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Forord 
Lyse Elnett AS søkte i 2011 om anleggskonsesjon for en spenningsoppgradering fra 50 til 132 kV av 
eksisterende forbindelser mellom Maudal og Oltedal, med videreføring til Seldal. Etter høring av 
søknaden oversendte Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i brev av 25. oktober 2013 krav om 
nye vurderinger av bl.a traseløsninger, plassering av transformatorstasjon og systemtekniske forhold.  
 
Olje- og energidepartementet ga 13.6.2016 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon for å bygge Gilja 
vindkraftverk med en installert effekt på inntil 135 MW. Det legges til grunn at det er ønskelig at 
nettkapasitet for Gilja vindkraftverk er tilgjengelig før utløpet av elsertifikatordningen, dvs at 
kraftverket må være i drift innen utgangen av 2021. Samtidig har Lyse Elnett gjort nye vurderinger 
knyttet til behovet for fornying av eksisterende nett som viser at det vil være tilstrekkelig å reinvestere 
de to eksisterende 50 kV forbindelsene Maudal – Gilja – Oltedal i perioden 2025-2030. 
 
Foreliggende tilleggssøknad omfatter således kun en løsning for nettilknytning av Gilja vindkraftverk. 
En eventuell gjennomføring av prosjektet forutsetter at konsesjon blir gitt, og at investeringsbeslutning 
fattes av Gilja vindkraftverk AS.  
 
Tiltaket vil berøre Gjesdal og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. Den nye forbindelsen vil 
tilrettelegge for tilknytning av ny, fornybar energi i tråd med gitte konsesjoner samt overordnede mål 
og føringer.  
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 
e-post: nve@nve.no 
 
Har du spørsmål eller synspunkter til planene eller prosjektet, så ta gjerne kontakt med: 
 
Grunneierkontakt 
Mona Sterud Husby   91 00 52 77  monas@lyse.no 
Prosjektleder 
Inge Lunde   51 90 88 43 Inge.lunde@lyse.no 
Myndighetskontakt 
Asbjørn Folvik    47 50 90 62 asbjorn.folvik@lyse.no 
 
Nærmere informasjon om prosjektet finnes på internettadressen: https://www.lysenett.no/maudal-
seldal/ 
 
Sandnes, april 2018 
 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS 
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Sammendrag 
Lyse Elnett AS søkte i 2011 om anleggskonsesjon for en spenningsoppgradering fra 50 til 132 

kV for eksisterende forbindelser mellom Maudal og Oltedal, samt videreføring av disse til  

Seldal.  

 

Olje- og energidepartementet ga 13.6.2016 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon for å bygge 

Gilja vindkraftverk med en installert effekt på inntil 135 megawatt (MW). I vedtaket vises bl.a 

til at nettilkytning av vindkraftverket er under behandling av NVE. Det legges til grunn at det 

er ønskelig at nettkapasitet for Gilja vindkraftverk er tilgjengelig før utløpet av 

elsertifikatordningen, dvs at kraftverket inkl. nettløsning må være i drift innen utgangen av 

2021.  

 

Lyse Elnett har gjort nye vurderinger knyttet til behovet for fornying av eksisterende nett. 

Vurderingene viser at det vil være tilstrekkelig å reinvestere de to eksisterende 50 kV 

forbindelsene Maudal – Gilja – Oltedal i perioden 2025-2030.  

 

Foreliggende tilleggssøknad dekker således kun en løsning for nettilknytning av Gilja 

vindkraftverk. En eventuell gjennomføring av prosjektet forutsetter at konsesjon blir gitt og at 

investeringsbeslutning fattes av Gilja vindkraftverk AS. Hvilken løsning som på sikt velges 

for reinvestering av eksisterende 50 kV forbindelser vil være avhengig av en eventuell 

utbygging av den omsøkte forbindelsen. 
 

Tiltaket vil berøre Gjesdal og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. Den nye forbindelsen vil 

tilrettelegge for tilknytning av ny, fornybar energi i tråd med gitte konsesjoner samt 

overordnede mål og føringer. 

 

Basert på ovenstående søker Lyse Elnett AS konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 

forhåndstiltredelse for følgende tiltak:  

 

• En ny 132 kV enkeltkurs forbindelse mellom Gilja i Gjesdal kommune og Seldalsheia i 

Sandnes kommune.  

o Fra Øvre Giljabrua (avtalt tilknytningsunkt med Gilja Vindkraftverk) føres 

forbindelsen langs fjellsiden vest for bebyggelsen i Dirdalen frem mot utløpet 

av Røyrdalstunnelen. Videre føres traseen parallellt med eksisterende 50 kV 

ledninger, men høyere opp i lisiden, frem til Morka.  

o Fra Morka omsøkes to mulige løsninger for kryssing av Ragsvatnet. Alternativ 

2CG omfatter et langt luftspenn over Ragsvatnet fra Morka til Varafjellet. 

Alternativ 2CE/2E innebærer en videre parallellføring med eksisterende 

forbindelser på sørsiden av Ragsvatnet og en kryssing av elva mellom 

Ragstjørna og Ragsvatnet ved Rage.  

o Alternativ 2CG prioriteres foran alternativ 2CE/2E på denne strekningen, i 

hovedsak basert på en kostandsforskjell på ca. 5 MNOK. 

o Fra Rage føres traseen opp mot Ragsheia og videre på vestsiden av Storatjørna 

og Trodlabergtjørna. Ved Skorpaheia kryssses to eksisterende 132 kV 

forbindelser, og den nye forbindelsen føres parallellt med disse for en 

innsløyfing på eksisterende forbindelse på Seldalsheia ved Hamrabø. 

o Den nye forbindelsen blir totalt ca. 17,8 km (alt. 2CG) – 18,2 km (alt. 2CE/2E). 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=55&type=A-1,A-6
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• Videre drift av eksisterende forbindelse Lysebotn – Tronsholen 2 

o Den nye forbindelsen vil sløyfes inn på mast 274 på eksisterende forbindelse 

Lysebotn – Tronsholen 2. Forbindelsen er av Statnett omsøkt revet på hele 

strekningen mellom Lysebotn og Tronsholen. NVE viser i sin innstilling til Olje- 

og energidepartementet for en ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell at man 

anbefaler at det settes vilkår om at Statnett ikke skal fjerne Lysebotn –

Tronsholen 2 mellom Seldalsheia og Tronsholen før utgangen av år 2022 for 

eventuelt å tilrettelegge for tilknytning av ny fornybar energi. 

 

I tilknytning til planlegging av prosjektet har det vært gjort en vurdering av konsekvensene 

ved gjennomføring av tiltaket. De to omsøkte trasealternativene på strekningen skiller seg lite 

fra hverandre når det gjelder bildet av de samlede konsekvenser. De største negative 

konsekvenser vil samlet sett være for landskap, friluftsliv og kulturmiljø. Det er ikke vesentlige 

negative konsekvenser som tilsier at forbindelsen ikke bør bygges eller at andre alternativer 

bør vurderes.  
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1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1 BAKGRUNN 

Lyse Elnett AS søkte i 2011 om anleggskonsesjon for en spenningsoppgradering fra 50 til 132 

kV for eksisterende forbindelser mellom Maudal og Oltedal, samt videreføring av disse til  

Seldal. Utbyggingen var tenkt å skje trinnvis, og hovedbegrunnelsen for tiltaket var behovet 

for kapasitetsøkning for tilknytning av ny fornybar kraft samt behovet for reinvestering av 

eksisterende forbindelser i området. 

 

Etter høring av søknaden oversendte Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i brev av 

25. oktober 2013 (NVE 201106323-40 kn/mwi) krav om nye vurderinger av bl.a traseløsninger, 

plassering av transformatorstasjon og systemtekniske forhold. 

 

Olje- og energidepartementet ga 13.6.2016 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon for å bygge 

Gilja vindkraftverk med en installert effekt på inntil 135 megawatt (MW), tilsvarende en årlig 

produksjon på om lag 400 GWh. I vedtaket vises bl.a til at nettilkytning av vindkraftverket er 

under behandling av NVE, og at det forutsettes at Gilja vindkraftverk AS forsikrer seg om at 

det er tilstrekkelig nettkapasitet før bygging starter opp. Det legges til grunn at det er ønskelig 

at nettkapasitet for Gilja vindkraftverk er tilgjengelig før utløpet av elsertifikatordningen, dvs 

at kraftverket inkl. nettløsning må være i drift innen utgangen av 2021. Samtidig har Lyse 

Elnett gjort nye vurderinger knyttet til behovet for fornying av eksisterende nett som viser at 

det vil være tilstrekkelig å reinvestere de to eksisterende 50 kV forbindelsene Maudal – Gilja 

– Oltedal i perioden 2025-2030. 

 

Foreliggende tilleggssøknad dekker således kun en løsning for nettilknytning av Gilja 

vindkraftverk, og er utarbeidet for å besvare bl.a de krav som ble stilt av NVE i brev datert 

oktober 2013. En eventuell gjennomføring av prosjektet forutsetter at konsesjon blir gitt og at 

investeringsbeslutning fattes av Gilja vindkraftverk AS. Hvilken løsning som på sikt velges 

for reinvestering av eksisterende 50 kV forbindelser vil være avhengig av en eventuell 

utbygging av den omsøkte forbindelsen. 
 

Tiltaket vil berøre Gjesdal og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. Den nye forbindelsen vil 

tilrettelegge for tilknytning av ny, fornybar energi i tråd med gitte konsesjoner samt 

overordnede mål og føringer. 

 

1.2 ANLEGGENES BELIGGENHET 

De omsøkte anleggene berører Gjesdal og Sandnes kommuner i Rogaland fylke, se figur 1.1. 

Mer detaljerte kart finnes i vedlegg 1-7. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=55&type=A-1,A-6
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Figur 1.1. Beliggenhet av omsøkte anlegg 

 

1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver vil være Lyse Elnett AS (org nr. 980 038 408), senere betegnet Lyse Elnett. Lyse 

Elnett er et selvstendig selskap i Lyse-konsernet, hvor 100 % av aksjene eies av Lyse AS. Lyse 

AS eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har forretningsadresse i Sandnes 

kommune og ledes av administrerende direktør Håvard Tamburstuen.  

 

Lyse Elnett har ansvaret for koordinering av kraftsystemplanleggingen i Sør-Rogaland. 

Selskapet har ca. 300 medarbeidere, 140.000 nettkunder og eier og drifter store deler av 

overordnet distribusjonsnett1 i Sør-Rogaland. 

                                                 

1 Endringer i Energiloven av 01.07.2016, jfr. § 1-5, innførte betegnelsen transmisjonsnett på bl.a anlegg for 
overføring av elektrisk energi på minst 200 kV samt anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften 
av disse anleggene (tidligere sentralnett). Alt øvrig nett tilhører distribusjonssystemet. Betegnelsen 
«overordnet distribusjonsnett» omfatter her nettanlegg med spenning på minst 50 kV.  
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2. SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD 

Lyse Elnett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om konsesjon for bygging og 

drift av følgende elektriske anlegg: 

 

Ny 132 kV forbindelse mellom Gilja i Gjesdal kommune og Seldalsheia i Sandnes 

kommune 

Startpunkt for ny 132 kV forbindelse vil være ved Øvre Giljabrua, hvor forbindelsen kobles 

sammen med ny 132 kV forbindelse fra Gilja vindkraftverk. Herfra føres ledningen langs 

fjellsiden vest for bebyggelsen i Dirdalen frem mot utløpet av Røyrdalstunnelen. Videre føres 

traseen parallellt med eksisterende 50 kV ledninger, men høyere opp i lisiden, frem til Morka.  

 

Fra Morka omsøkes to mulige løsninger for kryssing av Ragsvatnet. Alternativ 2CG omfatter 

et langt luftspenn over Ragsvatnet fra Morka til Varafjellet. Alternativ 2CE/2E innebærer en 

videre parallellføring med eksisterende forbindelser på sørsiden av Ragsvatnet og en kryssing 

av elva mellom Ragstjørna og Ragsvatnet ved Rage. Alternativ 2CG prioriteres foran alternativ 

2CE/ 2E på denne strekningen. 

 

Fra Rage føres traseen opp mot Ragsheia og videre på vestsiden av Storatjørna og 

Trodlabergtjørna. Ved Skorpaheia kryssses to eksisterende 132 kV forbindelser, og den nye 

forbindelsen føres parallelt med disse for en innsløyfing på eksisterende forbindelse på 

Seldalsheia ved Hamrabø. 

 

Den nye forbindelsen omsøkes i hovedsak som enkeltkurs. Unntaket er de to første mastene 

ved Øvre Giljabrua. Disse omsøkes som dobbeltkurs for å tilrettelegge for en senere 

videreføring mot Maudal. 

 

Forbindelsen mellom Gilja og Seldalsheia blir totalt ca. 17,8 km (alt. 2CG) – 18,2 km (alt. 

2CE/2E). 

 

Videre drift av eksisterende 132 kV forbindelse mellom Seldalsheia og Tronsholen, 

Sandnes kommune 

Den nye forbindelsen vil sløyfes inn på mast 274 på eksisterende forbindelse Lysebotn – 

Tronsholen 2. Forbindelsen er av Statnett omsøkt revet på hele strekningen mellom Lysebotn 

og Tronsholen i forbindelse med bygging av en ny 420 kV forbindelse Lysebotn – Fagrafjell. I 

brev av 18.12.2017 (NVE200902400-466) viser NVE til at man i sin innstilling til Olje- og 

energidepartementet for den nye 420 kV-ledningen anbefaler at det settes vilkår om at Statnett 

ikke skal fjerne Lysebotn –Tronsholen 2 mellom Seldalsheia og Tronsholen før utgangen av år 

2022 for eventuelt å tilrettelegge for tilknytning av ny fornybar energi. 

 

Forbindelsen mellom Seldalsheia og Tronsholen vil være ca. 15,3 km lang.  

 

2.1.1  Ekspropriasjonstillatelse 

Lyse Elnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneiere. For det tilfelle at 

slike avtaler ikke fører fram, søkes det nå i medhold av oreigningsloven av 23.10.1959, § 2 

punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge, drive 

og vedlikeholde de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig 

ferdsel/transport.  
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Søknaden omfatter: 

 

Trase for ny 132 kV forbindelse 

Nødvendig areal for framføring av luftledning vil bli klausulert (byggeforbudsbelte og et 

eventuelt ryddebelte i skog). Klausuleringsbeltet utgjør ca. 26-30 m., avhengig av mastetype. 

Større bredde kan forekomme ved lange spenn eller i særlig skrånende tereng.  

 

Transport 

Nødvendig terrengkjøring, landing med helikopter og bruk av drone til bygging og drift av 

anleggene på alle eiendommer som er oppført på grunneierlisten (vedlegg 16), herunder også 

nødvendig rydding av skog som hindrer slik kjøring, landing eller bruk. 

 

Alle nødvendige rettigheter i og over grunn for planlegging, bygging, drift, vedlikehold, 

oppgradering og fornyelse av forbindelsene (både riving og nybygging). Dette vil i praksis si 

nødvendige rettigheter til adkomst og transport av utstyr, materiell og mannskap på 

eksisterende privat vei mellom offentlig vei og lednings- og stasjonsanlegg, i terrenget mellom 

offentlig eller privat vei fram til anleggene, samt terrengtransport i traseen. Det omsøkes også 

rett til nødvendige utbedringer av veiene. Aktuelle private veier er nærmere vist i vedlegg 8-

14.  

 

Bruksretten gjelder også adkomst i forbindelse med skogrydding og uttransport av tømmer 

som hugges i tilknytning til anlegget både i anleggs- og driftsfasen. Det samme gjelder 

nødvendig transport for fjerning av eksisterende forbindelser og uttransport av gammelt 

materiell.  

 

Rigg- og anleggsplasser 

Det omsøkes rett til å etablere nødvendige rigg- og anleggsplasser i forbindelse med 

anleggsvirksomheten (vedlegg 8-14). Slike plasser vil normalt bli fjernet etter at 

byggearbeidene er ferdige.  

 

2.1.2 Forhåndstiltredelse 

Lyse Elnett ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, 

slik at arbeider med anlegget eventuelt kan påbegynnes før skjønn er avholdt.  

 

Det vil være viktig å kunne ferdigstille anleggene i tide til at Gilja vindkraftverk kan inngå i 

elsertifikatmarkedet, og det aktuelle prosjektet er nødvendig for å sikre at dette kan skje.  Det 

er således viktig å kunne påbegynne byggearbeidene så raskt som mulig etter at en eventuell 

anleggskonsesjon er gitt. 
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2.2 GJELDENDE KONSESJONER 
Tabell 1.1 gir en oversikt over gjeldende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak. 

Tabell 1.1. Eksisterende konsesjoner som blir berørt av omsøkte tiltak 

NVE- referanse Konsesjon Dato Konsesjonær 

200503518 

200802265 

Gilja vindkraftverk 13.06.2016 Gilja vindkraftverk 

AS 

199902841-12 132 kV Lysebotn – Tronsholen 2 30.11.2000 Lyse Elnett AS 

199902841-12 50 kV Oltesvik kraftstasjon – 

Oltedal transformatorstasjon 

30.11.2000 Lyse Elnett AS 

 

I sin innstilling til Olje- og energidepartementet for den nye 420 kV-ledningen Lyse – Fagrafjell 

anbefaler NVE at det settes vilkår om at Statnett ikke skal fjerne Lysebotn –Tronsholen 2 

mellom Seldalsheia og Tronsholen før utgangen av år 2022 i påvente av eventuelle muligheter 

for tilknytning av ny fornybar energi. 

 

2.3 EVENTUELLE SAMTIDIGE SØKNADER 
Statnett har omsøkt utbygging av en ny 420 kV forbindelse Lyse – Fagrafjell, sammen med 

bygging av en ny transmisjonsnettstasjon på Fagrafjell. NVE tilrådde 18.12.17 at det gis 

konsesjon for prosjektet, og oversendte saken til Olje- og Energidepartementet for 

sluttbehandling. Fra Seldalsheia tilrår NVE at Statnett gis tillatelse til å bygge ledningen 

parallelt med eksisterende 132 kV ledninger frem til Skjelbrei. 

 

Det er omsøkt flere vind- og vannkraftprosjekter i området. Av disse er det foreløpig gitt 

konsesjon til Gilja vindkraftverk (135 MW), Vardafjellet vindkraftverk (30 MW), Tindafjellet 

vindkraftverk (10 MW) og Skurvenuten vindkraftverk (10 MW), samt flere mindre 

småkraftverk. I tillegg er påklaget avslag fra NVE til Sandnes vindkraftverk (inntil 90 MW) 

returnert fra Olje- og Energidepartementet til NVE for videre behandling. 

 

Gilja vindkraftverk AS har nylig konsesjonssøkt nødvendige endringer av allerede 

konsesjonsgitt nettløsning for vindkraftverket frem mot et felles tilknytningspunkt med en ny 

132 kV forbindelse mellom Gilja og Seldalsheia. 

 

2.4 EIER- OG DRIFTSFORHOLD 
Lyse Elnett vil eie og drive en ny 132 kV forbindelse mellom Gilja og Seldalsheia, og vil 

fortsette eierskapet til forbindelsen mellom Seldalsheia og Tronsholen. 

 

2.5 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 
 

2.5.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av ledningstraseer, mastepunkter, transportveier samt rigg- og 

anleggsplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten 

etter kulturminnelovens § 8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av 

kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere masteplasser og traseer for forbindelsene. 
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2.5.2 Forhold til naturmangfoldloven 

Ingen av de konsesjonssøkte traseene kommer i direkte konflikt med områder vernet, eller 

foreslått vernet, etter naturmangfoldloven. Eksisterende og planlagte energitiltak forventes 

ikke å føre til at truede arter eller naturtyper blir vesentlig berørt. 

 

Ledningstraseene vil marginalt berøre nedslagsfeltet til Imselva (verneplan II) som er vernet 

mot kraftutbygging etter verneplan for vassdrag. 

 

2.5.3 Tillatelse til adkomst i og langs traseen 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett til atkomst for ”mæling, utstikking og anna 

etterrøking til bruk for et påtenkt oreigningsinngrep”. Lyse Elnett vil i tråd med loven varsle 

grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter eventuelt igangsettes. 

 

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til traseen. 

 

Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier. Søknad om 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige 

avtaler ikke oppnås.   

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Lyse Elnett tillatelse 

til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av nye anlegg og forbindelser. 

 

2.5.4 Kryssing av ledninger og veier 

Lyse Elnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller 

nærføring med eksisterende ledninger, veier, avkjørsler fra vei og annet i henhold til forskrifter 

for elektriske forsyningsanlegg § 11, der tiltaket gjør det relevant.  

 

2.5.5 Luftfartshindre 

Det vurderes at den nye kraftledningen vil ha ett spenn (over Ragsvatnet) som er merkepliktig 

ihht. Forskrift om merking av luftfarthinder ved valg av traseløsning 2CG. Ved valg av trase 

2CE/2E vurderes det ikke å være merkepliktige spenn på strekningen. 

 

Etter at tiltaket er bygget vil mastepunkter og høyder meldes inn til Nasjonalt register over 

luftfartshindre (NRL). 

 

2.5.6 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

Kraftledninger kan forårsake støy og induserte spenninger i telenettet (kobbernett). Optiske 

fiberkabler vil ikke bli påvirket. Høye induserte spenninger kan medføre fare for montører 

under arbeid med telenettet. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §§ 2-7 stiller derfor krav 

om at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til 

elektroniske kommunikasjonsnett. Lyse Elnett vil samarbeide med aktuelle teleoperatører om 

tiltak for å holde støy og induserte spenninger i telenettene innenfor akseptable nivå. Hvilke 
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tiltak som eventuelt er nødvendige vil bli vurdert nærmere og gjennomført før omsøkte tiltak 

settes i drift. 

 

2.5.7 Plan- og bygningsloven samt forskrift om konsekvensutredninger 

Kraftledninger og transformatorstasjoner som konsesjonsbehandles etter energiloven er 

unntatt fra plankravene i plan- og bygningsloven. For disse anleggene gjelder bare plan- og 

bygningslovens kapittel 2 og kapittel 14. 

 

Plan- og bygningslovens kap. 14 (om konsekvensutredninger) omfatter også tiltak som 

gjennomføres iht. Energiloven. Lyse Elnett har bedt NVE om å gjøre en vurdering av om en 

ny kraftledning mellom Gilja og Seldalsheia er melde- og utredningspliktig etter forskrift om 

konsekvensutredninger.  

 

NVE har meddelt at tiltaket ikke er melde- og utredningspliktig etter forskriften siden 

prosjektet opprinnelig ble omsøkt før forskriften trådte i kraft. Regelverket på det tidspunkt 

prosjektet ble omsøkt omfattet kraftledninger med en lengde på over 20 km. NVE viser til at 

tiltaket derfor ikke skal meldes, men konsekvensutredes i sammenheng med søknad i henhold 

til forskriftens § 3. 

 

2.6 UTFØRTE FORARBEIDER 

Lyse Elnett har informert berørte kommuner samt Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 

Fylkeskommune om prosjektet ved flere anledninger.  

 

Lyse Elnett AS søkte i 2011 om anleggskonsesjon for en spenningsoppgradering fra 50 til 132 

kV for eksisterende forbindelser mellom Maudal og Oltedal, samt videreføring av disse til  

Seldal. I forbindelse med den offentlige høringen arrangerte NVE et åpent møte i Dirdal i 

november 2011. Etter høring av søknaden oversendte NVE i brev av 25. oktober 2013 (NVE 

201106323-40 kn/mwi) krav om nye vurderinger av bl.a traseløsninger, plassering av 

transformatorstasjon og systemtekniske forhold. 

 

Det ble avholdt et nytt informasjonsmøte om prosjektet i Dirdalshallen 09.11.2016. Møtet var 

annonsert i lokal avis. På møtet ble det gitt en orientering om nye traseløsninger sammenliknet 

med søknad fra 2011. Totalt deltok 30-40 personer på møtet. Det ble her gitt en rekke innspill, 

og det kom også inn flere innspill i etterkant av møtet.  

 

Det er utviklet en egen nettside (https://www.lysenett.no/maudal-seldal), hvor informasjon 

om prosjektet fortløpende blir publisert. 

 

Det er ikke innhentet forhåndsuttalelser til konsesjonssøknaden. 

https://www.lysenett.no/maudal-seldal
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3. BAKGRUNN FOR TILTAKET  SAMT VURDERTE SYSTEM- OG 
UTBYGGINGSLØSNINGER 

Kraftledningsnettet planlegges, bygges og drives slik at det skal ha tilstrekkelig 

overføringskapasitet til å dekke forbruket og utnytte produksjonssystemet på en god måte. 

Kraftnettet skal også ha god driftssikkerhet, tilfredsstille bestemte kvalitetskrav til spenning 

og frekvens og gi en tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Utbygging og drift av kraftnettet 

skal dessuten legge forholdene til rette for et velfungerende kraftmarked. 

 

For å tilfredsstille disse kravene til overføringskapasitet og forsyningssikkerhet, 

dimensjoneres og drives overordnet distribusjonsnett normalt slik at det skal kunne tåle utfall 

av en ledning eller stasjonskomponent uten at dette medfører omfattende avbrudd hos 

forbrukerne. 

 

3.1 BAKGRUNN 

Lyse Elnett AS søkte i 2011 om anleggskonsesjon for en spenningsoppgradering fra 50 til 132 

kV for eksisterende forbindelser mellom Maudal og Oltedal, samt videreføring av disse til  

Seldal. Utbyggingen var tenkt å skje trinnvis, og hovedbegrunnelsen for tiltaket var behovet 

for kapasitetsøkning for tilknytning av ny fornybar kraft samt behovet for reinvestering av 

eksisterende forbindelser.  

 

Etter høring av søknaden oversendte Norges Vassdrags- og Energidriektorat (NVE) i brev av 

25. oktober 2013 (NVE 201106323-40 kn/mwi) krav om nye vurderinger av bl.a traseløsninger, 

plassering av transformartorstasjoner og systemtekniske forhold.  

 

Olje- og energidepartementet ga 13.6.2016 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon for å bygge 

Gilja vindkraftverk med en installert effekt på inntil 135 megawatt (MW), tilsvarende en årlig 

produksjon på om lag 400 GWh. I vedtaket vises bl.a til at nettilkytning av vindkraftverket er 

under behandling av NVE, og at det forutsettes at Gilja vindkraftverk AS forsikrer seg om at 

det er tilstrekkelig nettkapasitet før bygging starter opp. 

 

Samtidig har Lyse Elnett gjort nye vurderinger knyttet til behovet for fornying av eksisterende 

nett. Disse vurderingene viser at det vil være tilstrekkelig å reinvestere de to eksisterende 50 

kV forbindelsene Maudal – Gilja – Oltedal i perioden 2025-2030. 

 

Foreliggende tilleggssøknad dekker således kun en løsning for nettilknytning av Gilja 

vindkraftverk, og er utarbeidet for å besvare bl.a de krav som ble stilt av NVE i brev datert 

oktober 2013. En eventuell gjennomføring av prosjektet forutsetter at konsesjon blir gitt og at 

investeringsbeslutning fattes av Gilja vindkraftverk AS. 

 

3.2 VURDERTE SYSTEMLØSNINGER 

For å kunne tilknytte Gilja vindkraftverk er det vurdert flere ulike systemløsninger. I 

Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland 2016 ble det skissert en mulig løsning med etablering 

av Seldal transformatorstasjon, tilsvarende hva som var lagt til grunn i opprinnelig søknad fra 

2011.  

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=55&type=A-1,A-6
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Det er etter dette foretatt nye vurderinger for hvordan Gilja vindkraftverk kan tilknyttes nettet. 

Resultatene viser at vindkraftverket kan tilknyttes uten etablering av Seldal 

transformatorstasjon gjennom å temperaturoppgradere eksisterende nett mellom Seldalsheia 

og Tronsholen transformatorstasjon. Dette styrker prosjektets samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet. 

 

132 kV-nettet ble dimensjonert og bygget for å transportere strøm fra Lysebotn kraftverk til 

Sandnes/ Stavanger etter datidens standarder. I forbindelse med nettilknyting av Lysebotn II 

kraftverk, og riving av forbindelsen Lysebotn – Tronsholen 2 mellom Seldalsheia og Lysebotn, 

har Lyse Elnett vurdert hvilke muligheter som foreligger for nettilknytningen. Foretatte 

vurderinger viser at dette er mulig å temperaturoppgradere eksisterende nett til 80 grader, 

herunder også forbindelsen Lysebotn – Tronsholen 2. En slik temperaturoppgradering vil gi 

forbindelsen tilstrekkelig kapasitet for tilknytning av Gilja vindkraftverk. 

 

Lyse Elnett og Statnett har sammen også utredet hvor mye vindkraft som kan tilknyttes under 

Stokkeland transformatorstasjon. Resultatet viser et øvre nivå på 220 MW, gitt at flaskehalsen 

mellom Tronsholen og Stokkeland transformatorstasjon temperaturoppgraderes.  

 

Dagens nett har to 50 kV linjer som frakter ut kraftproduksjon fra Maudal kraftverk mot 

Oltedal samt forsyner forbruk i Gilja/Dirdal. De to linjene ble bygget i henholdsvis 1930 og 

1949. Lyse Elnett har vurdert om det skal videreføres to linjer i det overordnede 

distribusjonsnettet, eller om det i fremtiden er en samfunnsøkonomisk rasjonell løsning med 

én forbindelse på overordnet distribusjonsnett til området. Forventningsverdien for feil på en 

ny 132 kV-forbindelsen er lav. Lyse Elnett har også hatt dialog med Lyse Produksjon angående 

utrustning for øydrift av et reinvestert Maudal kraftverk. En mulighet for øydrift fra 

kraftverket vil medføre at det ved enkeltfeil vil være kort omkoblingstid og dermed lav 

konsekvens for uttakskunder.  

