
Ny 132 kV kraftledning mellom Håland og Fagrafjell

transformatorstasjoner



Oppbygging av strømnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Regionalnett



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

– om utbygging av strømnettet 

Regionalnett: 

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

skal luftledning velges som hovedregel. 



Viktige 

stikkord

• ALDER / REINVESTERINGSBEHOV

• FORSYNINGSSIKKERHET

• GRØNT SKIFTE

• VERDISKAPING



Konsesjonsprosessen

Sendt juli 2016

Mottatt 19.12.2016

Høringsfrist 28.02.2020



Status for Jærnettet

• Ny linje Bjerkreim-Opstad og Opstad 

transformatorstasjon

– Bygging pågår

• Fagrafjell transformatorstasjon

– Endelig konsesjon gitt september 2019

• Ny linje Opstad-Håland og Håland 

transformatorstasjon

– Søknad under behandling

• Sett inn bilder fra bygging



Hva søkes det om? 

Ny kraftledning 18,8 km

• Forsyning til nye Håland transformatorstasjon fra to 

punkter i Statnett sitt strømnett

• Tilrettelegger for senere bygging av Tjøtta og Hatteland 

transformatorstasjon

Justert plassert nye Håland 

transformatorstasjon

Endring 132 kV Fagrafjell-Vagle



• Kryssing av eksisterende linjer og for mange vinkler.

• Nye forbindelser bygges normalt som enkeltkurs.

• Terreng og klima.

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder.

• Færrest mulig boliger innenfor 50 m fra senter 

linjetrase. 

• Vernede områder.

• Større kulturminneflater. 

• Traseer med lav synbarhet i terrenget.

• Populære turområder.

• Detaljprosjektering av traseer vil tilstrebe å redusere 

ulemper for landbruksdrift.

Hensyn som vurderes



Ny 132 kV forbindelse mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjon

Vurderte 

trasealternativer



Ny 132 kV forbindelse mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjon forts.

Vurderte 

trasealternativer



Trase som er omsøkt mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjoner

• Håland-Tjøtta



Trase som er omsøkt mellom 

Håland og Fagrafjell

transformatorstasjoner

• Tjøtta-Hatteland



Trase som er omsøkt mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjoner

• Hatteland-Fagrafjell



Endring av tidligere omsøkte 

kraftledninger nord for Fagrafjell

transformatorstasjon



Mastetype Håland – Foss-Eikeland

Traselengde totalt Ca. 19 km

Traselengde med denne mastetypen Ca. 15,6 km

Mastehøyde 14-27 m

Snitthøyde 23 m

Nødvendig rettighetsbelte 30 m bredde totalt 

Vinkel- / forankringsmast i stål til venstre. 

Bæremast i kompositt til høyre.



Mastetype Foss-Eikeland - Plassatjørn

Traselengde totalt Ca. 19 km

Traselengde med denne mastetypen Ca. 1 km

Mastehøyde 18-27 m

Snitthøyde 22 m

Nødvendig rettighetsbelte 31 m bredde totalt 

Vinkel- / forankringsmast til venstre. 

Bæremast til høyre.



Mastetype Plassatjørn - Fagrafjell

Traselengde totalt Ca. 19 km

Traselengde med denne mastetypen Ca. 2 km

Mastehøyde 16-26 m

Snitthøyde 20 m

Nødvendig rettighetsbelte 46 m bredde totalt*

Vinkel- / forankringsmast øverst. 

Bæremast nederst.

* Samler to kraftledninger på samme 

masterekke



Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• Konsekvensutredningen 

beskriver konsekvensene ved 

alle meldte alternativer i 

Jærnettet

• Konsekvensutredning med 

underlagsrapporter er 

tilgjengelig på NVE sine 

nettsider 

https://www.nve.no/konsesjon

ssaker/konsesjonssak?id=50

80&type=A-1

• Hovedkonsekvensene er i hovedsak 

knyttet til landskap, naturmangfold, 

kulturminner og kulturmiljø samt 

friluftsliv (middels – stor negativ 

konsekvens). 

• Hovedutfordringene ligger i hovedsak 

mellom Tjøtta og Hatteland (landskap/ 

friluftsliv vs. Tinghaug/ Krosshaug), 

naturmangfold (vipe, storspove og 

åkerrikse), samt kulturminner og -miljø

• Mellom Håland – og Tjøtta har

alternativ 1.1 (sør for Brøyt) noe større

negative konsekvenser for kulturminner

enn alternativ 1 (nord for Brøyt). 

