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1. Sammendrag
Foreliggende konsekvensutredning er 

utarbeidet for å tilfredsstille kravene om 

konsekvensutredning i henhold til plan- og 

bygningsloven. På grunnlag av melding med 

forslag til utredningsprogram og de innkomne 

høringsuttalelsene, fastsatte NVE 

utredningsprogram i brev datert 18.12.2018. 

Konsekvensutredningen er utarbeidet på basis 

av det fastsatte utredningsprogrammet. 

 

Planer om økt effektuttak i Hjelmeland, 

sammen med behov for reinvesteringer i 

eksisterende nett som følge av tilstand, 

medfører at det er nødvendig å gjennomføre 

tiltak for å sikre forsyningskapasitet og -

sikkerhet til kommunen.  

  

Lyse Elnett har laget en samlet plan for videre 

utvikling av fremtidig struktur for 

regionalnettet i Ryfylke. Som basis for 

strukturen ligger at hele nettet på sikt skal 

fornyes og driftes på 132 kV. 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, er en ny 

kraftledning Dalen – Hjelmeland samt en ny 

Hjelmeland transformatorstasjon prioriterte 

prosjekter i Ryfylkenettet. 

 

Nettplan Ryfylke ble ferdigstilt etter at melding 

for en ny 50 (132) kV kraftledning Veland – 

Hjelmeland hadde vært på høring. Nettplanen 

viser at den samlede kapasiteten i nettet vil øke 

betydelig ved en ny 132 kV forbindelse mellom 

Dalen og Hjelmeland, da 132 kV forsyning til 

Hjelmeland fra oppstart vil gi betydelige 

fordeler. I tillegg til de meldte løsningene er det 

derfor også vurdert traseer for en ny 

kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland. 

 

Prosjektbeskrivelse 
Både Dalen og Veland transformatorstasjoner 

er vurdert som utgangspunkt for en ny 132 kV 

kraftledning mot Hjelmeland. Det er vurdert en 

rekke ulike traseløsninger for kraftledningen, 

både langs eksisterende 50 kV kraftledninger og 

også i områder som i dag ikke har 

kraftledninger. 

 

Fra Dalen er det vurdert to hovedløsninger. Ett 

alternativ går parallelt med eksisterende 50 kV 

kraftledning Dalen – Veland mot nord, og 

deretter parallelt med eksisterende 

kraftledning Veland – Hjelmeland mot øst frem 

mot Paddevatnet. Et annet alternativ er å gå i en 

ny trase mot nordøst, langs Dalavegen og 

Liarvatnet, for man krysser mot nord over 

Tysdalsvatnet og opp til Paddevatnet. 

 

Fra Paddevatnet foreligger i hovedsak to 

alternativer. Et alternativ følger eksisterende 

kraftledning, krysser Årdalsfjorden over til 

Bedfjellet, og følger deretter eksisterende 

infrastruktur frem til Børkja. Fra Børkja avviker 

trase fra eksisterende, og to alternativer 

foreligger frem mot en ny stasjonsplassering på 

Hjelmeland. I dette alternativet er det lagt opp 

til en mulig avgreining mot Årdal ved 

Staurlandstjørna. 

 

Et annet hovedalternativ går fra Paddevatnet 

mot øst, via Årdal, og deretter nordover mot 

Hjelmeland. I dette alternativet foreligger en 

rekke ulike trasevarianter, enten direkte mot 

Hjelmeland eller tilbakeføringer mot det andre 

hovedalternativet ved Ingvaldstad. 

 

Det er utredet tre ulike alternativer for en ny 

stasjonsplassering i Hjelmeland, hvor alle ligger 

på Puntsnes. 

 

Konsekvenser 
En ny 132 kV kraftledning vurderes samlet sett 

å få middels til stor negativ konsekvens for 

kulturminner og kulturmiljø. For løsninger som 

går via Årdal vil det kunne bli en stor negativ 

konsekvens på grunn av de mange viktige 

kulturminnene som ligger sentralt i Årdal. Det 

vil også kunne bli store negative konsekvenser 

knyttet til kulturminnene mellom Riskadal og 

Ingvaldstadåsen samt ved Mårdal, for de 

trasealternativene som berører disse. 

 

Ved å følge eksisterende infrastruktur forventes 

i hovedsak små til middels negative 
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konsekvenser for landskap og 

opplevelsesverdi. Traseen fra Sandsåsen mot en 

ny Hjelmeland transformatorstasjon vil 

imidlertid kunne gi en stor negativ konsekvens. 

Trasealternativer i områder som i dag ikke har 

kraftledninger (mellom Dalen og Paddevatnet, 

mellom Paddevatnet og Årdal samt fra Årdal 

mot nord eller nordvest) forventes alle å gi stor 

negativ konsekvens for landskap og 

opplevelsesverdi. 

 

Også for friluftsliv og reiseliv forventes i all 

hovedsak små negative konsekvenser ved å 

følge eksisterende infrastruktur. Traseen fra 

Sandsåsen mot en ny Hjelmeland 

transformatorstasjon vil imidlertid kunne gi 

middels - stor negativ konsekvens. 

Trasealternativer fra Dalen mot Paddevatnet 

forventes å gi stor negativ konsekvens, mens 

alternativene mellom Paddevatnet og Årdal i 

hovedsak forventes å gi middels negativ 

konsekvens. Trasealternativene fra Årdal mot 

nord eller nordvest forventes alle å gi middels – 

stor negativ konsekvens. 

 

Når det gjelder naturmangfold forventes 

tiltaket i hovedsak å gi middels – store negative 

konsekvenser. Svært store negative 

konsekvenser forventes ved traseer mellom 

Dalen og Paddevatnet og mellom Paddevatnet 

og Årdal. Også noen av trasealternativene fra 

Årdal mot nord eller nordvest forventes å gi 

svært store negative konsekvenser. Her er det 

imidlertid også andre traseløsninger som 

forventes å kunne gi liten – middels negativ 

konsekvens.  

 

For landbruk forventes i alle alternativer i 

hovedsak liten negativ konsekvens. Et unntak 

er i området mellom Årdalsfjorden og 

Ingvaldstad langs eksisterende 50 kV 

kraftledning hvor det kan forventes liten – 

middels negativ konsekvens. 

 

Beregninger viser at utbredelsen av 

elektromagnetisk felt som er over 

utredningsnivået på 0,4 μT vil gå cirka 22 m ut 

fra senter av traseen. Ingen boliger vil bli berørt 

av et elektromagnetisk felt over 

utredningsnivået. 

 
Konsekvensvurderingene tar ikke høyde for at 

eksisterende 50 kV kraftledninger i området vil 

rives på sikt. Det vil også være mulig å 

gjennomføre ytterligere avbøtende tiltak for å 

redusere miljøvirkningene. Dette kan for 

eksempel være lokale trasetilpasninger, 

kamuflasje, begrenset vegetasjonsrydding og 

merking av liner for å unngå kollisjoner med 

fugl. 

 

Basert på at det gjennomføres nødvendige 

avbøtende tiltak legger Lyse Elnett til grunn at 

det vil være mulig å gjennomføre utbygging av 

en ny 132 kV kraftledning og en ny Hjelmeland 

transformatorstasjon med akseptable 

konsekvenser for miljø, naturressurser og 

samfunn.  
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2. Innledning 
En sterk vekst med økende næringsaktivitet har 

gitt et økt energi- og effektforbruk både i Sør-

Rogaland og i Ryfylke. Sammen med tilstanden 

i eksisterende strømnett, gjør dette at Lyse 

Elnett har startet et arbeid med å vurdere 

hvordan framtidens strømnett i Ryfylke skal 

struktureres og fornyes. Hovedmål har vært 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 regionalnettet 

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 stasjonene 

transformerer fra 50 kV til distribusjonsnett på 

11 kV eller 22 kV. Av disse er det kun Finnøy 

som kan dra nytte av reserve fra et annet 

regionalnett 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 

effekt knyttet til elektrifisering/ hydrogendrift 

av fergesambandet Hjelmeland–Nesvik–

Skipavik, videreutvikling av 

akvakulturnæringen i kommunen samt 

ytterligere kraftutbygging. Prognoser for 

lastuttak under de tre transformatorstasjonene i 

Hjelmeland kommune viser at uttaket forventes 

å øke fra 15,2 MW (målt 2016) opp mot 35 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. 

2.1. Presentasjon av tiltakshaver 

Tiltakshaver vil være Lyse Elnett AS (org nr. 

980 038 408), senere betegnet Lyse Elnett. Lyse 

Elnett er et selvstendig selskap i Lyse-

konsernet, hvor 100 % av aksjene eies av Lyse 

AS. Lyse AS eies av 16 kommuner i Sør-

Rogaland. Selskapet har forretningsadresse i 

Sandnes kommune og ledes av 

administrerende direktør Håvard 

Tamburstuen. 

 

Lyse Elnett har ansvaret for koordinering av 

kraftsystemplanleggingen i Sør-Rogaland. 

Selskapet har ca. 340 medarbeidere, noe over 

150.000 nettkunder, og eier og drifter store deler 

av regionalnettet i Sør-Rogaland. 

2.2. Lovverkets krav til 
konsekvensutredning 

En ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland 

samt en ny Hjelmeland transformatorstasjon er 

konsekvensutredningspliktig i henhold til 

bestemmelsene i Energiloven § 2-1, jfr. Lov om 
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planlegging og byggesaksbehandling kap. 14 

og forskrift om konsekvensutredninger 

vedlegg I pkt. 20. 

 

En konsekvensutredning skal i henhold til disse 

bestemmelsene baseres på et fastsatt 

utredningsprogram. Utredningsprogrammet 

blir fastsatt av ansvarlig myndighet etter en 

forutgående offentlig høring. Også annet 

lovverk har krav om konsekvensutredninger. 

Foreliggende konsekvensutredning er 

utarbeidet med sikte på å dekke kravene i 

relevant lovverk. 

2.2.1. Behandling av melding med forslag til 
utredningsprogram 

Melding med forslag til utredningsprogram for 

en ny 50 (132 kV) Veland – Hjelmeland samt ny 

Hjelmeland transformatorstasjon ble oversendt 

NVE til behandling i mai 2018.  

 

I forbindelse med høringen arrangerte NVE 

orienteringsmøter med berørte kommuner, 

samt et åpent høringsmøte hvor Lyse Elnett 

deltok som tiltakshaver.  

 

På grunnlag av innkomne høringsuttalelser, 

samt etter forelegging for 

Miljøverndepartementet, fastsatte NVE et 

utredningsprogram for tiltaket 18. desember 

2018 (vedlegg 1). 

 

I etterkant har det vært gjort vurderinger som 

har konkludert med at det vil være rasjonelt å 

starte en ny forbindelse i Dalen i Strand 

kommune, noe som gir mulighet til å drifte 

forbindelsen på 132 kV fra oppstart. Det er 

avklart med NVE at denne endringen kan 

gjennomføres innenfor fastsatt 

utredningsprogram, forutsatt at det 

gjennomføres en lokal prosess tilknyttet denne. 

I den forbindelse ble det gjennomført separate 

møter med kommunene, samt at det be avholdt 

et åpent møte i Strand kommune 03.09.2019. 

Alle grunneiere og parter som ble berørt av de 

nye løsningene ble direkte tilskrevet og invitert 

til åpent møte. Videre ble det alle parter gitt 

anledning til å komme med innspill til disse 

løsningene direkte til Lyse Elnett.  

2.3. Formålet med 
konsekvensutredningen 

Formålet med konsekvensutredningen er å gi 

en samlet beskrivelse av planene for utbygging 

og drift av en ny 132 kV kraftledning Dalen – 

Hjelmeland samt en ny Hjelmeland 

transformatorstasjon, de forventede 

konsekvensene dette vil ha for miljø, 

naturressurser og samfunn, samt å beskrive de 

muligheter som finnes for å redusere eller 

unngå negative effekter og utnytte de positive 

effektene. 

 

Konsekvensutredningsprosessen er en integrert 

del av planleggingen av større prosjekter, og 

skal sikre at forhold knyttet til samfunn, miljø 

og naturressurser blir inkludert i planarbeidet 

på lik linje med tekniske, økonomiske og 

sikkerhetsmessige forhold. Prosessen skal bidra 

til å etablere et grunnlag for å belyse spørsmål 

som er relevante for den interne og eksterne 

beslutningsprosessen. 

 

Samtidig skal den sikre offentligheten 

informasjon om prosjektet. Saksbehandlingen 

knyttet til konsekvensutredningen gir de 

personer og instanser som kan bli berørt av 

planene anledning til å komme med innspill 

som kan bidra til å påvirke utformingen av 

prosjektet. 

2.4. Nødvendige tillatelser 

Nedenfor er gitt en oversikt over noen av de 

viktigste tillatelsene som må innhentes fra 

myndighetene i løpet av planprosessen. 

Behovet for å innhente eventuelle andre 

tillatelser enn de som er nevnt, avklares i den 

videre planprosessen og gjennom behandling 

av konsesjonssøknader og konsekvens-

utredning. 
 

Undersøkelser etter lov om kulturminner 

Behov for registreringer av stasjonsområder 

samt lednings- og jordkabeltraseer, 

mastepunkter, transportveier samt rigg- og 

anleggsplasser vil bli avklart med 

kulturminnemyndighetene, slik at 

undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 

§ 8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. 

Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det 
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nødvendig å justere mastepunkter og traseer 

for forbindelsene. 

 

Forhold til naturmangfoldloven 

Ingen traséer eller stasjonsanlegg kommer i 

direkte konflikt med områder vernet etter 

naturmangfoldloven.  

 

Miljødirektoratet oversendte i mai 2019 et 

forslag om supplerende vern av 275 områder til 

Klima- og miljødepartementet. Av de 

områdene som her blir foreslått vil aktuelle 

traseer kunne berøre Preikestolen nasjonalpark 

og Valemyr naturreservat. 

 

Det vil ikke være behov for å krysse vassdrag 

som er vernet mot kraftutbygging etter 

Verneplan for vassdrag. 

 

Tillatelse til adkomst i og langs traseen 

I planleggingsfasen gir oreigningsloven § 4 rett 

til atkomst for ”mæling, utstikking og anna 

etterrøking til bruk for et påtenkt 

oreigningsinngrep”. Lyse Elnett vil i tråd med 

loven varsle grunneier og rettighetshavere før 

slike aktiviteter eventuelt igangsettes. 

 

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige 

avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til 

traseen. 

 

Bruk av private veier vil søkes løst gjennom 

minnelige forhandlinger med eier. Søknad om 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter 

også transportrettigheter, i tilfelle minnelige 

avtaler ikke oppnås. 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 

første ledd bokstav e, gir Lyse Elnett tillatelse til 

motorferdsel i utmark i forbindelse med 

bygging og drift av nye anlegg og forbindelser. 

 

Kryssing av ledninger og veier 

Lyse Elnett vil søke vedkommende eier eller 

myndighet om tillatelse til kryssing av eller 

nærføring med eksisterende ledninger, veier, 

avkjørsler fra vei og annet i henhold til 

forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, der 

tiltaket gjør det relevant.  

 

Luftfartshindre 

En ny kraftledning vil få spenn som er 

merkepliktig ihht. Forskrift om merking av 

luftfarthinder. Etter at tiltaket er bygget vil 

mastepunkter og høyder meldes inn til 

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). 

 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

Kraftledninger kan forårsake støy og induserte 

spenninger i telenettet (kobbernett). Optiske 

fiberkabler vil ikke bli påvirket. Høye induserte 

spenninger kan medføre fare for montører 

under arbeid med telenettet.  

 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 2-7 

stiller derfor krav om at det i normal drift og i 

feilsituasjoner ikke blir overført for høye 

spenninger til elektroniske 

kommunikasjonsnett.  

 

Lyse Elnett vil samarbeide med aktuelle 

teleoperatører om tiltak for å holde støy og 

induserte spenninger i telenettene innenfor 

akseptable nivå. Hvilke tiltak som eventuelt er 

nødvendige vil bli vurdert nærmere og 

gjennomført før omsøkte tiltak settes i drift. 
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3. Begrunnelse for tiltaket 

Dagens nett i Ryfylke omfatter regionalnettet 

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 8 

transformatorstasjoner i Ryfylkenettet; Dalen, 

Fjelde, Tau, Veland, Årdal, Hjelmeland, 

Hjelmeland kraftverk og Finnøy. Alle 

stasjonene transformerer fra 50 kV til 

distribusjonsnett på 11 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 distribusjonsnett 

mellom Dalen/ Veland og Hjelmeland (figur 

3.1) 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 ga 

relativt betydelige kostnader.  

 

Det er i løpet av 2018/2019 utredet en fremtidig 

struktur for nettet i Ryfylke. Funnene i 

utredningen viser at en overgang til 132 kV er 

ønskelig når nytt nettsystem skal bygges. En hel 

overordnet plan er utarbeidet for å sikre at 

første tiltak, forbindelsen Dalen – Hjelmeland 

og tilhørende transformatorstasjon nær 

Hjelmeland sentrum, også vil spille en rolle i 

fremtidens forsyningssystem for Ryfylke. 
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Figur 3.1. Eksisterende regionalnett i Ryfylke.
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3.1. 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. 

 

3.2. Forventet utvikling i kraftforbruk 

Isolert sett har innbyggertallet i Hjelmeland 

kommune vært relativt stabilt fra ca. 1970 og 

frem til i dag. SSB sine prognoser 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 

hytter, nærmere 1000 senger i utleiehytter og 

flere mindre reiselivsanlegg med høy aktivitet. 

Videre har det vært en betydelig utvikling 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 3.2). Økningen 

sammenfaller godt med befolkningsveksten i 

perioden.  
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Figur 3.2. 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.  

 

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 35 MW 

frem mot 2025. Hoveddrivere for denne veksten 

er konkrete prosjekter hvor det enten er bestilt 

eller varslet uttak. Blant de største prosjektene 

er: 

 

• Hybridferje i fergesambandet Hjelmeland–

Nesvik– Skipavik.  

• Landbaserte smoltanlegg i Tytlandsvik og 

Årdal. 

• Ny fornybar energi. NVE ga bl.a. i desember 

2016 konsesjon til kraftverkene Sagåna og Øvre 

Ullestadåna kraftverk (totalt 5,6 MVA). 

 

Figur 3.3 viser lastprognosene for kommunene 

Strand, Finnøy og Hjelmeland frem mot 2060. 

Prognosene tar utgangspunkt i underlaget 

produsert til KSU 2018, men er korrigert for 

kjente forespørsler som har kommer inn i tiden 

etter KSU. Det er også inkludert et scenario 

hvor elektrifisering er inkludert med økt andel 

elbiler og elektrifisering av maritim sektor. 

Dette scenario tar for seg flere forhold ikke 

tidligere inkludert, og representerer nok et 

ytterpunkt av prognoser. Men selv om man 

ender opp med bare delvis elektrifisering av 

f.eks. maritim sektor, så inneholder ikke 

prognosene faktorer som næring- og 

kollektivtransport, anleggsmaskiner og evt. 

endring av energibærer til varmeproduksjon 

m.m. Elektrifisering representerer et skifte av 

energibærer som vi forventet vil løfte 

prognosene vesentlig ettersom tiltak blir 

konkretisert i tiden fremover.   

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Målt maksimallast [MW]

MW

År



Desember 2019 
 

Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 
ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
 Konsekvensutredning 

 

  

13 Lyse Elnett AS 

 

 
Figur 3.3. Utfallsrom for lastprognoser i Ryfylke, 2019 oppdatering. 
 
3.3. 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 pga. 

tilstand. Sannsynlighet for feil og dermed utfall 

av funksjoner øker med økende alder på 

komponentene. 

 

Anleggene er bygget med enkel standard. Det 

er begrenset med tilgjengelig på 

reservemateriell, enkelte komponenttyper med 

formfaktor tilsvarende 70’ tallets løsninger er 

ikke lenger tilgjengelige i markedet. 

 

Manglende redundans, 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 gjennomføring av vedlikehold 

blir større. Samlet sett må det derfor forventes 

at et slikt nett totalt sett har en noe kortere 

forventet levetid enn hva som ellers kan 

påregnes. 

3.4. 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 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 

distribusjonsnett 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 

utredningskrav om N-1 på både linjer og 

transformatorytelse i overordnet 

distribusjonsnett, med unntak for særdeles 

avsidesliggende strøk. De alvorlige 

konsekvensene ved avbrudd legitimerer 
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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 

linjeforbindelsen mellom Veland og 

Hjelmeland. 
 

3.5. Hvordan sikre Hjelmeland en 
tilfredsstillende forsyning og 
forsyningssikkerhet?  

Det fremtidige kraftsystemet i Ryfylke må 

dimensjoneres for å dekke følgende behov: 

 

• Kunne tilknytte nye forbrukere og nye 

produsenter, jfr. energilovens § 3.3 og § 

3.4 

• Gjøre det mulig å bygge ut ny fornybar 

kraftproduksjon  

• Forbedre forsyningssikkerheten der 

dette er rasjonelt 

• 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 nettkapasiteten 

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.» 

 

I Hjelmeland er det ikke kapasitet i eksisterende 

nett til å håndtere fremtidig vekst. I tillegg har 

man ikke en forsynings- og driftssikkerhet som 

tilfredsstiller 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. 

3.6. Systemløsning og vurderte 
utbyggingsløsninger 

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 
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stor positiv effekt på tapene knyttet til 

overføringsnettet. Samtidig viser erfaringer at 

tilgjengelighet på 50 kV materiell er en økende 

utfordring. Bransjestandardisering av 132 kV 

materiell gjør også prisene fordelaktig for dette 

spenningsnivået. 

 

Våren 2019 ble det ferdigstilt en utredning som 

undersøker ønsket fremtidig struktur for nettet 

i Ryfylke. Resultatene fra analysen konkluderer 

med at en overgang til 132 kV systemspenning 

i Ryfylke er en ønsket utvikling. Lyse Elnett har 

i dag et utvekslingspunkt i Dalen mellom 

eksisterende 132 kV nett og 50 kV nettet Ryfylke 

og det er ikke funnet alternative 

utvekslingspunkt som kan erstatte det etablerte 

punktet Dalen.  Med Dalen som utgangspunkt 

og etablering av ny 132 kV forbindelse helt frem 

til Hjelmeland sentrum får man et solid 1.trinn 

som muliggjør videre utvikling av 132 kV 

strukturen i Ryfylke-regionen. 

 
 

 
Figur 3.4. Nettplan Ryfylke 2019 
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3.6.1. Utbyggingsrekkefølge  

Grunnlaget for rekkefølgen er begrunnet i hvor 

behovet eller kapasiteten i eksisterende 

nettsystem oppstår først. Som prognosene for 

Ryfylke som region viser er det stor økning i 

forespørsler. Dette betyr at prioriteringer kan 

endres ettersom utbyggingsinitiativ 

konkretiseres. 
 

 

Tabell 3.1. Utbyggingsrekkefølge Nettplan Ryfylke 2019 

 Konsesjonssøknad Ferdigstilt 

Ny 132 kV Dalen-Hjelmeland 2019 2023 

Ny Hjelmeland transformatorstasjon 2019 2023 

Utvide og tilrettelegge for nye 132 kV felt i Dalen 
transformatorstasjon 2019 2023 

Omgjøre eks. Hjelmeland transformatorstasjon til kobl. stasjon 2021 2024 

Omgjøre eks. Hjelmeland kraftverk til kobl. stasjon 2021 2024 

Veland transformatorstasjon 2021 2024 

Ny 132 kV Dalen-Fjelde 2020 2025 

Ny Fjelde transformatorstasjon 2020 2025 

Ny 132 kV Fjelde-Tau 2021 2026 

Ny Tau transformatorstasjon 2021 2026 

Ny 132 kV Tau-Finnøy 2023 2028 

Ny Finnøy transformatorstasjon 2023 2028 

Ny 132 kV Tau-kobl. Holtavatnet/Hjelmeland  2024 2030 

Ny 132 kV avgrening til Årdal 2024 2030 

Ny Årdal transformatorstasjon 2024 2030 

 
3.6.2. Riving av eksisterende anlegg 

Gammelt nett vil rives så snart funksjonen i 

nettet er lagt over på nytt system. Som med 

utbyggingsplanen vil prioriteringen kunne 

endres med utviklingstakten. Det er en 

målsetning at alt 50 KV nett blir revet så snart 

132 kV er fullt operativt. 

 

 

Tabell 3.2. Rekkefølge på riving, Nettplan Ryfylke 2019 

 Rives 

Riving av eksisterende 50 kV Nessa-Hjelmeland 2025 

Riving av eksisterende 50 kV Hjelmeland - Hjelmeland kraftverk 2025 

Riving av eksisterende Fjelde transformatorstasjon 2026 

Riving av eksisterende Tau transformatorstasjon 2027 

Riving av eksisterende Finnøy transformatorstasjon 2029 

Riving av eksisterende Årdal transformatorstasjon 2030-2033 

Riving av resterende eksisterende 50 kV kraftledninger i Ryfylke 2031-2035 
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3.6.3. Vurderinger ved utvikling av 
utbyggingskonsept  

Nettplan Ryfylke tar for seg ulike varianter av 

rekkefølge og utbyggingshastighet for tiltak. 

Det er ikke funnet alternative utvekslingspunkt 

utover Dalen transformatorstasjon. 

 

De alternative utbyggingskonsept som har vært 

vurdert er: 

 

1.1 Nye anlegg driftes først på 50 kV, 

deretter samlet overgang til 132 kV. 

1.2 Viktigste 132 kV-radial DA-FJ-TA-HT 

opprettes tidlig. Ingen 50 kV-fase. 

1.3 Kort 50 kV-fase frem til 

sammenhengende 132 kV-radial kan opprettes. 

2 DA-HT gir tidlig 132 kV-radial til 

Hjelmeland. Ingen 50 kV-fase. Koblingsstasjon 

Holtavatnet. 

3.1 DA-HT gir tidlig 132 kV-radial til 

Hjelmeland. Ingen 50 kV-fase. To 132 kV-

radialer, ring i 2030. 

3.2 DA-HT gir tidlig 132 kV-radial til 

Hjelmeland. Ingen 50 kV-fase. 132 kV-ring 2027.  

3.3 DA-HT gir tidlig 132 kV-radial til 

Hjelmeland. Ingen 50 kV-fase. 132 kV-ring 2026. 

4.1 DA-HT gir tidlig 132 kV-radial til 

Hjelmeland. Ingen 50 kV-fase. 132 kV-ring 2026. 

Dobbeltkurs. 
 

Differansen i investeringskostnader for 

konseptene utgjør mindre enn 3 % av de 

identifiserte kostnadene. Det er også en 

variasjonsbredde i kostnadstallene, avhengig 

av hvilken konkret utbyggingsløsning som blir 

valgt. De kvalitative vurderinger knyttet til 

fremdrift og fleksibilitet ved idriftsettelse blir 

derfor avgjørende for valg av 3.1 som 

hovedkonsept. 

 

Konsept 3.1 gir en rask løsning, men radiell 

struktur til Hjelmeland kommune. Løsningen 

gir imidlertid god fleksibilitet til å bygge ut 

reserve på et senere tidspunkt hvis det skulle 

vise seg rasjonelt som følge av økt forbruk eller 

endrede føringer fra myndighetene knyttet til 

forsyningssikkerhet. 

 

Tabell 3.3. Samfunnsøkonomisk sammenligning av nytteverdier for nettstruktur-konsepter. 
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4. Beskrivelse av tiltaket
Foreliggende kapittel gir en beskrivelse av de 

alternative løsninger for en ny 132 kV 

kraftledning Veland/ Dalen – Hjelmeland samt 

ny Hjelmeland transformatorstasjon som er 

utredet, og utgjør således det tekniske 

grunnlaget for konsekvensutredningen. 

 

Utgangspunktet er de løsninger som ble 

presentert i forbindelse med melding med 

forslag til utredningsprogram (mai 2018). I 

forbindelse med høring av meldingen kom det 

også inn konkrete innspill til løsninger som 

skulle vurderes. Disse er nærmere beskrevet i 

fastsatt utredningsprogram (vedlegg 1). Videre 

er det i etterkant gjort vurderinger også knyttet 

til traseløsninger mellom Dalen og Hjelmeland. 

4.1. Krav til tiltak i regionalnettet 

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 regionalnettet 

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). 

4.2. Endrede forutsetning i forhold til 
melding med forslag til 
utredningsprogram 

I etterkant av melding med forslag til 

utredningsprogram er det gjort vurderinger 

som viser at det vil være svært fordelaktig 

allerede fra oppstart å drifte en ny kraftledning 

samt en ny transformatorstasjon i Hjelmeland 

på 132 kV. Det eneste punktet i nærområdet 

med 132 kV kapasitet er eksisterende Dalen 

transformatorstasjon i Strand kommune. Det er 

derfor også vurdert ulike ledningstraseer 

mellom Dalen og Hjelmeland, jfr. kap. 4.6. 

4.3. Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

I prinsippet foreligger to tekniske 

hovedmuligheter på overordnet nivå for 

utforming av en ny transformatorstasjon. En 

slik stasjon kan enten bygges som et utendørs, 

luftisolert anlegg (AIS) eller som et kapslet 

gassisolert anlegg (GIS).  

 

Prinsippskisser av de to stasjonstypene er vist i 

figur 4.1 og 4.2, mens en perspektivskisse er vist 

i figur 4.3. 
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Figur 4.1. Perspektivskisse av utendørs, luftisolert (AIS) transformatorstasjon  

 

 
Figur 4.2. Perspektivskisse av kapslet, gassisolert (GIS) transformatorstasjon med 4 transformatornisjer. 

 

 
Figur 4.3. Prinsippskisse av GIS og AIS anlegg. 

 

Det er enkelte ulikheter mellom de to 

stasjonstypene, både teknisk, økonomisk og 

arealmessig. Teknisk anses AIS å være en 

enklere løsning når det gjelder feilretting og 

reparasjon. Stasjonen vil ha noe lengre 

byggetid, men 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 

ny plassering nær eksisterende stasjoner for å 

unngå kostbar og omfattende flytting av 

distribusjonsnett. I tillegg vil en med valg av 

AIS på noen av plasseringene måtte beslaglegge 

større arealer.  
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Konsekvensutredningen vurderer løsninger 

med begge disse alternative stasjonstypene. 

