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SAMMENDRAG 

Lyse Elnett AS har fått anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for et nytt utendørs 132 kV 
gassisolert (GIS) koblingsanlegg med tilhørende omlegging av kabler og tilkoblinger i Tronsholen 
transformatorstasjon. 

Det er gitt konsesjon om et koblingsanlegg som vil bestå av 11 felt, og som erstatter det over 60 år gamle utendørs 
anlegget på Tronsholen. Nytt anlegg vil bygges mens eksisterende anlegg er i drift. Etter at GIS-anlegget er ferdig og 
satt i drift, vil det gamle utendørsanlegget rives.  

Tiltakene vil berøre Sandnes kommune i Rogaland fylke. 

MTA-planen omfatter alle aktiviteter knyttet til planlegging og anleggsgjennomføring av tiltaket. 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 
Lyse Elnett AS har fått anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for et nytt 
utendørs 132 kV gassisolert (GIS) koblingsanlegg med tilhørende omlegging av kabler og tilkoblinger i 
Tronsholen transformatorstasjon. 

Det er gitt konsesjon om et koblingsanlegg som vil bestå av 11 felt, og som erstatter det over 60 år 
gamle utendørs anlegget på Tronsholen. Nytt anlegg vil bygges mens eksisterende anlegg er i drift. 
Etter at GIS-anlegget er ferdig og satt i drift, vil det gamle utendørsanlegget rives.  

Tiltakene vil berøre Sandnes kommune i Rogaland fylke. Se figur 1 for omtrentlig lokalisering og 
forsidebilde samt figur 2 for nytt prosjektert anlegg.  

For anlegg med konsesjon etter energiloven kreves det at anlegget skal bygges, drives og 
vedlikeholdes iht. en miljø-, transport og anleggsplan (MTA-plan) og MTA-planen utarbeides i kontakt 
med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. MTA-planen skal sendes kommunen og 
NVE samtidig.  

Det ble avholdt et informasjonsmøte om prosjektet i Lyse Elnett sine lokaler 25.01.2017. Tidligere 
utkast til MTA-planen og problemstillinger ble diskutert på møte med Sandnes kommune 19.06.2019. 
Tilstede på møte var Lyse Elnett ved Einar Høydal, fra Sandnes kommune var Hanne Grete Skien, 
Torborg Berge, Robijne Verstegen tilstede og Astri Søiland og Jarle Århaug fra Multiconsult. I tillegg 
ble det gjennomført en befaring hvor Torborg Berge fra Sandnes kommune, Einar Høydal fra Lyse og 
Astri Søiland fra Multiconsult var med for å se på problemstilling og tiltak i felt den 25.06.2019. MTA-
planen er revidert etter innspill fra Sandnes kommune.  

Krav til innhold i en MTA er gitt i NVE veileder 06-2011. Formålet med MTA er «… å sikre at utbyggjar 
og entreprenør under bygging og drift av anlegget tek omsyn til miljøinformasjon som er kome fram i 
konsesjonsutgreiingene og krav sett i konsesjonen». MTA skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet 
påbegynnes. NVEs vedtak om godkjenning av MTA-plan er et enkeltvedtak som kan påklages av 
partene og andre med rettslig klageinteresse. Klagerett for andre enn konsesjonæren gjelder 
imidlertid bare der MTA avviker fra arealbruk allerede avklart i konsesjonsvedtaket. 

Arealbruken som detaljeres i MTA-planen skal være i samsvar med ytre rammer satt i 
konsesjonsvedtaket, men kan angi mindre justeringer. Slike endringer skal beskrives, herunder 
hvordan de er avklart med kommune, parter og interessenter, som grunnlag for NVEs vurdering og 
evt. godkjenning gjennom behandling av MTA-planen. Vesentlige endringer i arealbruk i forbindelse 
med konsesjonen vil normalt utløse behov for ny konsesjonsbehandling med tilhørende formell 
høring.  

Lyse Elnett AS har som tiltakshaver ansvaret for at godkjent MTA-plan etterleves, og at alt arbeid 
utført av entreprenørene er i tråd med planen. Det forutsettes derfor at krav og føringer i 
foreliggende MTA-plan innarbeides i entreprenørens HMS-plan. 

MTA-planen omfatter ikke forhold og krav knyttet til sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø under 
anleggsfasen. Dette dekkes av SHA-planer som følger bygge- og anleggsarbeidet med tilhørende 
kontrakter.  

MTA-planen er utarbeidet med utgangspunkt i NVE sin veileder for utarbeidelse av MTA-planer etter 
energiloven (NVE, 6/2011). MTA-planen omfatter alle aktiviteter knyttet til planlegging og 
anleggsgjennomføring for tiltaket.  
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Figur 1 Omtrentlig plassering av Tronsholen transformatorstasjon er vist med svart sirkel (kartkilde: 
norgeskart.no). 

 
Figur 2 Nytt anlegg modellert. Anlegg som skal rives er vist som røde prikker, og gjelder uteanlegget (byggene 
skal ikke rives). (Kilde: Multiconsult 18.06.2019). 

1.2 Mål og hensikt med MTA-plan 
Målet for prosjektet og anleggsfasen er å ta hensyn til ytre miljø og samfunn slik at tiltaket medfører 
minst mulig virkning på miljøet. 

Hensikten med MTA-planen er å beskrive hvordan hensynet til miljø og samfunn skal ivaretas og 
følges opp i anleggsfasen for å oppnå målet. Planen er et verktøy som skal bidra til å sikre at føringer 
som finnes i lover, forskrifter, retningslinjer og planer, blir videreført i anleggsfasen.  
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MTA-planen kartlegger de viktigste risikomomenter knyttet til gjennomføringen av anleggsarbeidet, 
og stiller krav til hvordan anleggsarbeidet skal planlegges, gjennomføres og avsluttes. Det stiller krav 
til både risikoreduserende tiltak og beredskapsplanlegging. 

1.3 Konsesjon og tiltakshaver 
Tiltakets navn Tronsholen transformatorstasjon 

Kommune Sandnes 

Fylke Rogaland 

Konsesjonens navn Anleggskonsesjon 

Konsesjonens innhold 1. Anleggskonsesjonen gir rett til: 
• Å bygge og drive: 

o En stk. transformator med ytelse 72,5 MVA og omsetning 
132/50 kV 

o Ett innendørs gassisolert koblingsanlegg i et bygg med ca. 
375 m2 grunnflate i to etasjer og kjeller, bestående av: 

 Åtte stk. 132 kV bryterfelt for ledninger 
 To stk. 132 kV transformatorfelt 
 En stk. 132 kV koblingsfelt for sammenkobling av 

samleskinner 
 To stk. seksjonsbrytere for oppdeling av 

samleskinner 
o Nødvendig høyspenningsanlegg 

• Å fortsatt drive (i fjellhall): 
o Ett innendørs 50 kV koblingsanlegg med til sammen 7 

brytefelt 
o En transformator med ytelse 85 MVA og omsetning 

132/50/10 kV 
o Nødvendig høyspenningsanlegg 
o Ett portalbygg med montasjehall utenfor fjellhallen, med 

grunnflate ca. 200 m2 og høyde ca. 11 m, og et tilbygg og 
tunnelbygg på til sammen ca. 150 m2.  

