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Forord 
Et økende effektuttak på Sør-Jæren samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som 
følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning og 
forsyningssikkerhet til området. Foreliggende konsesjonssøknad for ny 132 kV kraftledning 
Opstad – Håland samt en ny Håland transformatorstasjon er den første av flere søknader som 
vil omfatte Jærnettet. Tiltaket berører Time og Hå kommuner i Rogaland fylke. 
 
Forbindelsen Opstad – Håland vil senere videreføres fra Håland mot Fagrafjell på vestsiden av 
Frøylandsvatnet, og dermed sikre en første innmating fra nord når Fagrafjell 
transmisjonsnettstasjon er ferdigstilt. På et senere tidspunkt vil det også tilrettelegges for en 
forbindelse fra Fagrafjell mot Håland på østsiden av Frøylandsvatnet. 
 
De nye anleggene vil bidra til en vesentlig styrking av forsyningssikkerheten til 
Jærkommunene. 
 
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 
Andreas Janson      40 87 38 70  andreasj@lyse.no 
Prosjektleder 
Torbjørn Grødem  51 90 86 19   torbjorn.grodem@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/Opstad-Haland 
 
 
Sandnes, februar 2019 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS  

mailto:nve@nve.no
mailto:andreasj@lyse.no
mailto:torbjorn.grodem@lyse.no
mailto:asbjorn.folvik@lyse.no
https://www.lysenett.no/Opstad-Haland
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Sammendrag 
For 30 år siden var effektforbruket i Hå, Klepp og Time kommuner rundt 100 MW, mens 

maksimalverdien vinteren 2015/2016 ble målt til ca. 213 MW. Forbruket forventes ifølge 

prognosene å øke til mellom 350 og 400 MW i 2060. Samtidig nærmer mange komponenter i 

eksisterende strømnett seg utgangen av sin tekniske levetid. Utbyggingen av dagens strømnett 

ble i all hovedsak gjort i perioden fra 1960-1980. Gjennom god drift og et godt vedlikehold er 

levetiden på en rekke komponenter forlenget, men kombinasjonen aldrende strømnett og 

økende forbruk medfører i stadig større grad utfordringer bl.a med å kunne ta utstyr ut av 

drift for vedlikehold.  

 

Lyse Elnett har over tid arbeidet med planer for en forsterkning av Jærnettet gjennom 

overgang fra 50 kV til 132 kV systemspenning, noe som innebærer bygging av nye stasjoner 

eller oppgradering av eksisterende stasjoner, samt et nytt ledningsnett mellom disse.  

 

Et nytt 132 kV forsyningsnett på Jæren vil være avhengig av sterke punkter i 

transmisjonsnettet for innmating. Statnett SF har under bygging en ny transmisjonsnettstasjon 

i Bjerkreim kommune. Stasjonen bygges med 132 kV uttak for Lyse Elnett AS, og Lyse Elnett 

AS fikk i januar 2018 anleggskonsesjon for en ny 132 kV forbindelse Bjerkreim – Opstad samt 

en ny Opstad transformatorstasjon. Dette representerer første steg i utviklingen av Jærnettet.  

 

Videre har Statnett også søkt konsesjon for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time/ 

Sandnes kommuner. Saken er til endelig behandling hos Olje- og Energidepartementet. 

Dersom denne stasjonen gis konsesjon, vil dette gi et nytt sterkt punkt i nettet og dermed bli 

viktig for den fremtidige forsyningen av Jærnettet. Samtidig har Lyse Elnett konsesjonssøkt to 

nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell og en utvidet Vagle stasjon, inkludert to nye 132/50 

kV overgangstransformatorer. Disse transformatorene vil være sentrale i forhold til å sikre 

drift av 50 kV nettet under en ombygging av Jærnettet til 132 kV. 

 

Statnett ønsker videre å knytte stasjonene Bjerkreim og Fagrafjell sammen med 132 kV 

forbindelser for å kunne utnytte den installerte transformatorkapasiteten i stasjonene på en 

optimal måte. Det er da nødvendig, i første omgang, å bygge en ny 132 kV forbindelse fra 

Opstad til Håland. Denne vil senere bli del av en 132 kV ringforbindelse rundt 

Frøylandsvatnet, som sikrer tosidig innmating til aktuelle stasjoner i området. 

 

Lyse Elnett meldte i juni 2016 planene om en spenningsoppgradering av overordnet 

distribusjonsnett på Sør-Jæren (Lyse Elnett AS, 2016: Spenningsoppgradering fra 50 kV til 132 kV 

Vagle – Opstad («Jærnettprosjektet»). I meldingen ble det redegjort for behovet for en forbindelse 

mellom Opstad og Holen, men ikke for en forbindelse mellom Opstad og Håland. De nye 

forutsetningene for Jærnettet, redegjort for over, medfører at forbindelsen mellom Opstad og 

Holen kan utgå, og i stedet ersatttes av en forbindelse mellom Opstad og Håland. 

 

Basert på dette søker Lyse Elnett AS konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse 

for følgende tiltak:  

 

• Riving av eksisterende 50 kV forbindelse Opstad - Holen 

• Ny 132 kV forbindelse mellom Opstad transformatorstasjon og en ny Håland 

transformatorstasjon 

• Ny Håland transformatorstasjon 
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Mellom Opstad og Håland omsøkes en ny forbindelse i all hovedsak langs eksisterende trase 

fra Opstad og frem til Nedre Oma. Fra Nedre Oma og inn til en ny Håland 

transformatorstasjon omsøkes forbindelsen i en ny trase. Eksisterende 50 kV forbindelse 

Opstad – Holen vil rives før byggingen av den nye forbindelsen starter.  

 

Det omsøkes således bygging av ca. 9.1 km ny 132 kV kraftledning, mens 10,5 km eksisterende 

50 kV kraftledning omsøkes revet. Som et avbøtende tiltak er det også lagt til grunn at det skal 

kables ca. 3,6 km eksisterende kraftledning på 15 kV spenningsnivå.  

 

Konsekvensene ved gjennomføringen av prosjektet er belyst i konsekvensutredning for 

«Jærnettprosjektet» (vedlegg 1), som omfatter hele utbyggingen av Jærnettet. Konsekvensene 

for de omsøkte tiltakene er nærmere oppsummert i kap. 5. Mulige avbøtende tiltak for å 

redusere de negative konsekvensene er beskrevet i kap. 8. 
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1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1 BAKGRUNN 

Et økende effektuttak på Sør-Jæren, samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som 

følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning 

og forsyningssikkerhet til området. Ombyggingen av dagens Jærnett er meldt1 som et eget 

prosjekt. Det nye Jærnettet må kobles opp mot transmisjonsnettet for innmating av elektrisk 

kraft.  

 

Melding med forslag til utredningsprogram la til grunn at Jærnettet i første omgang skulle 

tilkobles eksisterende infrastruktur i Vagle og Opstad. Etter meldetidspunktet har det skjedd 

en rekke endringer som har betydning for hvordan Jærnettet bør bygges ut. 

 

Statnett SF er gitt konsesjon og har startet bygging av en ny transmisjonsnettstasjon i Bjerkreim 

kommune. Stasjonen bygges med 132 kV uttak for Lyse Elnett AS. For å mate kraft fra denne 

stasjonen inn i det fremtidige Jærnettet har Lyse Elnett AS fått konsesjon, 

ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for en ny 132 kV forbindelse fra Bjerkreim 

transformatorstasjon i Bjerkreim kommune til en ny Opstad transformatorstasjon i Hå 

kommune. 

 

Videre har Statnett også søkt konsesjon for en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time/ 

Sandnes kommuner. Saken er til endelig behandling hos Olje- og Energidepartementet. 

Dersom denne stasjonen gis konsesjon, vil den bli viktig for den fremtidige forsyningen av 

Jærnettet. Statnett planlegger en eventuell idriftsettelse av stasjonen i løpet av 2023. 

 

For å unngå investeringer i ytterligere transformatorkapasitet i transmisjonsnettstasjonene 

ønsker Statnett å knytte stasjonene Bjerkreim og Fagrafjell sammen via 132 kV forbindelser i 

Jærnettet. Det er da nødvendig, i første omgang, å bygge en ny 132 kV forbindelse fra Opstad 

til Håland. Dette legger grunnlag for en senere 132 kV ringforbindelse rundt Frøylandsvatnet, 

som sikrer tosidig innmating til aktuelle stasjoner.  

 

Første steg i utbyggingen av Jærnettet vil derfor være å etablere en ny 132 kV kraftledning 

Opstad – Håland. Den nye forbindelsen vil, sammen med en ny Håland transformatorstasjon, 

vesentlig styrke forsyningssikkerheten til Jærkommunene. 

 

1.2 ANLEGGENES BELIGGENHET 

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

 

                                                 

1 Lyse Elnett AS (2016): Spenningsoppgradering fra 50 kV til 132 kV Vagle – Opstad («Jærnettprosjektet»). 

Melding med forslag til utredningsprogram. 
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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. 340 medarbeidere, 143.000 nettkunder, og eier og drifter store deler av 

overordnet distribusjonsnett2 i Sør-Rogaland.  

 

                                                 

2 Endringer i Energiloven av 01.07.2016, jfr. § 1-5, innførte betegnelsen transmisjonsnett på bl.a anlegg for 
overføring av elektrisk energi på minst 200 kV samt anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften 
av disse anleggene (tidligere sentralnett). Alt øvrig nett tilhører distribusjonssystemet. Betegnelsen 
«overordnet distribusjonsnett» omfatter her nettanlegg med spenning på minst 50 kV.  
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2. SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD 

Lyse Elnett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om konsesjon for bygging og 

drift av følgende elektriske anlegg: 

 

Ny 132 kV forbindelse mellom Opstad transformatorstasjon i Hå kommune og en ny 

Håland transformatorstasjon i Time kommune 

Luftledningen vil starte i et ca. 60 m langt jordkabelanlegg forlagt i grøft eller kulvert inne på 

området til nye Opstad transformatorstasjon og frem til et innstrekkstativ inne på 

stasjonsområdet.  

 

Fra Opstad føres traseen mot nordøst mot Vestra Håland og Indrebøvegen. Det er gjort mindre 

trasejusteringer i dette området sammenliknet med eksisterende trase for å øke avstanden noe 

til eksisterende bolighus. Videre føres traseen mot nord gjennom jordbruksområder frem til 

Grødheim og Gudmestadvegen. I dette området omsøkes traseen noe øst for eksisterende trase 

slik at avstanden til eksisterende bolighus blir økt. 

 

Fra Gudmestadvegen føres traseen mot Tverråna, og videre mot nord noe øst for eksisterende 

trase grunnet nærhet til bolighus mot golfbanen på Grødem. Nord for golfbanen krysses 

Håelva noe vest for dagens trase for å kunne passere bygninger ved Nedre Oma.   

 

Fra Nedre Oma omsøkes to alternativer for trase videre mot nordvest. Et alternativ føres mot 

vest-nordvest via Sveholen mot Hognestadveien, og videre mot nordvest inn mot en ny 

Håland transformatorstasjon. Et annet alternativ går noe lengre nord, og føres mot nordvest 

via Rindå inn mot en ny Håland transformatorstasjon. Trasealternativene omsøkles i 

uprioritert rekkefølge. 

 

Luftledningen avsluttes i et innstrekkstativ inne på området til en ny Håland 

transformatorstasjon, og føres videre i et ca 50 m langt jordkabelanlegg forlagt i grøft eller 

kulvert inn i stasjonen.  

 

Forbindelsen fra Opstad til Håland vil være ca. 9,1 km. lang.  

 

Ny Håland transformatorstasjon i Time kommune 

Det omsøkes en plassering sør for eksisterende stasjon (alternativ 4 fra melding med forslag 

til utredningsprogram). En ny Håland transformatorstasjon omsøkes med følgende 

komponenter: 

 

- Innendørs gassisolert (GIS) 132 kV koblingsanlegg  

o 1 stk bryterfelt for forbindelsen Opstad – Håland 

o 2 stk transformatorfelt for 132/22/15 kV transformatorer  

o 1 stk bryterfelt for sammenkobling av samleskinner primært 

o 4 stk reservefelt 

- 2 stk 40 MVA transformator med omsetning 132/22/15 kV  

- 15 (22) kV koblingsanlegg med 19 felt 

- 2 stasjonstransformatorer 

- Nødvendige høyspent apparatanlegg 

- Ny stasjonsbygning, inkl. transformatornisjer, på ca. 760 kvm 
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Stasjonen vil plassmessig tilrettelegges for en eventuell senere utvidelse med ytterligere 1 

transformatornisje.  

