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132 kV luftledning Dalen–Veland–Hjelmeland, nye Veland og 

Hjelmeland transformatorstasjon og utvidelse av Dalen 

transformatorstasjon - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres brev datert 12.05.2021 vedlagt miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) av 06.05.2021 og revidert MTA av 08.10.2021 og 21.10.2021 for 132 

kV luftledning Dalen–Veland–Hjelmeland, nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjon og utvidelse 

av Dalen transformatorstasjon. 

Vedtak 

NVE godkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av 132 kV luftledning Dalen–

Veland–Hjelmeland, nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjon og utvidelse av Dalen 

transformatorstasjon i Strand og Hjelmeland kommuner.  

Vilkår for godkjenningen:  

▪ Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser 

ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.  

▪ Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke 

tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige 

skader.  

▪ Det skal utarbeides en sluttrapport som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. 

Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent 

MTA og forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. 

▪ Plan for hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til funksjonsområder for storfugl i perioden 

15. mars - 15. mai da det foregår leik, skal oversendes NVE før 1. februar 2022. 

▪ Dersom det påvises hubro i lytteperioden (midten av januar til slutten av april), må LE 

innføre restriksjoner som beskrevet i MTA. Dersom eventuelle oppfølgende undersøkelser 

sannsynliggjør at det ikke foregår hekking, kan restriksjonene oppheves.  
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▪ Konkrete tiltak som LE skal benytte for å minimere inngrep ved Moldhesten, og vurdering 

av masteplasseringene i denne naturtypen, må forelegges NVE før anleggsarbeid som 

berører denne naturtypen begynner.   

▪ LE skal ta prøver av både bakteriologiske og anleggsrelaterte parametere i private 

drikkevannsforsyninger før anleggsarbeidet starter. 

▪ Risikovurdering med tiltak for å redusere risikoen for naboer og nærmiljø under arbeid med 

Veland transformatorstasjon skal oversendes NVE før arbeidet med transformatorstasjonen 

starter.  

▪ Før arbeid med Hjelmeland transformatorstasjon kan begynne, må LE oversende en konkret 

vurdering av reell skredfare for transformatorstasjonen. Hvis kartleggingen viser at 

anlegget ikke vil oppnå tilfredsstillende sikkerhet, må det dokumenteres at 

transformatorstasjonen skal prosjekteres, bygges, sikres og drives mv. i henhold til krav i 

kraftberedskapsforskriften. 

Dette vedtaket forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonen datert 22.04.2021 post 10 (NVE ref.: 201834746-140) 

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift 

og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller 

deler av anlegget ved senere tidspunkt. 

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Bakgrunn 

Lyse Elnett AS (LE) fikk den 22.04.2021 konsesjon til å bygge og drifte ny 132 kV luftledning Dalen–

Veland–Hjelmeland, nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjon og utvidelse av Dalen 

transformatorstasjon i Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke. Konsesjonen ble påklaget og 

stadfestet av OED 17.06.2021. 

Bakgrunnen for at NVE gav konsesjon er at dagens 66 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og 

Hjelmeland er gammel og ikke har nok kapasitet til å sikre tilstrekkelig forsyning av strøm til det økende 

forbruket i Strand og Hjelmeland kommuner. I Hjelmeland kommune er det blant annet et sterkt økende 

forbruk på grunn av elektrifisering av ferger, og Strand kommune opplever stor næringslivsvekst. Det er 

også ny fornybar kraftproduksjon som trenger økt overføringskapasitet. LE har en overordnet plan om at 

hele Ryfylke skal ha en overgang fra 66 kV til 132 kV spenning i regionalnettet for å sikre regionens 

fremtidige strømforbruk. NVE vurderte i konsesjonsbehandlingen at tiltaket vil legge til rette for 

regionens økte forbruk og er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet. 

LE har delt MTA i to separate dokumenter, der transformatorstasjonene er omtalt i den ene og 

kraftledningen i den andre. Etter konsesjonen var gitt, under arbeidet med MTA, har LE registrert flere 

veier og riggplasser som kan være hensiktsmessige å bruke i anleggsarbeidet. I tillegg har de smalnet inn 

stasjonsbygningen ved Veland transformatorstasjon med omtrent 2,5 m i lengderetning, mens bygningen 

er noe forlenget. Det er derfor noe mindre areal som må opparbeides.  

Høring 

I MTA opplyser LE om at de i prosessen med utarbeidelse av MTA-planen har hatt kontakt med berørte 

kommuner, Statsforvalter, fylkeskommune og grunneiere. 
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NVE sendte MTA på høring den 24.06.2021 (NVE ref.: 202109348-3), med frist til uttalelse 

15.08.2021. Høringen ble sendt til Hjelmeland Kommune, Jørpeland Utviklingsselskap AS, 

Longhammaren Hytteforening, Longhammaren Utbyggingsselskap AS, Lyse Produksjon AS, 

Mattilsynet, Naturvernforbundet i Rogaland, Naturvernforbundet i Strand, Nordre Stølsmark 

Hytteforening, Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Statnett SF, Statsforvalteren i Rogaland og 

Strand Kommune. Rogaland fylkeskommune og Strand kommune ba om, og fikk innvilget, utsatt frist 

for uttalelse til henholdsvis 20.08.2021 og 29.08.2021.  

NVE mottok uttalelser fra Statens Vegvesen, Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og 

Strand kommune. 

Innkomne merknader 

Statens Vegvesen uttalte seg i brev av 21.07.2021. De skriver at anleggsarbeidet medfører kryssing av 

rv. 13 flere steder, og at mastepunkt nr. 28 ligger tett opp til riksvegen. Mastepunkt nr. 105 ligger 

mellom to slynger i Ingvalstadsvingene langs rv. 13, og de skriver at det er viktig at mastene plasseres 

like langt fra begge riksvegene. Aller helst ville Statens Vegvesen unngått en masteplassering i det 

nevnte punktet. Ellers anser de dette som et viktig infrastrukturtiltak, og ønsker lykke til med 

utbyggingen.  

Statsforvalteren i Rogaland uttalte seg i brev av 12.08.2021. Statsforvalteren har uttalt seg om 

hekkelokaliteter for rovfugl, vassdrag og landbruk. 

Om hekkelokaliteter for rovfugl skriver Statsforvalteren at det ikke kommer frem i MTA-planen hvilken 

kunnskap som ligger til grunn for «de ulike artenes sensitivitet for forstyrrelser». Derfor ber de om at 

Multiconsult sitt notat «anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl» fra 2018 blir benyttet som 

referanse. 

Videre viser de til at kjernetiden for lydytring i forkant og tidlig del av hekkingen for hubrobestanden 

ligger mellom 1. mars og 15. april, men at tidspunkt vil variere fra år til år og etter hvor i landet man er. 

De viser til at det i feltinstruks er skrevet at 1. februar til 15. juni er satt til periode for å sjekke 

territoriestatus, og at undersøkelser i januar og februar, som foreslått i MTA, derfor ikke er tilstrekkelig 

for å kunne avgjøre forsøk på hekking i lokaliteten.  

Om vassdrag skriver Statsforvalteren at det må avklares med Statsforvalteren om uttak av vegetasjon 

langs vann og vassdrag krever dispensasjon fra vannressursloven §11. Videre viser de til at flere 

riggplasser ligger nære vassdrag, og at det i utgangspunktet ikke burde planlegges der det er fare for 

avrenning. Hvis det ikke er mulig, så er det viktig med gode avbøtende tiltak og vise særlig aktsomhet.  

Videre viser de til at det planlegges å legge om to bekker ved Veland og Hjelmeland 

transformatorstasjon, og minner om at dette er søknadspliktig jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Når det gjelder landbruk skriver Statsforvalteren at de ønsker en skjematisk oppstilling av 

omdisponering av ulike markslag som medgår til prosjektene deres, og gjerne delt opp i hva som medgår 

til transformatorstasjon, adkomstveier, master, midlertidige riggområder mv. Videre minner de om 

innrapportering av omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Rogaland fylkeskommune uttalte seg i brev av 13.08.2021. De synes det er positivt at punkter som 

tidligere har vært spilt inn er hensyntatt, men har fremdeles enkelte kommentarer. De viser til at det har 

vært gjennomført arkeologiske undersøkelser, men at det gjenstår noe registrering. Fylkeskommunen 

viser deretter til endring av status på enkelte kulturminner, og ber om at geometrien for disse må endres, 
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og at arealbrukskart må oppdateres. De legger til grunn at MTA oppdateres når rapporter og 

registreringer er helt ferdige.  

Videre viser de til kap. 4.2 hvor det står skrevet om vei og riggplass ved kulturminnet på Holta. De 

mener dette er en glipp og at hele avsnittet fjernes fra MTA. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom 

på at det ikke er gjennomført arkeologiske undersøkelser ved anleggsareal ved mastepunkter og 

helikopterlandingsplasser, med unntak av mastepunktene. De ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at 

arealene langs flere av anleggsveiene har et potensial for funn av automatisk freda kulturminner under 

markoverflaten.  

Videre skriver fylkeskommunen at de forutsetter at plan for helikopterlandingsplasser og eventuelle 

utbedringer av anleggsveier vil blir forelagt Rogaland fylkeskommune for vurdering i forhold til 

undersøkelsesplikten i kulturminneloven (kml) § 9, og eventuelle konflikter med automatisk freda 

kulturminner, jf. kulturminneloven §§ 3 og 8 første ledd. Dette gjelder også hvis entreprenør ønsker å 

utvide arealbruken ved masterpunkter.  