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende tiltak ved Tronsholen 
transformatorstasjon: 

2. Ombygging av 132 kV-ledning Stokkeland – Tronsholen: 
• Justere linjeføring fra nye kabelendemaster til nærmeste master 

sør for E39 
• Kabling ca. 500 m med tverrsnitt med minimum 

strømføringsevne tilsvarende TSLF 2x3x1x1600 mm2 Al 
3. Ombygging av 132 kV-ledning Stokkeland – Tronsholen 2: 

• Justere linjeføring fra nye kabelendemaster til nærmeste master 
sør for E39 

• Kabling ca. 500 m med tverrsnitt med minimum 
strømføringsevne tilsvarende TSLF 2x3x1x1600 mm2 Al 

Ledningene Stokkeland – Tronsholen 1 og 2 går på felles masterekke: 
4. Kabling av 132 kV-ledning Lyse-Tronsholen 1 ca. 190 m med tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 2x3x1x1600 mm2 Al 
5. Kabling av 132 kV-ledning Lyse-Tronsholen 2 ca. 190 m med tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 2x3x1x1600 mm2 Al 
6. Kabling av 132 kV-ledning Lyse-Tronsholen 3 ca. 270 m med tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 2x3x1x1600 mm2 Al 
7. Omlegging av 132 kV-kabelen Tronsholen-Ullandhaug ca. 220 med 

minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x1600 mm2 Al, inkludert 
etablering av skjøtegrop på 32 m2 
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8. Kabling av 132 kV-ledning Tronsholen-Skeiane 1 ca. 2200 m med 
tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x1600 m2 
Al 

9. Kabling av 132 kV-ledning Tronsholen-Skeiane 2 ca. 2200 m med 
tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x1600 m2 
Al 

10. To midlertidige anleggsveier fram til nye endemaster sør og øst for 
stasjonen 

11. Tre midlertidige riggplasser 
Ekspropriasjonstillatelser Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:  

• Kraftledningsgaten. Nødvendig areal for framføring av 
kraftledningen, inkludert mastefester. Klausuleringsbeltet utgjør en 
inntil 33,4 m bred trase for luftledning og ca. 10 m for jordkabel. 
Skjøtegrop for kabel vil ha en klausulert sone på 100 m2. 

• Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet 
rettigheter til adkomst, ferdsel og transport av utstyr, materiell og 
mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og 
lednings-/stasjonsanlegg, i terreng mellom offentlig eller privat vei 
fram til ledningsanleggene og terrengtransport i ledningstraseen. 
Bruksretten gjelder rydding av skog som er til hinder for 
anleggsaktiviteten og for landing med helikopter.  

• Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til 
riggplasser bortfaller når anlegget er satt i drift). 

• Midlertidige anleggsveier.  
Konsesjonær Navn: Lyse Elnett AS Tlf: 51 90 80 79 

Kontaktperson: Einar Høydal 

Organisasjonsnr. 980038408 

Adresse Gamle Ålgårdsveien 80 

4325 Sandnes 

1.4 Konsesjonsvilkår 
De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 
tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

Vilkår Vilkårets innhold 
Konsesjonens varighet 1.5.2049 
Fornyelse Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks 

måneder før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker 
fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.  

Bygging Anlegget skal være ferdigstilt, bygget iht. denne konsesjonen og 
idriftsatt innen tre år fra endelig konsesjon. Konsesjonæren kan søke 
om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. 
Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 
Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og 
idriftsettelse ikke overholdes. 

Drift Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg 
kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften. 
Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. 
Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene 
konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 
Godkjenning kan gis etter søknad. 

Nedleggelse Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen 
løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før 
vedtak om rivning er fattet. 
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Vilkår Vilkårets innhold 
Endring av konsesjon NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke 

samfunnsmessige interesser. 
Tilbakekall av konsesjon Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under 

konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte 
blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen. 

Overtredelse av konsesjonen 
eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan 
NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter 
energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 
lovgivningen.  
NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i 
bygging. 

Kostnadsrapportering Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget 
rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres 
via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider 
www.ren.no. 

Miljø-, transport- og anleggsplan Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til 
en miljø-, transport- og anleggsplan, som utarbeides av 
konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal 
utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, 
transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. 
Lyse Elnett skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, 
grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for 
entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges. 
Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand 
i henhold til miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt andre 
vilkår/planer. 
Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting 
av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at 
anlegget eller deler av anlegget er satt i drift. 
Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er 
tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og 
utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av 
konsesjonæren. 
Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, 
transport- og anleggsplanen. 
Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen blir 
godkjent. 
Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og 
drøfte: 

• Tiltak for å hindre partikkelavrenning 
• Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter 

Rivning av eksisterende anlegg Eksisterende utendørs koblingsanlegg skal fjernes innen to år etter 
idriftsettelse av det nye koblingsanlegget. Det skal lages en plan for 
rivningen av anlegget. Planen skal forelegges NVE før arbeidene 
igangsettes, og den kan inngå i miljø-, transport- og anleggsplanen for 
det nye anlegget. 

Byggetekniske krav Utbygger skal påse at koblingsstasjonsbygget etableres i samsvar med 
kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-
840), så langt disse kravene er relevante for anlegget. 

Dokumentasjon av endringen i 
Tronsholen transformatorstasjon 

Lyse Elnett skal foreta en kulturminnefaglig dokumentasjon av 
endringen som de gjennomfører i Tronsholen transformatorstasjon, 
som er et kraftoverføringens utvalgte kulturminner. Hensikten med 
dokumentasjonen er å vise endringene den teknologiske utviklingen 
får for Tronsholen transformatorstasjon gjennom utskiftning av 
gammelt koblingsanlegg med et nytt. Det eksisterende 
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Vilkår Vilkårets innhold 
koblingsanlegget og det nye skal beskrives, og endringen skal settes i 
en kontekst. Dette skal gjøres i tråd med nærmeste spesifikasjoner, 
vedlagt konsesjonsdokumentet.  

 

1.5 Status for andre planer og tillatelser 

1.5.1 Plan- og bygningsloven 

Tiltaket søker anleggskonsesjon etter energiloven og skal derfor ikke byggesaksbehandles av 
kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i byggeteknisk forskrift. 

Kraftledninger og transformatorstasjoner som konsesjonsbehandles etter energiloven er unntatt fra 
plankravene i plan- og bygningsloven. For disse anleggene gjelder bare plan- og bygningslovens 
kapittel 2 og kapittel 14. 

Plan- og bygningslovens kapittel 14 (om konsekvensutredninger) omfatter også tiltak som 
gjennomføres iht. Energiloven. 

1.5.2 Naturmangfoldloven 

Høylandsåna som renner nær stasjonen er registrert som viktig bekkedrag. Den er registrert med 
elvemusling i naturbase og lakseførende strekning i lakseregister. Det er stilt vilkår om å hindre 
partikkelavrenning til bekken. Dette er beskrevet i kapittel 7. Foreløpige planer er å koble til 
eksisterende overvannsrør, som har utløp i bekken.  

Ut over dette, vil ikke tiltaket berører registrerte områder som er vernet av naturmangfoldloven, 
prioriterte arter eller viktige naturtyper. 

Det er registrert rødlistede plantearter og fremmede plantearter langs bekken. Det er stilt vilkår om 
tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. Dette er beskrevet i kapittel 9. 

1.5.3 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 

Det er behov for miljøtekniske grunnundersøkelser da det er mistanke om grunnforurensning 
(gammel fylling) innenfor arealet. Hvis det påvises forurensede løsmasser, vil det utarbeides en 
tiltaksplan som vil sendes kommunen for godkjenning før oppstart av gravearbeider iht. 
forurensningsforskriften kapittel 2. Håndtering av forurensede løsmasser vil skje etter krav i 
tiltaksplan og tillatelse fra kommune. Ved behov for håndtering av anleggsvann, må det søkes 
kommunen for påslipp til kommunalt nett eller søke Fylkesmannen om utslipp. Ved behov for 
tiltaksplan, kan håndtering av vann beskrives i denne. Under anleggsarbeidet skal entreprenør 
forholde seg til forurensingsloven med forskrifter, herunder avfallsforskriften og 
forurensingsforskriften. 

