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Forord 
Planer om økt effektuttak i Hjelmeland, sammen med behov for reinvesteringer i eksisterende 

nett som følge av alder, medfører at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre 

forsyninsgkapasitet og -sikkerhet til kommunen. Dagens forbindelse har ikke nødvendig 

kapasitet til å dekke dette behovet, noe som gjør det nødvendig å bygge en ny 50 (132) kV 

forbindelse til området sammen med en ny Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

Det pågår for tiden en samlet vurdering av fremtidig struktur for nettet i Ryfylke. Som basis 

for strukturen ligger at hele nettet på sikt skal fornyes og driftes på 132 kV. I alle løsninger vil 

det være behov for en forbindelse mellom Veland og Hjelmeland. På grunn av kritisk 

kapasitetssituasjon i Hjelmeland kommune, bl.a knyttet til planer om elektrifisering/ 

hydrogendrift av fergesambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik, videreutvikling av 

akvakulturnæringen i kommunen samt ytterligere kraftutbygging, velger derfor Lyse Elnett å 

melde forbindelsen Veland – Hjelmeland samt en ny Hjelmeland transformatorstasjon før den 

overordnede nettstrukturen i Ryfylke som helhet er ferdig vurdert. 

 

Lyse Elnett AS fremlegger med dette melding med forslag til utredningsprogram i henhold til 

plan- og bygningslovens § 14, jfr energilovens § 2-1, for en ny 50 (132) kV kraftledning mellom 

Veland i Strand kommune og Hjelmeland i Hjelmeland kommune samt en ny Hjelmeland 

transformatorstasjon. Tiltaket vil berøre kommunene Strand og Hjelmeland i Rogaland fylke. 

De ulike trasealternativene tar høyde for en innfasing av Årdal transformatorstasjon i dette 

nettet.  

 

Meldingen oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil forestå videre 

behandling i saken. Har du spørsmål eller synspunkter til planene eller prosjektet, så ta gjerne 

kontakt med: 

 

Grunneierkontakt 

Mona Sterud Husby   91 00 52 77  monash@lyse.no 

Prosjektleder 

Torbjørn Grødem   51 90 86 19 torbjorn.grodem@lyse.no 

Myndighetskontakt 

Asbjørn Folvik   47 50 90 62 asbjorn.folvik@lyse.no 

 

Nærmere informasjon om prosjektet og Lyse Elnett AS finnes på internettadressen: 

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

 

Sandnes, mai 2018 

 

 
 

Håvard Tamburstuen 

Adm. Dir. 

Lyse Elnett AS 

mailto:monash@lyse.no
mailto:torbjorn.grodem@lyse.no
mailto:asbjorn.folvik@lyse.no
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1. INNLEDNING 
En sterk vekst med økende næringsaktivitet har gitt et økt energi- og effektforbruk både i Sør-

Rogaland og i Ryfylke. Sammen med et aldrende eksisterende strømnett, gjør dette at Lyse 

Elnett i 2016 startet et arbeid med å vurdere hvordan framtidens strømnett i Ryfylke skal 

struktureres og fornyes. Hovedmål med prosjektet er å sikre kapasitet og forsyningssikkerhet 

for næringsliv og befolkning i området i kommende tiår, samt å tilrettelegge for videre 

kraftutbygging. 

 

Dagens nett i Ryfylke omfatter overordnet distribusjonsnett mellom Dalen 

transformatorstasjon i Strand og Hjelmeland transformatorstasjon i Hjelmeland. Dette 

strømnettet forsyner kunder hovedsakelig i Finnøy, Strand og Hjelmeland kommuner. Dalen 

transformatorstasjon er knutepunkt i forsyningen, og transformerer fra 132 kV til 50 kV. Det 

er 7 øvrige transformatorstasjoner i Ryfylkenettet; Fjelde, Tau, Veland, Årdal, Hjelmeland, 

Hjelmeland kraftverk og Finnøy. Alle transformerer fra 50 kV til distribusjonsnett på 10 kV 

eller 22 kV. Av disse er det kun Finnøy som kan dra nytte av reserve fra et annet overordnet 

distribusjonsnett utenfor Ryfylkenettet. Utbyggingen av eksisterende strømnett ble i all 

hovedsak gjort på 1950-1970 tallet. Datidens standard med manglende redundans ble fulgt 

ved utbyggingen, noe som i dag vanskeliggjør moderniseringer og endringer siden dette vil 

medføre utkobling av et betydelig antall kunder. Transformatorstasjonene Årdal, Hjelmeland 

og Hjelmeland kraftverk befinner seg kontinuerlig i N-0 situasjon på grunn av radiell 

forsyning, og manglende forbindelser i underliggende nett. 

 

I Hjelmeland kommune har antallet innbyggere vært relativt stabilt fra ca. 1970 og frem til i 

dag. Prognosene viser at folketallet frem mot 2040 heller ikke forventes å øke i vesentlig grad. 

Kommunen er imidlertid gradvis blitt viktigere for reiseliv og turisme, og har i dag over 1000 

private hytter, nærmere 1000 senger i utleiehytter og flere mindre reiselivsanlegg med høy 

aktivitet.  

 

Det foreligger planer for et betydelig økt effektuttak i kommunen. Det er varslet/ bestilt planer 

knyttet til elektrifisering/ hydrogendrift av fergesambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik, 

videreutvikling av akvakulturnæringen i kommunen samt ytterligere kraftutbygging. 

Prognoser for lastuttak under de tre tranformatorstasjonene i Hjelmeland kommune viser at 

uttaket forventes å øke fra 15,2 MW (målt 2016) opp mot 47-48 MW frem mot 2025. Det er ikke 

kapasitet i eksisterende nett til å håndtere en slik vekst dersom det ikke gjennomføres tiltak, 

og nettet vil eventuelt begrense mulighetene for å realisere de planene som foreligger.  

 

Samtidig nærmer mange komponenter i strømnettet seg utgangen av sin tekniske levetid. 

Gjennom god drift og et godt vedlikehold er levetiden på en rekke komponenter forlenget, 

men kombinasjonen aldrende strømnett og økende forbruk medfører i stadig større grad 

utfordringer bl.a med å kunne ta utstyr ut av drift for vedlikehold.   

 

Basert på dette fremlegger Lyse Elnett AS derfor melding med forslag til utredningsprogram 

i henhold til plan- og bygningslovens § 14, jfr energilovens § 2-1, for en ny 50 (132) kV 

kraftledning mellom Veland i Strand kommune og Hjelmeland i Hjelmeland kommune samt 

en ny Hjelmeland transformatorstasjon. Tiltaket vil berøre kommunene Strand og Hjelmeland 

i Rogaland fylke. De ulike trasealternativene tar høyde for en innfasing av Årdal 

transformatorstasjon i dette nettet.  
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1.1 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER 

Tiltakshaver vil være Lyse Elnett AS (org nr. 980 038 408). Lyse Elnett AS er et selvstendig 

selskap i Lyse-konsernet, hvor 100 % av aksjene eies av Lyse AS. Lyse AS eies av 16 kommuner 

i Sør-Rogaland.  

 

Virksomheten i Lyse Elnett AS er en monopolbasert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt 

myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Selskapet har 

forretningsadresse i Sandnes kommune og ledes av administrerende direktør Håvard 

Tamburstuen. Lyse Elnett AS har ansvaret for koordinering av kraftsystemplanleggingen i 

Sør-Rogaland. 

 

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

regionalnettet i Sør-Rogaland.  

 

1.2 FORMÅL OG INNHOLD  

Formålet med foreliggende melding med forslag til utredningsprogram er å gjøre kjent at Lyse 

Elnett har startet planlegging av en ny 50 (132) kV forbindelse mellom Veland og Hjelmeland 

samt en ny Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

Videre er meldingen del av konsekvensutredningsprosessen, som er en integrert del av 

planleggingen knyttet til større utbyggingsprosjekt. Prosessen skal sikre at forhold knyttet til 

miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på linje med tekniske, 

økonomiske og sikkerhetsmessige forhold.  

 

Foreliggende melding inneholder en beskrivelse av: 

 

• Bakgrunn for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag 

• Forslag til utbyggingsplaner 

• Miljø- og samfunnsinteresser som vil kunne bli berørt 

• Mulige avbøtende tiltak 

• Forslag til utredningsprogram 

 

1.3 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN 

Forskrift om konsekvensutredninger, jfr. Plan- og bygningsloven kap. 14, fastslår at visse typer 

tiltak angitt i vedlegg I til forskriften alltid skal meldes og konsekvensutredes. En ny 50 (132) 

kV kraftledning mellom Veland og Hjelmeland omfattes av forskriftens vedlegg 1 pkt. 20 

(«Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 15 

km»). Forskriften viser til at en konsekvensutredning skal gjennomføres på grunnlag av et 

fastsatt utredningsprogram. En ny forbindelse Veland – Hjelmeland vil være fra ca. 20 km – 

ca. 25 km, avhengig av trasealternativ og løsning for innsløyfing av Årdal, og skal således 

meldes og konsekvensutredes iht. forskriften. 

 

Melding med forslag til utredningsprogram skal bidra til å gi offentligheten og berørte parter 

informasjon om prosjektet, og samtidig sikre at det kommer inn synspunkter på planene og 

det foreslåtte utredningsprogrammet. Dette gjelder både valg av løsninger, plassering av 

anlegg og hva som bør utredes nærmere før det søkes konsesjon. Meldingen oversendes NVE 

som vil sende den på høring, arrangere åpne møter samt møter med berørte lokale og regionale 
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myndigheter i den utstrekning det er behov for dette. Uttalelsene skal bidra til NVEs 

fastsetting av et utredningsprogram, og ellers gi et best mulig grunnlag for det videre arbeidet 

frem mot en konsesjonssøknad.  

 

På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet vil Lyse Elnett utarbeide selve 

konsekvensutredningen som en del av søknad om anleggskonsesjon etter energilovens § 2-1. 

Konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning vil sendes på høring til berørte 

myndigheter og interesseorganisasjoner samt kunngjøres lokalt.  

 

Lyse Elnett vil erstatte det varige økonomiske tapet som berørte eiendommer påføres som 

følge av bygging og drift av tiltaket, og tar sikte på å løse dette gjennom minnelige avtaler med 

berørte grunneiere og rettighetshavere. Det blir normalt også søkt om ekspropriasjonstillatelse 

(rett til å ta i bruk eller kjøpe et areal selv om grunneier eller rettighetshaver ikke er enig) etter 

oreigningsloven og forhåndstiltredelse (rett til å ta i bruk et areal eller starte anleggsarbeidet 

før eventuelt ekspropriasjonsskjønn er avholdt), samtidig med søknad om konsesjon. 