 

De samlede tiltakene som er nødvendig for å tilknytte Gilja vindkraftverk kan dermed 

oppsummeres som følger: 

 

• Temperaturoppgradering av forbindelsene Lysebotn – Tronsholen 2, Tronsholen – 

Stokkeland og Stokkeland – Ullandhaug. 

• Forbindelsen Lysebotn – Tronsholen 2 benyttes fra Seldalsheia til Tronsholen for 

transport av produksjon fra Gilja vindkraftverk. Forbindelsen vil rives fra Seldalsheia 

til Lysebotn for å frigi plass til den nye transmisjonsnettsforbindelsen fra Lyse til 

Fagrafjell transformatorstasjoner. 

• Økt kapasitet på snittet mellom Tronsholen og Stokkeland transformatorstasjoner ved 

å omstrukturere dagens forbindelser mellom Tronsholen og Stokkeland. 

• Én ny 132 kV forbindelse fra Seldal mot Gilja (som omsøkt her). 
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3.3 VURDERTE UTBYGGINGSKONSEPTER FOR NY 132 KV FORBINDELSE 

Lyse Elnett foretok i 2016 et konseptstudie for ulike fremtidige nettløsninger for nettområdet 

Maudal – Seldal hvor det ble vurdert nettløsninger dersom Gilja vindpark blir realisert og 

dersom ikke. Konklusjonen fra sammendraget er som følger: 

«På bakgrunn av resultatene i rapporten anbefales det å bygge radielle regionalnettlinjer uavhengig av 

om Gilja vindpark blir realisert eller ikke. For alle alternativene anbefales det å bygge reserve i 

distribusjonsnettet.» 

Det ble vurdert følgende konsepter: 

 

132 kV-konsepter (Realisering av Gilja vindkraftverk. Inkludert Seldal 

transformatorstasjon) 

Konsept 1.1 132 kV – Radiell 132 kV-forbindelse fra Seldalsområdet og reserve i 

distrubusjosnettet. 

Konsept 1.4 132 kV – Dobbelkurs fra Seldal til Gilja  

Konsept 1.6 132 kV – To parallelle forbindelser fra Gilja til Seldalsheia.  

 

50 kV-konsepter (uten Gilja vindkraftverk): 

Konsept 2.1 50 kV – Radiell forbindelse fra Oltedalsområdet og reserve i diststribusjonsnettet.  

Konsept 2.3 50 kV – Dobbeltkurs fra Oltedal til Gilja 

Konsept 2.5 50 kV – To paralllele forbindelse fra Gilja til Seldalsheia  

 

En kan ikke finne samfunnsøkonomisk rasjonale i investeringer i dobbeltkurs eller to parallelle 

enkeltkurs forbindelser.. Dette skyldes at forbruket under Gilja transformatorstasjon bare er 

ca. 6 MW, samt at det er muligheter for øydrift fra Maudal kraftverk Figur 3.1 viser at 

avbruddkostnadene er små sammelignet med investeringskostnadene.  

 

 
Figur 3.1. Samfunnsøkonomiske nåverdi av kostnader.  

 

Hensikten med 132 kV-konseptene (1.1, 1.4 og 1.6) er å kartlegge løsninger som svarer på både 

en tilknytning av Gilja vindkraftverk og videre forsyning mot Gilja transformatorstasjon. 
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Nåverdiberegningene i figur 3.1 over ble utarbeidet før tilstandsvurdering ble sluttført, og 

investeringskostnadene inneholder derfor både en investering av Gilja og Seldal 

transformatorstasjon i 2020.  

 

3.4 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING  

I Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for Gilja vindkraftverk fremkommer at Lyse 

Elnett må søke fritak fra tilknytingsplikten dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig eller 

kostnadene ved en midlertidig løsning blir for store. Lyse Elnett mener at kostnadene for 

tilknytning av vindkraftverket er moderate, og at vindparkens økonomiske virkninger samlet 

høyst sannsynlig er positive. 

 

Under er det presentert en samlet samfunnsøkonomiske vurdering av de ulike alternativene.  

Det er benyttet følgende antagelser/forutsetninger: 

 

• Analyseperiode 25 år (investeringskostnadene er korrigert for restverdi) 

• Prisbaner for kraft er hentet fra Statnett og NVEs langsiktige markedsanalyser 

• Pris for elsertifikater er 10 øre/kWh 

• Vedlikeholdskostnader er estimert til 7 øre/kWh. 

• 6% rente for beregning av nåverdi av merverdi av kraftproduksjon fra Gilja 

vindkraftverk. 

 

 
Figur 3.2. Samfunnsøkonomisk vurdering av en nettilknytning av Gilja vindkraftverk 

 

Lyse Elnett har etter tilbakemeldingene fra konsesjonssøknaden av 2011 foretatt en ny 

tilstands- og behovsvurdering av eksisterende 50 kV-forbindelser. Resultatet viser at 

forbindelsene kan anvendes inntil anslagsvis 2025 og 2030. Etter den tid må det, uavhengig av 

om Gilja vindpark eller ikke skal tilknyttes, reinvesteres i disse.  

 

Gilja transformatorstasjon ble driftsatt i 1994 og er således 25 år gammel. Normal levetid for 

transformatorstasjoner er 50 år og stasjonen har dermed levd halvparten av den forventede 
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alder. Stasjonen er bygget for forsyning via 50kV, og Lyse Elnett vil derfor drifte denne så 

lenge som mulig på eksisterende 50 kV linjer.  

 

Realisering av Gilja vindkraftverk er utslagsgivende for reinvesteringen av denne stasjonen. 

Hvis vindparken realiseres må forsyningen av nettet under Gilja over på 132 kV systemet når 

50 kV linjene er modne for å rives rundt 2030. Dette utløser bygging av ny transformatorstasjon 

tilrettelagt for 132 kV spenningsnivå.  

 

Hvis vindkraftverket ikke bygges ut, blir eksisterende 50 kV linjer erstattet med en ny 132 kV 

linje frem til Oltedal. Denne blir da bygget først nærmere 2030. Linjen vil i starten driftes på 

50 kV spenningsnivå noe som gjør at dagens transformatorstasjon kan driftes lenger enn hvis 

Gilja vindkraftverk blir realisert. Det som evt utløser ny transformatorstasjon på Gilja i dette 

tilfellet, er utfasing av 50 kV og innføring av 132 kV i deler av nettet under Tronsholen 

transformatorstasjon.   

 

En for tidlig utskiftning av dagens transformatorstasjon på Gilja forårsaket av realisering av 

Gilja vindkraftverk og innføring av 132 kV spenningsnivå i området  medfører en 

samfunnsøkonomisk fremskyndingskostnad for Gilja transformatorstasjon. 

Fremskyndingskostnaden er synliggjort i figur 3.2. Avbruddkostnadene mellom alternativene 

er tilnærmet like. 

 

De kvantifiserte tapskostnadene i overordnet distribusjonsnett er på 55 MNOK. Sør-Rogaland 

er et underskuddsområde, det vil si at området må importere strøm fra transmisjonsnettet. 

Tapskostnadene i transmisjonsnettet vil derfor reduseres noe.  

 

3.5 EVENTUELLE YTTERLIGERE TILKNYTNING AV FREMTIDIG 

KRAFTPRODUKSJON I OMRÅDET 

En ny forbindelse fra Gilja vindkraftverk sløyfet sammen med eksisterende forbindelse 

Lysebotn – Tronsholen 2 på Seldalsheia medfører begrensning i tilknytning av fremtidig kraft 

til maksimalt 160 MW. Grunnet dette vil det på Lysebotn – Tronsholen 2 ikke være kapasitet 

til hele den omsøkte effekt fra Sandnes vindkraftverk i tilegg til Gilja vindkraftverk.  

 

Det er gitt konsesjon til tre andre vindkraftverk i området. Vardafjellet (30 MW), Tindafjellet 

(10 MW) og Skurvenuten vindkraftverker (10 MW). Sammen med Gilja Vindkraftverk utgjør 

dermed det samlede volumet 185 MW. Skal det tilknyttes mer enn 220 MW under Stokkeland 

transformatorstasjon må det etableres forbindelse direkte fra produksjonsanlegg mot 

nærmeste transmisjonsnettpunkt (Stokkeland transformatorstasjon) samt øke 

transformeringsytelsen mot 300 kV nettet i Stokkeland. Alternativet vil være tilknytning 

gjennom en ny forbindelse direkte til en fremtidig Fagrafjell transmisjonsnettstasjon. 

Eventuelle investeringer i Stokkeland transformatorstasjon vil være av midlertidig karakter 

siden Fagrafjell transformatorstasjon vil ta over for Stokkeland transformatorstasjon. 

 

3.6 FREMTIDIGE PLANER FOR FORNYING AV EKSISTERENDE NETT I OMRÅDET 

Som beskrevet i kapittel 3.3 er det vurdert både 50 kV og 132 kV løsninger for å fornye 

eksisterende nett, avhengig av om Gilja vindkraftverk blir realisert eller ikke. Uavhengig av 

valgt spenningsnivå i overordnet distribusjonsnett fremstår det ikke som rasjonelt å bygge 
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flere forbindelser fra Seldal eller Oltedal til Gilja for å oppnå momentan reserve. Dette på 

grunn av lavt effektuttak. 

 

Med utgangspunkt i at Lyse Elnett ønsker å drifte dagens anlegg så lenge som mulig for å 

unngå å belaste nettkunder med for tidlig reinvestering, er det nedenfor skissert investeringsår 

og tidspunkt for riving av de forskjellige anleggene pasert på de to scenarioene om Gilja 

vindkraftverk realiseres eller ikke.  

 

Hvis Gilja vindkraftverk realiseres: 

2021: Ny linje Gilja-Seldal (132 kV) står klar 

2025: Maudal 1 (50 kV) fra 1930 rives  

2030: Ny linje Maudal-Gilja (132 kV) står klar 

2030: Ny transformatorstasjon på Gilja står klar 

2030: Maudal 2 (50 kV) fra 1949 rives  

2030: Eksisterende stasjon rives 

 

Hvis Gilja vindkraftverk ikke realiseres: 

2025: Maudal 1 (50 kV) fra 1930 rives  

2030: Ny linje Maudal-Oltedal står klar. Bygges for 132 kV, driftes på 50 kV 

2030: Maudal 2 (50 kV) fra 1949 rives  

2035-2040: Eksisterende stasjon erstattes med ny ifbm overgang til 132 kV spenningsnivå 

 

Årstallene over er ikke låst, men basert på en vurdering av tilstanden på dagens anlegg 

(teknisk levetid). Mange momenter kan forsinke eller fremskynde bygging eller riving, og det 

vil være en løpende vurdering fra Lyse Elnett sin side når et anlegg er klart for utskiftning.  
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

4.1 KRAV TIL TILTAK I OVERORDNET DISTRIBUSJONSNETT 

Utviklingen av strømnettet skal, i tråd med Energiloven, være samfunnsmessig rasjonell, jfr. 

Energiloven § 1-2. Det innebærer at når beslutninger skal tas, må det vurderes at den 

samfunnsmessige nytten er større enn den samfunnsmessige kostnaden. St.meld. 14 (2011-12) 

legger føringer for hvordan overordnet distribusjonsnett skal planlegges og bygges. Det vises 

her til følgende generelle utbyggingspremisser: 

 

For nett fra over 22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges som hovedregel. Jord- eller 

sjøkabel kan velges på begrensede delstrekninger dersom: 

 

• luftledning er teknisk vanskelig eller umulig 

• luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er 

knapphet på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster 

• kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning 

• kabling av eksisterende overordnet distribusjonsnett kan frigjøre traseer til ledninger 

på høyere spenningsnivå  

• kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel 

boligområder eller næringsutvikling 

 

Hovedbegrunnelsen for å velge luftledning er således knyttet både til økonomi (vesentlig 

lavere kostnad per lengdeenhet), tekniske forhold (luftledning har mindre komplekse anlegg) 

og forsyningssikkerhet (luftledning har lavere feilprosent per lengdeenhet samt kortere 

reparasjonstid ved eventuelle feil). 

 

4.2 OMSØKT TRASE FRA OKTOBER 2011 
I opprinnelig søknad av oktober 2011 var det lagt til grunn at tiltaket skulle dekke både en 

reinvestering av eksisterende nett helt fra Maudal samt legge tilrette for nettilknytning av 

vindkraftverket. Utbyggingen var tenkt å skje i flere faser, og inkluderte også ny stasjon på 

Gilja samt en koblingsstasjon på Seldalsheia. 

 

Basis for planene var at man kunne rive eksisterende forbindelser før man startet bygging av 

den nye 132 kV forbindelsen, og det ble således lagt til grunn en løsning for ny forbindelse 

som i all hovedsak fulgte eksisterende traseer (figur 4.1). 

 

I forbindelse med høring av søknaden kom det flere høringsinnspill, og på bakgrunn av 

søknad, innkomne innspill i høringsrunden og NVE´s befaring ble Lyse Elnett i brev av 

oktober 2013 (NVE ref. 201106323-40 kn/mwi) bedt om utarbeide en oppdatert søknad for 

tiltaket. Herunder skulle det gjøres nye trasevurderinger forbi flere lokaliteter. 
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Figur 4.1. Omsøkt traase fra oktober 2011. 

 

4.3 KONSESJONSGITT TRASE FOR NY 132 KV FORBINDELSE FRA GILJA 

VINDKRAFTVERK 
Gilja vindkraftverk er gitt konsesjon for fremføring av en ny 132 kV luftledning mellom 

vindkraftverket og en innsløyfing på ny 132 kV forbindelse via et koblingsanlgg planlagt vest 

for Dirdalselva.  

 

Foreliggende søknad medfører at det etableres en gjennomgående 132 kV forbindelse via 

Seldalsheia til Tronsholen for vindkraftverket, uten behov for koblingsanlegg. 

 

Lyse Elnett og Gilja vindkraftverk har avtalt et eiergrensesnitt mellom selskapene i en mast 

vest for Dirdalselva. Gilja vindkraftverk har som følge av dette i mars 2018 søkt nødvendige 

endringer av konsesjonsgitt nettløsning for vindkraftverket. 

 

4.4 NY 132 KV FORBINDELSE GILJA - SELDALSHEIA 
I planleggingen av trase mellom Gilja og Seldalsheia er det lagt til grunn følgende tekniske 

føringer:  

• Føringene fra St.meld. 14 (2011-12). Dette betyr at traseen er planlagt som luftledning. 

• Det er søkt å finne en trase med færrest mulig vinkler, da vinkelpunkter vil øke både 

kostnader og synlighet. 
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Videre er det lagt vekt på spesielt følgende forhold: 

 

• Finne en trase i god avstand fra boliger, barnehager, skoler o.l. 

• Vernede områder (naturreservat o.l.) skal unngås dersom mulig. 

• Større kulturminneflater skal unngås dersom mulig. 

• Nåværende og fremtidige utbyggingsområder skal unngås dersom mulig. 

• Populære turområder skal unngås dersom mulig. 

 

Samtidig er det tatt hensyn til krav om utredninger av alternative traseløsninger i brev fra 

NVE (NVE ref. 201106323-40 kn/mwi). 

 

Nye linjetraseer ble i første omgang vurdert basert på kartstudier, på bakgrunn av 

plasseringskriteriene skissert over. Deretter ble det gjennomført befaringer, som førte til 

enkelte justeringer av de opprinnelige forslagene. Det har videre vært gjennomført et 

forprosjekt for å vurdere detaljene nærmere. 

 

Vurderte linjetraseer ble presentert i et åpent møte, der det ble gitt anledning til å komme med 

innspill både på selve møtet og i etterkant av dette. Det var flere som benyttet seg av denne 

muligheten og kom med konkrete innspill om justeringer eller fjerning av alternativer. Den 

omsøkte traseen som er beskrevet nedenfor har tatt hensyn til en god del av disse innspillene. 

 

4.4.1 Vurderte trasealternativer 

Det har vært vurdert flere alternative traseløsninger for fremføring av en ny 132 kV forbindelse 

mellom Gilja og Seldalsheia (figur 4.2 - 4.4). Fra tilknytningspunktet ved Gilja har det vært 

vurdert løsninger både langs foten av fjellskråningen vest for Dirdal, samt løsninger hvor 

ledningen føres over fjellplatået mellom Dirdal og Oltedal. 

 

Alternativ 2A og 2B tar bl.a høyde for innspill som er kommet i forhold til å vurdere å trekke 

ledningen helt vekk fra Dirdal. Fra Gilja er det sett på en trase som går opp Skredelia, og over 

Brekkebekken opp mot Grøknuten (ca. 680 moh). Her fra føres ledningen mot nordvest, i 

høydelag 550-650 moh, frem mot kryssing av Juaveien. Fra dette området føres trasealternativ 

2A mot vest-nordvest, nord for Dyratjørn, sør for Øvre Frøylandsstølen og Synnheistølvatnet. 

Herfra føres traseen vest for Krokavatnet, øst for Migaren og deretter over Stølsdalen ned mot 

Rage. Alternativ 2B føres fra Juaveien over Dokkolijuvet i et langt spenn. Videre føres traseen 

sør for Rolighetsknuten mot nordvest via Nedre Frøylandsstølen mot området mellom 

Bjødnaskaret og Middagsknuten. Videre går traseen øst for Grøne Knuden og frem til området 

sør for Yleskogvatnet. Herfra er videre trase felles med alternativ 2D. 

 

Alternativ 2C føres fra Gilja langs foten av fjellskråningen gjennom Dirdal, via Busteberget og 

Monane frem til Frøyland. Fra Frøyland er det vurdert to alternativer for traseføringen videre. 

Alternativ 2C videreføres langs dalen videre mot nord via Svebakken og frem til eksisterende 

linjetrase. Herfra føres forbindelsen videre parallellt med eksisterende kraftledninger. Den nye 

traseen ligger høyere opp i lia enn de eksisterende forbindelsene. Traseen passerer Stølsveien, 

som fører inn til Yleskogvatnet. Videre krysses Røyrdalsåna og traseen går via Seljeråslia og 

frem til nordsiden av Flåafjellet. 
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Fra Flåafjellet finnes to muligheter for traseen videre mot Rage. Alternativ 2CG innenbærer 

videreføring frem til et spenn som krysser Ragsvatnet fra Kåsen på østsiden av vatnet frem til 

Varafjellet på vestsiden av vatnet. Fra Varafjellet føres traseen videre mot vest via Øygvedalen 

og frem til foten av Juvane/Sprongjene. Traseen krysser her over eksisterende 50 kV 

forbindelse Oltedal – Oltesvik. 

 

Det er også vurdert flere ulike traseløsninger som følger eksisterende forbindelser i lisiden sør 

for Ragsvatnet (alternativ 2CE, 2CH og 2CF) frem til et krysningspunkt med Mågaåna ved 

Rage og videre frem til Juvane/Sprongjene.  

 

Som et alternativ er det også vurdert en trase som krysser over fjellet fra Frøyland i Dirdal 

(alternativ 2D). Fra Frøyland føres traseen opp mot Bjødnakrå og Hattalandskaret. Nord for 

Rudlane brekker traseen mot vest, og går mellom Yleskogvatnet og Viermyr. Videre føres 

traseen mot Jubedal og Heimra Legdå. Herfra går traseen over Hegdabakken, via Osafjellet og 

ned til Rage. 

 

Alle traseene på sørsiden av Ragsvatnet (2CE, 2CH, 2CF og 2D) må, på grunn av manglende 

overhøyde, krysse under eksisterende 50 kV Oltedal – Oltesvik. Dette vil eventuelt kreve 

dispensasjon fra forskrift om elektriske forsyningsanlegg. Samtidig må spennet på 50 kV 

forbindelsen erstattes med et nytt spenn, og mastene på hver side må skiftes ut. Alternativt vil 

eksisterende 50 kV forbindelse måtte kables i kryssingen, noe som eventuelt vil fordyre denne 

løsningen. 

 

Videre fra Juvane/Sprongjene foreligger i hovedsak én trasemulighet. Traseen føres her opp 

lisiden og deretter på vestsiden av vatna Dammen og Storatjørna. Videre føres traseen øst for 

Steinbakken og vest for Trodlabergtjørna mot Skorpaheia. To eksisterende 132 kV ledninger 

krysses ved Skrubbaskaret, og ledningen føres deretter parallellt med, og på nordsiden av, 

disse frem til tilkoblingspunktet til eksisterende 132 kV ledning ved mast 274 på Seldalsheia 

noe øst for Varden. Det har her inn mot Seldalsheia også vært vurdert en trase sør for 

Grytefjellet med kryssing av eksisterende ledninger ved Tjelmatjørna øst for Søredalsveien 

(trasealternativ 3B). 
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Figur 4.2. Vurderte traseløsninger Gilja – Dirdal 

 

 
Figur 4.3. Vurderte traseløsninger Dirdal - Rage 
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Figur 4.4. Vurderte traseløsninger Rage - Seldalsheia 

 

Det er gjort en teknisk utredning som konkluderer med at alternativ 2A og 2B ikke kan 

anbefales på grunn av de ekstremt høye klimalaster som er beregnet. Begge disse traseene går 

over relativt høytliggende fjellområder (i høydelag fra 500 til opp mot 700 moh), og vil kreve 

betydelig kraftigere dimensjonering av både master og linetråd enn hva som er normalt for 

132 kV forbindelser. Eksempelvis må en line som skulle bære slike islaster ha en bruddlast på 

ca 300 kN. Dette vil vesentlig øke kostnaden ved forbindelsen. Samtidig er tilgangen til 

området ved eventuelle hendelser i dårlig vær svært begrenset, noe som vil øke utetiden og 

begrense produksjonen. Dersom forbindelsen også skal nyttes til forsyning i fremtiden vil også 

forsyningssikkerheten svekkes pga reduserte reparasjonsmuligheter. På bakgrunn av disse 

forhold er det ikke gjort en videre vurdering av disse to alternativene. 

 

Når det gjelder alternativene i lisiden sør for Ragsvatnet (alternativ 2CE, 2CH og 2CF), så vil 

2CF og 2CH være krevende å gjennomføre. Begge disse trasealternativene krever at 

eksisterende 50 kV forbindelse Maudal I rives tidligere enn teknisk nødvendig, noe som igjen 

vil utløse behov for oppgraderinger av den andre forbindelsen i området samt etablering av 

22 kV reserve i distribusjonettet på et tidligere tidspunkt enn nødvendig. Kostnaden ved disse 

løsningene ville således blitt vesentlig høyere enn alternativene. Disse alternativene ble 

vurdert fordi 2CE i utgangspunktet virket å være rasutsatt samt komme i konflikt med 

etablerte rassikringer i området. Videre arbeid på alternativ 2CE har imidlertid vist at det vil 

være mulig å gjennomføre med akseptable masteplasseringer med tanke på rassikkerhet. 

Konsekvensbildet for disse tre alternativene vurderes å være tilsvarende, og alternativ 2CF og 

2CH er derfor ikke utredet nærmere.  

 

Alternativ 3B ble også vurdert i en tidlig fase. Kryssing eksisterende 132 kV ledninger i det 

aktuelle området med bruk av ordinære H-master ville gitt svært høye master. Dette ville økt 
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kostnaden vesentlig, samtidig som mastene ville blitt svært synlige. Det fremkommer heller 

ingen vesentlige positive miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved alternativ 3B, og dette 

alternativet er derfor ikke utredet nærmere.  

 

Basert på ovenstående er det gjort mere detaljerte vurderinger, inklusive 

konsekvensvurderinger, av trasealternativ 2CG, 2CE og 2D. Estimerte investeringskostnader 

for disse trasealternativer er vist i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1. Estimert investeringskostnad for ulike trasealternativer Gilja – Seldalsheia (MNOK2017). 

 Alternativ 2CG Alternativ 2CE/2E Alternativ 2D 

Total kostnad 84,5 89,4 102,2 

 

Samlet sett velger Lyse Elnett å omsøke trasealternativene 2CG og 2CE/2E. Alternativ 2D har 

mange av de samme ulempene som alternativ 2A og 2B. Det er også i dette området høye 

klimalaster, noe som gir høye byggekostnader. Forbindelsen vil således bli vesentlig dyrere å 

etablere enn alternativ 2CG og 2CE/2E, jfr. tabell 4.1. I tillegg vil traseen ha vanskelig tilkomst 

ved eventuelle feil, noe som igjen kan gi lengre utetid. Ved en feil som oppstår i dårlig vær vil 

det også kunne være praktisk vanskelig å ta seg inn i området. Basert på disse forhold velger 

derfor Lyse Elnett ikke å omsøke alternativ 2D. 

 

4.4.2 Omsøkt trase 

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av trase på strekningen mellom Gilja og Selalsheia. Total 

lengde for forbindelsen vil være ca. 17,8 km (alternativ 2CG over Ragsvatnet) eller 18,2 km 

(alternativ 2CE/2E sør for Ragsvatnet).  

 

Omsøkt trase tar utgangspunkt i grensesnitt avtalt mellom Lyse Elnett og Gilja vindkraftverk. 

Dette punktet ligger ved Øvre Giljabrua, umiddelbart vest for Dirdalselva. 

 

Fra Øvre Giljabrua føres traseen mot nordvest i lisiden på vestsiden av Dirdal, mer eller 

mindre parallellt med fv. 45 Hunnedalsvegen. Traseen krysser Brekkebekken, og går i lisiden 

nær kulturmiljøet Fladen og på østsiden av Busteberget. Herfra føres traseen noe lavere i 

terrenget ned mot dyrka mark på Lindeland. Ved Monane føres traseen igjen noe høyere i 

terrenget, og over Lindelandsbekken, Dueskogbekken og Kvednabekken. Herfra fortsetter 

traseen mot Frøyland. Fra Frøyland fortsetter traseen nedenfor Akslå og mot Svebakken, og 

frem til eksisterende forbindelser ved Dirdal. 
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Figur 4.5. Omsøkt trase på strekningen Øvre Giljabrua – Dirdal 

 

Herfra går traseen i all hovedsak parallellt med eksisterende forbindelser, men traseen er lagt 

noe høyere oppe i lisiden enn disse. Traseen passerer Stølsveien, og går over Røyrdalstunnelen 

mot Røyrdalsåna og Seljeråslia. Videre føres traseen parallellt med den sørligste av de 

eksisterende forbindelsene nedenfor Svartafjellet, Morkatona og frem til Flåafjellet. Fra 

Flåafjellet omsøkes to alternative trasemuligheter, hhv. alternativ 2 CG og 2 CE/2E. Fra 

Flåafjellet krysser alternativ 2CG krysser over fv 45 og avkjøringen til Morka ned til Kåsen. 

Fra Kåsen vil det være et langt spenn over Ragsvatnet og Oltesvikveien frem til Åsane/ 

Varafjellet på vestsiden av Ragsvatnet. Herfra går traseen mot Øygvedalen, og krysser over 

eksisterende 50 kV forbindelse. Videre krysses grustaket ved Rage, og traseen fortsetter videre 

mot Juvane/ Sprongjane. 

 

Alternativ 2CE/2E føres fra Flåfjellet videre parallellt med eksisterende forbindelser, men noe 

høyere i lisiden. Traseen går via Rabnåsa, Legdå, Hegdabakken og Osafjellet frem til Ragsura. 

Herfra krysses Mågeåna og Fv 45 over til Rage, hvor eksisterende 50 kV forbindelse krysses. 

Traseen føres videre frem til Juvane/ Sprongjane mellom grustaket og eksisterende bygninger 

på Rage. 
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Figur 4.6. Omsøkt trase på strekningen Dirdal – Rage 

 

Fra Juvane/Sprongjane føres traseen opp mot Ragsheia, på vestsiden av Dammen og 

Storatjørna. Herfra går traseen øst for Steinbakken frem til Trodlabergtjørna og Skorpaheia. To 

eksisterende 132 kV forbindelser krysses ved Skrubbaskaret, og traseen føres videre på 

nordsiden av disse forbindelsene via Kvednahaugen frem til en sammenlooping med 

eksisterende forbindelse i mast 274 ved Varden. 

 

 
Figur 4.7. Omsøkt trase på strekningen Rage - Seldalsheia 
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Mer detaljerte trasekart finnes i vedlegg 1-7. 

 

Av de to omsøke alternative utbyggingsløsningene har alternativ 2CG bedre byggbarhet enn 

alternativ 2CE/2E. Det er enklere tilkomst til terrenget, og traseen går i områder med mindre 

rasfare. Alternativ 2CE/2E vil videre kreve at det etableres et nytt spenn på 50 kV forbindelsen 

Oltedal – Oltesvik, slik at kryssing kan muliggjøres. Her vil, på grunn av terrengforholdene, 

den nye 132 kV ledningen måtte ligge under eksisterende forbindelse. Dette er i 

utgangspunktet forskriftsstridig, selv om det trolig vil være mulig å få dispensasjon for dette. 

Kostnadsforskjellen mellom de to alternativene er også ca. 5 MNOK i favør av alternativ 2CG. 

 

Det er ikke vesentlige forskjeller i konsekvenser mellom de to alternativene. Alternativ 2CG 

vil medføre et fjordspenn som vil noe større negative virksninger for landskap enn alternativ 

2CE/2E. På den andre side vurderes alternativ 2CG å være noe bedre i forhold til naturmiljø. 

Dette fordi man i dette alternativet unngår en kryssing av innflygingsruten til Ragstjørn, og 

dermed trolig har noe lavere påflygingsrisiko. Alternativ 2CE/2E vil i seg selv også gå reativt 

nær selve verneområdet.  
 

Basert på en samlet vurdering av disse fohold velger derfor Lyse Elnett å prioritere alternativ 

2CG foran alterativ 2CE/2E.  