• De to omsøkte trasevariantene inn mot

Hatteland skiller seg lite fra hverandre.

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5080&type=A-1


Foss-Eikeland - Fagrafjell

• Dobbeltkurs + enkeltkurs fremfor 

3 x enkeltkurs ut av Fagrafjell

• Areal- og kostnadsbesparende



Ny Håland transformatorstasjon, Time kommune 

Det omsøkes en mindre endring på plassering 

av transformatorstasjonen

• Mindre justering 4 m nord og 4 m øst for å unngå 

inneklemt areal



Film av kraftledningstraseen ble vist her. Se 

https://vimeo.com/386941855

https://vimeo.com/386941855


Veier og riggområder

Veier
• Både i anleggs- og driftsfasen vil det være behov for å 

benytte private veier.

• Det er ikke planlagt å etablere nye permanente veier, 

men det kan være aktuelt å ruste opp eksisterende 

veier.

Riggområder
• Behov for midlertidige riggområder i anleggsfasen bl.a. 

for mellomlagring av masser, plassering av utstyr og 

materiell samt montering av master.

• Størrelse mellom 2 og 4 dekar, men enkelte vil være 

større (over 10 dekar).

• I utgangspunktet tilbakeføres arealene etterpå.  



Omsøkte veier 

og riggområder



Omsøkte veier 

og riggområder



Omsøkte veier 

og riggområder



Fremdriftsplan

NVE vil være ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen. 

Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen:



Framdrift andre delprosjekt i Jærnettet

• Ny Tjøtta transformatorstasjon og ny Hatteland 

transformatorstasjon 

– Søknad i 2024

– Ferdig i 2028

• Ny kraftledning til Kleppmarka og ny 

Kleppemarka transformatorstasjon

– Søknad i 2026

– Ferdig i 2030

• Ny kraftledning Håland-Fagrafjell (østsiden av 

Frøylandsvatnet)

– Søknad 2026

– Ferdig 2030

• Riving av eksisterende kraftledninger

– Hatteland-Tu, Tu-Holen, avgreining til Håland i 

2029-2032

– Vagle-Hatteland og Hatteland-Kleppemarka i 2031-

2034



Grunneierkontakt

• Ivareta dialogen mellom berørte 

parter/naboer og prosjektet 

• Bistå grunneiere, rettighetshavere og 

andre med å sende innspill til NVE i 

forbindelse med høring av 

konsesjonssøknaden

• Erverve nødvendig grunn og rettigheter 

til etablering og drift av ny linje og 

transformatorstasjon

Grunneierkontakt: Andreas Janson

E-post: andreasj@lyse.no

Tlf.: 408 73 870

mailto:andreasj@lyse.no


Hvilke tillatelser trenger Lyse Elnett?

• I hvilke tilfeller kjøper Lyse Elnett eiendommer?

– Transformatorstasjoner, lager, og enkelte veier

• I hvilke tilfeller får Lyse Elnett rettigheter på din eiendom?

– Rettigheter til å bygge og drifte selve kraftledningen

• Normalt ca 30 meter bredt klausuleringsbelte

– Riggplasser og eventuell parkering

– Veier og kjørespor inn til ledningen



Kommende aktiviteter

• Arkeologiske registreringer etter kulturminneloven gjennomføres normalt mens 

søknaden er under behandling

– Gjennomføres av Rogaland fylkeskommune

– Lyse Elnett tar kontakt med grunneier for å avtale gjennomføring av undersøkelser

– En aksept for registreringer er ikke automatisk en aksept for kraftledningen

• Grunnundersøkelser

– Kan bli aktuelt i særlige tilfeller

• Arbeid med kraftledningsprosjekt

– Før Lyse Elnett kan sette i gang arbeid på din eiendom, må du enten ha gitt tillatelse til det, eller 

det må foreligge annen tillatelse til å få tilgang til eiendommen



Åpen kontordag

Mandag 27.01.20 kl. 1200-1800 hos Lyse Elnett, Gamle 

Ålgårdsveien 80 i Sandnes

Tirsdag 28.01.20 kl. 1200-1800 Klepp rådhus

Åpen kontordag arrangeres for å gi anledning til å møte representanter 

fra Lyse Elnett og få mer informasjon om prosjektet. 

Ingen påmelding nødvendig 



Følg fremdriften på vår nettside: https://www.lysenett.no/haland-fagrafjell/


