalitetene ASK 15182 og ASK 54607, og tangerer sikringssonen for ASK 44848. Hele ASK 

54607, samt ½ av ASK 44848, 2/3 av ASK 15182 og 2/3 av ASK 5352, havner i det visuelle 

territoriet. Resten av disse lokalitetene, samt 1/3 av ASK 54606 og nordvestre kant av ASK 5150 

havner i den visuelle dominanssonen. Det er sannsynlig med to mastepunkt tett sør for ASK 

54607.  

 

Alternativet medfører en barriere som svekker samanhengene innad i miljøet. Selv om miljøet 

allerede er sterkt preget av eksisterende kraftlinjer, gjelder dette i hovedsak andre lokaliteter 

og andre deler av miljøet. 

 

Et vesentlig nytt moment er at lokalitetene som blir berørt er endret fra rene rydningsrøysfelt 

til å inneholde en større mengde gravrøyser. Dette innebærer en oppjustering av opplevelses- 

og kunnskapsverdi for lokalitetene.  

 

V
E

R
D

I 

Oppleving   >>>> 

Kunnskap    >> 

Bruk            > 

                Liten                          Middels                        Stor 

---------------------------------------------------------------------------
O

M
F

. 

         Stort neg.            Middels neg.            Lite / intet          Middels pos.            Stort pos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSEKVENS Stor negativ konsekvens (---) 
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5.3.1.1 Øvrige infrastrukturtiltak i området 

Det er en rekke øvrige infrastrukturtiltak under planlegging i det aktuelle området, spesielt i 

forhold til kulturmiljø 3. Dette gjelder bl.a Statnett sine planer om ny 420 kV Lyse – Fagrafjell 

samt ny Fagrafjell transmisjonsnettstasjon, Statens vegvesen sine planer om Tverrforbindelsen 

Fv. 505 Foss-Eikeland – E39 Bråstein og Lyse Elnett sine planar om nytt regionalnett for Jæren 

(Jærnettprosjektet). Om ett eller flere av disse blir realisert kan dette ha betydning for en samlet 

vurdering av konsekvensene av nye 132 kV forbindelser Fagrafjell-Stokkeland.  

 

Dersom Jærnettet med alternativ Fagrafjell-Hatteland blir realisert vil nye 132 kV forbindelser 

Fagrafjell-Stokkeland ha noe mindre omfang og mindre negativ konsekvens enn vurdert opp 

mot 0-alternativet. Fortsatt vil tiltaket likevel ha stor negativ konsekvens. En realisering av 

Jærnettet med alternativ Fagrafjell-Hatteland vil således ha liten effekt på konsekvensene av 

nye 132 kV forbindelser Fagrafjell-Stokkeland. 

 

Tverrforbindelsen vurderes i flere alternativer. Alternativ A-C vil ikke ha konsekvenser for 

noen av de aktuelle kulturmiljøene. Alternativ D og E går begge gjennom nordre del av 

Kulturmiljø 3. Begge vil skape nye barrierer innad i miljøet, eventuelt forsterke eksisterende 

barrierer, men vil ikke nødvendigvis medføre direkte konflikt med de fredede lokalitetane. I 

forhold til kulturmiljø 3 generelt, og ASK 15183 spesielt, vil trolig alternativ E ha mindre 

konsekvensar enn alternativ D. Verdien til det samlede kulturmiljøet kan i prinsippet sies å bli 

redusert, men vil uansett fortsatt ha stor verdi. I forhold til kulturmiljø 2, Ålgårdbanen, vil en 

realisering av veialternativ E og D ha større negativ konsekvens enn nye 132 kV forbindelser 

Fagrafjell-Stokkeland. Men konsekvensen av nye 132 kV forbindelser Fagrafjell-Stokkeland for 

kulturmiljø 2 er vurdert til ubetydeleg-liten negativ konsekvens, og en eventuell realisering av 

veialternativene vil ha lite utslag. En realisering av Tverrforbindelsen Fv. 505 Foss-Eikeland – 

E39 Bråstein vil således ha ingen til liten effekt på konsekvensene av nye 132 kV forbindelsar 

Fagrafjell-Stokkeland. 

 

Noe av bakgrunnen for nye kraftledninger Fagrafjell -Stokkeland er Statnett sine planer om en 

ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell inklusive en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell. 

I sin konsekvensutrending beskriver Statnett konsekvensene ved en ny transformatorstasjon 

på Fagrafjell med meget stor negativ konsekvens. Det er i all hovedsak kulturmiljø 3 som vil 

bli berørt. Som del av prosjektet skal også en av de eksisterende 300 kV ledningene i området 

legges om, og denne delen av prosjektet er beskrevet å  ha stor negativ konsekvens, også dette 

for kulturmiljø 3. Selv om det er ulike utbyggere av de aktuelle prosjektene er det fortsatt 

rimelig å betrake de samlede konsekvensene av nye kraftledningsprosjekter som samlet sett 

stor negativ for kulturmiljø 3. I denne sammenheng er det også viktig å merke seg at 

kontrollregistreringer i 2017 endret lokalitetene som blir berørt fra rene rydningsrøysfelt til å 

inneholde en større mengde gravrøyser. Dette innebærer en oppjustering av opplevelses- og 

kunnskapsverdi for lokalitetene.  

 

Rogaland Fylkeskommune og Riksantikvaren har fremmet innsigelse til Statnett sine planer 

om en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell knyttet til konflikter med kulturminner og 

kulturmiljø ved Fagrafjell. Nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell - Vagle vil kunne forsterke 

denne konflikten.  
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5.4 FRILUFTSLIV OG REISELIV/TURISME 

Kraftledninger vil kunne forringe opplevelsesverdiene for friluftslivsinteressene, særlig i 

områder som fra før er lite berørt av tekniske inngrep. Dette avhenger foruten av områdets 

karakter også av hvor skånsomt ledningen er tilpasset landskapet. Uansett om ledningen 

legges i en godt landskapstilpasset trase, kan ledningen framstå som et uønsket 

fremmedelement i uberørt natur eller områder med få tekniske inngrep fra før. Også i 

nærfriluftsområder, som lokalbefolkningen bruker ofte, vil noen oppleve at en ny kraftledning 

forringer opplevelsesverdien – selv om disse områdene ofte ikke er inngrepsfrie fra før. 

 

En kraftledning kan påvirke reiseliv og turisme ved at landskapsinntrykk og opplevelsesverdi 

endres i negativ retning. Dette kan igjen gi utslag i reduserte inntekter for reiselivsbedrifter og 

turistnæring. I hvor stor grad reiselivsnæringen i et område eventuelt kan bli påvirket er 

usikkert, og avhenger av en rekke faktorer. Den delen av næringen hvor risikoen for negative 

virkninger er størst, er sannsynligvis de bedriftene som baserer seg på landskapsopplevelser, 

naturinntrykk og uberørt natur. Det kan også tenkes at utleie og salg av fritidsboliger og hytter 

eller hyttetomter kan påvirkes negativt ved nærføring av en kraftledning. Det foreligger ingen 

undersøkelser som tilsier at bygging av en kraftledning reduserer omfanget av reiseliv og 

turisme i en region. 

 

I regionale og kommunale planer inngår området mellom Figgjoelva og Stokkelandsvatnet 

som en del av den overordnede grønnstrukturen. Bogafjell er et kjerneområde i 

Sandnesmarkå, som i dag tilbyr friluftslivsaktiviteter og naturopplevelser i store 

sammenhengende områder. Bogafjell er et skogsområde hvor friluftsinteresser er sideordnet 

skogbruksinteresser. Her er tilrettelagt med turveier og stier på kryss og tvers gjennom et lett 

skogsturterreng, lysløype, ridestier, parkeringsplass og muligheter for fiske i Figgjoelva.  

 

Friluftsområdet har naturopplevelser som veksler mellom skog og åpne flater, vann og elver, 

samt gode utsiktspunkt. Variasjonen i opplevelseskvaliteter gjør området attraktivt for 

utøving av friluftsliv. Da området også utgjør en sammenhengende hovedgrønnstruktur med 

stor utstrekning, vurderes området å ha stor verdi for friluftsinteressene. Området er mye 

brukt til jogging, og Ålgårdbanen er en mye brukt turveiforbindelse mellom Ganddal og 

Ålgård. 

