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1. Innledning 
Lyse Elnett har av 21.12.2020 fått konsesjon til å bygge og drifte ny 132 kV kraftlinje fra Opstad 

til Håland i hhv. Hå og Time kommuner. Lyse Elnett har også fått konsesjon til å sanere den 

eksisterende 45 kV luftlinje mellom Opstad og Holen. Det planlegges oppstart av anleggsarbeid 

vinter/vår 2021. Arbeidet planlegges avsluttet i 2023.  

 

RIVING AV EKSISTERENDE 50 KV LINJE OPSTAD-HOLEN 

Konsesjon for rivning av eksisterende 45 kV luftlinje mellom Opstad i Hå kommune og Holen i 

Time kommune er en del av en større plan for utbyggingen av Jærnettet og hører sammen med 

bygging av ny ca. 9 km 132 kV luftlinje fra Opstad i Hå kommune til Håland i Time kommune.  

Trase som skal saneres er 10,5 km og ble omsøkt i 2019 med tilleggssøknad i 2020. NVE tildelte 

Lyse Elnett konsesjon den 21.12.2020. Det er NVE som godkjenner MTA-planen for konsesjon av 

21.12.2020 for omsøkt tiltak 201902339 -59 

Sanering av linje innebærer at alle spor av linjen fjernes. Hensyn til et fremtidig anlegg kan derfor 

utelates og denne MTA planen begrenser seg da naturlig til forhold i sammenheng med sanering 

og fjerning av eksisterende linje Opstad-Holen.  

For å møte kravene til fremdrift og også konsesjonens krav om at denne linjen skal saneres før 

den nye 132kV linjen bygges finner Lyse Elnett det hensiktsmessig å innlevere en egen MTA-plan 

som omhandler saneringsprosjektet. Denne MTA-planen er utarbeidet av Lyse Elnett. Planen er 

utarbeidet med innspill fra grunneiere når det angår adkomstveier, tilbakeføring av terreng og 

fjerning av materiell. Videre er den tilpasset innspill fra offentlige myndigheter, fylke og kommuner.                                       

1.1 Om MTA-plan for sanering 

Formålet med en MTA-plan er å sikre at saneringen blir utført med vilkår i konsesjonen og at 

miljøet og samfunnsinteresser blir ivaretatt under arbeidet og etter utførelse. MTA-planen følger 

opp og konkretiserer den overordnete arealdisponeringen som er fastsatt i konsesjonen. NVE skal 

godkjenne planen før anleggsarbeidet starter opp og planen er rettslig bindende for 

konsesjonæren. Entreprenør og dennes underentreprenør skal gjøre seg kjent med alle detaljer 

og følge MTA-planen under anleggsarbeidet.  
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 Figur 1. Oversiktskart. Rød ramme angir geografisk område      
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1.2 Om konsesjonær 
Tabell 1. Informasjon om konsesjon og konsesjonær.  

 

Tiltakets navn: Rivning av eksisterende 45 kV luftledning fra Opstad til Holen.  

Kommune(r): Hå og Time kommuner 

Fylke: Rogaland 

Navn på konsesjon: 132 kV ledning Opstad – Håland og Håland transformatorstasjon Hå og Time kommuner i 

Rogaland fylke 

NVE referanse: 201902339-59 

Konsesjonær: Lyse Elnett Kontaktinformasjon: https://www.lysenett.no/ 

Kontaktperson: Viggo Kristoffersen Tlf. nr./ e-post: 90058093 / viggo.kristoffersen@lyse.no 

Organisasjonsnummer: 980038408 

Adresse: Postboks 8124, 4069 Stavanger   

Kontaktinformasjon 

byggefase: 

Kontaktperson: Viggo Kristoffersen viggo.kristoffersen@lyse.no 

Prosjektleder byggefase: Tlf. nr./e-post: 90058093/ viggo.kristoffersen@lyse.no 

Byggeleder: Victor Wigdahl Tlf. nr./e-post:97003105/ victor.wigdahl@lyse.no 

Grunneierkontakt: Silje Osmundsen 48262104 / siljeko@lyse.no 

Fagkompetanse miljø:  Utbyggingsavdeling regionalnett 

Myndighetskontakt: Børre Dybesland 51908061/ borre.dybesland@lyse.no 

Kontaktinformasjon 

driftsfase:  

NA (sanering) Tlf. nr./e-post:  
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1.3 Involvering 

MTA-planen for saneringsarbeidet er basert på informasjon gitt i konsesjonsprosess når det 

gjelder adkomster. I tillegg vil fremdrift og tidspunkt for bruk av adkomster bli gjort i samarbeid 

med grunneiere. Adkomster og lagringsplasser beskrives i kapittel 3. Arealbruk og kart. 