Fylkeskommunen mener det er viktig at en person med kompetanse på kulturminner deltar i 

utarbeidelsen av en plan for arbeid i nærheten av kulturminner og inngjerding av disse. Disse 

kulturminnene burde inngå i en slik plan:  

 Holta: gårdsanlegg id. 5435, gravfelt id. 44950, bosetningslokalitet id. 180165, 

bosetningslokalitet id. 5434 

 Flat-Hetland: gravrøys id. 34421 

 Jarven: støl id. 279272 

 Ingvaldstad: veifar id. 34425 

De skriver videre at hvis det er konflikter som ikke lar seg løse med avbøtende tiltak, må dette 

forelegges fylkeskommunen som søknad om dispensasjon i henhold til kml §8 første ledd. Vedtakene 

må eventuelt skrives inn i en revidert MTA-plan. 

Til slutt understreker de viktigheten av NVE stiller tilstrekkelige krav om styringssystem, og at dette 

følges opp av byggherre. I tillegg ber de om at det i tabellen for restriksjonsområder i vedlegg 3 også 

henvises til kulturminnenes id. nummer i Askeladden og type kulturminne, da dette vil gjøre 

kommunikasjonen enklere ved senere kontakt. 

Strand kommune uttalte seg i e-post av 26.08.2021. De anbefaler at riggplass R17b tas ut av 

arealbrukskartet, og at R16a istedenfor blir tatt i bruk eller utvides.  

Videre viser de til at deler av området ved Dalen transformatorstasjon har forurenset grunn. Det er gjort 

vedtak på dette i januar 2021, hvor det kommer frem at dette arbeidet skal gjøres i perioden juni – 

oktober 2021. Kommunen skriver at de ikke kan se at dette berøres i MTA-plan.   

Til slutt skriver Strand kommune at de ber om å holdes orientert ved funn av fremmede arter.   

Lyse Elnett oversendte revidert MTA på bakgrunn av høringsuttalelsene som har kommet inn den 

20.09.2021 (NVE ref.: 202109348-21), med kommentarer til høringsuttalelsene vedlagt. Videre har LE 

levert revidert MTA av 08.10.2021 og 21.10.2021. LEs kommentarer er henvist til tematisk under NVEs 

vurderinger.  
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NVEs vurderinger 

Innledning 

NVE mener at LE gjennom arbeidet med MTA for kraftledningen og transformatorstasjonene har laget 

en god plan som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av 

tiltaket blir minst mulig innenfor den konsesjonen som er gitt. For å sikre et godt sluttresultat er sikring 

av kulturminner og hensyn til fugl viktige fokusområder. NVE forutsetter at LE ved anleggsarbeidet 

følger beskrivelsen i MTA, og vi mener det ikke er nødvendig å gjøre en vurdering av alle temaene som 

MTA beskriver. I dette kapittelet vil vi kun gå gjennom om planen svarer på vilkårene satt i 

anleggskonsesjonen, hvordan høringsinnspillene er hensyntatt og gjøre en vurdering av de øvrige 

temaene i MTA hvor det er ytterligere behov for avklaringer 

Endringer fra konsesjonsgitt løsning 

Etter konsesjonen var gitt, under arbeidet med MTA, har LE registrert flere veier og riggplasser som kan 

være hensiktsmessige å bruke i anleggsarbeidet. I tillegg har de smalnet inn stasjonsbygningen ved 

Veland transformatorstasjon med omtrent 2,5 m i lengderetning, mens bygningen er noe forlenget. Det 

er derfor noe mindre areal som må opparbeides. NVE har vurdert at disse mindre endringene ikke er 

konsesjonspliktige, og at disse kan godkjennes i dette vedtak. 

Kulturminner 

I anleggskonsesjonens kapittel 10 om miljø-, transport- og anleggsplan er det satt krav om at MTA skal 

beskrive og drøfte: 

 Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, 

transport- og anleggsplanen blir godkjent. 

 Hvordan anleggsarbeidet og kraftledningen skal utformes for å unngå direkte berøring av 

kulturminnet ASK 34425.  

 Hvordan anleggsarbeidet og utformingen av kraftledningen skal ta hensyn til viktige 

kulturmiljøer som berøres. 

I revidert MTA av 08.10.2021, skriver LE at Rogaland fylkeskommune har utført en §9-registrering av 

konsesjonsgitte tiltak for å vurdere potensial for tidligere ukjent kulturminner. Nye registreringer fra §9 

registreringer er innarbeidet i MTA-planen. LE skriver videre at de er i dialog med Rogaland 

fylkeskommune om hvilke kulturminner som krever dispensasjonssøknad.  

LE har beskrevet tiltak for hvordan direkte berøring av kulturminnet ASK 34425 skal unngås i kapittel 

6.5 pkt. 2 og 3. Det skal blant annet gjerdes inn, slik at terrengkjøring og inngrep unngås. Tiltakene i 

disse kapitlene gjelder også for andre kulturminner og kulturmiljøer.    

NVE viser videre til Rogaland fylkeskommunes uttalelse av 13.08.2021, der de bekrefter at det er 

gjennomført arkeologiske vurderinger våren 2021. Per dato for innsending av uttalelse gjensto det 

fremdeles enkelte registreringer. Rapport for alle registreringer vil bli oversendt fra fylkeskommunen til 

LE når den blir ferdigstilt. Fylkeskommunen har videre kommentert at teksten om riggplass ved Holta i 

kapittel 4.2 måtte tas ut fra MTA-plan. I tillegg etterlyste de kulturminnenes id. nummer i Askeladden i 

vedlegg 3 i MTA for kraftledningen. 

I revidert MTA av 08.10.2021 har LE tatt bort teksten om riggplassen ved Holta. Riggplassen er redusert 

i størrelse, flyttet bort fra kulturminneområdet og har ingen veier gjennom kulturminneområdet. 

Kulturminnenes id. nummer er også lagt til i den reviderte planen.   
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NVE mener tiltakene som er beskrevet sikrer at kulturminnet ASK 34425 ikke blir direkte berørt, og at 

viktige kulturmiljøer hensyntas. NVE konstaterer at LE i MTA og sin tilbakemelding til uttalelsene har 

hensyntatt Rogaland fylkeskommunes kommentar angående kulturminner. NVE mener også det er 

positivt at LE har dialog med fylkeskommunen, og at dette skaper gode forutsetninger for at 

kulturminner blir ivaretatt gjennom byggefasen. NVE minner om at fylkeskommunen forutsetter at de 

blir forelagt plan for helikopterlandingsplasser, eventuelle utbedringer av anleggsveier og ev. utvidelse 

av arealbruk ved mastepunkter, slik at fylkeskommunen kan foreta en vurdering av undersøkelsesplikten 

i kulturminneloven. 

Fugl 

I anleggskonsesjonen vilkår nr. 13 «Merking for fugl» er det satt vilkår om at «Det skal vurderes og 

gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i følgende områder; mellom 

Almåsen og Bjørheimsbygd (2 km).» Videre er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til eventuelle leikplasser til storfugl i perioder da det 

foregår leik. 

 En beskrivelse av hvordan anleggsarbeidet skal unngås ved registrert hekkelokalitet for 

hønsehauk i perioden april-juli. 

I kapittel 6.4 i MTA har LE skrevet at det på linjestrekket mellom mast 23 og 31 skal synlighetsmerkes 

for fugl. På denne måte skal fuglekollisjoner unngås mellom Almåsen og Bjørheimsbygd.  

Om hvordan eventuelle leikplasser til storfugl skal hensyntas i perioder der det foregår leik, skriver LE 

at de skal vurdere om anleggsarbeid/terrengtransport innenfor restriksjonsområde Holteheia-Almåsen 

unngås i perioden 15. mars - 15. mai. 

LE skriver videre at de skal undersøke om det er aktiv hekking i hekkelokaliteten for hønsehauk før 

anleggsarbeidet blir igangsatt. Hvis det avdekkes hekking av hønsehauk, skal de ikke foreta 

bakkearbeid/terrengstransport innenfor angitt restriksjonsområde i perioden 1. mars og 31. juli. 

Statsforvalteren uttaler i sin høringsuttalelse at Multiconsult sitt notat «anbefalte hensynssoner for 

sårbare arter av fugl» fra 2018 må bli benyttet som referanse for arters sensitivitet for forstyrrelser. 

Videre skriver de at undersøkelser i januar og februar ikke er tilstrekkelig for å registrere hekking for 

hubro. De viser til at det i feltinstruks står 1. februar til 15. juni for å kontrollere territoriestatus.   

I tilbakemeldingene til uttalelse skriver LE at det er Multiconsult sitt notat som er lagt til grunn for 

MTA. De har derfor oppdatert MTA, slik at referansen er lagt inn i teksten. LE skriver at tidsperioden 

februar til juni er generell for hele landet. De mener det ikke er nødvendig med lytting helt frem til 15. 

juni, men justerer perioden til å være fra midten av januar til slutten av april. Hvis det blir påvist 

hekking, skriver LE at det ikke skal gjennomføres helikopterflyging, terrengtransport eller støyende 

aktivitet i restriksjonsområdet i perioden 01.02 – 31.07. 

Videre viser de til at hubrolokaliteten ligger innenfor sonen som er definert som sårbar med hensyn på 

helikoptertransport og bakkearbeid (1000m jf. Multiconsult 2018). LE vurderer likevel at det er mulig å 

gjøre arbeid på bakken uten vesentlig forstyrrelse av hekkende fugl, på bakgrunn av terrengformasjon og 

avstand. Det vil ikke være sprengning, og det vil benyttes lett utstyr. 