 

Endret Opstad transformatorstasjon i Hå kommune 

Det omsøkes plassert et nytt innstrekkstativ inne på stasjonsområdet. 

 

Riving av eksisterende 50 kV forbindelse mellom Opstad og Holen transformatorstasjoner 

i Hå og Time kommuner 

Eksisterende 50 kV forbindelse mellom Opstad og Holen transformatorstasjoner må rives før 

bygging av en ny 132 kV forbindelse Opstad – Håland kan gjennomføres. Eksisterende ledning 

er ca. 10,53 km lang. 

 

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 ny 132 kV forbindelse 

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

eventuelt ryddebelte i skog). Klausuleringsbeltet for en enkeltkursforbindelse utgjør normalt 

ca. 30 m. Større bredde kan forekomme ved lange spenn.  

 

Ny Håland transformatorstasjon 

Det søkes ervervet eiendomsrett til ca. 6550 m2 for en ny Håland transformatorstasjon. Arealet 

inkluderer nødvendig avkjørsel fra fv 215 samt adkomstvei til stasjonen. 

 

Transport 

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

drift av anleggene på alle eiendommer som er oppført på grunneierlisten (vedlegg 19), 

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. Utbedring vil i de fleste tilfeller bety å forsterke 

topplaget på veien, og i liten grad breddeutvidelse. Aktuelle private veier er nærmere vist i 

kap. 4.6 og vedlegg 9-15.  

 

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

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



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 12 av 91  

 

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 (kap. 4.6 og vedlegg 9-15). Slike plasser tilpasses stedlige forhold, og vil 

normalt bli fjernet etter at byggearbeidene er ferdige.  

 

2.1.2 Forhåndstiltredelse 

Lyse Elnett ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, 

slik at arbeider med anlegget eventuelt kan påbegynnes før skjønn er avholdt.  

 

Forsyningssituasjonen på Sør-Jæren er svært anstrengt, og det aktuelle prosjektet er viktig for 

å sikre området tilstrekkelig forsyningskapasitet. Det er således viktig å kunne påbegynne 

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

 

2.2 GJELDENDE KONSESJONER 
Tabell 2.1 gir en oversikt over gjeldende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak. 

 

Tabell 2.1. Eksisterende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak 

NVE- referanse Konsesjon Dato Konsesjonær 

201605364-36 Ny Opstad transformatorstasjon og ny 

132 kV forbindelse Bjerkreim – Opstad 

24.01.2018 Lyse Elnett AS 

199902841-7 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a Håland 

transformatorsatasjon) 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

199902841-12 Samlekonsesjon for Lyse Elnett AS 

(omfatter bl.a 50 kV ledningen Holen – 

Opstad) 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

2.3 EVENTUELLE SAMTIDIGE SØKNADER 
Bygging av en ny Opstad transformatorstasjon og ny 132 kV forbindelse Bjerkreim – Opstad 

er under planlegging, og delvis under utførelse. Byggingen av en ny Opstad 

transformatorstasjon forventes å være ferdigstilt i løpet av 2020. MTA planer for de to 

delprosjektene er under behandling hos NVE. 

2.4 EIER- OG DRIFTSFORHOLD 
Lyse Elnett vil eie og drive alle omsøkte anlegg. 

2.5 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 
 

2.5.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av stasjonsområdet samt ledningstraseer, mastepunkter, 

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

slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. 
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Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere masteplasseringer og 

traseer for forbindelsene. 

 

2.5.2 Forhold til naturmangfoldloven 

Ingen av de konsesjonssøkte traseene eller stasjonsanlegg 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. 

  

Ledningstraseer og stasjonsanlegg vil berøre både Håelva og Orreelva (verneplan I), som 

begge 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. 

 

2.5.4 Kryssing av ledninger og veier 

Lyse Elnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller 

nærføring med eksisterende ledninger, veier, avkjørsler fra vei og annet i henhold til forskrifter 

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

 

2.5.5 Luftfartshindre 

Det vurderes ikke at omsøkte kraftledninger 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). 

 

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. 
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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. Lyse Elnett meldte i juni 2016 planene om en 

spenningsoppgradering av overordnet distribusjonsnett på Sør-Jæren (Lyse Elnett AS, 2016: 

Spenningsoppgradering fra 50 kV til 132 kV Vagle – Opstad («Jærnettprosjektet»), herunder omsøkte 

tiltak. Utredningsprogram ble fastsatt av NVE 19.12.2016 (NVE 201604149-70). 

 

Konsekvensene ved gjennomføringen av prosjektet er belyst i konsekvensutredning for 

«Jærnettprosjektet» (vedlegg 1), som omfatter hele utbyggingen av Jærnettet. Konsekvensene 

for de omsøkte tiltakene er nærmere oppsummert i kap. 5. Det er ikke vesentlige negative 

konsekvenser som tilsier at tiltaket ikke bør gjennomføres eller at andre alternativer bør 

vurderes. 

 

En ny Opstad transformatorstasjon var omfattet av melding med forslag til 

utredningsprogram for Jærnettprosjektet. Denne stasjonen ble gitt konsesjon i januar 2018 

(NVE 201605364-36), og konsekvensene ved de ulike alternative løsninger for Opstad 

transformatorstasjon ble belyst i denne forbindelse. De forhold i utredningsprogrammet som 

eksplisitt omfatter Opstad transformatorstasjon omfattes derfor ikke av 

konsekvensutredningen. 

 

2.6 UTFØRTE FORARBEIDER 

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

Fylkeskommune om prosjektet ved flere anledninger.  

 

Lyse Elnett har hatt en rekke åpne møter om Jærnettprosjektet, både i egen regi og som del av 

prosessen knyttet til melding med forslag til utredningsprogram.  

 

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

informasjon om prosjektet fortløpende blir publisert. 

 

Det er ikke innhentet forhåndsuttalelser til konsesjonssøknaden. 

https://www.lysenett.no/Opstad-Håland
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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. 

 

3.1 BAKGRUNN 

En sterk befolkningsvekst har gitt et økt energi- og effektforbruk i Sør-Rogaland og på Jæren. 

Sammen med et aldrende eksisterende strømnett gjør dette at Lyse Elnett har arbeidet med å 

vurdere hvordan framtidens strømnett på Sør- Jæren skal struktureres og fornyes. Hovedmål 

med prosjektet er å sikre forsyningssikkerheten for befolkningen i området i kommende tiår. 

  

I kommunene Hå, Klepp og Time har det vært en økning i antall innbyggere fra ca. 26 500 i 

1970 til ca. 57 000 innbyggere i dag. Denne utviklingen er ventet å fortsette, og prognosene 

viser at folketallet i 2040 forventes å være om lag 70 - 80 000 innbyggere. En slik 

befolkningsvekst merkes allerede i dag i et strømnett som i begrenset grad er fornyet i takt 

med befolkningsøkningen. Prognosene for videre vekst medfører at det nå er nødvendig med 

tiltak for å øke kapasiteten dersom forsyningssikkerheten til befolkning og næringsliv også i 

framtiden skal kunne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. 

 

For 30 år siden var effektforbruket i Hå, Klepp og Time kommuner rundt 100 MW, mens 

maksimalverdien vinteren 2015/2016 ble målt til ca. 213 MW. Forbruket forventes ifølge 

prognosene å øke til mellom 350 og 400 MW i 2060 (figur 3.1). Dersom det ikke gjennomføres 

tiltak vil en slik vekst gradvis svekke forsyningssikkerheten i årene fremover, fordi 

eksisterende strømnett ikke har kapasitet til å håndtere en slik vekst.  
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Figur 3.1. Effektprognose for Jærnettet mot 2060, scenario 2 (Middels vekst). 2014 er 

temperaturkorrigert referanse. 

 

Lastflytanalyser av fremtidig belastning viser at man allerede i dag kan komme i 

lastsituasjoner hvor man ikke har tilstrekkelig fleksibilitet/kapasitet i eksisterende 

overføringsforbindelser til å håndtere en feilsituasjon.  

 

Samtidig nærmer mange komponenter i strømnettet seg utgangen av sin tekniske levetid. 

Utbyggingen av eksisterende strømnett ble i all hovedsak gjort i perioden fra 1960-1980. 

Gjennom god drift og et godt vedlikehold er levetiden på en rekke komponenter forlenget, 

men kombinasjonen aldrende strømnett og økende forbruk medfører i stadig større grad 

utfordringer bl.a med å kunne ta utstyr ut av drift for vedlikehold.  

 

Selv om Jærnettet ble bygd med en god kapasitet, så er effektøkningen som følge av 

befolkningsveksten nå kommet dit at videre vekst vil svekke forsyningssikkerheten vesentlig.  

Behovet for en videre utvikling og forsterkning av Jærnettet omtales mer detaljert i 

konsekvensutredningen (vedlegg 1). 

 

3.2 INNMATING I ET FREMTIDIG SPENNINGSOPPGRADERT JÆRNETT 

En overgang fra 50 kV til 132 kV er et omfattende tiltak, da store deler av den eksisterende 

infrastrukturen må byttes ut. Et nytt nettsystem må ha kapasitet og fleksibilitet til å gi grunnlag 

for sikker drift og utviklingsmuligheter for minst 50 år frem i tid.  

 

På meldetidspunktet for Jærnettprosjektet var det fortsatt vesentlig usikkerhet omkring 

videreutviklingen av de ulike transmisjonsnettpunktene i regionen. Det ble derfor i meldingen 

lagt til grunn en tilkobling til eksisterende infrastruktur i Vagle og Opstad.  

 

Etter den tid er Bjerkreim transformatorstasjon besluttet utbygget i tilknytning til planer om 

innmating av vindkraft fra Bjerkreimsklyngen. Stasjonen antas å være klar til drift i løpet av 

2019. Videre konsesjonssøkte Statnett i desember 2016 bl.a en ny transmisjonsnettstasjon på 

Fagrafjell, som ligger på grensen mellom Time og Sandnes kommuner. Saken er under 
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sluttbehandling hos Olje- og energidepartementet, og stasjonen forventes å kunne være klar 

til drift i 2023. 

 

Basert på dette planlegger Lyse Elnett å etablere tosidig forsyning fra Fagrafjell og Bjerkreim 

transformatorstasjoner inn i Jærnettet. Beslutningen om å bygge Bjerkreim 4 år før Fagrafjell 

gir grunnlag for en trinnvis utbygging av 132 kV systemet, hvor de deler av 50 kV systemet 

som har god kapasitet og tilstand kan utnyttes lengre enn tilfellet hadde vært dersom 

Bjerkreim ikke ble realisert. Tosidig innmating vil gi en vesentlig økt fleksibilitet, med større 

muligheter for utkobling ved arbeid både i nord og sør. På sikt, når systemet i sin helhet er 

lagt over på 132 kV, vil effekten i systemet være av en slik størrelse at flere matepunkter vil 

være en forutsetning for å opprettholde fleksibilitet til å drifte og vedlikeholde både det 

overordnede distribusjonsnettet og deler av transmisjonsnettstasjonene i området. Løsningen 

vil, frem til Statnett har besluttet videre tiltak nord for Fagrafjell, redusere store deler av 

svakheten i transmisjonsnettsystemet hvor alle matende transmisjonsnett-forbindelser samles 

i ett punkt. Det vil derfor være forsyningsmessig viktig å ha tosidig innmating i Jærnettet.  

 

3.3 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING  

Hovedrammene for strukturen i et fremtidig «Jærnett» er lagt i konseptvalg (2016), men med 

noen endringer av tidsplan og konfigurasjon for å svare for Statnett sine endringer og behov i 

området. Etter at melding med forslag til utredningsprogram ble innsendt i 2016 er følgende 

forhold avklart:  

 

Desember 2016:  

Statnett omsøker Lyse – Fagrafjell, og trekker Lyse – Stølaheia. Tiltaket skal svare for en 

langvarig uakseptabel situasjon for leveringssikkerhet til Stavangerregionen. Ny løsning 

innebærer en ny transmisjonsnettstasjon, Fagrafjell, plassert nord i Time/Sandnes kommuner 

noen kilometer sør for dagens Stokkeland stasjon. I søknaden forutsetter etableringen at man 

river Stokkeland (omsøkt av Statnett mai 2018) og flytter funksjonene over til Fagrafjell. 