1.5.4 Vegloven 

Det er etter veglovens § 29 en særskilt byggegrense langs offentlig vei, såframt det ikke er satt andre 
grenser i arealplan eller i fylkeskommunalt vedtak.   

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. 
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I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 
ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til traseen. 

Eventuelt bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier. 

1.5.5  Motorferdselloven 

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. 

1.5.6 Tilgrensende anlegg - Nye jordkabler ved Tronsholen og Kleivane 

Det er utarbeidet egen MTA-plan for anleggskonsesjonen som gjelder tilgrensende anlegg (nye 
jordkabler ved Tronsholen og Kleivane) (Multiconsult rapport nr. 10206073-02-PLAN-RAP-001). 

1.6 Grunneiere og rettighetshavere 
Konsesjonssøknaden ble sendt på høring 29. oktober 2018 og høringsfristen var 10. desember 2018. 
Det ble samtidig søkt om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas 
i bruk før skjønn er avholdt. Lyse Elnett orienterte alle grunneiere og rettighetshavere om høringen 
av søknaden. Lyse Elnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneierne. Berørte 
grunneiere er gitt i tabell 1.  

Tabell 1 Tabellen viser oversikt over berørte grunneiere. 

KOMMUNE GNR BNR NAVN ADRESSE POSTNR STED 

1102 33 160 REZA KAMELFARD Kapellanveien 13 4325 SANDNES 

1102 33 161 HELGE ASKELAND Kapellanveien 11 4325 SANDNES 

1102 33 161 REIDUN ROSLAND Kapellanveien 11 4325 SANDNES 

1102 33 244 MARIANNE TJELTA SONDRESEN Prestheiveien 17 4325 SANDNES 

1102 33 244 STIG INGE SONDRESEN Prestheiveien 17 4325 SANDNES 

1102 33 640 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 

1102 33 296,297,299 SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 44 4 HÅVARD ANDRE ENOKSEN 
Gamle  
Ålgårdsveien 71 B 4325 SANDNES 

1102 44 68 DORTEA VAGLE Skeibakken 16 4306 SANDNES 

1102 44 7, 68 LAILA HOVE Kjeldehagen 14 4325 SANDNES 

1102 44 7, 68 OLE HOVE Viervegen 23 4352 KLEPPE 

1102 44 68 ALF MAGNE HOVE Skeibakken 1 4306 SANDNES 

1102 44 172,173 SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 44 202 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 

1102 44 17, 168, BJØRN NØDLAND Tronsholen 33 4325 SANDNES 

1102 44 219, 220, 221 IVAR IKS Postboks 8134 4069 STAVANGER 

1102 44 48,222,226 SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 45 33,37,39,85 SANDNES KOMMUNE v/Park, idrett og vei.  Postboks 583 4325 SANDNES 

1102 45 4, 86 STATENS VEGVESEN REGION VEST  Postboks 43 6863 LEIKANGER 
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1.7 Fremdriftsplan 
Anleggsarbeidene forventes å igangsettes siste kvartal i 2019. Fremdriftsplanen gitt under er til 
orientering og det henvises til kontrakten for detaljert fremdriftsplan når denne foreligger.  

 

1.8 Entreprenørens ansvar 
Entreprenøren(e) har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med og følge norske lover og 
forskrifter, samt kravene som gis i denne MTA-planen. Det forventes at entreprenøren ivaretar Lyse 
Elnett AS sine miljømål under hele prosjektet.  

• Entreprenøren er ansvarlig for innhenting av alle relevante tillatelser fra myndigheter (bl.a. 
luftfartsmyndigheter). 

• Anleggsmaskiner skal ikke brukes på dyrket mark utover anleggsområdet og 
anleggsmaskinene må være rengjort før de tas inn på anleggsområdet.   

• Lagring av masser skal skje på en forsvarlig måte i områder som er avsatt til dette formålet. 
Matjord og toppjord/frøbanksjord som skal mellomlagres, må lagres i ranker på maks 2 m.  

1.9 Kunnskapsgrunnlag 
MTA-planen er basert på konsesjonssøknaden samt offentlige registre (Naturbase, artskart, Temakart 
Rogaland). 

1.10 Krav og føringer 
I dette kapittelet gis det en oversikt over de lover, forskrifter og øvrige dokumenter som gir generelle 
føringer for gjennomføring av prosjektet. Lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no. Det 
forutsettes at entreprenøren har satt seg inn i de krav og føringer som er i gjeldende lovverk, forskrift 
osv. Listen er ikke uttømmende.  
Lyse Elnett AS og entreprenør(er) skal til enhver tid etterleve alle lovbestemte krav og krav i medhold 
av denne plan som utgjør de lokale bestemmelsene relatert til ytre miljø.  
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1.10.1  Lover 

Følgende lover er gjeldende for prosjektet: 

1.10.2   Forskrifter 

Følgende forskrifter er gjeldende for prosjektet: 

 
 

1.11 Andre forhold 
Det er ikke kjent andre forhold som påvirker utbyggingen. 

2 Miljøstyring i prosjektet 
Under er foreløpig styringsgruppe for miljøstyring i prosjektet gitt: 

Byggherre: Lyse Elnett AS 
Har det overordnede ansvaret for planlegging av prosjektet, samordning og utførelse i samsvar med 
miljølovgivning, byggherreforskriften og Lyse Elnett AS sin prosedyre for miljøstyring i 
utbyggingsfasen. Miljøhensyn skal vurderes på lik linje med tekniske og økonomiske hensyn i 
prosjektet. Lyse Elnett AS har utnevnt miljørådgiver og miljøkontroller. 

Prosjekteier: Lyse Elnett AS 
Har det overordnede tekniske og økonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede rammer. 

Prosjektleder: Lyse Elnett AS 
Har det overordnede tekniske og økonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede rammer. 

Miljørådgiver 
Bistår Lyse Elnett AS i spørsmål relatert til MTA-planen med vekt på ytre miljø. Miljørådgiver fungerer 
som rådgiver for prosjektledelsen i utbyggingsfasen, og rapporterer til Lyse Elnett AS sin 
prosjektleder.  

Miljørådgiver har ansvar for å oppdatere MTA-planen og holde NVE informert om endringene. 
Miljørådgiver skal påse at miljøkontroller følger opp i henhold til kontrollplanen, sikre at 
byggeledelsen kjenner til planenes krav og retningslinjer, samt initiere behov for revisjoner relatert til 

-Energiloven   -Lov om vassdrag og grunnvann  -Lov om motorisert ferdsel i  
-Forurensningsloven  (vannressursloven)   utmark og vassdrag 
-Naturmangfoldloven  -Lov om kulturminner   -Brann- og eksplosjonsloven 
-Miljøinformasjonsloven  -Friluftsloven    -Matloven 
-Viltloven   -Jordloven    -Skogbruksloven 
-Lov om laksefisk og   -Folkehelseloven    -Luftfartsloven 
innlandsfisk mv.   -Vegloven    -Plan- og bygningsloven 

-Forskrift om rammer for      -Byggherreforskriften 
Vannforvaltningen     -Forskrift om fremmede organismer 
-Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag   -Forskrift knyttet til støy 
-Avfallsforskriften     -Forskrift om landtransport av farlig 
-Forurensningsforskriften     gods 
-Internkontrollforskriften     -Forskrift om elektrisk  
-Byggeforskriften      forsyningsanlegg 
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MTA-planen. Den skal tilrettelegge for, delta på og følge opp revisjoner og kontroller/befaringer der 
MTA er et tema, samt rapportering av avvik. 