Grunneiere og rettighetshavere som blir direkte berørt av de omsøkte anleggene vil få 

konsesjonssøknaden til uttalelse. 

 

Figur 1.1 gir en nærmere oversikt over videre saksgang og prosess i saken. 

 

 
Figur 1.1. Saksgang og videre prosess 

1.4 GJENNOMFØRTE FORARBEIDER 
Det er avholdt flere arbeids- og informasjonsmøter i løpet av 2018 med bla. berørte kommuner 

for å få tidlige innspill på de skisserte løsningene. Også Rogaland Fylkeskommune samt 

Fylkesmannen i Rogaland er orientert om prosjektet. 
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Det ble fremlagt et første utkast til planer for plassering av nye Hjelmeland stasjon og traseer 

mellom Veland og Hjelmeland i januar 2018. Det ble deretter avholdt et åpent 

informasjonsmøte 18.04.2018 samt en åpen kontordag 19.04.2018 i Hjelmeland. Ved begge 

anledninger ble det gitt mulighet for å få nærmere informasjon om tiltaket samt til å komme 

med innspill på løsningene.  

1.5 TIDSPLAN 
Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen er vist i tabell 1.1. 

Selve byggeperioden planlegges å vare i ca. 2-3 år. 

 
Tabell 1.1. Mulig overordnet tidsplan. 

Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 

Behandling av melding og 

fatsettelse av utredningsprogram 

(NVE) 

    

 

Søknad om anleggskonsesjon inkl. 

konsekvensutredning 
           

 

Konsesjonsbehandling (NVE)     
 

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging 
    

 

Byggeperiode      

Idriftsettelse                    

1.6 KOSTNADER 
Forventede investeringskostnader for tiltaket er anslått til om lag 200-250 MNOK2018, avhengig 

av hvilke løsninger som velges. Estimatet bygger på en kalkyle der kostnadene er estimert på 

bakgrunn av erfaringstall, og usikkerheten antas å være +/-20%.  

 

1.7 NØDVENDIGE SØKNADER OG TILLATELSER 
Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner vil kreve tillatelser og godkjenning etter 

en rekke lover og forskrifter, herunder: 

 

Plan- og bygningsloven 

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. 

 

Lov om kulturminner 

Behov for registreringer av stasjonsområder samt ledningstraseer, mastepunkter, 

transportveier samt rigg-/vinsj-/trommelplasser vil bli avklart med 

kulturminnemyndighetene i fylket, slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 8, 

9 og 14 oppfylles før anleggsstart.  

 

Naturmangfoldloven 

Ingen av de meldte trasealternativene eller stasjonsanleggene kommer i direkte konflikt med 

områder vernet, eller foreslått vernet, etter naturmangfoldloven.  
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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”. I tråd med loven vil man varsle 

grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes. 

 

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 forbindelser. 

 

Kryssing av ledninger og veier 

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

nærføring med eksisterende ledninger, veier og annet i henhold til forskrifter for elektriske 

forsyningsanlegg § 11, der tiltaket gjør det relevant.  

 

Luftfartshindre 

Luftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter 

der liner henger høyt over bakken. Enkelte steder vil ledningene kunne gå så høyt over terreng 

at den må merkes. Dette vil bli avklart med luftfartsmyndighetene, og merking vil bli foretatt 

i samsvar med de krav som Luftfartstilsynet stiller. 

 

Noen av de omtalte tillatelsene vil måtte innhentes i planfasen, mens andre kan vente til 

utbyggingsfasen. 

 

1.8 ØNSKER DU MER INFORMASJON? 

Dersom du ønsker ytterlige informasjon om planene, eller har innspill og  informasjon, ser vi 

gjerne at du tar kontakt med en av våre medarbeidere som er angitt i forordet. Ønsker du f.eks. 

mer detaljerte kart eller flere eksemplarer av meldingen, kan dette fås ved henvendelse til 

disse. Ytterligere informasjon om prosjektet finnes også på følgende hjemmeside: 

www.lysenett.no/veland-hjelmeland 
 

 

http://www.lysenett.no/veland-hjelmeland
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2. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 

Dagens nett i Ryfylke omfatter overordnet distribusjonsnett mellom Dalen 

transformatorstasjon i Strand og Finnøy transformatorstasjon i Finnøy kommune samt 

Hjelmeland transformatorstasjon i Hjelmeland. Dalen transformatorstasjon er knutepunkt i 

forsyningen, og transformerer fra 132 kV til 50 kV. Overordnet distribusjonsnett i Ryfylke 

driftes på 50 kV. Det ligger 7 transformatorstasjoner i Ryfylkenettet; Fjelde, Tau, Veland, 

Årdal, Hjelmeland, Hjelmeland kraftverk og Finnøy. Alle stasjonene transformerer fra 50 kV 

til distribusjonsnett på 10 kV eller 22 kV.  

 

Utbyggingen av nettet ble i all hovedsak gjort på 1950-1970 tallet. Datidens standard, med 

manglende redundans ble fulgt ved byggingen, noe som i dag forhindrer modernisering og 

endring siden dette medfører utkobling av et betydelig antall kunder.  

 

Eksisterende overordnet distribusjonett mellom Veland og Hjelmeland (figur 2.1) forsyner i 

all hovedsak næringsliv og forbrukere i Hjelmeland kommune. De transformatorstasjonene 

som inngår i nettet er Veland, Årdal og Hjelmeland, samt Hjelmeland kraftverk. 

 

Forbindelsen Veland – Hjelmeland, med T-avgreining til Årdal, ble satt i drift i 1974-1975, 

mens forbindelsen Hjelmeland transformatorstasjon - Hjelmeland kraftverk ble satt i drift i 

1993. Stasjonene Årdal og Hjelmeland ble også bygget i 1974-75, men 

transformatorkapasiteten er økt i begge stasjoner i løpet av 2000- tallet.  

 

Transformatorstasjonene Årdal, Hjelmeland og Hjelmeland kraftverk befinner seg 

kontinuerlig i N-0 situasjon på grunn av radiell forsyning og manglende forbindelser i 

underliggende nett. Det vil si at det ikke er reserve i nettet ved eventuelle feil på forbindelsene 

mellom disse. Seneste større feilsituasjon fant sted i påsken 2018, da forsyningen til 

Hjelmeland kommune var ute opp mot 6 timer. Eksisterende forbindelse Veland – Hjelmeland 

har i tillegg kapasitetsutfordringer, bl.a pga høye spenningsfall og høye tap, og vil ikke kunne 

levere den effekt som er meldt/ bestilt de kommende år.  

 

På grunn av manglende redundans er vedlikehold krevende. Skal det drives vedlikehold på 

forbindelsen Veland – Hjelmeland må det meldes strømstans for nesten hele Hjelmeland 

kommune. I august 2015 var denne linja utkoblet ca 1 uke for vedlikehold, med aggregatdrift 

i Årdal og Hjelmeland transformatorstasjoner. Dette gir relativt betydelige kostnader. 

 

Det pågår for tiden en samlet vurdering av fremtidig struktur for nettet i Ryfylke. Som basis 

for strukturen ligger at hele nettet på sikt skal driftes på 132 kV. I alle løsninger vil det være 

behov for en forbindelse mellom Veland og Hjelmeland. På grunn av kritisk 

kapasitetssituasjon i Hjelmeland kommune velger Lyse Elnett derfor å melde forbindelsen 

Veland – Hjelmeland, inklusive en ny Hjelmeland transformatorstasjon, før den overordnede 

nettstrukturen i Ryfylke som helhet er ferdig vurdert. 
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Figur 2.1. Eksisterende overordnet distribusjonsnett mellom Veland og Hjelmeland. 
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2.1  HVORFOR ER SIKKER STRØMFORSYNING VIKTIG? 

Et moderne samfunn er avhengig av å ha en robust og stabil energiforsyning, og må ha 

sikkerhet for at det til enhver tid er kapasitet til å transportere elektrisk kraft gjennom 

strømnettet. Dersom elektrisiteten uteblir lammes verdifull produksjon samt vitale tjenester 

og funksjoner i samfunnet.  

 

De samfunnsmessige konsekvensene øker med varigheten av et strømbrudd. Korte 

strømbrudd (mindre enn 4 timer) utgjør sjelden noen fare for liv og helse, men 

sannsynligheten for alvorlige konsekvenser øker når strømforsyningen uteblir over lengre 

tidsrom.  

 

Et lengre strømbrudd fører til store utfordringer for husholdninger, næringsliv, industri, 

helsetjenester, vannforsyning, husdyrhold og transport. Apparater og hjelpemidler som vi 

omgir oss med i det daglige vil da ikke være tilgjengelige. Dette kan være trygghetsalarm og 

medisinsk utstyr hos pleietrengende, elektriske heiser og bensinpumper. På vinterstid 

medfører strømbrudd i tillegg ofte bortfall av varme, da mange husholdninger har elektrisitet 

som eneste oppvarmingskilde. For landbruk og husdyrhold kan strømbrudd ha store 

konsekvenser da mange gårdbrukere ikke har egen reserveforsyning. For industrien kan selv 

kortvarige strømbrudd føre til full stans i produksjonen med påfølgende store økonomiske 

tap. 

 

De beredskapsmessige problemstillingene knyttet til helt eller delvis bortfall av 

strømforsyningen er komplekse. Selv om enkeltkunder for egen del kan sikre seg med 

nødstrømsaggregat, vil disse kunne oppleve svikt i tilførselen av nødvendige varer og 

tjenester fordi leverandører eller transportører også er avhengige av strøm. Det er anbefalt at 

virksomheter med ansvar for samfunnskritiske funksjoner systematisk kartlegger egen 

sårbarhet og planlegger for å kunne opprettholde nødvendig kontinuitet når uønskede 

hendelser, som blant annet avbrudd i kraftforsyningen, inntreffer (Ref. Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap, Temarapport Nasjonalt Risikobilde 2012). 

 

Fylkesmannen i Rogaland påpeker i fylkes-ROS 2013 konsekvensene ved eventuell svikt i 

kraftforsyningen i Rogaland. Analysen viser at konsekvensene ved et lengre strømutfall vil 

være meget store både for næringsliv, offentlige funksjoner og befolkning. Kraftforsyning 

omtales sammen med telekommunikasjon som de mest kritiske infrastrukturene.  

 

I Hjelmeland har man de siste årene opplevd bortfall av strøm ved flere anledninger. Sist 

skjedde dette i påsken 2018, da hele kommunen var uten strøm i 3 timer mens deler av 

kommunen var uten strøm opptil 6 timer.  