NVE konstaterer at LE har beskrevet tiltak for å ivareta hensynet til fugl. Likevel mener NVE det er 

nødvendig med enkelte presiseringer for å sikre at hensynet til fugl blir tilstrekkelig ivaretatt. NVE enige 

med LE om at det er tilstrekkelig med lytting etter hubro frem til slutten av april. Videre mener NVE at 

dersom LE påviser hubro i denne perioden, men ikke avkrefter at den hekker, må LE enten innføre 
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restriksjonen som beskrevet i MTA, eller følge opp videre for å kunne avkrefte hekking. Det er LE som 

må sannsynliggjøre at det ikke foregår hekking. NVE vil sette vilkår om dette. 

NVE vurderer at vilkåret om beskrivelse av hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til eventuelle 

leikplasser til storfugl i perioder da det foregår leik, ikke er tilstrekkelig svart ut. NVE setter derfor 

vilkår om at plan for hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til eventuelle funksjonsområder for storfugl 

i perioden 15. mars - 15. mai da det foregår leik, skal oversendes NVE før 1. februar 2022.  

Naturtyper 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte:  

 Hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til de viktige naturtypene Grimsåsen og Jarven (A-

verdi). 

 Hvordan anleggsarbeidet spesielt skal ta hensyn til naturtypen Moldhesten (A-verdi, utvalgt 

naturtype), herunder tiltak for å minimere inngrep og vurdering av masteplasseringer. 

LE skriver i MTA og arealbrukskartet at terrengkjøring primært skal unngås i restriksjonsområdet 

Grimsåsen. Hvis dette ikke er mulig, f.eks. ved behov for tyngre utstyr, skriver de at det skal 

gjennomføres forebyggende tiltak for å redusere kjøreskader (duk, klopper e.l. i kjøretrase) i området. 

Kjøretrase i terreng skal merkes før anleggsstart. Ingen kjøring i vifteform over våte/kjøresvake områder 

skal forekomme. 

Ved Jarven skriver LE at terrengkjøring i størst mulig grad skal begrenses. Ved eventuell terrengkjøring 

i restriksjonsområdet skriver de at det skal gjennomføres forebyggende tiltak for å redusere kjøreskader 

(duk, klopper e.l. i kjøretrase). Kjøretrase skal merkes før anleggsstart, og de skriver at ingen kjøring i 

vifteform over våte/kjøresvake områder skal forekomme. 

De skriver videre at terrengkjøring innenfor restriksjonsområde Moldhesten skal holdes til et minimum. 

Unødig terrengslitasje gjennom kjøring i vifteform over kjøresvake partier skal unngås. LE skriver 

videre i vedlegg 3 til MTA (tabell restriksjonsområder) at de skal ha fokus på å begrense inngrep rundt 

mastepunkter i restriksjonsområdet, og vurdere om terrengtransport i restriksjonsområdet kan erstattes 

med helikopterbruk.  

NVE konstaterer at LE har beskrevet tiltak som skal bidra til at naturtypen Grimsåsen, Jarven og 

Moldhesten blir ivaretatt. NVE mener likevel at siste del av vilkåret «Hvordan anleggsarbeidet spesielt 

skal ta hensyn til naturtypen Moldhesten (A-verdi, utvalgt naturtype), herunder tiltak for å minimere 

inngrep og vurdering av masteplasseringer.» ikke er beskrevet tilstrekkelig til å si at vilkåret er 

ivaretatt. NVE vil derfor sette vilkår om at de konkrete tiltakene som LE skal benytte for å minimere 

inngrep ved Moldhesten, og en beskrivelse av vurderingene som er gjort for masteplasseringene i denne 

naturtypen, må forelegges NVE før anleggsarbeid i som berører denne naturtypen begynner.  

Fremmede arter 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres for å hindre spredning av fremmede arter. 

I MTA kapittel 6.4, har LE beskrevet flere tiltak som skal hindre spredning av fremmede arter. Tiltakene 

omhandler blant annet rengjøring av maskiner/utstyr og håndtering av eventuelle infiserte masser.  
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Strand kommune har i sin høringsuttalelse uttalt at de vil bli orientert om funn av fremmede arter. I 

tilbakemelding til høringsuttalelsene skriver LE at de har endret formulering i MTA, slik at det nå 

kommer frem at kommunen skal orienteres.  

NVE mener tiltakene som er beskrevet i MTA sikrer gode forutsetninger for at spredning av fremmede 

arter unngås, og at kommunens innspill er hensyntatt.  

Hensyn til landbruk 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet skal hensynta husdyr og beitearealer, og orientere berørte grunneiere 

om tidsplan for bruk av helikopter. 

I kapittel 6.6 i MTA har LE beskrevet flere tiltak for å hensynta landbruk. De har også bekreftet at 

berørte grunneiere skal orienteres om støyende anleggsarbeider før aktiviteten starter med SMS eller 

lignende.  

I Statsforvalterens høringsuttalelse har de skrevet at de vil ha en skjematisk oppstilling av 

omdisponering av ulike markslag. Dette vil de gjerne ha delt opp i hva som går til transformatorstasjon, 

adkomstveg, master og midlertidige riggområder.  

Videre minner Statsforvalteren om at tiltakshaver skal rapportere omdisponering av dyrka og dyrkbar 

jord til NVE, som igjen rapporterer kommunevis omdisponering for tiltak med konsesjon til 

SSB/KOSTRA, jf. Ot.prp 97L (2016-2017) og senere arbeid mellom Landbruksdirektoratet og NVE. 

I tilbakemeldingen til Statsforvalterens høringsuttalelse har LE skrevet at de vurderer at dette ikke er 

direkte tilknyttet MTA, men at de likevel vil utarbeide en oversikt over total arealbruk som vil 

ettersendes som vedlegg til MTA. LE skriver videre at krav til rapportering vil bli ivaretatt gjennom 

oversikten over arealbruk.  

NVE konstaterer at LE har beskrevet tiltak for å ivareta landbruk, og at Statsforvalterens innspill er 

hensyntatt.  

Trasérydding 

I anleggskonsesjonens vilkår nr. 12. «Trasérydding» er det satt vilkår om at: «For å dempe direkte 

innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så 

langt det vurderes som hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene 

hvor traseen krysser prioriterte naturtyper, der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak og i 

krysningspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding skal omtales i miljø-, 

transport og anleggsplanen.» 

I kapittel 6.8 på side 20 i MTA for ledningen, har LE innlagt ti punkter som omtaler gjennomføringen av 

skogrydding, slik som forutsatt i anleggskonsesjonens vilkår. Blant annet bekrefter LE at skogrydding 

skal foregå i henhold til NVE sin veileder for skogrydding i kraftledningstraseér.  

NVE mener at tiltakene som er foreslått vil bidra til at skogrydding blir gjennomført på en god måte, og 

legger til grunn at NVEs veileder blir benyttet som beskrevet i MTA. 
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Hensyn til nærmiljøet ved Veland transformatorstasjon og adkomstveg 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet ved bygging av nye Veland transformatorstasjon og adkomstveien 

frem til stasjonen skal hensynta nærmiljøet og berørte brukere av veien. 

LE skriver at entreprenøren vil utarbeide en egen risikovurdering med ulemper for naboer og nærmiljø, 

hvor tiltak for å redusere risikoen vil bli beskrevet. De skal også utarbeide en transportplan med 

risikovurdering av lokale forhold. Naboer vil varsles ved større transporter, og stenging av vei kan bli et 

aktuelt tiltak. I tillegg planlegger LE å beholde buffervegetasjon som et tiltak for å skjerme nærmiljøet.  

NVE konstaterer at LE har en plan for hvordan nærmiljøet og berørte bruker av veien skal hensyntas. 

Det gjenstår noe arbeid med å utarbeide tiltak for å redusere ulemper for nærmiljøet, og NVE vil derfor 

sette vilkår om at risikovurderingen med tiltak for å redusere risikoen for naboer og nærmiljø oversendes 

NVE før arbeidet med nye Veland transformatorstasjon starter opp. 

Ferist 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 En vurdering om etablering av fe-rist til erstatning for dagens grinder på veiene mellom Holta 

og Lauvåsen og mellom Neset og Takli er hensiktsmessig for å tilpasse veien til den forventede 

økte anleggstrafikken. 

I MTA kapittel 4.4.1, har LE skrevet at det på de nevnte strekningene i hovedsak er planlagt 

persontrafikk, og lite tungtrafikk. På bakgrunn av dette har LE vurdert at det ikke er aktuelt å erstatte 

grinder med ferister på disse veiene. 

NVE konstaterer at LE har vurdert temaet, slik som forutsatt i anleggskonsesjon. Det har ikke kommet 

innspill til dette temaet i høringsprosessen, og NVE har ingen øvrige kommentarer til dette.   

Snøskred 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan Hjelmeland transformatorstasjon bør sikres mot eventuell fare for snøskred. 

LE skriver i MTA at den aktuelle eiendommen for transformatorstasjonen ligger utenfor fare- og 

aktsomhetsområdet for skred og flom. Eiendommen ligger også over marin grense. Videre skriver de at 

eiendommen grenser til aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred mot sør. De har derfor ikke 

planlagt sikringstiltak for Hjelmeland stasjon, men de skal vurdere dette nærmere i detaljprosjekteringen 

av bygget. 

Søk i NVEs aktsomhetskart for snøskred den 08.11.2021 viser at stasjonstomten ligger helt i grensen 

ved aktsomhetsområdet for snøskred.  