 

 
Skogområdet på Bogafjell 

 

Figgjoelva sett mot Kalberg 
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Turområdet fortsetter sammenhengende ned til Helgelandsnuten og Bråsteinåsen, hvor det er 

flere muligheter for store og små rundturer. Området er kupert og har flere gode utsiktspunkt, 

som fra Bogafjellet (182 m.o.h.), Rabnafjellet (134 m.o.h.) Vaglefjellet (130 m.o.h.), Helgelands-

nuten (129 m.o.h.) og Bråsteinåsen (190 m.o.h) hvor en har vidt utsyn. Turområdet er en del 

av flere sammenhengende grøntområder som tilbyr stillhet og som er rike på naturopplevelse.  

 

 

Figgjoelva ved Eikelandsmyra.  

 

Ålgårdbanen på Stokkeland. 

 

Turvei i friluftsområdet på Bogafjell. 

 

5.4.1 Konsekvensvurdering 

Linjetraseene vil føres gjennom Bogafjell friluftsområde og krysse flere turveier. Et belte med 

skog på inntil ca. 55 meters bredde vil måtte fjernes i forbindelse med ryddegate for 

linjestrekkene, både gjennom hele Bogafjell og langs Eikelandsmyra i øst. Ryddegaten øst for 

Eikelandsmyra vil komme i tillegg til eksisterende ryddegate for 300 kV linjene som føres i 
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retning nord-sør. Ut fra at hele strekningen føres gjennom regional grønnstruktur og deler av 

strekningen gjennom regionalt prioriterte friluftsområder vil tiltakets påvirkning på friluftsliv 

generelt bli stor. 

 

 
Figur 5.19. Friluftslivsinteresser i og i tilknytning til utredningsområdet mellom Fagrafjell og 

Stokkeland. 
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Tiltaket vil få store negative konsekvenser for turstiforbindelser inn i friluftsområdet fra Vagle 

og boligområdene på Litla Bogafjell. Både alternativ 1 (figur 5.20) og alternativ 2 vil medføre 

at skogens opplevelsesverdi som friluftsområde blir kraftig redusert. Graden av tiltakets 

påvirkning på friluftslivsinteressene vurderes derfor å bli størst i denne delen av området, 

med store negative konsekvenser. Tur- og fiskeopplevelsen langs Figgjoelva og i turområdet 

øst for Eikelandsmyra vil også bli forringet, men da det allerede føres en 300 kV linje i dette 

området vurderes konsekvensene her å bli middels negative. 

 

På Fagrafjell er det registrert en turstiløype med utgangspunkt i Nordre Kalberg, men da 

området er sterkt berørt visuelt av eksisterende 300 kV linje er konsekvensene for friluftsliv 

vurdert å bli små. 

 

Dersom vegvesenets nye tverrforbindelse realiseres med åpen løsning og oppgradering av 

Statnett sine planer for ledningsnettet i området gjennomføres, vil linjetraseene føres gjennom 

et friluftsområde med store inngrep i form av veganlegg og strømmaster. Til tross for dette 

vurderes en realisering av ny strømlinje mellom Fagrafjell – Stokkeland å ha store negative 

konsekvenser for landskapsopplevelsen i området.  

 

 

Figur 5.20. Enkeltkursforbindelse alternativ 1 føres ned mot Vagle stasjon på nordsiden av 

Rabnafjellet, sett fra Vaglefjellet. Fotomontasjen viser alternativet med gittermaster.  

 

Tabell xxx og figur xxx gir en sammenstilt vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for 

landskap for traseene mellom Fagrafjell og Stokkeland.  
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Tabell 5.6. Landskapsverdi, påvirkning og konsekvens Fagrafjell- Stokkeland. 

Område Verdi Påvirkning  Konsekvens  

Fagrafjell Liten Liten Liten (-) 

Figgjoelva - Eikelandsmyra Middels Middels Middels (--) 

Bogafjell, begge alternativer Stor Stor Stor (---) 

Vagle - Stokkeland  Middels - liten Middels - liten Middels – liten (--/-) 

 

 

Figur 5.21.  Konsekvenser for friluftsliv ved nye strømlinjer Fagrafjell – Stokkeland.  
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Det er ikke registrert spesielle reiselivsinteresser i området, og tiltaket vil således ikke ha 

negative konsekvenser for reiseliv. 

 

5.5 JORD- OG SKOGBRUK 

En utvidet transformatorstasjon vil medføre et permanent arealbeslag, der stasjonsområdet 

med tilhørende anlegg ikke vil kunne benyttes til drift i etterkant. 

 

Kraftledninger i luftspenn vil bare i begrenset grad påvirke utnyttelse av dyrket mark. 

Ulempene er i hovedsak knyttet til mastepunktene, ved at de beslaglegger areal og gir 

arronderingsulemper. I tillegg kan tilstedeværelse av ledninger være til hinder/ulempe for 

f.eks. gjødselspredning og annen drift av arealene. Kraftledninger kan også medføre at arealer 

med innmarksbeite bortfaller som godkjent spredeareal. 

 

Ledningstraseen må ryddes for skog for å hindre overslag til jord. I utgangspunktet ryddes en 

trase på ca. 30 meters bredde, inntil ca. 55 m ved to parallelle ledninger, men noen ganger kan 

det være behov for å utføre sikringshogst utover dette. Velteplasser kan normalt ikke ligge 

under eller like i nærheten av ledningen. Ledningen vil også gi begrensninger i bruk av 

gravemaskiner, kraner og sprengningsarbeid o.l., og slikt arbeid må utføres etter nærmere 

retningslinjer.  

 

I anleggsfasen vil det bli et midlertidig arealbeslag knyttet til riggplasser. Det vil her måtte 

påregnes produksjonstap i selve anleggsperioden og de første påfølgende vekstsesongene. 
 

5.5.1 Konsekvensvurdering 

Traseen mellom Fagrafjell og Stokkeland går gjennom områder med vanlig innmarksbeite og 

innmarksbeite med funksjon som spredeareal, i tillegg til mindre områder med innmarksbeite 

og fulldyrket jord av god kvalitet. Spredearealene befinner seg i de kuperte områdene sør for 

Sandskallen, mens områdene med fulldyrket mark i hovedsak ligger ved Eikelandsmyra. 

Andelen med spredearealer, innmarksbeite og fulldyrket jord utgjør til sammen den største 

delen av jordbruksarealet, og verdien vurderes på den bakgrunn som stor samlet sett.  

 

Større deler av traseen går gjennom skogarealer med høy bonitet og gode driftsforhold. Det 

dreier seg i hovedsak om eldre barskog i hogstklasse 4, dvs. skog som snart er hogstmoden. 

Øst for Eikelandsmyra går traseen gjennom et område med impediment mark, og slike 

områder har liten verdi som skogressurs. Gitt den betydelige andelen areal med høy bonitet 

vurderes verdien samlet sett som stor. 

 

Tiltaket vil innebære både beslag av jordbruksarealer og driftsmessige ulemper for næringen. 

Når det gjelder fulldyrket jord er arealbeslaget knyttet til mastepunktene. Avhengig av valg 

av mastetype vil arealbeslaget være i størrelsesorden 5-15 m2 per mastepunkt. Ettersom det 

ikke er mulig å maskinelt bearbeide jord eller høste helt inntil mastefestene, vil det faktiske 

arealbeslaget bli noe større enn selve mastepunktet. Mastene vil så langt det er mulig 

lokaliseres i kanten av jordene eller på naturlige delelinjer (f.eks. eiendomsgrenser, 

åkerholmer), men enkelte mastepunkter på dyrkbar mark/fulldyrket jord må påregnes. Hvor 

mange mastepunkter dette vil være vil bestemmes i detaljplanleggingsfasen. Tapet vurderes 

imidlertid ikke å bli omfattende, og omfanget vurderes som lite negativt. 
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Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal (forskrift om husdyrgjødsel § 5). Det 

skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, normalt minimum 4 

dekar fulldyrka eller overflatedyrket jord pr. gjødseldyrenhet. Håndbok for godkjenning av 

beite som spredeareal (Fylkesmannen i Rogaland 2010) viser til at man kan en søke om å få 

godkjent også innmarksbeite som spredeareal. Veilederen viser imidlertid til at areal under 

høyspentledninger ikke kan godkjennes som spreieareal. Dette fører til at dersom grunneier 

tidligere hadde fått godkjent innmarksbeite som spredeareal, vil det arealet som ligger under 

høyspentlinjene gå ut som tellende spredeareal. Dette kan igjen føre til problemer med å få 

nok spredeareal, og vil kunne føre til et økonomisk tap gjennom eventuelt behov for å redusere 

dyretallet på bruket eller leie av spredeareal. Traseen vil gå gjennom registrerte spredearealer 

og innmarksbeite som potensielt kan bli godkjent for dette formålet, og arealtapet ledningene 

medfører vurderes å ha lite til middels negativt omfang. Lyse Elnett har ikke et forbud mot 

spredning av gjødsel under luftledninger. Selve aktiviteten vil dermed kunne fortsette slik at 

det effektive beitearealet ikke vil bli redusert. Imidlertid vil begrensningene på mulighetene 

til å få godkjent arealet som spredeareal kunne medføre negative økonomiske konsekvenser. 