 

2.2 FORVENTET UTVIKLING I KRAFTFORBRUK 

Isolert sett har innbyggertallet i Hjelmeland kommune vært relativt stabilt fra ca. 1970 og frem 

til i dag. SSB sine prognosene viser også at folketallet frem mot 2040 ikke forventes å øke i 

vesentlig grad. Det er således ikke befolkningsveksten som driver utviklingen av 

effektforbruket i kommunen.  

 

Kommunen har imidlertid et aktivt næringsliv som de seneste tiårene har vært i stor utvikling. 

Dette gjelder bl.a innenfor reiseliv og turisme, der kommunen i dag har over 1000 private 
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hytter, nærmere 1000 senger i utleiehytter og flere mindre reiselivsanlegg med høy aktivitet. 

Videre har det vært en betydelig utvkling i akvakulturnæringen, der næringen i Hjelmeland 

har vært innovativ og i stor vekst. 

 

Effektforbruket i Sør-Rogaland har vært jevnt stigende i mange år (figur 2.2). Økningen 

sammenfaller godt med befolkningsveksten i perioden. 

 

 

Figur 2.2. Utvikling av målt maksimal vinterlast i transmisjonsnettet i Sør-Rogaland i perioden 1970-

2016 (MW). Kilde: Lyse Elnett 

 

I Ryfylke har befolkningen de siste 10 årene økt med 14,9 prosent, hvor Strand kommune med 

tettstedene Tau og Jørpeland utgjør hoveddelen. Finnøy hadde en nedgang i folketall frem til 

2008, men har fått et oppsving etter at ferjefri forbindelse ble etablert gjennom Finnfast, med 

1,2-3,4% årlig vekst.  

 

Hjelmeland kommune har hatt tilnærmet 0-vekst. Effektforbruket i området har imidlertid økt 

kraftig i forhold til innbyggertallet (jfr. figur 2.3). Maksimallasten har økt med over 50% siste 

tiårsperiode, og økningen har vært tilnærmet lineær med en snittøkning på 2,3 MW/år (4,7 % 

økning per år).  
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Figur 2.3. Utvikling av målt maksimal last i Ryfylkenettet 2002-2016 (MW). Kilde: Lyse Elnett 

 

Prognoser for lastuttak under de tre transformatorstasjonene i Hjelmeland kommune viser at 

effektuttaket forventes å øke fra 15,2 MW (målt uttak 2016) opp mot 47-48 MW frem mot 2025. 

Hoveddrivere for denne veksten er konkrete prosjekter hvor det enten er bestilt eller varslet 

uttak. Blant de største prosjektene er: 

 

• Kombinert elektrifisering og hydrogendrift (inklusive eventuell lokal 

hydrogenproduksjon) av fergesambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik.  

• Landbaserte smoltanlegg i Tytlandsvik og Årdal. 

• Ny fornybar energi. NVE ga bl.a i desember 2016 konsesjon til kraftverkene Sagåna, 

Kreppingdalen og Øvre Ullestadåna kraftverk (totalt 5,6 MVA).  

 

Figur 2.4 viser lastprognosene for Hjelmeland transformatorstasjon frem mot 2060. 

Prognosene for fremtidig effektbehov er basert på siste versjon av kraftsystemutredningen 

(KSU 2016). Denne baserer seg igjen blant annet på Statistisk sentralbyrå (SSB) sin 

befolkningsframskrivning fra 2014 og temperaturkorrigert makslast fra tunglastsituasjonen i 

2016. Det er benyttet to ulike scenarioer for effektprognosene, hvor scenario 1 er middels og 

scenario 2 er høy. Det er imidlertid forventet at ferjefri veiforbindelse fra Stavanger til Ryfylke 

vil gi økt vekst utover hva prognoseverktøyet tilsier, og man kan sannsynliggjøre at scenario 

1 ligger lavt.  

 

I Hjelmeland transformatorstasjon er det kun installert en transformator på 10 MVA, så man 

har ikke N-1 kapasitet på transformatorytelse. Den kraftige økningen i effektbehov i 2020 

skyldes de store effektene som trengs for å drive ladestasjonene til elektriske ferger i 

sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik. De øvrige prosjektene som er planlagt i Hjelmeland 

vil ha uttak fra hhv. Hjelmeland kraftverk og Årdal transformatorstasjon. 
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Figur 2.4. Prognose for lastuvikling i Hjelmeland transformatorstasjon mot 2060 (MW). Kilde: Lyse 

Elnett. 

 

Basert på disse uttaksprognosene vil overføringskapasiteten på forbindelsen Veland – 

Hjelmeland bli overskredet i 2020, gitt oppstart av ladestasjoner til fergesambandet med de 

effekter som er indikert.  

 

2.3 TILSTANDEN I DAGENS STRØMNETT 
Hoveddelen av dagens overordnede distribusjonsnett i Ryfylke er bygget ut på 1970-tallet. Det 

betyr at alle komponenter i nettet – liner (linjetråd), master, transformatorer og øvrige 

høyspentkomponenter – begynner å nå en alder hvor utskifting er nødvendig av tekniske 

årsaker. Sannsynlighet for feil og dermed utfall av funksjoner øker med økende alder på 

komponentene.  

 

Når anleggene ble bygget var det ulike tekniske spesifikasjoner som lå til grunn for 

dimensjonering og valg av komponenter i de forskjellige stasjonene. Dette medfører at 

strømnettet i dag består av komponenter med ulike spesifikasjoner og ytelser, noe som er 

utfordrende mht. reservemateriell og beredskap.  

 

Manglende redudans, både når det gjelder linjer og transformatorer, gjør det krevende å drive 

vedlikehold, modernisering og endring, da dette vil medføre utkobling av et betydelig antall 

kunder. Nettet i Ryfylke er også enkelt bygd, bl.a med enkle samleskinner og brytere i alle 

stasjoner. Dette medfører også at vanlig vedlikehold er vanskelig. En stadig større utnyttelse 

av nettet medfører også at kompleksiteten i vedlikeholdsgjennomførngen blir større. Samlet 

sett må derfor forventes at et slikt nett totalt sett har en noe kortere forventet levetid enn hva 

som ellers kan påregnes. 

 

2.3.1 Forsyningssikkerhet  

Forsyningssikkerheten vil aldri kunne bli 100 %, da dette ville kreve urimelig store 

investeringer i infrastruktur. Det er likevel viktig at forsyningssikkerheten holdes på et så høyt 

nivå som mulig, samtidig som dette balanseres mot kostnadene ved å investere i ny eller 

oppgradert infrastruktur. Eventuelle knapphetssituasjoner må på kort sikt håndteres gjennom 



Melding med forslag til utredningsprogram    

Ny 50 (132) kV kraftledning Veland – Hjelmeland samt ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 

    side 16 av 45  

driften av kraftnettet og fleksibilitet på produksjonssiden (hovedsakelig magasindisponering). 

På lang sikt er energieffektivisering, forbrukerfleksibilitet, investeringer i kraftnett og ny 

produksjonskapasitet vesentlig.  

 

OED (Meld. St.14, 2011-2012) og NVE anbefaler krav om en driftssikkerhet iht. N-1 som drifts- 

og/eller investeringskriterium i overordnet distribusjonett og transmisjonsnett. Det følger fra 

§ 13 i Forskrift om energiutredninger at alle utvekslingspunkter i overordnet distribusjonsnett 

med manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales og nødvendige tiltak for 

å oppfylle kriteriet skal beskrives og utredes. Lyse Elnett innførte i 2014 planleggingskrav om 

N-1 på både linjer og transformatorytelse i overordnet distribusjonsnett, med unntak for 

særdeles avsidesliggende strøk. De alvorlige konsekvensene ved avbrudd legitimerer relativt 

høye krav til forsyningssikkerhet. Det er derfor viktig å ta hensyn til andre momenter enn de 

strengt økonomiske når investeringsbeslutninger skal tas.  

 

Lyse Elnett sine overordnede kriterier tilsier at det skal være N-1 på transformatorytelsen i alle 

stasjoner samt på alle linjer. Dagens nett oppfyller ikke disse kriteriene. I noen tilfeller kan 

dette problemet reduseres ved omkoblinger i distribusjonsnettet. Denne typen omkoblinger 

kan ta lang tid og de vil ofte heller ikke være nok til å dekke hele området som har falt ut.  

 

Når det gjelder linjene så vil utfall av en av disse potensielt gi et langvarig avbrudd, siden man 

ikke har reserveforbindelser til radialen mellom Veland og Hjelmeland.  

 

2.4  HVORDAN SIKRE HJELMELAND EN TILFREDSSTILLENDE FORSYNING OG 

FORSYNINGSSIKKERHET? 

Det fremtidige kraftsystemet i Ryfylke må dimensjoneres for å dekke følgende behov: 

  

• Forbedre forsyningssikkerheten og gi forsyningssikkerhet iht. N-1 

• Kunne tilknytte nye forbrukere og nye produsenter, jfr. energilovens § 3.3 og § 3.4 

• Gjøre det mulig å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon 

• Muliggjøre utskifting og fremtidig oppgradering av eksisterende regionalnettanlegg  

• Redusere overføringstap (effektivisere kraftnettet) 

 

Meld.St.14, 2011-2012 listet fem mål for planlegging og utbygging av strømnettet. Målene 

innebærer sikker forsyning, høy fornybar produksjon, tilstrekkelig overføringskapasitet 

mellom regioner, et klimavennlig energisystem og at det blir lagt til rette for kraftintensiv 

næringsutvikling. Overordnet skal utbyggingen være samfunnsmessig rasjonell, jf. 

Energiloven. Målene er omsatt til overordnede mål for nettselskapene:  

 

•  «En best mulig tilpasning av strømnettkapasiteten til endringer i forbruk og 

produksjon, ved å være tidlig ute med planlegging og investeringer. Planleggingen 

må ta hensyn til at det er stor usikkerhet om den framtidige utviklingen i etterspørsel 

etter overføringskapasitet.» 

• «Legge til rette for en god og tidlig dialog med interessenter og sørge for at 

utbyggingene skjer med minst mulig belastning for tredjeparter, naturmangfold, 

landskap og andre arealinteresser.» 

• «Ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre kostnadseffektive utbygginger med 

så korte utbyggingstider som mulig.» 
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I Hjelmeland er det ikke kapasitet i eksisterende nett til å håndtere fremtidig vekst. I tillegg 

har man ikke en forsynings- og driftssikkerhet som tilfredstiller dagens krav og forventninger. 

Situasjonen vil forverres i årene som kommer, og man vil om kort tid risikere begrensninger 

på muligheten for tilknytninger med mindre det foretas nødvendige investeringer i nettet. En 

videreutvikling av næringslivet i Hjelmeland vil være helt avhengig av at det kommer på plass 

en infrastrukturløsning som sikrer en pålitelig strømforsyning i området. 