Kostnadskalkyler viser at stasjoner utført som 

GIS forventes å være ca. 10-15% rimeligere enn 

en tilsvarende stasjon utført som AIS. 

 

I forbindelse med andre pågående prosjekter 

hos Lyse Elnett er det også tatt frem et 

utgangspunkt for et felles arkitektonisk 

utformingsuttrykk for denne type stasjon (figur 

4.4). Dette vil være et uttrykk som er aktuelt å 

videreføre ved planlegging av en ny 

transformatorstasjon i Hjelmeland. 

 

 

 
Figur 4.4. Mulig arkitektonisk utformingsuttrykk for nye GIS stasjoner. 

 
4.3.1. Dalen transformatorstasjon 

Dalen transformatorstasjon er sentral for 

forsyningen i Ryfylkenettet. Her kommer 132 

kV fra Lysebotn og en linje fra Tronsholen via 

Forsand og Jøssang. To krafttransformatorer 

transformerer fra 132/50 kV. 50kV går ut i to 

linjer til Veland og Tau/Fjelde. I tillegg er det to 

linjer som forsyner stålverket i Jørpeland. Det er 

også en tredje krafttransformator som 

transformerer fra 50kV og ned til 11 kV 

distribusjonsnett. 

 

En ny kraftlinje fra Dalen vil tilkobles nytt 132 

kV felt som må bygges i utendørsanlegget. 

 

4.3.2. Veland transformatorstasjon 

Veland transformatorstasjon er i normaldrift 

forsynt på 50 kV fra Dalen og er en del av ringen 

mellom Dalen, Veland og Tau. Veland har én 

krafttransformator 50/ 10 kV på 10 MVA. 

Stasjonen er fra 1953, og bærer preg av enkel 

byggemetode. Deler av 50 kV anlegget ble 

fornyet i 2006. Anleggene i stasjonen er enkle og 

bygd i en tid der utkobling/ strømbrudd var 

akseptert. 

 

En ny kraftlinje fra Veland vil tilkobles 

eksisterende anlegg, med modifikasjoner 

internt i stasjonen, med drift på 50 kV inntil 

videre. 



Desember 2019 
 

Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 
ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
 Konsekvensutredning 

 

  

21 Lyse Elnett AS 

 

4.3.3. Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

For en ny transformatorstasjon i Hjelmeland er 

det utredet 3 ulike mulige plasseringer. På alle 

lokaliseringer vil det være mulig å plassere 

både en AIS- eller en GIS- stasjon.  

 

Figur 4.5 viser de alternativer som er utredet for 

en ny stasjon i Hjelmeland. 

 
Figur 4.5. Alternative plasseringer av ny Hjelmeland transformatorstasjon 
 
4.4. Nye forbindelser mellom 

transformatorstasjonene 

De meldte alternativene til nye forbindelser 

mellom transformatorstasjonene var de som 

Lyse Elnett ut fra foreliggende informasjon 

vurderte som hensiktsmessig å utrede videre.  

 

Gjennom innspill til meldingen fremkom andre 

mulige traseløsninger som ble inkludert som 

del av utredningsgrunnlaget. Disse er nærmere 

spesifisert i fastsatt utredningsprogram. I 

etterkant er det også vurdert trasealternativer 

som går direkte fra Dalen til 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.  

 

De trasealternativer som er utredet er vist i figur 

4.6. 
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Figur 4.6. Vurderte traseløsninger Dalen-Hjelmeland 
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4.5. Ny 50/132 kV kraftledning Veland – 
Hjelmeland 

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 krysser 

Holtavatnet, vinkler opp mot eksisterende 

ledning og følger parallelt med denne videre 

mot øst. Østover fra Holtavatnet er traseen 

planlagt parallelt med eksisterende 

kraftledning, enten på nord (alternativ 1.0.3) - 

eller sørsiden (alternativ 1.0), frem til området 

ved Paddevatnet.  

 

Fra området ved Paddevatnet foreligger to 

alternativer (alternativ 1.0 og 1.2). Alternativ 1.0 

går nordover langs eksisterende kraftledning. 

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. 

Det er her også vurdert et alternativ på 

vestsiden (alternativ 1.0.4) av eksisterende 

ledning. Fra Nessa 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.  

 

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. Nede rundt Mælsøyra 

er det også vurdert to mindre trasevarianter 

(alternativ 1.2.3 og 1.2.4) over kortere 

strekninger. Fra området ved Nedre Mele 

videreføres traseen i alternativ 1.2. 

 
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. Fra Riskadal er det 

også utredet et østlig alternativ (alternativ 

1.2.10). Dette alternativet går nordvest for 

Riskadalsåna og Valavatnet, og deretter øst for 

Raunstølsvatnet og Middagsknuten. Herfra 

dreier dette alternativet mot nordøst, og møter 

alternativ 1.2 i området ved Espeland. 

 
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 
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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. 

 
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 (alternativ 1.0). Det kan 

her være aktuelt med to kraftledninger i 

parallell dersom Hjelmeland kraftverk skal 

knyttes til en 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. 

 

Figur 4.7 viser de ulike trasealternativene på 

strekningen Veland – Hjelmeland. 
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Figur 4.7. Vurderte traseløsninger Veland – Hjelmeland 
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4.6. Ny 132 kV kraftledning Dalen – 
Hjelmeland 

Som et alternativ til å starte ledningen i Veland, 

er det også gjort en vurdering av mulighetene 

for å starte ledningen i Dalen 

transformatorstasjon. Dette gir mulighet for 132 

kV fra oppstart, og således en vesentlig bedret 

kapasitet og forsyning til Hjelmeland.  

 

Fra Dalen foreligger to alternative muligheter 

for fremføring. Et alternativ føres ut av Dalen 

transformatorstasjon mot nord, parallelt med 

eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland. 

Traseen føres i lisiden vest for Førlandsnuten 

frem mot Velandsmyra og Almåsen. Det er her 

to alternativer, enten øst (alternativ 1.0) eller 

vest (alternativ 1.1) for eksisterende 

kraftledning. Fra Almåsen føres traseen ned 

mot Østrehusvatnet, og krysser deretter 

Høletjørna og Ryfylkeveien. Videre går traseen 

øst for Bjørheimsbygda og Holta. Sør for 

Holtavatnet vinkler traseen (alternativ 1.1) mot 

nordøst, bort fra eksisterende 50 kV ledning, og 

føres sør for Hammaren opp på fjellet mot 

eksisterende 50 kV forbindelse Veland – 

Hjelmeland. Herfra vil videre trasemuligheter 

tilsvare hva som er beskrevet over. Det er også 

vurdert å forlenge parallellføringen med 

eksisterende 50 kV ledning på vestsiden av 

Holtvatnet (alternativ 1.1.Y og 1.1.Z), og 

deretter krysse vatnet via alternativ 1.0 eller 

1.0.3.  

 

En alternativ fremføring (alternativ 2.0) ut av 

Dalen vil være mot øst-nordøst, langs 

Dalaveien innover mot Dalen. Herfra føres 

traseen via Jørpelandslia inn i Hjelmeland 

kommune ved Ternebrekka. Herfra vinkler 

traseen mot nord, og går over Ternaheia og 

deretter inn i Skorafjelljuvet mellom Austre 

Reinaknuten og Skorafjellet. Videre krysses 

Tysdalsvatnet i et langt spenn mellom 

Øvrestigen og Melkeråna, før traseen føres inn 

i Strand kommune. Herfra går traseen vest for 

Tjelmavatnet frem mot Paddevatnet. Herfra vil 

videre trasemuligheter tilsvare hva som er 

beskrevet over. 

 
Figur 4.8 viser de ulike trasealternativene på 

strekningen Dalen – Paddevatnet. 
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Figur 4.8. Vurderte traseløsninger Dalen – Holtavatnet 
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4.6.1. 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.  

 

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 4.9). 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 4.9) 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 4.9. Mulige mastebilder av ulike løsninger for nye 132 kV forbindelser.  

 

På enkelte strekninger er det også vurdert 

løsninger med dobbeltkurs, der to forbindelser 

benytter felles master. Alternativet til dette vil 

være å bygge to enkeltkurs forbindelser. 

Eksempel på mastebilde for dobbeltkursmaster 

er vist i figur 4.10. 
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Figur 4.10. Mulige mastebilder dobbeltkurs 132 kV forbindelser 

 

Jordkabelanlegg er kun aktuelt på/ nær 

stasjonsområdene. 

 

Nedføring i bakken vil skje fra en 

kabelendemast eller et innstrekkstativ. Figur 

4.11 viser et typisk grøftesnitt med forlegging 

av 3 kabelsett i tett trekant. I utgangspunktet vil 

1600 mm² PEX (=plast) isolert kabel velges for 

nye kabelsett.  

 

 
Figur 4.11. Eksempel på grøftesnitt, 3 stk. 132 kV kabelsett forlagt i tett trekant. 

 
4.6.2. Installasjon, drift og vedlikehold 

Detaljer knyttet til behovet for installasjon, drift 

og vedlikehold inklusive transportbehov vil 

først bli klart når anleggene er ferdig prosjektert 

og byggemetoder er valgt. Nedenfor gis derfor 

bare en generell beskrivelse av behovet.  
 

For stasjonene 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 anleggene være ubemannet, og 

kreve tilnærmet samme grad av vedlikehold og 

inspeksjon som stasjonene gjør i dag. 

 

For bygging av luftlinjer må materiell i form av 

mastedeler, liner, isolatorer, 

fundamenter/betong og anleggsutstyr som 

gravemaskin og vinsjer, 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. 
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Forsterkning/utbedring av eksisterende 

traktor- og skogsbilveier og etablering av nye 

veier kan være aktuelt. Private veier forutsettes 

benyttet i den grad de inngår som naturlige 

adkomster til de enkelte mastepunktene. 

Transport utenfor traktor- og skogsbilvei vil 

foregå med terrengkjøretøy i ledningstraseen 

eller i terrenget fra nærmeste vei. Det kan være 

aktuelt å gjøre mindre terrenginngrep for å 

tilrettelegge for terrenggående kjøretøy. Når 

anlegget er i drift vil det foregå rutinemessig 

forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for 

eksempel rydding av vegetasjon. 

 

Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og 

skogingsbelte på inntil ca. 30 meter langs 

traseen. I skoghellinger eller ved lange spenn 

kan skogingsbeltet bli noe større. Der to 

ledninger går i parallell vil beltet bli bredere. 

 

Før anleggsstart vil det bli utarbeidet en MTA- 

plan for bygge- og driftsfasen. Denne skal 

beskrive nødvendige hensyn for ytre miljø, som 

blant annet framgår av konsesjonsvilkår. 

Planen vil være styrende både for 

byggearbeidet og senere drift, og vil beskrive 

hvordan anleggsfasen skal gjennomføres og 

hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå 

eller redusere negative virkninger. 

 

Dersom det skulle bli aktuelt med jordkabel på 

enkelte strekninger vil det også her utarbeides 

en MTA- plan i forkant av anleggsfasen. Dette 

vil også her bli gjort i samråd med berørte 

kommuner, grunneiere og entreprenør. I 

anleggsperioden vil det i tillegg til 

anleggsaktivitet med tilhørende maskiner være 

behov for å transportere masser og utstyr ut og 

inn. Etter at kablene er nedgravd tilbakeføres 

terrenget i hovedsak til opprinnelig tilstand. 

Langs kabeltraseen båndlegges en sikringssone. 

Bredden på denne er avhengig av hvor mange 

kabelsett som skal legges, men vil være 3 m fra 

ytterste strømførende faser. Innenfor 

sikringssonen har ikke grunneier anledning til 

å plante, bygge, endre terreng e.l., uten etter 

nærmere avtale med Lyse Elnett. 
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5. Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn 

Foreliggende kapittel gir en vurdering av 

konsekvensene ved de ulike alternativer for 

gjennomføring av tiltaket. Som grunnlag for 

utredningen ligger underlagsdokumentasjon 

beskrevet i kap. 5.1, samt øvrig dokumentasjon 

om berørte interesser innhentet gjennom 

prosjektperioden. Det tekniske grunnlaget, 

inklusive de ulike lokaliseringsalternativene for 

transformatorstasjon samt ulike 

trasealternativer for kraftledningen, er 

beskrevet i kap. 4. 

5.1. Underlagsdokumentasjon 

Det er utarbeidet fem underlagsrapporter som 

inngår som del av konsekvensutredningen: 

 

• Oppgradering strømnett Dalen - 

Hjelmeland. Fagrapport landskap, 

friluftsliv, reiseliv (Rambøll 2019) 

• Konsekvensutgreiing kulturarv. Ny 132 kV 

kraftleidning Dalen - Hjelmeland samt ny 

Hjelmeland transformatorstasjon. 

(Rådgjevande Arkeologar 2019) 

• 132 kV kraftledning Dalen -Hjelmeland og 

ny Hjelmeland transformatorstasjon. 

Fagrapport naturmangfold (Norconsult 

2019) 

• Konsekvenser ved etablering av ny 132 kV 

kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland. 

Fagrapport Jord- og skogbruk (Ecofact 

2019) 

• Nye Hjelmeland stasjon. Vurdering av 

eksternstøy (Brekke & Strand 2019) 

 

Alle fagrapportene er en del av 

konsekvensutredningen, og er tilgjengelig bl.a. 

via https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/ 

og hos NVE. Enkelte opplysninger kan være 

unntatt offentlighet, bl.a. detaljinformasjon om 

truede/ sårbare arter. 

5.2. Metoder 

Fagutredningene er basert på eksisterende data, 

generell kunnskap, og for flere av temaene også 

befaringer og feltregistreringer. I hovedsak er 

graderingen av konsekvensnivå for hvert tema 

basert på Statens vegvesens metode (Håndbok 

V712). Metoden er basert på en standardisert 

prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og 

anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og 

lettere å etterprøve. Underlagsrapportene gir en 

mer detaljert beskrivelse av hvordan metoden 

er benyttet for hvert utredningstema. 

5.3. 0-alternativet 

Alle konsekvenser er vurdert i forhold til 0-

alternativet. 0-alternativet innebærer at ingen 

ny stasjon eller forbindelse blir bygget, og at det 

derfor ikke vil skje nye inngrep i influenssonen. 

0-alternativet har således ingen konsekvenser. 

Det legges heller ikke til grunn riving av 

eksisterende ledninger i 0-alternativet. 

 

Det tas i 0-alternativet i liten grad høyde for 

etablering av annen infrastruktur og 

samfunnsutvikling i influensområdet.  

 
5.4. Landskap og opplevelsesverdi 

Virkningen på landskapet, og da spesielt 

opplevelsesverdien av fine natur- og 

kulturlandskap, er ofte vurdert som den 

viktigste negative virkningen av 

kraftledninger. En 132 kV luftledning har 

såpass store dimensjoner at den kan virke 

dominerende i åpne landskapsrom.  

 

Inntrykket og opplevelsen av kraftledninger i 

landskapet er preget av bl.a. verdigrunnlag, 

holdninger og interesser. 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 

konsekvensutredning 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 

https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
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landskap være mer sårbare for inngrep enn 

landskap med skiftende topografi. Forskjellene 

er imidlertid ikke absolutte, da inngrepsstatus 

og utformingen av inngrepene har stor 

betydning for hvordan et nytt tiltak vil påvirke 

landskapet. 

5.4.1. Landskapet i Ryfylke 

Utredningsområdet ligger i landskapsregionen 

dal- og heilandskap i Ryfylke, i overgangen 

mellom kyst- og øylandskap i vest og 

høgheilandskap i øst. Dal- og heilandskapet er 

den største og mest mangfoldige 

landskapsregionen i fylket. Et til dels åpent og 

nakent heilandskap ligger i de høyeste partiene, 

mens skogkledde flater og lier dominerer i de 

lavtliggende områdene. Regionen er preget av 

en veksling mellom vide daldrag med slake 

morenekledde lier, dype fjordsjøer og nakne, 

bratte fjellpartier. Landskapet er karakterisert 

av parallelle og rettlinjede daler i sørvest-/ 

nordøstgående retning. Berggrunnen er 

dominert av øyegneis og granitt i sør, og 

diorittisk til granittisk gneis i nord. Bergartene 

er harde og næringsfattige, forvitrer sent og gir 

mye bart fjell. Løsmasser i form av 

morenemateriale og elve- og bekkeavsetninger 

er konsentrert i dalbunnene og liene. 
 

 
Figur 5.1. Nakne og åpne heiområder ligger i de høyeste partiene, her sett fra Børkjeheia mot øst. 
 

Landskapsregionen varierer mellom 

småskalavirkning i lune og trange 

landskapsrom, og utpreget storskala der 

fjordene åpner seg opp ut mot 

Ryfylkebassenget og fjellheiene møter 

himmelen og åpner for vide utsyn. 

 

En variert berggrunn, mye nedbør og ulik 

avstand til kysten gir en artsrik vegetasjon. De 

store løsmasseavsetningene i dalene gir 

grunnlag for frodige jordbruksbygder, som 

sammen med skog og elveløp leder en inn mot 

høgheia i øst. Skogspreget er dominerende, og i 

den laveste delen er løv- og furuskog det 

typiske. Innslaget av rike naturtyper som 

edelløvskog finnes, 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 drevet jordbruk samt for bosetting. 
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Figur 5.2. Frodige jordbruksbygder i kontrast til 

skogkledde fjellsider, her i Årdal.  
 

 
Figur 5.3. Vann i form av elver og bekker, vann og 

fjorder er karakteristisk, her Årdalselva. 

5.4.2. Landskapstrekk i utredningsområdet 

Utredningsområdet, som strekker seg fra Dalen 

i sør til Hjelmeland i nord, ligger i den midtre 

og ytre delen av dal- og heilandskapet i 

Rogaland. Området er karakterisert av et 

vekslende små- og storkupert dal- og 

heilandskap som når opp mot 5-800 m.o.h. 

(Heiahornet, Tibergfjellet, Ormakam, 

Grimsåsen og Almåsen i Strand kommune og 

Reinaknuten, Ingvaldstadfjellet, Børkjeheia og 

Valafjellet i Hjelmeland kommune). I tillegg til 

de mest markerte fjelltoppene og høydedragene 

er det flere fjelltopper som er viktige 

landskapselement og identitetsskapere, som 

Førlandsnuten på Jørpeland, Reinaknuten 

(seilingsmerke), Almåsen og Holtaheia i 

Bjørheimsbygda, Svadbergfjellet, 

Steinsvikfjellet og Heståsen i Årdal, samt 

Hjelmen i Hjelmelandsvågen. Alle er 

karakteristiske fjelltopper som er viktige for 

orienteringen i landskapet. Fra fjelltoppene og 

høyderyggene har man et vidt utsyn med stor 

inntrykksstyrke mot fjordlandskapet i vest og 

fjellandskapet i øst. Høyderyggene utgjør også 

en viktig del av rammen rundt bebyggelsen og 

silhuetten for kulturlandskapet på Jørpeland, i 

Bjørheimsbygd, i Årdal på Hetland, Børkja og 

Hjelmeland. Storfjellene som omkranser 

stedene forsterker intensiteten i områdene. 

Høye og steile fjellsider langs Liarvatnet, 

Tysdalsvatnet og Årdalsfjorden gir en 

inntrykkssterk landskapsopplevelse. Her 

skapes det et karakteristisk relieff i overgangen 

til vannene og fjordene og det lavereliggende 

landskapet. 
 

 
Figur 5.4 Steinsvikfjellet og Helgaknuten er 

karakteristiske landskapselement i Årdal.  

Figur 5.5. Børkjeheia er en markert høyderygg på 

Børkja. 

Vann er en sentral landskapskomponent i 

opplevelsen av området, og området har en stor 

variasjon i vann og vassdrag på korte 

avstander. Flere elver og bekker renner 

gjennom landskapet og lyden av rennende 

vann er med på å forsterke 

landskapsopplevelsen. Det er fem 

hovedvassdrag i området: Jørpelandsåna, 



Desember 2019 

 
Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 

ny Hjelmeland transformatorstasjon 
 

 Konsekvensutredning 

 

  

34 Lyse Elnett AS 

  

 

Årdalselva, Mælåna, Hetlandsåna og 

Hauskeåna i tillegg til flere mindre elver og 

bekker. Noen av de er korte vassdrag med 

bratte elveløp, spesielt for elvene som kommer 

ned fjellsidene. I de flatere delene av området, 

som i Årdal, setter elven sitt preg på landskapet 

ved å renne rolig i meandrer. I tillegg til 

Tysdalsvatnet og Årdalsfjorden, som skjærer 

seg inn i landskapet fra vest, ligger Liarvatnet, 

Bjørheimsvatnet, Riskadalsvatnet og 

Hetlandsvatnet som dominerende 

landskapselement i bunnen av noen åpne og 

vide dalrom.  

 

 
Figur 5.6. Liarvatnet sett fra Foreneset. Figur 5.7. Fjordlandskapet ved Hjelmelandsvågen. 

 

Liarvatnet er en regulert innsjø som fremstår 

som hovedelement i et markert dalføre i 

sørvest-nordøstlig retning, hvor fjelltoppene 

går opp til over 700 meter. Nedre Tysdalsvatn 

er et annet mektig landskapsrom med en 

fjordsjø omgitt av høye og steile fjellpartier på 

begge sider som gir landskapet romvirkning og 

kontraster. Denne fjellformasjonen har et ujevnt 

og særpreget relieff, og er godt synlig på lang 

avstand. 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 gir området samtidig god variasjon. 

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 løv- 

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. Både Nedre 

Tysdalsvatn, Riskadalsvatnet og 

Hetlandsvatnet er vurdert å være av stor verdi 

med tanke på landskapet, og er kartlagt som 

vakre/regionalt viktige landskap i Rogaland. 

 

Vegetasjonen gjør at utredningsområdet 

fremstår med et frodig og grønt preg. I enkelte 

bratte lier vokser skogen helt ned til sjøen. Bjørk 

og furuskog i grupper og randsoner er 

dominerende, og gir i veksling med åpne 

jordbruksområder et variert landskapsbilde. 

Fine vekslinger mellom tett vegetasjon og åpne 

jordbruksarealer skaper flere gode 

landskapsrom med natur- og driftsmiljø som er 

rike på kontraster og varierte opplevelser. 

Jordbrukslandskapet i Bjørheimsbygda og i 

dalgryta Årdal ligger på sandterrasser med 

myke og avrundede terrengformer, og skaper et 

særpreget kulturlandskap. I de øvre delene av 

heilandskapet gir de nakne og løsmassefattige 

fjellområdene landskapet et skrint uttrykk, i 

kontrast til de frodige dalrommene. 
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Figur 5.8. Jordbrukslandskapet i Årdal. Figur 5.9. Holtaheia. 

 

 

Eksisterende inngrep knytter seg i hovedsak til 

veier som binder sammen de ulike bygdene 

som har etablert seg i dalbunnene. En lett synlig 

og nærværende gårdsbebyggelse er 

fremtredende i landskapsbildet. Spredte og 

homogene boligområder stykker opp det 

sammenhengende jordbrukslandet. 

Fritidsbebyggelse ligger stedvis i overgangen til 

heilandskapet. Eksisterende 50 kV kraftledning 

gjennom området samt industriområdet ved 

munningen av Årdalselva er markante inngrep 

i landskapet. På Jørpeland og Hjelmeland er en 

småskala tettstedsbebyggelse dominerende i 

landskapsbildet. 
 
5.4.3. Konsekvensvurdering, trasealternativer 

ny 132 kV kraftledning 

For bedre å illustrere de landskapsmessige 

virkningen er det utarbeidet ulike 

visualiseringer, der kraftledningen er 

fotomontert inn i bildene. Disse 

visualiseringene er vist i større format i vedlegg 

2. 

 

Alternativ 1.0 og 1.1 ut fra Dalen 

transformatorstasjon og frem til Leite følger 

parallelt eksisterende 50 kV forbindelse Dalen-

Veland; alt. 1.0 langs østsiden, og alt. 1.1 på 

vestsiden. Traseen føres i lisiden vest for 

Førlandsnuten frem mot Velandsmyra og 

Almåsen. Parallellføring langs eksisterende 

kraftledning vil i utgangspunktet påvirke 

landskapsbildet i mindre grad. Alt. 1.0 vil 

derimot legges høyere opp i fjellsiden enn alt. 

1.1 og vil kunne få større visuell fjernvirkning i 

landskapet. Påvirkning og konsekvens for alt. 

1.0 vurderes ut fra dette å bli middels til liten 

negativ for landskapsbildet. Ut fra 

parallellføring langs eksisterende kraftledning 

vurderes alt. 1.1 å få liten negativ konsekvens 

for landskapet frem til der alternativet foreslås 

som ny ledning ved Holtaheia.  
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Figur 5.10. Alt. 1.0 og alt. 1.1 vil over Heia gå parallelt med eksisterende 50 kV kraftledning. Almåsen til venstre 

i bildet. 
 

Den nedre delen av alt. 1.1 ved Holtaheia 

foreslås lagt langs vestsiden av Holtaåna, i 

forsenkningen, før alternativet føres opp 

skråningen til foten av Litlehornåsen og over 

åpent myrområde (Grødheimsmyrane) til det 

møter eksisterende 50 kV kraftledning. 

Traséalternativ 1.0.2 foreslås å krysse 

Holtavatnet før den føres opp lisiden og 

forsenkningen mellom Krofjellet og 

Litlehornåsen, før dette alternativet også føres 

over den åpne Grødheimsmyra. Ut fra en 

vektlegging av eksisterende kraftledninger i 

området vurderes påvirkning og konsekvens å 

bli middels negativ for både alt. 1.1 og 1.0.2. 

Alt. 1.0, 1.0.1, 1.0.3, 1.1.Y og 1.1.Z følger mer 

eller mindre parallelt eksisterende 50 kV 

kraftledning gjennom et småkupert terreng 

med flere markerte topper og bratte, 

skogkledde fjellsider ned mot Årdalsfjorden. 

Parallellføringen vil bidra til å dempe 

virkningen av ny kraftledning, men da 

eksisterende ledning skal opprettholdes vil 

tiltaket forsterke dagens inngrep i et åpent og 

sårbart område med store landskapsverdier. 

Påvirkning og konsekvens vurderes å bli liten 

negativ.  

 

Ved Paddevatnet og videre mot øst foreslås alt. 

1.2 gjennom et småkupert og skogkledd 

heiområde med innslag av større myrområder. 

Alt. 1.2 og 1.2.1 går gjennom et område med få 

tekniske inngrep fra før og vil med en 

ryddegate på omtrent 30 meters bredde dele 

skogsområdet i to og endre landskapsbildet 

betydelig. Påvirkning og konsekvens for 

landskapsbildet for disse alternativene 

vurderes som store. Alt 1.2 og 1.2.2 kommer ned 

den skogkledde fjellsiden fra Svadbergfjellet og 

Kammen, og det vurderes at påvirkningen på 

landskapet er stor med stor negativ konsekvens 

for landskapsopplevelsen. Kraftlinjen vil også 

være synlig i det åpne landbruksområdet. Her 

vil alt. 1.2, 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4 fremstå som 

dominerende fra flere steder i Årdal foruten å 

bryte opp sammenhengen i det helhetlige 

landbruksområdet. Konsekvensene for 

landskapsbildet vurderes å bli store negative.  
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Figur 5.11. Alt. 1.2 føres nedover Svadbergfjellet 
 

Fra Paddevatnet følger alt 1.0 og alt. 1.0.4 

samme retning som eksisterende kraftledning 

nordover, men på grunn av terrengutfordringer 

må avstanden for alt. 1.0 økes noe før 

fjordspennet over Årdalsfjorden, før 

alternativet igjen følger eksisterende ledning 

videre til Staurlandstjørna. Ned fra Bedfjellet vil 

begge alternativene bryte horisontlinjen sett fra 

både Longhammaren hyttefelt og Nessabygda. 

Den visuelle påvirkningen på og konsekvensen 

for landskapet vurderes som middels.  

 

 
Figur 5.12. Alt. 1.0 over Årdalsfjorden. 
 

Velges trasé 2.0 fra Dalen til Paddevatnet vil 

denne ligge i nedre del av fjellsiden som 

strekker seg østover, på oversiden av 

Dalaveien. Strekningen fra Dalen 

transformatorstasjon til Liarvatnet vurderes ut 

fra eksisterende landskapsinngrep i form av 

veier og masseuttak å ha liten til middels 

negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Fortsettelsen av traseen som foreslås langs hele 

fjellsiden på nordsiden av Liarvatnet vurderes 

å få store konsekvenser for opplevelsen i det 

klart definerte landskapsrommet rundt vatnet. 

Traséføringen gjennom skogen vil også 

medføre ryddebelte på 30 meter, noe som vil 

forsterke den visuelle virkningen. I den bratte 

og åpne stigningen opp mot Jørpelandsheia 

ligger alternativet mellom to viktige regionale 

landskapsområder før traseen føres inn i 

landskapsområdet Nedre Tysdalsvatnet og 

krysser vatnet som luftspenn over til nordsiden 

av vatnet. Alternativet videre mot Paddevatnet 

og eksisterende ledning går gjennom et 

vekslende landskap med skogkledde ås- og 

fjellsider og åpne og snaue heiområder. Før 

alternativet kobles på eksisterende ledning vest 

for Paddevatnet må den krysse over vatnet i 

luftspenn. Paddevatnet er et idyllisk vatn 

omgitt av gammel og flott furuskog, som 
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sammen med de karakteristiske fjelltoppene 

danner et markert og særpreget landskapsrom. 

Ut fra nevnte vurderes strekningen mellom 

Liarvatnet og Paddevatnet å få stor påvirkning 

i landskapet med store konsekvenser for 

landskapsbildet.  
 

 
Figur 5.13. Alt. 2.0 over Tysdalsvatnet 

 

Alt. 2.0 og alt. 2.1 inn til Årdal 

transformatorstasjon føres gjennom et 

skogsområde som er nærmest uten tekniske 

inngrep. Her vil en kraftlinje med ryddebelte på 

30 meter bli dominerende, og den visuelle 

virkningen på og konsekvensen i landskapet 

vurderes derfor å være stor negativ.  