Aktsomhetskart blir brukt i overordnet arealplanlegging for å hindre utbygging i potensielt skredfarlige 

områder. Kartene er automatisk generert i GIS, og er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering 

av skredfare. Er man med god margin utenfor aktsomhetskartene så kan man ta utgangspunkt i at det 

ikke er fare, men dersom et tiltak planlegges i nærheten/innenfor en aktsomhetssone må faren avklares 

nærmere. Ved planer om å bygge innenfor et område omfattet av aktsomhetskartene må en utføre en mer 

detaljert skredfarevurdering for å avklare den reelle faren.  
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I forbindelse med sikkerhet og beredskap, skal anlegget prosjekteres, bygges, sikres og drives mv. i 

henhold til krav i kraftberedskapsforskriften. Kapittel 5 i kraftberedskapsforskriften setter krav om 

sikring av energianlegg. Konsesjonær skal gjøre en vurdering av hvilket sikkerhetsnivå det planlagte 

anlegget bør ha, med utgangspunkt iblant annet anleggets klasse etter kraftberedskapsforskriften § 5-2, 

eventuell redundans i kraftsystemet og konsekvens ved utfall. Anleggets viktighet for kraftsystemet og 

samfunnsinteresser setter tilsvarende krav til sikkerhetsnivå. NVEs veileder for utforming av søknader 

om konsesjon for nettanlegg (nr. 2/2020) s. 27 omtaler dette nærmere. Det er krav om at kartleggingen 

av skredfare utføres av kvalifiserte personer. Hvis kartleggingen viser at anlegget ikke vil oppnå ønsket 

sikkerhetsnivå, skal det gjøres vurderinger av tiltak for å sikre anlegget, dimensjonere og konstruere 

byggverket slik at det tåler belastningene. Kartleggingen av fare for skred skal utføres med bakgrunn i 

NVEs veiledningsmateriell, veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. NVE vil sette 

vilkår om at en vurdering skal oversendes NVE før arbeidet med transformatorstasjonen kan starte.   

Berøring av rørgate 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til den nedgravde rørgaten til Hauskje kraftverk 

dersom denne kommer i konflikt med omsøkte tiltak. 

I kapittel 4.4.3 i MTA har LE skrevet at rørgaten er tegnet inn som hensynssone i arealbrukskartet. Dette 

skal sikre at entreprenør viser ekstra aktsomhet her, og derfor sikre at rørgaten ikke skades. NVE legger 

til grunn at LE viser ekstra aktsomhet i restriksjonsområdet, og mener dette skaper gode forutsetninger 

for at rørgaten skal ivaretas.  

Berørte brønner 

I anleggskonsesjonen er det satt krav om at MTA skal beskrive og drøfte: 

 Hvordan anleggsarbeidet skal utføres for å unngå avrenning til berørte brønner. 

I kapittel 6.11 i MTA skriver LE fire tiltak som skal sikre at private drikkevannskilder ikke blir berørt av 

anleggsarbeider: 

 Entreprenøren skal ta hensyn til kjente vannforsyningskilder og sikrer at anleggsarbeid ikke føre 

til forurensning av kildene eller endring i vannmengde. 

 Brønner som kan berøres av anleggsarbeidet er omfattet av restriksjonsområder. 

 Det skal tas vannprøver av berørte brønner før anleggsarbeidet igangsettes. 

 Ved eventuell forurensning av drikkevannskilder skal byggherren varsles umiddelbart. 

NVE mener tiltakene som er beskrevet er gode, men mener det er behov for enkelte presiseringer. NVE 

vil derfor sette vilkår om at LE skal ta prøver av både bakteriologiske og anleggsrelaterte parametere. På 

denne måten vil det ved en eventuell uenighet være mulig å dokumentere forholdene før anleggsarbeidet 

startet.  

Oppdatert plassering for mastepunkter og endring av riggplasser i revidert MTA etter høring 

I revidert MTA av 08.10.2021, etter høring, har LE oppdatert arealbrukskartet med enkelte justerte 

mastepunkter. Masten som er flyttet lengst er mast 24 som er flyttet 60 m sør i samme trasé, som vist i 

figur 1.  
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Figur 1: Bildet til venstre viser masteplassering etter justering, og bildet til høyre viser før justering. 

Riggplasser har gul skravering og restriksjonsområder har rød skravering. 

Videre har LE gjort enkelte endringer i riggplasser og veier: 

  

Figur 2: Bildet til venstre viser arealbrukskart i revidert MTA, hvor R55 er tegnet inn, og to av riggplassene 

vist i bildet til høyre er tatt ut.  

 

Figur 3: Bildet til venstre viser oppdatert arealbrukskart, riggplass R22a (vist i bildet til høyre) er erstattet 

med R22. 
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Figur 4: I bildet til venstre har LE justert veien ved H18, slik at den er lagt øst for kulturminnet 

Smågastølen. Den tidligere innsendte løsningen er vist i bildet til høyre. 

NVE konstaterer at LE har gjort mindre endringer i revidert MTA, blant annet for at kulturminner og 

restriksjonsområder skal bli bedre hensyntatt. Etter NVEs vurdering har endringene små eller ingen 

endrede virkninger for miljø og omgivelser sammenlignet med de løsningene som opprinnelig ble lagt 

frem, og vi har derfor ikke sett behov for å sende disse på ny høring.  

Andre temaer som er omtalt i høringsuttalelsene 

Statens Vegvesens innspill om masteplassering 

Statens Vegvesen mener det er viktig at mastepunkt 105 plasseres like langt mellom begge sider av 

riksvegen ved de to slyngene i Ingvalstadsvingene. LE bekrefter i sitt svar at mastepunktet er plassert 

midt mellom vegslyngene, slik som Statens Vegvesen ønsker. NVE vurderer dermed at Statens 

Vegvesens innspill er ivaretatt. 

Riggplass R17b 

Strand kommune har i sin høringsuttalelse anbefalt at riggplass R17b tas ut av arealbrukskartet, og at 

R16a istedenfor blir tatt i bruk eller utvides. Dette av hensyn til dyrka mark, og at R16a kan brukes til 

utfartsparkering senere. 

LE svarer at riggplass R17b er svært viktig, og er planlagt brukt som riggplass for lagring av materiell, 

premontasje, brakkerigg, containere, lagring av drivstoff osv. Riggplass R16a har en vanskelig tilkomst 

med dårlig vegstandard, og er dårlig egnet til det formålet som nå er planlagt i forhold til bruk av 

riggplass R17b. De skriver at det ikke vil være rasjonelt for anleggsgjennomføring å erstatte riggplass 

R17b med R16a, og ønsker derfor å beholde R17b som planlagt. 
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Figur 5: Viser areal avsatt til riggplass R17b og areal for R16a 

NVE mener argumentasjonen til LE tilsier at R17b er nødvendig for etablering av anlegget, og gir 

tillatelse til bruk av denne. Når det gjelder argumentasjonen til kommunen som gjelder bruk av riggplass 

R16a til utfartsparkering etter anleggsarbeidet, er ikke dette noe NVE kan gi tillatelse til. NVE kan kun 

gi tillatelse til tiltak som er nødvendig for etablering og drift av anlegget. Kommunen skriver også at de 

helst vil unngå bruk av R17b av hensyn til dyrka mark. NVE minner om at LE i MTA har skrevet at 

opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter endt arbeid, og området 

istandsettes i tråd med opprinnelig terreng. Dette betyr at riggplasser som eventuelt blir etablert der det 

er dyrket mark, vil istandsettes etter endt arbeid.  

Statsforvalterens innspill om vassdrag 

I sin høringsuttalelse skriver Statsforvalteren at det må avklares med dem om uttak av vegetasjon langs 

vann og vassdrag krever dispensasjon fra vannressursloven §11. De skriver videre at de ikke ønsker 

omfattende snauhogst ved linjen, og at ved god dialog kan man komme til enighet om å bevare en god 

del. De viser også til at omlegging av bekker ved Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner er 

søknadspliktig jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

I LEs tilbakemelding til uttalelsene, skriver de at ordlyden i MTA kap. 6.8 er endret for å ivareta 

innspillet som gjelder bevaring av naturlig kantvegetasjonsbelte og dialog med Statsforvalter. De skriver 

videre at innspillet om omlegging av bekkeløp tas til følge, og at søknadsplikten er presisert i revidert 

MTA. 

NVE mener Statsforvalterens innspill om vassdrag er hensyntatt, og NVE har ingen øvrige kommentarer 

til dette. NVE legger til grunn at LE og entreprenør opprettholder dialog med Statsforvalteren for å sikre 

et best mulig sluttresultat.  

Forurenset grunn 

Strand kommune skriver i sin uttalelse at de legger til grunn at arbeidet i forurenset grunn ved Dalen 

transformatorstasjon skal gjennomføres i perioden juni-oktober 2021, som skrevet i tiltaksplan for 

forurenset grunn av 20.01.2021, utarbeidet av Norconsult for LE. De viser til kommunens vedtak om 

godkjenning av tiltaksplanen av 22.01.2021.  
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LE skriver i sitt svar til dette at disse datoene stammer fra tiltaksplanen av forurenset grunn for Dalen 

transformatorstasjon. Videre skriver de at det er avklart med fagansvarlig for tiltaksplanen at denne 

tidsrammen ikke er forurensningsfaglig begrunnet. Derfor skriver de at denne tidsperioden ikke er 

bindende for tiltaket.  