 

Det er kun utbygging av økt kapasitet i overordnet distribusjonsnett som vil kunne løse de 

behov og utfordringer området står over for både på kort og lang sikt. En slik utbygging vil 

skape et mer robust strømnett, samtidig som den ivaretar behovene knyttet til 

forsyningssikkerhet og effektknapphet i kommunen.  

 

2.5 OVERORDNEDE SYSTEMLØSNINGER 

For å kunne løse eksisterende og fremtidige kapasitetsutfordringer i hele nettet i Ryfylke, 

inklusive også Strand og Finnøy kommuner, foreligger planer for en omfattende utbygging og 

spenningsoppgradering fra 50 kV til 132 kV. Overgang til 132 kV systemspenning vil ha en 

stor positiv effekt på tapene knyttet til overføringsnettet. Samtidig viser erfaringer at 

tilgjengelighet på 52 kV materiell er dårlig, og bruk av 72,5 kV materiell er ikke forenelig med 

de innkapslede høyspent bryteranleggene som er rådende i dag. Bransjestandardisering av 

132 kV materiell gjør også prisene fordelaktig for dette spenningsnivået. 

 

Det pågår for tiden en samlet vurdering av fremtidig struktur for nettet i Ryfylke. Som basis 

for strukturen ligger at hele nettet på sikt skal driftes på 132 kV. I alle løsninger vil det være 

behov for en forbindelse mellom Veland og Hjelmeland. På grunn av kritisk 

kapasitetssituasjon i Hjelmeland kommune velger derfor Lyse Elnett å melde forbindelsen 

Veland – Hjelmeland, inklusive en ny Hjelmeland transformatorstasjon, før den overordnede 

nettstrukturen i Ryfylke som helhet er ferdig vurdert. Traseer for den nye forbindelsen 

planlegges slik at innsløyfing av Årdal transformatorstasjion skal være mulig. 

 

I konsekvensutredningen vil det gjøres rede for den videre nettutviklingen i regionen, 

herunder bl.a hvordan og når en overgang til 132 kV systemspenning kan skje samt om, og 

eventuelt hvordan, redudans og N-1 kan oppnås på stasjoner og forbindelser.  
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3. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

3.1 AVGRENSING AV PROSJEKTET 

Tiltaket er avgrenset til å gjelde en ny 50 (132) kV forbindelse mellom Veland 

transformatorstasjon i Strand kommune og en ny Hjelmeland transformatorstasjon i 

Hjelmeland kommune. Disse tiltakene vil være nødvendige, uavhengig av den videre 

nettutviklingen i Ryfylke. Løsningen vil forbedre kapasitetssituasjonen inn mot Hjelmeland, 

og øke forsyningssikkerheten i området som helhet. Anleggene vil driftes på 50 kV inntil en 

overgang til 132 kV systemspenning er klar.  

 

Aktuelle traseer for den nye forbindelsen er planlagt slik at Årdal transformatorstasjon kan 

sløyfes inn, enten ved at traseene passerer gjennom Årdal eller ved at det tilrettelegges for en 

senere T-avgrening.  

 

Det legges videre til grunn at eksisterende forbindelse mellom Hjelmeland og Hjelmeland 

kraftverk sløyfes inn i den nye Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

Eksisterende 50 kV nett i området må stå inntil nye anlegg er bygget og satt i drift, og kan også 

på sikt være viktig for å oppnå reserve til området. Prosjektet omfatter derfor ikke riving av 

eksisterende forbindelser. I forbindelse med pågående vurdering av fremtidig struktur for 

nettet i Ryfylke vil det også gjøres en vurdering av hvor lenge eksisterende nett eventuelt må 

beholdes. Dette vil redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen.  

 

3.2 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 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). 
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3.2.1 Hensyn ved plassering av nye transformatorstasjoner 

En transformatorstasjon i overordnet distribusjonsnett brukes til å transformere (tilpasse) 

spenningen mellom kraftoverføringsnettet og forbrukernettet. Stasjonen fungerer dermed som 

et fordelingspunkt, og som et utvekslingspunkt til distribusjonsnettet. 

 

I planlegging og forslag til plassering av en ny transformatorstasjon på Hjelmeland er det lagt 

til grunn ulike tekniske og miljømessige kriterier. Blant de overordnede planleggingskriterier 

som er satt er at: 

 

• Gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav skal overholdes 

• Stasjonen må tilpasses fremtidige utbyggingsplaner og eksisterende bebyggelse.  

• Stasjonen må ha tilstrekkelig adkomst. Adkomstvei må være egnet og dimensjonert for 

transport at nødvendig utstyr til og fra stasjonen.  

• Det må erverves tilstrekkelig med areal rundt transformatorstasjonene for å sikre en 

fornuftig utforming av stasjonen hensyntatt HMS for de som skal ferdes i stasjonen før og 

etter idriftsettelse, samt hindre at ny bebyggelse etableres tett inntil stasjonene og for å gi 

rom for en eventuell senere utvidelse. 

• En skal tilstrebe at anlegget ikke er dominerende i landskapsbildet. Er dette ikke mulig 

skal det vektlegges tekniske løsninger som demper det visuelle intrykket av stasjonen 

f.eks. gjennom design, skjerming med vegetasjon eller terrengforming. 

• En stasjon skal plasseres så optimalt som mulig i forhold til effektuttak i det 

distribusjonsnettet den skal forsyne. Dette for å redusere fremtidige tap i nettet samt for å 

oppnå mest mulig ideelle forhold mht. spenningskvalitet. 

• Det må være mulig å komme ut av stasjonen med distribusjonsnett med nødvendige 

avganger nå og i fremtiden. Det bør være en enkel innføring av ledninger til stasjonen, og 

det bør være mulig å komme inn og ut av stasjonen med linjer i flere retninger. 

• Når en erstatter en eksisterende stasjon med en ny, skal ny stasjon plasseres iht. prognoser 

for fremtidig lasttyngdepunkt samtidig som det tas hensyn til eksisterende 

distribusjonsnett  

• En skal søke å unngå plassering på fulldyrka mark dersom dette er mulig 

 

3.2.2 Hensyn som vurderes ved trase for nye forbindelser 

I planleggingen av kraftledningstraseer er det lagt til grunn følgende tekniske føringer:  

• Føringene fra St.meld. 14 (2011-12) er lagt til grunn, noe som betyr at traseene 

planlegges som luftledningder dette er teknisk mulig. 

• Det er søkt å unngå traseer med mange vinkler, da dette vil øke både kostnader og 

synlighet. 

• Det er søkt å unngå traseer som innebærer mange kryssinger av eksisterende linjer, 

da dette vil øke kostnader samt være teknisk, forsyningssikkerhetsmessig og HMS- 

messig mer krevende. 

• For traseer parallelt med eksisterende forbindelse planlegges ny forbindelse i 

utgangspunktet med en avstand ytterfase-ytterfase på cirka 15-20 m.  

• Finne traser som tar hensyn til topografi/ terreng, klimalaster og risiko for naturgitte 

hendelser (ras etc.) 
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I traseforslagene er det lagt vekt på spesielt følgende forhold: 

 

• Finne traseer som medfører at boliger, barnehager, skoler o.l. ikke påvirkes av et 

magnetfelt (EMF) som ligger over Statens Strålevern sitt utredningsnivå på 0,4 µT. 

• 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. 

 

3.2.3 Lokalisering av ny Hjelmeland transformatorstasjon samt ny 50 (132) kV 
forbindelse Veland - Hjelmeland 

For å kunne finne en optimal lokalisering av en ny Hjelmeland transformatorstasjon har det 

vært gjort en vurdering av fremtidig lasttyngdepunkt i kommunen, hensyntatt utvikling 

basert på prognoser og innmeldte tiltak. Denne vurderingen tilsier at stasjonen bør flyttes noe 

mot nord og øst i forhold til dagens plassering.  

 

Mulige områder for en transformatorstasjon ble i første omgang vurdert basert på kartstudier. 

Det ble deretter utført befaringer i felt for å se nærmere på disse. Aktuelle plasseringer ble 

diskutert med Hjelmeland kommune for å avdekke eventuelle konflikter med kommunale 

planer. 

 

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

plasseringskriteriene og de aktuelle områdene for plassering av en ny transformatorstasjon. 

Det ble deretter gjort en teknisk vurdering av de ulike mulighetene, og gjennomførbarheten 

er vurdert basert bl.a på befaring både fra helikopter og på bakkenivå.  

 

Forslagene til plassering av nye transformatorstasjoner og linjetraseer ble presentert i et åpent 

informasjonsmøte og på en åpen kontordag, der det ble gitt anledning til å komme med 

innspill både direkte og i etterkant.  

 

3.3 VELAND TRANSFORMATORSTASJON 

Det er ikke behov for vesentlige modifikasjoner i eksisterende Veland transformatorstasjon. 

Det må etableres et nytt felt i 50 kV anlegget for tilkobling av den nye forbindelsen. 

 

3.4 NY HJELMELAND TRANSFORMATORSTASJON 

For en ny Hjelmeland transformatorstasjon meldes 3 alternative plasseringer (figur 3.1). Ingen 

av stasjonsalternativene er lokalisert nær eksisterende stasjon siden lasttyngdepunktet er 

flyttet nærmere sentrum av Hjelmeland.  
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Figur 3.1. Altenative plasseringer av ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan en ny transformatorstastjon skal utformes. I 

prinsippet foreligger to hovedmuligheter på overordnet nivå, hvor stasjonen enten kan bygges 

som et utendørs, luftisolert anlegg (AIS) eller som et kapslet, gassisolert anlegg (GIS). 

Prinsippskisser av de to stasjonstypene er vist i figur 3.2 og 3.3, mens en perspektivskisse er 

vist i figur 3.4. 

 

 
Figur 3.2. Prinsippskisse av utendørs, luftisolert (AIS) transformatorstasjon  
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Figur 3.3. Prinsippskisse av kapslet, gassisolert (GIS) transformatorstasjon  

 

 
Figur 3.4. Perspektivskisse av GIS (venstre) og AIS (høyre) anlegg. 

 

Det er ulike fordeler/ ulemper ved de to stasjonstypene, både teknisk, økonomisk og 

arealmessig. Teknisk anses AIS å være en enklere løsning. Stasjonen vil ha noe lengre byggetid, 

men med større fleksibilitet mht. reparasjoner i og med at en kan gjøre dette med eget 

mannskap. Et AIS anlegg krever tilgang på større areal enn GIS, noe som gjør det mer 

krevende å finne en lokalisering. Basert på de erfaringer ulike aktører i bransjen har i dag kan 

det synes som et GIS anlegg vil kunne være noe rimeligere enn et AIS anlegg.  