Tabell 2 oppsummerer de konsesjonsvilkårene som er aktuelle for MTA-planen i tilknytning til 

sanering av linjen. 

Tabell 2. Oppsummering av relevante konsesjonsvilkår og lovverk/føringer som er viktige for MTA-plan.  

Kapittel i konsesjon Vilkår 

1 Sanering  Holen- Opstad linjen skal være sanert og fjernet før bygging av ny linje 

Opstad-Håland.  

 Ref konsesjonsvedtak 201902339-31, Sammendrag side 1, 

første kapittel 

2. MTA-plan  Anlegget skal rives iht. krav og vilkår i konsesjonsbrev 201902339-62 

 Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av 

anleggsområdene, som skal være ferdig senest ett år etter at anlegget 

er sanert.  

 Konsesjonæren har avklart undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 

§ 9.  

 Videre beskriver denne MTA-planen særskilt de krav og vilkår som er 

satt i konsesjonen og hvordan de skal følges opp i forhold til sanering av 

linjen. 
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1.4 Fremdriftsplan 
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2. Tiltaksbeskrivelse 
Eksisterende 50 kV linje mellom Holen transformatorstasjon i Time kommune og Opstad 

transformatorstasjon i Hå kommune skal saneres og fjernes. Tre stolper skal kappes og 

betongfundamenter skal fjernes ned til 0,7 meter under overflatenivå. I dyrka mark skal det 

fjernes ned til 1 meter. 

2.1 Mellomlagring av materiell 

Det er etablert to steder i anlegget for mellomlagring av materiell som skal rives. Disse angis i 

kart under kapittel 3. Arealbruk og kart. 

2.1.1 Nordlige mellomlagring, Herigstadvegen 195 

Dette er et nedlagt gårdsbruk og med avstand på ca. 400 meter til nærmeste område der det 

kan være beitende dyr. 

2.1.2 Sørlige mellomlagring, Indrebøvegen 184 

Området er en del av et grustak som er i drift.  

2.2 Forurensning og avfallshåndtering 

Det vil foregå anleggsvirksomhet på innmark og utmark. Det er et overordnet mål at 

anleggsarbeidet ikke skal føre til forurensing av grunn eller vann.  

 Det skal utarbeides en avfallsplan av entreprenør. 

 Rutiner for påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift etc. skal utarbeides og fremlegges 

av entreprenør. Entreprenøren skal fremlegge sine skriftlige rutiner for dette. 

 Plan for varsling i tilfelle uhell – utslipp. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide 

varslingsplan. Varslingsplan skal inneholde telefonnummer til nød-etatene i tillegg til 

sentrale kontakter hos byggherren. Den skal også inneholde spesifikke instanser i den 

kommunen det jobbes innenfor. Ettersom dette prosjektet strekker seg gjennom to 

kommuner skal varslingsplan inneholde relevante telefonnummer som dekker både Time 

og Hå. Varslingsplan skal iverksettes og være klar før arbeid starter. 

 Sikker-jobb analyse skal utarbeides og implementeres i alle rutiner der det kan være fare 

for skade på personell, omgivelser og natur.  
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 Trestolper og stålmaster som fjernes skal legges direkte på bil til mellomlagring. Derfra 

skal de leveres til godkjent deponi. Det skal foretas vekktransportering av stolper straks 

beholdningen er tilstrekkelig til å fylle et billass. Dette for å unngå unødvendig lagring. 

 Armaturer og faseliner skal samles i kurv / åpen kontainer hvor det kan mellomlagres. 

 Rester av betongfundamenter skal anbringes direkte til godkjent deponi uten 

mellomlagring. 

 Miljøfarlig avfall: 

Trestolper inneholder kreosot og skal anses som miljøskadelig avfall. I forbindelse med 

mellomlagring skal derfor disse anbringes på tilpasset duk som tillater vann å trenge 

igjennom. Duken skal i etterkant destrueres. 

