
Nye 132 kV kraftledninger Fagrafjell-Vagle-Stokkeland samt utvidelse av 

Vagle transformatorstasjon 

Informasjonsmøte – onsdag 07.03.2018 



Nye 132 kV kraftledninger 

Fagrafjell-Vagle-Stokkeland 

samt utvidelse av Vagle 

transformatorstasjon 

Agenda for møte: 

 

• kl.19:00-19:30 Presentasjon av 

prosjektet v/Lyse Elnett AS 

• kl.19:30-19:45 Statnett orienterer om 

sine planer for Stokkeland 

• kl.19:45-20:00 Kaffe og drøs 

• kl. 20:00-21:00 Eventuelle spørsmål 
 



Viktige stikkord 

• FORSYNINGSSIKKERHET 

 

• FORNYBAR ENERGI 

 

• VERDISKAPNING 

Fagrafjell vil på sikt overta for Stokkeland som utvekslingspunkt mellom transmisjonsnett og 

overordnet distribusjonsnett. Lyse Elnett må etablere nye forbindelser ut av stasjonen for å 

transportere kraft videre til sluttkunder.  

 

Disse forbindelsene vil ha stor betydning for strømforsyningen.   



Konsesjonsbehandling etter Energiloven §3-1 

https://www.nve.no/energiforsyning-og-

konsesjon/nett/konsesjonsbehandling-av-nettanlegg/ 

 

NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat 

OED = Olje og energidepartementet 
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Meld.St.14 (2011-2012) Vi bygger 

Norge – om utbygging av strømnettet  

Overordnet distribusjonsnett (regionalnettet):  

for nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning           

velges som hovedregel.  

Lyse Elnett har vurdert jordkabel som alternativ til luftledning 

mellom Fagrafjell og Vagle, men ønsker ikke å søke om dette 

grunnet: 

 
• Stortingsmelding 14: 

 For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges 

som hovedregel 

• Forsyningssikkerhet, kritiske forbindelser 
 Reparasjonstid ved feil 

• Krevende teknisk gjennomførbart 

• Kostnad 

• Utfordrende terreng 
 Sprengning av fjell (landskapsinngrep og kost) 

 Kryssing av Figgjoelva og Ålgårdsbanen 



• Unngå kryssing av eksisterende linjer og for mange 

vinkler. 

• Nye forbindelser bygges som enkeltkurs. 

 

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder unngås. 

• Færrest mulig boliger innenfor 50 m fra senter 

linjetrase.  

• Vernede områder unngås. 

• Større kulturminneflater unngås.  

• Traseer med lav synbarhet i terrenget. 

• Populære turområder unngås. 

 

• Detaljprosjektering av traseer tilstrebe å redusere 

ulemper for landbruksdrift for eksempel ved plassering 

av mastepunkt og ved å ta hensyn til de maskiner 

som brukes i området. 

Hensyn som vurderes ved plassering av nye linjer 



Oversikt over området 



132 kV kraftledninger fra 

Fagrafjell-Vagle 

Høyde: 16-28 m 



132 kV 

kraftledninger fra 

Fagrafjell-Vagle 

Høyde: 16-28 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Beskrivelse av kraftledninger mellom Fagrafjell og Eikelandsmyra 

Bygges med 15 m avstand mellom ytterfasene på 132 kV luftledningene. 

 

Mellom 132 kV og 300 kV vil det være 30 m mellom ytterfasene. 



VAGLE – UTVIDELSE AV 

TRANSFORMATORSTASJON 

ALT.1 

ALT. 2 



132 kV kraftledninger fra 

Vagle-Stokkeland 

Høyde: 14-23 m 



Visualiseringer  

file://lyse.no/felles/Lyse Elnett/06 Utbygging/04 Prosjektledelse/05 Gruppe/Torbjørn Grødem/Fagrapporter Fagrafjell-Stokkeland/Visualiseringer Landskap/Visualiseringer åpent møte 07032018/2 .jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Beskrivelse veger og riggplasser 

To store riggplasser, en ved Vagle trafo og en 

på Eikelandsmyra for premontering og 

mellomlagring av master. 

 

Noen mindre riggplasser for lagring av 

småmateriell ved behov. 

 

Det er ikke planlagt å bygge nye veger, kun 

bruk/oppgradering av eksisterende. 

 

Kjøring i terrenget utenom traseen er ikke vist 

på kart. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Sanering 132 kV Stokkeland 

Lyse Elnett sine 

anlegg er integrert i 

øvrige anlegg i 

Stokkeland og vil i 

den grad det er 

mulig bli sanert. 



NVE er ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen.  

 

Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan: 

Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Konsesjonssøknad sendes Q2-18 X 

Mulig konsesjon X X 

Utvidelse Vagle X X 

Bygging 132 kV linjer X X 

Fagrafjell ferdig *) A  B 

Sanering 132 kV Stokkeland *) A B 

*) Alternativ fremdrift A eller B avhengig av fremdrift Lyse-Fagrafjell 

Overordnet plan 

 



Hva skal konsesjonssøknaden omhandle? 

• Valg av løsning(er) inkludert midlertidige anlegg 

• Kostnader 

• Tiltakets virkning for miljø og samfunn som eks. 

 Landskap og visualisering 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Friluftsliv 

 Naturmangfold 

 Arealbruk 

 Elektromagnetiske felt (EMF) 



Grunneierkontakt 

Før konsesjonssøknad: 

Motta og videreformidle innspill på Lyse Elnetts forslag til 

linjetraseer og utvidelse av transformatorstasjon. 

Svare på henvendelser fra berørte parter og naboer. 

 

Frist for innspill til Lyse Elnett før konsesjonssøknad 

sendes: Fredag 23.03.2018 

 

Etter at konsesjonssøknad er sendt: 

Bistå grunneiere, rettighetshavere og andre med å sende 

innspill til NVE i forbindelse med høring av 

konsesjonssøknad. 

Ivareta dialogen mellom berørte parter/naboer og prosjektet. 

Erverve nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av 

linje, transformatorstasjon etc. 

Grunneierkontakt 

Åge Emanuel Rovik 
Epost: ager@lyse.no 

Tlf: 97633909 

 

Grunneierkontakt 

Mona Sterud Husby 
Epost: monash@lyse.no 

Tlf: 91005277 
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Følg fremdriften på vår nettside: http://www.lysenett.no/Fagrafjell-Stokkeland 



RETTIGHETSBELTE 