Grunneierkontakt 
Grunneierkontakten skal legge til rette for en smidig prosjektgjennomføring der grunneiers 
interesser ivaretas på en god måte, slik at grunneier opplever Lyse Elnett AS som en profesjonell og 
pålitelig byggherre. Grunneierkontakten har hovedansvar for all direkte kontakt med berørte 
grunneiere, herunder nødvendige avklaringer (avtaler) for bruk av veier, barmarks transport, hogst, 
bruk av riggplasser etc.  

Grunneier skal holde prosjektet oppdatert ved eventuelle endringer som er av betydning for 
prosjektgjennomføringen. Grunneierkontakten skal til enhver tid holdes oppdatert vedrørende 
eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere, eksempelvis ved anleggsskade, behov for å 
avvike transportplan på grunneiers eiendom, mottatte klager fra grunneiere etc. 

Miljøkontroller 
Skal ivareta den stedlige oppfølgingen av krav relatert til MTA i utbyggingsfasen. Miljøkontroller 
følger opp kontrollplanen for MTA på vegne av prosjektleder/-direktør. Miljøkontroller følger opp 
entreprenør og evt. underleverandører. Miljøkontroller informerer byggeleder/miljørådgiver om 
avvik og uønskede hendelser og forhold. 

Byggeleder 
Har ansvar for kontinuerlig stedlig oppfølging i anleggsfasen. 

Entreprenør/leverandør 
Entreprenøren/leverandøren har ansvaret for å oppfylle de angitte miljømål og innfri miljøkrav som 
er beskrevet i MTA-planen. Entreprenøren/leverandøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg 
kjent med miljømålene, krav og tiltak.  

Entreprenøren/leverandøren er ansvarlig for å informere alle ansatte og innleide som er knyttet til 
prosjektet om krav og innhold i MTA-planen.  

Entreprenør vil utpeke en miljøansvarlig som vil være ansvarlig for implementering og oppfølging av 
kravene i MTA-planen. 

Den enkelte arbeidstaker 
Den enkelte arbeidstaker skal bidra til implementering og oppfølging av tiltak, være kjent med 
miljøkrav og melde fra om miljøuhell og avvik fra MTA-plan. 

2.1 Implementering og oppfølging 
Både Lyse Elnett AS og entreprenøren er ansvarlig for at MTA-planen implementeres og følges opp. 
Kravene i MTA-planen skal implementeres gjennom god miljøstyring i prosjektet.  

• Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med og følge norske lover og forskrifter av relevans for 
utbyggingsprosjektet. 

• Entreprenøren skal sikre at alle krav i denne MTA-planen implementeres, oppfylles og 
dokumenteres. Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med miljømålene, krav 
og tiltak. Entreprenøren skal sikre at alle som arbeider på prosjektet, inkludert underleverandør, er 
kjent med krav i MTA-planen og at dette dokumenteres. 
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• I byggemøter mellom Lyse Elnett AS/byggeledelse og entreprenør/leverandør skal ytre miljø være 
et fast punkt på dagsorden. Ytre miljø skal være en del av HMS-runder på anlegget.  

• MTA-planen vil bli fulgt opp som en del av kontrakten. Rapportering skal skje i månedsrapporten. 
Rapportering skal som et minimum inkludere avvik fra MTA-plan, produsert avfallsmengde fordelt 
på fraksjoner og oversikt over miljøfarlige væsker på anlegget. 

• Entreprenør skal gjennomføre egne kontrollrunder for ytre miljø. 

• Lyse Elnett AS kan foreta egne stikkprøvekontroller og/eller kontrollrunder. Prosjektet vil kunne bli 
underlagt intern og ekstern miljørevisjon.  

2.2 Avvik og sanksjoner 
• Entreprenøren skal etablere og implementere et avvikshåndteringssystem for ytre miljø og SHA, slik 

at eventuelle avvik og uønskede hendelser rapporteres og dokumenteres, jfr. Lyse Elnett AS sin 
prosedyre for behandling av avvik og uønskede hendelser. Systemet skal sørge for at tiltak 
iverksettes for å redusere sannsynlighet for at hendelsene skjer igjen. Erfaring skal tilbakeføres til 
opplæringsprosess.  

• Ved avvik fra MTA-plan eller brudd på lover eller forskrifter skal entreprenøren melde fra 
umiddelbart til Lyse Elnett AS. Dette skal skje gjennom avviksmelding. Årsaken til avvik skal 
kartlegges og eventuelle avbøtende tiltak foreslås. Gjennomgående tiltak skal implementeres i 
revisjon av MTA-planen.  

• Lyse Elnett AS skal sørge for at alle avvik registreres i selskapets avvikshåndteringssystem.  

• Lyse Elnett AS har ansvar for varsling til NVEs miljøtilsyn og andre berørte myndigheter og parter 
ved avvik fra MTA-planen.   

• Lyse Elnett AS og entreprenør har myndighet til å stanse anleggsarbeid dersom: 

- arbeid ikke foregår i henhold til MTA-planen 

- det oppdages en vesentlig risiko for ytre miljø eller 

- værforhold vil kunne føre til en økt risiko for akutt forurensning.  

• Lyse Elnett AS forbeholder seg retten til å bruke sanksjoner ved avvik eller der avvik ikke behandles 
i henhold til avtalte rutiner (ref. krav i HMS-dokument) 

2.3 Dokumentkontroll 
Innhold i MTA-planen skal være godkjent av Lyse Elnett AS. Ved behov for revisjon skal MTA-plan 
oppdateres av Lyse Elnett AS i samråd med entreprenøren(e).  

MTA-plan er et levende dokument og skal revideres ved behov, blant annet ved endringer i 
arbeidsomfang, eventuelle nye krav og pålegg, eller basert på erfaring fra arbeidet.  

Den nyeste oppdaterte versjonen av MTA-planen vil være tilgjengelig for allmenheten under 
prosjektets internettside https://www.lysenett.no/habafjell-Tronsholen/.  

• Lyse Elnett AS har ansvar for å informere entreprenøren om revisjoner til MTA-planen og eventuelt 
varsling til NVE, berørte grunneiere og kommuner før endringer iverksettes.  

• Entreprenøren er ansvarlig for å informere underleverandører om revisjoner, og for at 
underleverandørene etterkommer bestemmelsene i MTA-planen.  
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• Arbeid kan ikke utføres i strid med godkjent MTA-plan. Dersom entreprenøren ser behov for 
endringer i MTA-planen skal Lyse Elnett AS varsles umiddelbart. Lyse Elnett AS skal deretter 
vurdere om endringen er ønskelig. Dersom endringen er ønskelig skal Lyse Elnett AS søke å oppnå 
nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere. Lyse Elnett AS har ikke 
ansvar overfor entreprenøren dersom tillatelse ikke blir gitt eller at tillatelsen blir gitt senere enn 
ønsket.  

2.4 Kommunikasjon og varslingsrutiner 
Regelmessig kommunikasjon med berørte grunneiere er vesentlig for vellykket anleggsarbeid og er et 
ansvar alle involverte i prosjektet har. Lyse Elnett AS sin grunneierkontakt skal kontaktes ved behov 
for oppdatert oversikt over grunneiere.  