2.3 Massehåndtering 

Det vil i ubetydelig grad oppstå ubalanse i masser i forbindelse med sanering av linjen. Dersom 

nødvendig vil det i forbindelse med fjerning av fundamenter bli kompensert med tilkjøring av 

masse. Massekvalitet skal være drenerende pukk 16-32 kvalitet 

Tilbakeføring og tiljevning med jordmasser så skal skje med jord som hentes i umiddelbar nærhet 

til mastepunktet og bestå av samme jordkvalitet. 

2.4 Rivning av eksisterende luftledning (metode) 

Planen for fremdrift (side 7) er delt opp i seks etapper. Dette er etapper mellom 

forankringsmaster i stål som vil tåle ensidig strekk. 

Prinsipiell fremgangsmåte og metode: 

Faseliner avspennes og vinsjes inn fortløpende. 

Armaturer og isolatorkjeder demonteres og senkes til bakken, ingen deler skal droppes fra 

høyde. 

 Under disse operasjonene skal adkomst skje til fots og i kombinasjon med lette 

kjøretøy som ATV inn mot mastepunkt, og det vil dermed medføre minimal spor 

avsetning og mindre restriksjoner i forhold til fuktighetsforhold. 

Det deles opp i 6 etapper for demontering. Dette medfører behov for lett vinsj og brems på 

størrelse med biltilhenger og vil ikke kreve opparbeidelse av egne riggplasser. 

Til fjerning av stolper og fundamenter trengs tyngre maskiner og kjøretøy. Det skal benyttes 

krankjøretøy og gravemaskin for fundamenter. Ref punkt 4.2 
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Det skal vurderes basert på stedlige forhold å hente ut en del av stolpene med helikopter. Se 

mer om dette under punkt. 4.1 

3. Arealbruk og kart 
Saneringsprosjektet vil ikke beslaglegge fremtidig areal. Alt arealbruk vil være midlertidig og 

relatert til saneringen av linja. Terreng vil i sin helhet bli tilbakeført i samsvar med omkringliggende 

arealer. 
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3.1 Oversiktskart nordlige del 
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3.2 Oversiktskart sørlige del 
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3.3 Mellomlagring Herigstadveien 195 
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3.4 Mellomlagring Indrebøveien 184 
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3.5 Adkomst og transportveier 

Dette er et saneringsprosjekt og transport av materiell vil dermed hovedsakelig foregå ut fra 

anleggsområdet. Alle adkomstveier er kommunisert til grunneiere ved kart. Det vil i tillegg bli 

gjort avtale med grunneiere på forhånd ved bruk av hver vei. 

Det skal ikke foretas endringer eller utvidelser av veier. Ved behov og etter ødeleggelser skal 

veier fikses opp. Dette kan innbefatte utskifting av veilegeme eller opp grusing. 

For mastepunkter der det ikke finnes naturlig adkomstvei vil primært traseen benyttes som 

adkomst. 

Trasekartene angir veier for adkomst (blå) 

Linjetrase som skal saneres med mastenummer (rød) 

Kulturminner (røde felter) 

 



 Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 16 

Sanering av eksisterende 50 kV Opstad - Holen 

3.6 Trasekart 
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4. Konflikter og hensyn  
Selv om det er lagt opp til en systematisk fremdriftsplan vil fremdriften måtte tilpasses klimatiske 

forhold, jordbruk, husdyrhold og vilt liv / hekkesesong.  

Fremdriften i prosjektet skal kunne tilpasses underveis dersom stedlige forhold eller ønsker fra 

grunneiere tilsier at det er fornuftig med endringer. Dette kan derfor være utslagsgivende på 

rekkefølgen i fremdriftsplanen. 

4.1 Bruk av helikopter 

Ved uthenting av stolper fra dyrka mark skal det dersom det er stor fuktighet vurderes å benytte 

helikopter. Her vil høyt uslått gras i dyrka mark og eller høy fuktighet kunne medføre uheldige 

skader i jordsmonnet.  

Det skal foretas varsling til grunneiere og beboere i nærliggende områder i forkant av 

helikopterflyvning. 