 

4.4.3 Utforming 

Det har vært vurdert flere mulige tekniske løsninger for strekningen mellom Gilja og 

Seldalsheia. Etter en samlet vurdering konsesjonssøkes følgende: 

 

Fra Gilja til fjordspenn ved Morka (2CG) eller til kryssing av Mågaåna mellom Ragsvatnet og 

Ragstjørn (2CE/2E) omsøkes gittermaster i vinkeljern med asymetrisk 3-kant oppheng 

(tårnmaster). Hovedårsaken til dette er at i et skrånende terreng, så ville H-master blitt høyere 

og mer dominerende i landskapet. De to første mastene ved Øvre Giljabrua omsøkes som 

dobbeltkurs tårnmaster. Dette vil vesentlig forenkle en senere tilknytning av en forbindelse 

mellom Maudal og Gilja, som vil være aktuell når de to eksisterende forbindelsene rives.  

 

Videre omsøkes bruk av innvendig bardunerte H- master med planoppheng frem til 

Seldalsheia. Hovedårsaken til dette er at planoppheng uansett måtte benyttes både ved 

kryssing av Ragsvatnet (alternativ 2CG) eller Mågaåna mellom Ragsvatnet og Ragstjørn 

(alternativ 2CE/2E) og ved kryssing av eksisterende 132 kV ledninger på Seldalsheia. H-master 

må også benyttes inn mot sammensløyfingen med eksisterende Lysebotn – Tronsholen 2. 

Terrenget i området er relativt flatt med lite sideskråning. Dette muliggjør bruk av H-master, 

som i et slikt terreng gjennomsnittelig vil være lavere enn tårnmaster. Dette vil bidra til å gjøre 

traseen mindre synlig fra utsiktspunkter i området (f.eks. Bynuten). 

 

Eksempel på mastebilder for enkel- og dobbeltkurs tårnmaster samt H-master er vist i figur 

4.8-4.9.  

 

Høyden på linjene vil ikke være til hinder for vanlig landbruksdrift i området. Typisk avstand 

mellom mastepunktene vil være 200-300 m.  
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Figur 4.8. Mastebilde for enkeltkurs (venstre) og dobbeltkurs (høyre) tårnmaster. 

 

 
Figur 4.9. Mastebilde av H-mast.  
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Ved valg av trasealternativ 2CG vil kryssingen av Ragsvatnet foretas som fjordspenn (figur 

4.10). Fjordspenn blir strukket mellom master av stål. Det blir en mast for hver fase på hver 

side av fjordspennet, dvs. 3 master på hvert endepunkt. I tillegg kan det bli en ekstra mast for 

strekking av jordtråd. Hver mast har 4 bein, og en høyde på 10-12 m. Det er sannsynlig at 

mastene må merkes/fargesettes iht. Luftfartstilsynets forskrifter, og at linetråden må merkes 

for å øke synligheten for fly/helikopter. 

 

 
Figur 4.10. Mastebilde på hver side av Ragsvatnet for strekking av fjordspenn i alternativ 2CG.Det 

kan i tillegg bli en fjerde mast for strekking av jordtråd. 

 

Lyse Elnett søker konsesjon for å strekke og benytte trådtype 685-Al 59 (legert aluminiumsline) 

på forbindelsen. Der hvor det benyttes tårnmaster, vil det være en overliggende jordline med 

innlagt fiber for kommunikasjon (OPGW). Fjordspenn vil ha en egen jordtråd med OPGW. H-

master utstyres med to overliggende toppliner, hvorav en med OPGW.  

 

Tabell 4.2 oppsummerer de tekniske egenskapene til forbindelsen Gilja - Seldalsheia. 

 

Tabell 4.2. Tekniske data for forbindelsen Gilja - Seldalsheia 

Traselengde 17,8 km (2CG) - 18,2 km (2CE/2E)  

Mastehøyde 12 – 28 m  

Strømførende liner 3 stk. legert aluminium 685-Al59 (ca. 1600 A v/ 20 oC) 

Toppliner Ved tårnmast: 1 stk. jordline med OPGW 

Ved H-mast: 2 stk jordliner, hvorav 1 med OPGW. 

Mastemateriale vinkel- og 

forankringsmaster 

Gittermast i vinkeljern med asymetrisk 3-kant oppheng sør/øst for 

Ragsvatnet.  

Invendig bardunert H-mast med planoppheng nord/vest for 

Ragsvatnet. 

Mastemateriale bæremaster Varmforsinket stål 

Faseavstand Tårmast: 2,5 + 2,5 m vertikalt og 6 m horisontalt. H-mast: 5-6 m 

Isolasjonsnivå 145 kV  

Isolatortype Isolatorer av herdet glass eller kompositt 

Nødvendig rettighetsbelte Ca. 26 m bredde totalt for tårnmast 

Ca. 30 m bredde totalt for H-mast 
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4.5 EKSISTERENDE ANLEGG SELDAL - TRONSHOLEN 
Eksisterende trase Lysebotn-Tronsholen 2 er fra 1957, og er bygd som gittermaster med 

planoppheng. Det er gjort en vurdering av tilstanden på forbindelsen, både med hensyn på 

master og trådkvalitet. Konklusjonen er at man kan forvente en restlevetid på ca. 20 år, dvs. 

frem mot 2035-2040. For å oppnå dette forutsettes noe systematisk vedlikehold mht oppheng 

på master med lett bæring, samt slemming av de fundamenter som bærer mest preg av tidens 

tann. En levetid ut over dette vil kreve noe mer vedlikehold enn normalt.  

 

Forbindelsen har i dag en noe begrenset kapasitet i forhold til konsesjonsgitt installert effekt 

for Gilja vindkraftverk. Imidlertid er det gjort en studie som viser at forbindelsen kan få økte 

lastgrenser tilsvarende 80o C i motsetning til dagens 40o C (temperaturoppgradering). Dette 

vil kunne utføres uten fysiske inngrep i traseen. Dagens regelverk i forhold til avstandskrav 

vil overholdes.  

 

For å få transportert ut kraft fra Gilja vindkraftverk ved full produksjon og lavlast mot 

Stokkeland transformatorstasjon og senere til Fagrafjell transformatorstasjon, er det 

nødvendig å øke kapasiteten på forbindelsen ut av Tronsholen transformatorstasjon. Lyse 

Elnett har i forbindelse med reinvestering av Tronsholen transformatorstasjon besluttet en ny 

nettstruktur der begge kursene i 2-kursmastene mellom Tronsholen og Stokkeland sløyfes 

innom nytt og utvidet koblingsanlegg på Tronsholen. Den andre enden av den ene kursen som 

i dag går videre til Ullandhaug, må dermed også sløyfes videre. I forbindelse med Statnetts 

nedleggelse av Stokkeland transformatorstasjon etter at Fagrafjell transformatorstasjon er satt 

i drift, vil tokursledningen føres videre til Vagle transformatorstasjon og deretter Fagrafjell 

transformatorstasjon.   

 

Disse endringene må være på plass før Gilja vindkraftverk kan tilknyttes nettet med den totale 

konsesjonsgitte kapasiteten, og vil omsøkes i egen søknad som del av en samlet oppgradering 

av Tronsholen transformatorstasjon. 

 

4.6 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

I forbindelse med bygging av tiltaket er det behov for å etablere midlertidige riggområder i 

anleggsfasen bl.a for mellomlagring av masser, plassering av utstyr og materiell, samt for 

tilgang til ledningstraseen via veier og terrengtransport.  

 

Riggområdene vil være fra ca. 2 til 4 dekar, men det vil også være behov for enkelte større 

områder (over 10 daa.). Riggområdene vil bli benyttet til blant annet lagring av materiell og 

premontering av masteseksjoner for videre transport ut i ledningstraseen. Enkelte vil også bli 

brukt som helikopterplasser for transport til og fra anleggsarbeidet i traséen, og som 

utgangspunkt for transport av kjøretøyer, der transport på bakken er hensiktsmessig. Noen 

riggområder vil bli brukt som vinsj og/ eller trommelplasser i forbindelse med oppstrekking 

av linene. På noen av riggområdene kan det bli etablert brakkerigger. 

 

Omsøkte veier og riggområder som vist i tabell 4.3 og 4.4 samt figur 4.11-4.13, jfr. også vedlegg 

8-14.  
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Tabell 4.3. Omsøkte rettigheter, veier og kjørespor. Lyse Elnett omsøker bruk/opprusting i tråd med 

beskrivelsen i kolonnen "bruk av vei". Veinummer i tabellen henviser til tilsvarende nummer på kart 

for den enkelte vei. 

Veinr Område Trasealt. Bruk av vei 

1 Øvre Giljabrua sør Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

2 Giljahagen Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

3 Monane Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

4 Frøyland nord Begge 

Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei, samt forlengelse av 

vei/kjørespor 

5 Padlen Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

6 Kåsen Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

7 Rage I Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

8 Rage II 2CE/2E 

Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei, samt forlengelse av 

vei/kjørespor 

9 Rage III 2CE/2E Ny vei/kjørespor 

10 Litle Grytefjell Begge 

Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei, samt forlengelse av 

vei/kjørespor 

11 Tjelmatjørna sør I Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

12 Tjelmatjørna sør II Begge Bruk og mulig oppgradering av eksisterende vei 

 

Tabell 4.4. Omsøkte rettigheter, midlertidige riggområder. Riggplassnummer i tabellen henviser til 

tilsvarende nummer på kart for det enkelte område. 

Riggplassnr Område Trasealt. Beskrivelse 

1 Øvre Giljabrua sør Begge Midlertidig riggområde på impediment/parkeringsplass 

2 Giljahagen Begge Midlertidig riggområde på dyrka mark 

3 Monane Begge Midlertidig riggområde på dyrka mark/beite 

4 Frøyland nord Begge Midlertidig riggområde på dyrka mark/beite 

5 Padlen Begge Midlertidig riggområde på impediment 

6 Kåsen I Begge Midlertidig riggområde på beite 

7 Kåsen II 2CG Midlertidig riggområde på impediment 

8 Rage I Begge Midlertidig riggområde på impediment/ dyrka mark 

9 Rage II 2CE/2E Midlertidig riggområde på dyrka mark 

10 Rage III 2CE/2E Midlertidig riggområde i sandtak 

11 Rage IV 2CE/2E Midlertidig riggområde på dyrka mark/ impediment 

12 Skrubbaskaret Begge Midlertidig riggområde på beite 

13 Tjelmatjørna sør Begge Midlertidig riggområde på beite 

14 Tjelmatjørna sør Begge Midlertidig riggområde på beite 

15 Varden Begge Midlertidig riggområde på beite 
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Figur 4.11. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Gilja – Dirdal 

 

 
Figur 4.12. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Dirdal – Rage 
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Figur 4.13. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Rage – Seldalsheia 

4.7 BYGGING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Detaljer knyttet til behovet for installasjon, drift og vedlikehold inklusiv transportbehov vil 

først bli klart når anleggene er ferdig prosjektert og byggemetoder er valgt. Nedenfor gis 

derfor bare en generell beskrivelse av behovet. I forkant av byggestart vil det utarbeides en 

egen miljø-, transport- og anleggsplan som nærmere beskriver detaljene i hvordan 

utbyggingen skal foregå samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å unngå eller redusere 

negative virkninger. Denne planen vil sendes på høring til berørte parter, og skal godkjennes 

av NVE før anleggsstart.  

 

Materiell i form av mastedeler, liner, isolatorer, fundamenter/betong og anleggsutstyr som 

f.eks. lastebiler/gravemaskin og vinsjer, må fraktes til masteplassene. Der det er lett terreng vil 

det ved fundamentering og mastemontering i stor utstrekning bli benyttet bakketransport på 

eksisterende veier og i terrenget. Dette vil i nødvendig utstrekning bli supplert med 

helikoptertransport. 

 

Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier vil være aktuelt. Private 

veier forutsettes benyttet i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte 

mastepunktene. Transport utenfor traktor- og skogsbilvei vil foregå med terrengkjøretøy i 

ledningstraseen eller i terrenget fra nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre 

terrenginngrep for å tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. Når anlegget er i drift vil det 

foregå rutinemessig forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for eksempel rydding av 

vegetasjon. 
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Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på ca. 26 meter (tårnmaster) og 

ca. 30 m (H-master) langs traseen (figur 4.14). I skoghellinger og ved lange spenn kan 

byggeforbuds- og skogryddingsbeltet bli noe større. 

 
Figur 4.14. Typisk byggeforbuds- og skogryddingsbelte langs en 132 kV luftledning med H-master. 

 

4.8 RISIKO OG SIKKERHET 

Det har vært gjort en foreløpig risikoanalyse av de omsøkte løsningene. Denne har ikke 

identifisert hendelser som tilsier at trasealternativ bør endres. De risikoreduserende tiltak som 

ble identifisert i analysen vurderes som gjennomførbare, og vil følges opp videre.  

 

Det er risiko for ras og steinsprang i lisidene langs traseen. Spesielt alternativ 2CE/ 2E vil her 

kunne være utsatt. Mulige masteplasseringer er i den sammenheng grundig vurdert, og det er 

funnet at disse vil kunne plasseres med akseptabel risiko. Bygging og drift vil imidlertid kunne 

gi HMS utfordringer som vil måtte håndteres, spesielt siden traseen får et stort antall 

masteplasser i skrånende ur som til dels er vanskelig tilgjengelig med stor gravemaskin. 

Manuelt arbeid i fundamentgroper kan svekke stabiliteten i ura og forårsake forskyvning av 

steinmasser. Dette er forhold som vil vies stor oppmerksomhet i gjennomførings- og 

driftsfasen dersom denne traseen skal realiseres.. 

 

Det er identifisert både konkrete skredhendelser og faresoner for skred langs store deler av 

traseen i Dirdal og Røyrdalen. Det er også identifisert aktsomhetsområder for flom langs flere 

av vassdragene i området. 
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4.9 TIDSPLAN 

NVE vil være ansvarlig myndighet for den videre prosessen. Hovedtrekkene i en mulig 

framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen er vist i tabell 4.5. Selve byggeperioden 

planlegges å vare i ca. 2 år.  

 

Tabell 4.5. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen.  

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 

Konsesjonsbehandling (NVE)     

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging 
    

Byggeperiode     

Idriftsettelse         

 

4.10 KOSTNADER 

De forventede investeringskostnader for tiltaket er beregnet til 84,5 MNOK2018 (alt 2CG) – 89,4 

MNOK2018 (alt. 2CE/2E). Estimatet har en usikkerhet på +/- 20%.  

 

Årlige driftskostnader er anslått til ca. 1,2-1,3 MNOK2018.  

 

Bygging og drift av forbindelsen vil finansieres ved anleggsbidrag og tariff fra Gilja 

vindkraftverk. 
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5. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

Dette kapittelet inneholder en vurdering av konsekvensene ved gjennomføring av prosjektet. 

For flere av utredningstemaene finnes egne underlagsrapporter: 

 

Berge, V. (2018). Fagrapport kulturminner og kulturmiljø. 132 kV Gilja – Seldalsheia – nettilknytning 

av Gilja vindkraftverk. Multiconsult. Rapport 616667-RIM-RAP-001. 

Sandem, K. & Stærnes, T. (2018). 132 kV Gilja – Seldal. Nettilknytning av Gilja vindkraftverk. 

Fagrapport landskap, friluftsliv og reiseliv. Norconsult. Rapport, 2018. 

Tysse, T. (2018):  Konsekvenser for naturmangfold ved etablering av 132 kV linje Gilja – Seldalsheia. 

Ecofact rapport: 523. 

Sandem, K., Hytteborn, Å. & Riise, E. (2018). 132 kV Gilja – Seldal. Nettilknytning av Gilja 

vindkraftverk. Fagrapport landbruk. Norconsult. Rapport, 2018. 

 

Disse underlagsrapportene utgjør vedlegg til søknaden, og er tilgjengelig på følgende 

nettadresse: https://www.lysenett.no/maudal-seldal/. Underlagsrapportene vil også bli gjort 

tilgjengelig på NVE sine nettsider i forbindelse med høring av søknaden. Det vises til disse 

rapportene for en nærmere beskrivelse av datagrunnlag, utredningsmetodikk mv.  

 

Hovedbildet er at ingen av de vurderte løsningene har miljøvirkninger som anses så 

omfattende at de ikke bør bygges. Eventuelle avbøtende tiltak for ytterligere å redusere 

miljøvirkningene er nærmere omtalt i kap. 8. 

 

5.1 LANDSKAP OG OPPLEVELSESVERDI 

Virkningen på landskapet, og da spesielt opplevelsesverdien av fine natur- og kulturlandskap, 

er ofte vurdert som den viktigste negative virkningen av kraftledninger. En 132 kV luftledning 

har såpass store dimensjoner at den kan virke dominerende i åpne landskapsrom.  

 

Mye av konfliktene knyttet til kraftledninger har vært relatert til at de bryter med landskap og 

estetiske verdier. Inntrykket og opplevelsen av kraftledninger i landskapet er preget av 

verdigrunnlag, holdninger, interesser, kunnskap og psykologiske aspekter. Konfliktaspektene 

ved kraftledninger i landskapet er knyttet til både den estetiske opplevelsen og bevaring av 

landskapsverdier. Forholdet til landskapet og omgivelsene er en viktig faktor for mange. Slik 

sett vil grad av berørthet for den enkelte kunne være veldig forskjellig. En landskapsanalyse 

kan følgelig ikke være representativ for hvordan kraftledningen i landskapet oppfattes av den 

enkelte bruker, og vil måtte fokusere på hvordan ledningen er tilpasset landskapet, 

landskapets sårbarhet og rent estetiske forhold. 

 

Landskapstype og landskapets karakter har stor betydning for den virkning en kraftledning 

vil ha på landskapet. Generelt sett vil åpne landskap være mer sårbart for inngrep av denne 

kategori enn et landskap med skiftende topografi. Virkningene er imidlertid ikke absolutte, da 

landskapets inngrepsstatus og utformingen av inngrepene har stor betydning for hvordan et 

nytt tiltak vil påvirke landskapet.  

 

I skogsterreng vil ryddegaten kunne bli den mest dominerende landskapsvirkningen. Master, 

liner og isolatorer vil også kunne skinne i sollyset, avhengig av innfallsvinkelen for lyset. 

https://www.lysenett.no/maudal-seldal/
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Landskapet i området kjennetegnes av U-daler, fjorder og langsmale fjordsjøer i bunnen av 

landskapsrommene med bratte og høye fjellsider opp til storkupert hei og vidder eller topper. 

Både langs fjordløpene og oppe i regionens fjellområder er det generelt lite løsmasser. I de 

lavereliggende områdene er løsmassedekket tykt nok til at landskapet får et frodig preg og det 

drives mye småskala jordbruk og husdyrhold i regionen. Kulturelementene i landskapet 

danner blikkfang og målbare dimensjoner i fjordlandskapene.  

 

Landskapet rundt Morkafjellet, Bynuten, Kvelvane og Seldal kjennetegnes av det kuperte, 

nakne og løsmassefattige landskapet som gjør deler av regionen til den skrinneste av samtlige 

lavlandsregioner i Sør-Norge. Idag har mye av den tidligere ekstensive utmarksbruken 

opphørt eller avtatt, men fortsatt er beitepreget tydelig mange steder. Snaue og grasrike heier, 

hvor særlig omfattende sauebeite bidrar til å opprettholde et tradisjonelt og lysåpent 

beitelandskap, er typisk. 

 

Traseområdet består av syv delområder med ulike landskapsverdier (figur 5.1). 

 

 
Figur 5.1. Landskapsområder langs traseene. 

 

Delområde 1: Seldalsheia 

Landskapet på Seldalsheia har et åpent preg og består av jordbruksland og beitemark. 

Landskapet er representativt for regionen, men på grunn av de tekniske inngrepene med 

kraftledninger som går parallelt gjennom landskapsrommet her, trekkes landskapsverdien 

noe ned. Verdien er vurdert som middels til liten. 
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Figur 5.2. Området øst for Fv 508. 

 

En ny ledning vil bygges parallelt med de eksisterende ledningene som krysser fv 508 på 

Seldalsheia, mellom disse og ny planlagt 420 kV ledning Lyse – Fagrafjell. Den nye ledningen 

vil bidra til ytterligere inngrep i et område som allerede er sterkt preget av kraftledninger, men 

vil ikke endre det totale landskapsbildet i noen særlig grad.  

 

 
Figur 5.3. Visualisering av ny ledning (til venstre) på Seldalsheia. Ny 420 kV ledning Lyse – Fagrafjell 

er planlagt umiddelbart nord (til venstre) for disse ledningene, men er ikke illustrert i visualiseringen. 

 

Delområde 2: Kvelvane-Bynuten  

Landskapsområdet Bynuten – Lauvik er i en vurdering av landskapsområder i fylket klassifert 

som et landskap av regional verdi. Heilandskap med snaumark, mye fjell i dagen og små vann 

og myrer er hovedinntrykket av området. Det er få store inngrep. I dalen langs Trodlabekken 

og opp mot Kleivane og høyfjellet, er landskapet preget av kupert beitemark og fjellbjørkeskog 

i et idyllisk og småskala kultur- og naturlandskap. Landskapet åpner seg når en kommer opp 

til vannene og her domineres landskapet av et større sammenhengende fjellplatå med til dels 

høye fjell, hvor Bynuten er en markert fjellprofil og det høyeste punktet. Fra Bynuten er det 

utsikt over store deler av Ryfylke og Jæren. Opplevelsesverdien i området er stor. Delområdet 

vurderes å ha middels til stor verdi. 

 

Høy mast for kryssing av de 

to eksisterende ledningene 
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Figur 5.4. Utsikt fra Bynuten mot sør (venstre) og vest (høyre). 

 

På østsiden av Grytefjellet har landskapet et storskala åpent preg og tiltaket vil medføre 

inngrep i et nokså urørt område. Landskapsvirkningen vil absorberes av det store rommet på 

en god måte og mastetypen gjør synligheten av ledningen så liten som mulig. Ledningen ligger 

åpent til og vil være mer eller mindre synlig fra de høyere fjellene omkring avhengig av 

værforhold. Ved Trodlabergtjørna må ledningen forsere ryggen av åpen beitemark og her vil 

master og ledning kunne ses i silhuett mot himmelen (figur 5.5). Videre mot øst vil ledningen 

få bakgrunnsdekning og bli mindre framtredende i landskapet.  

 

 
Figur 5.5. Visualisering ved Trodlabekken der traseen krysser ved utløpet av vannet og vil bli synlig i 

silhuett over ryggen med beitemark. 

 

Ledningen føres videre sørover i et åpent landskap langs små vann oppe på heia. Ledningen 

vil her være synlig fra fjellområdene rundt, spesielt fra turmålet Bynuten. Traseen stuper ned 

fjellsida mot Ragstjørna, og har her god bakgrunnsdekning i berget. Ledningen vil bli lite 

synlig fra bebyggelsen nær Oltedal. 
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Figur 5.6. Traseen (hvit strek) sett fra Bynuten.  

 

Delområde 3: Ragstjørna  

Området omfatter våtmarksområdet og naturreservatet Ragstjørna mot kryssingen av 

Mågaåna. I området er det mye løvskog, noe dyrka mark og grustak i tillegg til tjernet. Verdien 

er vurdert til middels. 

 

Delområde 4: Ragsvatnet  

Det åpne og veldefinerte landskapsrommet rundt innsjøen Ragsvatnet har fine 

landskapskvaliteter med de bratte fjellsidene, vannspeilet, kulturlandskapet og bekkene som 

stuper hvite ned dalsidene. Store landskapsinngrep som steinbrudd og kraftledninger setter 

sitt tydelige preg på området. Rassikringen langs veien er også et godt synlig element. Uten 

disse tunge landskapsinngrepene hadde landskapsrommet her fått større verdi, men området 

vurderes nå å være av middels verdi. 
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Figur 5.7 Utsikt mot Røyrdalen. Både steinbruddet, kraftledninger og rassikring er godt synlige 

elementer på en klar dag. 

 

Alternativ 2CG medfører en kryssing av landskapets hovedform Ragsvatnet. I et åpent og vidt 

landskapsrom som Ragsvatnet vil kryssingen være godt synlig fordi vannet tiltrekker seg 

oppmerksomheten i rommet og dermed gjør det sårbart for inngrep. Kryssingen av vannet må 

også flymerkes.  

 

 

 
Figur 5.8. Visualisering av kryssingen av Ragsvatnet. Flymerking innebærer merking av master samt 

flymarkører på linene. 

 

Fra Mågeåna via Rage (alternativ 2CE/2E) vil topografi og vegetasjonen være med på å 

redusere synligheten av inngrepet og ny ledning vil tiltrekke seg mindre oppmerksomhet enn 

i et åpent landskap. Selve kryssingen av elva vil kunne påvirke småskala landskapsopplevelse 

noe, men tilstedeværelse av flere luftspenn samt fv. 45 gjør at samlet virkning forventes å bli 

liten. 
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Videreføring langs trase 2CE/2E vil gjøres parallelt med eksisterende kraftledninger. Dette 

alternativet anses som det beste for landskap på strekningen i forhold til alternativet med 

«fjordkryssing» (2CG) eller ny trasé over fjellet (2D). 

 

 
Figur 5.9. Alternativ 2CE/2E sør for Ragsvatnet. 

 

Delområde 5: Morkafjellet  

Området utgjøres av fjellplatået på sørsiden av Ragsvatnet, og byr på både naturlandskap 

(med blant annet naturvernområdet Viermyr i sør) og kulturlandskap i form av gamle støler. 

Det er spor etter stølslandskap på Morkastølen i Svartdalen og ved Yleskog ved 

Yleskogvatnet/Stølsvatnet. Stølsvatnet ligger helt ut mot den bratte fjellkanten i øst, før 

terrenget stuper ned mot Dirdal. Området er typisk for regionen og er av middels verdi. 

 

 
Figur 5.10. Viermyr/Videmyr langs alternativ 2D. 

 

Alternativ 2D vil medføre en helt ny trasé i et ellers urørt naturlandskap over et fjellområde 

med fine landskapskvaliteter. To spenn på denne strekningen er også merkepliktige. De bratte 

fjellsidene med skog er sårbare for inngrep og inngrepet vil bli godt synlig på strekningen. 

Alternativet er mindre synlig fra bygda og veien i dalen.  
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Figur 5.11. Visualisering av alternativ 2D ved Yleskogvatnet. Spennet over dalen er merkepliktig og 

visualisert med flymarkører. 

 

Delområde 6: Dirdalsstranda  

Bebyggelsesstrukturen nærmest fjorden i Dirdal skiller seg fra bebyggelsesstrukturen i resten 

av dalen. Nausta ned mot fjorden er et spesielt fint element i landskapet og området er gitt 

middels til stor verdi på grunn av sitt særpreg. 

 

Delområde 7: Dirdal – Gilja  

Dirdal er et smalt og langt landskapsrom med bratte fjellsider, spredt bebyggelse og jordbruk 

i dalbunnen. Kulturlandskap og tekniske inngrep i form av kraftledninger preger landskapet. 

Elva er et flott landskapselement i dalen. Landskapet i Dirdal er typisk for regionen og derfor 

vurdert å ha middels verdi. 

 

 
Figur 5.12. Typisk landskap i Dirdal med jordbruk, spredt bebyggelse og bratte fjellsider. 

 

I Dirdalen går traseen i hovedsak i skoglandskap langs sørsiden av dalen. Tiltaket vil følge i 

kanten av landskapets hovedform hele veien. Langs dalsiden vil ledningen ligge mer anonymt 

til, og vil få god bakgrunnsdekning. Alternativet medfører mer ryddegate enn dagens 

situasjon, og vurderes å gi middels til liten negativ konsekvens på strekningen. 
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Figur 5.13. Visualisering av traseen ved Gilja. 

 

Tabell 5.1 oppsummerer de ulike alternativenes konsekvenser i driftsfasen for fagtema 

landskap. 

 

Tabell 5.1. Sammenstilling av konsekvensgrad for tema landskap ved ulike delstrekninger langs traseen. 

Delstrekning Verdi Omfang Konsekvens 

4A Middels til liten Middels til lite Middels til liten negativ 

3C Stor til middels Middels negativt Middels negativ 

3 Stor til middels Middels negativt Middels negativ 

2CG / -C Middels Stor negativ Middels til stor negativ 

2E / 2CE / 2C Middels Middels negativ Middels negativ 

2E / 2D Middels Middels Middels negativ 

2C sørlig del Middels Middels til lite  Middels til liten negativ 

 

Ved god planlegging og fokus på å begrense terrengskade mest mulig, vil de negative 

konsekvensene i anleggsfasen være små for landskap. 

 

En eventuell riving av de to eksisterende ledningene vil eventuelt ha en stor positiv effekt med 

tanke på opplevelsen av landskapet i dalen. Størst positiv effekt vil være gjennom Dirdal. 

Samlet konsekvensgrad vil bli positiv for alternativ 2CE/2E. Samlet konsekvensgrad for 

alternativ 2CG, kryssingen av Ragsvatnet, vil ikke bli positiv da kryssingen her blir svært 

dominerende i landskapsbildet. Den positive effekten av riving veier ikke opp for de negative 

endringene i dette delområdet. For delområdet Morkafjellet, som er uten tekniske inngrep i 
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dag, vil riving sammenlagt medføre positiv konsekvensgrad da den positive effekten av riving 

langs Ragsvatnet og sett fra Dirdal er såpass stor.  

 

 
Figur 5.14. Eksisterende ledninger med betongmaster gjennom Dirdal. 

 

5.2 NATURMANGFOLD 

Det vil kunne være motstrid mellom hensynet til urørt natur og ønsket om å legge en 

kraftledning bort fra bebyggelse og der folk flest bor og ferdes. Kraftledninger kan også virke 

inn på biologisk mangfold dersom mastene plasseres i viktige biotoper (leveområder for 

planter og dyr) eller dersom traseer medfører rydding av vegetasjon i viktige restbiotoper. 