Et slikt tap vil håndteres i de grunneieravtaler som vil inngås eller eventuelt gjennom 

ekspropriasjonsskjønn. 

 

Når det gjelder nye luftledninger over jordbruksmark vil dette i utgangspunktet ha mindre 

betydning for ordinær drift av fulldyrket mark samt inn- og utmarksbeiter. Trådene på en ny 

luftledning vil over fulldyrket mark henges så høyt over bakken at de ikke er til hinder for 

normal drift av arealene.  

 

Lyse Elnett har enkelte restriksjoner på bruk av arealer under og ved kraftledninger. Når det 

gjelder spredning av husdyrgjødsel, så er restriksjoner på spredning av gjødsel og gylle fra 

tankvogn med høyt trykk. Det er også restriksjoner på mulighetene for sprengning og graving 

under ledningsnettet. Vanning med rent vann i vanningsanlegg kan normalt foregå uten fare 

under kraftledninger. Denne typen arbeid skal varsles før det starter, og Lyse vil vurdere 

behov for sikkerhetstiltak og gi nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre 

arbeidet. Aktivitetene må ikke starte før alle sikkerhetstiltak er på plass, og dette kan utgjøre 

en ulempe for jordbruket.  

 

Samlet sett vurderes omfanget av negative virkninger som lite til middels, og sett i 

sammenheng med jordbruksområdenes store verdi, vurderes konsekvensen som middels 

negativ. 

 

Etablering av kraftledningstraseen vil gi et ryddebelte gjennom skogområdene og tilsvarende 

tap av produksjonsskog. To parallelle enkeltkursledninger gir et ryddebelte på totalt ca 55 

meter. Ca. 1,3 km av traseen går gjennom høyproduktiv skog, og det totale arealbeslaget kan 

dermed bli i størrelsesorden 80 daa. Dette vurderes som et relativt betydelig arealbeslag. 

Omfanget vurderes som middels negativt. Sett i sammenheng med skogområdenes store verdi 

vurderes konsekvensen som middels til stor negativ.  

 

Landbruksmaskiner benytter i enkelte områder GPS. Dette i tilknytning til blant annet 

posisjonering og sprøyting av jordbruksteigen. Det er også mulig at GPS i fremtiden vil bli 

benyttet i større grad til selvkjørende landbruksredskaper. Det er stilt spørsmål ved om 

oppsett av høyspentlinjer vil føre til forstyrrelser av GPS signal, noe som vil vanskeligjøre 
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effektiv drift av teigen. Forskning viser til liten eller ingen påvist interferens fra høyspentlinjer 

og elektromagnetiske felt. Eventuell påvirkning vil komme fra selve mastene og linjene som 

en bygningsmasse, på lik linje med trær og større kontorbygninger som hindrer GPS signal å 

nå mottaker. Ut ifra kjent kunnskap vurderes det at ledningstraseen ikke vil ha noen vesentlig 

virkning på landbrukets bruk av GPS.  

 

En utvidelse av Vagle transformatorstasjon vil medføre beslag av arealer som i dag er gjødset 

beite. Totalt arealbehov for utvidelsen vil være ca. 6800 m2. Dette arealet vil gå ut av 

produksjon, noe som kan medføre negative økonomiske konsekvenser for det aktuelle bruket.  

 

I anleggsfasen, som forventes å vare i 1-2 år, vil bygging av stasjon og kraftledning gjennom 

kjøring med gravemaskiner, lastebiler, osv. kunne føre til skader på berørt areal. Videre vil det 

være et midlertidig arealbeslag knyttet til riggområder. Det legges til grunn at man etter 

anleggsperioden vil gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe arealene tilbake til 

opprinnelig tilstand. Anleggsvirksomheten kan føre til skade på jordstrukturen, føre til tapt 

næringsinnhold og endret mikrobiologisk sammensetning som fører til at arealene for en tid 

ikke vil kunne produsere like høye avlinger som normalt. Det er flere faktorer som avgjør hvor 

lang tid det vil ta før arealene er tilbake i tilnærmet normal produksjon da dette avhenger blant 

annet med anleggstidens varighet og hvordan det tilbakestilles. I anleggsperioden kan 

arbeidene forstyrre dyr på innmarksbeite. Dette vil ha lokal effekt, og dyrene kan søke til 

uforstyrrede områder. Behov for utbedring av veinettet kan eventuelt gi marginalt positive 

konsekvenser for tilkomsten til deler av området. 

 

For jordbruket er det viktigste avbøtende tiltaket en nøye vurdering og tilpasning av 

mastefester og trase. For eksempel ved at mastene plasseres i grenser, overgangssoner, på 

åkerholmer osv. Dette er forhold som i neste prosjektfase vil håndteres i direkte dialog med 

berørte parter.  

 

5.6 ELEKTROMAGNETISKE FELT (EMF) OG HELSE 

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 ny 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 

 

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

inndeles i magnetfelt og elektriske felt.  

 

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning og måles i enheten mikrotesla (μT). 

Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, 

avstanden til anlegget og hvordan flere feltkilder virker sammen. Magnetfelt øker med økt 

strømstyrke, avtar når avstanden til ledningen øker og varierer gjennom døgnet og i løpet av 

året. Magnetfelt trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme.  

 

Elektriske felt er avhengig av spenningen på anlegget og måles i volt per meter (V/m). Det er 

et elektrisk felt rundt en spenningssatt ledning selv om det ikke går strøm gjennom ledningen. 

http://www.nrpa.no/
http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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Styrken på feltet øker når spenningen i anlegget øker. Elektriske felt kan gi knitring fra 

høyspenningsanlegg. Slike felt stoppes effektivt av vegger og tak.  

 

Den vanligste eksponeringen for lavfrekvente elektromagnetiske felt i befolkningen kommer 

fra strømnettet. Lavfrekvente elektromagnetiske felt er definert som ikke-ioniserende stråling. 

Det vil si at de elektromagnetiske bølgene har så lav energi at de ikke kan «sparke vekk» 

elektroner i et atom eller molekyl. Det finnes internasjonale retningslinjer og grenseverdier for 

elektromagnetiske felt i «Guidelines on limited exposure to Non-Ionizing Radiation» fra Den 

Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). ICNIRP 

er en internasjonalt rådgivende ekspertkommisjon som vurderer helserisiko ved ikke-

ioniserende stråling basert på vitenskapelige prinsipper. ICNIRP er anerkjent av WHO 

(Verdens helseorganisasjon) og ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN). 

Grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet er 200 μT. Befolkningen vil normalt ikke bli 

eksponert for slike verdier. Retningslinjer og grenseverdier for eksponering for elektrisk strøm 

er omtalt i strålevernforskriftens §§ 5 og 6. Her framgår det at all eksponering av mennesker 

for ikke-ioniserende stråling skal holdes så lav som god praksis tilsier. Hensynet til vern mot 

kjente helseeffekter anses som oppnådd når grenseverdiene fra ICNIRP overholdes. Når dette 

er sikret, skal vi kunne overføre og bruke strøm til alle formål på vanlig måte. De absolutte 

kravene til minsteavstand mellom kraftledninger og bygg er satt av hensyn til drift og 

sikkerhet på ledningene.  

 

Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for elektromagnetiske 

felt så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien på 200 μT. Dette gjelder for voksne og barn. 

I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier nær grenseverdien. Mye av bekymringen folk 

har til elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg skriver seg fra en amerikansk 

befolkningsstudie fra slutten av 1970-tallet. Undersøkelsen viste en mulig økt risiko for 

blodkreft (leukemi) hos barn som bodde i nærheten av kraftledninger med magnetfelt over 0,4 

μT målt som gjennomsnitt over ett år. Dette ble starten på en rekke befolkningsstudier der 

forskere forsøkte å avdekke om det virkelig var en sammenheng. Enkelte studier fant ingen 

sammenheng, mens andre studier kunne ikke utelukke at det var en sammenheng.  