NVE viser til at tiltaksplanen for forurenset grunn er godkjent av Strand kommune, og ligger utenfor 

NVEs myndighetsområde. LE har ansvaret for å innhente tillatelser fra andre relevante lovverk. LE må 

derfor avklare med kommunen hvilke tidsrammer som gjelder for dette arbeidet.  

Sluttrapport 

Det skal utarbeides en sluttrapport som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. Rapporten skal 

dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent detaljplan/MTA og 

forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. 

Naturmangfoldloven  

Søk i karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» den 20.10.2021 viser at det er observert enkelte 

rødlistede fuglearter (stær, sandsvale, bergirisk, gulspurv, gjøk, sivspurv, fiskeørn og lirype) langs 

traséen etter konsesjonsbehandlingen av 22.04.2021. Søkene viste at ingen nye viktige naturtyper eller 

fremmede arter er observert etter konsesjonen ble gitt. NVE viser for øvrig til kapittelet om fugl i dette 

vedtaket.  

Blant de observerte artene er det kun fiskeørn som er ansett som «sårbar» i forbindelse med 

anleggsarbeid i Multiconsult sin rapport «anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl». NVE legger 

til grunn at arten kun er observert, og at det ikke er funnet hekkelokalitet. NVE mener det derfor ikke er 

behov for ytterligere tiltak for å hensynta arten.  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og 

konsesjonsvedtak av 22.04.2021. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og vurderes 

som tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket. 

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksomme på 

Orientering av grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte gjenboere/naboer, grunneiere og rettighetshavere 

om dette vedtaket. Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av 

underrettingen med tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.  

Krav om internkontrollsystem (IK-system) 

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1.1.2019, NVE forutsetter at dette er på plass og at det 

følges opp. 

Plan- og bygningsloven 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter 

energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14.  Det betyr at det 

for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 

kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.  
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Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske 

anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, 

siste ledd.   

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har 

ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav. 

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet 

lovverk. 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. 
 

 

Med hilsen 

 

Anne Rogstad 

fungerende direktør 

Anne Johanne Kråkenes 

fungerende seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   

 

  

Kopi til: 

HJELMELAND KOMMUNE 

JØRPELAND UTVIKLINGSSELSKAP AS 

Longhammaren hytteforening 

LONGHAMMAREN UTBYGGINGSSELSKAP AS 

LYSE PRODUKSJON AS 

Mattilsynet 

Naturvernforbundet i Rogaland 

Naturvernforbundet i Strand 

NORDRE STØLSMARK HYTTEFORENING 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE 

STATENS VEGVESEN 

STATNETT SF 

STATSFORVALTAREN I ROGALAND 

STRAND KOMMUNE 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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Riggplasser

Hensynssoner

Riggplass R01/R02.
B rukes av stasjonsentreprenør. Eventuel l bruk ved
ledningsbygging må avklares med stasjonsentreprenør.

Riggplass R04:
B enyttes kun ti l parkering og adkomst ti l ledningstraséen.

Riggplass R05
Gammel grustak. Entreprenøren må koordinere med
eventuel l pågående dri ft av grustaket.

Riggplass R10:
Aktivt grustak. Ca. 50% av areal vi l ikke være ti lg jengel ig
for entreprenør.

Tunglandsåna (H01):
Viktig bekkedrag. Ingen anleggsvirksomhet innenfor
arealet.

Almåsen (H02):
Rik edel løvskog. Ingen hogst el ler anleggsaktivi tet i
område.

Stølen (H50):
Kul turminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivi tet i
området.
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Riggplasser

Hensynssoner

Riggplass R10:
Aktivt grustak. Ca. 50% av aeal vi l ikke være ti lg jengel ig
or entreprenør.

Riggplass R16a:
B ruk og opparbeidelse av areal å ta hensyn ti l
utfartsparkering g -aktivi teter.

Riggplass R17b

Riggplass R20a/R20b

Riggplass R20c:
B rukes kun i forbindelse ed stasjonsprosjekt.

Riggplass R20d:
B rukes kun i forbindelse md stasjonsprosjekt.

Almåsen (H02):
Rik edel løvskog.
Ingen hogst el ler anleggsaktivi tet i området.

Flonen (H03):
Viktig bekkedrag.
Ingen anleggsaktivi tet i området.
Hogst kun innenfor sikkerhetssavstand ti l l iner.

Hol taåna (H04):
Viktig bekkedrag.
Ingen anleggsaktivi tet i området.

Hol taheia-Almåsen (H05):
Økologisk funksjonsområde for storfugl.
Det skal vurderes om anleggsarbeid
(bakkearbeid) og lavtflyging med hel ikopter
innenfor området kan
unngås i perioden 15. mars-15. mai

Hol ta 3 (H06):
Automatisk fredet kul turminne.
Ingen anleggsvirkomhet i området.
Entreprenøren skal g jerde inn området langs østre
avgresning.

Hol ta 2 (H07):
Automatisk fredet kul turminne.
Ingen anleggsvirksomhet i området. Entreprenøren skal
g jerde inn området langs østre avgrensning.

Haldalsstykjet (H08):
Automatisk fredet kul turminne.
Ingen anleggsvirksomhet i området.
Entreprenøren skal g jerde inn området langs østre
avgrensning.

Hol ta 1 (H09):
Automatisk fredet kul turminne.
Ingen anleggsvirksomhet i området.
Entreprenøren skal g jerde inn sikringssonen
som er i direkte konfl ikt med
ryddebel tet, i ti l legg ti l de delene av sikringssonen
som kan stå i fare for å
bl i berørt i fm terrengkjøring/ inngrep.
Ytterl igere krav kan innføres etter nærmere
vurdering av Rogaland fylkeskommune.

Vetland vegetasjonsskjerm (H10):
Ingen hogst el ler fjerning av vegetasjon.

Hol teheia tursti V (H13)
Tursti. Hensyn ti l turgåere.

Stølen (H50):
Kul turminne med uavklart status.
Ingen anleggsaktivi tet i området.
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Restriksjonsområde
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Riggområde
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Terrengtransport

Traktorvei
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Riggplasser Hensynssoner

Ingen riggplasser i kartutsni ttet.
Hol taheia-Almåsen (H05):
Økologisk funksjonsområde for storfugl.
Det skal vurderes om anleggsarbeid
(bakkearbeid) og lavtflyging med hel ikopter
innenfor området kan
unngås i perioden 15. mars-15. mai

Moldhesten (H11)
Kystlynghei. Utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven.
Terrengkjøring skal holdes ti l et minimum. Ingen kjøring i
vi fteform over våte/kjøresvake områder.

Hol taheia tursti V (H13)
Tursti. Hensyn ti l turgåere.

Hol teheia Ø (H14):
Tursti. Hensyn ti l turgåere.

Grimåsen (H15):
Kystmyr. Primært skal terrengtransport unngås. Dersom
dette ikke er mul ig, f.eks. ved behov for tyngre utstyr, skal
det g jennomføres forebyggende ti l tak for å redusere
kjøreskader (duk, klopper e.l. i kjøretrase) i området.
Kjøretrase i terreng skal merkes før anleggsstart. Ingen
kjøring i vi fteform over våte/kjøresvake områder skal
forekomme.

Grimåsen nord (H16)
Kystmyr. Ingen terrengtransport.

Jarven (H17):
Kystmyr. Terrengkjøring skal i størst mul ig grad begrenses.
Ved eventuel l terrengkjøring i restriksjonsområdet skal det
g jennomføres forebyggende ti l tak for å redusere
kjøreskader (duk, klopper e.l. i kjøretrase). Kjøretrase skal
merkes før anleggsstart. Ingen kjøring i vi fteform over
våte/kjøresvake områder.

Smågestølen (H18):
Kul turminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivi tet i
området. Entreprenøren skal g jerde området langs
avgrensning mot ledningstrase og adkomstvei.

Paddevannet (H19):
Tursti. Hensyn ti l turgåere.

132 kv Dalen-Veland-Hjelmeland

Mast

Restriksjonsområde

Gjerding/merking

B i lvei

Terrengtransport

Traktorvei
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Arealbrukskart M-53-80
Arealbrukskartet viser veier, korridorer for terrengkjøring og riggplassarealer som kan
benyttes i fm bygging av konsesjonsgi tte ti l tak. Arealbrukskartene viser også
restriksjonsområder hvor det skal tas særski l t hensyn. Arealbrukskartet skal leses sammen
med MTA-planen.
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Riggplass R46:
Entreprenøren må sikre kul turminner sør for riggplassen
ved bruk og evt. opparbeidelse.

Riggplass R49/R50a/reserve/R51c

Gamlehaugen (H31):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Mast 99 (H32):
Uavklart status mhp kul turminner. Avventer undersøkelse.

Rishaug (H35):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Flat-Hetland 3 (H34):
Kul turminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivi tet.

Hetland (H36):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Flat-Hetland 2 (H37):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Ingvalstad 4 (H38):
Automatisk fredet kul turminne. Områdets vestre
avgrensning mot riggplass R49 skal g jerdes inn. Ingen
arbeid på bakken, terrengtransport
kun på eksisterende traktirvei. Egen plan for hogst som
berører kul turminner. Forsterkning og utbedring av vei/
traktorvei skal avklares med Rogaland fylkeskommune.
Ytterl igere krav kan innføres etter nærmere avklaring med
Rogaland fylkeskommune.

Ingvaldstad (H39):
Naturbei temark.Eventuel l terrengkjøring skal holdes ti l et
minimum og skje etter merket kjøretrase.

Ingval lstadfjel let (H40):
Hogst skal holdes ti l et minimum i området.

B yrkja 1 (H41):
Automatisk fredet kul tuminne. Ingen anleggsaktivi tet.