Slike restbiotoper kan f.eks. være små arealer av skog i jordbrukslandskapet, frodige 

bekkedrag enten i jordbrukslandskapet, eller som innslag i mindre artsrike skogområder, 

gammelskog med urskogpreg inne i et område med ungskog/kulturskog, eller 

overgangssoner mellom dyrket mark og barskogområder der man ofte har en mer variert 

vegetasjonstype. I ensartete barskogsområder vil imidlertid en kraftledning kunne bidra til 

flere randsoner, økt artsmangfold og bedret beitegrunnlag for hjortevilt. 

 

Kraftledninger utgjør en kollisjonsrisiko for fugler. Fuglebestandenes størrelse og utbredelse 

er likevel for de fleste arter bestemt av forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturlige 

fiender og klima. Generelt er det fugler med dårlig manøvreringsevne og ungfugl som er mest 

utsatt for å kollidere med kraftledninger. Traseplanlegging er det viktigste tiltaket for å 

redusere faren for kollisjoner. For spesielt utsatte områder, eksempelvis ved kryssing av kjente 

trekkruter langs vassdrag, kan linemerking være aktuelt for å gjøre topplinen mer synlig. 

Strømgjennomgang, hvor fugl blir drept som følge av at den kommer bort i to strømførende 

liner, eller strømførende line og “jord” samtidig, er normalt ikke et problem for ledninger av 

denne størrelsen, fordi isolasjonsavstander og avstander mellom strømførende liner er store. 

Hjortevilt er generelt robuste mot nye inngrep i form av kraftledninger. Anleggsarbeidet kan 
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imidlertid virke skremmende for alt vilt, og tilpassing av anleggsarbeidet kan være aktuelt i 

perioder/ områder. 

 

Naturen i traséområdet er dominert av skog og lavereliggende fjell, men med kulturlandskap 

i dalgangene. Større og mindre ferskvann forekommer spredt i hele traséområdet, mens myr 

har spredt forekomst i de høyereliggende deler. Floraen er dominert av arter som ikke er 

spesielt kravstore i forhold til næringsstoffer i jordsmonnet. Lokalt inngår imidlertid rikere 

områder på steder med bra lokalklima og/eller mer næringsrike bergarter. Dette gjelder 

spesielt i tilknytning til brattberg og skrenter, der ulike lag av berggrunnen er eksponert. 

 

Skogen i traséområdet består i stor grad av unge eller halvgamle trær, og gammel skog finnes 

kun i begrensede områder, helst der det er vanskelige driftsmuligheter. Typisk finnes gammel 

skog i de bratteste liene i Dirdal og Røyrdalen (figur 5.15). Bjørk er det dominerende treslaget 

over store områder, mens edelløvskog er begrenset til nedre deler av lisidene. Her finnes eik, 

hassel, ask, gråor og hegg. 

 

 

Figur 5.15. Eksisterende ryddebelte ovenfor Stølsvatnbekken i Røyrdalen. Skogliene i Røyrdalen er blant 

de rikeste på oseaniske moser og lav i traséområdet. 

 

Skogområdene i traseen har et noe annet og større artsspekter enn det som finnes i 

traséområdet ovenfor skoggrensen. Vegetasjonsdannende arter i feltsjiktet er blant annet 

smyle, engkvein, blåbær, tyttebær, blåtopp (fuktige partier) og røsslyng (lysåpne partier). I 

busksjiktet er einer en vanlig til dominerende art. De få myrene er stort sett små fattigmyrer, 

men trasealternativ 2D passerer også et større myrområde (Viermyr). I store deler av traseen 

er det ellers et heldekkende bunnsjikt av moser i skogområdene. Heigråmose (lysåpne skoger), 

etasjemose, skyggehusmose, stortujamose, kystkransmose og storkransmose er lokalt 

dominerende arter i skog. Der skog ikke har etablert seg, preges heiene av lyng. Røsslyng er 
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dominerende art på lysåpne steder, spesielt i områder med et visst jordsmonn. Andre lokalt 

vanlige arter er tyttebær, melbær, blåbær, krekling m.fl., samt blåtopp i mer fuktige partier. I 

disse områdene er det dårligere utviklet bunnsjikt, men lokalt kan en art som heigråmose 

dominere. 

 

5.2.1.1 Viktige naturtyper 

Figur 5.16 og tabell 5.2 gir en oversikt over viktige naturtyper i og ved tiltaksområdet. De fleste 

lokalitetene gjelder naturtypen «bekkekløft og bergvegg», som det finnes mange av i Dirdal 

og Røyrdalen/Oltedal. Dette gjelder stort sett lokaliteter med stort oseanisk artsmangfold av 

moser og lav. Det er ikke registrert rødlistede naturtyper i det aktuelle traséområdet  

 

 

Figur 5.17. Beliggenhet av viktige naturtyper i traséområdet. 
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Tabell 5.2. Viktige lokaliteter for naturtyper og planter i traséområdet.  

Nr. Stedsnavn Naturtype Kort beskrivelse Verdi 

1 Brekka, Gilja Naturbeitemark Artsutvalget trivielt, dominert av finnskjegg. Ikke 

undersøkt for beitemarksopp. Lokalt viktig 

Middels 

2 Brekka, Gilja Bekkekløft og 

bergvegg 

Artsutvalget ikke spesielt uvanlig. Ingen 

rødlistearter. Viktig 

Stor 

3 Dokkoljuvet Bekkekløft og 

bergvegg 

Artsutvalget ikke spesielt uvanlig, men flere 

oseaniske arter registrert. Viktig 

Stor 

4 Dueskogbekken Bekkekløft og 

bergvegg 

Variert mose- og lavflora, blant annet 

dronningmose, skoddelav (NT) og kystkorallav 

(NT). Viktig 

Stor 

5 Kvednabekken Bekkekløft og 

bergvegg 

Meget variert mose- og lavflora, men ingen 

rødlistede arter. Viktig  

Stor 

6 Frøylandsbekken Bekkekløft og 

bergvegg 

Meget variert mose- og lavflora, men ingen 

rødlistede arter. Viktig 

Stor 

7 Dirdal Bekkekløft og 

bergvegg 

Meget variert artsutvalg, blant annet skoddelav 

(NT), butturnemose (NT), kløfthinnemose (NT) og 

kystfloke (NT). Svært viktig 

Stor 

8 Dirdal vest Bekkekløft og 

bergvegg 

Meget variert artsutvalg, blant annet kort 

trollskjegg (NT), kystkorallav (NT) og skoddelav 

(NT). Svært viktig  

Stor 

9 Stølsvatnbekken Bekkekløft og 

bergvegg 

Meget variert artsutvalg, der både 

fossegrimemose (VU), kløfthinnemose (NT), 

kløftgrimemose (NT), pigghinnemose (VU), 

kystkorallav (NT) og skoddelav (NT) er registrert. 

Svært viktig. 

Stor 

10 Røyrdalen, 

Seljeråslia 

Gammel boreal 

løvskog 

Relativt fattig skogmiljø, men kystkorallav (NT) 

registrert. Viktig. 

Middels 

11 Viermyr Andre viktige 

forekomster 

Naturreservat, myr. Viktig Stor 

12 Røyrdalen Gammel boreal 

løvskog 

Bjørkeskogdominert blandingsskog i rasmark. 

Artsutvalget variert, rødlistet ask (VU) registrert. 

Lokalt viktig.  

Middels 

13 Oltedal, 

Hegdabakken 

Bekkekløft og 

bergvegg 

Variert lav- og moseflora. Ask (VU) registrert Stor 

14 Ragstjørn Andre viktige 

forekomster 

Naturreservat, våtmark. Viktig. Stor 

15 Kvednahaugen Kystlynghei Trivielt planteliv. Truet naturtype. Viktig Stor 
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En kraftledning kan f.eks. berøre en lokalitet fysisk gjennom hogstgater og masteinngrep, men 

den kan også bli ført over området som luftspenn uten å medføre inngrep. De topografiske 

forholdene vil her avgjøre om det vil være nødvendig med et ryddebelte. Tabell 5.3 gir en 

sammenstilling av de virkninger som forventes for viktige naturtyper i området. 

 

Tabell 5.3. Konsekvenser for viktige naturtyper ved ulike trasealternativer. 

Nr. Naturtype Verdi Tiltak som berører 

lokaliteten 

Omfang Konsekvens 

1 Naturbeitemark Middels Ledningstrasé 2C Lite negativt  Liten negativ 

2 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2C Lite negativt  Liten negativ 

3 Bekkekløft og bergvegg Stor  Intet  

4 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2C Lite negativt Liten negativ 

5 Bekkekløft og bergvegg Stor  Intet  

6 Bekkekløft og bergvegg Stor  Intet  

7 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2C 

Ledningstrasé 2D 

Lite/middels 

negativt 

Lite negativt 

Middels negativ 

Liten negativ 

8 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2C Middels 

negativt 

Middels negativ 

9 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2C Lite negativt Liten negativ 

10 Gammel boreal løvskog Middels Ledningstrasé 2C Lite negativt Liten negativ 

11 Andre viktige forekomster Stor  Intet  

12 Gammel boreal løvskog Middels Ledningstrasé 2CE Middels 

negativt 

Middels negativ 

13 Bekkekløft og bergvegg Stor Ledningstrasé 2D 

Ledningstrasé 2CE 

Lite negativt 

Intet/ lite 

negativt 

Liten negativ 

Ubetydelig 

14 Andre viktige forekomster Stor  Intet  

15 Kystlynghei Stor Ledningstrase 4A Lite negativt Liten negativ 

 

Lokalitetene 7 (2C), 8 (2C) og 12 (2CE) vil kunne bli vesentlig berørt av tiltaket gjennom 

betydelige strekninger av hogstgater og linjer. 

 

5.2.1.2 Rødlistede plantearter 

Figur 5.18 gir en oversikt over funnsteder for truede/ nær truede arter samt ansvarsarter nær 

traseområdet. Mange av funnene ligger i tilknytning til viktige naturtyper. Trolig er det slik at 
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naturtypene i stor grad er definert som viktige gjennom funn av de aktuelle artene. Funnene 

omfatter følgende rødlistearter: Grå buktkrinslav (VU), fossegrimemose (VU), pigghinnemose 

(VU), ask (VU), villeple (VU) skoddelav (NT), butturnemose (NT), kort trollskjegg (NT) og 

kystkorallav (NT). Ytterligere to lokaliteter for villeple (VU) ble registrert under feltarbeid, 

hhv. i ledningstrasé 2C og på Gilja. Det ble ellers registrert flere planter av treet ask (VU) i og 

ved tiltaksområdet. Arten er vanlig – tallrik i denne delen av landet, og derfor ikke vektlagt 

som andre rødlistearter videre i rapporten.  

 

Ansvarsartene i og ved tiltaksområdet omfatter artene heimose, gullhårmose, kystsotmose, 

butturnemose, lyngtorvmose, bergljåmose, heitorvmose, småhinnemose, purpurmose og 

vingemose. Under feltarbeid ble det registrert en rekke nye funnsteder for flere av disse. Både 

lyngtorvmose, vingemose, heitorvmose, kystsotmose, gullhårmose og heimose er lokalt 

vanlige - tallrike i traseområdet.  

 

 
Figur 5.18. Lokaliteter for funn av ansvarsarter og rødlistede plantearter.  

 

Innenfor tiltaksområdet er to kjente funnsteder for grå buktkrinslav (traséalternativ 2C), samt 

ett funnsted for villeple (traséalternativ 2C) og fossegrimemose (traséalternativ 2C). Der disse 

artene i dag vokser er det i stor grad skogdekte arealer. Det vil være aktuelt å hogge ut 

ryddegate spesielt ved lokaliteten for grå buktkrinslav, men det kan også være aktuelt ved 

lokaiteten for fossegrimemose. Det legges derfor til grunn at de nære omgivelsene for disse to 

voksestedene vil bli sterkt påvirket.  

 

Fjerning av trær antas å medføre at de to forekomstene av grå buktkrinslav trolig vil utgå. For 

arten vil omfanget for begge de to forekomstene være stort negativ, da uttaket av trær i 

ryddegaten vil endre habitat og livsmiljø betydelig. Det legges til grunn at forekomstene vil 
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utgå – i alle fall på sikt. Sett i en større sammenheng, så vil tiltaket ha mindre betydning for 

bestanden. Arten er funnet på minst 40 lokaliteter i Norge, de fleste i Rogaland. Trolig vokser 

arten på langt flere lokaliteter, da kun en liten del av potensielle lokaliteter er undersøkt. 

 

Når det gjelder fossegrimemose, så er dette ikke en epifytt (som grå buktkrinslav), noe som 

kan bety at den ikke utgår på kort sikt. Uthogging av trær vil kunne endre de lokalklimatiske 

forholdene, og dette kan på sikt være uheldig for arten, som er avhengig av et fuktig 

lokalklima i tillegg til regelmessig vannpåsprøyting. Videre kan rydding av hogstgaten og 

oppføring av master gi fysiske skader under anlegg og drift. Tiltaket vil berøre en av kun to 

kjente lokaliteter for arten i traséområdet. Trasé 2C er ved Stølsvatnbekken lagt 5 – 7 meter 

nord og nedenfor lokaliteten. Dersom skogen blir ryddet ut i en ryddegate på ca. 26-30 meter 

der ledningen krysser bekkeområdet, vil dette kunne få store negative virkninger for 

forekomsten. Omfanget for denne forekomsten vurderes å ligge innenfor spennet intet – stort 

negativt. Dette betyr at forekomsten kan bli redusert med uthogging av kraftgate, men lite 

påvirket dersom kun liner strekkes over lokaliteten. Selv om trærne over lokaliteten ikke blir 

tatt ned, kan likevel forekomsten bli negativt berørt med fjerning av trær på begge sider av 

bekken. Skulle tiltaket medføre at forekomsten ved Stølvatnetbekken blir betydelig redusert, 

vil dette føre til at bestanden i fylket blir redusert.  

 

Med foreliggende planer vil to planter av villeple utgå. Virkningsomfanget for de to plantene 

vurderes til stort negativt, selv om plantene også kan utgå pga. naturlig gjengroing i løpet av 

få tiår. I en større sammenheng vil dette bety lite for bestanden. 

 

Traséområdet har et bra innslag av rødlistearter, spesielt i de bratte lisidene i Dirdal og i 

Røyrdalen. Da traséområdet til dels er vanskelig tilgjengelig, og ikke fullstendig undersøkt, er 

det sannsynlig at det kan være langt flere funnlokaliteter for rødlistede moser og lav i disse 

lisidene. Selv om det ikke ble gjort slike funn i aktuell båndleggingssone, kan det ikke 

utelukkes at det er uoppdagete voksesteder for rødlistede moser og lav også her. De mest 

aktuelle artene er grå buktkrinslav (VU), fossegrimemose (VU) og pigghinnemose (VU). Dette 

er arter som er dokumentert i traséområdet. Potensialet for nye funn av de øvrige truede 

planteartene som er registrert i området; ask (VU) og villeple (VU), vurderes som mindre, da 

de er lettere å lokalisere i felt.  

 

5.2.1.3 Viltområder 

De markerte dalgangene Dirdal og Oltedal har et variert utvalg av viltarter. Her finnes 

sammenhengende skog i lisidene, et variert kulturlandskap i dalbunnen, vannstrenger og 

brattberg. Spurvefugler er de mest synlige og hørbare viltartene i dalgangene i 

sommerhalvåret. En rekke arter er knyttet til skogliene og kulturlandskapet nedenfor. Vanlige 

og til dels tallrike arter i hekketiden er løvsanger, jernspurv, rødstrupe, gjerdesmett, munk, 

trepiplerke, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, brunsisik, bokfink m.fl. Noen få par kråker 

hekker i de lavereliggende skogliene. I skogliene inngår også spetter som dvergspett, gråspett 

og hvitryggspett på egnede steder. Rovfugler som vandrefalk (2 par), tårnfalk (1-2 par), 

dvergfalk (0-1 par) og kongeørn (1 par) hekker i bergvegger i denne traséseksjonen. Også 

hubro hekker kanskje i tilknytning til dette landskapsavsnittet, selv om ingen reirområder er 

lokalisert. 
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Figur 5.19. Lisider på nordsiden av Oltedal. Traseen følger skogbeltet som går til topps midt i bildet. 

 

I dalbunnen i Dirdal og Oltedal hekker flere spurvefuglarter i kulturlandskapet. Dette gjelder 

både arter knyttet til skog, men også kulturlandskapsarter som låvesvale, linerle, heipiplerke, 

bergirisk (NT), kråke, vintererle, skjære og steinskvett. Ved elver og vann finnes flere par 

strandsniper og linerle, mens stokkand og krikkand hekker i naturreservatet Ragstjern. I 

vinterhalvåret er Ragstjern ellers et viktig næringsområde for sangsvane. En hekkeplass for 

gråhegre er kjent fra Dirdal, ikke langt fra ledningstrasé 2C. 

 

Både Dirdal og Oltedal er lokalt viktige funksjonsområder for hjort og rådyr. Elg har ellers 

trekkveier i de høyereliggende lisidene i Oltedal, mens hjorten beveger seg i hele dalgangen. 

Rådyr er i større grad knyttet til de lavereliggende delene av dalene. 

 

De høyereliggende områdene, spesielt områdene mellom Dirdal og Oltedal, huser en stort sett 

artsfattig viltbestand, også i sommerhalvåret. Tettheten av vilt er overveiende relativt lav og 

artsutvalget er begrenset. Unntaket gjelder de høyereliggende dalgangene og dalgrytene, der 

det finnes skog og vierkratt. Her inngår gjerne flere arter vilt enn i de treløse områdene, 

spesielt i sommerhalvåret. Et typisk eksempel er Stølsvatnet og tilgrensende lisider, der arter 

som ringtrost, rødvingetrost, løvsanger, heipiplerke, sivspurv (NT), gråsisik m.fl. hekker i 

vierbeltene ved vannet. I sommerhalvåret er det først og fremst spurvefugler å se i de 

høyereliggende områdene. Heipiplerke er den tallmessig dominerende fuglearten i fjellet i 

denne perioden. En annen vanlig trekkfugl som hekker i fjellet er steinskvett. Videre inngår 

ringtrost, lirype (NT), orrfugl, strandsnipe (vann), løvsanger (skog) som et fast innslag i disse 

områdene. Andefuglene stokkand og krikkand finnes spredt i området, og et og annet par av 

dvergfalk og tårnfalk kan hekke i dette landskapet. Noen få par heilo hekker ellers i 

fjellområdene mellom Dirdal og Oltedal. Av pattedyr er både elg, hjort, rådyr, røyskatt, rødrev 

og smågnagere vanlig – spredt forekommende i disse fjellområdene i sommerhalvåret.  
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Figur 5.20 og tabell 5.4 gir en oversikt over viktige funksjonsområder for vilt i traséområdet. 

Innenfor influensområdet ligger det to tyngdeområder for hjort, viktige lokaliteter for 

våtmarksfugler, samt lokaliteter for spetter, småsalamander og sandsvale. Kun en lokalitet for 

rødlisteart, et hekkeområde for sandsvale (NT), er inkludert i utvalget. Sivspurv (NT) ble eller 

registrert nord for Oltedal, men utenfor influensområdet.  

 

 
Figur 5.20. Viktige viltområder i traséområdet. 
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Tabell 5.4. Oversikt over viktige leveområder for vilt i traséområdet. 

Nr. Stedsnavn Viltart Funksjon Verdi 

1 Gilja Hjort Yngle- og beiteområde Middels 

2 Dirdal Hjort Yngle- og beiteområde Middels 

3 Dirdal Gråhegre Hekkeområde Middels 

4 Dirdal Spettefugler Hekkeområde Middels 

5 Oltedal Fossekall Yngle- og beiteområde Middels 

6 Ragstjern Andefugler Yngle- og beiteområde Middels 

7 Rage Rådyr Beiteområde Middels 

8 Rage  Sandsvale (NT) Hekkeområde Middels 

9 Ved Dammen Småsalamander Yngleplass Middels 

10 Dammen Smålom Næringsområde Middels 

X1  Hubro (EN) Hekketerritorium (reir?) Stor 

X2   Hubro (EN) Hekketerritorium (reir?) Stor 

X3  Hubro (EN) Hekketerritorium (reir?) Stor 

X4  Vandrefalk Hekketerritorium/reirområde Middels 

X5  Vandrefalk Hekketerritorium/reirområde Middels 

X6  Kongeørn Hekketerritorium/reirområde Middels 

X7  Kongeørn Hekketerritorium/reirområde Middels 

X8  Havørn Hekketerritorium/reirområde Middels 

 

De viltområdene som kan bli direkte berørt av traseer (overkryssing, ryddebelte mv) gjelder 

lokalitet nr. 2 (trasealternativ 2C og 2D), 4 (trasealternativ 2C), 5 (trasealternativ 2E), 7 

(trasealternativ 2CG og 2E) og 8 (trasealternativ 2E). De øvrige lokalitetene ligger slik til at 

viltet vil kunne bli påvirket av anleggsarbeid og kollisjon med liner (flyging til og fra 

reirplasser).  

 

Det er flere hekketerritorier for rovfugler i traséområdet. Ingen kjente reirplasser blir direkte 

berørt av tiltak, men alle forekomstene vil likevel i større eller mindre grad bli berørt av tiltaket 

gjennom kollisjon med liner og forstyrrelse ved bruk av helikopter i anleggsfasen.  

 

Tiltakene berører samlet sett minst to aktive hekketerritorier for både vandrefalk og kongeørn, 

samt 1-2 aktive havørnterritorier. Ingen av de kjente reirområdene for disse forekomstene 
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ligger slik til at de blir direkte berørt av noen av tiltakene, men ett av kongeørnreirene ligger 

nær ledningstraseen. Tiltakene vil ellers medføre en viss risiko for forstyrrelse ved bruk av 

helikoptertransporter, samt at linene vil utgjøre en kollisjonsfare for hekkefuglene og deres 

avkom.  

 

Det foreligger flere opplysninger om hubro (EN) i hekketiden fra tre områder i traséområdet, 

og disse er definert som adskilte. I territorium X1 (tabell 5.4) er det ved to tilfeller registrert 

utfløyne unger av hubro i noen kilometers avstand fra traséalternativ 2C. Det antas at 

hekketerritoriet omfatter deler av traséområdet. Territorium X2 dekker trolig arealer i 

tilknytning til trasé 2D. Hubro skal være hørt noe sør for traseen i løpet av de siste ti årene. 

Det er gamle opplysninger om en reirplass 1-2 km fra traseen og ytterligere en reirplass flere 

kilometer fra traseen. Det er usikkert om noen av reirplassene er i bruk i dag. Det legges 

uansett til grunn at territoriet er okkupert, men at det ikke er kunnskap om omfanget av 

territoriet eller dagens reirplasser. Territorium X3 ligger i tilknytning til tiltaksområder i den 

nordvestlige delen av traséområdet. Her er hubro hørt sporadisk over flere tiår, men det har 

også vært flere negative lyttinger. Selv om ingen reirplasser er lokalisert, og hubro sjelden er 

hørt, legges det til grunn at territoriet er okkupert. 

 

Figur 5.21 gir en oversikt over viktige trekkveier for hjortedyr i influensområdet. 

Ledningsalternativene krysser tre trekkveier for hjort og en trekkvei for elg. Det er ellers flere 

krysningspunkter for hjort over fylkesveien i Dirdal. Dyr som bruker disse rutene beveger seg 

mellom de to lisidene i dalen. På vestsiden av dalen oppholder dyrene seg mye i lisidene, og 

beveger seg da ned til dyrka mark i perioder av døgnet/året. Dette betyr at de må krysse den 

planlagte ledningstraseen. 

 

 
Figur 5.21. Viktige trekkruter og leveområder for hjortedyr i og ved traséområdet. 
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Tabell 5.5 gir en oversikt over viktige viltarter som er knyttet til influensområdet. Artene i 

tabellen er rødlistearter, ansvarsarter, jaktbare arter og/eller rovfugler. Det er ikke inkludert 

arter som ikke er knyttet til området gjennom yngling/hekking.  

 

Tabell 5.5. Oversikt over viktige viltarter i influensområdet. 

Art Kategori Forekomst i influensområdet 

Hubro Rødlistet EN Mangelfull kunnskap, men trolig minst tre hekketerritorier 

Lirype Rødlistet NT Fåtallig standfugl i fjellområdet mellom Dirdal og Oltedal 

Gjøk Rødlistet NT Fåtallig hekkefugl ovenfor tregrensen 

Stær Rødlistet NT Hekker ved bebyggelse på Gilja, Dirdal og Oltedal 

Taksvale Rødlistet NT Hekker ved bebyggelse Gilja, Dirdal og Oltedal 

Sandsvale Rødlistet NT En koloni har de siste årene vært etablert i sandtak i Rage 

Bergirisk Rødlistet NT Antatt hekking v/riggområde Rage i 2016. Ellers spredt hekkefugl 

Gulspurv Rødlistet NT Ses sporadisk i traséområdet i hekketiden. Antatt hekkefugl 

Sivspurv Rødlistet NT Hann sang ved Dammen (N for Oltedal), noe øst for traseen 

Hare  Rødlistet NT Fåtallig forekommende i traséområdet 

Orrfugl Jaktbar art Fåtallig forekommende i traséområdet. Sett like ved traseen. 

Elg Jaktbar art Vanlig forekommende, men liten bestand 

Hjort Jaktbar art Vanlig forekommende i de bratte skogliene  

Rådyr Jaktbar art Vanlig forekommende i skog og kulturlandskap 

Dvergfalk Ansvarsart Har hekket tidligere i traséområdet, nå usikker status 

Gråtrost Ansvarsart Ses sporadisk i traséområdet i hekketiden. Antatt hekkefugl 

Heipiplerke Ansvarsart Vanlig hekkefugl i store deler av traséområdet 

Gråsisik Ansvarsart Fåtallig hekkefugl i høyereliggende skogområder 

Kongeørn Rovfugl To hekketerritorier berøres, en reirplass innenfor 2 km fra trasé 

Havørn Rovfugl Ett hekketerritorium berøres av tiltaket 

Vandrefalk Rovfugl To hekketerritorier berøres av tiltaket 

Smålom Lom Næringsområde og trolig hekkeplass nord i traséområdet 
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Dersom bestandene ses i et fylkesperspektiv, vil ingen av de aktuelle artene bli vesentlig berørt 

av tiltaket. I et mer lokalt perspektiv vil imidlertid tiltaket kunne få mer negative virkninger 

for populasjonene.  

 

Det er først og fremst sandsvale (NT) som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, men også hjort, 

lirype, hubro og kongeørn vil være utsatt. Hubro (EN) er eneste truede viltart som er kjent å 

være knyttet til influensområdet, og som potensielt sett kan bli vesentlig berørt av tiltaket.  

 

Det er godt dokumentert både gjennom norske og utenlandske studier at kraftledninger utgjør 

en betydelig trussel for hubro. Den viktigste dødsårsaken for hubro er elektrokusjon 

(strømoverslag), men også kollisjon med liner er betydelig risikofaktor for arten. Elektrokusjon 

foregår primært med spenninger under 50 kV. Med foreliggende kunnskap, vil tre 

hekketerritorier for hubro bli berørt av traseene. Det er imidlertid noe mangelfull kunnskap 

om arealbruken til hubroene i området, da kun ropende fugler og bevegelsene for en 

satelittmerket hunn i det ene territoriet og en satelittmerket hunn i naboterritoriet er lagt til 

grunn. 

 

Det vil være en viss risiko knyttet til å etablere en 132 kV ledning gjennom mindre deler av tre 

hekketerritorier for hubro, men tap gjennom elektrokusjon er en lite aktuell problemstilling. 

Det er en kunnskapsmangel om arealbruk og reirplasser i det aktuelle området, og dermed 

vanskelig å vurdere virkningene av tiltaket. Sannsynligheten for at hubroene kolliderer med 

linene vurderes uansett å være såpass lav at dette neppe skjer hvert tiende år i snitt siden 

ledningene kun berører en liten del av territoriene. Videre vil eksisterende ledninger som går 

gjennom territoriene utgjøre en langt større kollisjonstrussel for hubroene, da disse berører 

lengre strekninger og mer sentrale deler av territoriene. Ingen av forekomstene forventes å bli 

vesentlig berørt av tiltaket dersom andre aktiviteter enn selve hekkingen vurderes. Kollisjon 

med liner vil imidlertid kunne være en aktuell problemstilling i alle tre territoriene. 

Elektrokusjon vurderes som mindre relevant, da ledninger med spenninger på 132 kV ikke 

skal kunne medføre elektrokusjon for hubro. Anleggsarbeid er neppe en vesentlig 

forstyrrelsesfaktor dersom kun arealbruken til hubroene vurderes. Ledningene i seg selv 

vurderes ikke å medføre endret arealbruk i territoriet.  

 

Kongeørn er som andre større rovfugler med dårlig manøvreringsevne utsatt for kollisjon med 

linene på kraftledninger. Det er ungfuglene som er mest utsatt, da territorielle voksne fugler i 

større grad antas å kjenne de konstruksjoner som finnes innenfor et fast hekketerritorium. Data 

fra Rogaland viser at kollisjonsdøden er lav hos voksne fugler i de fleste territorier. Arten 

regnes som sårbar for menneskelig aktivitet nær hekkeplassen i tilknytning til etablering, i 

rugefasen og tidlig ungefase. Det synes likevel å være store individuelle forskjeller på hvor 

sensitive ørnene er for menneskelig forstyrrelse ved reiret.  

 

Kollisjon med kraftledninger og elektrokusjon regnes som en betydelig dødsårsak for havørn. 

Da arten likevel har hatt en sterk ekspansjon i landet de siste tiårene, har dette frafallet neppe 

hatt en betydelig negativ påvirkning på bestandsutviklingen.  

 

Også arter som vandrefalk og lom regnes å være sårbare for kollisjon med kraftledninger. 

