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Forelegging av tiltak 
 

Vevig planlegger forsterkning av 22 kV distribusjonsnett i Øyer kommune, og Hafjellområdet spesifikt. 
De senere år har utviklingen i området medført betydelig økning i strømforbruket, og planlagt utvikling 
av området vil øke behovet for strømforsyning ytterligere. Vevig forsyner i dag Hafjellområdet fra 
Rybakken trafostasjon i Øyer kommune, og med utviklingen i strømforbruket er det ikke tilstrekkelig 
kapasitet ved Rybakken trafostasjon innen få år.  
 
Det er nødvendig for Vevig å se på aktuelle tiltak for å kunne ivareta strømforsyningen i området på 
en god måte. Det er foretatt teknisk-økonomiske beregninger for aktuelle tiltak, og det mest aktuelle 
tiltaket er forsterkning mot Hafjellområdet på 22 kV med forsyning fra Hunderfossen trafostasjon. 
Hunderfossen trafostasjon (eid av Elvia) ligger i Lillehammer kommune, og ligger utenfor Vevigs 
områdekonsesjon. Vevig har etablert dialog med Elvia om tilknytningen. En 22 kV tilknytning eid av 
Vevig til Hunderfossen trafostasjon utløser behov for anleggskonsesjon på den delen som ligger 
utenfor områdekonsesjonen, dvs. i Lillehammer kommune. Tilknytningen medfører behov for å krysse 
Lågen, hvor luftlinje er aktuell løsning. Det har vært dialog mellom Vevig og BaneNor om legging av 
kabel i jernbanebrua, men en slik løsning ikke er aktuell for BaneNor. Det har også vært dialog 
mellom Vevig og Hafslund Eco rundt legging av høyspentkabel i tilknytning til demningen ved 
kraftverket, men et slikt ønske kan ikke imøtegås på grunn av tilstand og vedlikeholdsbehov på 
demningen.   
 
Vevig ønsker innspill (kulturminner, natur og miljø mv.) på luftlinjetrase over Lågen, nedstrøms 
kraftverksdemningen og oppstrøms jernbanebru iht. vedlagte kartskisse. Området har fra før 66 kV 
dobbeltlinje mellom Hunderfossen og Fåberg som er eid av Elvia. samt kraftverksdemning og 
jernbanebru. Vevig planlegger enkeltlinje som skal driftes på 22 kV, og prosjektering vil avgjøre 
teknisk løsning med mastetype, -høyde, faseavstand mv.  
 
I det videre arbeidet vil Vevig gå i dialog med berørte grunneiere samt utarbeide konsesjonssøknad 
for tilknytningen. Konsesjonssøknaden behandles av NVE.  
 
Ber om at eventuelle merknader oversendes oss innen 3 uker.   
 
Med hilsen 
 
 
Anders Hagehaugen 
anh@vevig.no 
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