 

Like nord for Årdal er det tre alternative traseer 

som går rundt eller over den 342 meter høye 

Heståsen, som er et viktig landemerke for 

Årdal, og som i dag er uten tekniske inngrep. 

Alt. 1.2 går på østsiden av Heståsen og ligger i 

overkant av rv. 13 som vil kunne redusere 

påvirkningen noe. Et ryddebelte som i den 

bratte skråningen kan bli bredere enn 30 meter 

gjør at alternativet vurderes å få store visuelle 

konsekvenser for landskapsrommet rundt 

Riskadalsvatnet, som er prioritert som et 

vakkert landskapsområde. Alt. 1.2.8 strekker 

seg over høyden, og to mastepunkt på toppen i 

tillegg til ryddebelte vil bryte horisontlinjen på 

toppen av fjellet, noe som vil gjøre inngrepet 

godt synlig fra store deler av Årdal. Den 

visuelle virkningen på landskapet vurderes å 

bli stor negativ med store konsekvenser for 

landskapsopplevelsen. Alt. 1.2.9 foreslås på 

vestsiden av Heståsen og vurderes å få store-

middels negative konsekvenser for landskapet.  

 

Alt. 1.0 gjennom Hetlandsbygda vurderes å få 

middels-små konsekvenser for 

landskapsbildet, mens alt. 1.2.5 vurderes å få 

middels-store konsekvenser med en fremføring 

i et svært bratt terreng. Alt. 1.2.6 strekkes 

mellom Ingvaldstadfjellet og Ingvaldstadåsen, 

mens alt. 1.2.7 foreslås over Ingvaldstadåsen. 

Alt. 1.2.7 vurderes å få stor virkning på 

landskapsbildet, da alternativet legges over 

høyden. På den måten vil det bli godt synlig i 

landskapet.  
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Figur 5.14. Trasealternativ 1.2, sett fra Riskadal mot sørvest 
 

Bortsett fra noen skogsveier og eksisterende 

kraftlinje fra Hjelmeland kraftverk er 

fjellområdet Ingvaldstadfjellet – Børkjeheia – 

Sandsåsen uten store tekniske inngrep. Alt. 1.2 

og alt. 1.2.10 gjennom dette området vurderes å 

kunne få stor påvirkning på landskapsbildet og 

medføre store konsekvenser for landskapet. 
 

Fra Nedre Børkja strekker alt. 1.0 seg over 

jordbruksområdet mot Sandsåsen. Fra 

Sandsåsen vil foreslått kraftlinje i alt. 1.0 strekke 

seg over høyden og nedover høyderyggen 

gjennom et skogsområde uten tekniske 

inngrep, før en kommer ned til næringsområde 

på Puntsnes. Kraftlinjen vil bryte opp det 

sammenhengende skogsområdet og redusere 

landskapsopplevelsen i nærområdene. Omfang 

og konsekvens for landskapet vurderes som 

stor negativ, da alternativet blant annet vil bli 

godt synlig fra fjorden. Traséalternativ 1.1 som 

går øst for Byrkja foreslås lagt i fjellsiden av 

Ingvaldstadfjellet og Børkjeheia og frem til 

Sandsåsen. Alternativet vurderes å få stor 

visuelle nær- og fjernvirkning i det åpne 

kulturlandskapet på Børkja, og konsekvensen 

for alt. 1.1 er satt til stor negativ. 
 

 
Figur 5.15. Trasealternativ 1.0, sett fra Børkja mot vest 
 

Figur 5.16 – 5.24 gir en oppsummering av de 

forventede landskapsmessige konsekvenser 

ved de ulike alternativene som er utredet for en 

ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland. 
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Figur 5.16. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.17. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.18. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.19. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.20. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.21. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.22. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.23. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.24. Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

Tabell 5.1 gir en sammenstilling av 

konsekvensene for de ulike delstrekninger for 

en ny 132 kV kraftledning. 

 

 

Tabell 5.1. Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til landskap for ulike delstrekninger. 

Trasé Strekning Verdi 

landskap 

Påvirkning 

på landskap 

Konsekvens 

for landskap  

1.0 Dalen - Leite Liten Middels-Liten Middels-Liten 

1.0 Veland – Paddevatnet Liten Liten Liten 

1.0 Paddevatnet – Staurlandstjørna  Middels Middels Middels-Liten 

1.0 Staurlandstjørna – Krågåsen Middels Middels Middels-Liten 

1.0 Krågåsen – Nedre Byrkja   Liten Liten Liten 

1.0 Nedre Byrkja – Sandsåsen Middels Middels Middels 

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.1/3 Stor Stor Stor 

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.2 Middels Middels Middels 

1.0.1 Veland – Litle Velandsåsen Liten Liten Liten 

1.0.2 Litle Velandsåsen – Grødheimsmyrane  Middels Middels Middels 

1.0.3 Holtavatnet - Paddevatnet Liten Liten Liten 

1.0.4 Paddevatnet - Nessa Liten Liten Liten 

1.1 Dalen - Holta Liten-Middels Liten Liten 

1.1 Holta - Grødheimsmyrane Liten Middels Middels 

1.1 Krågåsen – Sandsåsen  Middels Stor-Middels Stor-Middels 

1.1.Y Holta – Holtavatnet  Liten Liten Liten 

1.1.Z Holtavatnet Liten Liten Liten 
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1.2 Paddevatnet – Årdal TS Stor Stor Stor 

1.2 Årdal TS – Vodl  Stor Stor Stor 

1.2 Vodl – Sandsåsen  Stor Stor Stor 

1.2.1 Kolahaugane – Svadbergfjellet Stor Stor Stor 

1.2.2 Kammen – Årdal TS Stor Stor Stor 

1.2.3 Svadberg – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.4 Årdalsåna – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.5 Åsen – Krågåsen  Middels Middels Middels-Stor 

1.2.6 Vodl – Øvre Byrkja  Middels Middels Middels-Stor 

1.2.7 Vodl – Krågåsen  Middels Stor Stor 

1.2.8 Kyrdal – Vodl  Stor Stor Stor 

1.2.9 Melslia – Vodl  Stor Stor-Middels Stor-Middels 

1.2.10 Gjessfjellvegen – Sandsåsen Stor Stor Stor 

2.0 Dalen - Liarvatnet Middels Middels Middels 

2.0 Liarvatnet – Nedre Tysdalsvatnet Stor Stor Stor 

2.0 Nedre Tysdalsvatnet – Paddevatnet Stor Stor Stor 

2.0 Kyrdal - Staurlandstjørna Stor Stor Stor 

2.1 Melslia – Staurlandstjørna  Stor Stor Stor 
 

5.4.4. Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

Alle tre alternativene til plassering av en ny 

Hjelmeland transformatorstasjon er lokalisert 

på Puntsneset, i nærheten av rv. 13. Alt. 1 er 

lokalisert på dyrket mark / beitemark på en flate 

i skråningen ned mot Puntsnes. Arealet ligger 

åpent til og henvender seg mot fjordlandskapet. 

Alt. 2 er foreslått lagt inn i et skogsområde, i en 

skråning. Arealet ligger tett inntil rv. 13. Alt. 3 

ligger på et ubebygd areal, men inntil 

eksisterende næringsbebyggelse. 

 

Alt. 1 vil medføre nedbygging av et åpent 

kulturlandskap og bli et dominerende element 

i landskapet. Konsekvensene for landskap 

vurderes å bli middels til store. Et AIS-anlegg 

vil kunne legges her uten for store 

terrenginngrep, men et GIS-anlegg vil ligge mer 

dempet i landskapet. 

 

Alt. 2 vil bli eksponert mot rv. 13, men 

eksisterende vegetasjon vil kunne ha noe 

skjermingseffekt mot fjorden og på den måten 

dempe den visuelle negative virkningen noe. 

Graden av skjæring i terreng vil være avhengig 

av hvilken terrenghøyde stasjonen legges på. 

Graden av konsekvens er vurdert til middels 

negativ for landskapet. Plassering av et AIS-

anlegg vil her medføre store terrenginngrep i 

høyden i bakkant. 

 

Alt. 3 vurderes å ha liten negativ konsekvens 

for landskapet, ut fra nærheten til 

næringsbebyggelsen og ingen spesielle 

landskapsverdier. Ut fra dette kan både AIS- og 

GIS-anlegg legges her. Av hensyn til 

arealstørrelse vurderes GIS-anlegg å være mest 

aktuelt. 

 

Tabell 5.2 gir en sammenstilling av 

konsekvensene for de ulike alternative 

stasjonsplasseringene. 

 

Tabell 5.2. Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til landskap for ulike stasjonsplasseringer. 

Transformatorstasjon 

Hjelmeland 

Verdi landskap Påvirkning på landskap  Konsekvens for landskap  

Alt. 1  Middels Middels Middels 

Alt. 2 Liten Middels Middels 

Alt. 3 Liten Liten Liten 
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5.5. Naturmangfold 

Det vil kunne være motstrid mellom hensynet 

til urørt natur og ønsket om å legge tekniske 

anlegg bort fra bebyggelse og der folk flest bor 

og ferdes.  

 

Kraftledninger og transformatorstasjoner kan 

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 overgangssoner 

mellom dyrket mark og barskogområder der 

man ofte har en mer variert vegetasjonstype. I 

ensartete barskogsområder vil imidlertid en 

kraftledning kunne bidra til flere randsoner, økt 

artsmangfold og bedret beitegrunnlag for 

hjortevilt. 

 

Kraftledninger utgjør en kollisjonsrisiko for 

fugler. Fuglebestandenes størrelse og 

utbredelse er likevel for de fleste arter bestemt 

av forhold som mattilgang, hekkemuligheter, 

naturlige fiender og klima. Generelt er det 

fugler med dårlig manøvreringsevne og 

ungfugl som er mest utsatt for å kollidere med 

kraftledninger. Traseplanlegging er det 

viktigste tiltaket for å redusere faren for 

kollisjoner. For spesielt utsatte områder, 

eksempelvis ved kryssing av kjente trekkruter 

langs vassdrag, kan linemerking være aktuelt 

for å gjøre topplinen mer synlig. 

Strømgjennomgang, hvor fugl blir drept som 

følge av at den kommer bort i to strømførende 

liner, eller strømførende line og jord samtidig, 

er normalt ikke et problem for 132 kV ledninger, 

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. 

5.5.1. Naturtyper og vegetasjon 

Det er totalt registrert 30 naturtypelokaliteter 

som kan bli påvirket av tiltaket (jfr. 5.26 og 

5.27). 

 

Jørpelandslia (gammel boreal lauvskog) 

Området utgjøres av en skogli, med rike 

forekomster av osp. Området vurderes som et 

viktig økologisk funksjonsområde for ulike 

spettearter. Området ble ved 

kartleggingstidspunktet gitt verdien viktig (B). 

Status for lokaliteten vurderes som uendret.  

 

Flonen (viktig bekkedrag) 

Lokaliteten utgjøres av et bekkedrag, med 

intakt kantsone av svartor. Ved 

kartleggingstidspunktet ble området beskrevet 

å være lite påvirket av dyrking. Flonen 

vurderes å være av betydning som økologisk 

funksjonsområde for våtmarksfugl, og som 

gyte- og oppvekstområde for fisk. Lokaliteten 

er gitt verdien viktig (B).  

 

Terneheia (kalkrike områder i fjellet) 

Lokaliteten utgjør vestgrensa for reinrose i 

fylket. Det er ikke gjort registreringer av truede- 

eller nær truede arter i lokaliteten. 

 

Skorafjellgjuvet (nordvendte kystberg og 

blokkmark) 

Lokaliteten består av en bratt, nordvendt 

skråning med helning på ca. 35-40° ned mot 

Tysdalsvatn. Den østlige delen av lokaliteten 

utgjør et lite juv, den midtre delen utgjør en 

rygg, mens den vestlige delen består av et litt 

slakere område. Vegetasjonen på ryggene er 

artsfattig, men langs bekker og småkløfter 

forekommer noe kalkkrevende vegetasjon. 

Skogen på lokaliteten er nokså ung, og det ble 

registrert få epifytter. Knerot ble funnet på en 

mosedekt blokk. Det ble ikke registrert 

rødlistearter, men det er et visst potensial for 

rødlistede, oseaniske moser. Lokaliteten er gitt 

verdien viktig (B). 

 

Skorafjellgjuvet øst (store, gamle trær) 

Lokaliteten består av en synlig hul eik, med 

stammeomkrets på ca. 250 cm. Eika står i sluttet 

skog, og det ble ikke registrert spesielle arter på 
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treet. Siden den står i nordvendt, skyggefullt 

terreng, er potensialet for sjeldne insekter lavt. 

Lokaliteten er gitt verdien lokalt viktig (C). 

 

 

 
Figur 5.25. Synlig hul eik øst for Skorafjellgjuvet. 
 

Melkeråna (store gamle trær) 

Lokaliteten består av en synlig hul eik, med 

stammeomkrets på ca. 250 cm. Eika står i nokså 

lysåpen blandingsskog, og det ble ikke 

registrert spesielle arter på den. Siden den står i 

sørvendt terreng, og nokså lysåpent, er det et 

visst potensial for rødlistede insekter. 

Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). 

 

Holtavatnet (rik kulturlandskapssjø) 

Holtavatnet er en liten innsjø som stort sett 

omkranses av nokså gjødslet beitemark. Det er 

lite kantvegetasjon, men enkelte steder finnes 

mudderstrender som har potensial for 

pusleplanter. Innsjøen har godt potensial for 

hekkende andefugler. Siden vannet ikke later til 

å være spesielt artsrikt, og mangler 

kantvegetasjon, er lokaliteten gitt verdien lokalt 

viktig (C). 
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Figur 5.26. Registrerte naturtypelokaliteter sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 5.27. Registrerte naturtypelokaliteter nord for Årdalsfjorden. 
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Dalensåsen (rik blandingsskog i lavlandet) 

Vestsiden av Dalensåsen består av 

blandingsskog med dominans av bjørk og 

hassel, men med innslag av flere andre treslag. 

Vegetasjonen er noe rik i de lavereliggende 

delene av lokaliteten. Lenger opp blir den 

fattigere, med dominans av lyng og smyle. Sør 

i lokaliteten står det en styvingsask bevokst 

med glattvrenge og flishinnelav. Ellers er den 

epifyttiske floraen nokså fattig. Det går to 

parallellførte kraftledninger gjennom 

lokaliteten. Siden lokaliteten består av nokså 

ung skog uten spesielle artsfunn er den gitt 

verdien lokalt viktig (C). 

 

Moldhesten (kystlynghei, utvalgt naturtype) 

Kystlynghei er utvalgt naturtype. I lokaliteten 

finnes det også mindre områder med fattig 

nedbørsmyr og flekker med nakent berg. 

Vegetasjonstypen er stort sett kalkfattig, 

tørkeutsatt hei, men det er også større område 

med fuktigere utforminger. Kort trollskjegg 

(NT- nær truet) er registrert i lokaliteten. 

Junkerbregne, som normalt vokser i kalkrik 

edelløvskog er også registrert i området. 

Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på 

vesentlige arealendringer som ville kunne gitt 

grunnlag for å endre verdisettingen av 

lokaliteten. Lokaliteten er gitt verdien svært 

viktig (A). 

 

Grimsåsen (kystmyr) 

Grimsåsen består av åpne myrdrag, delvis i 

tilgroingsfase. Noe vierkratt forekommer. Noen 

åpne partier med vannspeil forekommer. 

Ligger i et område med kystlynghei øst og ei 

stor kystmyr vest. Området er trolig et svært 

viktig område for orrfugl, og andre arter knyttet 

til lynghei/myrlandskap. Ortofoto/ 

satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige 

arealendringer som ville kunne gitt grunnlag 

for å endre vurderingen av lokaliteten. 

Lokaliteten er gitt verdien svært viktig (A). 

 

Grimsåsen nord (kystmyr) 

Lokaliteten beskrives som et stort myrparti i 

hellende terreng. Ut fra omkringliggende myrer 

og vurdering av området beskrives lokaliteten 

som en fattig bakkemyr. Lokaliteten er gitt 

verdien viktig (B). 

 

Jarven (kystmyr) 

Jarven utgjøres av et stort område med mosaikk 

av fattigmyr. Et myrområde av denne 

størrelsen har svært stor verdi i seg selv, og det 

styrker verdien at det ligger i tilknytning til et 

større område med kystlynghei og kystmyr mot 

vest. Området har trolig stor verdi for orrfugl. 

Skogen rundt er fattig, blåbærskog og 

blokkebær/røsslyngutforminger. Ortofoto 

/satellittbilder gir ingen indikasjon på 

vesentlige arealendringer som ville kunne gitt 

grunnlag for å endre vurderingen av 

lokaliteten. Lokaliteten er gitt verdien svært 

viktig (A). 

 

Sletteflottene (gammel boreal lauvskog) 

Området utgjøres av et fragment av svært 

grovvokst ospeskog. Det er ikke registrert 

truede- eller nær truede arter i lokaliteten. 

Lokaliteten er gitt verdien lokalt viktig (C). 

 

Paddevatnet øst (kystmyr) 

Lokaliteten omfatter en kystmyr av 

kanthøgmyrutforming. Lokaliteten er gitt 

verdien lokalt viktig (C). 

 

Sliredalen (gammel lauvblandingsskog) 

Lokaliteten utgjør den nederste delen av 

Sliredalen, som strekker seg fra Stora 

Dyragravvatnet og ned til Paddevatnet. Den 

består av glissen, nokså grovvokst ospeskog 

med innslag av andre treslag.. Siden lokaliteten 

er liten og uten rødlistearter, er den gitt verdien 

lokalt viktig (C). 

 

Dyregrovvatnet (gammel boreal lauvskog) 

Dyregrovvatnet er kartlagt som gammel boreal 

lauvskog med høy forekomst av strylav, og ble 

ved kartleggingstidspunktet (1990) vurdert å ha 

et høyt potensial for spesielle lavarter og arter 

knyttet til død ved. Ortofoto/satellittbilder gir 

ingen indikasjon på vesentlige arealendringer 

som ville kunne gitt grunnlag for å endre 

vurderingen av lokaliteten. Lokaliteten er gitt 

verdien viktig (B). 

 



Desember 2019 
 

Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 
ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
 Konsekvensutredning 

 

  

51 Lyse Elnett AS 

 

Svabergviga (deltaområde) 

Svabergviga ligger ved utløpet av Storåna i 

Årdal. Avgrensingen omfatter ytre del av et 

mindre formrikt brakkvassdelta, samt 

strandsona derfra og sørover i Svabergviga. 

Strandsonen er dels åpen sand- og grusstrand, 

dels grasdominert eng. Lengst sør er det et lite 

parti med ubeita steinstrand. Langsmed 

Storåna er det en del halvstor gråor og svartor, 

som grunnet ganske spredt trestilling kan 

minne om hagemark. Ortofoto/satellittbilder 

gir ingen indikasjon på vesentlige 

arealendringer som ville kunne gitt grunnlag 

for å endre vurderingen av lokaliteten. 

Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). 

 

Riskadalsvatnet (andre viktige forekomster) 

Utgjør en kort strekning nedstrøms 

Riskadalsvannet. Lokaliteten er gitt verdien 

lokalt viktig (C). 

 

Riskadalsvatnet nordvest (hagemark) 

Riskadalsvatnet nordvest består av en mosaikk 

av hagemarker og høstingsskog med mye styva 

ask, av utformingen askehage eller 

høstingsskog med edelløvtre. Feltsjiktet er 

delvis grasdominert som følge av 

beitepåverknad. Det er en velutvikla og intakt 

askehage og høstingsskog med edellauvtre 

hvor styving trolig pågår, og artsmangfoldet er 

rikt på sørlig-oseaniske arter. Lokaliteten huser 

lavartene prakthinnelav (EN- sterkt truet), 

Opegrapha vermicellifera (VU- sårbar) og 

Thelopsis rubella (VU- sårbar).  

Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på 

vesentlige arealendringer som ville kunne gitt 

grunnlag for å endre vurderingen av 

lokaliteten. Lokaliteten er gitt verdien svært 

viktig (A). 

 

Heståsen nord (gammel fattig 

edelløvskog/gammel svartorskog) 

Heståsen nord ligger på nordsiden av Heståsen, 

nordvest for Riskadalsvatnet. Avgrensningen 

omfatter en grunn og slak bekkedal med eldre 

løvskog. Lokaliteten er begrenset mot 

granplantefelt i øst, og ellers til bjørkedominert 

skog med noe lavere og mindre stabil 

luftfuktighet. Forholdsvis gammel svartorskog 

med forekomst av truede lavarter gjør 

lokaliteten viktig. Svartorskogen er moderat 

flersjiktet og fleraldret, med tredimensjoner 

opp mot om lag 30 cm. Ortofoto/satellittbilder 

tyder på at det er gjennomført hogst i nær 

tilknytning til området. Lokaliteten utgjør et 

nordvendt større område med fattig 

naturbeitemark. Den domineres av typiske 

arter for fattig beiteeng, men det er også en del 

indikatorer på gjødsling. I vest ble det registrert 

en gammel styvet ask med omkrets på ca. tre 

meter og synlig hulrom. Lokaliteten beites av 

sau, og er godt holdt i hevd selv om 

gjødslingspreget er noe høyt. På bakgrunn av 

dette, stor størrelse, og forekomsten av en hul, 

styvet ask, er lokaliteten gitt verdien viktig (B). 

 

Åsen (rik sump- kildeskog)  

Lokaliteten ligger mellom Åsen og Staurland 

nord for Årdal, langs en bekk som renner 

nordvestover fra Åsatjørna langs riksvei 13. 

Berggrunnen i lokaliteten er dominert av gneis. 

Løsmassene består trolig mest av 

bekketransportert materialer. Lokaliteten er 

registrert som rik sumpskog. Artsmangfoldet er 

trivielt. Ortofoto/satellittbilder gir ingen 

indikasjon på vesentlige arealendringer som 

ville kunne gitt grunnlag for å endre 

vurderingen av lokaliteten. Lokaliteten er gitt 

verdien viktig (B). 

 

Staurland (naturbeitemark) 

Lokaliteten utgjør et nordvendt større område 

med fattig naturbeitemark. Den domineres av 

typiske arter for fattig beiteeng, men det er også 

en del indikatorer på gjødsling. I vest ble det 

registrert en gammel styvet ask med omkrets på 

ca. tre meter og synlig hulrom. Lokaliteten 

beites av sau, og er godt holdt i hevd selv om 

gjødslingspreget er noe høyt. På bakgrunn av 

dette, stor størrelse, og forekomsten av en hul 

styvet ask, er lokaliteten gitt verdien viktig (B). 

 

Ingvaldstadfjellet (rik edelløvskog)  

Lokaliteten er en sør/sørvestvendt edelløvskog 

som ligger på sørvestsida av Ingvaldstadfjellet 

mellom Hjelmelandsvågen og Årdal. På 

kartleggingstidspunktet i 2007 ble lokaliteten 

beskrevet å være lite påvirket av hogst eller 
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andre inngrep. Informasjon fra 

ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på 

vesentlige arealendringer som ville kunne gitt 

grunnlag for å endre vurderingen av 

lokaliteten. Lokaliteten er gitt verdien viktig 

(B). 

 

Ingvalstad (hagemark) 

Området består av en forholdsvis gammel 

lauvskog, med forekomster av styvingstrær av 

ask. Asketrærne beskrives som en sentral del av 

verdisettingsgrunnlaget for lokaliteten, og det 

ble konstatert en moderat rik epifyttflora på 

disse. Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). 

 

Ingvaldstad nord (naturbeitemark) 

Lokaliteten består av en nokså åpen 

hei/beitemark, som er gitt verdien viktig (B) på 

grunn av et relativt intakt artsinventar knyttet 

til tidligere beitebruk. Området ble ved 

kartleggingstidspunktet i 2006 beskrevet å være 

i gjengroing. Lokaliteten har potensial for 

beitemarkssopp. Lokaliteten er gitt verdien 

viktig (B). 

 

Ingvaldstadfjellet ved Valevatn (kystlynghei, 

utvalgt naturtype) 

Området ligger nord/nordvest for et større 

myrkompleks mellom Valevatn og 

Ingvaldstadfjellet mellom Årdal og 

Hjelmeland. Kystlynghei dekker store deler av 

avgrensningen. Det finnes også et mindre 

område med fattig nedbørsmyr og flekker med 

nakent berg. Vegetasjonstypen er stort sett 

kalkfattig, tørkeutsatt hei, men det er også 

områder med en fuktigere utforming. 

Vegetasjonsutformingen har stor likhet med 

boreal hei og fjellhei. Særlig sentrale deler av 

lokaliteten er preget av rabbevegetasjon, med 

mye reinlavarter og syllav. Området er tydelig 

et kulturlandskap som har blitt driftet i lang tid. 

Det er på bakgrunn av lokal informasjon om 

tidligere bruk (sviing) valgt å karakterisere 

området som kystlynghei. Det er ikke registrert 

truede- eller nær truede arter i lokaliteten. 

Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). 

 

 

 
Figur 5.28. Naturtypelokalitetene ved Ingvalstad. 
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Valevatn (kystmyr) 

Lokaliteten består opprinnelig av et forholdsvis 

stort myrområde, som delvis er dyrka opp. 

Fattig artsinventar. Lokaliteten er gitt verdien 

viktig (B). 

 

Byrkjeknuten (rik blandingsskog i lavlandet) 

Byrkjeknuten utgjør en blandingsskog i 

nordvestvendt terreng på fjellet Byrkjeknuten. 

Skogen er til dels dominert av bjørk, men flere 

andre treslag som ask (VU, stedvis tallrik), osp 

og svartor forekommer også. Feltsjiktet er 

nokså rikt. Det er tydelig påvirket av beiting. I 

de bratteste partiene finnes lokale kalkrike 

kildeframspring. Siden lokaliteten er nokså 

stor, relativt velutviklet, og huser såpass med 

kalkkrevende arter, er den gitt verdien viktig 

(B). 

 

Hauskeåna (rik blandingsskog i lavlandet) 

Den utgjør en liten blandingsskog i en svak 

kløftformasjon langs Hauskeåna. Skogen består 

av treslag som ask (VU), selje, osp, bjørk og 

svartor. Feltsjiktet er nokså rikt. 

Kryptogamfloraen inkluderer indikatorarten 

muslinglav, men er ellers nokså fattig. Siden 

lokaliteten er liten og uten spesielle 

artsforekomster, er den gitt verdien lokalt 

viktig (C). 

 

Sandsåsen vest (gammel boreal lauvskog) 

Sandsåsen V består av en vestvendt skråning 

med en nokså rik forekomst av til dels 

grovvokst osp, og noe død ved. Feltsjiktet er 

beitepåvirket og relativt fattig. Siden lokaliteten 

er nokså liten og uten spesielle artsfunn er den 

gitt verdien lokalt viktig (C).  

5.5.2. Økologiske funksjonsområder for arter 

Det er registrert 10 økologiske 

funksjonsområdene for arter som kan bli berørt 

av tiltaket (tabell 5.3, figur 5.29 og 5.30). 

 

Tabell 5.3. Økologiske funksjonsområder for arter i utredningsområdet. 

Navn Beskrivelse 

Holtaheia-Almåsen Første gang registrert i 1996, som økologisk funksjonsområde for storfugl 

(yngleområde/leiklokalitet). Eksisterende data for området viser at arealet også fyller 

økologiske funksjoner for hvitryggspett og gråspett. 

Topphøna Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde/yngleområde for gråspett. 

Svoda-Klauvosen Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde (yngleområde) for gråspett. 

Holtavatnet Første gang registrert i 2019 i forbindelse med konsekvensutredningen., som økologisk 

funksjonsområde for vade-, måke,- og andefugl. 

Hetlandsvatnet Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde (raste/beiteområde og 

yngleområde) for vade-, måke- og andefugler. 

Middagsåsen Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde for storfugl 

(yngleområde/leiklokalitet). 

Steinslandsvatnet Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde (beiteområde) for andefugl. 

Lekvamåsen  Første gang registrert i 1990, som økologisk funksjonsområde for bøksanger. 

Vostervatnet Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde (rasteområde) for andefugl. 

Tunglandsåna/Jørpelandselva Første gang registrert i 2005, som anadromt vassdrag (laks og sjøørret). 
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Figur 5.29. Økologiske funksjonsområder for arter sør for Årdalsfjorden.  
 

 
Figur 5.30. Økologiske funksjonsområder for arter nord for Årdalsfjorden. 
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5.5.3. Landskapsøkologiske 
funksjonsområder 

Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar 

til levedyktige bestander av arter gjennom 

opprettholdelse av naturlig dynamikk i flyt av 

gener/individer mellom ulike leveområder. 

Avgrensning og verdisetting av slike områder 

beskriver hvor viktig arealet mellom 

enkeltlokalitetene/ forekomstene er for å 

opprettholde interaksjonen mellom disse. Det 

er avgrenset to slike områder, hhv. Øykjamarka 

– Lekvam i Strand kommune og Valafjellet i 

Hjelmeland kommune. Avgrensing av 

områdene er vist i figur 5.31 og 5.32.  

 

Øykjamarka - Lekvam 

Det landskapsøkologiske funksjonsområdet 

omfatter registrerte økologiske 

funksjonsområder for storfugl, musvåk, 

hvitryggspett og gråspett. Området huser 

relativt mye gammel skog (>90 år), og 

potensialet for forekomster av arter knyttet til 

kontinuitetsmiljøer i skog vurderes som stort. 

Det verdisatte delområdet utgjør et stort, 

sammenhengende og i stor grad intakt 

naturområde. Deler av arealet er avgrenset som 

SNUP- område i en gradient fra strandsonen i 

Svadbergviga, til de høyereliggende områdene 

på Almåsen og Skorpeheia sentralt i det 

verdisatte delområdet. 
 

 
Figur 5.31. Det landskapsøkologiske funksjonsområdet Øykjamarka/Lekvam.  
 