Smålom regnes også for sensitiv for menneskelig forstyrrelse i anleggsperioden.  
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Flere studier av kraftledninger og hjortedyr skal vise at ledningene i seg selv har en 

barrierevirkning på dyrene, men andre studier viser det motsatte. En positiv virkning med 

kraftledninger for skoglevende hjortedyr kan være bedrede næringsforhold i ryddebeltet. 

Flere trekkveier for hjortedyr vil bli berørt av tiltaket. I Oltedal og Røyrdalen er det to viktige 

trekkveier for hjort som krysser hoveddalen. Begge disse vil bli krysset av ledningstraseer, hhv 

av 2C (hjortetrekk Røyrdalen) og 2CE, 2D og 2CG (hjortetrekk Oltedal).  

 

Det er ikke mulig å gi sikre vurderinger av virkninger for bruken av hjortetråkkene dersom 

tiltakene gjennomføres. Det eksisterende inngreps- og forstyrrelsesregime i de aktuelle 

områder er betydelig. I Oltedal er både sandtak, fylkesvei, kraftledninger og en del 

menneskelig aktivitet i tilknytning til trekkveien som krysser dalen. I Røyrdalen er det 

tilsvarende inngrep og forstyrrelser – blant annet et steinbrudd. Dette betyr at hjortene har 

utvist stor grad av tilpasning når de fremdeles benytter disse trekkveiene. Ingen av 

trekkveiene som benyttes går derfor gjennom uforstyrrede områder. Samtidig er dette stort 

sett de eneste aktuelle krysningspunktene for hjort mellom Dirdal og Oltedal for hjort som vil 

bevege seg over fylkesveien. Dette reflekterer at trekkveiene er viktige for bestanden i 

distriktet, samtidig som de er sårbare. Etablering av en ny 132 kV kraftledning kan medføre at 

hjorten reduserer bruken av trekkveiene i Røyrdalen og Oltedal. Ledningen kan også redusere 

kryssingen av Dirdal, der det i dag er mange krysningspunkter mellom nord- og sørside av 

dalen. Da hjorten har tilpasset seg både kraftledninger og andre inngrep i det aktuelle 

distriktet, forventes det at de negative virkningene blir relativt kortvarig. Dette betyr at tiltaket 

kan medføre at arealbruken for hjort blir endret i de første årene etter tiltaket, men at dyrene 

etter en stund tilpasser seg tiltaket. Det må ellers forventes individuelle forskjeller i dyrenes 

respons til tiltaket. Samlet sett vil etableringen av 132 kV ledningen gripe inn i flere 

tyngdeområder og trekkruter for hjort i denne delen av fylket. Det er derfor sannsynlig at 

tiltaket vil endre arealbruken hos hjorten i et større område i denne delen av fylket. 

 

Som med hjort, vil også bruken av trekkruten for elg (hjort benytter også denne) langs nordre 

liside av Oltedal kunne påvirkes negativt av tiltaket. Det må likevel forventes redusert bruk 

av trekkruta under og etter at ledningen er bygget. I det aktuelle området er det i dag ingen 

kraftledninger eller andre betydelige inngrep, og området har svært liten menneskelig 

aktivitet. Etableringen av ledningen forventes å medføre at trekkruta blir redusert i bruk på 

kortere sikt. Dette vil i så fall føre til at arealbruken for elg (og hjort) i dette området blir endret. 

 

Tabell 5.6 gir en oversikt over omfang for de viktige leveområdene for vilt innenfor 

influensområdet. Ingen av de viktige leveområdene for vilt vil bli betydelig berørt av tiltaket. 

Et leveområde for hjort og et hekkeområde for spettefugler vil bli en del berørt gjennom 

hogstgater som går gjennom leveområdet. Med foreliggende kunnskap vil hekkende rovfugler 

i influensområdet bli lite berørt av tiltaket. Det er da lagt til grunn at lokalitetene i stor grad 

skjermes for helikopterflygning. En kraftledningsgate gjennom hjorteområdet (område 2) vil 

medføre habitatendringer, forstyrrelse (anleggsarbeid) og en potensiell fare for 

barrierevirkninger. Med såpass vare dyr som hjort, forventes det at området får redusert bruk 

(i alle fall på kort sikt) dersom tiltaket gjennomføres. For spettefuglene (område 4) vil dette 

kunne redusere hekkeområdet ved at potensielle reirtrær tas ut, samt at habitatet blir redusert. 

Hogst av kraftledningsgaten kan også medføre at de trærne som blir stående i kanten av gata 

blir lettere utsatt for vindfall. Videre vil anleggsarbeid i hekketiden være uheldig. 
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Ved vurdering av omfang for andefugl i område 6 (Ragstjern) er det tatt hensyn til potensialet 

for kollisjon med ledningen (trasealternativ 2E) ved inn- og utflygning til lokaliteten. Det er 

kjent at det skal være bevegelser av andefugler mellom Ragvatnet og Ragstjern. For rovfuglene 

som hekker i traséområdet vil det primært være kollisjon med liner og anleggsarbeid som er 

aktuelle problemstillinger. I denne vurderingen er det både vurdert hensynet til selve 

reirplassen, men også arealbruk innenfor territoriene.  

 

Tabell 5.6. Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for viktige leveområder for viltforekomster.  

Nr. Viltart/område Verdi Omfang Konsekvens 

1 Hjort, Gilja Middels Intet/lite negativt Ubetydelig 

2 Hjort, Dirdal Middels Middels negativt Middels negativ 

3 Gråhegre, Dirdal Middels Lite – middels negativt Liten/middels negativ 

4 Spettefugler, Dirdal Middels Middels negativt Middels negativ 

5 Fossekall, Oltedal Middels Lite negativt Liten negativ 

6 Andefugler, Ragstjern Middels Lite - middels negativt Liten – middels negativ 

7 Rådyr, Rage Middels Lite negativt Liten negativ 

8 Sandsvale, Rage Middels Lite negativt Liten  negativ 

9 Småsalamander v/Stemmevatn Middels Intet Ubetydelig 

10 Smålom, Stemmevatn Middels Lite negativt Liten – middels negativ 

X1 Hubro Stor Intet-lite negativt? Ubetydelig – liten negativ? 

X2 Hubro Stor Intet-lite negativt? Ubetydelig – liten negativ? 

X3 Hubro Stor Middels negativt? Middels negativ? 

X4 Vandrefalk Middels Lite negativt Liten negativ 

X5 Vandrefalk Middels Lite negativt Liten negativ 

X6 Kongeørn Middels Lite negativt Liten negativ 

X7 Kongeørn Middels Lite negativt Liten negativ 

X8 Havørn Middels Lite negativt Liten negativ 

 

5.2.1.4 Samlet vurdering 

Av de to alternativene 2C og 2D, vil alternativ 2D være det mest skånsomme for 

naturmangfoldet samlet sett. Dette har først og fremst sammenheng med at 2C berører flere 

viktige naturtyper og viktige plantelokaliteter. Med 2C vil rødlistearter som fossegrimemose 

(VU) og grå buktkrinslav (VU) bli negativt berørt, og flere viktige naturtyper blir berørt med 
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dette alternativet enn med 2D. For viltet er det ikke like entydig hvilket alternativ som er 

gunstigst. Føringen over fjellet (2D) vurderes som uheldig for rovfugler, orrfugl og ryper. 

 

Av alternativene 2CG og 2CE/2E berører 2CE berører to viktige naturtyper ovenfor 

Ragsvatnet, mens 2CG styrer klar av viktige naturtyper. I tillegg berører 2CE områder med 

flere ansvarsarter (planter). Slik sett er alternativet 2CE/2E et dårligere alternativ for 

naturtyper og flora. 2CG legger opp til et spenn over Ragsvatnet, mens 2CE/2E vil medføre et 

mindre spenn over dalen nærmere Ragstjørn. Begge alternativene vurderes som uheldige for 

fugler, da de er lagt på tvers av dalens lengderetning, som kanaliserer fugletrekket, en del 

lokale bevegelser av rovfugler og trolig innflygningskorridor for overvintrende sangsvaner. 

Samlet sett vurderes alternativ 2CE/2E som det minst gunstige alternativet for naturmangfold. 

Dette fordi alternativet er lagt nærmere fuglerike områder (Ragsvatnet og kulturlandskapet) 

og at det trolig vil medføre størst fugledød gjennom kollisjoner.  

 

5.2.1.5 Samlet belastning 

Nedenfor gis en vurdering av om tiltaket i seg selv eller sammen med andre eksisterende eller 

planlagte vassdrags- og energitiltak i området samlet kan påvirke forvaltningsmålene for en 

eller flere truede eller prioriterte arter og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper (§10 

i naturmangfoldloven).  

 

Naturmangfoldloven åpner for at det kan fastsettes forskrift som gir naturtyper status som 

utvalgt. Kystlynghei er en av flere viktige naturtyper som har fått denne status. Kystlynghei 

er en truet naturtype som ennå har relativt stor utstrekning i den ytre kystsonen i Rogaland, 

men som gradvis har blitt redusert gjennom gjødsling og oppdyrkning. I Sør-Rogaland er det 

er det flere energitiltak som vil berøre kystlynghei. Dette gjelder blant annet fire planlagte 

vindkraftverk på Høg-Jæren. En utbygging av disse vil medføre at viktige områder med 

kystlynghei blir redusert. Flere planlagte kraftledninger i distriktet vil også berøre 

kystlyngheier. Dette gjelder blant annet 132 kV Kartavoll – Opstad (Lyse), 420 kV Lysebotn – 

Fagrafjell (Statnett), Jærnettet (Lyse), Fagrafjell – Stokkeland (Lyse) m.fl. 

 

Foreliggende tiltak vil berøre ett område med kystlynghei med høyst en mast. Overkryssingen 

med liner vil gå på tvers av lokaliteten, med knappe 300 meter. Anleggsarbeid vil ellers kunne 

berøre vegetasjonen på lokaliteten. Det krysser i dag hele tre 132 kV ledninger parallelt med 

ny trasé, så området er i dag sterkt preget av kraftledninger. Den nye ledningen vil derfor 

utgjøre en liten del av det samlede inngrepsregimet på lokaliteten. Utbredelsesområdet for 

kystlynghei blir lite redusert som en følge av de samla tiltakene. Store arealer med kystlynghei 

får imidlertid redusert verdi på grunn av planlagte tiltak – og trolig også som en følge av 

gjødslingen i etterkant (gjelder vindparker). Dette betyr at tilstanden for kystlynghei i 

distriktet blir noe redusert, men vurderes ikke å bli vesentlig berørt.  

 

Det er ingen registreringer av prioriterte plante- eller viltarter knyttet til influensområdet. Fem 

truede arter, hubro (EN), grå buktkrinslav (VU), ask (VU), villeple (VU) og fossegrimemose 

(VU) vil imidlertid kunne bli berørt av utbyggingen.  

 

Fossegrimemose forekommer i Stølsvatnbekken, og her foregår det overvåking av bestanden 

som en følge av reguleringen av vassdraget. Forekomsten er ikke blitt redusert siden 

overvåkingen startet i 2003. Skulle det ryddes skog i båndleggingsbeltet der trasé 2C går over 
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Stølsvatnbekken, vil dette kunne redusere forekomsten. Lokaliteten ved Stølsvatnbekken og i 

Røyrdalen er de eneste kjente lokalitetene av denne arten i Rogaland fra de siste 40 årene. Det 

foreligger imidlertid noen eldre funn av arten i denne delen av fylket uten nøyaktig 

stedsangivelse. Da arten vokser på steder som er vanskelig tilgjengelige, må det antas at det 

kan finnes uoppdagete lokaliteter i fylket. Det legges til grunn at forekomsten i 

Stølsvatnbekken ikke vil bli vesentlig berørt. Bestanden kan imidlertid bli noe redusert, 

primært som en følge av habitatreduksjon dersom skogen over lokaliteten tas ut. Det er ikke 

faglig godt grunnlag til å vurdere hvor stor andel av individene i fylket dette vil utgjøre. I 

landssammenheng vil en slik forekomst være mer marginal. Det er 30+ funnsteder på 

Nordvestlandet, samt noen få lokaliteter i Hordaland. Tiltaket vil ikke medføre at 

forvaltningsmålene for arten blir påvirket og at tilstanden for arten i distriktet/fylket ikke blir 

vesentlig berørt. 

 

For grå buktkrinslav vil noen planter utgå ved valg av traséalternativ 2C. Arten er imidlertid 

ikke spesielt sjelden i Rogaland, med vel 30 kjente lokaliteter. Trolig er det i tillegg et betydelig 

antall uoppdagete funnsteder av arten i fylket. Slik sett vurderes det som marginalt for 

bestanden i fylket dersom to funnlokaliteter skulle utgå. Forvaltningsmålene for arten vil ikke 

bli påvirket og tilstanden for arten i distriktet/fylket vil ikke bli vesentlig berørt. 

 

Det ble registrert ask flere steder i båndleggingssonen under befaringen. De fleste funnene var 

småplanter, dvs. unge trær. En realisering av tiltaket vil medføre at ask blir ryddet i 

båndleggingssonen. Dette gjelder spesielt ved alternativ 2C. Ses Rogaland under ett, er arten 

tallrik og vidt utbredt. Uttak av noen få planter av ask vil ha liten betydning for bestanden 

lokalt, og knapt noen betydning for fylkesbestanden. Forvaltningsmålene for arten blir ikke 

påvirket, og tilstanden for arten i distriktet/fylket ikke blir vesentlig berørt. 

 

To planter av villeple vil utgå ved trasé 2C. Ytterligere en plante ble registrert i 

båndleggingssonen, ved Gilja, men her legges det til grunn at denne kan spares. Dette 

begrunnes med at planten vokser i et åpent kulturlandskap, og at den kun har en høyde på 

vel 2 meter. Fjerning av to planter av arten villeple vurderes å ha begrenset betydning for 

bestanden lokalt/ regionalt. De to plantene er i ferd med å utgå på grunn av gjengroing. Arten 

er relativt vanlig i fylket, selv om bestanden er på retur på grunn av gjengroing. Det er ikke 

kjent andre energi- eller vassdragstiltak i distriktet som vil berøre arten. Forvaltningsmålene 

for arten blir ikke påvirket, og tilstanden for arten i distriktet/fylket blir ikke vesentlig berørt. 

 

Det er planlagt andre tiltak som kan påvirke forekomsten av arten i to av de tre 

hubroterritoriene som kan bli berørt av en ny 132 kV ledning.  

 

I hubroterritoriet X1 er det planer om utbygging av Gilja vindkraftverk med tilhørende 

nettilknytning. Det er usikkert hvordan dette tiltaket vil påvirke hubroene i territoriet, da det 

er ingen kunnskap om reirplasser, hekkesuksess eller arealbruk. Opplysningene om hubro 

baserer seg på to funn av utfløyne unger fra de siste 20 årene. Det er ikke dokumentert at 

territoriet er okkupert pr. 2016, og lyttinger i 2015 gav ingen positive resultater. Det kan ikke 

utelukkes at de samlede planlagte og eksisterende energiinngrep kan få følger for territoriets 

ungeproduksjon. For å kunne gi sikre vurderinger om dette, er det nødvendig å ha kunnskap 

om reirplasser, bruken av reirplassene og om arealbruken til hubroene.  
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Territoriet X2 omfatter trolig arealer der ledningstrasé 2D føres over fjellet. Det er kjennskap 

til en gammel reirplass flere kilometer fra ledningstraseen, og det er opplysninger om at arten 

holder territoriet. Ut over det er det ingen opplysninger om hekking. Det er ikke kjent andre 

energiplaner som vil medføre forstyrrelse eller trusler mot dette territoriet. Det kan likevel 

ikke utelukkes at de samlede planlagte og eksisterende energiinngrep kan få følger for 

territoriets ungeproduksjon. For å kunne gi sikre vurderinger om dette, er det nødvendig å ha 

kunnskap om reirplasser, bruken av reirplassene og om arealbruken til hubroene. 

 

I det nordvestlige territoriet X3 planlegger Statnett bygging av en 420 kV ledning (Lyse – 

Fagrafjell) som vil gå gjennom deler av hekketerritoriet. I det samme området er det i dag flere 

andre kraftledninger, noe som betyr at det samlet vil kunne bli et potensielt betydelig 

kollisjons- og forstyrrelsesregime for hubroene. Det er vanskelig å vurdere om utbygging i 

dette området vil få betydning for hubroen som antas å være knyttet til området som 

hekkefugler. For å kunne gi sikrere vurderinger av dette, er det nødvendig å vite hvor 

reirplassene i territoriet ligger, bruken av disse og generell arealbruk for hekkefuglene.  

Dersom det er reirplasser som benyttes innenfor 1 km fra de planlagte og eksisterende 

kraftledningene, kan tiltakene samlet føre til økt dødelighet og/eller redusert ungeproduksjon. 

En stor konsentrasjon av kraftledninger (og tilhørende forstyrrelser med anleggsarbeid) i 

tilknytning til aktuelle reirområder vil være uheldig for dette paret. Da hubrobestanden i 

distriktet har en negativ utvikling, kan tiltakene samlet bidra til ytterligere negativ utvikling. 

Tiltakene vil imidlertid da være et av mange som bidrar til et negativt bestandsregnskap i 

distriktet. Dersom dette territoriet utgår som en delvis følge av de samlede inngrepene, vil 

dette bety at forvaltningsmålene kan bli påvirket. At de økologiske betingelsene også 

reduseres som en følge av tiltakene, kan ikke heller utelukkes. 

 

Tiltaket vil trolig ikke føre til at tilstanden og bestandsutvikling for arten i distriktet blir 

vesentlig berørt. Det er i dag minst 100 – 150 par hekkende hubro i fylket, og de virkningene 

vil høyst påvirke 3 par i influensområdet for tiltaket. De eksisterende kraftledningene i fylket 

utgjør et helt annet trusselregime for hubrobestanden enn det aktuelle tiltaket. Det er ikke 

mulig å vurdere disse tiltakenes påvirkning på bestanden, men det er sannsynlig at flere 

hubroer som årlig omkommer pga. kollisjon og elektrokusjon i fylket. Trolig har dette en viss 

betydning for artens negative bestandsutvikling i fylket, men også andre faktorer virker inn 

her. I tillegg kommer planlagte og eksisterende vindkraftverk og kraftledninger i distriktet, 

spesielt sør i fylket, som berører hubrobestanden i fylket. Det vurderes som sannsynlig at den 

samlede belastningen av alle eksisterende og planlagte energitiltak i fylket påvirker 

forvaltningsmålene for hubro i fylket og at disse har en vesentlig virkning på hekke- og 

rekrutteringsbestanden for hubro i fylket – og regionalt. Med dette menes at tilstanden for 

hubrobestanden i fylket trolig ville ha vært bedre uten disse energitiltakene.  

 

5.2.1.6 Riving av ledninger 

En ny 132 kV forbindelse vil på sikt legge til rette for at de to eksisterende ledningene mellom 

Gilja og Oltedal kan rives. Dette vil kunne gi positive gevinster for en del av naturmangfoldet 

som blir berørt av den omsøkte 132 kV ledningen.  

 

Riving vil på kort sikt bety lite for naturtyper. Ledningene er i dag i stor grad lagt over dyrka 

mark, og arealkategoriene vil neppe bli endret dersom ledningene rives her. Dette gjelder også 

i stor grad for andre treløse arealer som ledningene går over. Der ledningene i dag går gjennom 
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skog, vil det imidlertid på sikt være et potensial for at skogen kan utvikle seg til viktige 

naturtyper. Trærne blir i dag rutinemessig tatt ned i en 30-40 meter ryddegate der de to 

ledningene går parallelt. Dette betyr i praksis at denne ryddegaten ikke har noen verdi som 

naturtype, da skogen ikke får utvikle seg. Med en riving av ledningene vil dette kunne endre 

seg. Småplanter av lokale treslag vil raskt etablere seg i den gamle ryddegaten, og skog vil 

etter hvert utvikle seg her. Dette vil skje gjennom en suksesjon, der pionersamfunn først vil 

etablere seg. På lengre sikt, dvs. flere titalls år, vil skogen kunne utvikle seg til å bli gammel. 

Det er i denne fasen at skogen kan ha utviklet seg til viktige naturtyper, dersom den får stå. I 

områder mellom Dirdal og Oltedal vil dette kunne føre til at noen av de viktige naturtypene 

som er registrert her vil kunne utvides til større områder. Ryddebeltet for den planlagte 132 

kV ledningen vil imidlertid til dels sperre for utvikling av større, sammenhengende områder 

med viktige naturtyper. Dette gjelder spesielt dersom traseen gjennom Røyrdalen velges. 

Etablering av 132 kV ledningen vil medføre at flere viktige naturtyper blir redusert gjennom 

uthogging av hogstgater. Riving av 50 kV ledningene vil på sikt til en viss grad kunne oppveie 

de negative konsekvensene for naturtyper, men neppe helt. Dette begrunnes med at rivingen 

av ledningene i stor grad berører arealer med dyrka mark, mens ny 132 kV ledning i større 

grad er lagt i skog. 

 

Vurderingene for naturtyper vil i stor grad gjelde også for planter. De viktigste plantene som 

er registrert i influensområdet for 132 kV ledningen, er arter knyttet til eldre skog. Det er 

kombinasjonen av eldre skog, nordvendte lier og fuktig, oseanisk klima som er grunnlaget for 

etableringen av mange av rødlisteartene og ansvarsartene som er registrert i området. Noen 

av ansvarsartene, som gullhårmose, lyngtorvmose, vingemose m.fl., har også bra forekomster 

i eksisterende ryddegate. Det er imidlertid sannsynlig at dette er forekomster som har blitt 

gradvis redusert gjennom redusert livsmiljø. Opphør av hogst i ryddegatene vil på sikt kunne 

gi store endringer i vegetasjonens sammensetning. På kort sikt må det forventes at hogstgatene 

gror igjen med småplanter av stedegne treslag, som bjørk, furu, ask, rogn, selje m. fl, samt 

andre pionertarter. I en tidlig fase, dvs. de første årene, vil det kunne etableres tett småskog. 

Dette kan være uheldig for noen av de plantene som vokser her i dag. Etter hvert som 

suksesjonen skrider frem, vil skog gradvis overta. På lengre sikt forventes det at bjørk vil 

overta som det dominerende treslaget, da dette treslaget synes å være best tilpasset det miljø 

som finnes i området. Det kan imidlertid forventes lokal dominans av andre treslag, blant 

annet ask, rogn, furu og selje. 

 

Samlet sett vurderes de to eksisterende ledningene å gi større negative virkninger for fugler 

generelt sammenlignet med den nye ledningen. Dette begrunnes med at linene er tynnere (= 

økt kollisjonsfare), at de i større grad er lagt i kulturlandskapet (mer fugler), at de utgjør 

elektrokusjonsfare. Riving vil imidlertid kunne slå forskjellig ut for ulike fuglegrupper. Fugler 

knyttet til kulturlandskapet vil i størst grad begunstiges av rivingen, da to potensielle 

kollisjons- og elektrokusjonsledninger utgår. For arter som er knyttet til høyereliggende 

områder, som kongeørn og ryper, vil det være mindre forskjeller. Dersom trasealterativ 2D 

velges, vil denne uansett kunne ha større negative virkninger for fjellarter enn det som 

oppveies av rivingen. For fugler som er knyttet til våtmarker i dalgangene, vil rivingen av 

ledningene i dalgangen Dirdal – Gilja trolig være mest gunstig. Likevel vil ikke rivingen få 

betydning for de to viktigste områdene for våtmarksfugl i Oltedal.  

 

Riving av eksisterende ledninger vil i liten grad bety noe for viktige pattedyrområder. 

Ledningene har stått såpass lenge at de neppe fungerer som barrierer for bevegelsene av 
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hjortedyrene i området. Det er kjent å være betydelige bevegelser av rådyr og hjort på tvers av 

ledningene flere steder i området. 

 

5.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Kraftledningens mastefester og transportveier kan komme i direkte konflikt med 

kulturminner. For kraftledninger kan direkte konflikt med fredete kulturminner i de fleste 

tilfellene unngås ved tilpasning av trase og masteplasser.  

 

Kulturminner eldre enn år 1537 er automatisk fredet, og utbygger plikter før byggestart å 

bekoste kulturfaglige undersøkelser av prosjektet iht. kulturminnelovens §9. Det viktigste 

avbøtende tiltaket er god traseplanlegging, samt tilpasning av masteplasser og mastehøyder. 
 

Jæren er trolig det området i landet hvor det er tettest forekomst av kulturminner pr. 

arealenhet. Et stort antall kulturminner er registrert i de kommunene som blir berørt. Dette 

gjelder kulturminner fra alle perioder, og representerer vesentlige kulturminneverdier. Det er 

også et stort potensiale for funn av hittil ikke kjente kulturminner under bakken. Blant 

kommunene i Rogaland topper Hå kommune listen over antall registrerte kulturminner. Også 

Gjesdal og Sandnes har et høyt antall registrerte kulturminner. 

 

Langs de ulike trasealternativene er det avgrenset totalt 11 ulike kulturmiljø (tabell 5.7), 

hvorav hvert av disse kan ha flere enkeltstående kulturminner innenfor grensene.  

 

Tabell 5.7. Oversikt over berørte kulturmiljø med verdisetting. 

Navn Kulturminneverdi 

KM 1 Gilja Middels 

KM 2 Fladen Middels til stor 

KM 3 Lindeland Stor 

KM 4 Fredheim Middels til stor 

KM 5 Frøyland Stor 

KM 6 Steinskog Liten 

KM 7 Holmen Liten til middels 

KM 8 Dirdal Stor 

KM 9 Dirdalsstranda Middels 

KM 10 Yleskog Middels til stor 

KM 11 Rage Middels til stor 
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Figur 5.22. Oversikt over verdisatte kulturmiljø i tiltaks- og influensområdet. 
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Kulturmiljø 1 Gilja 

Gilja ligger øst for Dirdalsåna på gården Dirdal gnr. 78 innerst i Dirdal i Gjesdal kommune. 

Kulturmiljøet består av flere gårdstun med til sammen 10 SEFRAK registrerte bygg. En vei 

knytter gårdstunene sammen og sannsynligvis har det her gått en ferdselsvei langt tilbake i 

tid. To av SEFRAK-bygga er fjernet eller var en ruin på registreringstidspunktet. De andre 

byggene er vurdert som verneklasse C. Et av de registrerte byggene er et jærhus, Hansahuset 

bnr. 69 gnr. 23, og er bygget før 1880 (SEFRAK 1122 303 50). Bygget er et av 15 Jærhus som er 

igjen i Gjesdal kommune, og er omtalt i kommunens kulturminneplan. 

 

 

 
Figur 5.23. SEFRAK-registrert våningshus og fjøs fra siste del av 1800-tallet på Gilja gnr. 69 bnr. 8 

(SEFRAK 1122 303 47 og 48). 

 

Det er registrert en gravhaug i dyrka mark sør for kulturmiljøet, Askeladden id 14474. I vest 

ligger også en gravhaug som er det siste synlige kulturminnet igjen av et større gårdsanlegg 

som har hatt minst seks gravhauger og fire tufter, Askeladden id 14475. Det er gjort en rekke 

gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra gravhauger fra jernalder 

gjort enten i forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. 

 

Området er preget av det moderne jordbrukslandskapet med store dyrka flater, lange 

sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun. Det er en mindre rest av et eldre 

kulturlandskap med flere kulturhistoriske spor ned mot Dirdalsåna. Her går en tydelig 

kjerrevei i marka fra gården gnr. 69 bnr. 8 og ned til Dirdalsåna. Det er sannsynligvis et vad 

over elven her. 

 

Kulturmiljø 2 Fladen 

Fladen ligger på en flate bratt opp for Gilja bak Busteberget ca. 215 moh. på gården Steinskog 

gnr. 76 i Dirdal i Gjesdal kommune. Av nyere tids kulturminner er det rester etter et 

gårdsanlegg som skal ha blitt fraflyttet i 1701. Det er uvisst når stedet ble tatt i bruk og det er 

derfor usikkert hva som er tufter fra nyere tid og hva som kan være forhistoriske tufter.  

 

Gårdsanlegget er registrert med fem enkeltminner. Disse er vurdert til å være fra forhistorisk 

tid, to gardfar, en hustuft og to rydningsrøyser, Askeladden id 133711. Det er ikke gjort 

gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården Steinskog. 
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Figur 5.24. Hustuft på Fladen med utsikt mot Høgsfjorden og Dirdal.  

 

Kulturmiljø 3 Lindeland 

Lindeland ligger på en terrasseflate mellom fv. 45 og Dirdalsåna på gården Dirdal gnr. 78 i 

Dirdal. Det er et gårdstun uten SEFRAK-registrerte bygninger innenfor kulturmiljøet.  

 

Når det gjelder automatisk fredede kulturminner finnes et gårdsanlegg fra jernalder, hvor en 

hustuft og to gravrøyser ble faglig undersøkt i 1928, med funn av bl.a. spannforma leirkar og 

korsforma spenne fra folkevandringstid (S5020 og S5021). Den gjenværende delen av anlegget 

består av 14 enkeltminner, geil, gravrøyser, hustuft og rydningsrøyser, Askeladden id 4653. 

Det ligger en rest av en gravhaug i gårdstunet øst for gårdsanlegget, Askeladden id 71833. I 

2007 ble det utført en arkeologisk registrering sørøst for gårdsanlegget. Det ble da påvist 

bosetningsspor fra bronsealder – jernalder i form av kokegroper og stolpehull, Askeladden id 

114122. Disse funnene ligger under dyrka mark og er ikke synlige. Det er gjort en rekke 

gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra gravhauger fra jernalder 

gjort enten i forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. 