B yrkja 2 (H42):
Automatisk fredet kutlruminne. Ingen anleggsaktivi tet.

B yrkja 4: (H43)
Kul turminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivi tet.

B yrkja 3 (H44):
Automatisk fredet kul turminne.Ingen anleggsaktivi tet.

Haksvodl (H45)
Kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Espeland (H46):
Kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Flat-Hetland 1 (H52):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Ingvaldstad 1 (H53):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Ingvaldstad 2 (H54):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Ingvalstad 3 (H55)
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Rørgate (H56):
Nedgravd rørgate ti l Hauskje kraftverk. Må hensyntas i fm
anleggsaktivi tet.
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Riggplasser
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R22/R23/R24b

Riggplass R33:
Registrert svartl iste art parksl irekne på deler av riggplass
areal. Ved bruk/opparbeidelse må entreprenøren har en
plan for å unngå spredning av plantene

Hol taheia-Almåsen (H05):
Økologisk funksjonsområde for storfugl. Det skal vurderes
om anleggsarbeid (bakkearbeid) og lavtflyging med
hel ikopter innenfor området kan unngås i perioden 15.
mars-15. mai.

Paddevannet (H19):
Tursti.
Hensyn ti l turgåere.

Knuten (H20):
Kystregnskog. Ingen hogst el ler inngrep i området.

Foreneset (H22)
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Hingardashammar (H25):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

B ratt-Hetland (H27)
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Staurland 2 (H28):
Kul turrminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Åsekra (H29):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Staurland 1 (H30)::
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Gamlehaugen (H31):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.

Mast 99 (H32):
Kul turminne. Dispensasjon søkes kul turminnemyndighet.

Flat-Hetland 3 (H34):
Kul turminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivi tet.

Rishaug (H35):
Automatisk fredet kul turminne. Ingen anleggsaktivi tet.
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Riggplasser

Hensynssoner

Riggplass R53/R54/R54

Riggplass R55
Lyse Elnett AS har inngått leieavtale med Hjelmeland
Autosenter AS vedrørende eiendommen Søre Puntsnes 14
- gnr. 63, bnr. 68 (verksted/kontorlokale med ti lhørende
tomteområde) i Hjelmeland kommune. Området er
planlagt brukt som riggområde der en benytter
eksisterende bygningsmasse kombinert med etablering av
brakkerigg (kontorer/ lomperigg) innenfor eiendommens
avgrensning.

Dri ftaveg (H47):
Tursti. Hensyn ti l turgåere.

Sandehaugen (H48)
Fri luftsområde. Hensyn ti l turgåere.
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 132 kV luftledning Dalen–Veland–Hjelmeland, nye Veland og 

Hjelmeland transformatorstasjon og utvidelse av Dalen 

transformatorstasjon. Underretning om godkjent miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag godkjent Lyse Elnett AS sin miljø-, transport og 

anleggsplan (MTA) for 132 kV luftledning Dalen–Veland–Hjelmeland, nye Veland og Hjelmeland 

transformatorstasjon og utvidelse av Dalen transformatorstasjon i Strand og Hjelmeland kommuner i 

Rogaland fylke.  

MTA konkretiserer hvordan Lyse Elnett AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir 

ivaretatt på best mulig vis.  

Godkjenningsvedtaket av i dag finnes vedlagt. 

Partsinnsyn 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se https://einnsyn.no.  

Klage 

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen 

kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. 

VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og tiltakshaver) og andre med rettslig klageinteresse (andre med 

spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer 

berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. 

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må 

inneholde opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også 

inneholde en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den 

sendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår 

sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

https://einnsyn.no/
mailto:nve@nve.no
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Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, Vebjørn 

Schiager, vesc@nve.no.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Johanne Kråkenes 

fungerende seksjonssjef 

Vebjørn Schiager 

avdelingsingeniør 
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SAMMENDRAG 

Lyse Elnett har fått konsesjon til å bygge to nye transformatorstasjoner ved Veland og Hjelmeland, utvide dagens 
transformatorstasjon på Dalen og bygge en ny 132 kV luftledning mellom de tre stasjonene. Tiltak berører Strand og 
Hjelmeland kommune. 
 
Lyse Elnett har utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for å sikre at konsesjonspålagte areal- og 
miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Denne MTA-planen beskriver arealdisponering og hensyn som skal 
tas under anleggsarbeid. 
 
Denne MTA-planen gjelder arbeid knyttet til de tre transformatorstasjonene, inkludert tilknytning til endemastene. En egen 
MTA-plan utarbeides for arbeid knyttet til den nye 132 kV luftledning. 
 
MTA-planen er et konsesjonsvilkår og er utarbeidet i tråd med NVE sin veileder for MTA-planer (januar 2020). Samtidig, 
skal MTA-planen benyttes som et praktisk dokument for å følge opp utførende entreprenøren i anleggsfase. Denne MTA-
planen er bygd opp for å kunne svare ut begge disse formålene. 
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1 INNLEDNING 

Prosjektet omfatter bygging av to nye transformatorstasjon ved Veland og Hjelmeland, utvidelse av eksisterende Dalen 
transformatorstasjon og bygging av en ny 132 kV ledning mellom disse stasjonene. Denne MTA-planen gjelder for arbeid 
knyttet til de tre transformatorstasjonene inkludert tilknytning endemastene. En egen MTA-plan er utarbeidet for arbeid med 
ledningen. 

1.1 Bakgrunn og formål 

I NVE sitt konsesjonsvedtak stilles det krav om utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) (se kap. 
2.1). MTA-planen er en detaljplan som skal sikre at konsesjonspålagte areal- og miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift 
av anlegget. Den skal følge opp og konkretisere den overordnet arealdisponering som er fastsatt i konsesjonen. Videre, 
beskriver MTA-planen hvilke hensyn som skal tas for å holde ulempene for ytre miljø og omgivelsene til et minimum. 
 
Lyse Elnett er som konsesjonær ansvarlig for at MTA-planen implementeres og følges. Lyse Elnett stiller spesifikke krav i 
kontraktene med utførende entreprenør for å sikre at krav og føringer i MTA-planen ivaretas. Lyse Elnett følger opp 
konsesjonskrav og restriksjoner i driftsfasen, se kap.5. 
 

1.2 Oppbygging av MTA 

MTA-planen er strukturert for å kunne svare ut krav i konsesjonsvedtak, samt føringer i NVE sin veileder for MTA-planer. 
Samtidig er det viktig at MTA-planen kan brukes i kontraktsoppfølging med utførende entreprenør(er) for å sikre at 
konsesjons-, miljø- og arealkrav ivaretas.  
 
Som følger av dette, er ulike deler av denne MTA-planen mer relevant for ulike brukergrupper enn andre. 
 

Myndigheter 

MTA-planen skal svare ut konkrete forhold 
som er reist i konsesjonsbehandling, og 
skal redegjøre for hvordan tillatelse etter 
annet lovverk skal følges opp og konkrete 
fagutredninger. 
 

Berørte  

MTA-planen skal gi allmennhet og berørte 
grunneiere/rettighetshavere mer detaljert 
informasjon om tiltak som skal bygges, og 
hvordan de vil påvirkes under 
anleggsarbeid. 
 

Utførende  

Denne MTA-planen inngår i kontrakten 
med utførende entreprenør, og inneholder 
konkrete krav til hvordan arbeid skal 
prosjekteres, planlegges og utføres. 
 

 
Oppbygging av MTA-planen MTA-planen vises i  
tabell 1-1. Kapittel 5 og 6 er særlig relevant for utførende entreprenør. 
 

Tabell 1-1. Oppbygging av MTA-planen 

Kapittel Beskrivelse 

1 Innledning Bakgrunn til MTA-planen og praktiske detaljer. 

2 Tillatelse og involvering Oversikt over tillatelser, vilkår og medvirkning. 

3 Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse av konsesjonsgitte tiltak, transport og anleggsområder. 

4 Forarbeid Beskrivelse av forarbeid, faglig vurdering og avbøtende tiltak. 

5 Internkontroll og miljøstyring Beskrivelse av miljømål, internkontroll og miljøstyring i utbyggingsprosjektet. Inkluderer 
krav og føringer til utførende entreprenør. 

6 Prosjektspesifikke landskaps- 
og miljøkrav 

Konkrete krav til utførende entreprenør for å sikre at krav og føringer knyttet til konsesjon, 
landskap og miljø ivaretas i anleggsfasen. 

Vedlegg 

1 Detaljkart Veland Detaljkart for Veland transformatorstasjon (situasjonsplan og 3D-modellbilder). 
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Kapittel Beskrivelse 

2 Detaljkart Hjelmeland Detaljkart for Veland transformatorstasjon (situasjonsplan, fasadetegning og 3D-
modellbilder). 

3 Risikovurdering Risikovurdering som underlag for MTA-planen. 

 

1.3 Fremdriftsplan 

En foreløpig fremdriftsplan for bygging og idriftsettelse er vist i tabellen under. Arbeid planlegges igangsatt høsten/vinter 
2021 og anlegget forventes idriftsatt fjerde kvartal 2023. Fremdriftsplanen gir en indikasjon over planlagt fremdrift, men vil 
kunne endre seg i løpet av prosjektet.  

