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Ny omformerstasjon på Jessnes i Ringsaker kommune. Høring av 

konsesjonssøknad 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og søknad om 

ekspropriasjon fra Bane NOR SF for bygging av ny omformerstasjon på Jessnes i Ringsaker 

kommune i Hedmark fylke. De søker også om å kable 132 kV-ledningen Furnes-Nes mellom 

Mjøskanten i Furnesfjorden og den nye omformerstasjonen. Søknaden er nå på høring, med frist 

for uttalelse 5. januar 2020. 

Bakgrunnen for søknaden er at det skal bygges dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Lillehammer. 

Etablering av omformerstasjonen er nødvendig for å sikre strømforsyning til dobbeltsporet. Stasjonen 

skal erstatte de to eksisterende omformerstasjonene på Rudshøgda og Tangen. Omformerstasjonen skal 

forsynes fra Eidsiva Netts 132 kV-ledning Furnes-Nes, og det søkes om å kable denne ledningen mellom 

Mjøskanten i Furnesfjorden og den nye stasjonen. 

Omformerstasjonen vil ligge 150-200 meter fra nærmeste eksisterende bebyggelse. Det søkes om å 

etablere et utendørs 132 kV koblingsanlegg, et stasjonsbygg på ca. 2000 m2 og et lager på ca. 50 m2. 

Stasjonstomten blir totalt ca. 26 daa. 

Bane NOR søker også om å etablere en ca. 275 meter lang og ca. 6,5 meter bred adkomstvei fra 

Jessnesvegen til den nye omformerstasjonen.  

Bane NOR søker om konsesjon i medhold av energiloven. De søker også om ekspropriasjonstillatelse 

for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter 

ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter 

kan tas i bruk før skjønn er avholdt. 

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger. 

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak 

som kan redusere negative virkninger. 

Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre 

internettsider. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, 

Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. 

http://www.nve.no/kraftledninger
mailto:nve@nve.no
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Uttalelser må sendes NVE innen 5. januar 2020. 

Informasjon til Ringsaker kommune 

Vi ber kommunen legge søknaden ut på sine internettsider og ev. facebook-sider, og å orientere aktuelle 

lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden. 

 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Katrine Gabrielsen 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Mottakerliste: 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE 

EIDSIVA NETT AS 

FYLKESMANNEN I INNLANDET 

Hedmark fylkeskommune 

Ringsaker kommune 

Statens vegvesen - region øst 

Statnett SF 

Telenor Kabelnett 
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