 

Gårdsanlegget er et av åtte prioriterte fornminner i Gjesdal kommune. Det er et særlig godt 

eksempel på et gårdsanlegg fra eldre jernalder. 
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Figur 5.25. Flyfoto av gårdsanlegg hvor en tydelig ser gravhauger, geil og tuft. I nord står mast til 

eksisterende kraftledning. 

 

Det er en rest av eldre kulturlandskap mellom veg og moderne jordbrukslandskap med store 

dyrka flater, lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun.  

 

Kulturmiljø 4 Fredheim 

Fredheim ligger langs fv. 45 og vest for Dirdalsåna på Fredheim på gården Dirdal gnr. 78. 

Området har et gårdstun uten SEFRAK-registrerte bygninger sørvest for fv. 45 og Dirdalsåni.  

 

Når det gjelder automatisk fredede kulturminner finnes en rydningsrøyslokalitet fra jernalder 

med åtte rydningsrøyser, Askeladden id 24284 sør for fv. 45. Kulturminnet ligger på en 

terrasse hvor området nedenfor er mye forstyrret av nye tiltak. Fire kulturminner med 

uavklart vernestatus, et røysfelt og to gravrøyser, Askeladden id 71832, 61156, 64652 og 4654. 

Alle er sannsynligvis dyrka bort og fjerna i nyere tid. Rester av disse kulturminnene kan ligge 

under den dyrka marka. I 2017 er det gjort en nyregistrering av et røysfelt på nordøstsiden av 

fv. 45 med åtte gravrøyser, to rydningsrøyser, en røys og en steinring, alle sannsynlig datert 

til jernalder, Askeladden id 224906. 

 

Det er gjort en rekke gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra 

gravhauger fra jernalder gjort enten i forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. 
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Figur 5.26. Fredheim, foto mot nordøst. Røysfeltet ligger i forkant av mastene.  

 

Kulturlandskapet er typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, 

lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun.  

 

Kulturmiljø 5 Frøyland 

Frøyland ligger midt i Dirdal mellom Vegmuseet i nord og Dirdal skole i sør på gården Dirdal 

gnr. 78. Det er ikke registrert nyere tids kulturminner i kulturmiljøet.  

 

Det finnes fem automatisk freda kulturminner, hvorav et stort gårdsanlegg med 131 

enkeltminner, rydningsrøyser, gravrøyser, tuft, geil og gardfar fra jernalder, Askeladden id 

71829 og et større gravfelt fra jernalder med 28 enkeltminner, Askeladden id 34134. Det er i 

tillegg registrert to kulturminner med uavklart vernestatus og et som er fjernet. Det er gjort en 

rekke gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra gravhauger fra 

jernalder gjort enten i forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. Frøyland, 

Askeladden id 71829, er det største forminnefeltet i Gjesdal og er et av åtte prioriterte 

forminner kommunen har valgt ut for skjøtsel og tilrettelegging.  
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Figur 5.27. Flyfoto av registrerte automatisk freda kulturminner på Frøyland. Gårdsanlegg, Askeladden 

id 71829 i nordvest. 

 

Tabell 5.8. Registrerte kulturminner på Frøyland i Askeladden 

Askeladden id Kulturminne Vernestatus 

24286 Gravminne AUT 

34134 Gravfelt AUT 

43972 Rydningsrøyslokalitet AUT 

64650 Rydningsrøyslokalitet AUT 

71829 Gårdsanlegg AUT 

14476 Gravminne UAV 

218327 Ukjent UAV 

4652 Gravminne FJE 

 

Kulturmiljøet har en rest av eldre kulturlandskap mellom maskindyrka flater. 

Kulturlandskapet er ellers typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka 

flater, lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun. 

 

Kulturmiljø 6 Steinskog 

Steinskog ligger øst for Dirdalsåna og kulturmiljø 5 Frøyland på gården Dirdal gnr. 78. Av 

nyere tids kulturminner finnes et gårdstun med tre SEFRAK-registrerte bygninger, et fjøs fra 

midten av 1800-tallet (SEFRAK 1122 303 55) og en løe fra slutten av 1800-tallet (SEFRAK 

122 303 67). Alle er vurdert som verdiklasse C. Våningshuset på gården er revet. De fleste av 

bygningene er sannsynligvis yngre enn 1900-tallet.  

 

Det er registrert et automatisk fredet kulturminne, en hustuft med uavklart vernestatus vest 

for Dirdalsåna, Askeladden id 24069, øst for kulturmiljøet. Det er gjort en rekke 
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gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra gravhauger fra jernalder 

gjort enten i forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. 

 

Kulturlandskapet er typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, 

lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun. 

 

Kulturmiljø 7 Holmen 

Holmen ligger på en holme mellom to elvearmer i Dirdalsåna på gården Dirdal gnr. 78. Av 

nyere tids kulturminner inneholder kulturmiljøet to gårdstun med et SEFRAK-registrert 

våningshus (SEFRAK 1122 303 59). Bygningen er vurdert som verdiklasse C. De fleste av 

bygningene er sannsynligvis yngre enn 1900-tallet. Kulturlandskapet er karakterisert av det 

moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, lange sammenhengende steingjerder 

og enkeltliggende gårdstun. 

 

Av automatisk fredede kulturminner finnes en hustuft, sannsynligvis fra forhistorisk tid, 

Askeladden id 44173. Det er registrert et kulturminne, en hustuft med uavklart vernestatus 

sør for kulturmiljøet, Askeladden id 44180. Det er gjort en rekke gjenstandsfunn fra 

forhistorisk tid på gården, de fleste er funn fra gravhauger fra jernalder gjort enten i 

forbindelse med utgraving eller levert inn som løsfunn. 

 

Kulturmiljø 8 Dirdal 

Dirdal ligger midt i Dirdal på gården Dirdal gnr. 78 i Gjesdal kommune. 

 

Av nyere tids kulturminner er Dirdal kirke fra 1903. Det har ikke stått noen kirke på dette 

stedet før eller i Dirdal, da Dirdal sognet til sognene Høle, Forsand og Strand. Dirdal kirke er 

ikke listeført. 

 

Rundt 350 meter nordøst for kirken er det reist en minnestøtte over de som falt i kampene 

under 2. verdenskrig i aprildagene i 1940. Krigshandlingene i Rogaland i april 1940 foregikk i 

stor grad i Gjesdal etter at Sola flyplass og Egersund ble overtatt og kontrollert av tyske styrker. 

Det norske forsvaret ble da satt opp i Oltedal og Dirdal som fikk en sentral plass i kampene. 

 

   
Figur 5.28. Dirdal kirke og minnestein over de falne i kampene i april 1940.  
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Det er registrert et rydningsrøysfelt fra jernalder med seks enkeltminner, Askeladden id 

664651, samt en gravrøys øst for kirken, Askeladden id 71831. 

 

Kulturlandskapet er typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, 

lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun. Rest av eldre 

kulturlandskap mellom maskindyrka flater. 

 

Kulturmiljø 9 Dirdalsstranda 

Dirdalstranda ligger ved sørenden av Høgsfjorden helt nord i Dirdal på gården Dirdal gnr. 78. 

 

 
Figur 5.29. Flyfoto av registrerte kulturminner på Dirdalstranda. Meldepliktig etter kml § 25, 

Annet SEFRAK- bygg,  Ruin eller fjernet objekt. 

 

Det er registrert flere gårdstun med til sammen 11 SEFRAK-registrerte bygninger i 

kulturmiljøet, hvor av tre er fjernet eller var ruin på registreringstidspunktet. Alle er vurdert 

til verdiklasse C. Ei rekke på ni naust og fritidsboliger ved kaien i Dirdal er regulert til 

bevaringsverdig bebyggelse. Ingen av disse er registrert i SEFRAK. 

 

Det er en rekke registrerte kulturminner fra forhistorisk tid på Dirdalsstranda. De fleste av 

disse er fjernet enten ved utgraving eller ved nyere dyrkningsaktivitet. Det ligger to 

automatisk freda kulturminner igjen på flaten, to gravfelt med to gravrøyser hver, Askeladden 

id 44178 og 34135. I 1902 skal det ha vært minst 35 gravrøyser på flaten. En stor del av dette 

var fjernet før 1965. I 2007 ble et område rett vest for Dirdalsåna undersøkt av Arkeologisk 

museum i Stavanger. Det ble da påvist spor etter tre treskipa hus fra folkevandringstid og en 

rekke kokegroper, Askeladden id 133758.  
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Tabell 5.9. Registrerte kulturminner i Askeladden 

Askeladden id  Kulturminne Vernestatus 

34135 Gravminne AUT 

44178 Gravfelt AUT 

24283 Gravfelt FJE 

24285 Gravminne FJE 

34133 Rydningsrøyslokalitet FJE 

64649 Gravminne FJE 

71830 Gravfelt FJE 

71834 Funnsted FJE 

97693 Kokegroplokalitet FJE 

133758 Bosetning-aktivitetsområde FJE 

 

Kulturlandskapet er typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, 

lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun.  

 

Kulturmiljø 10 Yleskog 

Yleskog ligger i nordenden av Yleskogvatnet sørvest for Litla Husafjellet over 400 moh. på 

gården Dirdal gnr. 78 i Gjesdal kommune. Det er flere tufter sannsynlig fra nyere tid som etter 

tradisjonen er stølstufter til de tre største gårdene i Dirdal. Kulturlandskapet i området består 

av utmark. 

 

Av automatisk fredede kulturminner finnes et mulig gårdsanlegg fra forhistorisk tid, med 11 

enkeltminner, seks hustufter og fem rydningsrøyser, Askeladden id 53703. 

 

Kulturmiljø 11 Rage  

Rage ligger ca. 2 km øst for Oltedal mellom Migandfjellet og Øykjafjellet på gården Rage gnr. 

36. 

 

Mellom Ragsvatnet og Ragstjørna ligger Rage bru som er en steinvelvbru fra 1900. Brua ble 

bygd som en del av veganlegget Rage – Dirdal som knyttet Dirdal til det øvrige vegnettet i 

Rogaland. Før denne forbindelsen kom på plass måtte man ta rutebåt inn til Dirdal. I 1959 ble 

det bygd ny betongbru rett sørøst for gamle Rage bru og trafikken ble flyttet over på denne. 

Langs fv. 45 i Røyrdalen noe øst for Rage bru er det rester etter den eldre vegen til Dirdal. Ved 

Rage bru ligger et gårdstun med et SEFRAK-registrert våningshus som er revet.  
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Figur 5.30. Rage bru mot vest. Eksisterende ledningsnett i bakgrunnen.  

 

Det er ingen registrerte automatisk fredede kulturminner i kulturmiljøet. Det er ikke gjort 

gjenstandsfunn fra forhistorisk tid på gården. 

 

Kulturlandskapet er typisk for det moderne jordbrukslandskapet, med store dyrka flater, 

lange sammenhengende steingjerder og enkeltliggende gårdstun. 

 

5.3.1.1 Konsekvensvurdering 

Eksisterende ledninger går i dag til dels midt i Dirdal og er godt synlig i landskapet. 

Ledningene krysser flere kulturmiljø (KM 1 Gilja, KM 3 Lindeland, KM 4 Fredheim, KM 5 

Frøyland og KM 8 Dirdal). På Fredheim, Frøyland og Dirdal krysser også ledningene 

automatisk freda kulturminner, Askeladden id 224906, 71829, 43972 og 64651. 

 

En ny 132 kV ledning vil, avhengig av alternativ, berøre ulike kulturmiljøer langs traseene. 

Tabell 5.10-5.11 oppsummerer omfang og konsekvens for de enkelte kulturmiljø for alternative 

delstrekninger. Delstrekning 3 og 4A er slått sammen i tabellen da de er eneste alternativ fra 

nordsiden av Ragstjørna og inn til Seldalsheia.  
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Tabell 5.10. Omfang og konsekvens kulturminner og kulturmiljø – delstrekning 2C, 2D og 2CG 

Kulturmiljø Verdi 2-C 2-D  2CG 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1, Gilja Middels Middels 

negativt  

Middels 

negativ (--) 

    

2, Fladen Middels 

til stor 

Middels 

til stort 

negativt 

Stor negativ 

(---) 

    

3, Lindeland Stor Middels 

negativt 

Middels til 

stort negativ 

(--/---) 

    

4, Fredheim Middels 

til stor 

Middels 

negativt 

Middels 

negativ (--) 

    

5, Frøyland Stor Middels 

til stort 

negativt 

Stor negativ 

(----) 

    

6, Steinskog Liten Liten 

negativ 

Liten 

negativ til 

ubetydelig (-

/0) 

Lite 

negativt 

Liten negativ til 

ubetydelig (-/0) 

  

7, Holmen Liten til 

middels 

Liten 

negativ 

Liten 

negativ (-) 

Lite 

negativt 

Middels negativ 

(--) 

  

8, Dirdal Stor Middels 

negativt 

Middels til 

stort negativ 

(--/---) 

Lite 

negativt 

Middels negativ 

(--) 

  

9, 

Dirdalsstranda 

Middels Lite til 

middels 

negativt 

Lite negativ 

(-) 

    

10, Yleskog Middels 

til stor 

  Lite 

negativt 

Liten til middels 

negativ (-/--) 

  

11, Rage Middels 

til stor 

  Middels 

negativt 

Middels negativ 

(--) 

Liten 

negativ 

Liten til 

middels negativ 

(-/--) 

Samlet 

konsekvensvurdering 

Middels negativ (--) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 
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Tabell 5.11. Omfang og konsekvens kulturminner og kulturmiljø – delstrekning 2CE, 2E, 3 og 4A 
Kulturmiljø Verdi 2CE 2E  3 og 4A 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1-9 Flere        

11 Rage Middels 

til stor 

Middels til 

stor negativ 

Stor negativ 

(---) 

Middels  Middels negativ 

(--) 

Intet Ubetydelig 

(0) 

Samlet 

konsekvensvurdering 

Stor negativ (---) Middels negativ (--) Ubetydelig (0) 

 

Det er også vurdert mulige konsekvenser ved å etablere riggplasser med tilhørende 

anleggsveier. Med unntak av en riggplass er alle vurdert til å ha ubetydelig konsekvens for 

kulturminner og kulturmiljø. En rekke av riggplassene er allerede opparbeidet. Riggplass 3 på 

Monane er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 

Riggplassen ligger ca. 20 meter nord for KM 4 Fredheim på et innmarksbeite hvor området er 

mye omrotet av nyere jordbruksaktivitet. Det er lite til middels potensial for funn av 

automatisk freda kulturminner.  

 

5.3.1.2 Samlet vurdering 

Det er relativt små forskjeller mellom de ulike alternativene for fremføring av den nye 132 kV 

ledningen. Alternativene berører alle i ulik grad til sammen 10 kulturmiljø.  

 

Frem til Frøylandsbekken nordvest for KM 5 Frøyland i Dirdal er 2C eneste alternativ fra Gilja. 

Herfra og til Ragsvatnet er det to alternativ videre; 2C langs Røyrdalen til Ragsvatnet og 2D 

over Husafjellet/Morkafjellet til Ragsvatnet. På denne strekningen er 2C vurdert til å ha noe 

større negativ konsekvens enn 2D da den berører flere kulturmiljø i Dirdal. 

 

Langs og over Ragsvatnet er alternativ 2CG i større avstand (300-600 m) til KM 11 Rage enn 

både alternativ 2D, 2CE og 2E. Alternativ 2CE kommer her i nærføringssonen (0-90 m) med 

stor negativ konsekvens mens alternativ 2D og 2E er i nærvirkningsonen (90-300 m) med 

middels negativ konsekvens.  

 

Fra Ragstjørna og inn til Seldalheia er det kun et alternativ (3 og 4A). Denne 

ledningstrekningen berører ikke kjente kulturmiljø inn til tilknytningspunktet til eksisterende 

ledning.  

 

Alle ledningsalternativ (2C, 2D, 2E, 3 og 4A), (2C, 2CG, 3 og 4A) og (2C, 2D, 2E, 3 og 4A) er 

vurdert å gi middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.  

 

Alternativ 2C, 2D, 2E, 3 og 4A er likvel vurdert som best fordi den berører færre kulturmiljø i 

Dirdal og er i stor avstand til eneste kjente kulturmiljø på fjellet, KM 10 Yleskog. Dårligst 

alternativ er 2C, 2CE, 2E, 3 og 4A som berører flest kulturmiljø i Dirdal og kommer i 

nærføringssonen til KM 11 Rage med stor negativ konsekvens. Det er likevel relativ liten 

forskjell på alternativene. 
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Tabell 5.12. Konsekvenser og rangering for de ulike strekninger. 

Traséalternativ Konsekvens Kommentar 

2C, 2CG, 3 og 4A Middels negativ (--) 

Berører 10 kulturmiljø. Størst negativ konsekvens for KM 2 

Fladen og KM 5 Frøyland med stor negativ konsekvens (---). 

Berører også flest kulturmiljø i Dirdal hvor ledningen gir middels 

til stor (--/---) negativ konsekvens for KM 8 Dirdal. Liten negativ 

konsekvens (-) for KM 11 Rage. 

2C, 2CE, 2E, 3 og 4A Middels negativ (--) 

Berører 10 kulturmiljø. Størst negativ konsekvens for KM 2 

Fladen og KM 5 Frøyland og KM 11 Rage med stor negativ 

konsekvens (---). Berører også flest kulturmiljø i Dirdal hvor 

ledningen gir middels til stor (--/---) negativ konsekvens for KM 8 

Dirdal. 

2C, 2D, 2E, 3 og 4A Middels negativ (--) 

Berører 10 kulturmiljø. Størst negativ konsekvens for KM 2 

Fladen og KM 5 Frøyland med stor negativ konsekvens (---). 

Berører færre kulturmiljø i Dirdal óg er i stor avstand til eneste 

kjente kulturmiljø på fjellet, KM  10 Yleskog med liten til middels 

(-/--) negativ konsekvens. Middels negativ konsekvens (--) for 

KM 11 Rage. 

 

Det er et potensiale for ytterligere funn av kulturminner i området. I områder med bratte og 

høyereliggende fjellparti vurderes potensialet som mindre. Det samme gjelder områder som 

er opparbeidet eller omrotet av nyere aktivitet. Figur 31 viser områder hvor det er vurdert et 

middels til stort potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner.  
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Figur 5.31. En vurdering av tiltaksområder som har middels til høyt potensial for funn av automatisk 

freda kulturminner (markert med blå ringer). 

 

5.4 FRILUFTSLIV OG REISELIV/TURISME 

Kraftledninger vil kunne forringe opplevelsesverdiene for friluftslivsinteressene, særlig i 

områder som fra før er lite berørt av tekniske inngrep. Dette avhenger foruten av områdets 

karakter også av hvor skånsomt ledningen er tilpasset landskapet.  

 

Uansett om ledningen legges i en godt landskapstilpasset trase, kan ledningen framstå som et 

uønsket fremmedelement i uberørt natur eller områder med få tekniske inngrep fra før. Også 

i nærfriluftsområder, som lokalbefolkningen bruker ofte, vil noen oppleve at en ny 

kraftledning forringer opplevelsesverdien – selv om disse områdene ofte ikke er inngrepsfrie 

fra før. 

 

En kraftledning kan påvirke reiseliv og turisme ved at landskapsinntrykk og opplevelsesverdi 

endres i negativ retning. Dette kan igjen gi utslag i reduserte inntekter for reiselivsbedrifter og 

turistnæring. I hvor stor grad reiselivsnæringen i et område eventuelt kan bli påvirket er 

usikkert, og avhenger av en rekke faktorer. Den delen av næringen hvor risikoen for negative 

virkninger er størst, er sannsynligvis de bedriftene som baserer seg på landskapsopplevelser, 

naturinntrykk og uberørt natur. Det kan også tenkes at utleie og salg av fritidsboliger og hytter 

eller hyttetomter kan påvirkes negativt ved nærføring av en kraftledning. Det foreligger ingen 

undersøkelser som tilsier at bygging av en kraftledning reduserer omfanget av reiseliv og 

turisme i en region. 

 

De viktigste friluftsområdene i influensområdet er turområdene rundt Bynuten og 

Selvikstakken. I dette fjellpartiet er det et omfattende sti-nettverk, og det foreligger 

rutebeskrivelser av fem forskjellige rundturer som går inn til områdene. Samtlige av disse har 
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utgangspunkt fra Søredalen. Bynuten er den høyeste toppen i Sandnes kommune med sine 

671 m.o.h. Traseen mellom Rage og Seldalsheia vil alle gå gjennom landskap som er gitt 

middels verdi og berøre viktige friluftsområder som ikke er sikret til friluftsformål, jfr. 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. 

 

 
Figur 5.32. Utsyn mot fjellområdet ved Bynuten. 

 
Figur 5.33. Fjellområdene nord for tiltaksområdet er viktige turområder, og det markerte området 

inkluderer flere ulike turstier/rundturer med utgangspunkt i Søredalen. 
 

Ved Madlandsheiene og Vådlandsknuten er det også et omfattende nettverk av merkede 

turstier. Fra Madland går det en tursti forbi Longatjørn og videre nordover. Den passerer vest 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 82 av 130  

for Videmyr og Stølsvatnet før den stuper nedover mot Dirdal. Stien blir relativt mye benyttet. 

Tilsvarende går en sti ned til Gilja fra fjellområdene mellom Madland og Dirdal. Denne er 

skiltet og plassert ved en parkeringsplass som benyttes både av laksefiskere og turfolk. 

 

I tillegg til de inntegnete DNT-løypene går det to øvrige merkede turstier fra dalen mellom 

Gilja og Dirdal og videre opp til fjellet. Det er noe moderat bruk av disse stiene, og at de i stor 

grad blir benyttet av lokalkjente. Det er ingen registrerte, statlig sikra friluftsområder nær 

tiltaksområdet. 
 

 

Turløypenett i områdene rundt Madlandsheia/ 

Vådlandsknuten. To av turstiene går fra/til 

planområdet ved Dirdal og Gilja. Kart fra Den 

Norske Turistforenings nettside www.ut.no. 

 

En av innfallsportene til stinettverket rundt 

Vådlandsknuten/ Madlandsheia er ved Gilja, 

nær tiltaksområdet. 

 

Det drives også en del jakt i området. Av hjortevilt blir det i Gjesdal kommune skutt flest rådyr, 

der årlige fellingstall ligger på rundt 50 dyr. For elg er tallene enda mer beskjedne, da det totale 

fellingstallet i kommunen var hhv to og seks dyr i 2014 og 2015. I tillegg til private jaktvald 

disponerer Stavanger og Rogaland JFF et terreng som det selges jaktkort via Inatur, med en 

kvote på seks rådyr i tillegg til småvilt. Deler av dette området ligger innenfor planområdet. 

 

Dirdalselva, som renner ut i Frafjorden ved Dirdal, er lakseførende. Elva har de senere år blitt 

populær, da laksebestanden har tatt seg betydelig opp grunnet forbedret vannkvalitet. I 2015 

ble det solgt 1481 døgnkort på den lakseførende strekningen fra Giljajuvet til sjøen. I tillegg til 

dette kommer sesongkort (75 stk) og grunneierkort. I 2016 viste den totale innrapporterte 

fangsten et antall på 1301 laks og 106 sjøørret. Fv. 45 går nært inntil og parallelt med elva langs 

hele Dirdalen. Elva besøkes nok først og fremst fordi selve utøvelsen av fisket er attraktivt, 

snarere enn omgivelsene rundt. Ved Gilja er det blant annet tilrettelagt parkeringsplass for 

fiskere med informasjon om de ulike sonene i elva (figur 5.34). Som sportsfiskeelv har området 

kvaliteter som det ikke finnes mange andre alternativer til i regionen, men den er samtidig 

ikke unik i sitt slag. Elva vurderes derfor således isolert sett å ha middels til stor verdi for 

friluftsliv. 

 

Utover Dirdalselva er det ørret i de fleste innsjøer i regionen. Tilgangen til fiske varierer fra 

innsjø til innsjø, men eksempelvis er det fritt fiske i Trodlabergtjørna som er beliggende ved 

tiltaksområdet mellom Grytefjellet og Flatafjellet/Bynuten. 

 

http://www.ut.no/


Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 83 av 130  

 
Figur 5.34. Parkeringsplass nær Dirdalselva ved Gilja, med informasjon om fiskeregler i vassdraget. 

 

Det er ingen reiselivsbedrifter som er beliggende i tiltakets influensområde og som kan sies å 

bli berørt av tiltaket. Dirdalselva kan ha en viss betydning for regionalt friluftsliv. Årlig antall 

laksefiskere i elva er om lag 400. Elva ligger lett tilgjengelig fra Sandnes og Stavanger, og kan 

således benyttes av et stort antall mennesker også til kortere dagsturer. Den har dermed en 

viss betydning for regionalt reiseliv selv om de fleste reiser nok begrenses til dagsturer.  

 

Giljastølen er en større hytteby beliggende ca 2,5 km nord for planlagt ledningstrasé. I tillegg 

til et etablert hyttefelt innehar området skitrekk, utleiehytter, campingplass og ellers gode 

bade- og turmuligheter. Giljastølen med dets tilbud innenfor friluftsliv og reiseliv er utenfor 

tiltakets influensområde og er derfor ikke nærmere vurdert. 

 

5.4.1.1 Konsekvensvurdering 

Delstrekning 4A, 3C og 3 

Fjellområdene nord for ledningstraseen er mye benyttet til friluftsliv og rekreasjon, og 

landskapet i området er en viktig faktor til dette. Verdien av området sett i 

friluftslivsperspektiv vil variere med avstanden fra selve turområdet, da det potensielle 

influensområdet er svært stort på grunn av det vide utsynet fra fjellområdet. De vurderte 

trasèalternativene er beliggende i et nært influensområde til turmålet, og tiltaksområdet 

nærmest turmålene vurderes derfor å ha stor til middels verdi for lokalt og regionalt friluftsliv. 

For delstrekning 4A, som ligger 3-5 kilometer unna utsiktspunktene på fjellet og i tillegg delvis 

skjermet og på andre siden av fylkesvegen, vurderes verdien som middels til liten. 
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Figur 5.35. Utsikt fra Bynuten retning vestover mot tiltaksområdet. Grytefjellet sees midt i bildet. 

 

Tiltaket vil ikke hindre utøvelsen av friluftslivet i fjellområdet rundt Bynuten og 

Selvikstakken, og det er sannsynlig at bruksfrekvensen vil være tilsvarende som i dag i 

tiltakets driftsfase. Opplevelseskvalitetene kan derimot forringes noe ved at det er større 

menneskeskapte konstruksjoner fra utsiktsområder som i dag har et landskapsbilde relativt 

fritt for inngrep med unntak av eksisterende parallelførte kraftledninger fra Seldal til Forsand. 

 

Omfanget av tiltaket vil avhenge av hvordan ledningen påvirker landskapsbildet fra de godt 

besøkte utsiktspunktene. Tiltaket vil ikke tiltaket påvirke bruksmulighetene til friluftslivet i 

området, da det ikke vil medføre noen form for barriere. Attraktiviteten kan derimot sies å 

reduseres noe, samtidig som områdets identitetsskapende betydning kan forandres noe. 

Imidlertid går det eksisterende ledninger i influensområdet i dag, slik at området ikke er fritt 

for eksisterende inngrep. Tiltaket vil heller ikke fremstå som spesielt dominerende i 

landskapet. 

 

Omfanget vurderes som lite til middels negativt for alternativ 3 og 3C, mens delstrekning 4A 

vil ha mindre påvirkning. En sammenstilling av verdi og omfang medfører dermed at 

konsekvensen vurderes til hhv middels til liten negativ for delstrekning 3 og 3C, og liten 

negativ for delstrekning 4A. 

 

Delstrekning 2CG / 2C og 2E / 2CE / 2C 

Delstrekningen 2CG går sør for Vardafjellet før den krysser over Ragsvatnet. Det er ikke 

registrert spesielle friluftslivsinteresser i området, men Ragsvatnet har som øvrige innsjøer i 

området en verdi som utfartsområde for fisking, bading og andre relevante aktiviteter. 

Området er dermed godt egnet for friluftsaktiviteter, men innehar ingen spesielle kvaliteter 

som det ikke finnes alternativer til i nærområdet. Det går veier på begge sider av vannet som 

reduserer kvaliteten på området, men som på den andre siden gjør området lett tilgjengelig 
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for allmennheten. Verdien vurderes derfor som middels til liten for lokalt friluftsliv, mens 

verdien for regionalt friluftsliv vurderes som liten. 

 

Et spenn over Ragsvatnet vil være et svært tydelig inngrep i området. Like fullt går fylkesvei 

45 og 285 på hver sin side av innsjøen, i tillegg til eksisterende kraftledninger sør for fylkesvei 

45 og steinbrudd ved Rauafjellet på østsiden av innsjøen, slik at nærområdet til innsjøen 

fremstår relativt inngrepstungt også i dag.  

 

Delstrekning 2CE/ 2E 

Delstrekningen 2E utgjør kun det begrensede området der ledningen krysser dalbunnen ved 

Rage, og verdien for friluftsliv og reiseliv vurderes som liten. Delstrekningen 2CE går i 

fjellsiden på sørsiden av Ragsvatnet, og kan således sies å være i influensområdet til aktivitet 

som er knyttet til innsjøen. Verdivurderingen blir dermed tilsvarende som for alternativ 2CG, 

middels til liten for lokalt friluftsliv og liten for regionalt friluftsliv. 

 

Alternativet går parallelt med eksisterende ledningsnett langs hele sørsiden av Ragsvatnet, og 

vil således utgjøre et langt mindre inngrep enn et eventuelt spenn over innsjøen. Tiltaket vil 

påvirke opplevelsen av friluftsliv i svært liten grad som følge av parallellføringen og det 

faktum at fylkesveien vil være beliggende mellom innsjøen og ledningen. 