Stokkeland har i dag transformering mot både 132 kV og 50 kV, Fagrafjell er omsøkt med 3x300 

MVA 420/132 kV transformatorer og forutsetter at Lyse Elnett løser 50 kV 

transformeringsbehovet i eget nett. Statnett har en plan som innebærer driftsettelse 2023, med 

påfølgende riving av Stokkeland stasjon.  

 

Februar 2017:  

Bjerkreim transmisjonsnettstasjon vedtas utbygd. Stasjonen ligger i Bjerkreim kommune og 

blir etablert for å kunne ta i mot vindkraft i området. Stasjonen bestykkes med 2x 300 MVA 

300/132 kV transformatorer og tilrettelegges for nettuttak. Stasjonen er under bygging, og 

forventes ferdigstilt i 2019.  

 

Mai 2017:  

Lyse Elnett omsøker 132 kV forbindelse Bjerkreim – Opstad og ny Opstad stasjon (132/50/22 

kV). Forbindelsen gir ensidig 132 kV forsyning inn mot eksisterende 50 kV nett og vil via en 

160 MVA 132/50 kV transformator kunne støtte «begge» veier. Konsesjon ble innvilget i januar 

2018, og anleggene forventes satt i drift 2020.  
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April 2018: 

Lyse Elnett omsøker forbindelsene Fagrafjell – Vagle, utvidet Vagle stasjon, samt 

forbindelsene Vagle – Stokkeland. På samme tid omsøker Statnett tillatelse til å rive 

eksisterende Stokkeland transformatorstasjon. 50 kV transformering flyttes fra 300 kV i 

Stokkeland til 132 kV systemet i Vagle.  

 

Disse endringene gir en endring fra opprinnelig tidsplan for «Jærnettprosjektet». Usikkerhet 

omkring løsning og fremdrift for en ny transmisjonsnettstasjon i regionen gjorde at Lyse Elnett 

valgte å omsøke en forbindelse Bjerkreim – Opstad og en ny Opstad stasjon tidligere enn lagt 

til grunn i opprinnelig plan. Videre er det i samråd med Statnett vurdert som hensiktsmessig 

å etablere en gjennomgående 132 kV forbindelse mellom Bjerkreim og nye Fagrafjell stasjon 

for å bedre kunne utnytte installert transformatorytelse mellom transmisjonsnett og 

overordnet distribusjonsnett i de to punktene. 

 

3.3.1 Behov for de omsøkte tiltak 

Eksisterende Holen – Opstad består av ca. 10,5 km FeAl 120 linje. Linjen er bygget i 1964 og 

består av en blanding av tre- og stålmaster. Tremaster og jordledere er i dårlig forfatning og 

det er anbefalt å fornye hele forbindelsen. Funksjonen i 50 kV systemet er pr. i dag 

hovedsakelig som en reserveforbindelse som kun blir brukt ved feil og ved behov for 

vedlikehold i øvrig nett. Lite tverrsnitt er svært begrensende for bruken. Forbindelsen kan ikke 

forsyne hele området (Håland, Nærbø og Opstad) i kalde perioder og vil gå i overlast i 

lettlastsituasjoner hvor HøgJæren vindkraftverk produserer. 160 MVA (1850A) transformator 

132/50 kV i nye Opstad stasjon kan heller ikke utnyttes fullt ut med de begrensninger som 

ligger i dagens linje.  

 

Eksisterende Håland stasjon, bygget i 1972, er høyt lastet og har behov for mer ytelse for å 

kunne understøtte veksten i byområdet Bryne i Time kommune. De to 50/15 kV 

transformatorene går nær fullastet på kalde dager. Den ene har også merknader knyttet til 

tilstand. Matende transformatorer er til hinder for overgang til 22 kV driftsspenning i 

distribusjonsnettet. 50 kV materiell er stort sett fra byggeåret og har utløpt sin normale levetid. 

Stasjonen representerer betydelig last i eksisterende 50 kV nett. Ved å flytte last til 132 kV 

systemet vil marginene i 50 kV systemet bli vesentlig bedre.  

 

3.3.2 Omsøkt løsning 

For å kunne realisere nye Håland stasjon på 132 kV er det behov for en matende 132 kV 

forbindelse. I henhold til overordnet konsept vil matende punkt for 132 kV i første omgang 

være Opstad stasjon, som er under oppføring. Forbindelsen vil i stor grad gå i samme trase 

som i dag benyttes av Holen – Opstad (50 kV).  Forbindelsen vil, sammen med neste steg 

(Håland – Fagrafjell), ferdigstille en sammenhengende forbindelse mellom Fagrafjell og 

Bjerkreim. Statnett og Lyse Elnett har en felles interesse i å etablere en 132 kV forbindelse 

mellom Bjerkreim og Fagrafjell stasjon. Lyse Elnett ønsker sikker tosidig forsyning til sine nye 

132 kV stasjoner, og det gir Statnett bedre utnyttelse, fleksibilitet og sikkerhet for 

transformatorkapasiteten som er installert i systemet.  

 

Problemstillingen knyttet til alder og tilstand for eksisterende Holen – Opstad vil være dekket 

av ny 132/50 kV transformering i Opstad transformatorstasjon, og Lyse Elnett ønsker å benytte 
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deler av eksisterende trase til ny omsøkt Opstad – Håland. Problemstillingen løses ved å 

omsøke tillatelse til å rive den eksisterende linjetraseen. En forutsetning for å rive forbindelsen 

er at ny Opstad stasjon med transformatorer er etablert, tilknyttet og driftssatt Bjerkreim på 

132 kV. 

 

3.3.3 Vurderinger av alternative løsninger og systemsammenheng 

Opstad – Håland representerer en ny linjeforbindelse og dimensjoneres og driftes på 132 kV 

fra dag én. Forbindelsen vil utgjøre første del av gjennomgående 132 kV mellom Bjerkreim og 

kommende Fagrafjell transmisjonsnettstasjon. Omsøkte løsninger er et steg på veien mot et 

komplett system. Opstad og Håland stasjon vil inntil videre være ensidig forsynt fra Bjerkreim. 

Lyse Elnett forutsetter at Fagrafjell stasjon etableres innen 2023, og med det tekniske omfanget 

som er omsøkt. Fagrafjell berører ikke omsøkte tiltak direkte, men en eventuell utsettelse vil 

gi en lengre periode med ensidig 132 kV forsyning som innebærer at man nærmer seg N-0 

ytelsen i 50 kV systemet ved utfall av 132 kV fra Bjerkreim. Det er undersøkt flere trase-

alternativer, men ingen systemløsninger som kan erstatte Opstad – Håland forbindelsen. 

 

De overliggende rammene er gitt i konsekvensutredningen (vedlegg 1), som omfatter den 

samfunnsmessige argumentasjonen for systemet som helhet. For de enkelte element som 

omsøkes vil det bli presentert vurderte varianter av løsning innenfor hovedplanens rammer, 

samt en samfunnsmessig vurdering bestående av en samfunnsøkonomisk betraktning, 

kostnadseffektivitetsanalyser og de eventuelle miljøfaktorer som er identifisert for 

løsningsvariantene.  

 

I melding med forslag til utredningsprogram er det skissert en forbindelse Opstad – Holen 

som en del av 132 kV systemet. Endringer i ytre forhold gjør imidlertid at Lyse Elnett ikke vil 

omsøke forbindelsen hverken på 50 eller 132 kV. På det tidspunkt meldingen ble utarbeidet 

jobbet man ut fra en forutsetning om at 300/50 kV transformatorene i Stokkeland stasjon ville 

være i drift frem mot 2028. Statnetts oppdaterte vurderinger viser at etablering av 

transformatorer i 132 kV systemet er fordelaktig reinvesteringer knyttet til 300/50 kV 

transformering i Stokkeland. Tidlig utfasing av Stokkeland og etablering av ny 132/50 kV 

transformering inn i systemet gir ikke lenger grunnlag for å opprettholde Holen – Opstad i 50 

kV systemet, som hadde til hensikt å sikre effektdekning ved trafofeil i Stokkeland/Vagle.  
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Figur 3.2. Lastprognoser for 50 kV hensyntatt forventet omlegging til 132 kV i Jærnettet. 

 

Uten ny Holen – Opstad vil støtten fra Opstad nå begrenses av eksisterende 50 kV forbindelse 

Opstad – Nærbø. Effektbehov utover 80 MW vil nå være ivaretatt av nye omsøkte 

transformatorer i Vagle som planlegges å erstatte dagens 300/50 kV transformatorer i 

Stokkeland.  

 

Økt transformatoreffekt i matende punkter endrer ikke på behovene knyttet til 50 kV 

nettsystemet og de eksisterende stasjonene. Lyse Elnett finner ikke grunnlag for å endre 

konseptet om overgang til 132 kV, men nye forutsetninger gir mulighet til å justere tidsplan 

for de enkelte tiltakene.  

 

3.3.4 0 – alternativet 

0 – alternativet vil være reinvestering av Håland stasjon i sin helhet. Etter Lyse Elnetts 

erfaringer med stasjonsmodernisering og vurderinger av eksisterende Håland, vil en 1:1 

reinvestering best være ivaretatt med etablering av ny stasjon. Ny Håland vil i så måte være 

en reinvestering av eksisterende stasjon, men med oppdatert apparatanlegg til dagens 

standard (145 kV isolasjonsnivå) og plass til økt transformatorytelse. Justert for økt 

transformatoreffekt j.f. prognosene for stasjonen vil kostnadene ikke kunne differensieres fra 

omsøkt alternativ. En reinvestering av linjeforbindelsen Holen – Opstad vil være lenger enn 

for omsøkt alternativ. 
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3.3.5 Samfunnsøkonomisk sammenstilling 

I tabell 3.1 er bare hovedalternativet vist. Varianter knyttet til trasevurderinger og 

stasjonsplassering er omtalt under de respektive tema.  

 

Tabell 3.1.  Samfunnsøkonomisk sammenstilling 

 0 – alt. Omsøkt alt. 

Nåverdi.diff (2023) 0 -10 MNOK 

Systembetraktning - ++ 

Miljø - - 

Sum prioritering 2 1 

 

Resultatet av nåverdibetraktningen kommer av at alle tiltak, både i 0-alternativet og omsøkt 

alternativ, kommer i 2023. Den kvantitative differansen kommer av forskjellig traselengde 

mellom alternativene. 

 

De samlede nettvirkninger for tiltaket må også ses i sammenheng med melding og tilhørende 

konsekvensutredning for spenningsoppgradering av Jærnettet. Lyse Elnett ønsker ikke å 

suboptimalisere den enkelte konsesjon på bekostning av den overordnede løsningen. 

Sammenkobling mellom transmisjonsnettstasjonene Bjerkreim og Fagrafjell gir også 

nytteverdier for Statnett, som ikke er kvantifisert. Bedre utnyttelse av installert 

transformatorytelse i området vil være et gjentagende element i alle søknader som inneholder 

deler av den gjennomgående 132 kV forbindelsen.  

 

Når det kommer til miljøaspektet vil begge løsninger mer eller mindre være negative for 

nærmiljøet som normalt for kraftanlegg av denne størrelsen. Opstad – Håland representerer 

noe kortere trase, sett opp mot reinvestering av Holen – Opstad. Lyse Elnett finner ikke 

grunnlag for å differensiere miljøaspektet mellom alternativene.  

 

Lyse Elnett mener at fortsatt videreutvikling mot et fremtidig 132 kV system er riktig løsning 

for samfunnet og omsøker derfor tiltaket som ledd i det overordnede målet om omlegging til 

132 kV i alle Jærkommunene.  
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

4.1 KRAV TIL TILTAK I OVERORDNET DISTRIBUSJONSNETT 

Utviklingen av strømnettet skal, i tråd med Energiloven, 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, men 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 OPSTAD TRANSFORMATORSTASJON 
Lyse Elnett ble gitt konsesjon for en ny Opstad transformatorstasjon i januar 2018 (NVE 

201605364-36) i tråd med plasseringsalternativ 3, sør for eksisterende stasjon. Stasjonen skal 

utrustes med et innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg med 1 stk 160 MVA 

transformator med omsetning 132/50 kV, samt nødvendig høyspenningsanlegg. I tillegg 

kommer Jæren Everk sine anlegg i stasjonen.  