Valafjellet 

Det er registrert et viktig økologisk 

funksjonsområde for arter i lokaliteten. 

Hekkelokaliteten ligger i en avstand på ca. 750 

meter fra alt. 1.2. Delområdet omfatter også 

registrerte økologiske funksjonsområder for 

orrfugl og storfugl. Deler av området er 

kategorisert som SNUP- område (større 

sammenhengende naturområde) i 

Miljødirektoratets naturbase. Det verdisatte 

delområdet henger sammen med, men er ikke 

en del av, Setesdal- Ryfylke villreinområde mot 

øst.  
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Figur 5.32. Det landskapsøkologiske funksjonsområdet Valafjellet. 
 

Miljødirektoratet har nylig tilrådd opprettelse 

av flere verneområder i influensområdet (figur 

5.33 og 5.34). 

 

Valemyr naturreservat 

Området inkluderer hele naturtypelokaliteten 

Valevatn og deler av naturtypelokaliteten 

Ingvalstadfjellet ved Valevatn. Alternativ 1.2 og 

1.2.10 vil berøre området. 

Skoddbrautfjellet naturreservat 

Området kommer ikke i direkte berøring med 

noen av trasealternativene. 

 

Preikestolen nasjonalpark 

Alternativ 2.0 vil berøre området. 
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Figur 5.33. Foreslåtte verneområder sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 5.34. Foreslåtte verneområder nord for Årdalsfjorden 
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5.5.4. Konsekvensvurdering 

Omfanget av økologiske effekter ved bygging 

av kraftledninger er avhengig av hvilke 

forekomster og økologiske funksjoner som 

direkte eller indirekte påvirkes av tiltaket. 

Effektene for naturtyper og vegetasjon er i de 

fleste tilfeller begrenset til arealene som blir 

direkte berørt av fysiske inngrep knyttet til for 

eksempel mastepunkter. I enkelte tilfeller kan 

fysiske inngrep også gi virkninger i 

omkringliggende områder gjennom endringer 

avrenningsforhold og vannbalanse i myr- og 

våtmarksområder. 

 

Negative konsekvenser for fugl og annen fauna 

er hovedsakelig knyttet til fragmentering og 

arealbeslag i artenes leveområder og økt 

dødelighet for enkelte fuglearter som følge av 

kollisjoner med ledninger og elektrokusjon. 

Kollisjoner og elektrokusjon er i stor grad 

artsspesifikke problemstillinger, som først og 

fremst rammer dagrovfugler (hauker og falker), 

ugler og hønsefugl (ryper og skogshøns). 

Elektrokusjon kan oppstå når vaglende fugl får 

strømgjennomgang ved kontakt med to faser, 

eller fase og jord. Det understrekes at 

dødelighet hos fugl som følge av elektrokusjon 

i første rekke er et problem knyttet til 

distribusjonsnettet, dvs. ledninger med 

spenning opp til 22 kV. Avstand mellom fase-

fase eller fase-jord på en 132 kV kraftledning er 

for stor til at elektrokusjon skal kunne 

forekomme under normale omstendigheter. 

 

Kollisjoner med kraftledninger kan lokalt 

utgjøre en vesentlig dødelighetsfaktor i lokale 

bestander av storfugl. Det er for eksempel vist 

at kollisjoner med en 300 kV kraftledning ga en 

årlig reduksjon (årlig tilleggsdødelighet utover 

predasjon, jakt mv.) på mellom 6 og 11% av 

bestanden av storfugl i et studieområde i 

Ogndalen i Nord-Trøndelag. Det er også vist at 

kollisjonsrisikoen er større i deler 

ledningstraseer som krysser naturlige ledelinjer 

i terrenget, for eksempel større og mindre elve- 

og bekkedaler. På nasjonalt nivå er det tidligere 

(1995) estimert at kollisjoner med 

kraftledninger årlig gir et tap på ca. 20 000 

storfugl, 26 000 orrfugl og 50 000 ryper. Til 

sammenlikning viser tall fra SSB at det i samme 

periode (1994) ble innrapportert felling av ca. 

12 500 storfugl, 29 000 orrfugl og 396 000 ryper. 

Disse tallene vil naturligvis svinge i takt med 

bestandsstørrelsene (som påvirkes av mange 

faktorer), men tallene viser at kollisjoner med 

kraftlinjer relativt sett er en viktig tapsfaktor i 

hønsefuglebestandene. 

 

Hubro var tidligere en alminnelig hekkefugl i 

hele Norge, men har hatt en betydelig 

tilbakegang de siste 100 årene. Den norske 

bestanden vurderes nå til å være 900 og 1370 

individer, og i henhold til 

kriteriedokumentasjonen i Norsk rødliste for 

arter 2015, vurderes nedgangen i bestanden til 

å ha vært minst 20 % de siste 18 årene. Arten er 

kategorisert som sterkt truet i henhold til C1 

kriteriet, som innebærer at arten har en liten 

populasjon og at bestandsreduksjonen er 

pågående. Økt dødelighet som følge av 

kollisjoner med kraftlinjer og elektrokusjon på 

kraftmaster er vurdert som en av de viktigste 

årsakene til bestandsnedgangen for hubro de 

siste tiårene. I 1988 ble 27 individer av hubro 

radiomerket og sluppet i Østfold. Av disse ble 

12 individer drept ved elektrokusjon på 

kraftmaster. I 1998 ble 58 hubroer undersøkt av 

Miljødirektoratet for å fastslå dødsårsak. Av de 

38 individene der dødsårsak kunne fastslås, var 

25 omkommet ved kraftledninger. Fordelingen 

mellom antall drepte ved kollisjon og 

elektrokusjon ble ikke fastslått. I Norsk 

ringmerkingsatlas (2006) er det redegjort for 

dødsårsak hos 118 ringmerkede hubroer. Den 

viktigste dødsårsaken ble funnet å være 

elektrokusjon og kollisjon med 

kraftledninger/kraftmaster (68 individer).  

Kraftlinjer med lavere spenningsnivå er vurdert 

å utgjøre den største risikoen, i tillegg til stolper 

med stolpemonterte transformatorer, og stolper 

hvor linjene går over i jord- eller sjøkabel.   
 

Tabell 5.4 angir verdisetting, påvirkningsgrad 

og konsekvensvurdering for verdisatte 

delområder som berøres av en ny 132 kV 

kraftledning Dalen-Hjelmeland.  
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Tabell 5.4. Konsekvensvurdering for verdisatte delområder langs 132 kV Dalen-Hjelmeland. 
Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Preikestolen 
 

Svært 
stor 

        Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                        

                           ▲             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 2.0 vurderes å medføre sterk forringelse av det verdisatte delområdet 
Preikestolen, ved å medføre nye terrenginngrep og visuell påvirkning i det 
foreslåtte verneområdet Preikestolen nasjonalpark. Tiltaket vil også berøre 
tre viktige naturtypelokaliteter i det samme området.  

Skoddbraut-
fjellet 

Svært 
stor 

       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                           

                              ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 2.0 vurderes å medføre sterk forringelse av det verdisatte delområdet 
Skoddbrautfjellet, ved å medføre nye terrenginngrep og visuell påvirkning i 
tilnærmet uberørte områder i randsonen av det foreslåtte verneområdet 
Skoddbrautfjellet naturreservat, samt nærføring med viktige økologiske 
funksjonsområder for arter.  

Valemyr Svært 
stor 

        Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                          

                            ▲              
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 1.2, 1.2.6, og 1.2.10 berører det verdisatte delområdet Valemyr. Alt. 
1.2 og 1.2.10 vil komme i direkte konflikt med det foreslåtte verneområdet 
Valemyr naturreservat, som er omfattet av det verdisatte delområdet. 
Tiltaket vurderes å medføre sterk forringelse i det verdisatte delområdet 
ved nye terrenginngrep.  

Øykjamarka/ 
Lekvam 

Stor       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                            

 
                           ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 minus  
(---): Alvorlig 
miljøskade  

Alt. 1.0, 1.0.1, 1.1.Z, 1.1.Y, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.1, 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 vil alle 
berøre det verdisatte delområdet Øykjamarka/Lekvam. Alt. 1.2, 1.2.2 og 
1.2.1 vurderes å medføre sterk forringelse på det verdisatte delområdet, 
på grunn av økt omfang av terrenginngrep og visuelle effekter i tilnærmet 
uberørte arealer i østre deler av området, samt nærføring til viktige 
økologiske funksjonsområder for arter.  

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Valafjellet Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                               

                                                               ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 minus (--): 
Betydelig 
miljøsade 

Alt. 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.10 vil komme i berøring med det verdisatte 
delområdet Valafjellet. Tiltaket vil medføre noe forringelse av det 
verdisatte delområdet ved å introdusere nye inngrep i lite påvirket 
område.  

Heståsen Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

                                                                  ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.2 vil berøre det verdisatte delområdet Heståsen. Tiltaket vurderes å 
medføre noe forringelse av området gjennom behov for etablering av 
ryddegate i randsonen av lokaliteten.  

Åsen Middels      Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                  ▲    
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.2.5 vil berøre det verdisatte delområdet Åsen over en strekning på 
ca. 50 meter. Det går ingen kraftledninger gjennom lokaliteten i dag, og det 
kan legges til grunn at det må rydde ny trase gjennom området. Tiltaket 
vurderes å medføre noe forringelse av det verdisatte delområdet.  

Staurland Stor      Sterkt forringet     Forringet         Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                  ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.0 vil berøre det verdisatte delområdet Staurland. Naturtypen er ikke 
tresatt, og påvirkningen som følger av tiltaket vil først og fremst være 
knyttet til eventuelle fysiske arealbeslag og terrenginngrep i forbindelse 
med plassering av mastepunkter. Topografien på stedet tilsier at 
masteplassering i lokaliteten sannsynligvis kan unngås. Tiltaket vurderes å 
medføre noe forringelse i det verdisatte delområdet.  

  

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Hetlands-
vatnet 

Noe       Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                        ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Hetlandsvatnet, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring i 
lokalitetens økologiske funksjon.  

Ingvaldstad Stor        Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                       ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Ingvaldstad, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring for 
lokalitetens økologiske funksjoner.  

Svabergviga Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                        ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade (0) 

Alt. 1.2.2 vil krysse det verdisatte delområdet Svabergviga helt i øst, men 
vil ikke forringe områdets økologiske funksjoner.  

Flonen Stor       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                       ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Alt. 1.1 vil krysse det verdisatte delområdet Flonen helt i øst, men vil ikke 
forringe områdets økologiske funksjoner.  

Tunglandsåna/ 
Jørpelandselva 

Stor     Sterkt forringet     Forringet          Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Tunglandsåna, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring for 
lokalitetens økologiske funksjon.  

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 



Desember 2019 
 

Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 
ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
 Konsekvensutredning 

 

  

63 Lyse Elnett AS 

 

 

Tabell 5.5 samt figur 5.35 og 5.36 gir en 

sammenstilling av konsekvenser for de ulike 

alternativene for en ny 132 kV kraftledning 

Dalen-Hjelmeland.  

 

Tabell 5.5. Sammenstilling av konsekvenser for naturmangfold ved ulike alternativer. 
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Figur 5.35. Illustrasjon av samlet konsekvens for de enkelte alternativene sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 5.36. Illustrasjon av samlet konsekvens for de ulike alternativene nord for Årdalsfjorden. 
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Det foreligger ingen informasjon om 

forekomster av viktige naturtyper, økologiske 

funksjonsområder for arter eller andre viktige 

forekomster i de tre aktuelle lokalitetene for ny 

Hjelmeland transformatorstasjon. 

Konsekvensene for naturmangfold ved 

bygging av ny Hjelmeland 

transformatorstasjon vurderes som ingen/ 

ubetydelig (0) for naturmangfold, uavhengig av 

alternativ. 

5.5.5. Konsekvenser i anleggsfasen 

Enkelte fuglearter er svært sårbare for 

forstyrrelser ved hekkelokalitetene i 

hekkesesongen, og anleggsarbeid og 

støyende/forstyrrende aktiviteter innenfor 

anbefalte minimumsavstander til aktive 

hekkelokaliteter kan medføre redusert 

hekkesuksess. Fysiske terrenginngrep kan 

forringe naturtyper som blir direkte berørt i 

forbindelse med for eksempel riggområder og 

midlertidige anleggsveger. I enkelte tilfeller kan 

fysiske inngrep også gi indirekte virkninger i 

omkringliggende områder, gjennom for 

eksempel endringer avrenningsforhold og 

vannbalanse i myr- og våtmarksområder. 

5.5.6. Forholdet til naturmangfoldloven 

Konsekvensene for naturmangfold knyttet til 

132 kV kraftledninger er først og fremst knyttet 

til effekter av direkte arealbeslag og fysiske 

inngrep i viktige naturtypelokaliteter og 

områder med sårbar vegetasjon, samt risiko for 

økt dødelighet i lokale populasjoner av rovfugl 

og hønsefugl som følge av kollisjoner med 

ledninger.  Kunnskapen om naturmangfoldet i 

utredningsområdet, og kunnskapen om 

tiltakets potensielle effekter på registrerte 

naturverdier, vurderes som tilstrekkelig for å 

kunne vurdere tiltakets konsekvens jf. kravet i 

naturmangfoldloven § 8.  Enkelte 

strekningsalternativer vil, dersom de blir valgt 

som løsning, kunne bidra til økt samlet 

belastning på truede- og nær truede arter som 

er sårbare for inngrep og forstyrrelser. Særlig 

gjelder dette arealene av de verdisatte 

delområdene Skoddbrautfjellet og 

Øykjamarka/ Lekvam som ligger øst for aksen 

Krossnes – Paddevatnet -Tjelmavatnet. 

 

Aktuelle trasealternativer for 132 kV Dalen-

Hjelmeland berører to områder som er foreslått 

vernet etter naturmangfoldloven (Preikestolen 

nasjonalpark og Valemyr naturreservat). Når 

det er foretatt kunngjøring av verneforslag etter 

naturmangfoldloven § 42, kan et 

forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad 

mv. til et tiltak i et område som inngår i 

verneforslaget. Tillatelse kan bare gis dersom 

tiltaket er uten nevneverdig betydning for 

verneforslaget, jf. naturmangfoldloven § 44. 

Når vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig kan Kongen likevel gi tillatelse til 

tiltaket. 

5.6. Friluftsliv og reiseliv 

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 også påvirke reiseliv og 

turisme ved at landskapsinntrykk og 

opplevelsesverdi endres i negativ retning. Dette 

kan igjen gi utslag i reduserte inntekter for 

reiselivsbedrifter og turistnæring. I hvor stor 

grad reiselivsnæringen i et område eventuelt 

kan bli påvirket er usikkert, og avhenger av en 

rekke faktorer. Den delen av næringen hvor 

risikoen for negative virkninger er størst, er 

sannsynligvis de bedriftene som baserer seg på 

landskapsopplevelser, naturinntrykk og 

uberørt natur. Det kan også tenkes at utleie og 

salg av fritidsboliger og hytter eller hyttetomter 

kan påvirkes negativt ved nærføring av en 

kraftledning. Det foreligger ingen 

undersøkelser som tilsier at bygging av en 
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kraftledning reduserer omfanget av reiseliv og 

turisme i en region. 

5.6.1. Friluftsliv og reiseliv i plan- og 
influensområdet 

Strand og Hjelmeland har et variert landskap, 

med nærhet til både sjø og fjell, skog og 

innmark. Landskapet er særlig godt egnet for 

jakt, fiske, turer og annet friluftsliv, og det er 

registrert flere turmuligheter i tilknytning til 

fjellområdene. Reiseliv og turisme er viktig 

innen næringslivet for begge kommunene.  

 

Heiområdet øst for Jørpeland, Jørpelandsheia, 

er et regionalt viktig friluftsområde med et rikt 

utviklet turstinett som byr på mange turer av 

ulik karakter og opplevelse. Innenfor selve 

utredningsområdet ligger Liarvatnet som 

innfallsport til turer videre innover i 

Jørpelandsheia. Området rundt vatnet er kjent 

som et populært turområde, med merket 

turstier til flere av fjelltoppene i området rundt.  

 

Rundturen rundt Liarvatnet starter fra 

parkeringsplassen på Foreneset, og følger god 

sti på nordsiden av vatnet gjennom lauvskog til 

Terneskaret og videre opp mot Ternefjell. 

Herfra er det vid utsikt nedover Dalen mot 

Jørpeland og fjordbassenget utenfor. Stien 

fortsetter på platået høyt over Liarvatnet, 

deretter ned under Solnuten mot østre enden av 

vatnet, før den fortsetter langs sørsiden av 

vatnet tilbake til parkeringsplassen. Liarvatnet 

er også mye brukt til bading og padling. Turen 

inngår i Stavanger turistforening sitt turstinett.  

 

Turen til Heiahornet 776 m.o.h. starter ved 

parkeringsplassen på Foreneset. Stien er 

krevende opp fjellsiden og går gjennom tett 

skog, før den kommer over tregrensen og til 

toppen hvor det er panoramautsikt videre 

innover Ryfylkeheiene og utover mot kysten. 

Stien gir rundturmulighet gjennom den frodige 

Småsilddalen med urskogpreget bjørkeskog og 

rikt fugleliv. 

 

I turistforeningen sitt register ligger også turene 

Reinaknuten – Seilingsmerke, Småtur i 

Ryfylkeheiane og Krokarfjell, med startsted fra 

vestsiden av Jørpelandsheia. Hjerterunden på 

Jørpeland og Tur rundt Tintusvatnet er også 

registrert i Stavanger turistforenings turstinett, 

og starter fra sentrum av Jørpeland.    

 

Tysdalsheia er registrert som et viktig og stort 

frilufts-/turområde uten tilrettelegging. Den 

vestligste delen av friluftsområdet, med 

Reineknuten og Terneheia ligger innenfor 

utredningsområdet.  

 

Speiderne har leirsted på Foreneset, og i dette 

området er turstinettet en del av en lysløype. 

Lysløypen gjør området til et populært 

friluftsområde også på vinterstid. I tilknytning 

til Liarvatnet er det etablert fritidsbebyggelse i 

den sørlige og østlige enden av vatnet. I den 

sørlige delen av vatnet er det også regulert for 

utvidelse av hyttefeltet. 

 

Holtaheia er et godt bevart kystlandskap med 

høyfjellspreg som tilbyr flere turmuligheter. 

Innenfor utredningsområdet ligger flere topper 

hvor en kan få panoramautsikt over 

Ryfylkebassenget og de høyeste fjelltoppene i 

indre Ryfylke. Utsiktspunktene Moldhesten og 

Ormakammen er blant de turmålene som er 

mye besøkt. I denne delen av området ligger 

også Døvik-Hetlelid gamle skuleveg som tar 

deg med fra bygda Døvik nede ved sjøen og 

opp i heilandskapet og langs Paddevatnet. Både 

Holtaheia og Døvik-Hetlelid gamle skuleveg 

inngår i Stavanger turistforening sitt turstinett. 

Innenfor Holtaheia ligger det flere hytter, hvor 

hyttene ovenfor Holtåna ligger innenfor 

utredningsområdet.  
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Figur 5.37. Et tilrettelagt friområde ved 

Østrehusvatnet i Bjørheimsbygd. 

 
Figur 5.38. Grimsåsen i Holtaheia. 

 

I Årdal er det registrert flere viktige 

friluftsområder. Svadbergvika er et regionalt 

viktig friluftsområde innerst i Årdalsfjorden. 

Helga-knuten er kartlagt som et viktig 

nærturområde for innbyggerne i Årdal, 

sammen med rundtur- og toppturmulighetene 

gjennom godt merket tursti til Steinsvikfjellet. 

Rundtur Steinsvikfjellet i Årdal inngår i 

Stavanger turistforening sitt turstinett. 

Riskedalsvatnet aust er vurdert som svært 

viktig friluftsområde med gammel kultursti 

mellom Fister og Årdal. Friluftsområdet 

Riskedalsvatnet vest er registrert som del av 

tursti rundt vatnet, mens området Riskedal er et 

svært viktig leke- og rekreasjonsområde for 

Årdal med tilrettelagt badeplass. I nærheten 

ligger friluftsområdet Sanitas-Årdal, med 

badeplass og sandvolleyballbane. 
 

Prestavegen-Eggjabø er et viktig nærturområde 

som er en fortsettelse av kulturstien langs 

østsiden av Riskedalsvatnet.  

 

 
Figur 5.39. Gjerdeklyver over til Prestavegen 

v/Eggjabø. 

 
Figur 5.40. Prestaveien med Eggjabø gård ovenfor. 

 

På Bøen, på nordsiden av Årdalselva ved foten 

av Svadbergsfjellet, er det registrert område for 

laksefiske. Årdalselva er beskrevet som en perle 

av en lakseelv, med naturskjønne omgivelser og 

en varierende elv.  Flere av vannene er registrert 

som fiskevann.  

Gjessfjell – Glos ligger øst for Ingvaldstadfjellet 

og er et område med tursti opp til utsiktspunkt. 

Området er ellers lite tilrettelagt.  

 

Paragliding er registrert i området rundt 

Ingvaldstadfjellet – Hetlandsbygda. 
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Figur 5.41. Glos utsiktspunktet. 

 
Figur 5.42. Registrert område for paragliding.  

 

På nordsiden av Hetlandsvatnet er Loftshei-

Lauvåsen registrert som et viktig 

nærturområde med tilrettelagt turløype. Ved 

østsiden ligger Staurland badeplass med verdi 

som registrert. 

 

På Staurland ved Hetlandsvatnet er det skiltet 

tursti til Medåsen, Helgaknuten og 

Steinsvikfjellet. 

 

I turområdet Bjødnabu - Puntsnes inngår en 

gammel driftevei til Bjødnabu på om lag 9 km. 

Den er et populært nærturområde for 

innbyggerne i Hjelmeland, og den sørlige delen 

av drifteveien er kartlagt som et svært viktig 

utfartsområde for skolen. Området rundt 

Bjødnabu byr på varierte naturopplevelser, og 

det er anlagt lysløype, gapahuk og universelt 

utformet sti/stisystemer. Lysløypen gjør 

området til et populært friluftsområde på 

vinterstid. Området er vurdert som svært 

viktig, og ligger inne i Stavanger turistforening 

sitt turstinett. 

 

Hjelmeland har flere sentrumsnære leke- og 

rekreasjonsareal i tettstedet Hjelmeland. 

Skoleområdet med tilhørende lekeplass samt 

parkområdet med badeplass på Sande er 

kategorisert som svært viktige. I tillegg finnes 

en turveg ved Prestøyra og fiskeområde på 

Puntsnes. Ved Sandehagen ligger et lite skog- 

og soppområde. Områdene er lett tilgjengelig 

og blir mye brukt av innbyggerne i Hjelmeland, 

men også tilreisende.  

 

Hjelmen er med sin karakteristiske form et kjent 

landemerke i Hjelmeland. Fra kirken i sentrum 

er det tilrettelagt en turløype opp til toppen, 

hvor det er anlagt friluftscene som 

samlingspunkt. Området er vurdert som svært 

viktig. Området er internasjonalt kjent på grunn 

av sine lav-forekomster.  

 

Nasjonal turistvei Ryfylke strekker seg fra 

Oanes i Strand kommune til Røldal i Odda 

kommune, hvor en liten del av ruten går 

gjennom utredningsområdet. Selv om det ikke 

er noen spesielle attraksjoner knyttet opp til 

Nasjonale turistveier i området, byr 

veistrekningen gjennom tiltaksområdet på 

varierte landskapsopplevelser av høy kvalitet 

med mange gode utsiktspunkt. Rasteplasser 

ligger blant annet langs veien, som ved 

Krågåsen, som gir flott utsikt utover 

Hetlandsbygden.  
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Årdal gamle kirke er blant de mest interessante 

renessansekirkene på Vestlandet, og er et 

verdifullt kulturminne i Hjelmeland. Kirken 

har stor interesse innenfor reiseliv.  
 

 
Figur 5.43. Vidt utsyn, høy himmel og skiftende lysvirkning gir storslagen landskapsopplevelse. 
 
5.6.2. Konsekvensvurdering 

Flere av traséalternativene vil berøre lokalt 

viktige friluftsområder i varierende grad, men 

vil i liten grad berøre områder direkte som har 

regional betydning, med unntak av 

traséalternativ 2.0 fra Dalen til Paddevatnet. 

 

I området rundt Liarvatnet er det registrert 

store friluftsinteresser med turmuligheter rundt 

vatnet og oppover og innover i heia på begge 

sider av vatnet. Området er i tillegg tilrettelagt 

med stor parkeringsplass på Foreneset. Alt. 2.0 

fra Dalen vil i stor grad følge turstien i 

Jørpelandslia, på nordsiden av vatnet, samt 

oppe på Terneheia og inn i Tysdalsheia 

friluftsområde. Alternativet vil ligge like i 

overkant/bakkant av eksisterende hyttefelt, 

samt regulert men foreløpig ubebygd hyttefelt 

ved vatnet. Påvirkningen på friluftsliv i dette 

området og konsekvensene vurderes ut fra 

dette som store. I området mellom Nedre 

Tysdalsvatnet og Paddevatnet er det ikke 

registrert friluftsområder på tilgjengelige 

nettsider, med unntak av turistforeningens 

tursti langs nordsiden av Paddevatnet. Fra 

Paddevassåna er det også tursti på sørsiden av 

Paddevatnet og oppover dalen mot Almåsen. 

Alt. 2.0 vil komme ned denne dalen og krysse 

Paddevatnet, før alternativet treffer 

eksisterende 50 kV ledning mot nord. 

Påvirkning og konsekvens for friluftsliv 

vurderes derfor som middels i dette området.  

 

Alt. 1.0 og 1.1 fra Dalen til Holta vil ligge i 

ytterkant av lokale turområder, og vurderes å 

ha liten påvirkning på friluftsliv da 

alternativene vil følge traseen for dagens 

kraftledning.  

 

I området sør for Årdalsfjorden er det ikke 

registrert kartlagte friluftsområder, men 

området har et godt utviklet turstinett som er 

mye brukt av innbyggerne i Strand. 

Eksisterende 50 kV kraftledning krysser i dag 

gjennom den vestlige delen av området, hvor 

turløyper opp mot Moldhesten og 
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Ormakammen ligger som del av turområdet 

Holtaheia. Grad av påvirkning for disse 

områdene vil være avhengig av 

oppgraderingen i forhold til mastevalg og -

plassering. Parallellføring langs eksisterende 

kraftlinje med alt. 1.0, alt. 1.0.1, alt. 1.0.3 samt alt 

1.0.2 vurderes likevel å ha små negative 

konsekvenser for friluftsliv. Alt. 1.1 fra Holta til 

Grødheimsmyrane vil gå i 

terrengforsenkningen nedenfor 

hyttebebyggelsen, men vil ikke bryte horisont- 

eller utsiktslinjer. Over Grødheimsmyrane vil 

kraftledningen føres inntil Litlehornåsen som er 

et skiltet utsiktspunkt, og vil ligge i utsynsfeltet 

mot Ryfylkebassenget. Videre legges 

alternativet langs og forholdsvis nært 

turistforeningens tursti i Holtaheia, før den 

kobles på eksisterende ledning mot øst. Ut fra 

nevnte og eksisterende kraftledninger i 

området vurderes alternativets påvirkning og 

konsekvens for friluftsliv som liten-middels. 

Alt. 1.0 mellom Paddevatnet og Sandsåsen vil 

ikke berøre registrerte frilufts-/turområder og 

konsekvensene for friluftsliv vurderes som 

små. 

 

 
Figur 5.44. Alt. 1.0.2 og 1.1 føres inn i Holtaheia, 

nedenfor hyttebebyggelsen på Takli. 

 
Figur 5.45. Alt. 1.0.2 og alt. 1.1 vil vises fra 

Litlehornåsen i Holtaheia. 
 

Alt. 1.2 strekker seg mot Årdal TS og vil krysse 

turstien som følger den gamle skolevegen 

mellom Døvik og Hetlelid. Langs denne delen 

av turstien er det i dag ingen tekniske inngrep, 

og tiltakets påvirkning på frilufts- og 

landskapsopplevelsen vurderes her som 

middels og konsekvensen som middels negativ.  

 

Alt. 1.2 og 1.2.4 vil få store konsekvenser for 

laksefiske fra Bøen, og konsekvensene for 

friluftsliv og reiseliv vurderes her som middels 

til store negative for landskapsopplevelsen. 

 

De mange opplevelseskvalitetene rundt 

Riskedalsvatnet har stor betydning for barns, 

unges og voksnes friluftsliv og rekreasjon i 

Årdal. Alt. 1.2 foreslås ovenfor en tursti som er 

verdivurdert som registrert, og som er del av 

tursti rundt Riskedalsvatnet. Traséalternativet 

vil også få en visuell påvirkning på opplevelsen 

i landskapsrommet, og vurderes å få middels 

påvirkning og konsekvens for friluftslivet rundt 

vatnet. 

Fjellene nord for Årdal byr også på rike 

friluftsmuligheter som er av stor verdi som 

nærturområde for lokalbefolkningen. Alle 

traséalternativene på vestsiden av 

Riskedalsvatnet fra Årdal TS og nordover til 

Vodl vil få mer eller mindre negative 

konsekvenser på friluftsliv. Tiltakets alt. 2.0 og 

2.1 foreslås et stykke nord for eksisterende 50 

kV kraftledning, og vil kunne ha en negativ 

visuell påvirkning på turopplevelsen i området 

og særlig fra selve Helgaknuten. Påvirkningen 

på friluftsinteressene vurderes som stor, og 

konsekvensene som store negative.  

 

Videreføring av alt. 1.0 ned mot alt. 1 og 3 til ny 

Hjelmeland transformatorstasjon vurderes å få 

middels negativ konsekvens i forhold til 

driftevegen til Bjødnabu som er prioritert som 

en svært viktig turvei for innbyggerne i 

Hjelmeland. Alt. 1.0 og 1.2 vil også kunne få en 

visuell fjernvirkning på turveien, og 

konsekvensen for friluftsliv vurderes som 

middels negativ. For alt. 1.2.10 vurderes 
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konsekvensene for friluftsliv å bli store, da 

traseen vil krysse turveien til Bjødnabu to 

steder, og bli svært synlig fra turveien.  

