
Ny 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland 

samt ny Hjelmeland transformatorstasjon



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



Hva søkes det om? 

Ny kraftledning 26,6 – 28,4 km

• Forsyning direkte til Hjelmeland

• Tilrettelegger for videre utvikling

Ny Hjelmeland transformatorstasjon

Endringer i Dalen transformatorstasjon



Hvorfor gå fra Dalen?

• Ny kapasitet direkte til Hjelmeland. 

Frigir kapasitet på eksisterende 

strømnett

• Reduserer kostnader

• Unngår utkobling av nye Hjelmeland 

transformatorstasjon i en lengre periode 

ved omlegging fra 50 kV til 132 kV



Fremdriftsplan

NVE vil være ansvarlig myndighet for konsesjonsprosessen

Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen:

OBS: Høringsfrist 02.03.2020



Pågående til ca 2023:

• Dalen-Hjelmeland

– Inkl ny Hjelmeland transformatorstasjon 

og utvidelse Dalen transformatorstasjon

Planlagte tiltak:

• Dalen-Fjelde og Fjelde tr.st.

• Fjelde-Tau og Tau tr.st.

• Tau-Finnøy og Finnøy tr.st.

Tiltak til vurdering:

• Veland tr.st.

• Linje til og ny Årdal tr.st.

• Hjelmeland-Tau / Helmikstøl-Årdal / 

Hjelmeland-Jelsa

• Finnøy-Rennesøy

Totale investeringer: Ca 1 milliard

Nettplan Ryfylke pr februar 2020:



Vurderte alternativ for

trase Dalen-Hjelmeland og

Hjelmeland stasjon



Vurderte alternativ for trase Dalen-Hjelmeland og Hjelmeland stasjon



Omsøkt endring ved Dalen transformatorstasjon



Mastetype Dalen-Hjelmeland

Traselengde totalt 26,6 – 28,4 km

Mastehøyde 18 – 28 m

Snitthøyde 21 m

Nødvendig bredde for

rettighetsbelte

Normalt: 30 m

Fjordspenn: 42 m

Langspenn Nessa: 34 m



Mastetype fjordspenn og innstrekkstativ



Omsøkt trase Dalen-Paddevatnet



Omsøkt trase Paddevatnet-Nessa



Omsøkt trase Nessa-Hjelmeland



Omsøkt ny Hjelmeland 

transformatorstasjon



Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn

• Konsekvensene er i hovedsak knyttet til landskap, 

naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø samt friluftsliv 

(middels – stor negativ konsekvens). 

• Utfordringene ligger i hovedsak ved Holtavatnet

(kulturminne og -miljø), Holtaheia (naturmangfold) og ned 

mot Puntsnes (landskap/friluftsliv).



Film som visualiserer kraftledningen



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 etablere noen midlertidige.

• Opprusting av eksisterende veier kun ved behov.

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



MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan)

• Vilkår i anleggskonsesjon er normalt bl.a. krav om å 

utarbeide MTA-plan 

• MTA-plan skal godkjennes av NVE før anleggsarbeid kan 

starte opp

• Planen skal beskrive hvordan anlegget skal bygges 

innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan 

miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen 

skal ivaretas

• MTA skal utarbeides i samråd med berørte kommuner 

med flere

• NVE fører tilsyn med anleggene i bygge- og driftsfase



Eksisterende anlegg

• Eksisterende anlegg blir stående 

inntil videre

• Behov for tiltak i distribusjonsnettet

• Riving av kraftledning og stasjon må 

godkjennes av NVE (konsesjon og 

MTA)



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 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

Tirsdag 18.02.20 kl. 1300-1800 

i kantina i Hjelmeland kommunehus, Vågavegen 116

Onsdag 19.02.20 kl. 1230-1800

i kantina i Lyse sitt bygg på Jørpeland, Kvalshaugvegen 6

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/dalen-hjelmeland/

https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/