• Lyse Elnett AS har hovedansvar for å sørge for informasjonsflyt til myndigheter, grunneiere og 
andre berørte, samt lokalbefolkning for øvrig. Dette gjelder både før, under og etter anleggsarbeid.  

• Grunneierkontakt hos Lyse Elnett AS skal være hovedkontakt mot grunneiere.  

• Entreprenøren vil kunne ha daglig kommunikasjon med berørte, hovedsakelig med grunneier. 
Dialog med berørte grunneiere skal skje i samråd med grunneierkontakt. Uenighet og konflikt med 
berørte skal varsles umiddelbart til grunneierkontakt hos Lyse Elnett AS.   

• Kommunikasjon skal skje i henhold til Lyse Elnett AS sin varslingsplan for prosjektet.  

2.5 Varsling og kommunikasjonskanaler 
• Lyse Elnett AS skal varsle berørte kommuner, myndigheter og grunneiere når anleggsarbeidene 

starter opp. Det samme gjelder når anleggsarbeidet er avsluttet.  

• Lyse Elnett AS skal sørge for at gjeldende versjon av MTA-plan ligger tilgjengelig på 
https://www.lysenett.no/habafjell-Tronsholen/ i tillegg til en kort oppsummering av 
prosjektet/anleggsarbeidet og en estimert fremdriftsplan.  

• Fremdrift skal være på dagsorden på hvert byggemøte og fremdriftsplan skal holdes oppdatert. 
Møtereferat og fremdriftsplan skal lagres på felles lagringsmedium UnoSys. 

• Lyse Elnett AS skal utarbeide en skiltplan før anleggsstart og skal sette opp informasjonstavler på 
sentrale plasser langs linjetrase/stasjonsområdet. Konkrete restriksjoner for ferdsel skal merkes på 
informasjonstavler.  

• Ved akutt forurensning eller utslipp skal brannvesenet kontaktes umiddelbart. 

3 Beskrivelse av tiltaket 
I det følgende er det gitt en kort beskrivelse av tiltakene i forbindelse med bygging av Tronsholen 
transformatorstasjon.  

Det henvises til kart med oversikt over alle tiltak i vedlagt tegning MUL2059_TR_VB1. For ytterligere 
detaljer henvises det til øvrig anbudsgrunnlag. 

3.1 Teknisk beskrivelse av transformatorstasjonen 
Det er søkt om å etablere nytt bygg for et innendørs gassisolert (GIS) 132 kV koblingsanlegg med en 
grunnflate på inntil 375 m2. Bygget er tenkt plassert nord på eksisterende tomteområde, se vedlegg 
1. Isolasjonsmedium vil være SF6 gass, men stasjonen tilrettelegges for evt. senere utskiftning til et 
mer miljøvennlig isolasjonsmedium. Det nye bygget oppføres etter gjeldende byggeteknisk forskrift 
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så langt det passer for byggets formål. Bygningen vil sikres iht. beredskapsforskriften klasse 2. Bygget 
vil bestå av 2 etasjer, samt en kabelkjeller og tilrettelegges med plass for en evt. senere utvidelse av 
koblingsanlegget. Bygningen vil være isolert, og taket vil ha ensidig fall. Bygget vil også utrustes med 
toalett, spiserom og servicerom. Byggets utforming er vist i figur 3.  

Det er søkt om følgende felt i koblingsanlegget: 

• 8 stk. bryterfelt for forbindelser (Forsand 1 – Tronsholen, Lysebotn 2 – Tronsholen, Lysebotn 
3 – Tronsholen, Stokkeland 1 – Tronsholen, Stokkeland 2 – Tronsholen, Tronsholen – Skeiane 
1, Tronsholen – Skeiane 2 og Tronsholen – Ullandhaug 1). 

• 2 stk. transformatorfelt for 132/50 kV transformatorer. 

Det vil installeres 2 stk. stasjonstransformatorer, en 25-250 A jordslutningsspole samt nødvendig 
høyspent apparatanlegg og hjelpeanlegg i bygget. Transformatorer 132/50 kV vil, som i dag, være 
plassert inne i eksisterende fjellhaller ved stasjonen.  

Det vil også være behov for å legge om eksisterende 132 kV kabel- og linjeforbindelser inn til det nye 
GIS-anlegget.  

• For forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 – Tronsholen skal det settes opp 2 
nye kabelendemaster innenfor eksisterende stasjonsområde og innenfor eksisterende 
rettighetsbelte.  

• Det vil legges to jordkabelsett inne på eksisterende tomteområde fra innstrekkstativet og inn 
i det nye GIS-anlegget for forbindelsen Lysebotn 3 – Tronsholen.  

• Kabeltrase for forbindelsene Tronsholen – Skeiane 1, og Tronsholen – Skeiane 2 vil legges om 
og føres inn i det nye GIS-anlegget.  

• Det er behov for etablering av to nye kabelendemaster sør for eksisterende endemast, dette 
for forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen, Stokkeland 2 – Tronsholen og Tronsholen – 
Ullandhaug 1. Dette er vist i vedlegg 1. 
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Figur 3 Foreløpig fasade Tronsholen transformatorstasjon (kilde: Multiconsult Norge AS).  

3.1.1 Rivning  

Etter at nytt GIS-anlegg er etablert, anleggene driftsatt og stabilt vil eksisterende utendørs 
koblingsanlegg avvikles og rives, se figur 2. Elektroniske anlegg vil gjenbrukes eller sluttdisponeres. 
Avfall vil sorteres og sluttbehandles iht. avfallsforskriften. Entreprenør skal lages avfallsplan for 
rivearbeidene og sortere fraksjoner iht. denne. Miljøsaneringsrapport vil utarbeides av Lyse før 
oppstart av rivningsarbeidet.  

Det skal rives tre master som følge av tiltaket. Følgende 132 kV master vil rives (jfr. figur 3.5):  

• Dobbeltkursmast med planoppheng for forbindelsene Forsand 1 – Tronsholen og Lysebotn 2 
– Tronsholen.  

• Endemast for forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland – Ullandhaug  

• Dobbeltkursmast for forbindelsene Stokkeland 1 – Tronsholen og Stokkeland – Ullandhaug  

Alle oljekabler i eksisterende anlegg skal graves opp og fjernes. Fundamentene til eksisterende 
anlegg vil ikke fjernes, men blir fjernet til under terreng og dekket av toppmasser slik at de ikke blir 
synlige.  
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Eksisterende bygg på området (bl.a portalbygg og bygg for spoler) vil ikke rives. Det samme gjelder 
innstrekkstativ for Lysebotn 3 – Tronsholen, samt 50 kV forbindelsene Vagle 1 og 2 – Tronsholen.  

3.2 Veier og riggområder 
Det vil ikke være behov for å endre dagens adkomst til stasjonen. Det er søkt om å etablere to 
midlertidige transportveier frem til nye endemaster. Tilgjengelige arealer inne på eksisterende 
transformatorstasjonstomt vil benyttes for riggområder, i tillegg er det søkt om tre riggområder til. 
Disse vil benyttes til mellomlagring av masser, plassering av utstyr, lagring av kabler og annet 
materiell. Dette er vist i vedlagt tegning.  