I forbindelse med at helikopter vil fly med hengende last skal det posteres mannskap ved alle 

veikryssinger og med kommunikasjon mellom bakke og luft. På mindre kommunale veier og 

gårdsveier kan dette utføres uten varsling. Ved kryssing av fylkesvei skal det foregå med søknad 

om skiltvarsling og godkjenning fra veieier. 

For mastepunktene 72, 75, 87, 97, 103, 104, 105, 108, 109, 122 og 124 er det mest aktuelt å fly 

ut stolper, men det skal vurderes også her ut fra de gjeldende forhold på stedet. Bruk av 

helikopter betinger også at øvrige forhold ligger til rette for. Ref. avstand til husdyr som kan la 

seg skremme. Det skal ikke benyttes helikopter før 3 juni på grunn av hekkeperiode for vipe og 

storspove ref Punkt 4.4 

I særlige tilfeller kan det avtales med grunneier om å avvente oppgraving av fundamenter til 

frostperiode påfølgende vinter. 

4.2 Jordbruk og sesong 

Jordsmonnet i det øverste dyrkingslaget har relativt høyt innhold av leire gjennom hele traseen. 

Det er derfor viktig å utnytte tørre perioder i de områdene som vil være mest utsatt for 

maskinavtrykk. Det skal tas hensyn til slått i forbindelse med kjøring med gravemaskin når 

stolper og fundamenter skal fjernes og utføre dette i størst mulig grad i forbindelse med nyslått.  

I 2022 planlegges bygging av ny linje mellom Opstad og Håland. Ca. 75% av linjestrekket som 

skal fjernes går parallelt med traseen til den nye linja.  
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4.3 Husdyr 

Det er i stadig større grad ammedyr på ute i beitesesongen på Jæren. Disse er i motsetning til 

melkekyr, som har vært den vanligste kvegtypen i Rogaland, veldig sky. De reagerer i flokk både 

når det gjelder å nærme seg og når de blir skremt, og det skal derfor tas spesielle hensyn i 

nærheten av disse. Entreprenøren skal vurdere inngjerding av eget arbeidsområde ut fra behov 

og forholdene på stedet. Ved benyttelse av helikopter skal det ikke flys nærmere enn 500 meter 

fra disse når de er på beite. Det skal alltid rådføres med grunneier i forkant dersom situasjonen 

oppstår. Dette vil kunne regulere bruk av helikopter. 

4.4 Fugler, dyreliv og hekkesesong 

Både vipe og storspove hekker langs traseen som skal fjernes. 

I en oppdragsrapport fra Naturvernforbundet i 2014 ble det fastslått at vipa på Jæren er en truet 

dyreart. Den er i tillegg kåret til Rogaland fylkes fugleart. Saneringsprosjektet skal ikke bidra til 

noen videre trussel for arten i form av forstyrrelser i hekketiden, og det er derfor vedtatt at det 

ikke startes opp anleggsarbeid i området før hekkesesongen er ferdig. I Rogaland er 

hekkesesong for vipe og storspove tidlig og starter noen ganger allerede i slutten av februar. 

Ved å vente med oppstart til 3. juni vil man unngå å komme i konflikt med dette.  

Det skal i alle tilfeller foretas undersøkelser i forkant av innkjøring med maskiner slik at 

eventuelle reir kan merkes av tydelig og man unngår ferdsel med mannskaper eller maskiner i 

nærheten. 

4.5 Planter og biologisk mangfold 

Det skal på samme måte som for fugler og dyr tas hensyn til planter og annet biologisk mangfold. 

Gjennom planprosessen har det ikke blitt avdekket forekomster av rødlistede planter og slikt 

hensyn skal derfor tas på generelt grunnlag. 

Mast 88 står 55 meter nord for elvebredden i Hå elva ved kote 4,5 over elv.  For å sikre elvemusling 

mot negativ påvirkning av anleggsarbeidet skal Mast 88 sages med motorsag og stokker skal 

legges med fall vekk fra elv. Disse skal trekkes direkte ut inntil de kan nås med kran. Det skal ikke 

foretas kjøring med maskiner eller senkes tråder i nærheten av elvebredden 
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4.6 Kulturminner 

Rogaland fylkeskommune (RFK) har i henhold til kulturminnelovens § 9 foretatt arkeologiske 

undersøkelser og registrering av kulturminner for hele området som konsesjonen gjelder for.  