 

For et GIS anlegg vil man når det gjelder arkitektonisk utformingsuttrykk ta utgangspunkt i 

konsesjonsgitt løsning for Opstad transformatorstasjon i Hå kommune (figur 3.3), som vil være 

den første stasjon som realiseres som del av en omfattende fornying av overordnet 

distribusjonsnett i Sør-Rogaland.  

3.5 NY 50 (132) KV FORBINDELSE VELAND - HJELMELAND 
De meldte alternativene til en ny forbindelse mellom Veland og Hjelmeland er de som Lyse 

Elnett ut fra foreliggende informasjon har vurdert som hensiktsmessig å utrede videre. Innspill 

til meldingen eller andre vurderinger kan medføre at alternativer som er vurdert, men ikke 

meldt, likevel bør inngå i det videre utredningsarbeidet. På samme måte kan meldte 

alternativer utgå fra det videre utredningsarbeidet. Videre prosess kan også medføre at det 

fremkommer nye løsninger som foreløpig ikke er vurdert. Meldte trasealternativer er vist i 

figur 3.5. 
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Figur 3.5. Meldte trasealternativer Veland - Hjelmeland 

 

I utgangspunktet er parallellføring med eksisterende nett vurdert som positivt siden man da 

kan utnytte en eksisterende kraftkorridor framfor å lage nye. Samtidig har 

samfunnsutviklingen medført at det på enkelte steder er vanskelig å kunne få dette til på en 

god måte, både teknisk og konsekvensmessig. Videre er det også slik at flytting av 
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eksisterende stasjon på Hjelmeland mot øst nærmere Hjelmeland sentrum medfører behov for 

traseer i områder som i dag ikke har overordnet distribusjonsnett.  

 

De ulike trasealternativene hensyntar to mulige systemtekniske løsninger, der alternativ 1  er 

at det bygges en kraftledning fra Veland til Hjelmeland med Årdal som en T-avgreining 

(dagens løsning). Alternativ 2 legger til rette for en mer fremtidsrettet løsning ved at en går til 

Årdal transformatorstasjon med to kraftledninger. Dette medfører mulighet for en fremtidig 

tosidig forsyning til både Årdal og Hjelmeland transformatorstasjoner.  

 

Alternativ 2 kan løses ved å avvike fra dagens trase før fjordkryssingen og trekke traseen via 

Årdal og en fremtidig ombygget/ny Årdal transformatorstasjon. Deretter må kraftledningen 

gå nordover mot Hjelmeland transformatorstasjon. En annen mulighet er at en følger dagens 

kraftledning parallelt over fjorden og frem til Staurlandstjørna før en vinkler ned mot Årdal 

og inn mot en fremtidig ombygget/ny Årdal transformatorstasjon. Deretter må en gå fra Årdal 

transformatorstasjon nordover mot Hjelmeland transformatorstasjon med ytterligere en 

kraftledning. Dette kan medføre at det må bygges to parallelle kraftledninger langs deler av 

traseen. 

 

3.5.1 Beskrivelse av meldte trasealternativer 

Eksisterende kraftledninger inn/ut av Veland transformatorstasjon går mellom to boliger 

sørøst for stasjonen. Det er ikke plass til å bygge en ny ledning i parallell med eksisterende 

forbindelse mellom disse boligene. Derfor er nye trasealternativ lagt hhv. på østsiden og 

vestsiden av eksisterende ledninger (alternativ 1.0 og 1.0.1). De nye traseene går opp til Litle 

Velandsåsen, før begge krysser over eksisterende ledninger og deretter videre mot øst på 

sørsiden av eksisterende 50 kV Veland-Hjelmeland. Terrenget gjør at det blir et naturlig 

krysningspunkt ved Litle Velandsåsen. Det er også mulig med et trasealternativ 1.0.2, som går 

noe lengre sørover, før traseen vinkler opp mot eksisterende ledning og følger parallelt med 

denne videre mot øst.  

 

Østover fra Holtavatnet er traseen planlagt parallelt med eksisterende kraftledning helt frem 

til området ved Paddevatnet. 

 

Der ledningen parallelføres med eksisterende 50 kV kraftledning Veland - Hjelmeland er det 

planlagt med tilstrekkelig avstand slik at anleggsperioden kan gjennomføres uten utkobling 

av eksisterende kraftledning for å hindre at hele Hjelmeland kommune blir strømløs i 

perioder. 
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Figur 3.6. Trasealternativer Veland – Paddevatnet. 

 

Fra området ved Paddevatnet foreligger to alternativer (alternativ 1.0 og 1.2). Alternativ 1.0 

går nordover langs eksisterende kraftledning, men utfordringer med terrenget gjør at 

parallelføringsavstanden i dette området må økes noe før fjordspennet. Alternativet  krysser 

Årdalsfjorden like øst for dagens fjordkryssing. Spennet over fjorden vil bli om lag 1000 m 

langt. Etter fjordkryssingen går traseen parallelt med eksisterende kraftledning frem til 

Staurlandstjørna. Herfra vinkler traseen noe bort fra eksisterende ledning grunnet 

nærliggende bebyggelse, og føres mot nord på østsiden av Åsen og vest for rv. 13. Øst for 

Bedfjellet går traseen tett på et regulert hyttefelt. På nordsiden av Nessavatnet er det også et 

regulert hyttefelt, men avstanden til nærmeste hyttetomt er om lag 60 m. 

 

Ved Staurlandstjørna er det to trasealternativ (2.0 og 2.1) for en eventuell forbindelse mot 

Årdal transformatorstasjon. Alternativ 2.0 går like nord for Helgaknuten og krysser 

Helgaknuttjørna, mens alternativ 2.1 går noe lenger nord før den vinkler mot sør. 

Trasealternativene er felles fra Mælslia mot Mele og videre ned til Årdal transformatorstasjon. 

 

Trasealternativ 1.2 skiller seg fra alternativ 1.0 ved Paddevatnet, og gir mulighet til å komme 

inn til Årdal transformatorstasjon fra sørsiden. Alternativ 1.2 går over Stølaknuten på 

nordsiden av Stølen, mens 1.2.1 går på sørsiden av Stølen før trasealternativene er felles fra 

området nordvest for toppen av Svadbergfjellet. En annen mulighet er å følge trasealternativ 

1.2.2, som går ned mot Svadberg like før Stølen.   

 

Fra Årdal transformatorstasjon mot nord foreligger det flere mulige trasealternativer. 

Alternativ 1.2 krysser rv. 13 ca. 150 m øst for eksisterende kraftledning, følger langs rv. 13 vest 

for Riskadalsvatnet og går herfra opp til østsiden av Ingvaldstadfjellet. Fra Årdal 

transformatorstasjon kan man også følge alternativ 1.2.2, øst for eksisterende kraftledning over 

Mele. Fra området ved  Nedre Mele videreføres traseen i alternativ 1.2. 
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Som et alternativ til trase 1.2 langs rv. 13, er det fra Kyrkdal også mulig å krysse  enten over 

Heståsen (alternativ 1.2.8) eller på vestsiden av Heståsen (alternativ 1.2.9). Trasealternativene  

samles like nordvest for Vodl. Man kan da videre følge enten alternativ 1.2, 1.2.6 eller 1.2.7 

videre nordover mot Hjelmeland transformatorstasjon. Alternativ 1.2 går på østsiden av 

Ingvaldstadfjellet og over Byrkjanuten, mens alternativ 1.2.6 går like vest for Ingvaldstadfjellet 

og delvis i en kraftledningstrase for distribusjonsnett. Alternativ 1.2.7 går over 

Ingvaldstadsåsen, og gir mulighet for å eventuelt å kunne fortsette mot nord i alternativ 1.0. 

 

 
Figur 3.7. Trasealternativer Paddevatnet - Ingvaldstad. 
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Dersom man følger alternativ 1.0 over Årdalsfjorden og tilbake til Årdal via alternativ 2.0/2.1, 

kan en følge alternativ 2.0 nordover fra Årdal mot Hjelmeland. Det vil da bygges to 

kraftledninger parallelt frem til der trasealternativ 2.0/2.1 og 1.2.5 deler seg. Alternativ 1.2.5 

går vest for Eggjabø opp mot alternativ 1.0 og 1.1. 

 

 
Figur 3.8. Trasealternativer Ingvaldstad - Hjelmeland. 
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Trasealternativene 1.0, 1.2.5 og 1.2.7 samles ved Krågåsen. Herfra følges eksisterende 

kraftledning i om lag 800 m, før traseen vinkler nordøst mot nye Hjelmeland 

transformatorstasjon. Alternativ 1.1 går fra alternativ 1.0 sør for Krågåsen, og vinkler østover 

mot nordsiden av Ingvaldstadfjellet. Herfra går alternativet rett mot nord til området ved 

Hauskjeåna. Derfra vinkler den noe mot øst før den møter alternativ 1.2 etter kryssing av 

eksisterende 50 kV kraftledning mellom Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland 

kraftverk. 

 

Videre mot nord er det kun ett trasealternativ. Det planlegges her to kraftledninger i parallell 

for å knytte Hjelmeland kraftverk til ny transformatorstasjon. 

 

For å komme frem til stasjonsalternativ 2 vinkler traseen noe mot vest nord for Kro, og krysser 

rv. 13. Stasjonsalternativ 1 og 3 vil gi tilnærmet samme trase med en mindre forskjell helt inne 

ved transformatorstasjonen. 

 

De ulike trasealternativene vil være fra ca. 20 km – ca. 25 km, avhengig av trasealternativ og 

løsning for innsløyfing av Årdal. 

 

3.5.2 Vurderte trasealternativer som ikke meldes 

Det har vært vurdert andre traseløsninger utover de meldte trasealternativene (figur 3.9). 

Disse er av ulike grunner ikke videreført.  

 

Det er vurdert mulighetene for en ny fjordkryssing på vestsiden av eksisterende fjordkryssing. 

Dette ville økt avstanden til hyttefeltet Longhammaren. Det er imidlertid terrengutfordringer 

på sørsiden av fjorden, og det vil være krevende å finne en trase ned til vestsiden av dagens 

spennbukker. Løsningen vil også kreve at en må krysse over eksisterende 50 kV kraftledning 

på nordsiden av Årdalsfjorden, ettersom det her er bebyggelse tett innpå eksisterende 

kraftledning. Videre parallelføring på vestsiden av eksisterende trase vil være vanskelig. 

 

En fjordkryssing lenger inn i fjorden mot Årdal er også vurdert. Det er trolig teknisk mulig å 

bygge denne, men den vil kreve et om lag 2000 m langt fjrodspenn og vil slik sett medføre 

vesentlig høyere kostnader sammenlignet med den meldte løsningen. 

