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Ny Fortun transformatorstasjon – høring av forslag til ny 
løsning for landbruksvei mot Kveinahagen  
Vi viser til tidligere informasjon om Statnetts planer om ny transformatorstasjon i Fortun i Luster 
kommune, og senest brev om at konsesjonssøknaden nå er på høring med høringsfrist 3. april 
2023.  

Endret trasé for landbruksvei forbi transformatorstasjonen er en del av Statnetts 
konsesjonssøknad. I søknaden er veien lagt om på vestre side slik at den treffer eksisterende vei 
mot Kveinahagen på nordsiden av planlagt transformatorstasjon.  

I dialog med berørte har vi fått innspill på at landbruksveien på vestsiden av stasjonen blir for bratt. 
Vi har derfor vurdert en ny løsning som vi ønsker å presentere og få innspill på. Vi har lagt til grunn 
traktorveiklasse 7 i henhold til Normaler for landbruksveier.  

Nærmere om veiløsning i konsesjonssøknad  

Vi har laget en detaljering av omsøkt veiløsning, kalt alternativ 1, som vist på kartvedlegg 1. Veien 
er detaljert i traktorveiklasse 7 i henhold til Normaler for landbruksveier. Veiklassen har 
stigningskrav på max 15 % i retning med lass og vil medføre relativt store skjæringer som vil 
beslaglegge dyrket mark. Denne veiløsningen vil eventuelt vanskeliggjøre tilkomsten til 
restarealene.  
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Figur 1 - også vist i komplett tegning vedlegg 1. Traktorvei med trasè fra konsesjonssøknad. Veiløsningen 
medfører skjæringer inn på lanbruksareal og treffer eksisterende vei nord for stasjonen.  

 

Veiløsning på østsiden av planlagt transformatorstasjon  

Statnett har utarbeidet et nytt alternativ som landbruksvei forbi transformatorstasjonen kalt 
alternativ 2 og er vist i vedlegg 2. Det er også her lagt til grunn traktorvei klasse 7 med maksimal 
stigning i lass-retning på 15 %. Dette alternativet vil følge adkomsten til transformatorstasjonen før 
den dreier noe øst og følger nordover på fyllingen på utsiden av stasjonsgjerdet. Veien koples på 
eksisterende vei mot Kveinahagen nord for stasjonen.  

Dette alternativet beslaglegger mindre areal som er klassifisert som dyrket mark enn alternativ 1.  
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Figur 2 - vist på vedlegg 2 - veiløsning som ligger på fylling på utsiden av gjerdet til transformatorstasjonen 

 

Videre prosess – høringsfrist  

Veiløsningene vil bli vist og gjennomgått på NVEs folkemøte i Fortun mandag 13. mars.  

Statnett ber om at eventuelle innspill til veiplanene sendes skriftlig og gjerne med tegninger og 
forklaringer til Statnett på firmapost@statnett.no merket sak 22/00342. Er det spørsmål eller 
kommentarer kan Lars Erik V. Lauritsen kontaktes på telefon 95 10 94 18.  

Fristen for innspill er den samme som høringsfristen til konsesjonssøknaden – 3. april 2023. Husk 
at innspill til veien sendes til Statnett. Innspill til konsesjonssøknaden sendes til NVE i henhold til 
tidligere brev om høringen.  

Statnett vil vurdere innspillene vi får til alternative veiløsninger. Statnett må ta forbehold om 
alternativ 2 både om tillatelser og om justeringer / tilpasninger ved ytterligere detaljering, herunder 
etter innspill fra høringen. Dersom vi vurderer at endret veiløsning totalt sett er en bedre løsning vil 
denne bli omsøkt gjennom tilleggssøknad til NVE.  
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