Det var i utgangspunktet konflikt med tre mastepunkt i kulturminner på 50 kV forbindelsen 
Holen-Opstad 

Det ene av dette, ID 64367 har fått endret status til ikke fredet og gjelder mastepunkt 98. 

Kulturminne ID 44387 var i konflikt med rivning av mastepunkt 87. Dette har blitt justert etter 

arkeologisk befaring høsten 2019, og det er ikke lenger i konflikt her.  Ref avsnitt 6 i uttalelse fra 

RFK.  

Innenfor sikringssonen til kulturminne Id 264552 befinner seg mast 71 som skal fjernes. Begge 

master her vil bli sagd av manuelt ved jord-båndet og løftet ut med kranbil fra veien uten at 

maskiner kommer inn i kulturminne feltet. For å unngå all berøring med overflaten vil derfor 

stolpene vises i overflaten etterpå. 

I kartgrunnlaget i denne MTA planen er avmerket og angitt en rekke kulturminner som ligger i 

tilknytning til områdene som det skal arbeides i. Det skal ikke foretas kjøring med maskiner eller 

plassering av utstyr innenfor noen av disse kulturminnene.  

Mellom mast 106 og mast 107 ligger kulturminne ID 65721 som er et gammelt gravfelt som det 

skal tas spesielt hensyn til. Dette er innhegnet med en steingard som danner en naturlig 

beskyttelse mot kjøring inn i området. Det skal ikke under noen omstendigheter være behov for 

kjøring eller arbeid innenfor dette området. Mastepunktene M106 og M107 skal fjernes med 

adkomst fra hver sin side av kulturminnet, og faseliner skal spoles av linja uten å komme i berøring 

med området. 

Avsperring med plastbånd eller oppsetting av skilter for å verne kulturminner har vist seg å være 

en dårlig løsning der det går beitende dyr. Entreprenøren skal derfor på forhånd gjøre seg godt 

kjent med alle kulturminner og instruere alle som arbeider på anlegget om at det er forbud mot 

kjøring eller arbeid innenfor kulturminneområder.  

4.7 Andre forhold 

I forbindelse med avspenning av tråd skal det benyttes vinsj og brems. Der linjen krysser mindre 

private og kommunale gårdsveier skal det posteres mannskap når innrulling av linjer foregår. 

Der det linjen trekkes ut over Fylkesvei skal dette søkes og varsles med skiltplan. I forbindelse 

med ut spoling over veier skal faseliner kappes ved nærmeste avspenning slik at det blir kortest 
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mulig lengder som trekkes ut. Det skal vurderes ut fra lengde og krefter på tråd om det er 

nødvendig å etablere overbygging på veier. 

Ved Vålandsvegen 184 i Hå kommune og ved Garborgveien 323 i Time kommune krysser linja 

gjennom gårdsbruk mellom driftsbygning og våningshus. Her skal det utvises spesiell varsomhet 

i forbindelse med rivning, avspenning og innrulling av tråd. Riveoperasjonen skal skje i tett 

dialog med grunneier og beboere for å redusere risiko og unngå konflikter. 
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Sanering av eksisterende 50 kV Opstad - Holen 

5. Kontroll, rapportering og 
avvikshåndtering 

5.1 Kontroll 

Det vil bli foretatt inspeksjon i anleggsfasen. Både byggherre og NVE vil kunne følge opp 

anleggsfasen med en eller flere befaringer for å se at konsesjonsvilkår og MTA-plan blir fulgt.  

5.2 Dokumentasjon og rapportering 

Sanering av linjen skal dokumenteres internt og til offisielle instanser, herunder: 

 Norsk Luftfartsregister 

 Kartverket 

 Fosweb/Systemansvarlig 

 NVE 

5.3 Avvikshåndtering 

Lyse Elnetts interne regelverk for avvikshåndtering skal benyttes. Det innebærer at avvik skal 

rapporteres, dokumenteres og håndteres.  

Det skal beskrives hvem som håndterer avvik og hvem som er ansvarlige for å melde om avvik. 

Både entreprenøren og Lyse Elnett, og ev. NVE skal melde om avvik. Det skal også være 

toleranse for at tredjepersoner skal kunne melde om avvik som skal håndteres av byggherre.  