 

En ny forbindelse mot Håland vil gå fra et innstrekkstativ inne på området til en ny Opstad 

transformatorstasjon. Det vil også legges nødvendige jordkabelanlegg internt på eiendommen 

mellom innstrekkstativ og stasjonsbygningen. 

 

En situasjonsplan samt foreløpige fasadetegninger for Opstad transformatorstasjon inklusive 

disse endringene er vist i figur 4.1 og 4.2. Endelig utforming av stasjonen vil avklares i 

forbindelse med behandling av MTA- plan for prosjektet.  
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Figur 4.1. Ny Opstad transformatorstasjon, situasjonsplan med ny kabelendemast i nordøst. 
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Figur 4.2. Ny Opstad transformatorstasjon, foreløpige fasadetegning (sett fra nordøst). 

4.3 NY 132 KV FORBINDELSE OPSTAD – HÅLAND 
I planleggingen av trase mellom Opstad og Håland 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 en trase med færrest mulig vinkler, da vinkelpunkter vil øke både 

kostnader og synlighet. 

 

For øvrig skal man, der det er mulig, søke å unngå: 

 

• Nærføring med boliger, barnehager, skoler o.l. 

• Vernede områder (naturreservat o.l.). 

• Større kulturminneflater. 

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder. 

• Populære turområder. 

 

Mulige linjetraseer ble i første omgang vurdert basert på kartstudier, på bakgrunn av 

plasseringskriteriene skissert over. Deretter ble det gjennomført befaringer, som førte til 

enkelte justeringer av de opprinnelige forslagene. Det har videre vært gjennomført et 

forprosjekt for å vurdere detaljene nærmere. I denne prosessen har det vært tett dialog med 

bl.a berørte kommuner. 

 

4.3.1 Omsøkte traseer 

Lyse Elnett omsøker en ny forbindelse mellom Opstad og Håland i hovedsak langs 

eksisterende trase for 50 kV forbindelsen Opstad - Holen (trasealternativ 1.0 fra melding med 

forslag til utredningsprogram) frem til Nedre Oma, med en avgreining i ny trase fra Nedre 

Oma inn mot Auglend/Herigstad. Det foreligger på denne strekningen  to trasevarianter, 

hvorav begge prioriteres likt. 
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Den omsøkte løsningen avviker fra den løsning som ble presentert i melding med forslag til 

utredningsprogram. I meldingen ble det redegjort for behovet for en forbindelse mellom 

Opstad og Holen, men ikke for en forbindelse mellom Opstad og Håland.  

 

Etter meldetidspunktet har det skjedd en rekke endringer som har betydning for hvordan 

Jærnettet bør bygges ut. Bl.a er en ny transmisjonsnettstasjon i Bjerkreim kommune under 

bygging, og en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell i Time/ Sandnes kommuner er 

konsesjonssøkt. For å unngå investeringer i ytterligere transformatorkapasitet i 

transmisjonsnettstasjonene ønsker Statnett å knytte stasjonene Bjerkreim og Fagrafjell sammen 

via 132 kV forbindelser i Jærnettet. Dette har betydning for hvordan nettløsningen i Jærnettet 

bør realiseres.  Lyse Elnett har samtidig omsøkt en utvidelse av Vagle transformatorstasjon, 

inklusive to overgangstransformatorer 132/50 kV, som vil håndtere last i 50 kV nettet under 

ombygging av Jærnettet til 132 kV.  

 

De nye forutsetningene for Jærnettet medfører at forbindelsen mellom Opstad og Holen kan 

utgå, og i stedet ersatttes av en forbindelse mellom Opstad og Håland. 

 

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av omsøkte trase på strekningen mellom Opstad og nye 

Håland transformatorstasjon.  

 

4.3.1.1 Opstad transformatorstasjon – Nedre Oma 

Omsøkt ledning tilkobles et bryterfelt i nye Opstad transformatorstasjon. Forbindelsen vil 

starte i et ca. 60 m langt jordkabelanlegg forlagt i grøft eller kulvert inne på området til nye 

Opstad transformatorstasjon og frem til et innstrekkstativ plassert inne på stasjonsområdet. 

 

Herfra videreføres traseen om lag i eksisterende trase mellom Opstad og Holen, men med 

nødvendige tilpasninger som følge av bygninger som er bygget tett inntil eksisterende 

forbindelse. 

 

Fra Opstad føres traseen mot nordøst, og krysser Opstadvegen vest for Hålandshaugen. 

Herfra videreføres traseen mot Vestra Håland og Indrebøvegen. Det er gjort mindre 

trasejusteringer i dette området sammenliknet med eksisterende trase for å øke avstanden noe 

til eksisterende bolighus.  

 

Videre føres traseen mot nord gjennom jordbruksområder frem til Grødheim, og videre frem 

til Gudmestadvegen. I dette området omsøkes traseen noe øst for eksisterende trase slik at 

avstanden til eksisterende bolighus blir økt. 

 

Fra Gudmestadvegen føres traseen mot Tverråna, som krysses omtrent på samme punkt som 

i dag. Videre mot nord føres traseen noe øst for eksisterende trase grunnet nærhet til bolighus, 

og mot golfbanen på Grødem. Nord for golfbanen krysses Håelva noe vest for dagens trase 

for å kunne passere bygninger ved gårdsbruk og bygninger ved Nedre Oma.  

 

Traseen er nærmere illustrert i figur 4.3-4.5 samt vedlegg 2-6. 
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Figur 4.3. Omsøkt trase på strekningen Opstad - Njølstad 



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 27 av 91  

 

 

 
Figur 4.4. Omsøkt trase på strekningen Njølstad – Nedre Oma 
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4.3.1.2 Nedre Oma – Auglend/Herigstad 

Fra Nedre Oma omsøkes to alternativer for trase videre mot nordvest. Et alternativ føres mot 

vest-nordvest via Sveholen mot Hognestadveien, og videre mot nordvest inn mot en ny 

Håland transformatorstasjon. Et annet alternativ går noe lengre nord, og føres mot nordvest 

via Rindå inn mot en ny Håland transformatorstasjon ved Auglend/Herigstad. 

Trasealternativene omsøkes i uprioritert rekkefølge. 

 

Forbindelsen avsluttes i et innstrekkstativ inne på stasjonsområdet, og videreføres i jordkabel 

inn i stasjonen.  
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Figur 4.5. Omsøkt trase på strekningen Nedre Oma – Auglend/Herigstad 
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4.3.2 Vurderte trasealternativer 

Det har vært vurdert flere alternative traseløsninger for de to forbindelsene. I melding med 

forslag til utredningsprogram ble det presentert to hovedalternativer mellom Opstad og 

Holen. Basert på høringsinnspill spesifiserer fastsatt utredningsprogram at det i tillegg skal 

vurderes:  

 

• å legge alternativ 2.0 mellom Holen og Håland på østsiden av eksisterende ledning inn 

mot Holen transformatorstasjon. 

• en justering av alternativ 2.0 mellom Holen og Opstad for å øke avstand til bolig. 
 

I etterkant av at meldingen ble innsendt fremkom et ønske fra Statnett om å knytte stasjonene 

Bjerkreim og Fagrafjell sammen via 132 kV forbindelser i Jærnettet.  

 

Basert på dette ble det utviklet en ny løsning for å optimalisere nettsystemet sør for Håland. 

Gjennom en forbindelse mellom Opstad og Håland vil man tilrettelegge Håland stasjon som 

et punkt for videreføring av forbindelser mot Fagrafjell både vest og øst for Frøylandsvatnet. 

En slik løsning vil sikre tosidig innmating til alle stasjoner med et minimum av 

nettinvesteringer, samt mulighet for en optimal utnyttelse av transformatorkapasiteten i 

Bjerkreim og Fagrafjell. Dette gjorde det mulig å utsette investeringer i stasjoner øst for 

Frøylandsvatnet. 

 

Dette kunne oppnås ved å bygge en dobbeltkursforbindelse frem til Øvre Oma, og deretter 

fortsette mot både Håland og Holen med enten enkelt- eller dobbeltkursforbindelser.  

 

En dobbeltkursløsning Opstad-Håland/Holen ville erstatte enkeltkursløsningene Opstad – 

Holen og Håland – Holen fra melding med forslag til utredningsprogram. En 

enkeltkursløsning Øvre Oma – Håland/Holen vil kreve en egen enkeltkursforbindelse Håland 

– Holen - Fagrafjell på et senere tidspunkt. 
 

Behovet for en forbindelse mellom Opstad og Holen er i hovedsak knyttet til behovet for 

systemkapasitet i 50 kV nettet under ombyggingsperioden. Lyse Elnett søkte i april 2018 

konsesjon for bl.a en utvidet Vagle transformatorstasjon med to stk. 132/50 kV 

overgangstransformatorer. Dette vil løse kapasitetsutfordringene i 50 kV nettet. Gitt at denne 

løsningen gis konsesjon vil således behovet for en forbindelse mellom Opstad og Holen ikke 

lengre være tilstede.  
 

De løsningene som samlet sett er vurdert for forbindelsene Opstad – Håland og Opstad - Holen 

og Håland – Holen (med senere videreføring til Fagrafjell) er nærmere oppsummert i figur 4.6 

og 4.7. 
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Figur 4.6. Vurderte traseløsninger Opstad - Håland/Holen, søndre del. 
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Figur 4.7. Vurderte traseløsninger Opstad - Håland/Holen, nordre del. 
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Den omsøkte forbindelsen Opstad – Håland vil muliggjøre en innsløyfing av forbindelser til 

Nærbø på et senere tidspunkt. En slik løsning vil føre til at det ikke vil være behov for nye 

forbindelser Håland – Nærbø og Opstad – Nærbø. 

 

4.3.3 Utforming 

4.3.3.1 Ny 132 kV kraftledning 

Det har vært vurdert flere mulige tekniske løsninger for strekningen mellom Opstad og 

Håland. Etter en samlet vurdering konsesjonssøkes bruk av stålrørmaster med planoppheng 

som forankrings-, avspennings- og vinkelmaster og komposittmaster som bæremaster.  

 

Høyden på linjene vil tilpasses slik at de ikke er til hinder for vanlig landbruksdrift i området. 

Maskiner med en høyde på opptil 7 m begynner å bli relativt vanlige i området. Typisk avstand 

mellom mastepunktene vil være 200-300 m.  

 

 
Figur 4.8. Omsøkt mastebilde Opstad – Håland. Bæremast til venstre, forankringsmast til høyre. 

 

Lyse Elnett søker konsesjon for å strekke og benytte trådtype 685-Al 59 (legert aluminiumsline) 

på hver forbindelse. Forbindelsene planlegges med to toppliner, hvorav en med innlagt fiber 

for kommunikasjon (OPGW).  
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Forbindelsene vil termineres i innstrekkstativ inne på stasjonsområdene til Opstad og Håland 

transformatorstasjoner. Eksempel på utforming av et innstrekkstativ er vist i figur 4.9. 

 

 
Figur 4.9. Mulig utforming av innstrekkstativ 

 

Tabell 4.1 oppsummerer de tekniske egenskapene til kraftledningen. 

 

Tabell 4.1. Tekniske data for kraftledningen Opstad – Håland  

Traselengde Ca. 9,1 km  

Gjennomsnitt mastehøyde Ca. 21 m 

Strømførende liner 3 stk. legert aluminium 685-Al59 

Toppliner 1 stk. OPGW + 1 stk. AACSR Goll 

Mastemateriale  Kone stålrørsmaster med betongfundament i vinkel- og 

forankringsmaster. Kompositt i bæremaster   

Traversmateriale Varmforsinket stål 

Faseavstand 10 m mellom ytterfaser 

Isolasjonsnivå 145 kV  

Isolatortype Isolatorer av herdet glass  

Nødvendig rettighetsbelte 30 m 

 

4.3.3.2 Jordkabel 

Fra innstrekkstativene på Opstad og Håland vil forbindelsene føres inn i stasjonen gjennom et 

jordkabelanlegg plassert inne på tomteområdet. Anlegget omsøkes som 3x1x1600 mm² PEX 

(=plast) isolert kabel med isolasjonsnivå 145 kV. Endelig detaljprosjektering vil avgjøre om det 

vil være behov for ett eller to kabelsett. Lyse Elnett har denne type kabel som standard i nettet, 

noe som letter tilgangen til reservemateriell og opplæring av mannskap. Totalt lengde på 

kabelanlegget vil være hhv. ca. 60 m. (på Opstad) og 50 m (på nye Håland). 
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4.4 RIVING AV EKSISTERENDE 50 KV FORBINDELSE OPSTAD - HOLEN  
Før bygging av de nye forbindelsene kan starte må eksisterende 50 kV forbindelse mellom 

Opstad og Holen rives. Trasekart for denne forbindelsen fremgår av figur 4.3-4.5. 