Tabell 1-2 Fremdriftsplan for bygging og idriftsettelse av anlegget 

Aktivitet 2021 2022 2023 2024 

Konsesjon meddelt  
                

Forventet godkjent MTA  
                

Stasjonsbygging 
                

Ledningsbygging 
                

Idriftsettelse 
                

1.4 Anleggseier 

Tiltaket omfattet av denne MTA-planen vil eies av:  
 
Lyse Elnett AS 
Gamle Ålgårdsveien 80 
4325 Sandnes 

 
Sentralbord: 51 90 80 79 
Organisasjonsnr: 980 038 408 

 
Prosjektleder utbyggingsprosjekt: Kristian Gudmundsen (kristian.gudmundsen@lyse.no) 
 

2 TILLATELSE OG INVOLVERING 

2.1 Anleggskonsesjon  

Tiltakene i denne MTA-planen ble meddelt anleggskonsesjon gitt 20.04.2021 (referanse NVE 201834746-103)). En 
beskrivelse av de konsesjonsgitte tiltakene gis i kap.3.   
 
Konsesjonsvedtaket baserer seg på konsesjonssøknad (desember 2019) og tilleggssøknad (september og desember 
2020), en kopi av disse sammen med konsesjonsvedtaket finnes på: 
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/ 
 
 
 
Konsesjonen gir Lyse Elnett rett til å bygge og drifte følgende tiltak (se kap.3 for mer informasjon over tiltakene):   

mailto:kristian.gudmundsen@lyse.no
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
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• En ny 9,6 km luftledning mellom Dalen og Veland transformatorstasjon  
• En ny 19,7 km luftledning mellom Veland og Hjelmeland transformatorstasjon  
• To nye transformatorstasjoner på Veland og Hjelmeland (håndteres i en egen MTA-plan)  
• Utvidelse av Dalen transformatorstasjon (håndteres i en egen MTA-plan)  
• Nødvendig rett til bruk og utbedring av private veier, terrengkjøring og riggplass. 

2.2 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen stiller flere vilkår. De viktigste vilkårene og eventuell henvisning til videre vurdering og omtale er vist i 
Tabell 2-1. Det understrekes at tabell 3 gir alle vilkårene som er stilt til MTA i konsesjonen, og enkelte av vilkårene er bare 
relevante for ledning.  

Tabell 2-1: Sentrale konsesjonsvilkår knyttet til MTA for Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjon og ny 132 kV 
ledning Dalen-Veland-Hjelmeland. 

Vilkår Innhold i vilkåret Kapittel/punkt 

10. MTA «Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges ihht en MTA-plan som 

utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal 

utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av MTA-plan […]». 

1.1/1.2 

10. MTA «Lyse Elnett AS skal utarbeide planen i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og 

andre rettighetshavere» 

2.5 

10. MTA «Planen skal gjøres kjent for entreprenører». - 

10. MTA «Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges». 1.1/1.2 

10. MTA «Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til 

miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer». 

 

10. MTA «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». 

6.2, 6.3, 6.9, 6.10 og 6.12 

10. MTA «Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og 

anleggsplanen». 

2.4 

10. MTA Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, 

transport- og anleggsplanen blir godkjent. 

4.2 og 6.5 pkt. 1 og 2 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet og kraftledningen skal 

utformes for å unngå direkte berøring av kulturminnet ASK 34425. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet og utformingen av 

kraftledningen skal ta hensyn til viktige kulturmiljøer som berøres. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til 

eventuelle leikplasser til storfugl i perioder da det foregår leik. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive hvordan anleggsarbeidet skal unngås ved registrert 

hekkelokalitet for hønsehauk i perioden april-juli. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til de 

viktige naturtypene Grimsåsen og Jarven (A-verdi). 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet spesielt skal ta 

hensyn til naturtypen Moldhesten (A-verdi, utvalgt naturtype), herunder tiltak for å 

minimere inngrep og vurdering av masteplasseringer. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet ved bygging av nye 

Veland transformatorstasjon og adkomstveien  

frem til stasjonen skal hensynta nærmiljøet og berørte brukere av veien. 

3.4.5 og 6.2 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres for 

å hindre spredning av fremmede arter. 

6.4 pkt. 2-8 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal hensynta husdyr 

og beitearealer, og orientere berørte grunneiere om tidsplan for bruk av helikopter. 

6.6 pkt. 2 
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Vilkår Innhold i vilkåret Kapittel/punkt 

10. MTA Planen skal gi en vurdering av om etablering av fe-rist til erstatning for dagens grinder 

på veiene mellom Holta og Lauvåsen og mellom Neset og Takli er hensiktsmessig for 

å tilpasse veien til den forventede økte anleggstrafikken. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan Hjelmeland transformatorstasjon bør 

sikres mot eventuell fare for snøskred. 

4.3 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til den 

nedgravde rørgaten til Hauskje kraftverk dersom denne kommer i konflikt med 

omsøkte tiltak. 

MTA ledning 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal utføres for å 

unngå avrenning til berørte brønner 

6.9 

12. Traserydding «For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til 

naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så langt det vurderes som 

hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene hvor 

traseen krysser prioriterte naturtyper, der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak og i 

krysningspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding skal 

omtales i miljø-, transport og anleggsplanen». 

MTA ledning 

13. Merking for 

fugl 

«Det skal vurderes og gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for 

fuglekollisjoner i følgende områder; mellom Almåsen og Bjørheimsbygd (2 km)». 

MTA ledning 

 

2.3 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan 

I forbindelse med foreløpig prosjektering, har Lyse Elnett gjort mindre justering på stasjonsutforming for Veland stasjon 
sammenlignet med konsesjonssøkt løsning. Stasjonsbygningen er smalnet inn med ca. 2,5m i lengderetning mens 
bygningen er noe forlenget. Arealet som opparbeides er noe mindre enn opprinnelig planlagt. I tillegg flyttes trafonisjen til 
nord- til sørenden av bygningen. Detaljer rundt utforming av Veland transformatorstasjonen beskrives nærmere i kap.3.4). 

2.4 Krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lyse Elnett har kartlagt behov for tillatelse og avklaringer etter annet lovverk. En oppsummering av status gis i Tabell 2-2. 
Evt. behov for ytterlige avklaringer etter annet lovverk vil avklares med ansvarlig myndighet fortløpende.  

Tabell 2-2. Oversikt over krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lovverk Tillatelse Kommentar  

Kulturminneloven Utførelse av §9-registrering Arbeid med §9-registrering startet september 2020, og feltarbeid 

planlegges utført våren 2021. Arbeid med stasjonsanleggene vil ikke 

startes opp før §9-registrering er utført. 

Vegloven Skiltplan Utførende entreprenør skal avklare/innhente nødvendig skiltplan for arbeid 

som berører offentlig vei fra veieieren.  

Godkjenning ny avkjøring Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett,  avklare/innhente 

nødvendig tillatelse for ny/endret avkjøring fra offentligvei.  

Forurensningsloven Utslippstillatelse Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, innhente evt. 

utslippstillatelse ifm permanent anlegg. Utførende entreprenør skal også 

avklare evt. behov for utslippstillatelse ifm anleggsarbeid. 

Vannressursloven og 

lov om laksefiske og 

innlandsfiske 

Inngrep i vassdrag/kantsone Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, avklare/innhente 

nødvendig tillatelser ifm vassdragslovgivning knyttet til inngrep i vassdrag, 

omlegging av bekker, inngrep i kantsonen mm. 

 

2.5 Privatrettslige forhold 

Lyse Elnett vil alltid forsøke å inngå minnelig avtale med berørte grunneiere. Dersom det mot formodning ikke lykkes, vil 
Lyse Elnett benytte ekspropriasjonsrett til å sikre nødvendig tilkomst og rettigheter. Lyse Elnett har søkt om 
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forhåndstiltredelse, noe som vil gi Lyse Elnett rett til å igangsette arbeid etter at et vedtak om ekspropriasjon er truffet, men 
før en ekspropriasjonserstatning er fastsatt 
 
Lyse Elnett har også bedt om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens §25 slik at arbeider med 
anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
 
Grunneierkontakten har hovedansvar for all direkte kontakt med berørte grunneiere og skal til enhver tid holdes oppdatert 
om eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere. Lyse Elnett er ansvarlig for alle avtaler og formelle kontakter 
med grunneiere og rettighetshavere.  

2.6 Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan 

I henhold til konsesjonsvedtak og MTA-veileder, skal MTA-planen utarbeides i kontakt med aktuelle kommuner, grunneiere 
og andre rettighetshavere. Følgende avsnitt redegjør for medvirkning i utarbeidelse av MTA-planen.  

Tabell 2-3. Oversikt over involvering myndigheter og rettighetshavere ved utarbeidelse av MTA-plan 

Interessent Type involvering Dato Kommentar 

Strand kommune Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Løpende møter og dialog 

Hjelmeland 

kommune 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Løpende møter og dialog 

Rogaland 

fylkeskommune 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Planer for hvordan anleggsarbeid vil ivareta kulturminner er presentert 

og gjennomgått, og utkast til MTA-plan er kommentert. 

Statsforvalteren i 

Rogaland 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Dialog mai 2021 vedr. hensyn til rovfugl hekkelokaliteter og økologiske 

funksjonsområder for storfugl 

Berørte grunneiere Informasjonsbrev, 

grunneieremøter og 

åpne kontordager 

Februar – 

november 

2020 

Samtidig med høring av konsesjonssøknad og tilleggssøknad er 

grunneiere skriftlig og muntlig oppfordret til å komme med informasjon 

om hensyn som må tas i anleggsperioden og som bør tas med i MTA-

planen. 