 

Omfattende eksperimentell forskning på celler og dyr har ikke avdekket noen sammenheng 

mellom eksponering for lavfrekvente magnetfelt og utvikling av kreftsykdom. Dette er helt 

nødvendig for å konkludere med at det er en sammenheng. Det er altså ikke dokumentert 

noen årsakssammenheng mellom magnetfelt og barneleukemi, men på grunn av at det 

fremdeles er en vitenskapelige usikkerhet, kan man ikke fullstendig utelukke en mulig 

sammenheng. På bakgrunn av dette har WHO klassifisert lavfrekvente magnetfelt som mulig 

kreftfremkallende. Samme status har for øvrig flere vanlige matvarer og nytelsesmidler. 

 

For forbindelsene mellom Fagrafjell og Vagle samt mellom Vagle og Stokkeland er det foretatt 

beregninger av de elektromagnetiske feltene rundt de omsøkte kraftledningene. I det aktuelle 

tilfellet er det krevende å gjennomføre beregningene, siden det også må tas hensyn til de øvrige 

ledningene i området. Det er derfor gjennomført spesifikke beregninger for alle de bolighus 

som ligger nær traseen. Dette gjelder gårdsbebyggelse på Eikelandsmyra, næmeste bolighus i 

Lonasvingen, nærmeste bolighus i Blåbærstien og nærmeste bolighus i Kvernelandsveien 

(Kvernelandsveien 100).  
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Beregningene er foretatt ved en gjennomsnittlig årsmiddel belastning på 100 MW (438 A) i 

hver 132 kV ledning. For Kvernelandsveien 100 er det også tatt hensyn til en gjennomsnittelig 

belastning i 50 kV dobbelkursledning på hhv. 45 A og 36 A på de enkelte forbindelsene. 

Resultatet av beregningene er vist i tabell 5.7. 

 

Tabell 5.7. Beregning av elektromagnetisk felt for de bolighus som ligger nærmest traseene 

Lokalitet Beregnet magnetfelt (μT) 

Gårdsbebyggelse Eikelandsmyra 0,13 

Nærmeste bolighus Lonasvingen 0,03 

Nærmeste bolighus Blåbærstien 0,02 

Kvernelandsveien 100 0,20 

 

Beregningene viser at det ikke ligger boliger for permanent opphold over utredningsnivået på 

0,4 μT. Det ligger en barnehage i området på Litla Bogafjellet. Denne ligger i større avstand fra 

nye linjetraseer enn nærmeste bolighus i Lonasvingen/Blåbærstien, og inne- og uteområdene 

i barnehagen vil således vil således påvirkes av et lavere magnetfelt enn disse.  

 

5.7 NATURRESSURSER 

Med naturressurser forstås i dette kapittel eventuelle virkninger for grus, løsmasse og 

mineralressurser samt drikkevannsforekomster. 

  

Rogaland er det fylket i landet som har den største virksomheten knyttet til utvinning av 

mineralske ressurser på land, det vil si utvinning av grus, pukk, naturstein, malmer og 

industrimineraler. Jæren er ett av områdene i Norge som i flere år har hatt høy 

byggevirksomhet, og der behovet for byggeråstoffer er stort. Samtidig har sentrale deler av 

Jæren lite utmark og friområder, og en opplever høyt press på arealbruken. Arbeidet med 

Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren (2008) skulle bidra til å: 

 

• sikre tilgang på byggeråstoffer i Rogaland i et langt tidsperspektiv. 

• hindre nedbygging av ressursene 

• prioritere mellom forskjellige arealbruksinteresser 

• koordinere mellom kommuner som utgjør det samme regionale markedet 

• prioritere planlegging og sikring i områder der presset på ressursene og 

arealbrukskonfliktene er størst 

 

Gjennom arbeidet ble det identifisert en rekke viktige forekomster av byggeråstoff. Tiltaket vil 

ikke direkte berøre noen av disse, men vil gå relativt nær forekomster som enten er eller har 

vært driftet på Kalberg. Fylkesdelplanen identifiserer også mulige nye områder på Møgedal 

og Stutafjellet. Området på Stutafjellet ligger sør for de aktuelle traseene, og vil ikke bli berørt.  

 

Når det gjelder området på Møgedal, så vil det primært være Statnett sine planer for en ny 

transmisjonsnettstasjon, samt tilhørende 300/420 kV ledninger, som er vurdert å ha store 

negative konsekvenser når det gjelder mulighetene for å utnytte denne forekomsten. 

Konsekvensene av en slik utbygging for tilgangen til byggeråstoff (pukk) i Rogaland er 

imidlertid vurdert å være små.  
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Etablering av disse anleggene vil være en forutsetning for å realisere nye 132 kV forbindelser 

mellom Fagrafjell og Vagle. To nye 132 kV ledninger mellom Fagrafjell og Vagle vil bidra til 

ytterligere å redusere mulighetene for å drive forekomsten på Møgedal, da det i 

utgangspunktet vil kunne være noe ressurser tilgjengelige nord og øst for den planlagte 

stasjonen. Det aktuelle prosjektet vurderes derfor til å kunne gi en liten negativ konsekvens 

for forekomsten på Møgedal. Konsekvensene for tilgangen til byggeråstoff (pukk) i Rogaland 

vurderes å være ubetydelig.  

 

Tiltaket vil ikke berøre nedslagsfeltet for drikkevann. Det er ikke gjort en kartlegging av 

eventuelle drikkevanns- eller grunnvannsbrønner langs trase for kraftledningene. En 

eventuell forekomst av slike vil hensyntas i den videre planlegging av masteplassering og 

anleggsarbeider, og det forventes ikke negative konsekvenser for eventuelle slike brønner.  
 

5.8 FORURENSING OG AVFALL 

Utover eventuell oljelekkasje på transformatorstasjon, eller eventuelle uhellsutslipp fra 

kjøretøy, forventes det at det ikke vil genereres nevneverdig grunnforurensning under drift 

av ledningsnett eller transformatorstasjoner. Overvannsnett vil være mulige spredningsveier 

fra stasjonsområder til omkringliggende grunn og resipienter. Det er allerede i dag installert 

nødvendige anlegg i Vagle transformatorstasjon som reduserer risiko for slik avrenning, bl.a i 

form av tett oljegrube under transformatorene. Slike tiltak vil videreføres. For kraftledninger 

vil forurensningsfaren i driftsfasen være marginal. 

 

Det nye 132 kV koblingsanlegget vil være isolert med SF6 gass. Svovelhexafluorid (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. 

 

For kraftledninger og –stasjoner vil forurensningspotensialet først og fremst være knyttet til 

aktivitetene under anleggsperioden. Anleggsaktiviteter vil bl.a. kunne generere 

partikkelholdig vann fra anleggsplassen som vil kunne føre til skade på resipienter nedstrøms 

ved direkte avrenning eller utslipp. Uavhengig av lokalitetens verdi skal arbeidene planlegges 

slik at ikke fører til miljøbelastning i form av utslipp eller spredning av forurensning. For 

byggeperioden vil det gjennom behandling av MTA- planen synliggjøres 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. 



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon  

 

    side 88 av 121  

5.9 STØY 

Støy som genereres fra transformatorstasjoner og knitring fra kraftledninger (såkalt 

koronastøy) er avhengig av flere forhold, som for eksempel spenningsstyrke, belasting og 

dimensjoner på anleggsdeler, terreng og værforhold.  

 

Nye transformatorer på Vagle vil være i døgnkontinuerlig drift og støyen inneholder 

rentonekarakter, inkludert overtoner av nettfrekvensen. Transformatorene blir plassert inne i 

betongnisjer på stasjonsområdet, noe som bidrar til å dempe støyen. Mye av støyen er 

imidlertid lavfrekvent og derfor vanskelig å dempe, selv med betongvegger. Vifter som brukes 

i forbindelse med kjøling av transformatoranlegget vil også bidra til støy til omgivelsene. I 

områder med lavt bakgrunnsstøynivå kan støy fra transformatorer oppleves som mer 

forstyrrende enn i områder med høyere bakgrunnsstøy. Støyen fra selve transformatorene 

varierer ikke med værforholdene, men utbredelsen av støy til omgivelsene er for alle 

støykilder væravhengig, særlig i forhold til vindretning og temperaturendringer vertikalt.  