4.5  NY HÅLAND TRANSFORMATORSTASJON 
Eksisterende Håland transformatorstasjon (figur 4.10) ble bygget i 1972. Stasjonen er lokalisert 

i søndre del av Bryne sentrum. Opprinnelig lå stasjonen i utkanten av byområdet, men er etter 

hvert bygget inne og omgis i dag på alle kanter av bolig og industri/næring. 

 

Det er to 50/15 kV transformatorer installert i stasjonen. Transformator 1 (15 MVA) har 

fabrikasjonsår 1982, mens transformator 2 (12 MVA) har fabrikasjonsår 1974. 50 kV anlegget 

består av 5 felt, hvorav 2 linjefelt, 2 transformatorfelt og 1 koblingsbryterfelt. 15 kV anlegget 

har 11 felt. 

 

Figur 4.10. Eksisterende Håland transformatorstasjon sett fra sørøst mot nordvest. 

 

4.5.1 Omsøkt lokalisering 

Lyse Elnett omsøker en plassering for en ny Håland transformatorstasjon i tråd med alternativ 

4, på Auglend/Herigstad øst for Hognestadvegen. 

 

Arealbehovet for en ny stasjon vil være ca. 6550 m2. Av dette utgjør stasjonstomt med 

vedlikeholdssone ca. 6100 m2 og areal for adkomstvei ca 450 m2. Stasjonstomten vil i hovedsak 

disponeres til bygg for koblingsanlegg mm, nisjer for transformatorer, innstrekkstativ/ 

kabelendemaster samt intern vei. Deler av arealet vil gjerdes inne, men en 5 meter bred 

vedlikeholdssone utenfor gjerdet etableres for å sikre området inn mot stasjonen. En 

situasjonsplan for stasjonen er vist i figur 4.11. 

 

Det vil tilrettelegges adkomst til stasjonen via eksisterende avkjøring fra fv 215 

(Hognestadvegen). Avkjørsel og adkomstvei til stasjonsområdet er planlagt ut fra behovet for 

transport av transformatorer til/fra stasjonen. 

 



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 36 av 91  

 

  
Figur 4.11. Ny Håland transformatorstasjon, situasjonsplan. 

 

4.5.2 Nytt gassisolert (GIS) koblingsanlegg 

En ny Håland 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. Isolasjonsnivå vil 

være 145 kV. 

 

Koblingsanlegget omsøkes fra oppstart med følgende felt: 

 

• 1 stk bryterfelt for forbindelsen Opstad – Håland 

• 2 stk transformatorfelt for 132/22/15 kV transformatorer  

• 1 stk bryterfelt for sammenkobling av samleskinner primært 

• 4 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. 

 

4.5.3 Transformatorer 

Stasjonen omsøkes med 2 stk 40 MVA transformator med omsetning 132/22/15 kV. Det vil også 

installeres to stasjonstransformatorer. 
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4.5.4 22 kV koblingsanlegg 

I stasjonen vil det installeres et 15 (22) kV koblingsanlegg med to samleskinner med plass for 

11 avganger. Stasjonen vil bli bygget med totalt 19 felt. 
 

4.5.5 Bygg 

Det nye stasjonsbygget vil oppføres etter gjeldende byggeteknisk forskrift (TEK 10 eller 

eventuelt TEK 17) så langt det passer for byggets formål. Bygningen vil sikres i henhold til 

beredskapsforskriften klasse 2. Bygget vil være i to etasjer. I tillegg vil det etableres en 

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

anlegg vil bygget utrustes med nødvendige servicerom.  

 

Transformatornisjer plasseres mot nord. Koblingsanlegget plasseres i stasjonsbygningen 

orientert mot sør. 15/22 kV anlegget vil plasseres i første etasje, mens 132 kV anlegget plasseres 

i andre etasje. 

 

Det har vært arbeidet med å finne et felles arkitektonisk utformingsuttrykk for stasjoner i 

Jærnettet som kan harmonere og tilpasses med plasseringen i terrenget. På overordnet nivå 

planlegges stasjonen utformet som vist i figur 4.12. Ytterligere illustrasjoner av stasjonen fra 

ulike innsynsperspektiver er vist i vedlegg 21. Endelig utforming vil beskrives i MTA- plan for 

prosjektet. 

 

Figur 4.12. Ny Håland transformatorstasjon, foreløpig fasadetegning (sett fra øst mot vest).  

 

4.5.6 Masseutskifting 

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

Det er anslått et behov for å ta ut ca 16 – 17.000 m3 masse (i hovedsak jord, morenemasser og 

leire) fra stasjonsområdet. Dette vil mellomlagres i nærområdet og senere transporteres bort 



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 38 av 91  

 

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

planlagt nær stasjonen. 

 

4.5.7 Omlegging av 22 kV forbindelser 

Det vil være behov for å legge om eksisterende 15/22 kV jordkabelanlegg fra gammel til ny 

stasjon. Det er sannsynlig at de fleste jordkabelanleggene vi legges langs eksisterende veinett 

frem til det nye stasjonsområdet. Dette arbeidet vil gjennomføres innenfor rammene av 

eksisterende områdekonsesjon. 

 

4.5.8 Riving av eksisterende stasjon 

Eksisterende Håland stasjon vil på sikt kunne rives, men dette forutsetter at det er etablert en 

forbindelse mellom ny Håland transformatorstasjon og Fagrafjell transmisjonsnettstasjon som 

sikrer tosidig innmating på 132 kV til den nye stasjonen. Dette antas å kunne være realisert 

innen ca. 2025. Riving av eksisterende Håland transformatorstasjon samt eksisterende 50 kV 

avgreining fra Kålholen/Grønnebakken inn til Håland vil deretter omsøkes som et eget 

prosjekt. 

 

4.5.9 Vurderte lokaliseringsalternativer  

Det har vært vurdert flere ulike muligheter for lokalisering av en ny Håland 

transformatorstasjon, både gjennom utvidelser av eksisterende stasjon og ved flytting av 

stasjonen til en ny lokalitet. Figur 4.13 viser de 5 ulike alternativer som ble presentert i 

forbindelse med melding med forslag til utredningsprogram, sammen med en alternativ 

lokalisering (alternativ 6) som ble foreslått i forbindelse med høring av meldingen. 

 

 
Figur 4.13. Vurderte lokaliseringsalternativer for en ny Håland transformatorstasjon 
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Det foreligger i prinsippet to hovedmuligheter på overordnet nivå. En ny stasjon kan enten 

bygges som et utendørs, luftisolerte anlegg (AIS) eller som et kapslet, gassisolerte anlegg (GIS). 

Det er ulike fordeler/ ulemper ved de to stasjonstypene, både teknisk, økonomisk og 

arealmessig. Teknisk anses AIS å være en enklere løsning. Stasjonen vil ha noe lengre byggetid, 

men med større fleksibilitet mht. reparasjoner i og med at en kan gjøre dette med eget 

mannskap.  

 

Estimerte utbyggingskostnader ved ulike alternative løsninger er vist i tabell 4.2, mens 

forventede miljø- og samfunnsmessige konsekvenser for ulike tema er vist i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.2. Estimert utbyggingskostnad ved ulike alternative plasseringer for en ny Håland 

transformatorstasjon (i MNOK2018) 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 

Estimert 

utbyggingskostnad 

193 154 193 149 143 147 

 

Tabell 4.3. Konsekvenser for ulike utredningstema ved alternative plasseringer for en ny Håland 

transformatorstasjon. 
Utrednings-

tema 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 

Landskap Stor Stor Stor Middels Ubetydelig Middels 

Natur-

mangfold 

Middels Middels Stor Middels Ubetydelig Liten 

Kulturminner Stor Middels – 

Stor 

Middels Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Friluftsliv Stor Stor Stor Liten Ubetydelig Liten 

Reiseliv Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Jord- og 

skogbruk 

Middels Liten – 

middels 

Liten Liten Ubetydelig Liten-

middels 

Natur-

ressurser 

Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Støy Ubetydelig Liten Ubetydelig Liten Middels Middels 

Samfunn Liten positiv Liten positiv Liten positiv Liten positiv Liten positiv Liten 

positiv 

 

Tabell 4.2 viser at GIS-anlegg kommer gunstigere ut rent økonomisk enn tilsvarende AIS- 

anlegg. Samtidig har AIS- anleggene vesentlig større negative miljø- og samfunnsmessige 

konsekvenser (jfr. tabell 4.3). Det er derfor ikke grunnlag for å omsøke AIS- anlegg for en ny 

Håland stasjon. 

 

Når det gjelder GIS- alternativene, så er de mer eller mindre like i kostnadsnivå. Alternativ 2 

er imidlertid noe dyrere enn de øvrige. Dette har sammenheng med at det er behov for en mer 

omfattende omlegging av distribusjonsnettet. Samtidig har alternativ 2 vesentlig større 

negative miljømessige konsekvenser enn de øvrige GIS- alternativene. 
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Alternativ 5 innebærer en ombygging/utvidelse på eksisterende stasjonstomt. Dagens 

stasjonstomt ligger inneklemt mellom bolig og industri, og det er utfordrende å føre nye 

kraftledninger inn/ut av tomteområdet. Løsningen vil kreve en relativt omfattende kabling av 

nye 132 kV forbindelser inn/ut av stasjonen. Tilstanden på eksisterende bygg er samtidig slik 

at det vil kreve betydelig rehabilitering for å bringe bygget opp til moderne standard og 

kvalitet. Eksisterende stasjon er definert som en klasse 1 stasjon ihht. forskrift om 

forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften), mens en ny 

stasjon vil være et klasse 2 anlegg ihht. forskriften. Dette vil også utløse omfattende 

ombyggingstiltak. Det er plass til et nytt 145 kV GIS anlegg i eksisterende 50 kV sal. Imidlertid 

kan ikke eksisterende transformatornisjer benyttes på grunn av størrelse. Disse må da flyttes 

til en annen plass ved stasjonen. Det er også en utfordring å finne plass til et nytt 15/22 kV 

koblingsanlegg, da det ikke er plass til et nytt anlegg med tilstrekkelig med avganger i forhold 

til behovet i fremtiden. Det er også usikkert hvordan man skal kunne løse en ombygging 

samtidig med at det er drift på eksisterende anlegg gjennom større deler av anleggsperioden. 

Fordelen med en plassering på eksisterende tomt vil i hovedsak være knyttet til et vesentlig 

mindre behov for omlegging av eksisterende distribusjonsnett. Basert på en vurdering av 

kostnader, tilstand på eksisterende bygg samt romløsning og utforming av bygning, anbefales 

det ikke å bygge en ny Håland transformatorstasjon på eksisterende tomt/ i eksisterende bygg. 

Selv om alternativet rent kostnads- og konsekvensmessig (tabell 4.2 – 4.3) fremstår som det 

beste alternativet, så er det vesentlig større negativ kostnadsmessig usikkerhet knyttet til dette 

alternativet enn de øvrige.  

 

Når det gjelder alternativene 4 og 6 fremstår disse relativt like rent kostnads- og 

konsekvensmessig. Alternativ 6 vurderes å være noe bedre enn alternativ 4 når det gjelder 

naturmangfold, men noe dårligere når det gjelder støy og landbruk. Lyse Elnett har valgt å 

omsøke en lokalisering i tråd med alternativ 4. Vi har lagt vekt på at dette alternativet vil øke 

avstanden til bebyggelse i området, herunder også den videre utbygging som er planlagt sør 

for Brøytvegen. Dette vil redusere de konsekvenser som er forbundet med nærhet til boliger 

(støy og visuelle ulemper). Samtidig vil konsekvensene for landbruksdrift bli redusert. Det er 

også slik at det vil være lettere å føre ledninger inn til stasjonsalternativ 4 enn i alternativ 6. 

Dette gjelder både den fremtidige forbindelsen Håland – Tjøtta, men også den omsøkte 

strekningen mellom Nedre Oma – Håland. En plassering i alternativ 6 ville øke kostnaden for 

disse noe pga. lengre strekning. 