 

Det er flere overnattingsmuligheter i 

Hjelmeland sentrum, samt Hjelmeland 

bygdemuseum. Linjetraseene innenfor alt. 1.0 

vil med et minimum 30 m bredt skogingsbelte 

være godt synlige fra sentrum. Det vurderes at 

alternativene vil kunne ha liten til middels 

negativ konsekvens for reiselivsinteresser i 

området.  

 

Flere av linjealternativene ligger i nærheten av 

veistrekningen Nasjonal turistvei og krysser 

noen steder over. Alternativene vurderes derfor 

å kunne endre landskapsinntrykk og 

opplevelsesverdi til middels og stor negativ 

konsekvens for turismen på deler av 

strekningen. Andre steder langs veistrekningen 

vil påvirkningen for reiseliv være liten. 

 

Figur 5.46 – 5.54 gir en oppsummering av de 

forventede konsekvenser for friluftsliv og 

reiseliv ved de ulike alternativene som er 

utredet for en ny 132 kV kraftledning Dalen – 

Hjelmeland. 

 

 

 
Figur 5.46. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.47. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

  
Figur 5.48. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.49. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.50. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.51. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.52. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 5.53. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
 

 
Figur 5.54. Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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5.6.3. Oppsummering 

Tabell 5.6 gir en oppsummering av vurderte 

traseer innenfor utredningsområdet i forhold til 

verdi, påvirkning og konsekvenser for 

friluftsliv og reiseliv. 

 

 

Tabell 5.6. Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til friluftsliv og reiseliv. 

Trasé Strekning Verdi 

friluftsliv 

/reiseliv 

Påvirkning 

på friluftsliv 

/reiseliv 

Konsekvens 

for friluftsliv 

/reiseliv 

1.0 Dalen – Leite Liten Liten Liten 

1.0 Veland – Paddevatnet Middels Liten-Middels Liten 

1.0 Paddevatnet – Staurlandstjørna  Liten Liten Liten 

1.0 Staurlandstjørna – Krågåsen Liten Liten Liten 

1.0 Krågåsen – Nedre Byrkja   Liten Liten Liten 

1.0 Nedre Byrkja – Sandsåsen Liten Liten Liten 

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.1/3 Middels Stor Stor 

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.2 Middels Stor Stor 

1.0.1 Veland – Litle Velandsåsen Middels Liten Liten 

1.0.2 Litle Velandsåsen – Grødheimsmyrane  Middels Liten Liten 

1.0.3 Holtavatnet – Paddevatnet  Liten Liten Liten 

1.0.4 Paddevatnet – Nessa  Liten Liten Liten 

1.1 Dalen – Holta  Liten Liten Liten 

1.1 Holta – Grødheimsmyrane  Liten-Middels Liten-Middels Liten-Middels 

1.1 Krågåsen – Sandsåsen  Liten Liten Liten 

1.1.Y Holta – Holtavatnet Middels Liten Liten-Middels 

1.1.Z Holtavatnet Middels Liten Liten-Middels 

1.2 Paddevatnet – Årdal TS Middels Middels Middels 

1.2 Årdal TS – Vodl  Middels Middels Stor 

1.2 Vodl – Sandsåsen  Liten Liten Middels-Liten 

1.2.1 Kolahaugane – Svadbergfjellet Liten Liten Middels 

1.2.2 Kammen – Årdal TS Middels Middels Middels 

1.2.3 Svadberg – Årdal TS  Liten Liten Liten 

1.2.4 Årdalsåna – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.5 Åsen – Krågåsen  Liten Liten Liten 

1.2.6 Vodl – Øvre Byrkja  Middels Middels Middels 

1.2.7 Vodl – Krågåsen  Middels Middels Middels 

1.2.8 Kyrdal – Vodl  Middels Middels Middels 

1.2.9 Melslia – Vodl  Middels Middels Middels 

1.2.10 Gjessfjellvegen – Sandsåsen Stor Stor Stor 

2.0 Dalen – Liarvatnet  Liten Liten Liten 

2.0 Liarvatnet – Nedre Tysdalsvatnet  Stor Stor Stor 

2.0 Nedre Tysdalsvatnet – Paddevatnet  Middels Middels Middels 

2.0 Kyrdal - Staurlandstjørna Stor Stor Stor 

2.1 Melslia – Staurlandstjørna  Stor Stor Stor 
 

 

Alternativene til ny transformatorstasjon ligger 

i den nordlige delen av utredningsområdet. 

Alle tre alternativene til plassering av 

transformatorstasjoner er lokalisert på 

Puntsneset, i nærheten av rv. 13. Alt. 1 er 

lokalisert på dyrket mark / beitemark på en flate 

i skråningen ned mot Puntsnes, og ligger tett 

opptil industriområde. Arealet ligger åpent til 

og henvender seg mot fjordlandskapet. Alt. 2 er 

foreslått lagt inn i et skogsområde, i en 

skråning. Det er ikke registrerte 

friluftsinteresser for alt. 1 eller alt. 2. Arealet 
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ligger tett inntil rv. 13. Alt. 3 ligger på et 

ubebygd areal, men inntil eksisterende 

næringsbebyggelse.  
 

Hverken alt. 1 eller 2 vil ha noen direkte 

påvirkning på frilufts- eller reiselivsinteresser i 

området, og konsekvensene vurderes som små. 

Alt. 3 vurderes å få middels konsekvenser for 

friluftsliv ut fra nærheten til den gamle 

drifteveien inn til Bjødnabu. I forhold til 

friluftsliv vil valg av GIS-anlegg kunne dempe 

den negative påvirkningen. 

Tabell 5.7. Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til friluftsliv og reiseliv. 

Transformatorstasjon 

Hjelmeland 

Verdi friluftsliv 

/reiseliv 

Påvirkning på 

friluftsliv/reiseliv 

Konsekvens for 

friluftsliv/reiseliv 

Alt. 1  Liten Liten Liten 

Alt. 2 Liten Liten Liten 

Alt. 3 Middels Middels Middels 

 

5.7. Kulturminner og kulturmiljø 

Kraftledningens mastefester og transportveier, 

samt arbeider på land knyttet til installasjon av 

jordkabler 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 

jordkabeltraseer. 

 

Videre kan utbygging av nye infrastruktur 

virke utilbørlig skjemmende på viktige 

kulturminner og kulturmiljø.  

 

Både Strand og Hjelmeland kommuner er rike 

på kulturminner, spesielt i de lavereliggende 

områdene. Dette gjelder kulturminner fra alle 

perioder, og representerer vesentlig 

kulturminneverdier. 

 

Langs de ulike trasealternativene er det 

avgrenset ulike kulturmiljø, hvorav hvert av 

disse kan ha flere enkeltstående kulturminner 

innenfor grensene.  

5.7.1. Delområde sør; Dalen - Årdalsfjorden 

I delområde sør går influenssonen 

hovedsakelig gjennom utmark og heiområder. 

Innenfor området er det avgrenset totalt 16 

kulturmiljø som kan bli berørt av tiltaket (figur 

5.55). 
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Figur 5.55. Identifiserte kulturmiljø i delområde sør. 
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Kulturmiljø 1 

Kraftstasjonen i Dalen (Jørpeland II) ble bygd 

for å fullelektrifisere stålverket på Jørpeland. 

Kraftstasjonen stod ferdig i 1920 og var i drift 

fram til 2010. Den gamle stasjonen ligger i dag 

ved siden av Dalen I, som ble bygd i 2010. 

Jørpeland II er inkludert som kulturminne i 

kulturminneplan for Strand kommune. 

 

 

 
Figur 5.56. KM 1, mot nordvest. Dalen transformatorstasjon i bakgrunnen 
 

Trasealternativ 1.0/1.1/1.1.1 og 2.0 

Kulturmiljøet er et robust kulturminne relatert 

til kraftproduksjon, og nye kraftledninger og 

mastefester inn til transformatorstasjonen sør 

for kulturminnet er ikke vurdert som visuelt 

skjemmende. 
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Kunnskap    > 

Bruk            >> 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
Kulturmiljø 2 

Miljøet omfatter et særpreget våningshus med 

natursteinsfasade på gbnr. 49/87. Bygningen ble 

reist som maskinistbolig for den nye 

kraftstasjonen i Dalen i 1921. 

 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, og øst for 

eksisterende kraftledninger. 
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet går øst for kulturmiljøet. 

Våningshuset havner i dominanssonen. 
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Kulturmiljø 3 

Kulturmiljøet er knyttet til kraftutbygging og 

industrihistorie for stålverket på Jørpeland. 

Miljøet omfatter gårdstunet på Dalen gbnr. 50/1 

med eldre bygningsmasse. Miljøet omfatter 

også demningen i Dalavatnet (utenfor 

influenssonen). 
 

Trasealternativ 2.0 

Alternativet går nord for kulturmiljøet, og tunet 

havner i dominanssonen. Topografiske forhold 

demper påvirkningen noe. 
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
Kulturmiljø 4 

Kulturmiljøet omfatter eldre bygningsmasse i 

tunene på dagens gbnr. 46/1 og 46/16. 

Førlandsleitet var husmannsplass under 

Førland senest i 1858, frem til det ble skilt ut 

sammen med plassen Førlandsheia som egen 

gård i 1870. Våningshuset på gbnr. 46/16 er 

trolig reist som husmannsstue i 1858. 

Våningshuset på gbnr. 46/1 er trolig reist rundt 

1888. Miljøet omfatter og flere uthus som trolig 

også er fra før 1900, samt ruin etter kvernhus, 

steinmurt bru, og steingard øst for elva.  
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Figur 5.57. Våningshus på gbnr. 46/16 i kulturmiljø 4. Mot nord. 
 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, og øst for 

dagens kraftledninger. Husene på det østlige 

tunet, samt kvernhusruin og bru, havner i 

ytterkant av dominanssonen. 
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, vest for 

dagens kraftledninger. Begge tunene med eldre 

bygningsmasse havner i dominanssonen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 

Kulturmiljø 5 

Kulturmiljøet er definert rundt stedsnavnet 

«Stølen». Her står det som muligens er en 

jakthytte, på murer som trolig er eldre, 

sannsynligvis etter ei stølsbu. Murrester og 

bolter i berg vitner også om aktivitet her, trolig 

før andre verdskrig. 60 meter sør-sørvest for 

hytta ligger en oppmurt innhegning eller kve 

med en blokkheller i den ene siden.  
 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet går vest for kulturmiljøet, men øst 

for dagens kraftledning. Minste avstand fra den 

registrerte innhegninga/kveet er 123m. Hele 
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miljøet havner i dominanssonen. Topografiske 

forhold demper påvirkningen noe.  
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 6 

I gårdstunet på gbnr 25/3 er eldre 

bygningsmasse representert ved et våningshus 

fra 1850-1874 (SEFRAK 1130207007). Bygningen 

ble mye endret i 1957. Etter 1971 er det kommet 

et tilbygg i vestre kortvegg. Med dette er 

kulturhistorisk verdi sterkt redusert. 

 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, og øst for 

dagens kraftledning. Minste avstand til 

SEFRAK 11300207007 er 144m. Hele miljøet 

havner i dominanssonen. Yngre 

bygningsmasse og anlegg demper 

påvirkningen noe.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 

Kulturmiljø 7 
Kulturmiljøet består av to bygg (SEFRAK 

11300207019-20), hhv. løe og bolighus. Begge 

har gjennomgått større endringer i nyere tid, og 

er nedklassifisert til klasse C (opprinnelig var 

bolig i klasse A, løe i klasse B). Våningshuset er 

reist rundt 1820, og skal da ha vært flyttet til 

stedet. Huset skal inneholde eldre 

bygningsdeler, muligens fra 1600-tallet. 

 
 

 
Figur 5.58. SEFRAK 11300207019 og -20. Mot sørvest.  
 

SEFRAK 
1130020702

0 

SEFRAK 
1130020701

9 
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Trasealternativ 1.1 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, og øst for 

dagens kraftledning. Minste avstand til 

SEFRAK 11300207020 er 103m. Østlig ¼ av 

miljøet havner i det visuelle territoriet. Resten, 

med de SEFRAK-registrerte bygningene, 

havner i dominanssonen.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
Kulturmiljø 8 
Kulturmiljøet omfatter et større røysfelt lengst 

nord, sør for fjellet Hammaren, med minst 3 

gravrøyser og minst 35 rydningsrøyser (ASK 

5435). Videre sørover omfatter miljøet et 

gårdsanlegg fra jernalderen (ASK 444950) med 

to hustufter, 12 gravrøyser, 2 gardfar og 4 

rydningsrøyser. Tett sørøst for dette ligger et 

felt med 8 kokegroper under dyrka mark (ASK 

18015). Sør for dette igjen ligger en lokalitet som 

trolig er en rest av et gårdsanlegg, med ei 

hustuft og ei gravrøys (ASK 5434). Miljøet 

omfatter også et funnsted med uavklart 

vernestatus (ASK 15246). Her ble det gjort et 

rikt offerfunn fra folkevandringstid ved 

nyrydding i 1924. Vest for dette ble det ved 

arkeologisk etterundersøkelse påvist en rik 

mannsgrav under flatmark fra samme periode. 

 

 

 
Figur 5.59. ASK 44950, gårdsanlegg. Mot sørvest. 
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Figur 5.60. Offerfunnet gjort i 1924.  
 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet går langs østre kant av 

kulturmiljøet. Østre 2/5 av ASK 5435 og 1/3 av 

ASK 5434 havner i det visuelle territoriet. 

Resten av disse lokalitetene, samt ASK 180165 

og 2/3 av gårdsanlegget ASK 44950, havner i 

dominanssonen. Kraftledningen vil gå nede i 

dalsiden – dette kan muligens dempe 

påvirkningen av mastene, men trolig gjøre selve 

ledningen mer synlig. Alternativet vil hemme 

opplevelsen av kulturmiljøet i et mer utstrakt 

beitelandskap som fortsetter østover også på 

den andre siden av Holtaåna. Eksisterende 

50kV nett til Veland er planlagt revet i 2030-

2035, og dette vil kunne redusere den totale 

konsekvensen for kulturmiljøet til noe 

miljøskade. Mast som i dag står inne i miljøet 

som en barriere mellom ASK 5435 i nord og de 

andre lokalitetene i sør vil bli fjernet som ledd i 

dette   
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  Betydelig miljøskade (--) 

 

Trasealternativ 1.1.Y/ 1.1.Z 

Alternativene skjærer tvers gjennom 

kulturmiljøet. 1/3 av ASK 5435 havner i det 

visuelle territoriet. 1/3 av ASK 5435 og hele 

gårdsanlegget ASK 44950 samt ASK 180165 og 

ASK 5434 havner i dominanssonen. 

Alternativene vil forsterke barrierevirkningene 

av eksisterende 50kV nett til Veland. Dette er 

planlagt revet i 2030-2035, men dette vil ikke 

kunne redusere den totale konsekvensen 

vesentlig.  
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  Betydelig miljøskade (--) 
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Kulturmiljø 9 
Kulturmiljøet omfatter et område der 

utmarksbeitene til gårdene Veland, Krogevold, 

Geitaskjær, Grødem og Holte møtes. Påviste 

enkeltminner omfatter steingarder samt en 

mulig demning i utløpet i nordenden av 

Holtevatnet. Utskiftingskart fra utmarka til 

Holte, rett sør for Holtavatnet, viser at det her 

lå store torvmyrer der mange brukere fra ulike 

gårder hadde tilgang. Miljøet strekker seg 

østover og grenser inn mot kulturmiljø 8. Disse 

kan også leses som deler av samme kulturmiljø.  
 

Trasealternativ 1.0/ 1.0.3 

Begge alternativene medfører en forsterking av 

dagens kraftlinje som barriere som svekker 

sammenhengene mellom definerte 

enkeltminner innad i miljøet.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
Trasealternativ 1.0.2 

Alternativet medfører en forsterking av dagens 

kraftlinje som barriere som svekker 

sammenhengene mellom definerte 

enkeltminner innad i miljøet.  
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  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.1.Y/ 1.1.Z 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet på 

vestsiden av Holtavatnet, gjennom og tett 

opptil flere steingarder. Alternativet vil også 

svekke sammenhengene mellom definerte 

enkeltminner innad i miljøet.  
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 10 
Kulturmiljøet omfatter tunet med våningshus 

og driftsbygning på Veland gbnr 4/4. Til miljøet 

er lagt innmark som har hørt til bruk 4 siden 

utskiftingen. Våningshuset er registrert i 

SEFRAK, med uviss alder og i verneklasse C. 

 

Trasealternativ 1.0 

Minste avstand fra det SEFRAK-registrerte 

våningshuset er 305m. Både Velandsvegen og 

trafostasjon ligger mellom. Alternativet 

medfører ikke en barriere som svekker 

sammenhengene mellom definerte 

enkeltminner innad i miljøet. 
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
 

Trasealternativ 1.0.1 

Minste avstand fra det SEFRAK-registrerte 

våningshuset er 260m. Velandsvegen og 

transformatorstasjon ligger nærmere. 

Alternativet medfører ikke en barriere som 

svekker sammenhengene mellom definerte 

enkeltminner innad i miljøet.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

Kulturmiljø 11 
Miljøet er et støls- og beiteområde i 

Grødheimsmyrene. Utskiftingskart for den 

felles utmarka til Geitaskjær gnr. 1 og Grødem 

gnr. 2 fra 1941 viser en vei fra tunene på 

Grødem i vest, østover til Grødheimsmyrene. 

Der veien ender er det markert en firkant som 

trolig viser til en stølsbygning. En ruin er synlig 

i dette området på ortofoto. I dag er det oppført 

en bygning her, trolig på de gamle murene.  

 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, 

nord for stølsvollen, langs eksisterende 

kraftledning. Minste avstand fra bygningen til 

ledningen er omlag 105m. 
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  Noe miljøskade (-) 

 

Trasealternativ 1.0.2 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, sør 

for stølsvollen. Minste avstand fra bygningen til 

kraftledningen er omlag 65m. 
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Trasealternativ 1.0.3 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, 

nord for stølsvollen. Minste avstand fra 

bygningen til kraftledningen er omlag 187m. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.1 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, 

nord for stølsvollen. Minste avstand fra 

bygningen til kraftledningen er omlag 218m. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 12 
Stølsområdet Gamle Holtastølen ligger utenfor 

influenssonen. Ingen av alternativene vil 

medføre miljøskade for dette kulturminnet 

 

Kulturmiljø 13 
Kulturmiljøet omfatter stølsruiner og 

steingarder, muligens også etter geil (fegate) på 

en stølsvoll innenfor det større stølsbeitet 

Jarven. De registrerte tuftene og stølsvollen har 

sannsynligvis tilhørt Nessa og øygårdene, og 

skriver seg trolig fra rundt 1700. Disse kom til 

nedfalls og ble brent rundt 1890. Dette er trolig 

de ruinene som er registrerte innenfor 

kulturmiljøet. Stølinga til øygårdene i Jarven 

tok helt slutt i 1915. 

 

Om lag 1 km øst for Jarvenstølen ligger et skar 

som på eldre kart er kalt «Austmannaskaret». 

Navnet vitner trolig om at fedrifter østfra 

brukte denne ruta – enten for beite i Jarven eller 

for salg eller videre frakt nede ved fjorden. 
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Figur 5.61. Ruin på Jarvenstølen. Mot nordøst. 
 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, tett 

sør for de registrerte stølsruinene. Minste 

avstand til hovedruinen er omlag 34 m. 
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  Betydelig miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.0.3 

Alternativet går langs nordøstlig kant av 

kulturmiljøet. Minste avstand til hovedruinen 

er om lag 40m. Vurderingen legger til grunn at 

mastepunkt blir plassert med hensyn til 

ruinene. 
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Kulturmiljø 14 
Kulturmiljøet omfatter ruiner etter 

husmannsplassen Krossen under Litle Døvik.  

 

Kulturmiljøet omfatter innmark omkranset av 

steingarder, og av bratte fjellhammere i øst. 

Innenfor dette området er det spor av tufter og 

flere rydningsrøyser, innhegninger og andre 

steinstrukturer. 
 

 

 
Figur 5.62. Krossen, tufter etter tunet, mot vest. 
  

Trasealternativ 1.0 

Minste avstand fra traseen til ytterkant av 

definert miljø er om lag 170m. På grunn av 

topografiske forhold regnes påvirkningen som 

en ubetydelig endring.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
Trasealternativ 1.0.4 

Alternativet skjærer gjennom østlig del av 

kulturmiljøet. Vurderingen legger til grunn at 

det ikke plasseres mastepunkt inne i det 

definerte kulturmiljøet. 
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  Betydelig miljøskade (--) 

 
Kulturmiljø 15 
Kulturmiljøet omfatter våningshus, ruiner, geil, 

rydningsrøyser og gjerder etter fjellgarden 

Hetleli. Troleg har plassen først vært støl, enten 

for Svadberg eller Stølen. Våningshuset som 

står i dag ble bygd i 1895. I 1931 ble Hetleli 

selvstendig bruk.  

 

Jærstolen i Hjelmeland er sagt å ha sitt opphav 

på denne fjellgården. De første stolene skal ha 

blitt laget på slutten av 1800-talet. Stoltypen er 

blitt et signaturprodukt for Hjelmeland 

kommune, og er et prioritert felt i 

kulturminneplanen for Hjelmeland kommune. 

 

 
Figur 5.63. Hetleli, mot vest. 
 

Alternativ 1.2 

Minste avstand fra traseen til ytterkant av 

definert miljø er om lag 60m. På grunn av 

topografiske forhold er påvirkningen, tross den 

korte avstanden, kun vurdert som noe 

forringet. 
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Kulturmiljø 16 
Kulturmiljøet omfatter fjellgården Stølen. Det 

har bodd folk fast på Stølen i alle fall siden tidlig 

på 1600-talet. Stølen var husmannsplass under 

Svadberg, noen perioder med to husmenn, frem 

til om lag 1725. Da ble plassen skilt ut som egen 

matrikkelgård, eid av Svadberg, men driftet av 

leilendinger.  

 

Det er ikke registrert bygninger i SEFRAK på 

Stølen. De eldste bygningene er trolig løa og 

våningshuset. Våningshuset er tilbygd etter 

1971. Miljøet er i noen grad preget av 

nydyrking, nyere gårdsveier og yngre 

bygningsmasse. Selv om Stølen har stor 

tidsdybde er det ikke påvist eldre 

kulturminner, med mulig unntak for noen 

steingjerder. 

 

Trasealternativ 1.2 

Traséen går i vestre kant av kulturmiljøet. Tunet 

og mesteparten av miljøet havner utenfor 

dominanssonen. 

 

 

 

V
E

R
D

I 

Opplevelse   >> 

Kunnskap    > 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.2.1 

Traséen går øst og sør for kulturmiljøet. Tunet 

og mesteparten av miljøet havner utenfor 

dominanssonen. 
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Opplevelse   >> 

Kunnskap    > 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

Trasealternativ 1.2.2 

Traséen går vest for kulturmiljøet. 

Kulturmiljøet havner utenfor dominanssonen. 
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Opplevelse   >> 

Kunnskap    > 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Ubetydelig miljøskade (0) 

 
5.7.2. Delområde nord; Årdalsfjorden - 

Hjelmeland 

I delområde nord passerer influenssonen 

gjennom tettstedsmiljø, jordbruksmiljø, samt 

utmarks- og heiområder. 

Innenfor området er det avgrenset totalt 12 

kulturmiljø som kan bli berørt av tiltaket (figur 

5.64). 
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Figur 5.64. Identifiserte kulturmiljø i delområde nord. 
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Kulturmiljø 17 
Kulturmiljøet Årdal er her definert fra Årdal 

gamle kirke i øst til fjorden i vest, fra gravrøys 

under Lågåsen i nord til foten av 

Svadbergfjellet i sør. Miljøet har stor tidsdybde 

og omfatter en lang rekke enkeltminner og 

delmiljø. De flate terrassene ved fjordbunnen 

ble tidlig et sentralområde for et stort oppland i 

dalene rundt. De store gravfeltene på Hortane 

(Mæle) og Svadberg kan ha hatt en lang 

brukstid. Funn som trolig skriver seg fra 

overdyrkede lokaliteter i nærområdet er fra 

folkevandringstid. 

 

De to elveløpene Melsåna og Årdalselva 

(Storåna) har preget kommunikasjonen i Årdal. 

Laksefisket i Årdalselva har vært viktig for 

gårdene langs elva så langt tilbake som de 

skriftlige kildene går. 

 

Trolig var den eldste kirken i soknet på Nessa 

(se kulturmiljø 18), og etter at denne ble lagt ned 

etter reformasjonen ble ny soknekirke reist på 

Kyrkhus i Årdal noe før 1620. Gamlekirken i 

Årdal er en renessansekirke av spesielt høy 

verdi.  

 

Årdalsbygda, som var en utpreget 

jordbruksbygd med få tegn til småindustri, er i 

dag preget av Mælsøyrene industriområde ved 

fjorden.  

 

I sørvest på Svadberg ligger et stort felt med 

gravrøyser, rydningsrøyser og ei nausttuft 

(ASK 201547, 212333). Verdien i dette delmiljøet 

er stor. Det er ikke knyttet særlige 

kulturhistoriske verdier til bygningsmassen i 

tunet sør for dette. 

 

Nordøst for dette ligger et delmiljø der det 

tidligere har ligget en rekke gravminner som nå 

er overdyrket. Bare et er fremdeles synlig (ASK 

53779). Miljøet rundt dette er i dag dominert av 

et større landbruksbygg i vest og nydyrkede 

jorder rundt. Potensialet for automatisk fredede 

funn under bakken er derimot svært høyt. Inntil 

foten av fjellet sør for dette ligger kulturminner 

fra nyere tid i form av en steinmurt innhegning 

og steingard. 

 

Nord for Storåna ligger et delmiljø i øst og et i 

vest. Det østlige omfatter flere lokaliteter med 

uavklart vernestatus, først og fremst ASK 

72187, et overdyrket gravfelt. Her er også to 

hauger som sannsynligvis er moderne 

flaggstanghauger (ASK 4951 og ASK 72186). 

ASK 53777 nærmest elva er et automatisk fredet 

gravminne, og er synlig som en lav øy i 

fulldyrket mark.  

 

Størst verdi er knyttet til delmiljøet i vest, 

gravfeltet Hortane (ASK 4950). Feltet omfatter 

minst 23 gravminner og to nausttufter, og er 

skiltet og tilrettelagt for besøkende.  

 

Lengst nord i kulturmiljøet ligger et delmiljø 

som omfatter Mæle bru over Mælsåna samt ei 

gravrøys oppe i åsen (ASK 72185) med vidt 

utsyn over bygda. Brua er ei kvelvingsbru fra 

1895, og er skiltet og tilrettelagt av Statens 

vegvesen som kulturminne.  
 

Det er lommer uten spesielle kulturhistoriske 

kvaliteter i kulturmiljøet, som gjør miljøet 

relativt robust selv med til dels svært høye 

verdier. Sentralt ligger Mælsøyrene 

industriområde med Norstone sitt 

produksjonsanlegg. Dette er en barriere mellom 

delmiljøene i sør og nord. De største verdiene er 

knyttet til gravfeltene på Svadberg og Hortane, 

men også gravminnet ASK 72185, med vekt på 

lokalisering og utsyn, har høy verdi.  
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Figur 5.65. Gravfeltet på Hortane (ASK 4950). Den ene nausttufta gjennomskåret av steingard midt i bildet. 

Mot vest. 
 

 
Figur 5.66 Mæle bru. Mot nordøst. 
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Det er fire ulike alternativer sør i miljøet, som 

samler seg i en felles trasé nord i miljøet. Størst 

påvirkning er knyttet til den felles traséen nord 

i kulturmiljøet, som går tett ved gravrøysa ASK 

72185 oppe i åsen. Her blir de visuelle 

sammenhengene sørover bygda hemmet. I 

nord passerer også traséen Gamle Mæle bru. 

Dette medfører at alle alternativene får 

betydelig miljøskade. I forhold til det store 

gravfeltet på Hortane, ASK 4950, er også 

alternativene ansett som omlag like, siden alle 

går øst for Svadbergvegen. Lengst sør, over 

Svadberg, krysser alternativene 1.2.2 og 1.2.3 

det store gravfeltet på Svadberg (ASK 201547). 

Disse alternativene anses å ha størst samlet 

konsekvens gjennom kulturmiljø 17, mens 

alternativ 1.2 som krysser Svadberg lengre øst, 

har noe mindre konsekvens.  

 

Alle alternativene medfører en barriere som 

svekker sammenhengene innad i miljøet. 

 

 
Trasealternativ 1.2 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 

 

Trasealternativ 1.2 med 1.2.4 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 

 

Trasealternativ 1.2 med 1.2.2 eller 1.2.3 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Alvorlig miljøskade (---) 

 

Trasealternativ 1.2 med 1.2.8 eller 1.2.5 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 
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Kulturmiljø 18 
Kulturmiljøet omfatter en rekke forhistoriske 

kulturminner, mulig mellomaldersk kirkested, 

samt nyere tids kulturminner. Mellom de 

førhistoriske kulturminnene er en bygdeborg, 

ei nausttuft og flere gravfelt. I området øst for 

kulturmiljøet er det ikke påvist spor av spesiell 

kulturhistorisk verdi. 

 

 
Figur 5.67. KM 18 (fra Temakart Rogaland).  
 

Trasealternativ 1.0/ 1.0.4 

Alternativet går øst for kulturmiljøet og 

medfører ikke en barriere som svekker 

sammenhengene innad i miljøet. Avstanden fra 

vernesonen rundt bygdeborga til traséen er 

215m. Ingen registrerte enkeltminner havner i 

dominanssonen. Alternativet går øst for to 

eksisterende kraftledninger. Alternativ 1.0 og 

1.0.4 regnes som likeverdige. 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 P
Å

V
iR

K
. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

 

Kulturmiljø 19 
Kulturmiljøet omfatter en stor gravrøys (ASK 

4944) på en naturlig høyde i bakkedraget. Fritt 

utsyn over dalføret. 
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Figur 5.68. ASK 4944 på toppen av naturlig haug. Mot øst. 
 