 

Det er også vurdert trase som ligger øst for Nessavatnet for å unngå kryssing av selve vannet. 

For å unngå konflikt med reguleringsplanen nord for Nessavatnet må traseen eventuelt legges 

opp i fjellsiden, og en ville da fått flere master med svært vanskelig tilkomst og lange spenn. 

Løsningen ville medført vesentlig høyere kostnader sammenlignet med de meldte løsningene. 

 

Det er kommet innspill om at man bør vurdere et alternativ som går lenger øst i forhold til 

alternativ 1.2 ved Børkjeheia. Det er ikke vurdert noen konkrete alternativ her, men en slik 

løsning vil bli betydelig lengre enn alternativ 1.2 og vil derfor medføre høyere kostnader. En 

slik løsning er derfor ikke videreført. 

 

En parallelføring på nordsiden av eksisterende 50 kV kraftledning fra Veland frem til 

Paddevatn er også vurdert. En slik løsning vil innebære en vanskeligere kryssing av 

eksisterende forbindelse, da man må over på østsiden av eksisterende ledning før man nærmer 

seg Paddevatnet. Vi kan heller ikke se at en parallelføring på nordsiden har noen åpenbare 

fordeler, og denne løsningen er derfor forlatt.  
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Figur 3.9. Trasealternativer Veland – Hjelmeland som er vurdert, men ikke videreført. 
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3.5.3 Utforming 

Det er foreløpig ikke gjort spesifikke valg av tekniske løsninger for nye forbindelser. Det 

foreligger en rekke muligheter, både når det gjelder mastetyper og -materiale og linetyper. De 

ulike løsningene har fordeler og ulemper, både teknisk, økonomisk og miljømessig. Hvilke 

løsninger som til slutt velges, vil avklares i den videre planleggingen og redegjøres for i 

konsekvensutredning og konsesjonssøknad. 

 

3.5.3.1 Mastetyper og liner 

Det vurderes flere mulige tekniske løsninger på nye 132 kV forbindelser. Når det gjelder 

materialtype, vurderes kompositt eller stål å være de mest aktuelle. Trestolper er tradisjonelt 

mye benyttet, men det kan være vanskelig å få tak i lange nok trestolper hvis det skal bygges 

med lange spenn. I tillegg er levetiden kortere sammenlignet med stål og kompositt. I det 

aktuelle klimaet er det i tilfelle nødvendig å velge kreosotimpregnerte trestolper, og dette vil 

kunne ha negative HMS- messige konsekvenser. Stål og kompositt er også mer fleksible 

materialer og gir mulighet for flere mastebilder (jfr. figur 3.10).  

 

Det foreligger en rekke ulike mastetyper på markedet, avhengig av hvilket oppheng man 

ønsker av linetrådene. Tradisjonelt planoppheng (de to typene til venstre i figur 3.10) har 

fordeler med at mastene ikke trenger å være så høye som med trekantoppheng (gitt samme 

spennlengde). Master med planoppheng vil gi et større fotavtrykk og trasebredde enn 

trekantoppheng. Trekantoppheng brukes sammen med en rørmast av stål eller kompositt, 

eventuelt en tårnmast av vinkelstål. Denne type master vil bli høyere hvis en legger samme 

spennlengde til grunn, siden trådene henger delvis over hverandre. Samtidig vil dette være 

gunstige mastetyper i enkelte terrengtyper. Høyden på linjene vil tilpasses slik at de ikke er til 

hinder for vanlig landbruksdrift i området.  

 

Samtlige linjer vil bli bygget med en eller to jordtråder der minst en av de vil ha innlagt fiber 

for kommunikasjon. Avhengig av mastetype kan jordtråden være overliggende eller 

underliggende i forhold til de strømførende fasene. 

 

 
Figur 3.10. Mulige mastebilder av ulike løsninger for nye 132 kV forbindelser 
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I utgangspunktet ønsker man å bygge enkeltkursmaster, men det kan på kortere strekninger 

være aktuelt å vurdere løsninger med dobbeltkurs der to forbindelser benytter felles master. 

Fordeler og ulemper med slike løsninger vil vurderes i en senere fase av prosjektet. Eksempel 

på mastebilde for dobbeltkursmaster er vist i figur 3.11. 

 

 
Figur 3.11. Mulige mastebilder for dobbeltkurs 132 kV forbindelser 

3.6 INSTALLASJON, 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.  

 

3.6.1 Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

Det forventes en byggetid på om lag 1-2 år fra oppstart av grunnarbeider til ferdig idriftsatt 

anlegg, avhengig av omfang og kompleksitet i arbeidet. Grunnarbeidene forventes å ha en 

varighet på inntil 1/2 år og vil innebære anleggsvirksomhet med sprenging, støping av 

transformatorsjakter/fundamenter og tungtransport.  

 

I driftsfasen vil stasjonen være ubemannet, og kreve tilnærmet samme grad av vedlikehold og 

inspeksjon som eksisterende stasjon gjør i dag.  

 

3.6.2 Luftledninger 

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

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. 

 

I samråd med berørte kommuner, grunneiere og entreprenør, utarbeider Lyse Elnett i forkant 

av anleggsfasen en transportplan som viser hvilke veier som kan benyttes, og hvor transporten 

planlegges i terrenget. I tilknytning til transportplanen lages det en miljøplan som beskriver 

hvordan anleggsfasen skal gjennomføres og hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå 

eller redusere negative virkninger. 
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Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier og etablering av nye veier 

kan være aktuelt. Private bilveier 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. 

 

Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og skogingsbelte på ca. 30 meter langs traseen. I 

skoghellinger kan skogingsbeltet bli noe større. 
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4. MILJØVIRKNINGER AV ANLEGGENE 

I dette kapittelet gis en enkel, første oversikt over prosjektets virkninger på ulike miljøtemaer. 

Under hvert tema gis først en orientering om virkninger av anleggene på generelt grunnlag 

(uavhengig av prosjekt). Deretter gjennomgås hovedtrekkene ved de meldte løsninger.  

 

Opplysningene er samlet inn gjennom befaring, i møter med ulike interessenter og fra 

gjennomgang av ulik informasjon i kjente planer og diverse databaser og informasjonssider.  

 

4.1 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-ledning 

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 og den historiske relasjonen 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 i skogen (ca. 30 m bredde) kunne bli den mest dominerende 

landskapsvirkningen. Master (galvanisert stål/ kompositt), liner (aluminium) og isolatorer 

(glass) vil også kunne skinne i sollyset, avhengig av innfallsvinkelen for lyset. 

 
HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

De ulike ledningstrasèene berører to ulike landskapsregioner, men størstedelen av traseen 

ligger innenfor dal- og heilandskapet i Ryfylke. Dette landskapet er preget av en veksling 

mellom vide daldrag med slake morenekledde lier, dype fjordsjøer og nakne, bratte 

fjellpartier. I nord er det nord-sørgående strukturer som dominerer. De store 

løsmasseavsetningene i dalene gir grunnlag for frodige jordbruksbygder, som sammen med 

skog og elveløp leder en inn mot høgheia i øst og nord. Den nordlige og indre delen av 

regionen har innslag av kalk- og næringsrike sedimentære bergarter. Her finner vi områder 

med naturlig furuskog mens bjørkeskog dominerer i baklier, i høyden og på tidligere åpen 

mark. Innslaget av rike naturtyper som edellauvskog spiller en vesentlig rolle, særlig i 

sørhellinger. Her er det også varierende innslag av plantet barskog, kulturbeite og hagemark. 

De flate dalbunnene er særlig viktige for et hovedsakelig fulldyrket, intensivt jordbruk og for 

bosetting. Innenfor denne landskapsregionen vil enkelte trasealternativer berører vakre 

landskap ved Riskadalsvatnet og rundt Hetlandsvatnet.  
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Landskapet rundt Riskadalsvatnet har en harmonisk komposisjon, hvor natur og kultur 

uttrykker et fint samspill. Vatnet og det flate jordbrukslandskapet i dalbunnen ligger i skarp 

kontrast til bratte og skogkledde fjellsider og fjellgårder og gir området samtidig god 

variasjon. Jordbrukslandskapet i dalgryta Årdal ligger på sandterrasser med myke og 

avrundede terrengformer og skaper et særpreget kulturlandskap. Storfjella i bakgrunnen i øst 

forsterker intensiteten i området. Området er vurdert å være av stor verdi med tanke på 

landskapet.  

 

Harmonien og særpreget i det slake jordbrukslandskapet langs bredden av Hetlandsvatnet er 

det dominerende inntrykket i det vide landskapsrommet som ligger i stor kontrast til 

Lauvåsen. Denne reiser seg som en rygg og vegg over bygda. Hetlandsvatnet utgjør det meste 

av flaten i dalrommet og tilfører området dynamikk. En blanding av lauv- og barskog som 

større sammenhengende flater og som innslag i jordbrukslandskapet gir fin variasjon mot de 

åpne jordbruksmarkene. Varierende terrengformasjoner med avrundede og myke linjedrag 

forsterker det varierte og harmoniske inntrykket. Også dette området er vurdert å være av stor 

verdi med tanke på landskap. 

 

Ulike trasealternativer vil også marginalt gå inn i fjordlandskapet i Ryfylke, men uten at 

spesielt viktige landskap vil kunne bli berørt her.  

 

Landskapets karakter gjør at det er mulig å oppnå god bakgrunnsdekning og terrengskjerming 

av nye ledningstraseer og transformatorstasjoner. Det er søkt å planlegge løsninger hvor nye 

og eksisterende forbindelser fremføres i parallell dersom mulig. Dette vil bidra til å dempe 

virkningene av nye forbindelser.  

 

4.2 NATURVERN, NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 

Det vil ofte 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. Fremføring av kraftledninger 

gjennom vernete naturområder er ikke tillatt uten dispensasjon fra vernebestemmelsene. 

 

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. 
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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 

imidlertid virke skremmende for alt vilt, og tilpassing av anleggsarbeidet kan være aktuelt i 

perioder/ områder. 
 
HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Generelt sett øker artsspekteret av fugl og pattedyr med økende variasjon i landskap og 

naturtyper. Det største mangfoldet er følgelig knyttet til områder der landskapet veksler 

mellom skog, våtmark og landbrukspregete arealer. Er topografien tilsvarende variert, gjerne 

med innslag av fjellvegger og rasmark, er grunnlaget tilstede for et variert dyre- og fugleliv. 

En annen viktig faktor for utbredelse av viltet er menneskelig forstyrrelse og inngrepsgrad.  