 

4.6 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

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

anleggsfasen. Riggområdene vil normalt 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 4.4-4.5 samt figur 4.14-4.16, jfr. også vedlegg 

9-15.  
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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 Bruksområde 

1 Åna fengsel Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

2 Opstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3 Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3A Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3B Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3C Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3D Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

3E Austra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

4 Vestra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

5 Vestra Håland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

6 Austra Håland/Hagen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

6A Austra Håland/Hagen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

7 Bø/Bøgjerda Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

7A Bø/Bøgjerda Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

7B Bøgjerda Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

8 Grødheim Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

9 Grødheim Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

9A Grødheim Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

9B Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

9C Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

9D Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

10 Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

10A Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

10B Gudmestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

11 Njølstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

12 Mauland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

12A Mauland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

12B Mauland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

12C Mauland Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

13 Auglend Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

13A Auglend Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

13B Auglend Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

13C Auglend/Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

13D Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

14 Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

15 Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

16 Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

17 Grødem Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

18 Hognestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

19 Nedre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

19A Nedre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

19B Nedre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  
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19C Nedre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje  

20 Hognestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

21 Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving + ny linje 

22 Hognestad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

23 Herigstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

23A Herigstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

24 Herigstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

25 Herigstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

26 Herigstad Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Ny linje 

27 Øvre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

28 Øvre Oma Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

29 Løge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

30 Løge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

31 Time Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

31A Time Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

32 Øvre Time Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

33 Øvre Time Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

34 Krossen/Øvre Time Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

35 Holen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

36 Holen Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei Riving 

 

Tabell 4.5. Midlertidige riggområder. Riggplassnummer i tabellen henviser til tilsvarende nummer på 

kart for det enkelte område. 

Riggplassnr Område Beskrivelse Bruksområde 

1 Grødheim 
Midlertidig riggområde på innmarksbeite/dyrka mark/åpen 
fastmark 

Riving + ny linje  

2 Grødheim Midlertidig riggområde på innmarksbeite Riving + ny linje  

3 Auglend Midlertidig riggområde på innmarksbeite Riving + ny linje  

4 Nedre Oma Midlertidig riggområde på innmarksbeite Riving + ny linje  

5 Nedre Oma Midlertidig riggområde på dyrka mark Riving + ny linje  

6 Håland 
Midlertidig riggområde på innmarksbeite/dyrka mark/åpen 
fastmark Ny stasjon og linje 

7 Norheim Midlertidig riggområde på innmarksbeite Riving  
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Figur 4.14. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Opstad - Gudmestad 

 



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 44 av 91  

 

 
Figur 4.15. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Gudmestad – Nedre Oma 
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Figur 4.16. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Nedre Oma- Auglend/Herigstad 

og Holen.  
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4.7 BYGGING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG RIVING 
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 

egen MTA- plan (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 aktuelle parter, og skal 

godkjennes av NVE før anleggsstart.  

 

4.7.1 Ny Håland transformatorstasjon 

Det forventes en byggetid på om lag 2 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/ utlandet, for deretter å bli fraktet 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.  

 

4.7.2 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. Dette vil i nødvendig utstrekning bli supplert med 

helikoptertransport. 

 

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 vei 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 bli et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på ca. 30 meter langs traseen 

(figur 4.17). I skoghellinger og ved lange spenn kan byggeforbuds- og skogryddingsbeltet bli 

noe større.  
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Figur 4.17. Typisk byggeforbuds- og skogryddingsbelte langs en enkeltkurs 132 kV luftledning. 

 

4.7.3 Jordkabel 

I anleggsperioden vil det i tillegg til anleggsaktivitet med tilhørende maskiner være behov for 

å transportere masser og utstyr ut og inn. Sikringssonen for omsøkte kabelanlegg vil i sin 

helhet befinne seg innenfor stasjonsområdene på Opstad og Håland.  

 

4.7.4 Riving av eksisterende 50 kV forbindelse Opstad - Holen 

Eksisterende forbindelse er ca. 10,53 km lang, og består av totalt 58 master. Det er 1 vinkel 

forankringsmast i tre, 51 bæremaster i tre og 6 stk forankringsmaster i stål med fundament i 

betong. 

 

Riving av forbindelsen involverer følgende operasjoner: 

 

• Faseliner, jordline, OPGW og isolatorer/hengekjeder fjernes. 

• Stålmaster, inklusive betongfundament, fjernes.  

• Trestolper med traverser fjernes. Disse er festet med labanker (tverrstilte trestokker) i 

bunn av mast ca. 2-3 meter under bakken. Vanlig praksis er at stolper i dyrket mark 

blir fjernet helt, mens stolper i andre terrengtyper blir kappet ca 1 meter under terreng. 

Der master eventuelt berører kulturminner vil rivemetode avklares med 

kulturminnemyndighetene. 

• Fylle igjen hull for fundament og stolper med tilsvarende masser som omkranser 

mastepunktet. 

• Alt materiell som tas ned og ikke kan gjenbrukes, leveres inn til godkjent avfallsmottak. 

 

En nærmere detaljert plan for riving av forbindelsen vil bli gitt i MTA- plan for prosjektet. 

 

4.8 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 identifisert aktsomhetsområder for flom langs traseene. Dette vil hensynstas ved 

plassering av master i disse områdene. 
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4.9 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.  

 

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

Aktivitet 2019 2020 2021 2022 2023 

Konsesjonsbehandling (NVE)      

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging 
   

  

Riving av eksisterende 50 kV 

forbindelse Opstad-Holen 
   

  

Byggeperiode      

Idriftsettelse                           

4.10 KOSTNADER 

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

en usikkerhet på +/- 20%. Årlige driftskostnader er anslått til ca. 3 MNOK2019. 

 

Tabell 4.7. Forventede investeringskostnader for tiltaket. Alle tall i MNOK2019 

Beskrivelse Kostnad 

Ny 132 kV forbindelse Opstad-Håland 48 

Ny Håland TS 141 

Riving av eksisterende 50 kV linje Opstad – Holen 7 

Omlegging av distribusjonsnett 15 

SUM 211 
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5. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

Vedlegg 1 inneholder konsekvensutredningen for et nytt 132 kV nett på Sør-Jæren 

(«Jærnettprosjektet»), inklusive de omsøkte forbindelsene samt ny Håland 

transformatorstasjon. Utredningen er gjennomført på bakgrunn av fastsatt 

utredningsprogram fra NVE. 

 

Tabell 5.1 og 5.2 gir en oversikt konklusjonene fra konsekvensutredningen for den omsøkte 

forbindelsen Opstad – Håland samt den omsøkte stasjonsplasseringen på Håland (alternativ 

4).  

 

Tabell 5.1. Konsekvenser for ulike utredningstema for en ny Håland transformatorstasjon i 

plasseringsalternativ 4 (Auglend/Herigstad) 

Landskap og opplevelsesverdi Middels negativ (--) 

Naturmangfold Middels negativ (--) 

Kulturminner og kulturmiljø 0 

Friluftsliv Liten negativ (-) 

Reiseliv 0 

Landbruk Liten negativ (-) 

Naturressurser 0 

Støy Liten negativ (-) 

Elektromagnetisk felt 0 

Naturressurser 0 

Forurensing og avfall 0 

Flytrafikk og luftfartshinder 0 

Øvrig infrastruktur 0 

Samfunn Liten positiv (+) 

 

Hovedbildet er at en lokalisering av nye Håland stasjon i alternativ 4 har relativt moderate 

konsekvenser for de ulike utredningstema. Hovedkonsekvensene er knyttet til påvirkning på 

landskap, samt negative konsekvenser for naturmangfold (hovedsakelig gjennom at et 

hekkeområde for vipe og storspove blir berørt). 
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Tabell 5.2. Konsekvenser for ulike utredningstema ved en 132 kV kraftledning Opstad – Håland 

 Opstad – Håland, alt. 1.0 

mellom Nedre Oma og 

Auglend/Herigstad 

Opstad – Håland, alt. 1.1 

mellom Nedre Oma og 

Auglend/Herigstad 

Landskap og opplevelsesverdi Middels – stor (--/---) Middels – stor (--/---) 

Naturmangfold Middels (--) Middels – stor (--/---) 

Kulturminner og kulturmiljø Middels – stor (--/---) Middels – stor (--/---) 

Friluftsliv Middels (--) Middels (--) 

Reiseliv Liten (-) Liten (-) 

Landbruk Liten – middels (-/--) Liten – middels (-/--) 

Naturressurser 0 0 

Støy 0 0 

Elektromagnetisk felt 0 0 

Naturressurser 0 0 

Forurensing og avfall 0 0 

Flytrafikk og luftfartshinder 0 0 

Øvrig infrastruktur 0 0 

Samfunn Liten positiv (+) Liten positiv (+) 

 

En ny forbindelse mellom Opstad og Håland vurderes å få middels til stor negativ konsekvens 

for kulturminner og kulturmiljø, hovedsakelig knyttet til kryssingen av kulturmiljø 68 øst for 

Nærbø. Lyse Elnett vil i samarbeid med kulturminnemyndighetene se nærmere på avbøtende 

tiltak i dette området (plassering av master, riggplasser og anleggsarbeid) når flere detaljer om 

kulturminneforekomsten innenfor området er kjent (etter at §9 undersøkelser er gjennomført). 

De to alternativene i nordlig del av traseen (alternativ 1.0 og 1.1) fremstår som relativt like med 

tanke på kulturminner og -miljø. Alternativ 1.1 vil redusere konsekvensene for kulturmiljø 42 

(fra middels-stor til middels) og kulturmiljø 39 (fra middels til liten). Det vil imidlertid 

tilkomme en konsekvens for kulturmiljø 40 (liten). Også for kulturmiljø 38 forverres 

konsekvensene fordi ledningen fortsatt krysser miljøet, men nå nær ASK 64496. Her er det 

trolig også nødvendig med et mastepunkt.  

 

For øvrig forventes tiltaket også å gi middels til store negative konsekvenser for landskap og 

opplevelsesverdi samt friluftsliv (spesielt på strekningen Nedre Oma – Håland). De to 

trasealternativene på strekningen fremstår relativt like for disse utredningstema. 

 

Når det gjelder naturmangfold forventes middels negative konsekvenser i alternativ 1.0, i 

hovedsak knyttet til at traseen vil berøre flere hekkelokaliteter for vipe og storspove sør i 

traseen. Alternativ 1.1 fremstår noe dårligere, med middels – store negative konsekvenser for 

naturmiljø. Dette er spesielt knyttet til at alternativet også vil gå tvers gjennom større deler av 

et sentralt hekkeområde for vipe øst for Smukkevatnet. Alternativ 1.1 vil også berøre et viktig 

hekkeområde for spurvefugl i en gjengroingsmyr sørøst for Herigstadveien. 
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Beregninger av elektromagnetisk felt basert på en enkeltkursledning med planoppheng er 

foretatt ved en gjennomsnittlig årsmiddelbelastning på 75 MVA (330 A). Dette er det nivå som 

forventes etter at Jærnettet som helhet er ferdigstilt og satt i drift (ca. 2030-2040). Beregningen 

viser at utbredelsen av elektromagnetisk felt som er over utredningsnivået på 0,4 μT vil gå 

cirka 37 m fra senter av traseen. Det er innenfor dette beltet ikke boliger vil kunne bli berørt 

av et elektromagnetisk felt over utredningsnivået. 

 

Det er vanskelig å finne gode avbøtende tiltak i det aktuelle området. Det skal bemerkes at det 

omsøkes bygging av ca. 9,1 km ny 132 kV kraftledning, mens 10,5 km eksisterende 50 kV 

kraftledning omsøkes revet. Som et avbøtende tiltak er det også lagt til grunn at det skal kables 

ca. 3,6 km eksisterende kraftledning på 15 kV spenningsnivå. Det er i konsekvensvurderingene 

ikke tatt høyde for de positive konsekvensene som riving av disse forbindelsene vil medføre.  

 

Mulige avbøtende tiltak for ytterligere å redusere miljøpåvirkningene er nærmere omtalt i kap. 

8. 
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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 ny Håland transformatorstasjon samt vei 

fram til denne. I ledningstraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves en 

rett til å bygge, drive og vedlikeholde ledningene. 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 forhandlinger 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 

blir berørt er vist i vedlegg 19. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt samt 

eiendommer ut til ca. 100 meter fra ledningens senterline og 10 meter fra planlagt brukt 

vei eller riggplass. 

 

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 Håelva med den nye kraftledningen. Videre vil riving av eksisterende 

forbindelse foregå innenfor grensene til Orreelvavassdraget. Begge vassdragene er vernet etter 

verneplan I for vassdrag. 