Trasealternativ 1.0 

Avstanden fra vernesonen rundt ASK 4944 til 

traséen er 105m og hele kulturmiljøet havner i 

dominanssonen. Alternativet går øst for 

kulturmiljøet og medfører ikke en barriere som 

svekker sammenhengene innad i miljøet. 

Eksisterende kraftledning ligger mellom 

kulturmiljøet og trasealternativ 1.0. 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            >> 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

 

Kulturmiljø 20 
Kulturmiljøet omfatter kulturbeite med tre 

fornminnelokaliteter, de to østlige innenfor 

influenssonen. Lokaliteten lengst øst er et 

kullfremstillingsanlegg («kullgrop»), tre meter i 

diameter. Lengre vest ligger en samling 9 runde 

rydningsrøyser. Vest for influenssonen ligger et 

større gårdsanlegg med hustuft, 3 gravhauger, 

geil og utgard. Kulturmiljøet omfatter ellers 

kulturbeite med steingarder, veifar og 

rydninger uten moderne innslag. Verdiene er 

regnet som høyest rundt gårdsanlegget i nord, 

lavere rundt kullgrop i sør. 
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Figur 5.69. ASK 14758, felt med rydningsrøyser, uavklart vernestatus. Mot sør. 
 

Trasealternativ 1.0 

Avstanden fra vernesonen rundt ASK 95368 til 

traséen er 40m og hele denne havner i det 

visuelle territoriet. Hele ASK 14758 havner i 

dominanssonen. Alternativet skjærer gjennom 

østre del av kulturmiljøet, og medfører en 

barriere som svekker sammenhengene innad i 

miljøet. Verdiene anses å være høyere i vestre 

del av miljøet enn i øst. 
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Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 

 
Trasealternativ 1.2.5 

Avstanden fra vernesonen rundt ASK 95368 til 

traséen er 80m og hele denne havner i 

dominanssonen. Alternativet går øst for 

kulturmiljøet og medfører ikke en barriere som 

svekker sammenhengene innad i miljøet.  
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Kunnskap    >>> 

Bruk            > 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 21 
Kulturmiljøet omfatter en eldre ferdselsvei opp 

dalføret fra Riskadalsvatnet. Langs denne veien 

ligger flere forhistoriske gravfelt og 

rydningsrøyser. I tillegg finnes bygninger fra 

nyere tid med kulturhistorisk verdi.  

 

Veianlegget kjent som Prestevegen er 

automatisk fredet fordi den regnes å være mye 

eldre enn den Prestevegen som er nevnt som 

ridevei på 1800-talet. Det fredede veianlegget 

strekker seg langs nordsiden av 

Riskadalsvatnet, og opp dalføret til 

ASK 14758 
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Ingvaldstad. Her er vegen brutt av et sandtak 

(men se kulturmiljø 22). 

 

Nordøst i miljøet er inkludert det svært 

autentiske gårdsmiljøet på Erland, med eldre 

bygningsmasse med villskifer på uthustakene, 

store systemer av steingarder og geiler både 

vest og øst for tunet i et beite- og slåttelandskap 

med styvingstrær.  

. 
 

 
Figur 5.70. Prestevegen med godt synlige gravhauger i ASK 14759. Mot nordvest. 
 

 
Figur 5.71. Tunet på Erland. Mot sørøst. 
 

Trasealternativ 1.1 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet 

lengst nord, og krysser Prestevegen (ASK 

34425) ved Rv. 13. Kryssingen skjer i enden av 

den bevarte delen av Prestevegen, og 

påvirkningen av kryssingen regnes som 

mindre. Ingen andre registrerte kulturminner i 

miljøet havner i influenssonen.



Desember 2019 
 

Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 
ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
 Konsekvensutredning 

 

  

101 Lyse Elnett AS 

 

 

V
E

R
D

I 

Opplevelse   >>>> 

Kunnskap    >>> 

Bruk            >> 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 P
Å

V
iR

K
. 

      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.2 

Alternativet passerer tett vest for sommerfjøset 

SEFRAK 11330119030, og i vestre kant av 

kulturmiljøet, vest for dagens kraftledning. 

Lengre nord krysser alternativet Prestevegen 

(ASK 34425) mellom gravfeltene ASK 14759 i 

sør og ASK 72182 i nord. Videre svinger 

alternativet av østover med et mastepunkt 26m 

nordøst for vernesonen til Prestevegen. Deler 

av Prestevegen vil havne i det visuelle 

territoriet. Minste avstand fra alternativet til 

gravfeltet i sør (ASK 14758) er 82m, og hele 

dette havner i dominanssonen. Gravfeltet i nord 

(ASK 72182) vil havne utenfor dominanssonen. 

Videre østover vil 3/5 av ASK 4946 havne i det 

visuelle territoriet, og hele SEFRAK 

11330119006 og ASK 65665 i dominanssonen. 

Østlige deler av kulturmiljøet med geil og 

steingarder på Erland vil havne i det visuelle 

territoriet. Endelig vil tunet på Erland med 

SEFRAK 11330119035, 1330119036 og 

11330119009 havne i dominanssonen. 
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Kunnskap    >>> 

Bruk            >> 

    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Alvorlig miljøskade (---) 

 
Trasealternativ 1.2 med 1.2.6 

Alternativet passerer tett vest for sommerfjøset 

SEFRAK 11330119030, og i vestre kant av 

kulturmiljøet, vest for dagens kraftledning. 

Lengre nord krysser alternativet Prestevegen 

(ASK 34425) mellom gravfeltene ASK 14759 i 

sør og ASK 72182 i nord. Alternativet går 

relativt parallelt med Prestevegen og store deler 

av denne vil havne i det visuelle territoriet. 

Minste avstand fra alternativet til gravfeltet i 

sør (ASK 14758) er 82m, og hele dette havner i 

dominanssonen. Minste avstand fra alternativet 

til gravfeltet i nord (ASK 72182) er 26m, og 3/5 

av dette havner i det visuelle territoriet, resten i 

dominanssonen. Videre nordover vil 

alternativet igjen krysse Prestevegen (ASK 

34424) og dessuten også det andre veianlegget 

(ASK 53768). Videre går alternativet langs 

Prestevegen, men på andre sida av 

Gjessfjellvegen sik at påvirkningen blir redusert 

i forhold til avstanden. ASK 215398 ligger øst 

for Gjessfjellvegen og havner i det visuelle 

territoriet.  
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    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Alvorlig miljøskade (---) 
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Trasealternativ 1.2 med 1.2.7 

Alternativet passerer tett vest for sommerfjøset 

SEFRAK 11330119030, og i vestre kant av 

kulturmiljøet, vest for dagens kraftledning. 

Lengre nord krysser alternativet Prestevegen 

(ASK 34425) mellom gravfeltene ASK 14759 i 

sør og ASK 72182 i nord. Alternativet går 

relativt parallelt med Prestevegen og store deler 

av denne vil havne i det visuelle territoriet. 

Minste avstand fra alternativet til gravfeltet i 

sør (ASK 14758) er 82m, og hele dette havner i 

dominanssonen. Alternativet skjærer gjennom 

østre kant av gravfeltet i nord (ASK 72182) og ½ 

av denne vil havne i det visuelle territoriet, 

resten i dominanssonen. Videre nordover vil 

alternativet igjen krysse Prestevegen (ASK 

34424) og passere øst av tunet på Ingvaldstad 

og deler av kulturmiljøet nord for 

Ingvaldstadsåsen havner i all hovedsak utenfor 

dominanssonen. 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Alvorlig miljøskade (---) 

 
Trasealternativ 1.2.8 med 1.2 

Alternativet krysser Prestevegen (ASK 34425) 

mellom gravfeltene ASK 14759 i sør og ASK 

72182 i nord, og fortsetter i rett line mot nordøst 

(1.2). Her vil 3/5 av ASK 4946 havne i det 

visuelle territoriet, og hele SEFRAK 

11330119006 og ASK 65665 i dominanssonen. 

Tunet med SEFRAK 11330119035 og 

11330119036 vil havne i dominanssonen. 
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    Uten betydning               Noe                        Middels                       Stor                   Svært stor 
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      Sterkt forringet                       Forringet                     Noe forringet                 Ubetydelig endring               Forbedret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 

 
Trasealternativ 1.2.9 med 1.2 

Som alternativet over, men 2/5 av gravfeltet i 

nord (ASK 72182) havner også i 

dominanssonen. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Betydelig miljøskade (--) 

Trasealternativ 1.2 med 1.2.10 

Alternativet passerer tett vest for sommerfjøset 

SEFRAK 11330119030, og i vestre kant av 

kulturmiljøet, vest for dagens kraftledning. 

Lengre nord krysser alternativet Prestevegen 

(ASK 34425) mellom gravfeltene ASK 14759 i 

sør og ASK 72182 i nord. Videre svinger 

alternativet av østover. Dette vil medføre et 

mastepunkt 26m nordøst for vernesonen til 

Prestevegen. Deler av Prestevegen vil havne i 
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det visuelle territoriet. Minste avstand fra 

alternativet til gravfeltet i sør (ASK 14758) er 

82m, og hele dette havner i dominanssonen. 

Gravfeltet i nord (ASK 72182) vil havne utenfor 

dominanssonen. Videre østover vil 3/5 av ASK 

4946 havne i det visuelle territoriet, og hele 

SEFRAK 11330119006 og ASK 65665 i 

dominanssonen. Østlige deler av kulturmiljøet 

med geil og steingarder på Erland vil havne i 

det visuelle territoriet. Endelig vil løa på Erland 

med 11330119009 havne i dominanssonen, 

mens tunet med SEFRAK 11330119035 og 

1330119036 havner utenfor dominanssonen. 
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  Alvorlig miljøskade (---) 

 
Kulturmiljø 22 
Kulturmiljøet omfatter to gårdsanlegg fra 

jernalder, et i sør og et ved Hauskeåna lengre 

nord, samt et veianlegg som sannsynligvis er en 

fortsettelse av den gamle Prestevegen nordover 

til Espelandstjørna. I tillegg omfatter miljøet ei 

gravrøys som ved utgraving i 1928 ga et rikt 

gravfunn fra folkevandringstid (ASK 44458 

med S 5068), og ei eksisterende gravrøys som 

ikke er undersøkt (ASK 54213). Fra Børkja 

kommer også gravfunnet S 2550 fra 

folkevandringstid, fra ukjent gravrøys.  

 

Vernesonen for gårdsanlegget i sør, ASK 44455, 

strekker seg vestover til og med rv. 13. 

Lokaliteten ble redusert i vestre kant ved 

utbedring av veien på 1990-tallet. Minste 

avstand fra vernesonen til traséen er omlag 

206m. Gårdsanlegget i nord omfatter hustuft, 

graver, åkerrein og rydningsrøyser (ASK 

54214). 

 

Gårdstunene er i dag uten bygningsmasse med 

spesiell kulturhistorisk verdi. Miljøet er skissert 

såpass omfangsrikt for å fange inn hele 

korridoren til den gamle Prestevegen – som 

med stor sannsynlighet har røtter tilbake i 

jernalderen.  

 

 
Figur 5.72. Gårdsanlegget på Hakksvodl (ASK 54214). Mot sør. 
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Figur 5.73. Veganlegg, med god steinbygd bru over Hauskeåna. Mot sørøst. 
 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet passerer vest av sørdelen av 

kulturmiljøet og hele gardsanlegget ASK 44455 

havner utenfor dominanssonen med Rv. 13 i 

mellom. Nordover havner deler av 

steingardssystemene i dominanssonen, og 

alternativet krysser veianlegget (Prestevegen) 

midtveis mellom Hauskeåna og 

Espelandstjørna. Hele gardsanlegget ASK 

54214 havner utenfor dominanssonen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.1 

Alternativet passerer øst langs kulturmiljøet. 

Hele gardsanlegget ASK 44455 og 4/5 av 

gardsanlegget ASK 54214 havner utenfor 

dominanssonen. Påvirkningen blir også 

dempet av topografiske forhold med Rv. 13 i 

mellom. Nordover havner deler av 

steingardssystemene i dominanssonen, og 

alternativet krysser veianlegget (Prestevegen) 

midtveis mellom Hauskeåna og 

Espelandstjørna. Hele gardsanlegget ASK 

54214 havner utenfor dominanssonen. 

 

Øst for alternativet, og utenfor dominanssonen 

(standardsonen) ligger bygdeborgen på 

Borgaråsen (kulturmiljø 26, ASK 72177) med 

vidt utsyn mot vest. Selv om denne ikke er 

inkludert i kulturmiljø 22, kan det hevdes at det 

er en visuell og kulturhistorisk relasjon 

vestover mot gardsanlegget ASK 54214. Det er 

lagt til grunn noe negativ påvirkning av dette.  
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 23 
Driftetrafikken fra Ryfylkeøyene til heiene går 

tilbake i alle fall til om lag 1750. Trafikken ble 

redusert rundt 1900, for helt å være slutt rundt 

1920. Støling har man belegg for i skriftlige 

kilder i Hjelmeland tilbake til 1500-tallet. 

 

I flere kilder er den viktigste drifteveien fra 

Hjelmeland sagt å ha startet ved stranda i bukta 

Moldfallet (mellom Fister og Randøybrua), og 

ha gått videre østover om Børkja til stølsbeitet 

Bjødnabu (der Børkja hadde stølsrett) og 

eventuelt videre. Det er sannsynlig at 

driftetrafikken brukte samme trasé som ble 

brukt til stølsdriftene fra Børkja til Bjødnabu, 

østover til vestkanten av Skjerabakktjørna, og til 

nordenden av Valavatnet der den kom inn i 

felles trasé med stølsvegen fra Puntsnes 

(kulturmiljø 24).  

 

 
Figur 5.74. Møtested mellom de to drifteveiene KM 23 og KM 24 ved nordenden av Valavatn. Mot vest. 
 

Trasealternativ 1.0 

Alternativet krysser kulturmiljøet lengst vest. 

Vurderingen legger til grunn at veifaret ikke 

havner i mastetraseen. 
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  Noe miljøskade (-) 
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Trasealternativ 1.2 

Alternativet krysser kulturmiljøet. Vurderingen 

legger til grunn at veifaret ikke havner i 

mastetraseen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.2.10 

Alternativet krysser kulturmiljøet. Vurderingen 

legger til grunn at veifaret ikke havner i 

mastetraseen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 

Kulturmiljø 24 
Fjellstien Pundsnes - Bjødnabu er tilrettelagt 

som merket tursti. Denne er nevnt som en 

gammel driftevei som fremdeles er i bruk for 

sauedrifter. Muligens er det mer korrekt å kalle 

kulturmiljøet for stølsvei i stedet for driftevei. 

Verdien er dermed noe lavere enn om dette var 

en av hovedtraséene for driftetrafikken. 

 

Trasealternativ 1.0 til stasjon 1/3 

Alternativet krysser kulturmiljøet. Vurderingen 

legger til grunn at veien ikke havner i 

mastetraseen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Trasealternativ 1.2.10 

Alternativet krysser kulturmiljøet to steder, 

vest for Valavatn og nordøst for Raunstølvatn. 

Vurderingen legger til grunn at veien ikke 

havner i mastetraseen. 
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 25 
Garden Tuntland skal ha hatt sommerstøl ved 

Raunstølsvatn på 1800-talet. Det skal ha vært 

støling her i 1880-åra, og man antar at den tok 

slutt kort tid etter dette. Området har noe verdi 

som tradisjonslokalitet. 

 

Trasealternativ 1.2.10 

Alternativet går langs øst- og nordlige kant av 

kulturmiljøet. Tuntlandsstølen havner i det 

visuelle territoriet, mens resten av miljøet 

havner i dominanssonen.  
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  Noe miljøskade (-) 

 
Kulturmiljø 26 
Kulturmiljøet omfatter to markerte høgdedrag, 

det ene med ei bygdeborg, det andre med en 

bergkunstlokalitet. Begge lokalitetene er 

automatisk freda kulturminne i utmark uten 

moderne tekniske anlegg. Miljøet har punkt 

med fritt utsyn som knytter kulturminnene til 

gårdsanlegget ved Hauskeåna (i KM 22), og 

dessuten til ferdselsveiene både øst og vest for 

miljøet (KM 21/22 og KM 24).  
 

 
Figur 5.75. Bygdeborgen «Borgaråsen» (ASK 72177) og bergkunstlokalitet (ASK 72178). Gårdsanlegget 

Haksvodl i kulturmiljø 22 (ASK 54214) lengst til venstre. Mot nordvest. 

 

ASK 
72177 

ASK 
72178 

ASK 
54214 
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Trasealternativ 1.2.10 

Alternativet skjærer gjennom kulturmiljøet, 

mellom Søre og Nordre Borgaråsen, og 

medfører en barriere som svekker 

sammenhengene innad i miljøet. Omlag 1/3 av 

ASK 72177 havner i det visuelle territoriet, 

resten havner i dominanssonen sammen med 

ASK 72178.  
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  Alvorlig miljøskade (---) 

 
Kulturmiljø 27 
Kulturmiljøet omfatter tun og deler av 

innmarka på gården Kro. I SEFRAK-

registreringen i 1980 har gården fire poster: tre 

uthus i selve tunet (eldhus, grise/hønsehus og 

et annet uthus) og et sauefjøs 170m sør for tunet. 

Eldhus og grise/hønsehus er revet, og 

kulturhistorisk verdi kan i dag tilskrives 

sauefjøs og det mindre uthuset. Tunet er i dag 

dominert av tre store driftsbygninger bygd etter 

1960. Andre strukturer av verdi er steingarder 

langs innmarka. 

 

Trasealternativ 1.0 til stasjon 2 

Alternativet går øst for kulturmiljøet, og tunet 

havner i ytterkanten av dominanssonen. 

Topografiske forhold demper påvirkningen 

noe.  
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  Ubetydelig miljøskade (0) 

Kulturmiljø 28 
Aksel Hansson AS er en av to produsenter av 

Jærstolen i Hjelmeland i dag. Produksjonen 

startet i Spinneriet i Hjelmelandsvågen i 1938. 

Etter storflom i elva ble ny fabrikk bygget ved 

enden av Steinslandsvatnet. Produksjonen til 

Aksel Hansson ble etablert i dagens lokaler i 

1960.  Jærstolen har navnet sitt fra bruken av siv 

fra Jæren til flettverk i stolsetet. Stoltypen har 

blitt et signaturprodukt for Hjelmeland 

kommune. Jærstolen er et prioritert felt i 

kulturminneplanen for Hjelmeland kommune.  
 

Stasjonsalternativ 1 

Minste avstand fra kulturmiljøet til stasjon er 

om lag 50m. Nærområdet er allerede preget av 

bensinstasjon, vei samt andre bygninger og 

anlegg. 
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  Ubetydelig miljøskade (0) 
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5.7.3. Oppsummering 

Tabell 5.8 gir en sammenstilling av 

konsekvensene for de ulike linjetraseer Dalen – 

Hjelmeland. 

 

 

Tabell 5.8. Konsekvenser for kulturminner og -miljø ved ulike traséalternativ. 

DELOMRÅDE ALT. 
KULTUR

-MILJØ 
KONSEKVENS/MILJØSKADE SUM KONSEKVENS 

DALEN-ÅRDALSFJORD Alle KM 1 UBETYDELEG 0 

BETYDELEG -- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 2 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 4 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 9 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 10 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 11 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 12 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 13 BETYDELEG -- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0 KM 14 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.1  KM 10 UBETYDELEG 0 
(1.0.1+1.0.3) 

NOKO 
- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.2  KM 9 NOKO - (1.0.2+1.03) 

NOKO 
- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.2 KM 11 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.3 KM 9 UBETYDELEG 0 
(1.0.1+1.0.3+1.0) 

NOKO 
- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.3 KM 11 NOKO - 
  

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.3 KM 13 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.0.4 KM 14 BETYDELEG -- 
(2.0+1.0.4) 

BETYDELEG 
 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 2 UBETYDELEG 0 

(1.1+1.0.3+1.0) 

BETYDELEG 

 

-- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 4 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 5 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 6 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 7 UBETYDELEG 0 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 8 BETYDELEG -- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.1 KM 11 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.2 KM 15 NOKO - (2.0+1.2) 
NOKO 

- 
DALEN-ÅRDALSFJORD 1.2 KM 16 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.2.1 KM 16 NOKO - 
(2.0+1.2+1.2.1) 

NOKO 
- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 1.2.2 KM 16 UBETYDELEG 0 
(2.0+1.2+1.2.2) 

NOKO 
- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 
1.1.Y/ 

1.1.Z 
KM 8 BETYDELEG -- 

BETYDELEG -- 

DALEN-ÅRDALSFJORD 
1.1.Y/ 

1.1.Z 
KM 9 NOKO - 

DALEN-ÅRDALSFJORD 2.0 KM 3 UBETYDELEG 0 
(2.0+1.0) 

UBETYDELEG 
0 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.0 KM 18 NOKO - 

BETYDELEG -- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.0 KM 19 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.0 KM 20 BETYDELEG -- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.0 KM 22 NOKO - 

 1.0 KM 24 NOKO - 

 1.0.4 KM 18 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
til st.. 2 KM 27 UBETYDELEG 0 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.1 KM 22 NOKO - 

(1.0+1.1+st.1) 

BETYDELEG 
-- 

ÅRDALSFJORD-
HJELMELAND 

1.1 KM 23 NOKO - 
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ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
til st. 1 KM 24 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
til st. 1 KM 28 UBETYDELEG 0 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2 KM 17 BETYDELEG -- 

(1.2+1.0 til st. 1/2/3) 

ALVORLEG 
-- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2 KM 21 ALVORLEG --- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2 KM 23 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2.4 KM 17 BETYDELEG -- 

(1.2+1.2.4) 

BETYDELEG 
-- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2.2/ 

1.2.3 
KM 17 ALVORLEG --- 

(1.2.2/1.2.2+1.2.3) 

ALVORLEG 
--- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2.5/ 

1.2.8 
KM 17 ALVORLEG --- 

(1.2+1.2.5/1.2.8) 

ALVORLEG 
--- 

(1.2.2/1.2.3+1.2.5/1.2.8) 

ALVORLEG 
--- ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2.5 KM 20 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.1 KM 21 NOKO - 

(1.0+1.1) 

BETYDELEG 
- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2 KM 21 ALVORLEG --- ALVORLEG --- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2+ 

1.2.6 
KM 21 ALVORLEG --- 

(1.2+1.2.6+1.1 til st. 1/2/3) 

ALVORLEG 
--- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2+ 

1.2.7 
KM 21 ALVORLEG --- 

(1.2+1.2.7+1.0/1.1 til st. 1/2/3) 

ALVORLEG 
--- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2.8+ 

1.2 
KM 21 BETYDELEG -- 

(1.2+1.2.8+1.2+1.0 til st. 1/2/3) 

BETYDELEG  
-- 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 

1.2.9+ 

1.2 
KM 21 BETYDELEG -- 

(1.2+1.2.9+1.2+1.0 til st. 1/2/3) 

BETYDELEG  
-- 

ÅRDALSFJORD-
HJELMELAND 

1.2.8+1
.2.10 

KM 21 BETYDELEG -- 

(1.2+1.2.8/1.2.9+1.2.10) 

ALVORLEG 
--- 

ÅRDALSFJORD-
HJELMELAND 

1.2.10 KM 23 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2.10 KM 24 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2.10 KM 25 NOKO - 

ÅRDALSFJORD-

HJELMELAND 
1.2.10 KM 26 ALVORLEG --- 

 

I området mellom Dalen og Årdalsfjorden er de 

største konfliktene knyttet til KM 8 og KM 13. 

Et østlig alternativ nordover fra Dalen til 

Paddevatnet vil medføre ubetydelig miljøskade 

(0). Et vestlig alternativ nordover fra Dalen til 

krysningspunktet ved Paddevatnet, medfører 

minimum betydelig miljøskade (--) i forhold til 

KM 8, og tre tilfeller av noe miljøskade (-) i 

forhold til KM 5, KM 11, og KM 13. 

Eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland 

er planlagt revet i 2030-2035, og vil kunne 

redusere den totale konsekvensen for KM 8 og 

det vestlige alternativet til noe miljøskade (-) på 

lengre sikt. Et nytt nett parallelt med 

eksisterende nett vestover fra Holta mot 

Veland, alternativ 1.1.Y/1.1.Z, vil få betydelig 

miljøskade (--) i forhold til KM 8, uavhengig om 

eksisterende nett blir revet eller ikke. 

 

Gjennom delområdet ellers gjelder den 

generelle regelen om at ny trasé er best lagt i 

eller ved eksisterende trasé. Slik sett er 

alternativ 1.0.3 å foretrekke i stedet for 

alternativ 1.0.2 fra Veland over Krofjellet i vest. 

I enda større grad er alternativ 1.0 over 

Krossneset ved KM 14 klart fordelaktig istedet 

for alternativ 1.2 over Hetleli ved KM 15. 

Alternativ 1.0.4 over Krossneset ligger tett ved 

eksisterende trasé, men på vestsida, og vil 

dermed skjære gjennom KM 14. Alternativ 1.0 

er dermed bedre enn 1.0.4 i dette området. 

 

De største konfliktene i området mellom 

Årdalsfjorden og Hjelmeland er med KM 17 

(Årdal), KM 21 (Riskadal) og KM 26. Alle 

alternativene som går via Årdal medfører 

betydelig miljøskade (--) eller verre for KM 17. 

Blant alternativene som går via Årdal er det 
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alternativ 1.2 som medfører minst miljøskade 

for KM 17. Blant de alternativene som går via 

Riskadalføret, er det alternativ 1.2.8 med 1.2 og 

1.2.10 som medfører minst miljøskade for KM 

21. Dette krysser Prestevegen og dalføret på 

tvers, om lag midt mellom de to store 

gravfeltene. Alternativene som går langs 

Prestevegen opp gjennom dalføret derimot, er 

gitt alvorlig miljøskade (---) for KM 17. Det 

østligste alternativet nordover fra Riskadal, 

1.2.10, medfører alvorlig miljøskade (---) i 

forhold til KM 26, samt tre tilfeller av noe 

miljøskade (-) i forhold til KM 23, KM 24 og KM 

25. 

 

Alternativ 1.0 har ikke konsekvenser for KM 17 

og KM 21. Alternativ 1.0 har bare ett tilfelle av 

betydelig miljøskade (--) i delområdet ellers. 

Dette er i forhold til KM 20, og da først og 

fremst til den fredede kolmila lengst øst i KM 

20. Ellers har dette alternativet tre tilfeller av 

noe miljøskade (-), i forhold til KM 10, KM 11 og 

KM 14. 
 
5.7.4. Potensialet for funn av automatisk 

fredede kulturminner 

Det er bare gjennom Bjørheimsbygd, ved 

Krossnes-Nessa og over Årdal at influenssonen 

kommer nær forhistoriske strandlinjer i sjø. 

Gjennom Årdal er funnpotensialet av andre 

årsaker uansett regnet som høyt (jernalder). Av 

denne grunn er ikke endringer i havnivået 

særlig vesentlig for funnpotensialet.  

 

Da de første menneskene kom til 

Boknafjordregionen rundt 9500 f.Kr stod 

havnivået omlag 40m over dagens nivå i sør 

ved Tau, omlag 48m i nord ved Hjelmeland. 

Nivået sank raskt i de indre områdene, om lag 

4-5m per 100 år. I Bjørheimsbygd passerer 

alternativ 1.1 over Høletjørna på 36 moh. I 

begynnelsen av steinalderen ville det ha vært en 

fjord som gikk over Tau, Bjørheimsvatnet til og 

med Høletjørna. Det er antatt et visst potensial 

for steinalderfunn i de lavere delene rundt 

Østrehusvatnet og Høletjørna.  

 

På Nessa passerer alternativ 1.0 et område som 

ville ha danna ei vik ved 30m høyere havnivå. 

Da de første menneskene kom til 

Boknafjordregionen stod havnivået her om lag 

45m over dagens nivå. Her er det dermed et 

visst potensial for funn.  

 

Kunnskapsstatus er at folk i steinalderen gjerne 

hadde hovedtilhold ved kysten, men at de drev 

sesongfangst på reinsdyr i heiene. Områder 

med potensial for slike funn faller i stor grad 

sammen med potensial for jakt og fangst fra 

senere perioder, og i noen grad også for 

områder med potensial for funn av fedrifter og 

støling. 

 

Området har et visst potensial for funn knyttet 

til jakt og fangst, i første rekke på reinsdyr, både 

fra fangststeinalder og fra yngre perioder. 

Ingen slike funn er kjent i planområdet i dag. To 

stedsnavn i planområdet er spesielt relevante i 

denne sammenheng: Store Dyragravvatnet og 

Litla Dyragravvatnet (på eldre kart står det 

Dyregråvatn). Den sørlige del av Store 

Dyragravvatnet ligger i influenssonen til 

alternativ 1.2.  

 

Skriftlige kilder drar støling tilbake til 1500-

tallet på flere gårder i Hjelmeland og Strand. 

For KM 13 Jarven går kildene trolig helt tilbake 

til 1300-talet. Dette medfører at områder som 

tidligere hadde høyt potensial for funn av 

kulturminner fra nyere tid også vil ha 

potensiale for eldre, automatisk fredede 

kulturminner. Spesielt gjelder dette i og rundt 

KM 5, KM 13 og KM 25. 

 

Samlet sett varierer potensialet for funn av 

automatisk fredede kulturminner i 

influenssonen fra lavt til høyt. I delområdet 

Dalen-Årdalsfjord er potensialet høyest i 

Bjørheimsbygd, rundt KM 8 på Holta, rundt 

KM 13 Jarven og rundt Store Dyragravvatn vest 

for Hetleli (middels-høyt). I delområdet 

Årdalsfjord-Hjelmeland er det høyt potensial i 

Årdal og Riskedal, men det er også lommer 

med høyt potensial langs de vestlige 

trasealternativene. 

5.8. Landbruk 

Traseene ligger i sin helhet i jordbruksregionen 

Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag. 