 

Delstrekning 2C 

Delstrekningen 2C går gjennom Røyrdalen og videre langs Dirdalen på sørsiden av 

Dirdalselva. Dirdalselva har en betydelig verdi som sportsfiskeelv, og ledningstraseen er 

innenfor det som kan defineres som influensområdet til denne. Strekningen berører DNT-sti 

ved Gilja samt merkede stier ved Frøyland og Dokkholm. Verdien av delområdet vurderes 

derfor som middels til stor for friluftsliv og reiseliv. 

 

Ved Dirdal er ledningen planlagt i lisiden på oversiden av eksisterende ledningsnett. 

Dirdalselva går her på andre siden av dalbunnen, adskilt av blant annet fylkesveien og større 

jordbruksarealer. Ledningen vurderes å ikke påvirke opplevelsen av friluftsaktiviteter knyttet 

til elva, og har således ubetydelig omfang og konsekvens i dette området. 

 

For lokalt friluftsliv vurderes delstrekningen fra Rage til punktet der alternativ 2C møter 

alternativ 2D i Dirdal å ha liten negativ omfang og konsekvens for lokalt friluftsliv, mens 

omfang og konsekvens vurderes til ubetydelig til liten negativ for regionalt friluftsliv.  

 

Delstrekning 2D 

Alternativet krysser fjellområdene ved Morkafjellet og Stølsvannet, og noe av stinettverket i 

dette fjellområdet er beliggende i tiltakets planområde. Turområdet som berøres har en viss 

kulturhistorisk verdi grunnet tydelige tufter etter stølshus på Morkastølen og ved Stølsvatnet. 

Det opplyses om at områdene benyttes forholdsvis mye av medlemmer av Stavanger 

Turistforening og andre mindre foreninger og enkeltpersoner. Da området anses som viktigere 

for brukere bosatt i nærområdet fremfor innbyggere øvrige steder i regionen, vurderes verdien 

som noe større for lokalt friluftsliv sammenlignet med den regionale verdien. 

 

For fagtema friluftsliv og reiseliv vurderes dette området å ha middels verdi for lokalt 

friluftsliv og liten til middels verdi for regionalt friluftsliv. 
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Delstrekningen krysser et fjellområde som i dag fremstår som uten menneskelig inngrep 

foruten vannkraftproduksjon fra Stølsvatnet, og tiltaket vil medføre at kvaliteten reduseres i 

noe grad. Det er likevel grunn til å tro at bruksfrekvensen ikke vil påvirkes vesentlig. For 

friluftslivet i området vurderes tiltaket å ha middels til lite negativt omfang. Sammenstilling 

av verdi og omfang medfører at konsekvensen vurderes som middels til liten negativ for lokalt 

friluftsliv og liten til middels negativ for regionalt friluftsliv. 

 

Delstrekning 2C sørlig del 

Delstrekning 2C går i all hovedsak på motsatt side av dalen og fylkesveien i forhold til 

Dirdalselva. Tiltaket vurderes derfor ikke å ha nevneverdig betydning for 

sportsfiskeinteressene i elva.  

 

Kraftledningen krysser turstien som går fra Gilja, samt merkede stier ved Frøyland og 

Dokkholm, mot fjellområdene vest for dalen nede i dalbunnen. Da turmålene og kvaliteten til 

dette er knyttet til fjellområdene og de gamle stølene oppe på fjellet, vurderes omfanget av 

ledningen å kun være marginalt negativt for den totale opplevelsen av friluftslivet i området.  

Delstrekningen vurderes totalt sett å ha lite negativt til ubetydelig omfang for friluftsliv og 

reiseliv uavhengig av plassering av transformatorstasjon. Etter en sammenstilling av verdi og 

omfang vurderes konsekvensen som liten negativ for friluftsliv og reiseliv på delstrekningen. 

 

Tabell 5.13 gir en oppsummering av forventede konsekvenser for friluftsliv ved ulike 

trasealternativer. 

 

Tabell 5.13. Forventede konsekvenser for friluftsliv ved ulike trasealternatiover. 

Delstrekning Verdi Omfang Konsekvens 

4A Middels – liten Liten negativ-ubetydelig Liten negativ 

3C Stor – middels Lite - middels negativt Middels - liten negativ 

3 Stor – middels Lite - middels negativt Middels - liten negativ 

2CG / 2C Liten / Middels-stor Ubetydelig - lite negativt Ubetydelig - liten negativ 

2E / 2CE / 2C Liten / Liten / Middels-stor Ubetydelig Ubetydelig 

2E / 2D Liten / Liten-middels  Middels – lite negativt Liten – middels negativ 

2C Middels - stor Liten negativ – ubetydelig Liten negativ 

 

Effektene tiltaket har for friluftslivsinteressene rundt Bynuten vil ikke påvirkes dersom 

eksisterende ledninger rives, da disse følger Røyrdalen videre mot Oltedal og således er 

utenfor dette influensområdet. For friluftlivsinteressene i Dirdalen vil rivingen være positiv, 

da denne går nær Dirdalselva samt krysser stien fra Dirdal mot Stølsvannet. Isolert sett 

vurderes de to eksisterende ledningene å ha en noe større negativ konsekvens enn den 

planlagte ledningen i landskapet, slik at den samlede konsekvensen etter en eventuell riving 

vurderes som liten positiv i dette området. 
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I anleggsfasen vil det bli støy, visuelle forstyrrelser og i mindre omfang støvplager i og rundt 

traseen. Kilder til støy vil blant annet være graving og pigging, samt bruk av tungtransport og 

helikopter, og dette kan oppleves som sjenerende av de som bedriver friluftslivsaktiviteter i 

nærheten. De største negative konsekvensene vil trolig være knyttet til arbeid på ledningen 

mellom Kvelvane og Bynuten, da dette vil være svært godt synlig fra det omtalte turområdet. 

Ulempene vil imidlertid være kortvarige, da arbeidene vil pågå i en begrenset periode. 

 

5.5 JORD- OG SKOGBRUK 

Kraftledninger i luftspenn vil bare i begrenset grad påvirke utnyttelse av jordbruksarealer. 

Ulempene er i hovedsak knyttet til mastepunktene, ved at de beslaglegger areal og gir 

arronderingsulemper. I tillegg kan tilstedeværelse av ledninger være til hinder/ulempe for 

f.eks. gjødselspredning og annen drift av arealene. Kraftledninger kan også medføre at arealer 

med innmarksbeite bortfaller som godkjent spredeareal. 

 

Lyse Elnett har enkelte restriksjoner på bruk av arealer under og ved kraftledninger. Når det 

gjelder spredning av husdyrgjødsel, så er det i utgangspunktet full adgang til å gjennomføre 

dette som normalt under luftledninger, så lenge man overholder en sikkerhetsavstand på 3 m 

fra utstyr/gjødsel til luftledning. Dette på grunn av fare for overslag. Vanning med rent vann 

i vanningsanlegg kan normalt foregå uten fare under kraftledninger. Byggeforbudsbeltet vil 

også gjelde driftsbygninger i landbruket.  

 

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal (forskrift om husdyrgjødsel § 5). Det 

skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, normalt minimum 4 

dekar fulldyrka eller overflatedyrket jord pr. gjødseldyrenhet. Håndbok for godkjenning av 

beite som spredeareal (Fylkesmannen i Rogaland 2010) viser til at man kan en søke om å få 

godkjent også innmarksbeite som spredeareal. Veilederen viser imidlertid til at areal under 

høyspentledninger ikke kan godkjennes som spreieareal. Dette fører til at dersom grunneier 

tidligere hadde fått godkjent innmarksbeite som spredeareal, vil det arealet som ligger under 

høyspentlinjene gå ut som tellende spredeareal. Dette kan igjen føre til problemer med å få 

nok spredeareal, og vil kunne føre til et økonomisk tap gjennom eventuelt behov for å redusere 

dyretallet på bruket eller leie av spredeareal.  

 

Ledningstraseen må ryddes for skog for å hindre overslag til jord. I utgangspunktet ryddes en 

trase på ca. 26-30 meters bredde, men noen ganger kan det være behov for å utføre 

sikringshogst utover dette. Velteplasser kan normalt ikke ligge under eller like i nærheten av 

ledningen.  

 

Ledningen vil også gi begrensninger i bruk av gravemaskiner, kraner og sprengningsarbeid 

o.l., og slikt arbeid må utføres etter nærmere retningslinjer.  

 

I anleggsfasen, som forventes å vare i 1-2 år, vil bygging av kraftledning kunne påvirke 

landbruksinteresser gjennom kjøring med gravemaskiner, lastebiler, osv. og føre til skader på 

berørt areal. Videre vil det være et midlertidig arealbeslag knyttet til riggområder. Det legges 

til grunn at man etter anleggsperioden vil gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe arealene 

tilbake til opprinnelig tilstand. Anleggsvirksomheten kan føre til skade på jordstrukturen, føre 

til tapt næringsinnhold og endret mikrobiologisk sammensetning som fører til at arealene for 

en tid ikke vil kunne produsere like høye avlinger som normalt. Det er flere faktorer som 
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avgjør hvor lang tid det vil ta før arealene er tilbake i tilnærmet normal produksjon da dette 

avhenger blant annet med anleggstidens varighet og hvordan det tilbakestilles. I 

anleggsperioden kan arbeidene forstyrre dyr på innmarksbeite. Dette vil ha lokal effekt, og 

dyrene kan søke til uforstyrrede områder. Økonomisk tap vil kompenseres gjennom avtaler 

med berørte parter eller eventuelt ekspropriasjonsskjønn. Behov for utbedring av veinettet kan 

eventuelt gi marginalt positive konsekvenser for tilkomsten til deler av området.   

 

I Gjesdal kommune er det aktivt gårdsdrift på de fleste av gårdene. Avviklingen av gårdsbruk 

som oppleves i store deler av Norge er dermed ikke representativt for Gjesdal, som er i 

kategorien med færrest ubebodde landbrukseiendommer. De ulike ledningstraseene i den 

vestlige delen av tiltaksområdet er i all hovedsak lagt til relativt åpne heiområder med noe 

bjørkeskog. I den østlige delen av tiltaksområdet går ledningen for det meste i løvskog av 

varierende bonitet i helningen mot Dirdalen.  

 

Fra tilknytningspunktet på Seldalsheia følges eksisterende ledningsnett mot Skrubbaskaret i 

hovedsak gjennom et åpent heiområde som benyttes som beiteland. Området blir ikke gjødslet 

med naturgjødsel, slik at driftsulempene vil være helt marginale da eventuell gjødsling vil 

foregå med kunstgjødsel fra traktor. Nær tilknytningspunktet krysser traseen et mindre 

område med barskog av høy bonitet, og noe skog vil her utgå grunnet ryddegaten. Området 

vurderes å ha middels verdi for landbruk, og konsekvensen for landbruk vurderes å være 

middels til liten negativ.  

 

Området mellom Skrubbaskaret og Grytefjellet har svært begrenset verdi for skogbruk selv 

om deler av marka er av høy bonitet, da det utelukkende er naturlig bjørkeskog i området. 

Området benyttes som utmarksbeite. Verdien vurderes som middels til liten. Videre går 

mesteparten av traseen over åpent fjellområde mellom Kvelvane og Bynuten, og videre ned 

mot Oltedalen. Fjellområdet er utmarksbeite for sau og storfe, og har tilsvarende samme verdi. 

Siste del av traseen ned mot Oltedal ingen verdi for landbruksinteresser. Samlet vurderes 

verdien av delstrekning 3 å være liten til middels for landbruk, mens konsekvensen er vurdert 

til liten negativ til ubetydelig. 

 

Delstrekning 2CG går gjennom skog med middels og høy bonitet. Spesielt i fjellsiden før 

kryssing av Ragsvatnet er det også en stor del fjell i dagen. Delstrekningen vurderes å ha liten 

verdi for landbruk, og konsekvensene for landbruk vurderes å være ubetydelige. 

 

Delstrekning 2CE/ 2E krysser større arealer med dyrka mark mellom Ragstjørna og 

Ragsvatnet. Størrelsen på den dyrka marka medfører at denne delen av delstrekningen isolert 

sett har stor verdi for landbruk. Videre langs fylkesveien forbi Ragsvatnet består området av 

bjørkeskog og er stedvis svært ulendt. Området har liten verdi for skogbruk og følgelig også 

for landbruk generelt. Det legges til grunn at det vil være mulig å plassere master ved Rage 

slik at tiltaket ikke berører arealer med fulldyrket mark. Hoveddelen av skogen langs denne 

traseen er impediment, men noe løvskog på middels/høy bonitet vil utgå fra produksjon. 

Basert på at man kan unngå master i fulldyrket mark på Rage vurderes tiltaket å gi ubetydelig/ 

liten negativ konsekvens for landbruk. 

 

Delstrekning 2C følger Røyrdalen langs fylkesvei 45 mot Dirdal. Frem til Dirdal sentrum 

parallellføres ny ledning på oversiden av eksisterende ledningsnett. I dette området er 

terrenget stedvis bratt og ulendt, og driftsforholdene er relativt vanskelige. Skogen består 
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utelukkende av løvskog (for det meste høy bonitet). Fra Dirdal fraviker alternativet det 

eksisterende ledningsnettet og går i nedkant av lia vest for den dyrka marka i dalbunnen. 

Ledningen vil således ikke berøre dyrka mark. Skogen på delstrekningen er i stor grad lite 

drivverdig og landbruksverdien vurderes som liten. Det ligger en pelsdyrfarm (mink) nær 

traseen. Tiltaket vurderes her å gi ubetydelig/ liten negativ konsekvens for landbruk. 

 

Alternativ 2D krysser fjell/heiområdet mellom Ragsvatnet og Dirdal. Strekningen er i all 

hovedsak treløs og av liten verdi for skogbruk. I de vestlige delene av delstrekningen at det er 

noe løvskog av lav bonitet. Videre østover skrår ledningen ned fra fjellområdet til Dirdalen. I 

dalsiden går ledningen gjennom løvskog av varierende bonitet. Dalsiden er bratt og skogen er 

lite drivverdig i tillegg til at den kun er bestående av løvskog. Det er ikke registrert 

innmarksbeite i området, og delstrekningen vurderes således å ha liten verdi for landbruk. 

Størsteparten av delstrekningen går over fjellområder helt uten betydning for landbruk. Av 

skog definert som produktiv beslaglegger delstrekningen inntil 12,3 daa løvskog av høg 

bonitet i den bratte fjellsiden ned mot Dirdalen. Tiltaket vurderes på denne delstrekningen å 

ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for fagtema landbruk, og vurderes som marginalt 

bedre enn de øvrige alternativene grunnet noe mindre arealbeslag av produktiv (løv)skog. 

 

Videre langs dalbunnen fra Dirdal mot Gilja går traseen i skrånende terreng utenom 

jordbruksarealene i dalen. Utenom to mindre granplantefelt består tresamfunnet utelukkende 

av løvskog av for det meste høg eller særs høg bonitet. I skogbrukssammenheng har skogen 

begrenset verdi, grunnet det store innslaget av løvskog samt at driftsforholdene må sies å være 

varierende fra vanlig til vanskelig. Det er registrert mindre arealer med innmarksbeite på 

strekningen. Områdene vurderes å ha liten til middels verdi for landbruk. I dette området 

berøres ikke fulldyrka jord, men ledningen vil krysse noe areal med innmarksbeite samt 

tangere to spredeareal for naturgjødsel. Tiltaket kan muligens påvirke spredning på en liten 

del av arealet. Driftsulempene vurderes som små til ubetydelige.  

 

På denne strekningen vil det berøres skog av høg og særs høg bonitet, hhv om lag 69 daa 

løvskog av høg bonitet og 36 daa løvskog av særs høg bonitet. Ledningen vil også tangere et 

mindre granplantefelt, og ryddebeltet vil berøre kanten av dette feltet (figur 5.36). Totalt 

vurderes tiltaket å ha liten negativ konsekvens for fagtema landbruk på strekningen. 

 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 90 av 130  

 

Figur 5.36. Ryddebeltet vil berøre kanten av granplantefeltet ved Frøyland i Dirdalen. 

 

Tabell 5.14. Arealregnskap over hvilke typer landbruksareal (innmarksbeite, fulldyrka jord og produktiv 

skog) ledningstraseene berører. For innmarksbeite og fulldyrka mark er det kun mastepunktene som 

medfører nevneverdig arealbeslag, mens (potensiell) ryddegate er inkludert i regnskapet for øvrige 

arealer. Regnskapet må betraktes som et maksimum, da det i enkelte områder vil kunne være gjenstående 

skog, eksempelvis i lengre spenn. Impediment skog er ikke inkludert i regnskapet. 

Trasé-

alternativ 

Innmarksbeite (m2) Fulldyrket 

jord 

Skog middels 

bonitet  

(løvskog), areal 

m2 

Skog høy bonitet 

(løvskog), areal 

m2 

Skog høy 

bonitet 

(barskog), areal 

m2 

Skog særs høy 

bonitet 

(løvskog), areal 

m2 

4A 2-3 mastepunkt    8575  

3C Spredeareal, ca. 8000 
 

2460 
 

 
 

3 
   

4200  
 

2E 
 

0-1 

mastepunkt 

  
 

 

2CG 
  

2100 5880  
 

2CE 
  

3720 1200  
 

2D 
   

12390  
 

2C 1 mastepunkt 

Spredeareal ca.2900  

 
1200 89760  36030 
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Tabell 5.15. Oppsummering av forventede konsekvenser for landbruk ved ulike delstrekninger. 

Delstrekning Verdi Konsekvens 

4A Middels Middels-liten negativ 

3C Middels - liten Liten negativ - ubetydelig 

3 Liten - middels Liten negativ - ubetydelig 

2CG / 2C Liten / Liten Ubetydelig – liten negativ 

2E / 2CE / 2C Stor / Liten / Liten Ubetydelig – liten negativ 

2E / 2D Stor / Liten / Liten Ubetydelig – liten negativ 

2C Liten - middels Liten negativ 

 

En eventuell fremtidig riving av de to eksisterende ledningene vil ikke medføre vesentlig 

endring i omfang for landbruket i den vestlige delen av tiltaksområdet, da ledningene her i all 

hovedsak går i områder med løvskog. I den østlige delen av planområdet går derimot de to 

eksisterende ledningene i stor grad over dyrka mark og innmarksbeiter. På grunn av relativt 

små sammenhengende arealer med fulldyrka jord er det kun enkelte mastepunkt som er 

direkte beliggende på dyrka mark, da de fleste mastepunkt er lagt til kantsoner mellom jorder 

eller inntil veier. Like fullt vil rivingen bedre driftsforholdene for jordbruket og frigjøre mindre 

arealer til dyrka mark. Totalt sett vurderes tiltaket å ha liten positiv konsekvens for landbruk 

når eksisterende ledningsnett mellom Gilja og Oltedal rives. 
 

5.6 ELEKTROMAGNETISKE FELT (EMF) OG HELSE 

Det er Statens Strålevern (www.nrpa.no) som er myndighetenes kompetanseorgan når det 

gjelder magnetiske og elektriske felt og mulige helsemessige effekter. Den siste 

faktainformasjon på dette området er summert opp i en ny informasjonsbrosjyre (Statens 

Strålevern 2017: Bebyggelse nær høyspenningsanlegg. Informasjon om magnetfelt fra 

høyspenningsanlegg). Denne er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf 

 

Rundt alle elektriske anlegg i drift oppstår det lavfrekvente elektromagnetiske felt. Disse 

inndeles i magnetfelt og elektriske felt.  

 

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning og måles i enheten mikrotesla (μT). 

Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, 

avstanden til anlegget og hvordan flere feltkilder virker sammen. Magnetfelt øker med økt 

strømstyrke, avtar når avstanden til ledningen øker og varierer gjennom døgnet og i løpet av 

året. Magnetfelt trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme.  

 

http://www.nrpa.no/
http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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Elektriske felt er avhengig av spenningen på anlegget og måles i volt per meter (V/m). Det er 

et elektrisk felt rundt en spenningssatt ledning selv om det ikke går strøm gjennom ledningen. 

Styrken på feltet øker når spenningen i anlegget øker. Elektriske felt kan gi knitring fra 

høyspenningsanlegg. Slike felt stoppes effektivt av vegger og tak.  

 

Den vanligste eksponeringen for lavfrekvente elektromagnetiske felt i befolkningen kommer 

fra strømnettet. Lavfrekvente elektromagnetiske felt er definert som ikke-ioniserende stråling. 

Det vil si at de elektromagnetiske bølgene har så lav energi at de ikke kan «sparke vekk» 

elektroner i et atom eller molekyl. Det finnes internasjonale retningslinjer og grenseverdier for 

elektromagnetiske felt i «Guidelines on limited exposure to Non-Ionizing Radiation» fra Den 

Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). ICNIRP 

er en internasjonalt rådgivende ekspertkommisjon som vurderer helserisiko ved ikke-

ioniserende stråling basert på vitenskapelige prinsipper. ICNIRP er anerkjent av WHO 

(Verdens helseorganisasjon) og ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN). 

Grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet er 200 μT. Befolkningen vil normalt ikke bli 

eksponert for slike verdier. Retningslinjer og grenseverdier for eksponering for elektrisk strøm 

er omtalt i strålevernforskriftens §§ 5 og 6. Her framgår det at all eksponering av mennesker 

for ikke-ioniserende stråling skal holdes så lav som god praksis tilsier. Hensynet til vern mot 

kjente helseeffekter anses som oppnådd når grenseverdiene fra ICNIRP overholdes. Når dette 

er sikret, skal vi kunne overføre og bruke strøm til alle formål på vanlig måte. De absolutte 

kravene til minsteavstand mellom kraftledninger og bygg, er satt av hensyn til drift og 

sikkerhet på ledningene.  

 

Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for elektromagnetiske 

felt så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien på 200 μT. Dette gjelder for voksne og barn. 

I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier nær grenseverdien. Mye av bekymringen folk 

har til elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg skriver seg fra en amerikansk 

befolkningsstudie fra slutten av 1970-tallet. Undersøkelsen viste en mulig økt risiko for 

blodkreft (leukemi) hos barn som bodde i nærheten av kraftledninger med magnetfelt over 0,4 

μT målt som gjennomsnitt over ett år. Dette ble starten på en rekke befolkningsstudier der 

forskere forsøkte å avdekke om det virkelig var en sammenheng. Enkelte studier fant ingen 

sammenheng, mens andre studier kunne ikke utelukke at det var en sammenheng.  

 

Omfattende eksperimentell forskning på celler og dyr har ikke avdekket noen sammenheng 

mellom eksponering for lavfrekvente magnetfelt og utvikling av kreftsykdom. Dette er helt 

nødvendig for å konkludere med at det er en sammenheng. Det er altså ikke dokumentert 

noen årsakssammenheng mellom magnetfelt og barneleukemi, men på grunn av at det 

fremdeles er en vitenskapelige usikkerhet, kan man ikke fullstendig utelukke en mulig 

sammenheng. På bakgrunn av dette har WHO klassifisert lavfrekvente magnetfelt som mulig 

kreftfremkallende. Samme status har for øvrig flere vanlige matvarer og nytelsesmidler. 

 

For en forbindelse mellom Gilja og Seldalsheia er det foretatt to beregninger av de 

elektromagnetiske feltene rundt en ny kraftledning. Begge beregningene er foretatt ved en 

årsgjennomsnittlig last på ca 66 MVA (290 A), noe som trolig vil være i overkant av hva som 

kan forventes etter at hele vindkraftverket er satt i drift. Figur 5.37 viser beregninger for de 

områder hvor trekantoppheng er aktuelt, mens figur 5.38 viser beregninger i områder hvor 

planoppheng er aktuelt. 
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Figur 5.37. Beregning av elektromagnetisk felt ved årsgjennomsnittelig last 66 MVA og mastebilde med 

trekantoppheng. 
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Figur 5.38. Beregning av elektromagnetisk felt ved årsgjennomsnittelig last 66 MVA og mastebilde med 

planoppheng. 

 

Beregningene viser at utbredelsen av elektromagnetisk felt som er over utredningsnivået på 

0,4 μT vil gå ut til ca. 32 m fra senter av traseen. 

 

Innenfor utredningsnivået ligger det ikke bygninger for permanent opphold. Den nærmeste 

boligen ligger cirka 50 m fra traseens senterlinje. Her går i dag eksisterende 50 kV forbindelser 

nærmere enn dette. Nærmeste hytte, vest for Bynuten, ligger ca. 40 m fra senter trase. Det er 

ingen barnehager, skoler eller lignende i området.  

 

5.7 NATURRESSURSER 

Med naturressurser forstås i dette kapittel eventuelle virkninger for grus, løsmasse og 

mineralressurser samt drikkevannsforekomster. 

  

Rogaland er det fylket i landet som har den største virksomheten knyttet til utvinning av 

mineralske ressurser på land, det vil si utvinning av grus, pukk, naturstein, malmer og 

industrimineraler. Jæren er ett av områdene i Norge som i flere år har hatt høy 

byggevirksomhet, og der behovet for byggeråstoffer er stort. Samtidig har sentrale deler av 

Jæren lite utmark og friområder, og en opplever høyt press på arealbruken.  
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Arbeidet med Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren (2008) skulle bidra til å: 

 

• sikre tilgang på byggeråstoffer i Rogaland i et langt tidsperspektiv. 

• hindre nedbygging av ressursene 

• prioritere mellom forskjellige arealbruksinteresser 

• koordinere mellom kommuner som utgjør det samme regionale markedet 

• prioritere planlegging og sikring i områder der presset på ressursene og 

arealbrukskonfliktene er størst 

 

Gjennom arbeidet ble det identifisert en rekke viktige forekomster av byggeråstoff.  

 

De ulike trasealternativene vil kunne berøre flere områder som er vurdert i fylkesdelplanen. 

Begge de omsøkte trasealternativene vil direkte berøre forekomsten Rage, som ligger mellom 

Ragstjørna og Ragsvatnet i Gjesdal. Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med 

fjellkjerne. Materialet består av skrålag av sand og grus samt noe stein og blokk. Store deler av 

forekomsten er allerede drevet til fjell, og det er trolig et begrenset drivbart volum tilbake. 

Forekomsten vurderes å være kommunalt/lokalt meget viktig. 

 

Alternativ 2CG vil videre kunne berøre forekomsten Vardafjellet. Området ligger vest for 

Ragsvatnet, i nordøstlig forlengelsen av forekomsten Rage. Berggrunnen er sammensatt, men 

består hovedsakelig av diabas samt noe lys og foliert dioritt. Området anses for å være 

regionalt viktig for pukkformål. 

 

Området «Kammen» ligger langs fv. 45, øst for Ragsvatnet og vest for nedkjøringen til Dirdal. 

Berggrunnen i området er sammensatt. I det etablerte pukkverket tas fjellet ned fra toppen, og 

steinen fraktes til knuseverk og utskipingsanlegg i Dirdal. Området anses for å være regionalt 

meget viktig for pukkformål. Området «Morkafjellet» ligger på motsatt side av veien for 

«Kammen». Berggrunnen i området er ikke prøvetatt og heller ikke detaljkartlagt, men det er 

sannsynlig at en finner igjen tilsvarende berggrunn som i «Kammen». Området anses for å 

være regionalt viktig for pukkformål. 

 

Ingen av trasealternativene vil berøre forekomsten avgrenset på «Kammen». Når det gjelder 

forekomsten på Morkafjellet, så vil begge trasealternativer marginalt kunne berøre denne i 

nordlig del, og således kunne være med på å avgrense mulighetene for et eventuelt uttak fra 

denne i fremtiden dersom dette skulle bli aktuelt. 

 

I Dirdal er det flere vikige forekomster, bl.a Dirdal NV og Dirdal SØ. Forekomsten «Dirdal 

NV» ligger mellom Kjervoll og Høgsfjorden i Dirdal. Forekomsten er en dalfylling med 

breelvavsatt sand, grus og stein. Mesteparten av gjenværende masser ligger sør for Dirdalsåna. 

Forekomsten vurderes å være regionalt viktig. Traseen vil kunne berøre deler av denne 

forekomsten, spesielt i sørlig del, og således kunne påvirke eventuelle fremtidige  

utvinningsmuligheter. 

 

Forekomsten «Dirdal SØ» dekker dalbunnen i Dirdal, sørøst for bebyggelsen på Gilja. 

Forekomsten er en dalfylling med breelvavsatt sand, grus og stein. Forekomsten vurderes som 

kommunalt/lokalt meget viktig. Den omsøkte del av tiltaket vil ha startpunkt på vestsiden av 

Dirdalsåna, og således ikke berøre forekomsten.  
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Det er ikke kjent at tiltaket vil berøre nedslagsfelt for drikkevannskilder. Det er ikke gjort en 

kartlegging av eventuelle drikkevanns- eller grunnvannsbrønner langs traseen. En eventuell 

forekomst av slike vil hensyntas i den videre planlegging av masteplassering og 

anleggsarbeider, og det forventes ikke negative konsekvenser for eventuelle slik brønner.  
 

5.8 FORURENSING OG AVFALL 

Utover eventuelle uhellsutslipp fra kjøretøy, forventes det at det ikke vil genereres 

nevneverdig grunnforurensning under drift av ledningsnett. For kraftledninger vil 

forurensingsfaren i driftsfasen være marginal.  

 

Forurensningspotensialet er først og fremst være knyttet til aktivitetene under 

anleggsperioden. Anleggsaktiviteter vil bl.a. kunne generere partikkelholdig vann fra 

anleggsplassen som vil kunne føre til skade på resipienter nedstrøms ved direkte avrenning 

eller utslipp. Uavhengig av lokalitetens verdi skal arbeidene planlegges slik at ikke fører til 

miljøbelastning i form av utslipp eller spredning av forurensning. For byggeperioden vil det 

gjennom behandling av MTA- planen synliggjøres tiltak for å forhindre og håndtere avrenning 

og eventuelle uhellsutslipp. 

 

Avfall fra byggeperioden vil sorteres og sluttbehandles iht. etablerte innsamlingsordninger for 

avfall i regionen. 