 

Landsverneplanen for Justis- og beredskapsdepartementet (2014) inneholder en rekke 

eiendommer knyttet til politi, domstol, kriminalomsorg og sivilforsvar. De forteller om 

hvordan sentrale samfunnsoppgaver som rettssikkerhet, trygghet og beredskap er løst 

gjennom tidene. Landsverneplanen omfatter totalt 53 eiendommer, hvorav Åna fengsel er en 

av disse. Hå kommune vedtok reguleringsplan for Åna fengsel høsten 2016, for å legge tilrette 

for en omstillingsprosess av fengselets bygningsmasse, inkludert en perimetersikring rundt 

området. Planen sikrer også områdets helhetlige kulturmiljø. 

 

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. Det brukes ikke 

faste kriterier, for eksempel avstand til nærmeste tekniske inngrep, for å avgrense et større, 

sammenhengende naturområde fra omgivelsene. Omsøkte traseer går gjennom tett bebygde 

jordbruksområder, og vil ikke medføre påvirkning på slike områder. 

 

7.2 KOMMUNALE PLANER 

Følgende planstatus gjelder for berørte områder:  

 
HÅ KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan for Hå kommune er omsøkt trase i sin helhet avsatt som LNFR 

(Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Traseen krysser områder som er båndlagt 

som hensynssoner øst for Gudmestad og ved Tverråna (del av Håelvavassdraget). 

 
TIME KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan for Time kommune er omsøkt trase i hovedsak avsatt som LNFR 

(Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Kryssingen av golfbanen på Grødem vil 

skje gjennom et område avsatt som idrettsanlegg. Traseen vil berøre i hovedsak 2 

hensynssoner for bevaring av naturmiljø, hhv. rundt Tverråna (del av Håelvavassdraget) og 
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rundt Håelva. I tillegg vil riving av eksisterende 50 kV forbindelse berøre en hensynssone 

langs vassdraget mellom Hinnalandstjørna og Frøylandsvatnet (del av Orreelvavassdraget). 

 

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 sin helhet i områder avsatt til kjerneområde landbruk. 

 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 ble vedtatt i 2017. Traseen krysser 

landskapsområder av middels (regional) verdi langs Håelva og ved Vestly - Holen - Lye. Ingen 

sikra eller planlagt sikra friluftsområder eller naturområder med urørt preg vil bli berørt av 

tiltaket.  

 

Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren (2006) gjennomgår eksisterende og potensielle 

områder for byggeråstoff i regionen. Tiltaket vil ikke berøre noen av de vurderte områdene, 

men går rett vest for områder på Håland hvor det tidligere har vært drift. 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 er ikke kjent at omsøkte løsninger kan komme i konflikt med private planer. 
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8. AVBØTENDE TILTAK 

Gjennom utarbeidelse av en MTA (Miljø, transport – og anleggsplan) vil anbefalinger fra de 

ulike underlagsrapporter, bl.a ift kulturminner og naturmiljø, 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 reduseres 

så langt som mulig.  

 

Prosjektet muliggjør direkte riving av eksisterende 50 kV forbindelse Holen – Opstad som en 

forutsetning for bygging av en ny forbindelse. 

 

8.1 KABLING AV UNDERLIGGENDE NETT 
En ny forbindelse mellom Opstad og Håland vil krysse eksisterende 15 kV luftspenn ved 

Herigstad eller Sveholen (avhengig av trasealternativ), ved Nedre Oma/Sveholen og ved 

Mauland. Distribusjonsnettet må av sikkerhetsmessige årsaker kables midlertidig mens 

byggingen av en ny forbindelse pågår. Kostnadene ved en slik midlertidig kabling er estimert 

til 3-4 MNOK. 

 

Det er gjort en vurdering av mulighetene for noe mer omfattende reinvestering av dette nettet 

som jordkabel. Det vil kunne være rasjonelt å reinvestere nettet som vist i figur 8.1 og 8.2. Dette 

betyr at ca. 3,6 km 15 kV luftspenn vil kunne kables. Det aktuelle nettet er i hovedsak bygget i 

perioden 1974-1975, og nærmer seg grensen for levetid. Samlet kostnad for reinvesteringen er 

beregnet til ca. 7 MNOK. Lyse Elnett anbefaler at tiltaket gjennomføres, og kostnadene for 

dette er lagt inn i totalbudsjettet for prosjektet. 
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Figur 8.1. Distribusjonsnett som vurderes omlagt fra luftspenn til jordkabel 
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Figur 8.2. Distribusjonsnett som vurderes omlagt fra luftspenn til jordkabel 
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8.2 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.  

 

I det aktuelle området anses ikke kamuflasje å være spesielt aktuelt, da bakgrunnsdekningen 

generelt er dårlig i området. 

 

8.3 MERKING 
Det kan være aktuelt å merke luftspenn på enkelte punkter ift. å redusere kollisjonsfare for 

fugl. Aktuelle lokaliteter kan kanskje spesielt være over Tverråna og Håelva, samt inn mot en 

ny stasjon på Håland (nær Smukkevatnet). Merking kan ha god effekt på dagtrekkende arter, 

men samtidig vil det også gjøre linetråden mer synlig i landskapet.  

 

8.4 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. Der 

hvor vegetasjonen oppnår begrenset høyde, er det mulig å øke mastehøyden noe for å unngå 

rydding av skog i ledningsgaten.  

 

Det er generelt lite skog langs de aktuelle traseene, men flere av trasealternativene krysser 

vegetasjonsbeltet langs vassdrag. I disse kryssingspunktene kan f.eks. begrenset skogrydding 

bidra til å redusere både de visuelle ulempene, samt konsekvensene for naturmangfold. 

Aktuelle punkter vil spesielt være ved kryssingen over Tverråna og Håelva. 

 

8.5 KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER OG -MILJØ 
Det er i hovedsak kryssingen av kulturmiljø 68 øst for Nærbø som medfører at omsøkte traseer 

får stor negativ konsekvens for kulturminner og -miljø. Kulturmiljøet omfatter et større 

gårdsanlegg med en rekke automatisk fredede kulturminner. Verdiene er størst i nordøstlig 

del av miljøet. Det er begrensede muligheter for å unngå dette kulturmiljøet helt, og samtidig 

opprettholde en god linjeføring forbi området. Også eksisterende 50 kV forbindelse går 

gjennom kulturmiljøet. 

 

I den videre planleggingen vil Lyse Elnett ha dialog med kulturminnemyndighetene for 

nærmere å vurdere hvilke tiltak som kan være mulige for å redusere konflikten. En vil komme 

nærmere tilbake til dette i forbindelse med MTA- planen.  
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9. VEDLEGG 

1. Konsekvensutredning nytt 132 kV nett på Sør-Jæren («Jærnettprosjektet») 

2. Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Del 1: Opstad – Gjerda øst) 

3. Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Del 2: Gjerda øst – Njølstad) 

4. Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Del 3: Njølstad – Auglend) 

5. Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Del 4: Auglend – Sveholen/Rindå) 

6. Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Del 5: Sveholen/Rindå – Auglend/Herigstad) 

7. Revidert situasjonsplan ny Opstad transformatorstasjon 

8. Situasjonsplan ny Håland transformatorstasjon 

9. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Opstad – Gjerda øst 

10. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Gjerda øst – Njølstad 

11. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser,Njølstad – Auglend 

12. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Auglend – Sveholen/Rindå 

13. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Sveholen/Rindå – 

Auglend/Herigstad 

14. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Nedre Oma - Løge 

15. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Løge – Holen  

16. Visualiseringer av ny 132 kV forbindelse Opstad – Håland 

17. Fasadetegninger, revidet Opstad transformatorstasjon 

18. Fasadetegninger, ny Håland transformatorstasjon 

19. Grunneierliste 

20. Nettbilde Jærnettet – dagens situasjon (u.off.) 

21. Nettbilde Jærnettet, etter gjennomføring av omsøkte tiltak (u.off) 

22. Enlinjeskjema ny Håland transformatorstasjon (u.off) 

23. Oppdatert enlinjskjema ny Opstad transformatorstasjon (u.off) 
  



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 60 av 91  

 

Vedlegg 1: Konsekvensutredning nytt 132 kV nett på Sør-Jæren 

(«Jærnettprosjektet») 

 

 

 

 

 

 

  Foreligger som et separat dokument 

  



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 61 av 91  

 

Vedlegg 2: Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland transformatorstasjon (Del 

1: Opstad – Gjerda øst) 
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Vedlegg 3: Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland transformatorstasjon (Del 

2: Gjerda øst – Njølstad) 
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Vedlegg 4: Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland transformatorstasjon (Del 

3: Njølstad – Auglend) 
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Vedlegg 5: Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland transformatorstasjon (Del 

4: Auglend – Sveholen/Rindå) 
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Vedlegg 6: Trasekart ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland transformatorstasjon (Del 

5: Sveholen/Rindå – Auglend/ Herigstad) 
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Vedlegg 7: Revidert situasjonsplan ny Opstad transformatorstasjon 



Konsesjonssøknad    

Ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

    side 67 av 91  

 

Vedlegg 8: Situasjonsplan ny Håland transformatorstasjon 
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Vedlegg 9: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Opstad – Gjerda øst 
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Vedlegg 10: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Gjerda øst – Njølstad 
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Vedlegg 11: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Njølstad – Auglend 
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Vedlegg 12: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Auglend – Sveholen/Rindå 
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Vedlegg 13: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Sveholen/Rindå – Auglend/Herigstad 
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Vedlegg 14: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Øvre Oma – Løge 
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Vedlegg 15: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Løge – Holen 
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Vedlegg 16: Visualiseringer av ny 132 kV forbindelse Opstad – Håland 
 

 

Fotostandpunkter og -retning Opstad – Håland 
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Fotostandpunkt 1: Fra golfbanen på Grødem mot nord – trasealternativ 1.1. 
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Fotostandpunkt 1: Fra golfbanen på Grødem mot nord – trasealternativ 1.0.  
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Fotostandpunkt 11: Fra Håelva/ Nedre Oma sett mot nord -  trasealternativ 1.1. 

 

 

Fotostandpunkt 11: Fra Håelva/ Nedre Oma sett mot nord -  trasealternativ 1.0.  
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Fotostandpunkt 12: Fra Njølstad sett mot nord.  
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Fotostandpunkt 13: Fra Grødheim sett mot nord.  
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Fotostandpunkt 14: Fra Vestra Håland sett mot sør. Opstad stasjon ses i bakgrunnen.   
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Fotostandpunkt 16. Nye Håland stasjon samt forbindelsen inn til stasjonen sett fra vest mot øst – alternativ 1.1.  