Landskapet veksler mellom jordbruksarealer, 

skogbruksarealer, skogarealer som ikke er i 
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aktiv drift og heiområder med tynt jordsmonn 

eller bart fjell. I tillegg går traseene over 

grisgrendt eller tettere bebyggelse i Årdal og 

flere mindre bygder. Verken jord- eller 

skogbruksarealene består av store teiger, eller 

er så homogene og lettbrukte at det er 

hensiktsmessig med store og tunge maskiner. 

Skogarealene veksler også på relativt liten skala 

mellom skog som er gjenvekstskog i 

kystlynghei eller i tidligere beitearealer, plantet 

skog, og mellom lauvskog, barskog og 

blandingsskoger. 

 

Jordbruksarealene veksler på relativt liten skala 

mellom fulldyrka, overflatedyrka og 

innmarksbeiter og også med annen type 

arealer. Flere steder er arealer med 

innmarksbeite i dag sterkt preget av gjenvekst. 

Innmarksbeiter kan i tillegg ligge enda mer 

spredt fra annen jordbruksmark. Langs de ulike 

traseene er det stor variasjon i lengde 

jordbruksmark som vil berøres av linjeføringen. 

De viktigste jordbruksområdene langs traseen 

er Bjørheimsbygd, Holtaheia, Veland, Nessa, 

Staurland, Flathetland, Riskadal, Ingvaldstad, 

Bjørka og Årdal. Vurdert i et nasjonalt 

perspektiv er jordbruksarealene små og gis 

høyst stor mot middels verdi. 

 

Generelt sett vil kraftledninger over 

jordbruksmark ha liten betydning for utnyttelse 

av dyrka mark. De vesentligste ulempene er 

knyttet til direkte arealbeslag ved 

mastepunkter og driftsmessige ulemper ved 

mastepunktene ved at de beslaglegger areal og 

gir arronderingsulemper. Høyde på 

landbruksmaskiner ses ikke på som 

problematisk i forbindelse med drift. Vanning 

med rent vann i vanningsanlegg kan normalt 

foregå uten fare under høyspentledninger. På 

grunn av fare for gnistutladning og antennelse, 

advares det mot fylling av drivstoff under 

større kraftledninger. 

 

Bygging av master og trekking av ledning vil 

kunne gi driftsforstyrrelser ved at 

jordbruksmark kan bli satt ut av drift for en 

periode. Påvirkningen er forbigående og av 

kort varighet, og ulike avbøtende hensyn bør 

kunne tas i forbindelse med bondens drift av 

berørte teiger. 

 

I forbindelse med aktiv landbruksdrift på 

vår/sommer må det likevel medregnes 

midlertidige driftsulemper. Oppsett av 

høyspentmaster m.m. vil føre til at 

anleggsarbeidere, tunge kjøretøy med mer, 

beslaglegger deler av jordbruksjorda i 

byggefasen, og i så måte kan hindre bonden i å 

drifte jordet på ønsket tidspunkt. Dette vil være 

en forbigående og kortvarig ulempe som 

forflytter seg langs traseen i løpet av 

anleggsperioden. Etter endt anleggsperiode vil 

ikke denne påvirkningen være til stede. 

Påvirkningen vurderes som noe forringende. 

 

Forstyrrelser av dyr på innmarksbeite i 

anleggsfasen vil også bare ha lokal og kortvarig 

effekt og dyrene kan søke til uforstyrrede 

områder. Påvirkningen vurderes derfor som 

ubetydelig.  

 

Beslaglagt areal i forbindelse med 

mastepunkter er faktisk tapt areal for 

jordbruksformål. I fulldyrka mark vil faktisk 

tapt areal i tillegg være større enn det arealet 

som dekkes av mastepunktet, da en ikke vil 

komme helt inntil med maskiner o.l., og det vil 

dermed oppstå ubrukte kantsoner. På fulldyrka 

mark bruks gjødslingsmetoder som ikke 

kommer i konflikt med kraftledningen, og 

påvirkningen av linjeføringen blir derfor liten. 

Mastepunkter i fulldyrka mark vil likevel føre 

til driftshindringer og noen ulemper for effektiv 

drift ved såing, gjødsling og høsting. 

Påvirkningen vurderes å gi noe forringet 

forhold i fulldyrka mark.  

 

På grunn av fare for overslag vil kraftledninger 

gi restriksjoner på spredning av gjødsel og gylle 

fra gjødselkanon. Verken gjødselsvogn eller 

gylle må komme nærmere strømførende linjer 

enn 4 m, og det må opereres med gode 

sikkerhetsmarginer. For innmarksbeiter kan 

kraftledningstraseen i noen tilfeller medføre at 

areal utover det som blir direkte beslaglagt ved 

mastepunkter, får endret driftsmuligheter med 

hensyn til hvordan gjødsel kan spres. Å måtte 
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spre gjødsla på en alternativ måte, kan være et 

hinder for effektiv drift.  

 

I Rogaland er det en lang tradisjon for å 

godkjenne innmarksbeite som spredeareal for 

husdyrgjødsel. Dette har vært en nødvendighet 

i Rogaland, ettersom det er mange gårdsbruk 

med dyrehold og begrensede arealer med 

fulldyrket jord. Forskrift om Gjødselvarer mv. 

av organisk opphav legger føringer for hvor 

stort areal en må disponere til gjødselspredning 

utfra antall dyr på bruket. I Rogaland kan ikke 

areal under høyspentledning godkjennes som 

spredeareal og derfor kan en ny kraftledning få 

som konsekvens at enkelte gårdsbruk må 

redusere antall dyr eller leie spredeareal. De 

ulike traseene går i varierende grad gjennom 

både godkjente spredearealer og 

innmarksbeiter som potensielt kan bli godkjent 

for dette formålet. Flest godkjente 

spredearealer langs trasealternativene finnes 

mellom Årdalsfjorden og nordover forbi 

Nessavatnet og øst for Hetlandsvatnet mot 

Bjørka. Her er nesten alt av innmarksbeiter i 

trasé 1.0 allerede godkjent som spredeareal. 

Ved Bjørka, Riskadal og Ingvaldstad er det også 

en del innmarksbeiter som er godkjente 

spredearealer. 

 

I innmarksbeiter vil tap av areal være tilnærmet 

lik faktisk areal for mastepunkter siden dyrene 

kan beite helt inntil mastepunktet. 

Innmarksbeiter kan fortsatt brukes til beite og i 

praksis vil dette arealet fortsatt være nyttbart 

areal, foruten begrensninger og/eller ulemper 

for driften med hensyn på gjødsling og 

godkjent spredeareal. Innmarksbeiter vurderes 

å bli noe forringet av at det etableres 

kraftledninger. 

 

I forbindelse med annet jordbruk, vil en 

kraftledning føre til krav om varslingsplikt og 

ekstra sikkerhetstiltak før tiltak iverksettes i 

nærheten av disse. Lyse har laget en egen 

brosjyre som informerer om graving i nærheten 

av sine anlegg. Brosjyren finnes på Lyse Elnett 

sin nettside 

(https://www.lysenett.no/byggeoggrave). 

Dersom det skal foretas graving eller sprenging 

i nærheten av elektriske anlegg, eller det skal 

benyttes maskin eller redskap nærmere 

høyspentledninger enn 30 m, skal Lyse varsles. 

Arbeid nær elektriske anlegg skal ikke 

iverksettes før en har bestilt en “gravemelding”, 

“påvisning” eller “Nær-ved”-avtale og fått 

disse godkjent. Foreskrevne sikkerhetstiltak må 

også være utført på forhånd. Arbeid ved 

anleggene skjer på eget ansvar. 

 

Bruk av satelitteknologi blir i dag vanligere og 

vanligere, også i landbruket. Basert på dette har 

det vært stilt spørsmål ved om kraftledninger 

kan påvirke GPS signaler. Forskning på 

tematikken viser til liten eller ingen påvist 

interferens fra høyspentledninger og de 

elektromagnetiske felt disse utstråler. Eventuell 

påvirkning vil komme fra selve mastene og 

linjene som en bygningsmasse, på lik linje med 

trær og større bygninger som hindrer GPS 

signal å nå mottaker. Det må derfor legges til 

grunn at dette trolig vil være en marginal 

problemstilling. 

 

En transformatorstasjon vil medføre et 

permanent arealbeslag, der stasjonsområdet 

med tilhørende anlegg ikke vil kunne benyttes 

til drift i etterkant. 

5.8.1. Jordbruk 

Alle steder der kraftledningen vil gå over 

jordbruksområder vil det kunne bli noe negativ 

konsekvens for jordbruket. Størst negativ 

konsekvens blir det dersom det må etableres 

mastepunkter i fulldyrka mark og der kraftlinja 

krysser innmarksbeite som er godkjent 

spredeareal. Disse traseene får konsekvensen 

noe miljøskade. Unntaket er trasé 1.0 

Årdalsfjorden - Ingvaldstad som får noe - 

betydelig miljøskade fordi det her er større grad 

av påvirkning på grunn av lange strekninger 

med fulldyrka mark og godkjente 

spredearealer. 

 

Generelt er det det alternativ 2.0 fra Dalen til 

Paddevatnet, og de østlige traseene fra 

Ingvaldstad og nordover som gir minst negativ 

konsekvens.  

 

Det er partiet i midten som har størst negativ 

konsekvens for jordbruk basert på at det samlet 

https://www.lysenett.no/byggeoggrave/
https://www.lysenett.no/byggeoggrave/
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sett er lengst strekning med berørt 

jordbruksmark som får konsekvensen noe 

miljøskade. Traseene dette gjelder er 1.0 fra 

Nessa til Bjørka og traseene i Årdal.  

5.8.2. Skogbruk  

Alle ledningstraseene går gjennom 

skogområder, men i et nasjonalt perspektiv er 

dette likevel ikke store skogbruksområder. Det 

meste er tilvokst med lauvskog, furuskog eller 

blandingsskog (lauvtrær og bartrær). De fleste 

skogområdene er også relativt små arealer på 

overgangen mellom jordbruksarealer og 

grunnlendt fjell, eller mellom teiger i 

jordbrukslandskapet, veier og bebyggelse. 

Trolig er noe av skogen fra gammelt av 

kystlynghei, boreal hei eller annen beitemark 

som har vokst igjen. Mange skogområder 

driftes ikke og er i denne sammenhengen 

vurdert å ha ubetydelig verdi for skogbruket. 

Noen arealer er likevel tilplantet med gran, 

hovedsakelig sitkagran, furu eller lerk. 

Boniteten i denne produksjonsskogen varierer 

fra høy til svært høy. Også andre skoger enn det 

som er karakterisert som produksjonsskog kan 

være plantet og eller ha høy eller svært høy 

bonitet, men består i stor grad av lauvskog eller 

lauvdominert blandingsskog. Dette er skog 

med mindre bruksverdi og økonomisk verdi.  

 

Skogbruksarealene som berøres er 

gjennomgående mindre teiger med 

produksjonsskog. Mest sammenhengende skog 

på høy eller svært høy bonitet finnes nord for 

Årdalsfjorden og langs de vestligste 

trasealternativene mot Hjelmeland. Mye av 

denne skogen er lauvdominert og regnes derfor 

ikke som skog med aktiv skogsdrift. 

 

De viktigste skogbruksområdene langs traseen 

er på Krokarheia og i Daladalen like nord og 

nordøst for Dalen, over Svadbergfjellet sør for 

Årdal, på Svadberg i Årdal, Staurland, 

Flathetland, Riskadal og åsene mellom 

Riskadalsvatnet, Hetlandsvatnet og 

Nessavatnet. 

 

Bygging av master og trekking av kraftledning 

i skog vil gi inngrep i form av kjørespor med 

tunge maskiner og hogst av skog for å komme 

fram til linjetraseen. 

 

Etablering av kraftledningstraseen vil gi et 

ryddebelte på ca. 30 m gjennom 

skogbruksområdene og tilsvarende tap av 

produksjonsskog. I skoghellinger og ved lange 

spenn, kan ryddebeltet bli noe større enn 30 

meter, men kan også bli mindre dersom 

ledningene går høyt over skogen.  

 

I forhold til lengden, er de strekningene som 

berører høyproduktiv produksjonsskog svært 

begrenset. Trasealternativ 1.1 fra Dalen, med 

trasé 1.0 videre til Hjelmeland er ca. 28 km lang. 

Langs denne traseen er det grovt estimert 2 km 

produksjonsskog, fordelt på mange korte 

strekninger. Arealtapet her vil da være ca. 60 

dekar tapt produksjonsskog. I tillegg bør det 

bemerkes at det i mange av skogene ofte inngår 

noe lauvskog og stedvis er skogen nokså 

glissen. Påvirkningen av skogbruksområdet 

vurderes derfor generelt som noe forringet. Der 

en skogteig blir betydelig redusert av traseen 

med ryddebeltet, kunne en satt en større 

negativ påvirkning, men da er skogteigen så 

liten at den vil ha svært liten verdi.  
 

Påvirkningen sammenholdt med verdien til 

produksjonsskogen langs traseen gir 

konsekvensen noe miljøskade for skogbruk 

langs traseen. Det er liten variasjon i 

konsekvensen for de ulike traseene. Fordi hver 

av skogbruksarealene ofte er små, kan 

inngrepet likevel utgjøre en opplevd større 

forringelse for en enkelt liten 

produksjonsskogsteig enn for en større.  

 

De fleste, og største, skogbruksarealene som får 

konsekvensen noe miljøskade, ligger mellom 

Årdalsfjorden og Bjørka, i tillegg til i Årdal og 

langs trasé 1.0 og 2.0 ut fra Dalen 

transformatorstasjon. 

5.8.3. Oppsummering 

Tabell 5.9 gir en sammenstilling av vurderte 

traseer i forhold til verdi, påvirkning og 

konsekvenser for jord- og skogbruk. 
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Tabell 5.9. Sammenstilling av konsekvenser for jordbruk og skogbruk. 

Trasé  Strekning  Jordbruk Skogbruk Samlet konsekvens K
o

n
se

kv
en

sg
ra

d
 

1.0 Dalen - Krokarheia Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.0  Veland - over Holtavatnet Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.0  Holtavatnet - Årdalsfjorden Ingen Ingen Ingen 0 

1.0  Årdalsfjorden - Ingvaldstad Noe - betydelig 
miljøskade 

Noe miljøskade Noe - betydelig 
miljøskade 

- / - - 

1.0  Ingvaldstad - Sandåsen Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.0  Sandsåsen - Hjelmeland TS alt.1  Ingen Ingen Ingen 0 

1.0  Sandsåsen - Hjelmeland TS alt.2  Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.0  Sandsåsen - Hjelmeland TS alt.3 Ubetydelig Ingen Ubetydelig 0 

1.0.1  Veland - Holtavatnet  Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.0.2  Velandsåsen - Grødheimsmyrane  Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade 0 

1.0.3 Holtavatnet - Paddevatnet Ingen Ingen Ingen 0 

1.0.4 Paddevatnet - Nessa Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.1  Krågåssvingen v/ Ingvaldstad - 
Sandsåsen  

Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.1 Dalen - Grødheimsmyrane Ubetydelig - noe 
miljøskade 

Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.1.Y Sør for Holtavatnet Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.1.Z Vest for Holtavatnet Ingen Ingen Ingen 0 

1.2  Paddevatnet - Svadbergfjellet  Ingen Noe miljøskade Noe miljøskade 0 

1.2  Årdal: Svadbergfjellet - Mælåna  Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2  Mælåna - Riskadal Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2 Riskadal - Sandsåsen Ubetydelig - noe 
miljøskade 

Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2.1  Kolahaugane - Svadbergfjellet  Ingen Ingen Ingen 0 

1.2.2  Kammen - Mele Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.2.3  Svadberg - Melsøyrane  Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.2.4  Årdalsåna  Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2.5  Mælåna - Krågåssvingen v/ Ingvaldstad Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2.6  Riskadal - Ingvaldstad Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.2.7  Riskadal - Krågåsen  Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

1.2.8  Mælåna - Riskadal, over Heståsen Ubetydelig - noe 
miljøskade 

Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2.9  SV for Heståsen - Riskadal Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

1.2.10 N for Riskadal - S for Sandsåsen Ingen Ingen Ingen 0 

2.0  Mælåna - Staurlandstjørna  Ubetydelig - noe 
miljøskade 

Noe miljøskade Noe miljøskade - 

2.0 Dalen - Paddevatnet, over 
Tysdalsvatnet 

Ingen Noe miljøskade Ingen - 

2.1  SV for Heståsen – Staurlandstjørna  Noe miljøskade Noe miljøskade Noe miljøskade - 

 Hjelmeland transformatorstasjon alt. 1 Noe miljøskade Ingen Noe miljøskade - 

 Hjelmeland transformatorstasjon alt. 2 Ingen Ingen Ingen 0 

 Hjelmeland transformatorstasjon alt. 3  Ubetydelig - noe 
miljøskade 

Ingen Ubetydelig - noe 
miljøskade 

0 /- 

 



Desember 2019 

 
Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 

ny Hjelmeland transformatorstasjon 
 

 Konsekvensutredning 

 

  

116 Lyse Elnett AS 

  

 

Det vil ha en viss negativ konsekvens for jord- 

og skogbruk å etablere en ny kraftledning 

mellom Dalen og Hjelmeland. For de fleste 

trasealternativene er konsekvensen vurdert å 

kunne gi noe miljøskade på større eller mindre 

deler av strekningene. Fulldyrka mark, 

innmarksbeiter og spredearealer gir en viss 

negativ konsekvens for jordbruk. For skogbruk 

vurderes konsekvensen lavere fordi det er få og 

korte strekninger med produksjonsskog som 

berøres. For trasealternativ 1.0 fra 

Årdalsfjorden til Ingvaldstad er tiltaket vurdert 

å kunne gi noe - betydelig miljøskade. Dette 

beror på at det her er mye fulldyrka mark og 

godkjente spredearealer som berøres.  

5.9. Elektromagnetiske felt (EMF)  

Det er Direktoratet for Strålevern og 

Atomsikkerhet (www.dsa.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.dsa.no/publikasjon/bolig-naer-

hoeyspenningsanlegg.pdf 

 

Rundt alle elektriske anlegg i drift oppstår det 

lavfrekvente elektromagnetiske felt. Disse 

inndeles i magnetfelt og elektriske felt.  

 

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom 

en ledning og måles i enheten mikrotesla (μT). 

Størrelsen på magnetfeltet avhenger av 

strømstyrken gjennom ledningen eller 

anlegget, avstanden til anlegget og hvordan 

flere feltkilder virker sammen. Magnetfelt øker 

med økt strømstyrke, avtar når avstanden til 

ledningen øker og varierer gjennom døgnet og 

i løpet av året. Magnetfelt trenger gjennom 

vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å 

skjerme. 

 

Elektriske felt er avhengig av spenningen på 

anlegget og måles i volt per meter (V/m). Det er 

et elektrisk felt rundt en spenningssatt ledning 

selv om det ikke går strøm gjennom ledningen. 

Styrken på feltet øker når spenningen i anlegget 

øker. Elektriske felt kan gi knitring fra 

høyspenningsanlegg. Slike felt stoppes effektivt 

av vegger og tak. 

Den vanligste eksponeringen for lavfrekvente 

elektromagnetiske felt i befolkningen kommer 

fra strømnettet. Lavfrekvente 

elektromagnetiske felt er definert som ikke-

ioniserende stråling. Det vil si at de 

elektromagnetiske bølgene har så lav energi at 

de ikke kan flytte 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, og er anerkjent av 

WHO (Verdens helseorganisasjon) og ILO (Den 

internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN). 

Grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet er 

200 μT. Befolkningen vil normalt ikke bli 

eksponert for slike verdier. Retningslinjer og 

grenseverdier for eksponering for elektrisk 

strøm er omtalt i strålevernforskriftens §§ 5 og 

6. Her framgår det at all eksponering av 

mennesker for ikke-ioniserende stråling skal 

holdes så lav som god praksis tilsier. Hensynet 

til vern mot kjente helseeffekter anses som 

oppnådd når grenseverdiene fra ICNIRP 

overholdes. Når dette er sikret, skal vi kunne 

overføre og bruke strøm til alle formål på vanlig 

måte. Kravene til minsteavstand mellom 

kraftledninger og bygg er satt av hensyn til drift 

og sikkerhet på ledningene.  

 

Det er ikke dokumentert noen negative 

helseeffekter ved eksponering for 

elektromagnetiske felt så lenge verdiene er 

lavere enn grenseverdien på 200 μT. Dette 

gjelder for voksne og barn. I dagliglivet vil 

ingen bli eksponert for verdier nær 

grenseverdien. Mye av bekymringen folk har til 

elektromagnetiske felt og høyspenningsanlegg 

http://www.dsa.no/
http://www.dsa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
http://www.dsa.no/publikasjon/bolig-naer-hoeyspenningsanlegg.pdf
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skriver seg fra en amerikansk befolkningsstudie 

fra slutten av 1970-tallet.  

 

Omfattende eksperimentell forskning på celler 

og dyr har ikke avdekket noen sammenheng 

mellom eksponering for lavfrekvente 

magnetfelt og utvikling av kreftsykdom. Dette 

er helt nødvendig for å konkludere med at det 

er en sammenheng. Det er altså ikke dokumen-

tert noen årsakssammenheng mellom 

magnetfelt og barneleukemi, men på grunn av 

at det fremdeles er en vitenskapelig usikkerhet 

kan man ikke fullstendig utelukke en mulig 

sammenheng. På bakgrunn av dette har WHO 

klassifisert lavfrekvente magnetfelt som mulig 

kreftfremkallende. Samme status har for øvrig 

flere vanlige matvarer og nytelsesmidler. 

5.9.1. Beregninger av EMF 

Det er gjort en beregning av de 

elektromagnetiske feltene rundt en ny 

kraftledning. Beregningen er basert på en 

enkeltkursledning med planoppheng, og er 

foretatt ved en gjennomsnittlig 

årsmiddelbelastning på 22 MW. Dette er det 

nivå som forventes etter at Hjelmeland og 

Årdal i sin helhet driftes med den nye 

ledningen (ca. 2030). Det er ikke tatt høyde for 

sumvirkningen mellom eksisterende og nytt 

nett der disse går parallellt, da 

årsmiddelbelastningen i denne 

overgangsperioden vil være fordelt mellom 

eksisterende 50 kV og nytt 132 kV nett. 

 

Beregningen (figur 5.76) viser at utbredelsen av 

elektromagnetisk felt som er over 

utredningsnivået på 0,4 μT vil gå cirka 22 m fra 

senter av traseen. Innenfor utredningsnivået 

ligger det ikke bygninger for permanent 

opphold (boliger, skoler, barnehager, annet). 

Det er derfor ikke vurdert eventuelle avbøtende 

tiltak for å redusere EMF. 

 

Innenfor 50 m fra senter av ledningen, vil det, 

avhengig av trasealternativ, kunne ligge 1 

hytte, 1 hyttetomt og 1 bolig. 
 

 

 
Figur 5.76. Beregning av elektromagnetisk felt ved årsgjennomsnittelig last 22 MW. 

 
5.9.2. Elektriske felt 

Strømnettet i Norge benytter en frekvens på 50 

Hz. Derfor benyttes ofte begrepet nettfrekvente 

eller 50 Hz felt om disse. 50 Hz elektriske felt får 

vi nær nesten enhver gjenstand koblet til 

strømnettet. For en lampe som er slått av, vil det 

elektriske feltet være tilstede så lenge lampen er 

tilkoblet strømnettet. De kraftigste 50 Hz 

elektriske felt som folk flest utsettes for, finner 

vi under store overføringslinjer på strømnettet 
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(300 og 420 kV linjer). 50 Hz elektriske felt i 

vanlige bolighus ligger normalt på ca 1-10 V/m 

i snitt, men variasjonsområdet er gjerne 0,1 - 300 

V/m. Elektriske felt kan lett skjermes og 

elektriske felt inne i boliger nær 

høyspentledninger er derfor sjelden noe 

problem. 

5.10. Støy 

Støy som genereres fra transformatorstasjoner 

og knitring fra kraftledninger (såkalt 

koronastøy) er avhengig av flere forhold, som 

for eksempel spenningsstyrke, belasting og 

dimensjoner på anleggsdeler, terreng og 

værforhold.  

 

Transformatorer er i døgnkontinuerlig drift og 

støyen inneholder rentonekarakter, inkludert 

overtoner av nettfrekvensen. Transformatorene 

blir plassert inne i betongnisjer på 

stasjonsområdet, noe som bidrar til å dempe 

støyen. Mye av støyen er imidlertid lavfrekvent 

og derfor vanskelig å dempe, selv med 

betongvegger. Vifter som brukes i forbindelse 

med kjøling av transformatoranlegget vil også 

bidra til støy til omgivelsene. I områder med 

lavt bakgrunnsstøynivå kan støy fra 

transformatorer oppleves som mer forstyrrende 

enn i områder med høyere bakgrunnsstøy. 

Støyen fra selve transformatorene varierer ikke 

med værforholdene, men utbredelsen av støy til 

omgivelsene er for alle støykilder væravhengig, 

særlig i forhold til vindretning og 

temperaturendringer vertikalt.  

 

Fra luftledninger domineres støybildet av 

koronastøy. Koronastøy skyldes utladinger fra 

overflaten på spenningsførende deler som 

skyldes manglende avrunding av flatene, 

ujevnheter og eventuelle fettrester på 

linjeoverflaten. Når koronautladinger skjer fra 

ledningen til den omgivende luften, kan det 

oppstå knitrende eller fresende lyder. Dette 

inntreffer spesielt ved regn og tåke, men også 

ved snøfall og frost på ledningene. Når 

vanndråper samles på undersiden av 

ledningene, forsterkes det elektriske feltet som 

øker antallet koronautladninger. Ved tørt vær, 

på rene ledninger, er utladingene meget små og 

oppfattes normalt ikke som støy. Koronastøyen 

er størst når ledningene er nye, men reduseres 

over tid. Økende spenning, og minkende 

ledningstverrsnitt øker støyen. I likhet med støy 

fra transformatorer vil støyopplevelsen av 

koronastøy endres etter nivå av bakgrunnsstøy 

man har i området.  

 

Det kan også forekomme glimutladninger fra 

en luftledning. Dette består av utstrålte 

elektromagnetiske støypulser. Dette er først og 

fremst hørbart i regnvær, eller når isolatorene er 

skitne eller har sprekker eller lignende.  

 

Kontaktstøy kan oppstå både ved 

transformatorstasjoner (i hovedsak AIS/ 

utendørsanlegg) og i luftledninger som følge av 

små gnistutladninger som skyldes dårlig 

kontakt i strømførende deler. Støyen kan også 

oppstå hvis fremmedlegemer er til stede på 

strømførende liner. Kontaktstøy opptrer i 

hovedsak ved tørt vær. Ved fuktig vær kan 

kortslutning oppstå. 

 

Det er gjort en vurdering av støy fra de ulike 

planlagte transformatorstasjonene. Som 

grunnlag for støyberegningene er det benyttet 

støydata fra målinger av eksisterende 

støykilder ved en typisk transformatorstasjon.  

 

Kjøling av transformatorene skjer normalt ved 

naturlig ventilasjon gjennom ristene. 

Transformatorene har imidlertid også vifter 

som vil kunne benyttes til kjøling ved behov. 

Viftene vil kobles trinnvis inn alt etter 

belastning på transformator og vil typisk være i 

drift i kalde perioder når strømforbruket er 

størst. Støy fra viftene er ikke tatt med i 

vurderingen. Avhengig av viftestørrelse og 

hastighet kan støynivået i situasjonene når disse 

er i drift øke, muligens med rundt 5 dB. Siden 

viftene kun er i drift i begrensede perioder er 

støyberegningene foretatt uten vifter i drift. I 

beregningene er det ikke tatt hensyn til 

eventuelle skjermingstiltak eller lydfeller for 

ristene. Selve transformatornisjene er også 

antatt å være udempede rom.  
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Det er gjort beregninger av støy fra en ny 

Hjelmeland transformatorstasjon på alle 

lokaliseringsalternativer. Beregningene 

(eksempler vist i figur 5.77 og 5.78) er gjort både 

for AIS- anlegg og for GIS- anlegg, og viser at et 

GIS- anlegg i alternativ 1 vil kunne gi et 

støynivå over målsettingsnivået på 30 dB ved 1 

bolig. Alternativ 2 regnes som det beste 

alternativet med tanke på støy, mens alternativ 

3 er noe bedre enn alternativ 1 ved at det er 

færre boliger som vil få støynivå over 25 dB. 

 

For AIS-alternativene må man i tillegg til 

kontinuerlig støy, som vist i beregningene, ta 

hensyn til maksimalnivå siden alle 

alternativene ligger mindre enn 400 m fra 

støyfølsom bebyggelse. Dette betyr at GIS-

alternativene totalt sett vurderes som 

støymessig best, selv for alternativ 1. For disse 

er det mulig å gjøre tiltak på f.eks. rister eller 

stille strengere krav til støy fra 

transformatorene slik at alle boliger får støynivå 

under målsettingsnivået. 

 

 

 
Figur 5.77. Beregnet støynivå for AIS- anlegg i lokaliseringsalternativ 1. 
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Figur 5.78. Beregnet støynivå for GIS- anlegg i lokaliseringsalternativ 3. 

 
5.11. Naturressurser 

Med naturressurser forstås i dette kapittel 

eventuelle virkninger for grus, løsmasse og 

mineralressurser samt 

drikkevannsforekomster. 

  

Rogaland er det fylket i landet som har den 

største virksomheten knyttet til utvinning av 

mineralske ressurser på land, det vil si 

utvinning av grus, pukk, naturstein, malmer og 

industrimineraler. Arbeidet med Regional plan 

for byggeråstoff i Ryfylke (2013) skulle: 

 

• Gi oversikt over tilgjengelige og 

prioriterte byggeråstoff-ressurser i 

området. 

• Belyse hvordan ressursene kan 

forvaltes best mulig. 

• Sikretilgang på byggeråstoff i et langt 

tidsperspektiv. 