 

I Ryfylke finnes fortsatt en rekke viktige områder for naturmiljø, spesielt tilknyttet skog, myr 

og kystlynghei. Regionen har et rikt fugleliv, spesielt i hekketiden, først og fremst arter knyttet 

til skog og bergvegger (for eksempel spettefugl, rovfugl og spurvefugl). Også øvrig dyreliv er 

rikt, og området har er en god forekomst både av rådyr, elg og hjort.  

 

Ingen foreslåtte trasealternativer vil berøre eller gå nær eksisterende verneområder. Flere 

områder med forekomst av viktige naturtyper vil imidlertid kunne bli berørt. I hovedsak er 

disse viktige naturtypene knyttet til lynghei, skog eller myr. Omfanget av de ulike inngrepene 

vil være avhengig av naturtype, plassering av mastefundamenter, installasjonsmetode for 

master/ linjespenn etc. Konsekvensene for de ulike områdene vil således variere. Disse 

områdene er viktige for en rekke plante- og insektarter. Dette gjelder både nasjonalt truede og 

sårbare arter samt arter som på grunn av bl.a menneskelig påvirkning er blitt sjeldne lokalt og 

regionalt. 

 

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. Foreslåtte trasealternativer vil kunne berøre 

områder som ligger langt fra eksisterende tekniske inngrep både ved Almåsen/Hetlelifjellet 

(Strand/Hjelmeland kommuner) og ved Hesthei/Vårefjellet (Hjelmeland kommune).  

 

4.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Kraftledningens mastefester og transportveier, samt arbeider i sjø og på land knyttet til 

installasjon av jord- og sjøkabler 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. Dette kan være mer krevende ved jord- og 

sjøkabeltraseer. 

 

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. 
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HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Både Strand og Hjelmeland kommuner er rike på kulturminner, spesielt i de lavereliggende 

områdene. Dette gjelder kulturminner fra alle perioder, og representerer vesentlig 

kulturminneverdier. Det er også et stort potensiale for funn av hittil ikke kjente kulturminner 

under bakken. De ulike trasealternativene i Strand kommune vil i liten grad kunne berøre 

kulturminner opg kulturmiljø, mens trasealternativene i Hjelmeland kommune kan berøre 

viktige kulturminner/-miljø bl.a i Årdal, Riskadal og ved Ingvaldstad. 

 

I planleggingsfasen har en søkt å ta hensyn til forekomsten av kjente kulturminner, og spesielt 

søkt å unngå direkte inngrep i større kulturminnefelt. Behovet for nærmere undersøkelser av 

aktuelle arealer vil avklares med kulturminnemyndighetene i Rogaland Fylkeskommune. 

 

4.4 FRILUFTSLIV, REISELIV OG 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. Det er for eksempel liten risiko for at 

overnattingsbedrifter i tettsteder og byer som i stor grad baserer seg på forretningsreisende vil 

bli negativt påvirket. 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. 
 
HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Hjelmeland er den nest største kommunen i Rogaland, og utgjør en åttendedel av arealet til 

hele fylket. Landskapet er variert og velegnet for jakt, fiske og annet friluftsliv. Reiseliv og 

turisme er det fjerde beinet å stå på innen næringslivet etter havbruk, landbruk og stein/skifer. 

Kommunen har i dag over 1000 private hytter, nærmere 1000 senger i utleiehytter og flere 

mindre reiselivsanlegg med høy aktivitet.  

 

Strand kommune er primært en industrikommune, men har samtidig nærhet til skog, fjell, sjø 

og innmark. Ut fra sin sentrale beliggenhet i Rogaland og nærhet til Preikestolen, er Strand en 

vesentlig reiselivskommune.  

 

Alle trasealternativene vil berøre lokalt viktige friluftsområder i varierende grad, men vil i 

liten grad berøre områder som har regional betydning.  
 



Melding med forslag til utredningsprogram    

Ny 50 (132) kV kraftledning Veland – Hjelmeland samt ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 

    side 37 av 45  

4.5 JORD- OG SKOGBRUK 

Kraftledninger i luftspenn vil bare i begrenset grad påvirke utnyttelse av dyrka mark. 

Ulempene er i hovedsak knyttet til mastepunktene, ved at de beslaglegger areal og gir 

arronderingsulemper. I tillegg kan tilstedeværelse av ledninger over jordene forstyrre GPS- 

signaler samt være til hinder for f.eks. gjødselspreiing og annen drift av arealene. 

 

Ledningstraseen må ryddes for skog for å hindre overslag til jord. I utgangspunktet ryddes en 

trase på ca. 30 meters bredde, men noen ganger kan det være behov for å utføre sikringshogst 

utover de 30 meterne. 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. For jordbruket 

er det viktigste avbøtende tiltaket en nøye vurdering og tilpasning av mastefester og trase. For 

eksempel ved at mastene plasseres i grenser, overgangssoner, på åkerholmer osv. Skogen skal 

normalt ikke ryddes der det uansett vil være tilstrekkelig sikkerhetsavstand til strømførende 

liner. 

 
HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Alle trasealternativer og stasjonsplasseringer vil påvirke områder med jord- og 

skogbruksinteresser.  

 

Det vil i den videre planlegging arbeides videre med å tilpasse traseer, mastepunkter og 

mastehøyde slik at det vil bli enklest mulig å drive jordbruk under linjene med den type 

maskinellt utstyr som er vanlig i dag. 
 

4.6 ELEKTROMAGNETISKE FELT (EMF) OG HELSE 

Kraftledninger og andre strømførende installasjoner omgir seg bl.a med lavfrekvente 

elektriske og magnetiske felt. Elektriske felt kan lett skjermes og innebærer sjelden noe 

problem for mennesker. Magnetfelt trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer og er 

vanskelig å skjerme.  

 

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 

 

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 

http://www.nrpa.no/
http://www.nrpa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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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.  
 

HOVEDTREKK VED MELDTE LØSNINGER: 

Det vil gjennomføres en kartlegging av antall boliger og/eller fritidsboliger nær de aktuelle 

traseene, samt at det vil gjøres en beregning av EMF for disse.  
 

4.7 STØY 

HØRBAR STØY 

Det vil kunne høres knitrende støy (coronastøy) fra kraftledninger. Dette er utladninger til 

luft fra strømførende liner eller fra armatur. Støyen øker i fuktig vær og under nedbør og 

reduseres med økt overflate på linen. Det vil foretas beregninger av støyen fra den planlagte 

kraftledningen.   

 

Fra transformatorstasjoner vil det bli støy spesielt knyttet til drift av transformatorene. For 

stasjonene vil det gjennomføres konkrete støyberegninger, og det vil utarbeides 

støysonekart. 

 

RADIOSTØY 

Ledningen vil normalt ikke gi forstyrrelser på FM-radio og TV bilde og lyd som sendes over 

FM-båndet. Lang- og mellombølge kan bli forstyrret. Dette kan avhjelpes ved riktig plassert 

antenne. 

 

TELENETTET 

Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor 

akseptable nivåer. Optiske fiberkabler påvirkes ikke. 

 

DATA 

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. 

 
SATELITTNAVIGASJON 

Ledninger vil kunne påvirke bruk av satelittnavigasjon, spesielt i områder under ledningene. 

Problemstillingen og mulige konsekvenser vil beskrives nærmere i konsekvensutredningen. 

 

4.8 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. Behovet for merking vil bli nærmere vurdert i samråd med 

luftfartsmyndighetene. 
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4.9 FORSVARSINTERESSER 

Traseene vil ikke berøre områder som er avsatt som miltære øvingsområder eller til bruk for 

annen militær aktivitet.  

 

4.10 ØVRIG INFRASTRUKTUR 

Kryssing eller parallellføring med eksisterende infrastruktur vil avklares direkte med den 

enkelte anleggseier.  
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5. FORHOLDET TIL ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE 
AREALBRUKSPLANER 

 

5.1 VERNEPLANER 

Trasealternativene vil ikke medføre direkte inngrep i området vernet etter eller i medhold av 

naturvernloven/naturmangfoldloven, og heller ikke gå nær slike områder.  

 

Tiltaket vil ikke berøre vassdrag som er vernet mot kraftutbygging etter Verneplan for 

vassdrag. 

 

5.2 KOMMUNALE PLANER 

Følgende planstatus gjelder for de ulike alternativene: 

 
STRAND KOMMUNE: 

Trasealternativene vil i hovedsak berøre områder avsatt til LNFR (Landbruk-, natur og 

friluftsformål samt reindrift). Alle trasealternativer vil berøre områder merket som faresone 

steinsprang/flomfare/høyspent). Ved Holtavatnet, øst for Veland, planlegges en trase som vil 

komme nær et område avsatt for råstoffutvinning.  
 
HJELMELAND KOMMUNE: 

Trasealternativene vil i all hovedsak berøre områder avsatt til LNF (Landbruk-, natur og 

friluftsliv) - formål.  

 

Flere av trasealternativene gjennom Årdal vil berøre områder avsatt til industriformål. 

Traseene er her forsøkt planlagt for å minimalisere konflikten. Trasealternativ 1.0 vil videre 

berøre område regulert gjennom reguleringsplan R134 (Nessavatnet hyttefelt samt 

småbåthamn), samt gå nær industriområdet i Hetlandsbygda på Fister (I10). Flere 

trasealternativer vil også kunne berøre et område på Ingvaldstad (SB14) hvor spredt 

boligbygging er tillatt. Avhengig av detaljert traseføring vil tiltaket kunne medføre 

restriksjoner på utbygging i disse områdene. 

 

Ulike trasealternativer vil også berøre områder svsatt til naturområder. Disse områdene er 

identifisert som viktige eller svært viktige naturyper. Slike områder vil kunne bli berørt både 

ved Svadberg-Årdal (område N25), ved Riskadalsvatnet (område N42), ved Riskadalsvatnet 

nordvest (område N37). 

 

5.3 REGIONALE OG PRIVATE PLANER 

Det foreligger en rekke regionale planer i området som vil kunne bli berørt av planene. Dette 

gjelder flere fylkesdelplaner, samt også en rekke planer fra andre instanser og etater. Graden 

av eventuell konflikt med disse planene vil kartlegges og avklares i neste fase av prosjektet.  

 

Det er ikke kjent private planer som meldte traseer kan komme i konflikt med, men også dette 

vil avklares nærmere i kommende faser av prosjektet. 
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6. AVBØTENDE TILTAK 

 

6.1 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. Det er knyttet både kostnader og usikkerhet ved 

varigheten av denne typen tiltak, og virkemidlet må vurderes nøye. 