 

5.9 STØY 

Støy som genereres i form av knitring fra kraftledninger (såkalt koronastøy) er avhengig av 

flere forhold, som for eksempel spenningsstyrke, belasting og dimensjoner på anleggsdeler, 

terreng og værforhold.  

 

Fra luftledninger domineres støybildet av koronastøy. Koronastøy skyldes utladinger fra 

overflaten på spenningsførende deler som skyldes manglende avrunding av flatene, 

ujevnheter og eventuelle fettrester på linjeoverflaten. Når koronautladinger skjer fra ledningen 

til den omgivende luften, kan det oppstå knitrende eller fresende lyder. Dette inntreffer 

spesielt ved regn og tåke, men også ved snøfall og frost på ledningene. Når vanndråper samles 

på undersiden av ledningene, forsterkes det elektriske feltet som øker antallet 

koronautladninger. Ved tørt vær, på rene ledninger, er utladingene meget små og oppfattes 

normalt ikke som støy. Koronastøyen er størst når ledningene er nye, men reduseres over tid. 

Økende spenning, og minkende ledningstverrsnitt øker støyen. I likhet med støy fra 

transformatorer vil støyopplevelsen av koronastøy endres etter nivå av bakgrunnsstøy man 

har i området.  

 

Det kan også forekomme glimutladninger fra en luftledning. Dette består av utstrålte 

elektromagnetiske støypulser. Dette er først og fremst hørbart i regnvær, eller når isolatorene 

er skitne eller har sprekker eller lignende.  

 

Kontaktstøy kan oppstå i luftledninger som følge av små gnistutladninger som skyldes dårlig 

kontakt i strømførende deler. Støyen kan også oppstå hvis fremmedlegemer er til stede på 

strømførende liner. Kontaktstøy opptrer i hovedsak ved tørt vær. Ved fuktig vær kan 

kortslutning oppstå. 
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5.10 FLYTRAFIKK OG LUFTFARTSHINDER 

Kraftledninger kan være et luftfartshinder og medføre fare for kollisjoner der linene henger 

høyt over bakken. De kan også påvirke navigasjonsanlegg og inn-/utflyvingsprosedyrer til 

flyplasser.  

 

Det viktigste tiltaket er planlegging og tilpasning av traseer, samt eventuelt merking av spenn 

der det kan være kollisjonsfare. Den vanligste formen for merking er å benytte signalfargede 

master og flymarkører på linene.  

 

Avhengig av alternativ, så er det idenfisert enkelte spenn som vil være merkepliktige ihht. 

Forskrift om merking av luftfarthinder. For de omsøkte trasealternativene gjelder dette kun 

fjordspennet mellom Morka og Rage (alternativ 2CG). Det vurderes ikke å være merkepliktige 

spenn i alternativ 2CE/2E. Når det gjelder trasealternativ 2D tilsier vurderingene at det vil 

være behov for tre merkepliktige spenn. Nødvendig merking av spenn er lagt til grunn i 

konsekvensvurderingene av ulike tema.  

 

Etter at tiltaket er bygget vil mastepunkter og høyder meldes inn til Nasjonalt register over 

luftfartshindre (NRL). 
 

5.11 FORSVARSINTERESSER 

Traseene vil ikke berøre områder som er avsatt som miltære øvingsområder eller til bruk for 

annen militær aktivitet.  

 

5.12 ØVRIG INFRASTRUKTUR 

En ny kraftledning vil krysse eller parallellføres med eksisterende infrastruktur som vei, vann, 

avløp og telekabler. Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte 

spenninger innenfor akseptable nivåer når det gjelder telekabler. Optiske fiberkabler påvirkes 

ikke. Avtaler om kryssing og parallellføring vil avklares nærmere med den enkelte 

anleggseier.  

 

Ledningen vil ikke påvirke datautstyr. Dataskjermer med billedrør kan bli utsatt for flimmer 

ved nærføring av ledningen. LCD skjermer påvirkes ikke av feltene fra ledningen. 

 

Ledninger sin eventuelle påvirkning på bruk av satelittnavigasjon er aktuelt spesielt i forhold 

til landbruk, og konsekvensene er nærmere beskrevet i kap. 5.5. 

 

5.13 VIRKNINGER FOR SAMFUNN 

Selv om investeringen i prosjektet vil være relativt betydelig forventes kun en begrenset lokal 

sysselsettingseffekt av utbyggingen i Gjesdal, Sandnes og tilgrensende kommuner. Dette 

skyldes at arbeidene med masterigging samt andre elkraft-installasjoner, foretas av 

spesialister. Disse arbeidene vil med stor sannsynlighet bli utført av større nasjonale eller 

internasjonale entreprenører.  
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En viss positiv lokal sysselsettingseffekt forventes likevel, særlig i forbindelse med:  

 

• Fundamentering, grunn- og gravearbeider  

• Skogrydding  

• Etablering av riggplasser og utbedring av adkomstveier 

• Overnatting – og servicevirksomhet  

 

Kapasiteten til å utføre arbeider innenfor de ovenfor nevnte aktivitetene ansees som god i de 

berørte kommunene samlet sett. Det forventes at lokal sysselsetting og næringsvirksomhet i 

forbindelse med utbyggingen vil være lav i forhold til det høye antall ansatte i relevante 

næringer i planområdet.  

 

I driftsfasen vil tiltaket medføre en marginal endring i aktivitet innen drift og vedlikehold 

sammenliknet med i dag. Virkningene på lokal næringsvirksomhet og sysselsetting i 

driftsfasen antas å bli ubetydelige.  

 

5.14 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER VED TILTAKET 

Tabell 5.16 gir en oppsummering av konsekvensene for de ulike utredningstema ved 

gjennomføring av tiltaket, samt en sammenlikning av de vurderte trasealternativer for 

fremføring av en ny 132 kV luftledning mellom Gilja og Seldalsheia.  

 

De ulike alternative traseene skiller seg lite fra hverandre når det gjelder bildet av de samlede 

konsekvenser. Det er ikke vesentlige negative konsekvenser som tilsier at forbindelsen ikke 

bør bygges eller at andre alternativer bør vurderes. 

 

Tabell 5.11. Oppsummering av konsekvenser ved ulike trasealternativer Gilja - Seldalsheia 

Utredningstema Trasealt. 2CG Trasealt. 2CE/2E Trasealt. 2D 

Landskap Stor negativ (---) Middels negativ (--) Middels negativ (--) 

Naturmangfold Middels/ liten 

negativ (--/-) 

Middels negativ (--) Liten/ middels 

negativ (-/--) 

Kulturminner Middels negativ (--) Stor negativ (---) Liten/middels 

negativ (-/--) 

Friluftsliv Middels negativ (--) Middels negativ (--) Middels negativ (--) 

Reiseliv 0 0 0 

Jord- og skogbruk Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

Naturressurser Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

Støy, forurensing, EMF 0 0 0 

Samfunn 0 /liten positiv (0/+) 0 /liten positiv (0/+) 0 /liten positiv (0/+) 
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6.   INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER 
 

6.1 ERSTATNINGSPRINSIPPER 

Lyse Elnett har generelle erstatningsprinsipper som kommer til anvendelse i denne typen 

saker. Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det 

varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging.  

 

I ledningstraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves en rett til å bygge, 

drive og vedlikeholde ledningene. I forkant eller i løpet av anleggsperioden blir det satt fram 

et tilbud til grunneierne om erstatning for økonomisk tap som følge av tiltakene på 

eiendommene. Lyse Elnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter. 

Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst. Dersom avtaleforhandlinger ikke fører fram, 

vil saken gå til rettslig skjønn. 
 

6.2 BERØRTE GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 

Det er utarbeidet liste med berørte grunneiere/eiendommer for de konsesjonssøkte løsningene 

på bakgrunn av offentlige databaser (matrikkel og grunnbok). En liste over grunneiere som 

blir berørt er vist i vedlegg 16. Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler.  

 

Vi ber om at eventuelle feil og mangler i grunneierlistene meldes til Lyse Elnett. For 

kontaktopplysninger, se forord. 
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7. FORHOLDET TIL ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE 
AREALBRUKSPLANER 

 

7.1 VERNEPLANER 

Trasealternativene vil ikke medføre direkte inngrep i området vernet etter eller i medhold av 

naturvernloven/ naturmangfoldloven. Alle trasealternativ vil imidlertid gå nær 

(minsteavstand ca. 60 m for trasealternativ 2CE/2E og ca. 80 m for trasealternativ 2 CG) 

naturreservatet Ragstjørn, hvorav 2CE/2E i tillegg vil ha nærføring over en lengre strekning. 

Trasealternativ 2D vil gå nær naturreservatet Viermyr (avstand ca 75 m). 

 

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986 og 1993 (Verneplan I, II, III og IV). 

En supplering av verneplanen ble vedtatt i Stortinget 18. februar 2005. Verneplanen som består 

av 387 objekter, omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt 

av Norges vassdragsnatur. Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørsfelt, med 

sin dynamikk og variasjon, fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot 

vannkraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Traseen 

vil inn mot tilknytningen til eksisterende Lysebotn – Tronsholen 2 marginalt berøre 

nedslasgfeltet til Imselva, som ble vernet i Verneplan II. 

 

Større, sammenhengende naturområder med urørt preg (SNUP) har en selvstendig miljøverdi, 

ved siden av at de har verdi for friluftsliv, biologisk mangfold, er viktige leveområder for 

arealkrevende arter og har betydning for naturens evne til klimatilpasning. Det brukes ikke 

faste kriterier, for eksempel avstand til nærmeste tekniske inngrep, for å avgrense et større, 

sammenhengende naturområde fra omgivelsene. Imidlertid vil arealbruksindikatoren INON 

(Inngrepsfrie Naturområder i Norge) være et godt utgangspunkt for å identifisere slike 

områder.  

 

Det er et større INON område i heiområdene vest for Dirdal, med senter rundt 

Vådlandsknuten. Grensene mot øst for dette området er definert av eksisterende veianlegg og 

kraftlinjer i Dirdal. Omsøkte trasealternativ på vestsiden av eksisterende inngrepsregime vil 

bety at utstrekningen av dette området vil trekkes noe inn på heia i hele området mellom 

Grøknuten og Middagsknuten. Videre er det samme området mot nord definert av fv. 45 og 

eksisterende kraftledninger i Røyrdalen. Trasealternativ 2CG vil bety mindre for dette 

området, men trasealternativ 2CE/2E vil bety at avgrensingen av området skyves noe mot sør 

mellom Morkafjellet og Migandfjellet. Trasealternativ 2D føres over fjellet fra Frøyland til 

Rage, og vil bety at en betydelig del av dette relativt store INON området faller helt bort i nord. 

 

Også i området ved Bynuten og Selvigstakken finnes et mindre INON området ut mot 

Høgsfjorden. Traseen vil medføre at dette området blir en del redusert i utstrekning mot vest. 

 

7.2 KOMMUNALE PLANER 

Følgende planstatus gjelder for berørte områder:  

 
GJESDAL KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan (2015-2027) for Gjesdal kommune vil de ulike trasealternativene i 

hovedsak berøre områder avsatt som LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 101 av 130  

reindrift). Hoveddelen av traseen fra Gilja og langs foten av fjellskråningen i Dirdal er 

avmerket som hensynssone – fareområde (med tanke på ras). 

 

Hele den nordlige lisiden fra Dirdal mot Ragsvatnet og Hegdabakken er merket med spesielt 

hensyn til biologisk mangfold. Alle trasealternativer passerer dette området, men alternativ 

2CE/2E vil gå gjennom området over en lengre strekning enn alternativ 2CG. Alternativ 2D vil 

kun marginalt berøre området. 

 

Ved Rage passerer traseen et område som er avsatt til nåværende råstoffutvinning (se også 

kap. 5.7) 

 
SANDNES KOMMUNE: 

I gjeldende kommuneplan (2015-2030) for Sandnes kommune er traseen i sin helhet avsatt som 

LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). 

 

7.3 REGIONALE OG PRIVATE PLANER 

Det foreligger en rekke regionale planer i området som vil bli berørt av tiltaket. Fylkestinget 

vedtok Regionalplan for Jæren 22.oktober 2013, noe som betyr at prosessen med å revidere 

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er fullført. De aktuelle områdene som blir 

berørt av en ny 132 kV forbindelse er ikke spesielt omtalt i denne planen.  

 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 

2017, og er en videreføring av Fylkesdelplan friluftsliv, idrett, natur- og kulturvern (2005). 

Traseene mellom Rage og Seldalsheia vil alle gå gjennom landskap som er gitt middels verdi. 

I dette området vil traseene også gå gjennom viktige friluftsområder som ikke er sikret til 

friluftsformål. Traseene vil også kunne berøre store sammenhengende naturområder, 

avhengig av trasealternativ. Konsekvensene for de ulike tema er nærmere detaljert og omtalt 

i kap 5. 

 

Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren (2008) gjennomgår eksisterende og potensielle 

områder for byggeråstoff i regionen. Enkelte eksisterende og potensielle områder for 

byggeråstoff vil kunne bli berørt av trasealternativene. Dette er nærmere omtalt i kap. 5.7. 

Gjennom Fylkesdelplan for vindkraft (2009) ble det gjort en helhetlig vurdering av i hvilken 

grad ulike områder egent seg for utbygging av vindkraft. Tiltaket berører ikke «ja» og 

«kanskje» områder i denne planen. 

 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland, med tilhørende tiltaksprogram og 

handlingsprogram, ble godkjent i Fylkestingene i Rogaland, Aust-Agder, Hordaland, 

Telemark og Vest-Agder høsten 2015. Planen ble deretter endelig godkjent av Klima- og 

miljødepartementet i juli 2016. Hensikten med planen er å sikre en bærekraftig 

vannforvaltning i et langsiktig perspektiv i tråd med vannforskriften og EUs 

vannrammedirektiv.  I tilknytning til planen foreligger også et regionalt tiltaksprogram samt 

et handlingsprogram. Gjennomføring av tiltaket vil ikke være i strid med planen. 

 

Det foreligger også planer for ulike infrastrukturtiltak i området. Blant de som kan medføre 

behov for koordinering mellom prosjektene er bl.a planene fra Statnett om en ny 420 kV 

kraftlending mellom Lysebotn og Nord-Jæren. 
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Det er ikke kjent at omsøkte løsninger kan komme i konflikt med private planer. 
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8. AVBØTENDE TILTAK 

Gjennom utarbeidelse av en miljø-, transport – og anleggsplan vil anbefalinger fra de ulike 

underlagsrapporter, bl.a ift kulturminner og naturmiljø, legges til grunn som 

planleggingspremisser så langt som praktisk mulig. Dette vil også gjelde eventuelle 

anbefalinger fra nærmere registreringer av kulturminner iht. kulturminnelovens §9. Det vil 

bl.a vurderes å tilpasse tidspunkt for anleggsarbeid for å unngå ulemper for bl.a hekkende 

fugl og friluftslivsinteresser. 

 

Når det gjelder forhold til landbruksinteressene, så vil Lyse Elnett i den videre planleggingen 

ha en dialog med berørte parter om plassering av master mv, slik at ulemper kan unngås så 

langt som mulig.  

 

Prosjektet kan på sikt gjøre det mulig å rive eksisterende 50 kV forbindelser i området. Mulig 

videre nettutvikling, samt forutsetninger for dette, er nærmere omtalt i kap. 3.6.  

 

Når det gjelder øvrige mulige avbøtende tiltak er ikke slike lagt til grunn pr i dag. Det er flere 

tiltak som kan være mulige, men det vil bli opp til høringspartene og konsesjonsmyndighetene 

å gjøre nødvendige kost-nytte vurderinger av slike tiltak. Mulige tiltak er nærmere beskrevet 

nedenfor.  

 

8.1 KAMUFLASJE 
Der man har god bakgrunnsdekning (for eksempel vegetasjon, høydedrag, fjell) vil 

fargesetting av master gi god effekt. Det er vesentlig at fargen på mastene etterligner skyggene 

i terrenget, og at den harmonerer med vegetasjonstypen i det aktuelle området. Matting av 

liner, isolatorer og lineoppheng vil kunne forhindre at ledningen skinner i solskinn, avhengig 

av innfallsvinkelen for lyset. Valg av kompositt i stedet for glass som isolatormateriale vil 

kunne ha samme virkning. Det er knyttet både kostnader og usikkerhet ved varigheten av 

denne typen tiltak. Slike tiltak vil nærmere vurderes i lisidene i Dirdal, samt i områdene 

nedenfor Bynuten. MTA planen vil beskrive disse vurderingene nærmere. 

 

8.2 MERKING 
Det kan være aktuelt å merke luftspenn på enkelte punkter ift. å redusere kollisjonsfare for 

fugl. Merking kan ha god effekt på dagtrekkende arter, men samtidig vil det også gjøre 

linetråden mer synlig i landskapet.  

 

Ved valg av alternativ 2CG anses det ikke nødvendig å merke spennet over Ragsvatnet utover 

hva som er påkrevd i forhold til flymerking. Linetrådene vil her være over normal flyvehøyde 

for fugl som beveger seg gjennom området. Når det gjelder trasealternativ 2CE/2E kan det 

være aktuelt å gjennomføre merking over Mågaåna mellom Ragstjørna og Ragsvatnet, som er 

en mye benyttet trekkrute for bl.a svaner og andefugl. Det går allerede flere luftspenn i det 

aktuelle området, og det bør i tilfelle gjøres ytterligere vurderinger av om merking av 

enkeltliner i dette området kan øke risiko for påflyging på øvrige linetråder i området. 

 

8.3 VEGETASJONSBEHANDLING 
Dersom vegetasjon beholdes i ledningstraseen ved krysningspunkter mellom 

veier/løyper/stier, vil man kunne hindre innsyn i ledningstraseen.  
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Fjernvirkningen av kraftledninger knytter seg ofte til opplevelsen av skogryddingsbeltet. Der 

hvor vegetasjonen oppnår begrenset høyde, er det mulig å øke mastehøyden noe for å unngå 

rydding av skog i ledningsgaten.  

 

Det finens flere strekninger hvor dette kan være aktuelt. Det vil gjøres nærmere vurderinger i 

forbindelse med MTA planen hvor denne type tiltak eventuelt bør gjennomføres. 

 

8.4 NÆRMERE KARTLEGGING OG IVARETAKELSE AV NATURMANGFOLD 
Det finnes flere truede plantearter i det aktuelle området, og det er et potensiale for å finne 

ytterligere forekomster. I forbindelse med arbeid med MTA planen vil det gjennomføres 

supplerende kartlegging av forekomsten av slike arter, samt hvilke tiltak som kan være mulig 

å gjennomføre i anleggs- og driftsfasen for å redusere konsekvensene for disse forekomstene.  
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9. VEDLEGG 

 

1. Trasekart ny 132 kV forbindelse Øvre Giljabrua – Monane 

2. Trasekart ny 132 kV forbindelse Monane – Akslå 

3. Trasekart ny 132 kV forbindelse Akslå – Seljeråslia 

4. Trasekart ny 132 kV forbindelse Seljeråslia - Ragsvatnet 

5. Trasekart ny 132 kV forbindelse Ragsvatnet - Juvane 

6. Trasekart ny 132 kV forbindelse Juvane - Trodlabergtjørna 

7. Trasekart ny 132 kV forbindelse Trodlabergtjørna - Varden 

8. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Øvre Giljabrua/ Giljahagen 

9. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Monane 

10. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Frøyland nord 

11. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Padlen/Kåsen 

12. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Rage 

13. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Litle 

Grytefjell/Skrubbaskaret/Tjelmatjørna 

14. Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Varden 

15. Visualiseringer av ny 132 kV forbindelse Gilja - Seldalsheia 

16. Grunneierliste 
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Vedlegg 1: Trasekart ny 132 kV forbindelse Øvre Giljabrua – Monane 
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Vedlegg 2: Trasekart ny 132 kV forbindelse Monane – Akslå 
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Vedlegg 3: Trasekart ny 132 kV forbindelse Akslå - Seljeråslia 
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Vedlegg 4: Trasekart ny 132 kV forbindelse Seljeråslia - Ragsvatnet 
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Vedlegg 5: Trasekart ny 132 kV forbindelse Ragsvatet - Juvane 

 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 111 av 130  

Vedlegg 6: Trasekart ny 132 kV forbindelse Juvane - Trodlabergtjørna  
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Vedlegg 7: Trasekart ny 132 kV forbindelse Trodlabergtjørna - Varden  
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Vedlegg 8: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Øvre Giljabrua – Giljahagen 
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Vedlegg 9: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Monane 
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Vedlegg 10: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Frøyland nord 
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Vedlegg 11: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Padlen/ Kåsen 
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Vedlegg 12: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Rage 
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Vedlegg 13: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Litle Grytefjell/Skrubbaskaret/Tjelmatjørna 
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Vedlegg 14: Lokalisering av omsøkte veier/ kjørespor og riggplasser, Varden 
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Vedlegg 15: Visualiseringer av ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldalsheia 
 

 

 

Ny ledning (til venstre) på Seldalsheia. Bildet er tatt fra fv. 508 (Søredalsveien) mot øst. Ny 420 kV ledning Lyse – Fagrafjell er planlagt umiddelbart nord (til venstre) for disse ledningene, men er ikke illustrert i visualiseringen. 
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Traseen ved Trodlabekken der forbindelsen krysser utløpet av Trodlabergtjørna. Bildet er tatt fra syd mot nord. Traseen blir synlig i silhuett over Skorpaheia. 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 122 av 130  

 
 

Traseen sett fra Storatjørna mot sør. Traseen vil her ha nærføring (ca. 40 m fra senter) til en hytte som ligger sentralt i bildet.  
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Traseen sett fra Bynuten mot vest. Trassen ligger i vestlig kant av Stortjørna sentralt i bildet.  

 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 124 av 130  

 
 

 

 

Kryssingen av Ragsvatnet med fjordspennmaster i alternativ 2CG sett fra fv 45. Kryssingen er illustrert med flymerking, dvs. merking av master samt flymarkører på linene. 
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Alternativ 2CE/2E i lisiden sør for Ragsvatnet sett fra fv. 45. 

 



Nettilknytning av Gilja vindkraftverk -  Ny 132 kV forbindelse Gilja – Seldal  
Tilleggssøknad  

  

    side 126 av 130  

 
 

Alternativ 2D ved Yleskogvatnet. Spennet over dalen er merkepliktig og visualisert med flymerking, dvs. merking av master samt flymarkører på linene 
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Traseen i lisidene sett fra Dirdal mot nord. Åpningen av Røyrdalstunnelen ses sentralt i bildet. Synligheten av mastene er illustrert ekstra tydelig på dete bildet. 
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Traseen i lisiden vest for Gilja, sett fra Giljastølveien. Tilknytningspunktet ved Øvre Giljabrua noe til venstre for midten av bildet. 
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Vedlegg 16: Grunneierliste 
KNR GNR BNR FNR NAVN ADRESSE POSTNRSTED 

1102 72 12 0 VOLD BERNT INGE HØLEVEIEN 863 4308 SANDNES 

1102 72 18 0 VOLD SIGBJØRN APALSTØVEIEN 3 4308 SANDNES 

1102 72 30 0 VOLD KAI INGE FLOEN 38 4308 SANDNES 

1102 72 201 0 STEINHOVDEN OLGA AMBOLTVEIEN 14 4311 HOMMERSÅK 

1102 72 439 0 STATENS VEGVESEN Postboks 45  6863 LEIKANGER 

1102 72 315, 
318, 417 

0 SELDAL TOMMY SØREDALEN 1258 4308 SANDNES 

1102 74 1, 3 0 HOMMELAND HILDE SØREDALEN 1555 4308 SANDNES 

1102 75 2 0 SELDAL EIVIND SØREDALEN 1222 4308 SANDNES 

1102 75 4 0 SELDAL Karl Johan SØREDALEN 1086 4308 SANDNES 

1102 75 7 0 SELDAL TOMMY SØREDALEN 1258 4308 SANDNES 

1122 14 6, 7 0 STAVANGER 
KOMMUNE 

Postboks 8001 4068 STAVANGER 

1122 35 4 0 STATENS VEGVESEN Postboks 45 6861 LEIKANGER 

1122 35 1, 2 0 MORK HALVARD HUNNEDALSVEGEN 1800 4335 DIRDAL 

1122 36 1 0 ESPEDAL ANNE 
MARIE 

BYGDAVEIEN 92 4333 OLTEDAL 

1122 36 2 0 NETLAND SIGNE 
RAGE 

  

1122 36 3 1 OFTEDAL OVE BYBERGVEGEN 143 4354 VOLL 

1122 36 4 1 LIMA ÅRNOLD, C/O 
JOHANNA LIMA 

ØVRE USTIGBK. 2 4333 OLTEDAL 

1122 36 4 1 LIMA JOHANNA 
NILSINE 

OLTEDAL BO OG AKTIVITETS-
SENTER, ØVRE USTIGBAKKEN 2 

4333 OLTEDAL 

1122 36 21 0 STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Postboks 45 6863 LEIKANGER 

1122 36 3, 23, 
24, 25 

0 FUGLESTAD MORTEN BYGDAVEIEN 6 4333 OLTEDAL 

1122 36 4, 22 0 SVANEDAL AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER 

1122 69 2 0 GILJE STÅLE 
DAGFRED 

GILJAGARDEN 39 4335 DIRDAL 

1122 69 2 1 BREKKESTØL 
KRAFTVERK AS 

GILJAGARDEN 39 4335 DIRDAL 

1122 69 3 0 GILJE TORBEN GILJAGARDEN 30 4335 DIRDAL 

1122 69 15 0 GILJE KNUT ARNE GILJAGARDEN 2 4335 DIRDAL 

1122 69 16 0 GILJE TORSTEIN O GILJAGARDEN 16 4335 DIRDAL 

1122 69 16 0 GILJE ARNE BÅRD HUNNEDALSVEGEN 2826 4335 DIRDAL 

1122 69 51 0 FJETLAND INGUNN 
V/FJETLAND KONRAD 

KVIDALANDSVEIEN 8 4335 DIRDAL 

1122 69 51 0 GILJE ÅRSTEIN KVIDALANDSVEIEN 2 4335 DIRDAL 

1122 69 53 0 STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Postboks 45 6863 LEIKANGER 

1122 71 1 0 GILJE SVEIN GILJAGARDEN 1 4335 DIRDAL 

1122 71 2 0 GILJE KNUT ARNE GILJAGARDEN 2 4335 DIRDAL 

1122 71 3 0 GILJA ODDBJØRG 
ÅSTA 

HUNNEDALSVEGEN 2589 4335 DIRDAL 
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1122 71 4 0 GILJE STÅLE 
DAGFRED 

GILJAGARDEN 39 4335 DIRDAL 

1122 71 5 0 GILJE TORGEIR GILJAGARDEN 9 4335 DIRDAL 

1122 71 6 0 GILJE KRISTIAN  GILJAGARDEN 22B 4335 DIRDAL 

1122 71 8 0 GILJE TORBEN GILJAGARDEN 30 4335 DIRDAL 

1122 71 11 0 STATENS VEGVESEN Postboks 45 6863 LEIKANGER 

1122 76 3 0 ØVSTEBØ DAG STEINSKOG 29 4335 DIRDAL 

1122 76 4 0 HELLAND BERIT STEINSKOG 44 4335 DIRDAL 

1122 76 6 0 GILJE SIGMUND 
ARVID 

KROVEIEN 20 4335 DIRDAL 

1122 76 8 0 FREDHEIM THOR 
ANDRE 

Hunnedalsvegen 2613 4335 DIRDAL 

1122 76 9 0 GILJA ODDBJØRG 
ÅSTA 

HUNNEDALSVEGEN 2589 4335 DIRDAL 

1122 77 1 0 ØVSTEBØ DANIEL A HOLMEN 16 4335 DIRDAL 

1122 78 1 0 DIRDAL HARALD 
BERNT 

SAMSLÅTTVEGEN 12 4335 DIRDAL 

1122 78 3 1 KRISTIANSEN ODD 
ANDREAS 

KROSSMYRA 24 4365 NÆRBØ 

1122 78 8 0 KOMMEDAL ANDERS SAMSLÅTTVEGEN 64 4335 DIRDAL 

1122 78 11 0 GILJA TERJE HUNNEDALSVEGEN 2224 4335 DIRDAL 

1122 78 19 0 GILJA ODDBJØRG 
ÅSTA 

HUNNEDALSVEGEN 2589 4335 DIRDAL 

1122 78 20 0 FREDHEIM THOR 
ANDRE 

Hunnedalsvegen 2613 4335 DIRDAL 

1122 78 21 0 ØVSTEBØ ARVID LINDLANDVEIEN 5 4335 DIRDAL 

1122 78 59 0 GILJE SVEIN GILJAGARDEN 1 4335 DIRDAL 

1122 78 70 0 STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Postboks 45 6863 LEIKANGER 

1122 78 10, 24 0 STEINSKOG PER 
BØRGE 

LINDLANDVEIEN 6 4335 DIRDAL 

1122 78 2, 12 0 ØVREBØ TOR ARNE DIRDALSSTRANDA 1 4335 DIRDAL 

1122 78 3, 65 0 TILLUNG BØRGE 
GUNLEIK 

DIRDALSSTRANDA 29 4335 DIRDAL 

1122 78 3, 65 0 TILLUNG INGRID 
ALSVIK 

DIRDALSSTRANDA 29 4335 DIRDAL 

1122 78 5, 6 0 DIRDAL NILS 
HENNING 

SAMSLÅTTVEGEN 7 4335 DIRDAL 

1122 78 7, 26 0 ØVSTEBØ DANIEL DIRDALSSTRANDA 19 4335 DIRDAL 

1122 78 9, 13 0 DIRDAL RUNAR SAMSLÅTTVEGEN 73 4335 DIRDAL 

 