 

 

Fotostandpunkt 16. Nye Håland stasjon samt forbindelsen inn til stasjonen sett fra vest mot øst – alternativ 1.0.  
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Vedlegg 17: Fasadetegninger, revidert Opstad transformatorstasjon 

 

 

Nye Opstad transformatorstasjon sett fra nordøst mot sørvest 
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Vedlegg 18: Fasadetegninger, Ny Håland transformatorstasjon 

 

 

Nye Håland transformatorstasjon sett fra sør mot nord.  
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Nye Håland transformatorstasjon sett fra vest mot øst.  
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Nye Håland transformatorstasjon sett fra nord mot sør. 
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Nye Håland transformatorstasjon sett fra øst mot vest.  
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Vedlegg 19: Grunneierliste 
 

KNR GNR BNR FNR NAVN ADRESSE POSTNR-STED 

1119 26 3, 815 0 ENGELSVOLL ROY VÅLANDSVEGEN 91 4365 NÆRBØ 

1119 26 4 0 HATTELAND KJARTAN ARE VÅLANDSVEGEN 70 4365 NÆRBØ 

1119 26 5 0 GAUSLAND LEIF VÅLANDSVEGEN 76 4365 NÆRBØ 

1119 26 7 0 FUGLESTAD KURT VÅLANDSVEGEN 48 4365 NÆRBØ 

1119 26 8 0 TORLAND NORODD VÅLANDSVEGEN 61  4365 NÆRBØ 

1119 26 9 0 SUSORT HOLGER GUDRØDS GATE 4 
4041 
HAFRSFJORD 

1119 26 12 0 BØ OLE VÅLANDSVEGEN 45 4365 NÆRBØ 

1119 26 15 0 BAKKE MONIKA BØ GUDMESTADVEGEN 59 4365 NÆRBØ 

1119 26 20 0 DUBLAND MAGNE GUDMESTADVEGEN 71 4365 NÆRBØ 

1119 26 53 0 BØ PER  
GUDMESTADVEGEN 
141 4365 NÆRBØ 

1119 26 828 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 27 1 0 GRØDEM JOHANNE VÅLANDSVEGEN 184 4365 NÆRBØ 

1119 27 2 0 GRØDEM OLA VÅLANDSVEGEN 180 4365 NÆRBØ 

1119 27 4 0 GJERSVIK OLE     

1119 27 5 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 27 7 0 HÅ KOMMUNE POSTBOKS 24 4368 VARHAUG 

1119 28 1 0 OPSTAD ANNE-MARIT 
GUDMESTADVEGEN 
189 4365 NÆRBØ 

1119 28 1 0 OPSTAD GUNNAR 
GUDMESTADVEGEN 
189 4365 NÆRBØ 

1119 28 2 0 TUNHEIM EGIL 
GUDMESTADVEGEN 
185 4365 NÆRBØ 

1119 28 3 0 NJÆRHEIM TURID REIME 
GUDMESTADVEGEN 
155 4365 NÆRBØ 

1119 28 6 0 MIDTTUN GLENN 
GUDMESTADVEGEN 
199 4365 NÆRBØ 

1119 28 6 0 MIDTTUN VICTORIA 
GUDMESTADVEGEN 
199 4365 NÆRBØ 

1119 28 11 0 GUDMESTAD GUTTORM 
GUDMESTADVEGEN 
253 4365 NÆRBØ 

1119 28 12 0 FJERMESTAD OLAV 
GUDMESTADVEGEN 
193 4365 NÆRBØ 

1119 28 12 0 FJERMESTAD BERIT 
GUDMESTADVEGEN 
193 4365 NÆRBØ 

1119 28 14 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 30 1, 4, 5 0 GUDMESTAD TORMOD NJØLSTAD 10 4365 NÆRBØ 

1119 30 2 0 BJORLAND JAN NJØLSTAD 58 4365 NÆRBØ 

1119 30 2 0 BJORLAND HILDE EIDSAA NJØLSTAD 58 4365 NÆRBØ 

1119 30 3 0 NJØLSTAD LEIV HARALD MIKKEL BLIKKS GATE 25 3714 SKIEN 

1119 30 11, 12 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 30 14 0 HÅ KOMMUNE POSTBOKS 24 4368 VARHAUG 

1119 35 1, 16, 19, 20 0 UELAND HANS INDREBØVEGEN 152 4365 NÆRBØ 

1119 35 4 0 HATTELAND NILS ARE INDREBØVEGEN 142 4365 NÆRBØ 

1119 35 32 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 35 23, 27 0 AUESTAD KURT INDREBØVEGEN 141 4365 NÆRBØ 
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1119 36 1 0 STATSBYGG v/Marita A. Pedersen 
POSTBOKS 232 
SENTRUM 0103 OSLO 

1119 36 6 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 37 2 0 HÅLAND GABRIEL G ROSKSLETTA 13 4365 NÆRBØ 

1119 37 3, 5 0 EGGEBØ ANDREAS INDREBØVEGEN 70 4365 NÆRBØ 

1119 37 4 0 SVEINSVOLL VERONICA H INDREBØVEGEN 64 4365 NÆRBØ 

1119 37 4 0 SVEINSVOLL MARTIN HOGSTAD INDREBØVEGEN 64 4365 NÆRBØ 

1119 38 1 0 HÅLAND ÅSTA INDREBØVEGEN 67 4365 NÆRBØ 

1119 38 2 0 HAALAND RUNE INDREBØVEGEN 60 4365 NÆRBØ 

1119 38 3 0 ENGELSVOLL RAGNVALD INDREBØVEGEN 111 4365 NÆRBØ 

1119 38 4, 10 0 POLLESTAD ESTER FRØYLAND OPSTADVEGEN 243 4365 NÆRBØ 

1119 38 4, 10 0 POLLESTAD ASGEIR OPSTADVEGEN 243 4365 NÆRBØ 

1119 38 15 0 SKJÆRPE RAGNVALD OPSTADVEGEN 270 4365 NÆRBØ 

1119 38 18, 22 0 HÅ KOMMUNE POSTBOKS 24 4368 VARHAUG 

1119 38 19, 20 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1119 38 21 0 VARHAUG KÅRE OPSTADVEGEN 241 4365 NÆRBØ 

1121 4 22 0 
OLSEN KARSTEN BERTINIUS C/O 
HAVER V/MAGNUS JONSBRÅTEN POSTBOKS 443 4349 BRYNE 

1121 4 151 0 SKRETTING JARLE MARTIN HOGNESTADVEGEN 137 4346 BRYNE 

1121 8 2, 3, 5 0 AUGLEND INGVE NJØLSTADVEGEN 177 4346 BRYNE 

1121 8 9 0 HAUGLAND ODD HARALD G HOGNESTADVEGEN 446 4346 BRYNE 

1121 8 21 0 HAUGLAND HÅVARD NJØLSTADVEGEN 185 4346 BRYNE 

1121 8 31 0 HAUGLAND ODD HARALD H NJØLSTADVEGEN 189 4346 BRYNE 

1121 8 32 0 GAUSLAND TORE NJØLSTADVEGEN 175 4346 BRYNE 

1121 8 32 0 GAUSLAND LINDA NJØLSTADVEGEN 175 4346 BRYNE 

1121 8 41 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 9 6, 20, 24, 35 0 REE GUNNAR HOGNESTADVEGEN 280 4346 BRYNE 

1121 9 6, 20, 24, 35 0 REE KARIN VARHAUG HOGNESTADVEGEN 280 4346 BRYNE 

1121 9 8 0 HUSTAVNES JANNE-GRO HERIGSTADVEGEN 5 4346 BRYNE 

1121 9 8 0 HUSTAVNES GEIR MAGNE HERIGSTADVEGEN 5 4346 BRYNE 

1121 9 8 1 STEINSLAND NILS HAUGLANDSVEGEN 204 4346 BRYNE 

1121 9 65 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 9 81 0 NEDRESKÅR STEINAR HOGNESTADVEGEN 286 4346 BRYNE 

1121 9 81 0 TREVLAND MORTEN HOGNESTADVEGEN 286 4346 BRYNE 

1121 9 83 0 SALTE NILS KJETIL HOGNESTADVEGEN 284 4346 BRYNE 

1121 10 1 0 TOPDAL ANITA AUGLENDSVEGEN 8 4346 BRYNE 

1121 10 1 0 TOPDAL JONNY AUGLENDSVEGEN 8 4346 BRYNE 

1121 10 3 0 HOGNESTAD KLENG JERNALDERVEIEN 51 A 
4041 
HAFRSFJORD 

1121 10 3 0 HOGNESTAD TOR HÅKON HOGNESTADVEGEN 289 4346 BRYNE 

1121 10 3 0 HOGNESTAD HÅREK EDELGRANVEIEN 35 1356 BEKKESTUA 

1121 10 3 0 HOGNESTAD MODOLV HAVNEGATA 3 A 4306 SANDNES 

1121 10 5 0 HÅLAND INGE ODDMUND HÅLANDSBAKKEN 24 4344 BRYNE 

1121 10 218 0 TIME KOMMUNE POSTBOKS 38 4349 BRYNE 

1121 10 277 0 STEINSLAND NILS HAUGLANDSVEGEN 204 4346 BRYNE 

1121 11 1, 2 0 HAALAND RASMUS ÅKE HERIGSTADVEGEN 82 4346 BRYNE 

1121 11 3, 7, 18 0 TOPDAL JONNY AUGLENDSVEGEN 8 4346 BRYNE 
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1121 11 3, 7, 18 0 TOPDAL ANITA AUGLENDSVEGEN 8 4346 BRYNE 

1121 11 9 0 SVALESTAD TOR SIGVE HERIGSTADVEGEN 84 4346 BRYNE 

1121 11 10 0 HAUGLAND OVE S HAUGLANDSVEGEN 263 4346 BRYNE 

1121 11 10 0 HAUGLAND TURID I GRØNSTAD HAUGLANDSVEGEN 263 4346 BRYNE 

1121 11 17 0 OMA HÅKON GARBORGVEGEN 223 4346 BRYNE 

1121 11 19 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 11 20 0 TJENSVOLL SIRI HERIGSTADVEGEN 86 4346 BRYNE 

1121 11 20 0 THIEMER IVAR HERIGSTADVEGEN 86 4346 BRYNE  

1121 12 1, 2 0 OHMA LINDA GARBORGVEGEN 323 4346 BRYNE 

1121 13 3 0 GRØDEM IRENE TIME GARBORGVEGEN 262 4346 BRYNE 

1121 13 4 0 HAMRE INGER OMA GARBORGVEGEN 271 4346 BRYNE 

1121 13 5 0 OMA NILS GARBORGVEGEN 293 4346 BRYNE 

1121 13 13 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 13 14 0 LOVE SONJA JANE BJORLANDSVEGEN 79 4365 NÆRBØ 

1121 14 1 0 FINNBAKK KRISTI LØGEVEGEN 72 4346 BRYNE 

1121 14 2 0 SØYLAND ARVID LØGEVEGEN 78 4346 BRYNE 

1121 14 8 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 17 1, 14 0 GRØDEM TOR BJARTE TIMEVEGEN 26 4346 BRYNE 

1121 17 2 0 TIME ALF BJARNE GARBORGVEGEN 136 4346 BRYNE 

1121 17 6 0 TIME TORULV GARBORGVEGEN 84 4346 BRYNE 

1121 17 10 0 BØ BERIT TIME TIME ØVRE 4340 BRYNE 

1121 17 28 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 19 1 0 NORHEIM EIVIND KROSSAVEGEN 45 4346 BRYNE 

1121 19 3, 53 0 DIGERNES ÅSULV  KILEHAUGEN 1A 
4355 
KVERNALAND 

1121 21 2 0 HINNALAND DAN MAGNE ÅLGÅRDSVEIEN 106 4347 LYE 

1121 21 3 0 SØR-REIME IRENE ÅLGÅRDSVEIEN 103 4347 LYE 

1121 21 16 0 LYSE ELNETT AS POSTBOKS 8124 
4069 
STAVANGER 

1121 21 18 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 62 18 0 HÅLAND EINAR NJØLSTADVEGEN 181 4346 BRYNE 

1121 63 1 0 TORLAND PAULFINN MAULANDSVEGEN 26 4346 BRYNE 

1121 63 2 0 MAULAND KJELLAUG OTTØY MAULANDSVEGEN 41 4346 BRYNE 

1121 63 4, 10, 11 0 GUDMESTAD OLE MAULANDSVEGEN 36 4346 BRYNE 

1121 63 8, 9 0 MAULAND LIVAR MAULANDSVEGEN 4 4346 BRYNE 

1121 63 14 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 64 2 0 LYE SISSEL GRØDEMSVEGEN 107 4346 BRYNE 

1121 64 3 0 TIME BJARTE GRØDEMSVEGEN 125 4346 BRYNE 

1121 64 5, 18, 22, 23 0 GRØDEM STEIN GRØDEMSVEGEN 146 4346 BRYNE 

1121 64 6, 9 0 STEINSLAND LIV K GRØDEM GRØDEMSVEGEN 133 4346 BRYNE 

1121 64 7 0 HAUGLAND RUNE VIREVEGEN 11 A 4365 NÆRBØ 

1121 64 8, 11, 19 0 GRØDEM PAUL GRØDEMSVEGEN 140 4346 BRYNE 

1121 64 16 0 SIKVELAND MARIT RIMESTADVEGEN 286 4346 BRYNE 

1121 64 16 0 SIKVELAND SØLVE RIMESTADVEGEN 286 4346 BRYNE 

1121 64 17 0 STATENS VEGVESEN REGION VEST POSTBOKS 43 6861 LEIKANGER 

1121 64 21 0 BARNY AS C/O STEIN GRØDEM GRØDEMSVEGEN 146 4346 BRYNE 
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Vedlegg 20: Nettbilde Jærnettet – dagens situasjon (u.off.)  

Vedlegg 21: Nettbilde Jærnettet, etter gjennomføring av omsøkt tiltak 

(u.off) 

Vedlegg 22: Enlinjeskjema ny Håland transformatorstasjon (u.off) 

Vedlegg 23: Oppdatert enlinjeskjema ny Opstad 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. 