 

Fra luftledninger domineres støybildet av koronastøy. Koronastøy skyldes utladinger fra 

overflaten på spenningsførende deler som skyldes manglende avrunding av flatene, 

ujevnheter og eventuelle fettrester på linjeoverflaten. Når koronautladinger skjer fra ledningen 

til den omgivende luften, kan det oppstå knitrende eller fresende lyder. Dette inntreffer 

spesielt ved regn og tåke, men også ved snøfall og frost på ledningene. Når vanndråper samles 

på undersiden av ledningene, forsterkes det elektriske feltet som øker antallet 

koronautladninger. Ved tørt vær, på rene ledninger, er utladingene meget små og oppfattes 

normalt ikke som støy. Koronastøyen er størst når ledningene er nye, men reduseres over tid. 

Økende spenning, og minkende ledningstverrsnitt øker støyen. I likhet med støy fra 

transformatorer vil støyopplevelsen av koronastøy endres etter nivå av bakgrunnsstøy man 

har i området.  

 

Det kan også forekomme glimutladninger fra en luftledning. Dette består av utstrålte 

elektromagnetiske støypulser. Dette er først og fremst hørbart i regnvær, eller når isolatorene 

er skitne eller har sprekker eller lignende.  

 

Kontaktstøy kan oppstå både ved transformatorstasjoner (i hovedsak AIS/ utendørsanlegg) og 

i luftledninger som følge av små gnistutladninger som skyldes dårlig kontakt i strømførende 

deler. Støyen kan også oppstå hvis fremmedlegemer er til stede på strømførende liner. 

Kontaktstøy opptrer i hovedsak ved tørt vær. Ved fuktig vær kan kortslutning oppstå. 

 

To nye transformatorer i en utvidet Vagle transformatorstasjon vil bidra til et noe økt støynivå 

fra stasjonen sammenliknet med dagens situasjon. Basert på erfaringer fra tilsvarende 

stasjoner vil imidlertid støynivået LAeq  være lavere enn 30 dB i en avstand på 100-150 m fra 

stasjonen. Støyutbredelsen vil være størst på sørsiden av de nye transformatorene, da 

bjelkestengsel/ lufting er være orientert i denne retningen. Kjøling av transformatorene skjer 

normalt ved naturlig ventilasjon gjennom ristene. Transformatorene har imidlertid også vifter 

som vil kunne benyttes til kjøling ved behov. Viftene vil kobles trinnvis inn alt etter belastning 

på transformator og vil typisk være i drift i kalde perioder når strømforbruket er størst. 

Avhengig av viftestørrelse og hastighet kan støynivået i situasjonene når disse er i drift øke.  
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Nærmeste bolighus ligger over 300 m vest-sørvest for en utvidet Vagle transformatorstasjon. 

Det forventes således lave støynivå til omkringliggende boliger, og utvidelsen forventes ikke 

å representere en vesentlig endring sammenliknet med dagens situasjon. Utvidelsen vil 

imidlertid følges opp med støymålinger før og etter gjennomføring av tiltaket for å kunne 

dokumentere eventuelle effekter av tiltaket. 

 

5.10 FLYTRAFIKK OG LUFTFARTSHINDER 

Kraftledninger kan være et luftfartshinder og medføre fare for kollisjoner der linene henger 

høyt over bakken. De kan også påvirke navigasjonsanlegg og inn-/utflyvingsprosedyrer til 

flyplasser.  

 

Det viktigste tiltaket er planlegging og tilpasning av traseer, samt eventuelt merking av spenn 

der det kan være kollisjonsfare. Den vanligste formen for merking er å benytte signalfargede 

master og flymarkører på linene.  

 

Det vurderes ikke at nye kraftledninger Fagrafjell – Vagle eller Vagle – Stokkeland vil ha spenn 

som er merkepliktig ihht. Forskrift om merking av luftfarthinder. Etter at tiltaket er bygget vil 

mastepunkter og høyder meldes inn til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). 
 

5.11 FORSVARSINTERESSER 

Traseene vil ikke berøre områder som er avsatt som militære øvingsområder eller til bruk for 

annen militær aktivitet.  

 

5.12 ØVRIG INFRASTRUKTUR 

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

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

spenninger innenfor akseptable nivåer når det gjelder telekabler. Optiske fiberkabler påvirkes 

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

anleggseier.  

 

Ledningen vil ikke påvirke datautstyr. Dataskjermer med billedrør kan bli utsatt for flimmer 

ved nærføring av ledningen. LCD skjermer påvirkes ikke av feltene fra ledningen. 

 

Trassene vil både krysse og parallellføres med Ålgårdbanen. Banen ble bygget som et sidespor 

til Jærbanen, og åpnet som smalsporet bane i 1924. Den ble nedlagt for persontrafikk i 1955, 

og ordinær godstrafikk i 1988. Banen er imidlertid fortsatt mulig å gjenåpne dersom dette 

skulle bli aktuelt. Nye traseer Fagrafjell – Vagle krysser banen ved Figgjoelva. De vil her ha 

svært god overhøyde, og representerer ingen konflikt med eventuell fremtidig drift.  

 

Når det gjelder traseene mellom Vagle og Stokkeland så omsøkes en løsning hvor nye 132 kV 

ledninger i sin helhet ligger øst for Ålgårdbanen slik at det ikke vil være behov for kryssing av 

banelegemet. For å få en akseptabel teknisk løsning for kryssing av eksisterende 300 kV 

ledning, er traseen planlagt slik at minste avstand fra senter av banelegemet til strømførende 

line er ca. 6 m. Dette er iht. kravene i gjeldende forskift om elektriske forsyningsanlegg. En slik 

minimumsavstand vil kreve god planlegging og samordning ved en eventuell elektrifisering 

av banen dersom ledningsnett for banen må plasseres øst for banelegemet.  
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Traseen vil krysse et sidespor inn til omformerstasjonen for banen. Det vil være god overhøyde 

her slik at konflikt kan unngås. Det finnes også et sidespor inn til eksisterende Stokkeland 

stasjon. Dette har vært benyttet bl.a for transport av transformatorer. Traseen er planlagt slik 

at dette sidesporet trolig ikke vil kunne benyttes i fremtiden. Det er heller ikke muligheter til 

å justere traseen i dette området for å ivareta hensynet til dette sidesporet, som ikke vil være 

nødvendig for fremtidig aktivitet på Stokkeland stasjon.  

 

Ledninger sin eventuelle påvirkning på bruk av satellittnavigasjon er aktuelt spesielt i forhold 

til landbruk, og konsekvensene er nærmere beskrevet i kap. 5.5. 

 

5.13 VIRKNINGER FOR SAMFUNN 

Selv om investeringen i prosjektet vil være relativt betydelig forventes kun en begrenset lokal 

sysselsettingseffekt av utbyggingen i Sandnes, Time og tilgrensende kommuner. Dette skyldes 

at arbeidene med masterigging og legging av kabler, samt andre elkraft-installasjoner, foretas 

av spesialister. Disse arbeidene vil med stor sannsynlighet bli utført av større nasjonale eller 

internasjonale entreprenører. En viss positiv lokal sysselsettingseffekt forventes likevel, særlig 

i forbindelse med:  

 

• Fundamentering, grunn- og gravearbeider  

• Skogrydding  

• Etablering av riggplasser og utbedring av adkomstveier 

• Overnatting – og servicevirksomhet  

 

Kapasiteten til å utføre arbeider innenfor de ovenfor nevnte aktivitetene ansees som god i de 

berørte kommunene samlet sett. Det forventes at lokal sysselsetting og næringsvirksomhet i 

forbindelse med utbyggingen vil være lav i forhold til det høye antall ansatte i relevante 

næringer i planområdet.  

 

I driftsfasen vil tiltaket medføre en marginal endring i aktivitet innen drift og vedlikehold 

sammenliknet med i dag. Virkningene på lokal næringsvirksomhet og sysselsetting i 

driftsfasen antas å bli ubetydelige.  

 

5.14 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER VED TILTAKET 

Tabell 5.8 gir en oppsummering av konsekvensene for de ulike utredningstema ved 

gjennomføring av tiltaket, samt en sammenlikning av de vurderte trasealternativer for 

fremføring av luftledninger mellom Fagrafjell og Vagle samt mellom Vagle og Stokkeland.  