 

6.2 MERKING 
Det kan være aktuelt å merke luftspenn på enkelte punkter ift. å redusere kollisjonsfare både 

for luftfart og for fugl. Dette vil nærmere vurderes i det videre arbeid frem mot en 

konsesjonssøknad. 

 

6.3 VEGETASJONSBEHANDLING 
Dersom vegetasjon beholdes i ledningstraseen ved krysningspunkter mellom 

veier/løyper/stier, vil man kunne hindre innsyn i ledningstraseen. Mastene kan som oftest 

plasseres i god avstand fra krysningspunktet og skjermes av vegetasjonen. 

 

Fjernvirkningen av kraftledninger knytter seg ofte til opplevelsen av ryddegaten. Der hvor 

vegetasjonen oppnår begrenset høyde, er det mulig å øke mastehøyden noe for å unngå 

rydding av skog i ledningsgaten. 
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7. FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

I konsesjonssøknaden vil konsekvensene av prosjektet, samt eventuelle forslag til avbøtende 

tiltak bli beskrevet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger, plan- og 

bygningslovens kap. 14 og NVEs veileder.  

 

Konsekvensutredningene vil for enkelte av temaene bli gjennomført som egne fagutredninger. 

Hovedtrekkene samles i en felles konsekvensutredning hvor fagrapportene blir referert. 

Fagrapportene vil være tilgjengelige for alle. 

 

På basis av de forventede virkninger av prosjektet foreslås at følgende tema skal beskrives og 

utredes i konsekvensutredningen: 

 
1. Beskrivelse av anlegget 
Selve konsesjonssøknaden vil ivareta flere av de utredningstema som er spesifisert i forskrift om 
konsekvensutredninger, bl.a temaene begrunnelse, beskrivelse av anlegget og beredskapsmessige 
forhold. I konsekvensutredningen vil det derfor kun gis en oppsummering av søknaden, hvor 
følgende punkt skal inngå: 
 

• Begrunnelse for søknaden 

• Beskrivelse av 0-alternativet 

• Beskrivelse av omsøkte og vurderte alternativer 

• Systemløsning—herunder vurdering av innvirkning på eksisterende og planlagt 
kraftledningsnett i området, herunder lokal og regional forsyningssikkerhet 

o Det skal gis en beskrivelse av de planene selskapet har for den videre 
nettutviklingen i Ryfylke som helhet, samt hvordan tiltaket passer inn i disse 
planene. 

• Teknisk/økonomisk vurdering 

• Sikkerhet og beredskap 
 
2. Alternativer 
Hvis det gjennom høring av melding eller gjennom selve utredningsarbeidet fremkommer nye 
aktuelle trasealternativer, skal disse vurderes på samme nivå som de traseene som er meldt. 
Løsninger som blir vurdert som uaktuelle skal beskrives, og det skal fremgå hvorfor man har valgt 
ikke å utrede alternativet videre. 
 
Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å eventuelt rive eller omstrukturere eksisterende 
kraftoverføringsanlegg i området på bakgrunn av de meldte anleggene. Det skal vurderes hvilke 
konsekvenser dette kan få for forsyningssikkerheten, og hvordan dette kan bidra til å redusere de 
totale ulempene for området. 
 
3. Prosess og metode 
Konsesjonssøknaden vil utarbeides i samsvar med NVEs "Veileder for utforming av søknad om 
anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg".  
 
Konsekvensutredningen skal kort redegjøre for datagrunnlag og metoder som er brukt for å 
vurdere virkningene av kraftledningen. Eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling 
og bruk av data og metoder skal beskrives. 
 
Både fordeler og ulemper ved prosjektet vil belyses for alle relevante temaer. Tiltak som kan 
redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og driftsfasen, vil vurderes for alle relevante 
temaer. Eksempler på slike avbøtende tiltak kan være: tidspunkt for anleggsarbeid, trasejusteringer, 
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bevisst valg av maste- og linetyper, materialvalg- og fargevalg, tiltak for fugl, skånsom traserydding, 
vegetasjonsskjermer, revegetering mm.  
 
I arbeidet med konsekvensutredningen vil tiltakshaver holde kontakt med regionale myndigheter, 
berørte kommuner, interesseorganisasjoner og grunneiere.  
 
4. Tiltakets virkninger for miljø og samfunn 
 
Landskap og visualisering 
 

• Det skal gis en beskrivelse av landskapet som anlegget berører.  
 

• Det skal gjøres en vurdering av landskapsverdiene og vurdere hvordan anlegget visuelt kan 
påvirke disse verdiene. Vurderingen skal ta hensyn til eksisterende inngrep i landskapet.  

 

• Anlegget skal visualiseres. Visualiseringene skal gi et representativt bilde av de utredede 
plasseringer av transformatorstasjoner og traseer. 

 
Kulturminner og kulturmiljø 

• Kjente automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids 
kulturminner og kulturmiljø i traseene og i influensområdet, skal beskrives, verdivurderes 
og vises på kart.  

 

• Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner skal beskrives og vises på kart. 
 

• Direkte virkninger og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal 
beskrives og vurderes.  

 

• Det skal redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger for kulturminner eventuelt 
kan reduseres gjennom plantilpasninger. 
 

• Det skal vurderes om det bør lages visualiseringer dersom spesielt viktige kulturminner eller 
kulturmiljøer blir berørt. 

 
Friluftsliv 

• Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som kan bli berørt av anlegget. Dagens bruk 
av friluftsområdene skal beskrives. 

 

• Det skal vurderes hvordan tiltaket vil kunne påvirke dagens bruk av områdene. 
 
Naturmangfold 

• Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle naturtyper som kan bli berørt og negativt 
påvirket av anlegget.  
 

• Det skal utarbeides en oversikt over forekomster av truede arter og naturtyper, jfr. Norsk 
Rødliste 2015 og Norsk Rødliste for naturtyper 2018, som kan bli berørt av anlegget. 
Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2015, 
skal vurderes.  
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• Det skal utarbeides en oversikt over fugle- og dyrearter som kan bli vesentlig berørt av 
anleggene, med spesielt fokus på arter i Norsk Rødliste 2015 og ansvarsarter, jaktbare arter 
og rovfugl.  

 

• Det skal vurderes hvordan anlegget kan påvirke truede og sårbare arter gjennom 
forstyrrelser, påvirkning av trekkruter, områdets verdi som trekklokalitet, kollisjoner, 
elektrokusjon og redusert/forringet økologisk funksjonsområde (herunder hekkeområder 
og andre viktige områder i og i (nær) tilknytning til traseene. 

 

• Det skal gjøres en vurdering av om tiltaket sammen med andre eksisterende og/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. 
Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli 
vesentlig berørt. 
 

Arealbruk 

• Areal som båndlegges skal beskrives. Eventuelle virkninger for eksisterende og planlagte 
tiltak som for eksempel bolig- og industriområder og lignende skal vurderes. 

 

• Forholdene til andre offentlige og private planer og eventuelle krav til endring av gjeldende 
planer etter plan- og bygningsloven skal beskrives. 

 

• Det skal kort redegjøres for hvordan transport knyttet til realisering av tiltaket er tenkt 
gjennomført. Eventuelle behov for ny infrastruktur skal beskrives. 

 

• Eksisterende og planlagt bebyggelse langs de nye anleggene kartlegges i et område på 50 
meter fra senterlinjen. Det skal skilles mellom bolighus, skoler/barnehager, fritidsboliger 
og andre bygninger og vises avstand til senterlinjen. 
 

• Områder som er vernet etter naturvernloven (nå naturmangfoldloven), kulturminneloven, 
og/eller plan- og bygningsloven, herunder vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag, 
som blir berørt av anlegget skal beskrives og vises på kart. Det skal vurderes hvordan 
tiltaket eventuelt vil kunne påvirke verneverdiene og verneformålet. 

 

• Tiltakets eventuelle konsekvcenser for store sammenhegnede naturområder med urørt preg 
(SNUP) skal beskrives.  
 

Nærings- og samfunnsinteresser 

• Det skal beskrives hvordan anlegget kan påvirke økonomien i berørte kommuner, herunder 
sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt.  
 

• Tiltakets eventuelle konsekvenser for lokalt næringsliv skal vurderes. 
 

• Eventuelle konsekvenser for eksisterende eller eventuell fremtidig bergverksdrift skal 
vurderes. 

 

• Reiselivsnæringen i området skal beskrives, og anleggets mulige virkninger for reiselivet skal 
vurderes. 
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• Landbruksaktivitet som blir vesentlig berørt av anlegget skal beskrives, og virkninger for 
jord og skogbruk, herunder driftsulemper, typer skogsareal som berøres og virkning for 
produksjon, skal vurderes. Virkningene skal vurderes både for anleggs- og driftsfase, og 
skal også inkludere eventuelle positive virkninger. 

 

• Det skal gjøres rede for anleggets eventuelle virkninger for omkringliggende radaranlegg, 
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten. Anleggets eventuelle 
virkninger for inn- og utflyvningsprosedyrene til omkringliggende flyplasser skal vurderes. 

 

• Det skal vurderes om anlegget utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt for 
lavtflyvende fly og helikopter. Det skal redegjøres for hvilke luftstrekk som antas at bør 
merkes etter forskrift om merking av luftfartshinder. Muligheter for dispensasjon eller valg 
av type merking skal beskrives. 

 

• Virkninger for andre kommunikasjonssystemer, herunder satelittnavigasjon, skal vurderes. 
 
Elektromagnetiske felt 

• Bygg som ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning kan bli eksponert for magnetiske felt 

over 0,4 μT, skal kartlegges. Typer bygg, antall bygg og magnetfeltstyrken skal beskrives. 
Beregningene skal inkludere eventuelle eksisterende ledninger som parallellføres med 
planlagte tiltak. 

 

• Det skal gis en oppsummering av eksisterende kunnskap om kraftledninger og helse. Det 
skal tas utgangspunkt i gjeldende forvaltningsstrategi for kraftledninger og magnetfelt, 
nedfelt i St. prp. Nr. 66 (2005-2006), og i strålevernets anbefalinger på www.nrpa.no. 

Dersom bygg blir eksponert for magnetfelt på over 0,4 μT skal det vurderes tiltak som kan 
redusere feltnivå. 

 
Forurensning 

• Støy fra kraftledningen og aktuelle transformatorstasjoner skal beskrives. For 
transformatorstasjoner skal det utarbeides støysonekart. 

 

• Mulige kilder til forurensning fra anlegget skal beskrives og risiko for forurensing skal 
vurderes både når det gjelder anleggs- og driftsfase. For transformatorstasjoner skal 
mengden av olje og eventuelt SF6 gass angis. 

 

• Virkninger for eventuelle drikkevanns- og reservevannskilder skal beskrives. 
 

http://www.nrpa.no/