Oppbygging av riggområder og midlertidige veier utenfor eksisterende stasjonsområde vil være som 
følger: der det er matjord eller vegetasjon, skaves matjorden eller toppdekket (20 cm) av og legges til 
mellomlagring innenfor anleggsområdet. Deretter bygges rigg/midlertidige veier opp med duk og 
bærelagsmasser. Når anlegget er ferdig fjernes riggområder og midlertidige veier og matjorda eller 
toppdekket tilbakeføres. Løsmasser som føres inn på anlegget skal ikke inneholde infiserte masser, 
fremmede plantearter, potetål, kjemisk forurensning eller avfall. Det er ikke ønskelig at det føres inn 
ny matjord. Matjord skal kun gjenbrukes på landbruksareal. Figur 4 viser dagens situasjon hvor det er 
planlagt kabler og anleggsvei.  

Parkeringsplassen nede ved bekken tilbakestilles etter anleggsperioden.  

 
Figur 4 Bilde av Tronsholen transformatorstasjon og landbruksarealet vest for denne hvor det skal graves kabler 
og legges anleggsvei (Foto: Multiconsult 25.06.2019). 

3.3 Massehåndtering 
I forbindelse med etableringen vil det være behov for utsprengning av bergmasser i området hvor 
bygget skal lokaliseres. Det antas nå at det ikke er behov for pelefundamentering og at bygget kan 
fundamenteres på berg. Det er ønskelig å benytte sprengsteinsmassene til utfylling på 
stasjonsområdet, se figur 5. En del av massene vil også benyttes til gjenfylling etter at eksisterende 
bryteranlegg er revet. Overskuddsmasser mellomlagres på anlegget og transporteres bort. Matjord 
fra dyrka mark skal gjenbrukes på området for tilbakeføring. Matjord skal mellomlagres i ranker på 
maks. 2 m høyde. Dette for å bevare strukturen i massene. Toppjord/frøbanksjord (20 cm) fra 
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riggområder og område for utfylling av masser skal skaves av, mellomlagres i ranker på maks 2 m 
innenfor anleggsområdet og benyttes til revegetering av områdene ved istandsetting. Massene 
gjenbrukes på området de ble skavet av.   

Dersom det påvises forurensede løsmasser, se kapittel 12, håndteres disse etter tiltaksplan og 
tillatelse fra kommunen. 

 
Figur 5 Tronsholen transformatorstasjon og arealet planlagt å fylle opp med masser innenfor stasjonsområdet 
(Foto: Multiconsult 25.06.2019). 

3.4 Bygging, drift og vedlikehold 
Det forventes byggetid på ca. 1 år og i underkant av 1 år på rivning av eksiterende anlegg.  

Grunnarbeidene forventes å ha en varighet på inntil 1/2 år og vil innebære anleggsvirksomhet med 
sprengning, graving, støping av transformatorsjakter, fundamenter og tungtransport.  

Alternativer til miljøskadelige stoffer skal vurderes i henhold til Produktkontrolloven ved 
prosjektering og bygging av det nye anlegget, samt ved vedlikehold.   

3.4.1 Sikringssoner og forbudsbelter 

Det er gitt konsesjon til at nødvendig areal for fremføring av luftledning blir klausulert 
(byggeforbudsbelte og et evt. ryddebelt i skog). Beltet utgjør inntil 33,4 m bred trase for luftledning 
og ca. 10 m for jordkabel. Nødvendig areal for skjøtegrop vil også bli klausulert (sikringssone). 
Sikringssonen til skjøtegropen vil være ca. 100 m2.  

Eksisterende dobbeltkursmast skal bygges om til to nye endemaster, sørvest på anlegget. Her vil det 
være behov for byggeforbudsbelte (forbindelsene Stokkeland 1 og 2 – Tronsholen). Avstanden 
mellom trådsettene vil øke på strekningen mot sør mellom de nye endemastene og neste mast (sør 
for E39). Rettighetsbeltet må derfor økes noe sammenliknet med i dag på denne strekningen. 
Søknaden legger til grunn at det ikke vil være tilsvarende behov for forbindelsene Forsand 1-
Tronsholen og Lysebotn 2 - Tronsholen.  
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3.5 Endret arealbruk i forhold til konsesjon 
Tronsholen transformatorstasjon bygges i tråd med arealbruken som framgår av konsesjonen. 
Plassering av selve bygget, samt fasadene er noe endret fra konsesjonssøknaden. Kablene og 
skjøtegrop som er planlagt parallelt med veien nord-sør skal trekkes lengre øst, og så langt fra 
bekken som mulig, sammenlignet med søknaden, se vedlagt tegning.   

3.6 Konsekvensutredning  
Det er ikke krav om konsekvensutredning av tiltaket iht. plan- og bygningsloven. 

4 Arealbruk 
Arealbruken er detaljert i vedlagt arealbruksplan og entreprenør skal legge denne til grunn for sine 
arbeider. Det skal ikke forekomme anleggsvirksomhet utenfor det som er gitt bortsett fra transport 
langs eksisterende veier inn og ut av anleggsområdet.  

• Under anleggsarbeidet på utsiden av eksisterende stasjonsområde skal det settes opp byggegjerder 
iht. arealbruksplanen. Entreprenør har ansvar for å sette opp gjerdene og sørge for at grensene 
overholdes.  

• I forbindelse med strekking av kraftledning/kabel over offentlig veg, hvis det blir behov, skal vegen 
stenges midlertidig og trafikkdirigering vurderes i samråd med Lyse Elnett AS. Arbeid innenfor 
sikkerhetssoner langs veg må følge vegloven og utføres i tråd med Statens vegvesens håndbok N301 
«Arbeid på og ved veg». 

5 Transport 
Konsesjonssøknaden inneholder nødvendig terrengkjøring, landing med helikopter og bruk av drone 
til bygging og drift av anleggene på eiendommer oppført på listen i tabell 1, samt nødvendig rydding 
av skog som hindrer slik kjøring, landing eller bruk.  

Kapittelet beskriver kort og overordnet transport og bruk av anleggsmaskiner. 

• All transport skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig 
fare for ferdsel i området.  

• Det skal til enhver tid tas hensyn til omgivelsene.  

• Lyse Elnett AS er ansvarlig for de avtaler som er inngått med grunneiere.  

• Entreprenøren skal før anleggsstart, med utgangspunkt i foreliggende MTA-plan, utarbeide 
en egen enkel transportplan. 

• All transport skal skje hensynsfullt med tanke på annen trafikk og ferdsel.  

• Entreprenør skal etter anvisning fra byggeleder sette opp nødvendige skilter rettet mot 
tredjeperson, som markerer byggeplass og anleggstrafikk. 

• I anleggsfasen skal all transport av utstyr, materiell og mannskap foregå direkte til 
anleggsområdet. 
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5.1 Transportruter til anleggsområde 
Eksisterende adkomstvei skal benyttes. 

5.2 Transport på stasjonsområdet og anleggsveier 
All kjøring inne på området skal foregå på opparbeidet anleggsvei og overholde øvrige krav til sikker 
kjøring i henhold til krav fastsatt i prosjektets SHA-plan. 

5.3 Bruk av anleggsmaskiner og kjøretøy 
Entreprenøren skal sikre at maskiner og kjøretøy som benyttes ikke lekker olje eller drivstoff. Alle 
maskin skal vaskes før de tas inn på anlegget. Det skal være adsorberende middel tilgjengelig i alle 
maskiner. 