 

En utvidet Vagle transformatorstasjon forventes å gi ubetydelige negative konsekvenser. 

 

De to ulike trasealternativene mellom Fagrafjell og Vagle skiller seg lite fra hverandre når det 

gjelder bildet av de samlede konsekvenser. Alternativ 1 vurderes å gi noe større ulemper for 

landskap, bomiljø og friluftsliv enn alternativ 2. Samtidig tilrettelegger alternativ 2 bedre for 

en fremtidig parallellføring med ytterligere en 132 kV forbindelse til Jærnettet, slik at 

infrastrukturen samles mest mulig i et viktig nærfriluftsområde.  
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Dersom man velger et midtre trasealternativ for tverrforbindelsen mellom Fv 505 og E39, dvs. 

vei i dagen, vil alternativ 2 medvirke til å samle de totale inngrep i området. Alternativ 2 kan 

imidlertid gi konflikt med tverrforbindelsen dersom man velger de nordlige 

tunnelalternativene for denne forbindelsen. Det er usikkert om denne konflikten er reell, da 

dette både vil avhenge av løsningsvalg for strekningen, omfanget av løsmasser i området samt 

metode for håndtering av disse løsmassene.  

 

Konsekvensvurderingen viser at de største negative konsekvensene forventes for 

forbindelsene mellom fagrafjell og Vagle, og da spesielt for utredningstema landskap, 

friluftsliv og kulturminner/-miljø. Mulige avbøtende tiltak for disse tema er nærmere 

beskrevet i kap. 

 

Tabell 5.8. Oppsummering av konsekvenser for forbindelsene mellom hhv. Fagrafjell og Vagle samt 

Vagle og Stokkeland.  

Utredningstema\ Trase Fagrafjell – Vagle Vagle - Stokkeland 

Landskap Stor negativ (---) Middes negativ (--) 

Naturmangfold Liten/ middels negativ (-/--) Liten negativ (-) 

Kulturminner Stor negativ (---) Liten negativ (-) 

Friluftsliv Stor negativ (---) Middels negativ (--) 

Reiseliv 0 0 

Jord- og skogbruk Liten/middels negativ (-/--) Liten negativ (-) 

Naturressurser Liten negativ (-) 0 

Infrastruktur 0 0 

Støy 0 0 

Samfunn Ubetydelig/liten positiv (0/+) Ubetydelig/liten positiv (0/+) 
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6.   INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER 
 

6.1 ERSTATNINGSPRINSIPPER 

Lyse Elnett har generelle erstatningsprinsipper som kommer til anvendelse i denne typen 

saker. Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det 

varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging.  

 

Lyse Elnett vil erverve eiendomsrett til tomt for en utvidet Vagle transformatorstasjon samt 

vei fram til denne. I ledningstraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves 

en rett til å bygge, drive og vedlikeholde ledningene. I forkant eller i løpet av anleggsperioden 

blir det satt fram et tilbud til grunneierne om erstatning for økonomisk tap som følge av 

tiltakene på eiendommene. Lyse Elnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle 

berørte parter. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst. Dersom saken ikke fører 

fram, vil saken gå til rettslig skjønn. 
 

6.2 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 

vil kunne bli berørt er vist i vedlegg 10. 

 

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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7. FORHOLDET TIL ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE 
AREALBRUKSPLANER 

 

7.1 VERNEPLANER 

Trasealternativene vil ikke medføre direkte inngrep i området vernet etter eller i medhold av 

naturvernloven/ naturmangfoldloven.  

 

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986 og 1993 (Verneplan I, II, III og IV). 

En supplering av verneplanen ble vedtatt i Stortinget 18. februar 2005. Verneplanen som består 

av 387 objekter, omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt 

av Norges vassdragsnatur. Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørsfelt, med 

sin dynamikk og variasjon, fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot 

vannkraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Det vil 

være behov for å krysse Figgjoelva, som ble vernet i Verneplan I. 

 

Større, sammenhengende naturområder med urørt preg (SNUP) har en selvstendig miljøverdi, 

ved siden av at de har verdi for friluftsliv, biologisk mangfold, er viktige leveområder for 

arealkrevende arter og har betydning for naturens evne til klimatilpasning. Omsøkte traseer 

vil ikke medføre påvirkning på slike områder. 

 

7.2 KOMMUNALE PLANER 

Følgende planstatus gjelder for berørte områder:  

 
TIME KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan (2015-2027) for Time kommune er traseer for nye 132 kV forbindelse 

i sin helhet avsatt som LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).  

 

Traseen vil berøre en hensynssone for bevaring av naturmiljø (100 m beltet langs Figgjoelva) 

Hensynssonen har følgende forskrifter: Utbygging, masseuttak eller større terrenginngrep i 

vassdragsbelte inntil 100 m frå strandlinja, samt frådeling til slike formål, kan ikkje finna stad før 

området inngår i godkjent reguleringsplan eller er godkjent etter forskrift om nydyrking. Langs stranda 

i alle vassdrag med årssikker vassføring skal det, utanom bymessig utbygde område, vera ei minst tre 

meter brei sone med naturleg kantvegetasjon langs vass-strengen, målt horisontalt frå vasskanten ved 

normal vassføring. Denne kantvegetasjonen skal ikkje jordarbeidast, sprøytast, haustast eller gjødslast, 

jf. vassressurslova § 11. 

 
SANDNES KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan (2015-2030) for Sandnes kommune føres traseene for nye 132 kV 

forbindelser mellom Fagrafjell og Vagle i hovedsak gjennom områder avsatt som LNFR 

(Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Hele området har som hensyn 

grønnstruktur og hensyn friluftsliv. Mindre deler har også tilleggsformål bevaring naturmiljø 

(bl.a langs Figgjoelva samt området mellom Eikelandsmyra og Skrudstjørna. I 

kommuneplanen er dette området avsatt som H710 (hensynssone båndlagt i påvente av 

vedtak). Den siste strekningen inn mot Vagle transformatorstasjon har arealene også et 

underliggende formål som nåværende grønnstruktur. 
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Utvidelsen av Vagle transformatorstasjon vil skje på et areal som i hovedsak har formål 

nåværende grønnstruktur. Eksisterende stasjonsområde er avsatt som andre typer bebyggelse 

og anlegg (KA; øvrige kommunaltekniske anlegg). 

 

Når det gjelder traseene mellom Vagle og Stokkeland, så vil disse i hovedsak berøre arealer 

som har formål nåværende grønnstruktur. En mindre del sør for eksisterende stasjon på 

Stokkeland har et generelt formål som LNFR. Området fra kryssingen av eksisterende 300 kV 

ledninger og inn til eksisterende innstrekkstativ vil gå innenfor områder på Stokkeland stasjon 

avsatt som andre typer bebyggelse og anlegg (KA). 

 

7.3 REGIONALE OG PRIVATE PLANER 

Det foreligger en rekke regionale planer i området som vil bli berørt av tiltaket. Fylkestinget 

vedtok Regionalplan for Jæren 22.oktober 2013, noe som betyr at prosessen med å revidere 

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er fullført. Området hvor tiltaket planlegges 

ligger i all hovedsak i områder avsatt som regional grøntstruktur i planen.  

 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 

2017, og er en videreføring av Fylkesdelplan friluftsliv, idrett, natur- og kulturvern (2005). 

Traseene mellom Fagrafjell og Vagle vil gå gjennom områder som er sikret til friluftsformål. 

Områdene har et omfattende eksisterende turveinett. Slike områder er vurdert å ha høy verdi.  

 

Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren (2008) gjennomgår eksisterende og potensielle 

områder for byggeråstoff i regionen. Tiltaket vil berøre ett av de vurderte områdene 

(Møgedal). En nærmere omtale av konsekvensene for dette området finnes i kap. 5.7. Gjennom 

Fylkesdelplan for vindkraft (2009) ble det gjort en helhetlig vurdering av i hvilken grad ulike 

områder egent seg for utbygging av vindkraft. Tiltaket berører ikke «ja» og «kanskje» områder 

i denne planen. 

