
Ny 50 (132) kV kraftledning Stølaheia - Harestad - Nordbø 

samt ny Harestad transformatorstasjon
Asbjørn Folvik

Myndighetskontakt Lyse Elnett AS



Velkommen

Agenda for møte:

• kl.19:00-19:15 Velkommen og 

presentasjon av NVE

• kl.19:15-20:00 Lyse Elnett

presenterer melding

• Kl. 20:00-ca.20:30 Pause med 

bevertning

• Ca. kl. 20:30-21:00 Spørsmål fra 

salen



Oppgradering av strømnettet i 

Randaberg og Rennesøy

• Oppgraderingen gjelder dagens 50 kV 

regionalnett fra Stølaheia mot Randaberg og 

Rennesøy

• Forsyner hovedsakelig kunder i Randaberg, 

Rennesøy, og Kvitsøy kommuner

• Består av transformatorstasjonene Stølaheia, 

Randaberg og Nordbø

• Utbygd fra 1950 til 1980-tallet



Oppbygging av strømnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Overordnet 

distribusjonsnett



• Eksisterende strømnett har ikke 

kapasitet til å dekke framtidens behov 

for strøm

• Utfordrende å vedlikeholde dagens 

strømnett

• Teknisk tilstand på kritiske 

komponenter

Behov for oppgradering



Viktige 

stikkord

• VERDISKAPING

• FORSYNINGSSIKKERHET

• ALDER/REINVESTERINGSBEHOV



Sikre god forsyningssikkerhet for framtiden

Strømnettet er samfunnskritisk

infrastruktur og bærebjelken i et 

moderne samfunn. 

Uten god nok forsyningssikkerhet kan vi 

oppleve:

• At antall feil øker

• Flere større og alvorlige feil

• Langvarige strømbrudd

• Begrensninger mht. tilknytning

• Strømrasjonering



Overordnede føringer

Meld.St.14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om 

utbygging av strømnettet 

Regionalnettet: 

• For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal 

luftledning velges som hovedregel. 



I dag 50 kV – framtid 132 kV

132 kV 50 kV



Hva må vi gjøre?

• Vi må bygge et helt nytt nett 

dimensjonert for 132 kV
• To nye kraftledninger mellom 

Stølaheia og Harestad

• En ny kraftledning mellom Harestad 

og Nordbø

• En ny transformatorstasjon i 

Harestad-området

• Dagens strømlinjer må stå inntil videre



Hensyn ved plassering av nye transformatorstasjoner

Generelt 

• Framtidige utbyggingsplaner og eksisterende bebyggelse. 

• Nær dagens transformatorstasjoner med tilhørende distribusjonsnett. 

Bygg og areal 

• Tilstrekkelig og egnet adkomst. 

Teknisk 

• Optimal plassering i forhold til effektuttak i distribusjonsnettet. 

• Mulig å komme inn og ut av stasjonen med hhv. regionalnett linjer og 

distribusjonsnett kabler/linjer nå og i fremtiden. 

Miljø 

• Unngå plassering på fulldyrka mark, hvor dette er mulig. 



Eksempel på type stasjoner



• Kryssing av eksisterende linjer og for mange 

vinkler.

• Nye forbindelser bygges normalt som 

enkeltkurs.

• Terreng og klima.

• 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 vil tilstrebe å 

redusere ulemper for landbruksdrift.

Hensyn som vurderes ved plassering av nye linjer



Eksempel på type master

• 132 kV – mastehøyde 

mellom 18-30 meter 

avhengig av type

• Kryssing av eksisterende 

linje kan medføre ekstra 

høye master

Gjennomsnitt mastehøyde på dagens 

50 kV kraftledning fra Stølaheia er ca. 

21 meter

Randaberg-Nordbø ca. 14 m



Oversikt over alle meldte 

traséalternativ



Harestad 

transformatorstasjon



Stølaheia-

Harestad



Harestad-

Nordbø









Forslag til utredningsprogram

Tiltakets virkning for miljø og samfunn 

• Landskap og visualisering 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Friluftsliv 

• Naturvernmangfold 

• Arealbruk 

• Nærings- og samfunnsinteresser 

• Elektromagnetiske felt (EMF) 

• Jordkabel som alternativ til luftledning 



Mulig overordnet tidsplan

Aktivitet 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Behandling av melding og fastsettelse av 

utredningsprogram (NVE) 

Søknad om anleggskonsesjon inkl. 

konsekvensutredning 

Konsesjonsbehandling (NVE) 

Detaljering, anskaffelse og forberedelse 

utbygging 

Byggeperiode 

Idriftsettelse 



Prosessen videre

Høringsfrist: 27.03.2019



• Ivareta dialogen mellom berørte parter/naboer og prosjektet.

• Bistå grunneiere, rettighetshavere og andre med å sende innspill til NVE i forbindelse 

med høring av melding.

Lyse Elnett arrangerer åpne kontordager: 

• Mandag 11. mars kl. 12:00-18:00 Randaberg kommunehus (kommunestyresalen)

• Tirsdag 12. mars kl. 12:00-18:00 Rennesøy kommunehus (formannskapssalen)

Ingen påmelding nødvendig 

Grunneierkontakt Grunneierkontakt

Silje Kristin Osmundsen
Epost: siljeko@lyse.no

Tlf: 48262104

mailto:siljeko@lyse.no


www.lysenett.no/randaberg-rennesoy/