5.4 Kjøretøy og maskiner for arbeider med transformatorstasjon og ledninger 
I forbindelse med bygging av transformatorstasjonen vil det måtte benyttes:  

- gravemaskin og lastebiler for rensing av tomten 

- lastebiler for bortkjøring av masser  

- gravemaskin for gravearbeider  

- betongbiler for inntransport av betong til byggearbeidene 

- lastebiler for transport til og fra området  

- spesialtransport for trafo 

- kraner 

- borerigg 

I tillegg vil det benyttes personbiler til transport og personell i forbindelse med anleggsarbeidene 
generelt.  

5.5 Tid og sted for anleggstrafikk 
Trafikk til anleggsområdet og arbeider på anleggsområdet skal forholde seg til 
Miljøverndepartementets støyretningslinjer T-1442. 

Anleggsarbeider varsles i god tid før oppstart, herunder til Sandnes kommune. Lyse Elnett AS er 
ansvarlig for varslingen. 

6 Terrenginngrep og istandsetting 
Anleggsområdet skal så langt som mulig tilbakeføres til opprinnelig stand før området forlates, med 
mindre annet avtales med lokale myndigheter/Lyse Elnett AS. Mellomlagret matjord og toppmasser 
med frøbank fra området skal benyttes for istandsetting. Området som fylles opp innenfor 
eksisterende transformatorstasjon, vist på arealbruksplanen, skal istandsettes med frøbanksjorden 
som ligger på arealet i dag, slik at dette blir en blomstereng.  

Entreprenør skal iverksette følgende tiltak for så langt som mulig å tilbakeføre anleggsområdet til 
opprinnelig tilstand før området forlates: 

• Planlegge og gjennomføre anleggsarbeidene slik at varige sår i terrenget minimaliseres. 

• Istandsette kjøreskader og andre synlige terrenginngrep.  
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• Anleggsområdet skal holdes ryddig til enhver tid, og alt av avfall skal bringes ut (se for øvrig kapittel 
7 for avfallshåndtering). 

7 Avfall og forurensing 

7.1 Forurensningskontroll  
Entreprenøren skal utføre anleggsarbeid slik at forurensning av grunn eller bekk unngås. Det vil være 
inngrep innenfor 100 m belte til Høylandsåna. Ved påviste forurensede masser må dette gjøres 
forskriftsmessig, se kapittel 7.4. 

Det antas at det vil være behov for håndtering av vann fra byggegropen. Entreprenøren skal tilstrebe 
å håndtere vann ved lokal infiltrasjon fra byggegrop. Anleggsvann skal ikke slippes urenset i 
overvannsrøret til bekken. Dersom det er behov for midlertidig utslippstillatelse plikter entreprenør å 
innhente nødvendige tillatelse til dette. Lyse Elnett AS skal i slike tilfeller varsles og dokumentasjon 
på eventuelle tillatelser skal fremvises. 

7.2 Lagring og håndtering av oljeprodukter og kjemikalier 
All lagring og påfylling av drivstoff og olje skal foretas basert på en forenklet risikovurdering for å 
unngå utslipp. Ved usikkerhet om risikoen, skal miljøkontrolleren kontaktes. Begrepet «tank» 
benyttes for alle beholdere av olje og kjemikalier, som for eksempel tank, fat eller kanne.  

• Tank skal plasseres slik at de er synlig og fare for påkjørsel minimeres. 

• Tank skal merkes med innhold. 

• Tank skal stå støtt med minimal fare for velt. 

• Området rundt tank skal holdes ryddig. 

• Tanker må oppbevares på tette dekker og med oppsamlingskar som tar hele volumet av tanken. 
Påfylling av drivstoff må skje på tette dekker og under oppsyn. Vann fra påfyllingsplassen skal 
slippes via oljeutskiller. Etablering av område for oppbevaring og påfylling må være i god avstand 
til bekken.  

• Tank skal være låst og lagres låst når den ikke er under tilsyn. 

• Tank, inkludert løfteutstyr, skal være i god stand og uten skader. Tank dekket av ADR-sertifisering 
skal ha en gyldig godkjenning for periodisk kontroll og godkjenning skal merkes tydelig på tanken. 
For mindre tanker ikke dekket av ADR-sertifisering, skal tankene være beregnet for formålet.  

• Tank skal merkes tydelig med faresymboler (særlig brann- og eksplosjonsfare), godsmerking og 
evt. stablemerking.  

• Det skal være tilstrekkelig beredskapsutstyr for å samle opp evt. søl eller lekkasje. 
Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig, skiltet og anleggsarbeiderne skal være kjent med bruk 
av utstyret.  

• Transport av drivstoff, oljeprodukter og kjemikalier skal foregå iht. forskrift av 1.april 2009 nr.384 
om Landtransport av farlig gods.  

• Det er ikke tillatt med røyking, åpen ild eller bruk av vinkelslipere nærmere enn 5 meter fra 
tanker.  
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7.2.1 Søl og lekkasje 

• Entreprenøren skal daglig overvåke bekken, for å sørge for at det ikke er partikkelavrenning fra 
anlegget mot bekken.  

• Søl og lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart og området rengjøres i henhold til 
beredskapsplan.  

• Ved utslipp og spill skal arbeidet som forårsaket utslipp stanses.  

• Absorberende materiale skal brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og 
forurenset grunn skal leveres til godkjent mottak.  

• Ved utslipp og spill skal Lyse Elnett AS varsles. Ved større utslipp skal brannvesenet kontaktes. 

• Absorberingsmaterialer skal være tilgengelige på anleggsmaskiner og ved lagringstank(er) for å 
kunne håndtere et uhell. Alle anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av beredskapsutstyr.  

• Entreprenøren skal sørge for at oppdatert oversikt der lagerbeholdning og forbruk av miljøfarlige 
væsker og materiell fremgår og er tilgjengelig. Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek 
med datablad over de kjemikaliene som er i bruk på anlegget. Oversikt over lagerbeholdning og 
forbruk av miljøfarlige væsker og materiell rapporteres sammen med entreprisens månedsrapport 
til byggherre.  

• Ved behov for utvask/spyling av betongbiler, skal entreprenøren sette av et areal til dette 
formålet i tilknytning til godkjente riggområder. Avsatt areal må godkjennes av Lyse. Betongrester 
skal fjernes ved istandsetting av arealet. Det er ikke tillatt å tømme betongrester og vaskevann fra 
betongbiler og blandeverk andre steder enn avsatt areal.  

7.3 Kontroll og håndtering av avfall/avløp 
Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan i henhold til avfallsforskriften og denne skal fremlegges 
Lyse Elnett. Avfallsplanen skal også inneholde delene av eksisterende anlegg som skal rives. Sentralt i 
utarbeidelsen av avfallsplanen er klassifisering og beregninger av forventet avfall (mengde og type 
avfallsfraksjoner), samt dokumentasjon av faktisk avfallsmengde, transport og mottakssted. Kravet til 
sorteringsgrad er 60 %. Lyse utarbeider en miljøsaneringsrapport før rivning av eksisterende anlegg.  

• Entreprenør skal fremlegge kvittering for levert avfall, samt deklarasjon for farlig avfall.  

• Alt avfall skal: 

o Lagres og håndteres på en forsvarlig måte. 

o Fjernes fra hvert mastepunkt/riggplass etter at arbeid i området avsluttes. 

o Sorteres, gjenvinnes og leveres godkjent mottak. 

o Ikke brennes eller graves ned. Dette gjelder også papir og trematerialer. 

• Det er ikke tillatt med bålbrenning eller annen brenning av avfall. 

• Alle anleggsområder skal holdes ryddig til enhver tid. 

• Løse/flyvende gjenstander må sikres for vær og vind. 

• Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede 
kontainere. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes.  