 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland, med tilhørende tiltaksprogram og 

handlingsprogram, ble godkjent i Fylkestingene i Rogaland, Aust-Agder, Hordaland, 

Telemark og Vest-Agder høsten 2015. Planen ble deretter endelig godkjent av Klima- og 

miljødepartementet i juli 2016. Hensikten med planen er å sikre en bærekraftig 

vannforvaltning i et langsiktig perspektiv i tråd med vannforskriften og EUs 

vannrammedirektiv.  I tilknytning til planen foreligger også et regionalt tiltaksprogram samt 

et handlingsprogram. Gjennomføring av tiltaket vil ikke være i strid med planen. 

 

Det foreligger også flere planer for ulike infrastrukturtiltak i området. Blant de som kan 

medføre behov for koordinering mellom prosjektene er bl.a planene fra Statnett knyttet til 

utbygging av Fagrafjell transmisjonsnettstasjon samt tilhørende omlegginger av 300 kV 

forbindelser og Statens Vegvesen sine planer for en tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 

Foss-Eikeland og E39 på Bråstein. 

 

Det er ikke kjent at omsøkte løsninger kan komme i konflikt med private planer. 
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8. AVBØTENDE TILTAK 

I forbindelse med utarbeidelse av en miljø-, transport – og anleggsplan vil anbefalinger fra de 

ulike underlagsrapporter legges til grunn som planleggingspremisser så langt som praktisk 

mulig. Dette vil også gjelde eventuelle anbefalinger fra nærmere registreringer av 

kulturminner iht. kulturminnelovens §9.  

 

Når det gjelder forhold til landbruksinteressene, så vil Lyse Elnett i den videre planleggingen 

ha en dialog med aktuelle parter om plassering av master mv, slik at ulemper kan 

unngås/reduseres så langt som mulig.  

 

Prosjektet muliggjør riving av eksisterende dobbeltkurs 50 kV forbindelse mellom Stokkeland 

og Vagle (jfr. kap. 4.6). Denne er den nyeste av de to dobbeltkursledningene inn til Vagle, og 

det pågår vurderinger av om denne fortsatt skal benyttes, og sløyes sammen med dobbeltkurs 

50 kV Tronsholen – Vagle i området ved Stokkeland stasjon. Dette vil da i stedet kunne åpne 

for riving av den østligste av dagens to dobbeltkursforbindelsene på strekningen mellom 

Stokkeland og Vagle, noe som vil være positivt i forhold til å kunne frigjøre arealer. Når disse 

vurderingene er gjennomført vil riving omsøkes i en egen søknad. 

 

Når det gjelder øvrige mulige avbøtende tiltak er ikke slike lagt til grunn pr i dag. Det er flere 

tiltak som kan være mulige, men det vil bli opp til høringspartene og konsesjonsmyndighetene 

å gjøre nødvendige kost-nytte vurderinger av slike tiltak. Mulige tiltak er nærmere beskrevet 

nedenfor. 

 

8.1 KAMUFLASJE 
Der man har god bakgrunnsdekning (for eksempel vegetasjon, høydedrag, fjell) vil 

fargesetting av master gi god effekt. Det er vesentlig at fargen på mastene etterligner skyggene 

i terrenget, og at den harmonerer med vegetasjonstypen i det aktuelle området. Matting av 

liner, isolatorer og lineoppheng vil kunne forhindre at ledningen skinner i solskinn, avhengig 

av innfallsvinkelen for lyset. Det er knyttet både kostnader og usikkerhet ved varigheten av 

denne typen tiltak. 

 

8.2 MERKING 
Det kan være aktuelt å merke luftspenn på enkelte punkter ift. å redusere kollisjonsfare for 

fugl. Merking kan ha god effekt på dagtrekkende arter, men samtidig vil det også gjøre 

linetråden mer synlig i landskapet.  

 

Det er kanskje spesielt spennene over Figgjoelva der dette kan være aktuelt. Her vil det på sikt 

bli en rekke ulike spenn i varierende høyder, og man kan tenke seg at fugl vil søke å unnvike 

godt synlige linetråder på 300 kV ledningene og dermed lettere kunne kollidere med 132 kV 

spenn. På den andre side vil ledningene i området ha god overhøyde over Figgjoelva, og det 

er sannsynlig at hoveddelen av trekkbevegelser langs vassdraget vil gå i høyder som er lavere 

enn linetrådene. Kostnadene ved merking av linetrådene er moderate, og dersom 

høringspartene mener at dette er et godt tiltak vil Lyse Elnett være positiv til å gjennomføre 

slik merking.  
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8.3 VEGETASJONSBEHANDLING 
Dersom vegetasjon beholdes i ledningstraseen ved krysningspunkter mellom 

veier/løyper/stier, vil man kunne hindre innsyn i ledningstraseen.  

 

Fjernvirkningen av kraftledninger knytter seg ofte til opplevelsen av skogryddingsbeltet, 

spesielt traseen mellom Figgjoelva mot Vagle vil over store deler av strekningen gå gjennom 

skogområder. Det kan her være naturlig å vurdere denne type tiltak, men skal man oppnå en 

virkning av dette forutsetter dette at tilsvarende tiltak også gjennomføres knyttet til 300 kV 

ledningene på strekningen mellom Figgjoelva og Eikelandsmyra.  

 

8.4 FORHOLDET TIL KULTURMINNER 
Rogaland Fylkeskommune og Riksantikvaren har fremmet innsigelse til Statnett sine planer 

om en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell basert på konflikter med kulturminner og 

kulturmiljø. Nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell - Vagle vil kunne forsterke denne konflikten. 

 

Utfallet av innsigelsen vil kunne ha betydning for løsningen for fremføring av nye 132 kV 

forbindelser ut av Fagrafjell stasjon, og Lyse Elnett er innstilt på en nærmere dialog med 

relevante parter om disse forholdene.  
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9. VEDLEGG 

1. Trasekart nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle (Fagrafjell – Eikelandsmyra) 

2. Trasekart nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle (Eikelandsmyra - Vagle) 

3. Trasekart nye 132 kV forbindelser Vagle - Stokkeland 

4. Situasjonsplan utvidet Vagle transformatorstasjon 

5. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Fagrafjell – Eikelandsmyra 

6. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Eikelandsmyra - Vagle 

7. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Vagle - Stokkeland 

8. Visualiseringer av nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland 

9. Fasadetegninger, utvidet Vagle transformatorstasjon 

10. Grunneierliste 

11. Nettbilde – dagens situasjon (u.off.) 

12. Nettbilde - etter gjennomføring av omsøkt tiltak (u.off) 

13. Enlinjeskjema ny Fagrafjell transformatorstasjon (u.off) 

14. Enlinjskjema utvidet Vagle transformatorstasjon (u.off) 
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Vedlegg 1: Trasekart nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle 

(Fagrafjell – Eikelandsmyra) 
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Vedlegg 2: Trasekart nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle (Eikelandsmyra – Vagle) 
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Vedlegg 3: Trasekart nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland 
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Vedlegg 4: Situasjonsplan utvidet Vagle transformatorstasjon (ved alternativ 1 for forbindelser Fagrafjell – Vagle) 
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Vedlegg 4: Situasjonsplan utvidet Vagle transformatorstasjon (ved alternativ 2 for forbindelser Fagrafjell – Vagle) 

 



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle 

transformatorstasjon  

 

    side 103 av 121  

Vedlegg 5: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, 

Fagrafjell – Eikelandsmyra  

 



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon  

 

    side 104 av 121  

Vedlegg 6: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Eikelandsmyra - Vagle 
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Vedlegg 7: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, 

Vagle - Stokkeland 
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Vedlegg 8: Visualiseringer av nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle 

og Vagle – Stokkeland 

 
 

Oversikt over fotostandpunkter



Konsesjonssøknad    

Nye 132 kV forbindelser Fagrafjell – Vagle og Vagle - Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon  

 

    side 107 av 121  

 

 

 

Omsøkte 132 kV ledninger Fagrafjell -Vagle fra sør (Fagrafjell) mot nord ved kryssingen av Figgjoelva. To 300 kV forbindelser er illustrert. Den ene av disse eksisterer i dag, mens den andre er omsøkt omlagt til illustrert trase i forbindelse med 

Statnett sin foreliggende søknad om ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell. 
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Panoramabilde som viser omsøkte 132 kV ledninger Fagrafjell -Vagle fra sør (Fagrafjell) over Eikelandsmyra. To 300 kV forbindelser er illustrert. Den ene av disse eksisterer i dag, mens den andre er omsøkt omlagt til illustrert trase i forbindelse med 