 

Gjennom arbeidet ble det identifisert en rekke 

forekomster av byggeråstoff. En ny 

kraftledning vil kunne berøre et viktig/ meget 

viktig område omtalt i planen: Østerhus 

(Strand kommune). Forekomsten Østerhus er 

en sanduravsetning med flere vannfylte 

dødisgroper. Forekomsten er antatt å inneholde 

store sand- og grusressurser av god kvalitet. 

Det er spor etter flere mindre uttak som ikke 

lenger er i bruk. Arealbruken på forekomsten er 

jordbruk og jordbruksbebyggelse. Forekomsten 

inneholder masser som egner seg for knusing 

og er en viktig ressurs i dette området. 

Regionalplanen viser til at det ikke bør foretas 

omdisponering av arealbruken som hindrer 

framtidig utnyttelse av disse viktige ressursene. 

Det er tre aktive mindre uttaksområder. 

 

I tillegg er det registrert lokalt viktige 

grusforekomster på Leitet/ Krokarheia (Strand 

kommune), samt i Årdal, Riskadal, Flathetland 

og på Børkja (Hjelmeland kommune). 

 

De ulike trasealternativene vil i liten grad 

påvirke eksisterende drift av forekomstene, 

men kan potensielt komme i konflikt med at 

utnyttelse av nye forekomster. Spesielt gjelder 
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dette trasealternativ 1.1 over forekomsten på 

Østerhus. Også de lokalt viktige forekomstene 

på Leitet/ Krokarheia (trasealternativ 1.0 og 1.1) 

samt i Årdal (trasealternativ 1.2, 1.2.2, 1.2.3 og 

1.2.4), Riskadal (trasealternativ 1.2) og 

Flathetland (trasealternativ 1.0) kan påvirkes. 

Konfliktgraden med områder allerede avsatt i 

gjeldende planer er nærmere omtalt i kap. 6. 

 

Tiltaket vil ikke berøre nedslagsfelt for 

drikkevann i Strand kommune. I Hjelmeland 

kommune vil alternativ 1.2 og 1.2.10 berøre 

nedslagsfeltet til Valavatnet (råvannskilde for 

Hauskje vannverk), som er avsatt i plan som 

sikringssone nedslasgfelt drikkevatn. Innenfor 

dette området må anleggsarbeidene tilpasses 

for å hindre avrenning til vassdrag. Samtidig 

må tiltak iverksettes for å hindre avrenning av 

eventuell forurensing fra anleggsmaskiner til 

vassdraget. I driftsfasen forventes ikke 

konsekvenser for vassdraget ved 

tilstedeværelse av en luftledning gjennom 

området. Det er ikke gjort en fullstendig 

kartlegging av eventuelle drikkevanns- eller 

grunnvannsbrønner eller andre private 

vannkilder langs de ulike traseene. En eventuell 

forekomst av slike vil hensyntas i den videre 

planlegging av masteplassering og 

anleggsarbeider, og det forventes ikke negative 

konsekvenser for eventuelle slike forekomster.  

5.12. Forurensing og avfall 

Utover eventuell oljelekkasje fra 

transformatorstasjon eller eventuelle 

uhellsutslipp fra kjøretøy, vil det ikke genereres 

grunnforurensning under drift av ledningsnett 

eller transformatorstasjoner. Overvannsnett vil 

være mulige spredningsveier fra 

stasjonsområdet til omkringliggende grunn og 

resipienter. For alle nye transformatorstasjoner 

vil det installeres nødvendige anlegg som 

reduserer risiko for slik avrenning, bl.a. i form 

av tett oljegrube under transformatorene. For 

kraftledninger vil forurensningsfaren i 

driftsfasen være marginal. 

 

Nye 132 kV GIS koblingsanlegg vil være isolert 

med SF6 gass. Svovelhexafluorid (SF6) er en 

klimagass med en estimert virkning ca. 23 000 

ganger kraftigere enn CO2. Gassen er svært lite 

reaktiv, og brukes som isolasjon mellom 

strømførende faser i tekniske løsninger, hvor 

det er behov for å minimere avstanden mellom 

fasene. Gassen inngår i gassisolerte 

komponenter, der brytere og 

måletransformatorer er innkapslet og fylt med 

SF6. På grunn av gassens egenskaper som sterk 

klimagass er det stor oppmerksomhet rundt 

bruken av SF6. Bransjen har inngått i et 

forpliktende samarbeid om oppbevaring og 

håndtering av SF6 gass, og erfaringstall viser at 

lekkasje og svinn er redusert til ca. 0,3% av 

gassbeholdningen i året. SF6 gass er tyngre enn 

luft og vil ved lekkasje kunne fortrenge luft og 

medføre fare for kvelning. Spaltningsprodukter 

etter lysbue eller gnistutladning i gassen er 

giftige. Det pågår en stadig utvikling på dette 

området, og rom for GIS anlegg vil utformes og 

tilrettelegges for en eventuell fremtidig 

utskifting til en mer miljøvennlig isolasjonsgass 

når dette blir tilgjengelig på markedet. 

 

Forurensningspotensialet vil først og fremst 

være knyttet til aktivitetene under 

anleggsperioden. Anleggsaktiviteter vil bl.a. 

kunne generere partikkelholdig vann fra 

anleggsplassen som kan føre til skade på 

resipienter nedstrøms ved direkte avrenning 

eller utslipp. Uavhengig av lokalitetens verdi 

skal arbeidene planlegges slik at ikke fører til 

miljøbelastning i form av utslipp eller 

spredning av forurensning. For byggeperioden 

vil det gjennom behandling av MTA- planen 

synliggjøres tiltak for å forhindre og håndtere 

avrenning og eventuelle uhellsutslipp. 

 

Avfall fra byggeperioden vil sorteres og 

sluttbehandles iht. etablerte 

innsamlingsordninger for avfall i regionen. 

5.13. 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 
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vanligste formen for merking er å benytte 

signalfargede master og flymarkører på linene.  

 

For de traseene som er konsekvensutredet 

vurderes følgende spenn å være merkepliktige 

ihht. Forskrift om merking av luftfarthinder: 

 

• Alternativ 2.0 – Kryssing av Tysdalsvatnet 

• Alternativ 1.0 og 1.04 – Spenn over 

Hinnaskardet 

• Alternativ 1.0 – Kryssing av Årdalsfjorden 

• Alternativ 1.0 – Nessa (kun toppline) 

• Alternativ 1.0.4 – Kryssing av 

Årdalsfjorden 

 

Etter at tiltaket er bygget vil mastepunkter og 

høyder meldes inn til Nasjonalt register over 

luftfartshindre (NRL). 

5.14. Øvrig infrastruktur 

Nye kraftledninger vil kunne måtte krysse eller 

parallellføres med eksisterende infrastruktur 

som kraftlinjer, vei, vann, avløp og telekabler. 

Det vil bli gjennomført nødvendige tiltak for å 

holde støy og induserte spenninger innenfor 

akseptable nivåer når det gjelder telekabler. 

Optiske fiberkabler påvirkes ikke. Avtaler om 

kryssing og parallellføring vil avklares 

nærmere med den enkelte anleggseier.  

 

Ledningen vil ikke påvirke datautstyr. 

Dataskjermer med billedrør kan bli utsatt for 

flimmer ved nærføring av ledningen. LCD 

skjermer påvirkes ikke av feltene fra ledningen. 

Det er ikke kjent at kraftledninger representerer 

en ulempe for nødnettet. 

5.15. Virkninger for samfunn 

Selv om investeringene i en ny 

transformatorstasjon og en ny kraftledning vil 

være betydelig, forventes likevel kun en 

begrenset lokal sysselsettingseffekt av 

utbyggingen. Dette skyldes at arbeidene med 

masterigging og legging av kabler, samt andre 

elkraft-installasjoner, foretas av spesialister. 

Disse arbeidene vil med stor sannsynlighet bli 

utført av større nasjonale eller internasjonale 

entreprenører. En viss positiv lokal 

sysselsettingseffekt forventes likevel, særlig i 

forbindelse med:  

 

• Bygg og anlegg  

• Skogrydding  

• Etablering av riggplasser og utbedring av 

adkomstveier 

• Overnatting – og servicevirksomhet 

 

Kapasiteten til å utføre arbeider innenfor de 

ovenfor nevnte aktivitetene ansees som god i de 

berørte kommunene.  

 

I driftsfasen vil tiltaket medføre en marginal 

endring i aktivitet innen drift og vedlikehold 

sammenliknet med i dag. Virkningene på lokal 

næringsvirksomhet og sysselsetting i 

driftsfasen antas å bli ubetydelige. 
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6. Forholdet til andre offentlige og private interessenter og 
arealbruksplaner 

 
6.1. Innvirkning på private interesser 

Lyse Elnett har generelle erstatningsprinsipper 

som kommer til anvendelse i denne typen 

saker. Erstatninger utbetales som en 

engangserstatning, og skal i utgangspunktet 

tilsvare det varige økonomiske tapet som 

eiendommen påføres ved utbygging.  

 

Lyse Elnett vil erverve eiendomsrett for tomt til 

ny transformatorstasjon. I lednings- og 

jordkabeltraseer beholder grunneier 

eiendomsretten, men det erverves en rett til å 

bygge, drive og vedlikeholde anleggene.  

 

Lyse Elnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige 

avtaler med alle berørte parter. Blir man enige 

om en avtale vil denne bli tinglyst. Dersom 

saken ikke fører fram, vil saken gå til rettslig 

skjønn. Det omsøkes normalt en 

ekspropriasjonstillatelse som del av en søknad 

om anleggskonsesjon. 

6.2. Verneplaner 

Trasealternativene vil ikke medføre direkte 

inngrep i området allerede vernet etter 

naturmangfoldloven. Ulike trasealternativer 

for 132 kV Dalen-Hjelmeland kan berøre to 

områder som er foreslått vernet etter 

naturmangfoldloven. Dette gjelder 

trasealternativ 2.0 som vil berøre foreslåtte 

Preikestolen nasjonalpark, samt trasealternativ 

1.2 og 1.2.10 som vil berøre foreslåtte Valemyr 

naturreservat. Ingen trasealternativer vil berøre 

vassdrag som er vernet etter Verneplan for 

vassdrag. 

 

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 ligger et slikt område sentralt i områdene 

mellom Tysdalsvatnet og Liarvatnet (Strand og 

Hjelmeland kommuner). Området strekker seg 

fra Litlekrossen via Langabergdalen og 

Terneheia mot Tysdalsheia. Dette er en utløper 

av et større område som strekker seg østover i 

heiområdene. Trasealternativ 2.0 vil krysse 

dette området, og bryte det opp slik at et 

mindre område vil bli liggende igjen mot vest.  

 

Et annet slikt område ligger på nordsiden av 

Tysdalsvatnet, fra Lauvåsen via Almåsen og 

ned mot Årdalsfjorden. Utstrekningen av 

området er delvis avgrenset av eksisterende 50 

kV kraftledning mot nord. Trasealternativ 2.0 

vil krysse dette området, og bryte det opp i to 

mindre deler. Trasealternativ 1.0 vil gå sør og 

øst for eksisterende ledning, og medføre at 

deler av området vil få noe mindre utstrekning 

mot nord. Trasealternativ 1.2 vil fra 

Paddevatnet bryte tvers gjennom området. Kun 

en mindre del vil gjenstå nord for ledningen, og 

området vil samlet sett bli vesentlig redusert i 

størrelse.  

 

I Hjelmeland ligger et mindre område øst for 

Valavatnet, fra Hesthei mot Middagsåsen. 

Trasealternativ 1.2.10 vil marginalt kunne 

påvirke utstrekningen av dette området i 

nordvest. 

6.3. Kommuneplaner 

Følgende planstatus gjelder for berørte 

områder:  

 
Strand kommune: 
I gjeldende kommuneplan (2012-2022, 

arealdelen senest revidert 2019) for Strand 

kommune er de ulike traseer for en ny 132 kV 

forbindelse i hovedsak avsatt som LNFR 

(Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift). Stasjonsområdet på Dalen er avsatt til 

formål tjenesteyting.  

 

Alle trasealternativer vil flere steder berøre 

områder avsatt som hensynssone – faresone 

steinsprang/ flomfare/ høyspent.  

 



Desember 2019 

 
Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland samt 

ny Hjelmeland transformatorstasjon 
 

 Konsekvensutredning 

 

  

124 Lyse Elnett AS 

  

 

Trasealternativ 2.0 vil ved Dalavatnet krysse et 

område avsatt til råstoffutvinning (R11, Dalen). 

Ledningstraseen vil krysse gjennom området. 

 

Trasealternativ 1.0 vil ved Leite krysse et 

område avsatt til idrettsanlegg (skytebane). Det 

anses å være mulig å føre en ny ledning forbi 

dette området uten å komme i konflikt med 

virksomheten som drives ved anlegget. 

 

Videre vil trasealternativ 1.0 krysse en 

hensynssone sikringssone nedslagsfelt 

drikkevann/ kanal. Kryssingen vil skje av 

utgående forsyningsledning fra Krokaheia 

vannverk, og anses å være mulig å gjennomføre 

uten vesentlig konflikt.  

 

Trasealternativ 1.0 vil ved Østerhusvatnet 

kunne berøre et område avsatt til 

råstoffutvinning (R5, Holane). Ledningstraseen 

vil gå i ytterkant av dette området. Ved 

kryssing av Floen vil trasealternativet gå 

gjennom en hensynssone – angitt hensynssone 

strandsone vassdrag, og delvis også berøre et 

område avsatt til naturområde/grønnstruktur. 

 

Ved Holtaheia vil trasealternativene 1.1.Y og 1.1 

begge berøre områder avsatt som hensynssone 

båndleggingssone – båndlegging etter lov om 

kulturminner.  

 

Trasealternativ 1.0.2 vil berøre et område avsatt 

til fremtidig råstoffutvinning (R2, Holtavatnet). 

Ledningstraseen vil krysse gjennom området. 

 
Hjelmeland kommune: 
I gjeldende kommuneplan (2019-2031) for 

Hjelmeland kommune er alle trasealternativer i 

all hovedsak avsatt som LNFR (Landbruks-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift).  

 

Kommunen har avsatt hensynssoner faresone – 

flomfare. Alle trasealternativer via Årdal (1.2, 

1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4) vil krysse en slik 

hensynssone rundt Årdalselva.  

 

Trasealternativene 1.2, 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4 vil 

ved kryssingen av Årdal kunne komme i 

konflikt med ulike arealkategorier avsatt i 

kommuneplanen. Dette gjelder bl.a. areal til en 

ny rv. 13, samt arealer for næringsbebyggelse, 

R104 og råstoffutvinning (RS 9 og 10).  

 

Etter Årdal, vil trasealternativ 1.2 krysse nær 

Mæle bru (K4), som er et nyere tids 

kulturminne avsatt i planen som hensynssone 

bevaring kulturmiljø. Trasealternativ 1.2 vil 

videre berøre et område på Riskadal angitt som 

hensynssone bevaring av naturmiljø (N18). 

Trasealternativ 1.2 og 1.2.10 vil krysse gjennom 

et større område avsatt som hensynssone 

infrastruktursone (B020) rundt 

drikkevannskilden Valavatn. 

 

Trasealternativ 1.2.6 og 1.2.7 vil krysse gjennom 

et område som er avsatt som hensynssone 

båndlagt etter lov om kulturminner (B016). 

 

Trasealternativ 1.0 vil, ved Bedfjellet, tangere 

område R120 (Longhammarneset II), hvor 

byggegrensene fremgår av kommuneplanen. 

Trasealternativet vil ikke krysse området som 

er avsatt i planen. Trasealternativ 1.0 vil, ved 

Nessa, krysse området R134 (Nessavatnet 

hyttefelt + småbåthamn), hvor byggegrensene 

fremgår av kommuneplanen. Trasealternativet 

vil ikke berøre områder avsatt til 

hyttebebyggelse i planen. 

 

På Nessa vil trasealternativ 1.0 krysse gjennom 

et område avsatt som fremtidig industriområde 

(I8). En ny kraftledning vil påvirke mulighetene 

for å utnytte dette området. Eksisterende 50 kV 

kraftledning berører dette området i dag.  

 

En ny Hjelmeland stasjon vil i alternativ 3 

lokaliseres på et område avsatt til industri i 

kommuneplanen (I6).  

6.4. Regionale og private planer 

6.4.1. Regionale planer  

Det foreligger en rekke regionale planer i 

området som vil bli berørt av tiltaket. Regional 

plan for Ryfylke 2017 – 2030 ble vedtatt i 2016. 

Planen har som formål å legge til rette for vekst 

og utvikling i Ryfylke. Tiltaket vil ikke påvirke 

gjennomføring av planen negativt.  
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Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 

2017-2024 ble vedtatt i 2017. Omsøkte traseer vil 

berøre områder registrert som vakre 

landskapsområder ved Hetlandsvatnet og 

marginalt i ytterkant av et tilsvarende område 

rundt Hjelmelandsvågen. Begge disse 

områdene er vurdert å ha middels verdi. 

Tiltaket vil også berøre et større, 

sammenhengende naturområde på nordsiden 

av Tysdalsvatnet, fra Lauvåsen via Almåsen og 

ned mot Årdalsfjorden. Utstrekningen av 

området er delvis avgrenset av eksisterende 50 

kV kraftledning mot nord. Trasealternativ 1.0 

vil gå sør og øst for eksisterende ledning, og 

medføre at deler av området vil få noe mindre 

utstrekning mot nord. 

 

Gjennom arbeidet med Regionalplan for 

byggeråstoff i Ryfylke (2013) ble det identifisert 

en rekke forekomster av byggeråstoff. En ny 

kraftledning vil kunne berøre et viktig/ meget 

viktig område omtalt i planen: Østerhus 

(Strand kommune). Forekomsten Østerhus er 

en sanduravsetning med flere vannfylte 

dødisgroper. Forekomsten er antatt å inneholde 

store sand- og grusressurser av god kvalitet. 

Det er spor etter flere mindre uttak som ikke 

lenger er i bruk. Arealbruken på forekomsten er 

jordbruk og jordbruksbebyggelse. Forekomsten 

inneholder masser som egner seg for knusing 

og er en viktig ressurs i dette området. 

Regionalplanen viser til at det ikke bør foretas 

omdisponering av arealbruken som hindrer 

framtidig utnyttelse av disse viktige ressursene. 

Det er tre aktive mindre uttaksområder. Det 

tillegg er det registrert flere lokalt viktige 

grusforekomster i området. De ulike 

trasealternativene vil i liten grad påvirke 

eksisterende drift av forekomstene, men kan 

potensielt komme i konflikt med at utnyttelse 

av nye forekomster. Spesielt gjelder dette 

trasealternativ 1.1 over forekomsten på 

Østerhus. Også de lokalt viktige forekomstene 

på Leitet/ Krokarheia (trasealternativ 1.0 og 1.1) 

samt i Årdal (trasealternativ 1.2, 1.2.2, 1.2.3 og 

1.2.4), Riskadal (trasealternativ 1.2) og 

Flathetland (trasealternativ 1.0) kan påvirkes.  

 

 

Gjennom Fylkesdelplan for vindkraft (2009) ble 

det gjort en helhetlig vurdering av i hvilken 

grad ulike områder egnet seg for utbygging av 

vindkraft. Tiltaket berører ikke «ja» og 

«kanskje» områder i denne planen.  

 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Rogaland, med tilhørende tiltaksprogram og 

handlingsprogram, ble godkjent i 

Fylkestingene i Rogaland, Aust-Agder, 

Hordaland, Telemark og Vest-Agder høsten 

2015. Planen ble deretter endelig godkjent av 

Klima- og miljødepartementet i juli 2016. 

Hensikten med planen er å sikre en bærekraftig 

vannforvaltning i et langsiktig perspektiv i tråd 

med vannforskriften og EUs 

vannrammedirektiv. I tilknytning til planen 

foreligger også et regionalt tiltaksprogram samt 

et handlingsprogram. Gjennomføring av 

tiltaket vil ikke være i strid med planen. 

 

Det foreligger også flere planer for ulike 

infrastrukturtiltak i området. Blant de som kan 

medføre behov for koordinering mellom 

prosjektene er bl.a. planene fra Statens 

Vegvesen knyttet til utbedringstiltak og 

nybygging av deler av rv. 13. 

6.4.2. Private planer 

Dalen transformatorstasjon omfattes av en 

eldre reguleringsplan for «Kraftlinje Dalen trafo 

– Jonsokberget, Jørpeland», godkjent i 1990. 

Gjennomføring av omsøkte tiltak skjer ikke iht. 

plan- og bygningsloven, men vil uansett ikke 

være i strid med reguleringsbestemmelsene i 

planen. 

 

Det er nylig igangsatt reguleringsarbeid for 

«Grødem steinbrot», i området øst for 

Holtavatnet. Planen omfatter arealer på begge 

sider av den eksisterende 50 kV kraftledningen 

Veland – Hjelmeland, og vil også berøres av 

trasealternativene 1.0 og 1.0.3 over Holtavatnet. 

Lyse Elnett har gitt høringsinnspill til 

oppstartsvarselet.  

 

Sør for Årdalsfjorden berører eksisterende 

fjordspenn en eldre reguleringsplan for «Døvik 

gnr.66 bnr.2», godkjent i 1984. Formålet med 

planen er å tilrettelegge for hyttebygging i 
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området. Begge de omsøkte fjordkryssingene, 

både i alternativ 1.0 og alternativ 1.03/1.0.4, vil 

berøre planområdet. Det anses imidlertid mulig 

å gjennomføre begge alternativene uten å 

komme i strid med formålet i planen. 

 

Nord for Årdalsfjorden vil trasealternativ 1.0 

kunne berøre reguleringsplan R120 «1427 

Longhammarneset, Nessa». Plangrensen går 

her ca. 15 m fra senter av traseen. Mer detaljerte 

vurderinger må gjøres for å vurdere 

mulighetene for å utnytte tomt helt nordvest i 

det regulerte området.  

 

Nord for Nessavatnet ligger reguleringsplan 

R134 «142-1 Nessavatnet hyttefelt». 

Trasealternativ 1.0 vil gå gjennom dette 

området, på tilsvarende måte som eksisterende 

50 kV kraftledning Veland – Hjelmeland og 

høyspent distribusjonsnett. Selv om traseen 

krysser det regulerte området, så vil ikke 

områder avsatt til hytter bli berørt. Avstanden 

fra traseen til slikt areal er mer enn 60 meter.  

 

Ved Krågåssvingen foreligger reguleringsplan 

R159 «Rv. 13 Hetlandsvingen – 

Utbedringstiltak». Både trasealternativ 1.0 og 

1.1 vil her gå nær området, men 

reguleringsplanen berøres ikke direkte av 

trasealternativene. 

 

Trasealternativene 1.2.3 og 1.2.4 vil gjennom 

Årdal begge berøre reguleringsplan R104 

«Svadberg industriområde», og kan medføre 

begrensninger i utnyttelsen av området. 

Trasealternativ 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4 vil i Årdal 

marginalt berøre R94 «Mælsøyrane». Det antas 

her som mulig å kunne tilpasse traseen og den 

eksisterende virksomhetene på området slik at 

konflikt kan unngås.  

 

Trasealternativ 2.0 vil ved Krossfjellet krysse et 

område regulert til «Dalen sandtak». Det pågår 

for tiden detaljregulering av området gjennom 

planarbeid for «Dalen steinbrudd». En trase 

gjennom området forventes å kunne 

vanskeliggjøre utnyttelse av forekomsten. 

 

Trasealternativ 2.0 vil også kunne berøre 

randsonen av reguleringsplan «Tibergstrand, 

hytter ved Liarvatnet». Traseen vil ikke gå 

gjennom områder avsatt til hytter i planen. 
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8.  Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
Konsekvensvurderingene legger generelt ikke 

til grunn at det skal gjennomføres spesifikke 

avbøtende tiltak for å redusere de negative 

virkningene.  

 

Det foreligger ulike muligheter for slike tiltak. 

Generelle tiltak er nærmere omtalt nedenfor. De 

konkrete tiltak vil mer detaljert beskrives i 

forbindelse med konsesjonssøknader for de 

enkelte anlegg. 

8.1. Kabling 

Gjeldende praksis for å bygge nye 

overføringsforbindelser på 132 kV 

spenningsnivå er at de i hovedsak skal 

planlegges som luftledninger.  

 

St. meld. 14 (2011-12) viser til at kabling som et 

avbøtende tiltak i forhold til spesielle 

strekninger eller problemstillinger kan være 

mulig. Kriteriene for dette er i hovedsak knyttet 

til om nasjonale verdier blir berørt.  

 

Det er i hovedsak kostnadsnivået som medfører 

at jordkabling vurderes lite aktuelt på 132 kV 

spenningsnivå. Generelt vil kostnadene med 

jordkabling være 3-5 ganger så høy pr. 

kilometer som ved luftledning.  

 

I tillegg medfører jordkabling en del tekniske 

ulemper. Ved lange kabellengder vil det være 

behov for kompenseringsanlegg for reaktiv 

effekt, og det kan også være behov for å bygge 

om jordingssystemene.  

 

Lyse Elnett kan ikke se at tiltaket vil berøre 

områder hvor jordkabling kan være aktuelt 

basert på kriterier i St. meld. 14 (2011-12). 

 
8.2. 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. 

Barskog har et enhetlig fargeinntrykk gjennom 

hele året og fargesetting av master vil derfor ha 

best effekt i slike områder. 

 

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. 

 

Bakgrunnsdekningen er generelt god i det 

aktuelle området, kanskje bortsett fra i de 

høyereliggende områdene mellom Holtavatnet 

og Årdalsfjorden. Det kan derfor være aktuelt å 

prøve ut tiltak på flere steder langs traseen. 

8.3. Merking 

Det kan være aktuelt å merke luftspenn på 

enkelte punkter ift. å redusere kollisjonsfare for 

fugl. Merking kan ha god effekt på 

dagtrekkende arter, men vil samtidig gjøre 

linetråden mer synlig i landskapet.  

 

Det er kanskje spesielt spenn der man krysser 

vassdrag hvor dette kan være aktuelt. 

Kostnadene ved merking av linetrådene er 

generelt moderate.  

8.4. Vegetasjonsbehandling 

Dersom vegetasjon beholdes i traseen ved 

krysningspunkter mellom veier/løyper/stier, vil 

man kunne hindre innsyn i traseen. 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 

også mulig å øke mastehøyden noe for å unngå 

rydding av skog i ledningsgaten. 

 

Det er en god del skog i området, og 

kamuflasjetiltak kan her være aktuelt. Også der 

vegetasjonsbeltet langs vassdrag krysses vil det 

kunne være aktuelt å gjennomføre tiltak for å 

begrense behovet for skogrydding. Videre kan 

begrenset skogrydding være aktuelt å vurdere i 

områder der spennhøyden er tilstrekkelig (jfr. 

figur 8.1). 
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Figur 8.1. Eksempler på dalsøkk hvor redusert skogrydding kan være aktuelt 

 
8.5. Omstrukturering av underliggende 

nett 

Byggingen av et nytt 132 kV nett betyr at det vil 

være mulig å rive det eksisterende 50 kV nettet 

i området. Dette vil på sikt kunne kompensere 

for mange av de negative konsekvensene som 

er beskrevet i konsekvensutredningen. 

 

Det er også mulig å omstrukturere 

underliggende nett som del av utbyggingen. 

Det er en god del luftspenn i området på 11 og 

22 kV spenningsnivå. Der nye forbindelser 

krysser disse må det av sikkerhetsmessige 

årsaker utføres midlertidig kabling mens 

byggingen av de nye forbindelsene pågår. I 

tilfeller der distribusjonsnettet nærmer seg 

grensen for levetid vil det kunne være rasjonelt 

å gjennomføre en noe mer omfattende kabling 

for å tilrettelegge for en permanent løsning i 

stedet for en midlertidig kabling og reetablering 

av luftledning i ettertid.  

8.6. Trasejusteringer og -tilpasninger 

Når det gjelder direkte konflikter med spesielle 

og lokaliserte verdier, kanskje spesielt knyttet 

til naturmangfold samt kulturminner og -miljø, 

vil det vurderes om det kan være mulig å 

gjennomføre trasejusteringer for å redusere de 

negative konsekvensene. 
 
8.7. Forholdet til jordbruksinteressene 

Traseene planlegges med ekstra overhøyde i 

forhold til forskriftskravene over fulldyrket 

mark for å unngå konflikter med maskinkjøring 

under linjene. 

 

I detaljprosjekteringen vil man nærmere 

vurdere mulighetene for å plassere master ved 

jordenes ytterkanter for å begrense arealbeslag 

og ulemper ved jordbruksdrift. 
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9. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Fastsatt utredningsprogram  

Vedlegg 2: Fotovisualiseringer 
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Vedlegg 1: Fastsatt utredningsprogram
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Vedlegg 2: Fotovisualiseringer 
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Fotostandpunkt for visualiseringer 
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Trasealternativ 2.0 sett mot nord fra Fureneset 
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Trasealternativ 2.0 over Tysdalsvatnet, sett fra Tysdal mot vest. 
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Trasealternativ 1.1 over Høletjørna, sett fra Ryfylkeveien (rv. 13) mot vest. 
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Trasealternativ 1.1 ved Holtaheia, sett fra hyttefelt ved Takli mot nordvest. 
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Trasealternativ 1.0 over Årdalsfjorden, sett fra Longhammaren mot vest. 

 

 
 
Trasealternativ 1.0.4 over Årdalsfjorden, sett fra Longhammaren mot vest. 
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Trasealternativ 1.0, sett fra Steinsvigfjellet mot vest. 

 

 
 
Trasealternativ 1.0.4, sett fra Steinsvigfjellet mot vest. 
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Trasealternativ 1.2, sett fra Årdal/Mæle (rv. 13) mot sør. 
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Trasealternativ 1.0, sett fra Tveitane mot sørøst. 
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Trasealternativ 1.2, sett fra Riskadal mot sørvest 
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Trasealternativ 1.0, sett fra Børkja mot vest 
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Trasealternativ 1.0, sett fra tursti mellom Puntsnes og Bjødnabu nord for Sandsåsen mot vest 
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Trasealternativ 1.0.1 fra Veland, sett mot sørøst 