• Ved søl av betong i terrenget skal alle betongrester fjernes. 
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• Betongavfall skal leveres til godkjent mottak. 

• Utslipp av kloakk og/eller spillvann er ikke tillatt. Entreprenøren skal ved behov sørge for lukket 
sanitærløsning (tett tank). Sanitæravfall skal leveres til godkjent mottak. 

7.4 Forurenset grunn  
Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser på lokaliteten da det er tidligere fyllplass på 
eksisterende stasjonsområde. Ved påviste forurensede masser skal Lyse Elnett utarbeide en 
tiltaksplan som må godkjennes av kommunen før gravearbeidene kan igangsettes.  

Entreprenør skal i sin beredskapsplan ha rutiner for umiddelbar varsling av Lyse Elnett AS ved påtreff 
av evt. masser som mistenkes å være forurenset eller ved evt. uhellsutslipp/spill. Lyse Elnett AS skal i 
slike tilfeller umiddelbart kontakte miljøgeolog for prøvetaking og kontroll. Ved akutt forurensning 
skal brannvesenet varsles iht. forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensning.  

8 Jord- og skogbruk 

8.1 Områdebeskrivelse 
Noen av jordkabeltraseene, samt midlertidig anleggsvei i forbindelse med disse vil berøre areal der 
det drives landbruk sørvest for eksisterende stasjonsområde. Hovedsakelig er områdene fulldyrka 
mark. Det vil være behov for skogrydding nordvest og sør for eksisterende område for å etablere 
riggområder og behov for utvidelse av sikkerhetssonen langs kablene. Det er gitt tillatelse til 
nødvendig skogfelling for helikoptertransport.  

Berørte eiendommer er ikke registrert med potetål i Mattilsynets register.  

8.2 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 
Felling av trær skal ikke gjøres i hekkeperioden. Lyse vil prøve å redusere mengden trær som må 
felles, og hvor det er mulig skal kun greiner tas fremfor hele treet. F.eks. gran og furu som ikke er 
stedegne kan tas. Områdene skal tilbakeføres etter anleggsperioden, se kapittel 3.2. Maskiner som 
føres inn på området skal være vasket for å unngå tilføring av fremmede arter, potetål, forurensede 
masser mm.  

Hvis det blir overskudd av matjord, må denne prøvetas for potetål før den transporteres ut fra 
anleggsområdet.  

9 Plante- og dyreliv 

9.1 Områdebeskrivelse 
Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med området vernet, eller foreslått vernet etter 
naturmangfoldloven, og forvente ikke å føre til at truede arter eller naturtyper blir vesentlig berørt.  

Skjøtegrop og grøft for kabelanlegg er planlagt innenfor 100 m belte langs Høylandsåna. Dette 
gravearbeidet er i sin helhet planlagt på østsiden av bekken. Planen er å koble seg til eksisterende rør 
som har utløp i bekken. Høylandsåna er del av et viktig bekkedrag fra Bråsteinsvatnet til Sandnes 
sentrum og er registrert som en viktig naturtype med arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Vipe, 
som er en truet fugleart er registrert flere plasser langs bekken. Vassdraget er leveområde for 
anadrom fisk og arten elvemusling er registrert.  
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Det er registrert fremmedarten kjempespringfrø langs Høylandsåna. Se kapittel 8 angående 
skoghogst.  

9.2 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 
Det skal utføres kartlegging av fremmede plantearter innenfor anleggsområdet, se kapittel 11. Det 
skal ikke være inngrep i kantsonen til Høylandsåna.  

Plante- og dyreliv anses som ivaretatt gjennom at entreprenør overholder arealbruksplanen med 
gjerder og retningslinjer som er gitt for terrenginngrep og istandsetting i kapittel 6, 7 og 8. 

10 Kulturminner 
Eksisterende Tronsholen stasjon og kraftledning er registrert som kulturminner. Eksisterende stasjon 
skal ikke rives som del av tiltaket.  

Det er også registrert en bosetning sørvest for eksiterende stasjon, vest for planlagte inngrep, se 
figur 6.   

Rogaland Fylkeskommune har i brev (saksnr. 18/25609) informert om at de vurderer at det ikke er 
behov for arkeologiske registreringer i planområdet ved ombygging av Lyse transformatorstasjon.  

Deler av en steingard må midlertidig tas ned for å etablere anleggsvei til mastene i sør. Steingarden 
skal reetableres når anleggsveien fjernes.  

10.1 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 
Entreprenørens beredskapsplan skal beskrive rutiner for umiddelbar stans av arbeider og varsling av 
Lyse Elnett AS ved påtreff av kulturminner. Lyse Elnett AS vil videre varsle kulturminnemyndighetene. 
Kulturminnefaglig dokumentasjon for Tronsholen skal utarbeides av Lyse Elnett iht. spesifikasjoner 
gitt i konsesjonen.  

 
Figur 6 Registrerte kulturminner (kartkilde: naturbase.no) 
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11 For- og etterundersøkelser 
Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser iht. forurensningsforskriften kapittel 2 da det er 
mistanke om forurensede masser på lokaliteten. Dersom det påvises forurensede masser vil det bli 
behov for en tiltaksplan som godkjennes av kommunen og utarbeidelse av en sluttrapport.  

Det skal foretas en kartlegging av fremmede plantearter før anleggsarbeidene starter og 
retningslinjer for graving og håndtering av vegetasjon og masser utarbeides på bakgrunn av dette. 

Anlegget som skal rives må kartlegges og det skal utarbeides en miljøsaneringsrapport.  

12 Frist for istandsetting 
Entreprenør skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som er ferdig 
senest innen 2 år etter at anleggsarbeidene er fullført.  

Konsesjonæren skal godkjenne at eventuelle anleggsskader er tilfredsstillende istandsatt. Dette skal 
foreligge før entreprenørens sluttoppgjør. 

13 Prosjekttilpassa kontrollplan 
Foreliggende MTA-plan skal integreres i og følges opp som en del av entreprenørens egen HMS-plan 
på byggeplassen, og omfatte så vel entreprenørens egne aktiviteter som aktiviteter utført av 
underentreprenører og leverandører. 

Planen skal godkjennes av Lyse Elnett AS. Lyse Elnett AS kan foreta egne stikkprøvekontroller og/eller 
kontrollrunder, og prosjektet kan bli underlagt intern og ekstern miljørevisjon. I byggemøter mellom 
Lyse Elnett AS og entreprenør skal forhold knyttet til ytre miljø være et fast punkt på dagsorden. 

Planen skal være kjent av alle arbeidstakere inkludert underentreprenører. Alle skal vite hvor 
beredskapsmateriell er oppbevart. 

HMS-planen på byggeplass skal inkludere: 

• Roller og ansvar for hver enkelt anleggsaktivitet. 

• Entreprenørs rutiner for ivaretakelse av ytre miljø på anlegget. 

• Rutiner for gjennomføring av entreprenørs egne risikovurderinger for ytre miljø for de 
arbeidsoperasjoner som skal utføres. 

• Forebyggende tiltak for å unngå uønskede miljøhendelser. 

• Rutiner for håndtering av avvik. Lyse Elnett AS er ansvarlig for videre rapportering av vesentlige 
avvik til NVE og Sandnes kommune. 

• Beredskapsplan som beskriver varsling og tiltak/håndtering av uønskede miljøhendelser, for 
eksempel utslipp til luft, vann og grunn, strømbrudd, støy over gjeldende grenseverdier, påtreff 
av kulturminner, slam fra anleggsvirksomheten og påtreff av forurensede masser. 
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