Statnett sin foreliggende søknad om ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell. En 22 kV forbindelse (vist parallelt med Figgjoelva) vil sannsynligvis måtte kables på denne strekningen pga omsøkt riggplass og helikopterlandingsplass ved Figgjoelva. 
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Fagrafjell -Vagle trasealternativ 1 sett fra boligområdene ved Litla Bogafjellet. Trasealternativ 2 vil ikke vises i særlig grad fra dette området og er derfor ikke illustrert. 
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Fagrafjell -Vagle trasealternativ 1 ved kryssing av tursti opp mot Vagletjørn.  
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Fagrafjell -Vagle trasealternativ 2 ved kryssing av tursti opp mot Vagletjørn. Kun linetråder vil vises fra det aktuelle fotostandpunktet.  
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Området ved en utvidet Vagle transformatorstasjon illustrert med nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland og Fagrafjell -Vagle trasealternativ 1.  
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Området ved en utvidet Vagle transformatorstasjon illustrert med nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland og Fagrafjell -Vagle trasealternativ 2. 
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Området nord for en utvidet Vagle transformatorstasjon illustrert med nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland og Fagrafjell -Vagle trasealternativ 1.  
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Området nord for en utvidet Vagle transformatorstasjon illustrert med nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland og Fagrafjell -Vagle trasealternativ 2.  
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Nye 132 kV forbindelser Vagle – Stokkeland sett fra tursti ved Stokkelandsvatnet. Eksisterende 300 kV forbindelser dominerer i sin helhet det visuelle inntrykket. Nye 132 kV forbindelser vises bak skogen sentralt i bildet. 
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Vedlegg 9: Fasadetegninger, utvidet Vagle transformatorstasjon (ved alternativ 1 for forbindelser Fagrafjell – Vagle) 

 

 

En utvidet Vagle stasjon sett fra sør mot nord 
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Vedlegg 9: Fasadetegninger, utvidet Vagle transformatorstasjon (ved alternativ 2 for forbindelser Fagrafjell – Vagle) 
 

 

En utvidet Vagle stasjon sett fra sør mot nord 
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Vedlegg 10: Grunneierliste 
 
KNR GNR BNR SNR NAVN ADRESSE POSTNRSTED 

1102 31 1 0 SKADSHEIM OLAV ØYSTEIN GAMLE ÅSLANDSVEIEN 87 4336 SANDNES 

1102 32 6, 60 0 STANGELAND ERLEND GAMLE ÅSLANDSVEIEN 1 4336 SANDNES 

1102 33 3 0 Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

1102 48 30 0 LE VIET TUAN STOKKELANDSVEIEN 1 A 4323 SANDNES 

1102 48 115 0 STATENS VEGVESEN REGION 
VEST 

Postboks 43 6861 LEIKANGER 

1102 49 1 0 ØSTVOLD ARVID STOKKELANDSVEIEN 22 4323 SANDNES 

1102 49 2 0 STOKKELAND ALF STOKKELANDSVEIEN 34 4323 SANDNES 

1102 49 4 0 HELGELAND LARS STOKKELANDSVEIEN 28 4323 SANDNES 

1102 49 5, 21 0 ØSTVOLD MARTHA STOKKELANDSVEIEN 9 4323 SANDNES 

1102 49 5, 21 0 ØSTVOLD KLARA STOKKELANDSVEIEN 9 4323 SANDNES 

1102 49 6 0 BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

1102 49 17 0 SANDNES KOMMUNE v/Park, 
idrett og vei.  

Postboks 583 4302 SANDNES 

1102 49 149 0 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

1102 50 2 0 SANDNES KOMMUNE v/Park, 
idrett og vei.  

Postboks 583 4302 SANDNES 

1102 50 4, 11 0 KARLSEN JAKOB FOSSEIKEMYRÅ 60 4323 SANDNES 

1102 50 6, 79 0 Statskog SF Postboks 63   Sentrum 7801 NAMSOS 

1102 50 15 0 VATNE MARGUNN VIGDELNESET 56 4053 RÆGE 

1102 50 16, 23 0 HØYLAND LARS ROALD FOSSEIKEMYRÅ 106 4323 SANDNES 

1102 50 18 0 BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

1102 50 18 0 NORSK SPENNBETONG AS Fosseikemyrå 70 4323 SANDNES 

1102 50 18 0 SPENNCON AS Postboks 508 3504 HØNEFOSS 

1102 50 25 0 Bjørknes Jarle Fosseikemyrå 48 4323 SANDNES 

1102 50 25 0 Bjørknes Torunn Siksjø Fosseikemyrå 48 4323 SANDNES 

1102 50 36 0 Sinnes Nils Aadne Fosseikemyrå 70 4323 SANDNES 

1102 50 48 0 SKIBLADNER EIENDOM DA Tuftevegen 21 4355 KVERNLAND 

1102 50 52 0 STATENS VEGVESEN REGION 
VEST 

Postboks 43  6861 LEIKANGER 

1102 50 59 0 ULL AS Postboks 829  Sentrum 4004 STAVANGER 

1102 50 77 0 STRIL AS Postboks 829 Sentrum 4004 STAVANGER 

1102 51 6 0 VAGLE MARTIN MAGNUS VAGLEVEIEN 37 4323 SANDNES 

1102 51 7, 47 0 SKADSEM SVEN MAGNE KILLINGLANDVEIEN 96 4312 SANDNES 

1102 51 10, 11, 
12 

0 VAGLE ODDVAR KVERNELANDSVEIEN 79 4323 SANDNES 

1102 51 13 0 VAGLE HARALD VAGLEVEIEN 19 4323 SANDNES 

1102 51 19 0 BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

1102 51 33, 34, 
49 

0 SANDNES KOMMUNE v/Park, 
idrett og vei.  

Postboks 583 4302 SANDNES 

1102 51 50 0 TØNNESSEN STEN-HUGO KVERNELANDSVEIEN 96 A 4323 SANDNES 

1102 51 51 0 FORSMAN MARLENE KVERNELANDSVEIEN 96 B 4323 SANDNES 

1102 51 52 0 JACOBSEN ELI MARIE F KVERNELANDSVEIEN 96 C 4323 SANDNES 

1102 51 52 0 JACOBSEN HELGE KVERNELANDSVEIEN 96 C 4323 SANDNES 
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1102 51 53 0 HANSEN JOAN ALICE PEEL KVERNELANDSVEIEN 98 A 4323 SANDNES 

1102 51 54 0 Jensen Kent Åge KVERNELANDSVEIEN 98 B 4323 SANDNES 

1102 51 54 0 HALVORSEN ELISE SJØTHUN KVERNELANDSVEIEN 98 B 4323 SANDNES 

1102 51 55 1 FAGERFJORD BRIT SISSEL 
DRAGSUND 

Kvernlandsveien 98C 4323 SANDNES 

1102 51 55 2 EIKELAND KRISTOFFER 
SKADSEM 

Kvernlandsveien 98D 4323 SANDNES 

1102 51 56 0 Nedrebø Sven Augelend KVERNELANDSVEIEN 100 4323 SANDNES 

1102 51 56 0 BERGE ELIN THINGVOLL KVERNELANDSVEIEN 100 4323 SANDNES 

1102 51 57 0 BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

1102 51 58 0 STATENS VEGVESEN REGION 
VEST 

Postboks 43  6861 LEIKANGER 

1120 9 659 0 KLEPP KOMMUNE Postboks 25 4358 KLEPPE 

1121 29 5, 8 0 KALBERG OLAV Kalbergveien 143 4345 BRYNE 

1121 30 2, 13 0 AUSTERÅ BÅRD KALBERGVEGEN 178 4355 
KVERNALAND 

1121 30 5 0 KALBERG BJARNE KALBERGVEGEN 187 4355 
KVERNALAND 

1121 30 14 0 BANE NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 
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Vedlegg 11: Nettbilde – dagens situasjon (u.off.)  

Vedlegg 12: Nettbilde - etter gjennomføring av omsøkt tiltak (u.off) 

Vedlegg 13: Enlinjeskjema 132 kV anlegg i Fagrafjell 

transformatorstasjon (u.off) 

Vedlegg 14: Enlinjskjema utvidet Vagle transformatorstasjon (u.off) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

§13 første ledd, og er oversendt NVE separat. 

 

 
Underlagt taushetsplikt etter BfK § 6-2. 

Unntatt offentligheten etter offL §13 første ledd. 