3 TILTAKSBESKRIVELSE 

3.1 Prosjekt oversikt 

Planer om økt effektuttak i Hjelmeland, sammen med behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av tilstand, 
medfører at det var nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre forsyningskapasitet og -sikkerhet i kommunen. Dagens 
forbindelse har ikke nødvendig kapasitet til å dekke dette behovet, noe som gjorde det nødvendig å bygge en ny 132 kV 
kraftledning til området sammen med en ny Hjelmeland transformatorstasjon. For mer informasjon se konsesjonssøknaden. 
 
Lyse Elnett planlegger en ny 132 kV luftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjon. Det vil i tillegg 
bygges to nye transformatorstasjon på Veland og Hjelmeland, og utvide dagens Dalen transformatorstasjon. Tiltak berører 
Strand og Hjelmeland kommune, Rogaland. En nærmere beskrivelse av disse tiltakene gis i de følgende avsnitt.  
 

3.2 Kontraktsform 

Bygging av nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjon, og utvidelse av Dalen transformatorstasjon, vil utføres som en 
totalentreprise hvor entreprenøren er ansvarlig for detaljprosjektering og bygging av anlegget. Samtidig, har Lyse Elnett 
utført en grovprosjektering og fastsatt spesifikke rammer for utforming og design av anleggene.   
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Design av bygningsmasse og layout av anleggene er fastsatt i kontrakten. Dersom entreprenøren kartlegge muligheter for 
en bedre teknisk løsning, eller bedre landskaps- og miljøtilpasning, skal disse vurderes ihht krav om endringer til MTA-
planen (se kap.5.5). 

 

Figur 3-1: Oversiktskart 132 kV luftledning Dalen-Veland-Hjelmeland med transformatorstasjoner. 
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3.3 Dalen transformatorstasjon 

3.3.1 Oversikt 

Dagens 132 kV luftisolert anlegg vil utvides med to felt, fra dagens fire til totalt seks (se figur 3-2).  
 

 

Figur 3-2. Oversiktskart Dalen transformatorstasjon 

3.3.2 Utforming og plassering 

En mer detaljert oversikt over stasjonsutvidelsen gis i modellbilde i Figur 3-3. De nye feltene vil dekke et areal på ca. 800m2 
i tillegg til at dagens internvei vil måtte legges om. Det skal etablere en ny bygning i nordøst del av stasjonstomt for nodehytte 
og rom for dieselaggregat (ca. grunnflate på ca. 40 m2). Tiltakene ligger innenfor dagens stasjonsgjerde. 
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, 

Figur 3-3. 3D-modell av stasjonsutvidelse (vises fundamenter til utvidelse samt ny nodehytte/bygning) 

  

3.3.3 Anleggsgjennomføring 

Figur 3-4 viser tilkomstveier, riggarealer og restriksjoner som gjelder i anleggsfasen. Dalen transformatorstasjon ligger i et 
trangt område med tanke på adkomst og riggareal. Veien forbi Dalen transformatorstasjonen er også adkomst til 
kraftstasjonen, en privat bygning og utfartsparkering. Det planlegges en riggplass øst for stasjonstomt som vist på Figur 
3-4. Utførende entreprenør skal sikre en koordinering med kraftverket, privat bolig og kommune ifm utfartsparkering slik 
adkomst og anleggsområder er trygge og oversiktlige. 
 
For å begrense riggarealbehov i det trange området ved stasjonstomten, skal det også benyttes en større riggplass ca. 1 
km mot vest i tilknytning til et betongblandeverk. Riggareal i nærheten av stasjonsanlegget vil etableres i dialog med øvrige 
rettighetshavere for å sikre en god koordinering og trygg anleggsgjennomføring. Elven sør for stasjonstomt er registrert som 
naturtypen viktig bekkedrag. Det skal ikke forekomme anleggsvirksomhet innenfor dette området. 

 

Utvidelse 
elektrisk 
anlegg 

Utvidelse 
elektrisk 
anlegg 

Ny bygning 
(nodehytte) 

Eksisterende 
elektrisk anlegg 

Eksisterende 
bygning 
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Figur 3-4. Oversikt over tilkomstvei, riggarealer og restriksjoner 

 

3.4 Veland transformatorstasjon 

3.4.1 Oversikt 

Lyse Elnett vil bygge en ny transformatorstasjon på Veland (se figur 3-5) bestående av følgende anlegg: 
 

• 132 kV GIS anlegg med seks bryterfelt og dobbel samleskinne 

• En stk 132/22 kV transformatorer med ytelse 32,5 MVA 

• Nødvendige høyspenningsanlegg 

• Stasjonsbygning på ca. 500m2. 

• Stasjonstomt på ca. 7,7 mål. 

• Rett til oppgradering av adkomstvei på ca. 400m fra fylkesveien til stasjonstomt. 
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Figur 3-5. Oversiktskart Veland transformatorstasjon  

 

3.4.2 Grunnarbeid 

Stasjonstomten skal ryddes for all vegetasjon og det vil også ryddes for vegetasjon innenfor 5m på utside av stasjonsgjerdet. 
Dette av hensyn til krav til sikring av anlegget. 
 
Stasjonstomten består i dag av ca. 2-3m myke masser over fastere morenemasser og preges av dårlig drenering. Det vil 
være behov for masseutskifting på stasjonstomt for å sikre god nok fundamentering og isolasjon. Det vil være liten mulighet 
til å gjenbruk av overskuddsmasse på stasjonstomten slik at overskuddsmasse vil måtte transporteres bort. Lyse Elnett 
ønsker å finne et nyttig og bærekraftig bruk for massene i nærområdet, og vil inngå dialog med lokale grunneiere og Strand 
kommune for å vurdere muligheter, som f.eks jordbearbeidingsprosjekter. Evt. tillatelse for slike tiltak vil avklares gjennom 
kommunalt planverk. Dersom det ikke lar seg gjenbruke massene i nærområdet, vil massene transporteres vekk til et 
godkjent mottak. Det kan også være aktuelt at deler av overskuddsmasse benyttes til arrondering og istandsetting av 
riggarealer. 
 
Det renner to små bekker gjennom stasjonstomten fra jordbruksareal sørøst for tomten. Disse bekkene renner videre mot 
sør. I forbindelse med opparbeidelse av stasjonstomten vil disse bekkene legges i grøft rundt øst/sør side stasjonstomten 
(se Figur 3-6). Selv om bekkene er små, ønsker Lyse Elnett at omlegging skjer på en god måte med tanke på landskap og 
miljøverdier. Bekkene skal legges om med tilstrekkelig bred grøft og sideterreng som skal kles med jord og tilrettelegges 
for naturlig revegetering. Det presiseres at omlegging av bekkeløp er et søknadspliktig tiltak jf. forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag. Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet for vassdrag eller vassdragsavsnitt som ikke fører anadrom laksefisk eller 
kreps, mens Statsforvalteren er vedtaksmyndighet for vassdrag med slike forekomster. 
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Det er utførende entreprenør som er ansvarlig å utføre masseberegninger og prosjektering av fundamentering og 
tomtopparbeidelse. En mer detaljer oversikt over tomtopparbeidelse vil kunne forelegges NVE etter at entreprenøren er 
engasjert.  

 

Figur 3-6. Prinsippskisse over omlegging bekkeløp 

 
Veiadkomst til stasjonstomt er langs en privat grusvei fra Fv4666 Velandsvegen på ca. 400m. Veien vil opprustes i henhold 
til konsesjon, noe som innebærer en breddeutvidelse / veibanen på inntil 5m, nødvendig veiskulder og grøft kommer i tillegg. 
Veien skal avsluttes med grus eller asfaltdekke. Det kan være behov for å begrense ferdsel på veien i perioder knyttet til 
opprusting, og ferdselsrestriksjoner vil varsles berørte. 
 

3.4.3 Utforming og plassering 

Ny Veland stasjon skal etableres som vist i Figur 3-7 (utklipp fra situasjonsplan, vedlegg 1). Situasjonsplanen viser 
permanent arealbruk som bygningsmasse og stasjonsgjerde. Et 3D-modellbilde vises i Figur 3-8 (se også vedlegg 1). 
Opparbeidet stasjonsareal er på ca. 5,5 mål og bygningen (inkludert transformatorcelle) er på ca. 500m2. 
 
Bygningen er plassert på stasjonstomt slik det er mulig å kjøre rundt med nødvendig utstyr ifm bygging, drift og vedlikehold 
av stasjonen. Det er også plassert for å oppfylle krav til sikkerhetsavstander fra høyspentgjerde. Kjørebanen skal asfalteres 
mens resterende areal skal avsluttes med grusdekke. 
 
Ny Veland stasjon vil være et viktig knutepunkt i regionalnettet, og Lyse Elnett har satt av tilstrekkelig arealer til endemaster 
for tre nye ledninger. Disse ledningene vil konsesjonssøkes på et senere tidspunkt, plassering av fremtidige mastepunkter 
på situasjonsplanen/3D-modellen er til illustrasjon. 
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Figur 3-7. Utklipp fra situasjonsplan for ny Veland stasjon (se vedlegg 1 for situasjonsplanen) 

 

 

Figur 3-8. 3D-modellbilde for ny Veland stasjon (sett fra sør) 
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3.4.4 Fasade og materialvalg 

Lyse Elnett har arbeidet med å finne et felles arkitektonisk utformingsuttrykk for alle sine nye transformatorstasjoner som 
kan harmonere og tilpasses med plasseringen i terrenget. De har hatt fokus om å planlegge og bygge et anlegg som tar 
hensyn til landskapet og visuelle forhold. Bygningen skal reises i betong som vil males med en varm rødbrunfarge 
(fargekode 9123), transformatorcellene beholdes med synlig betong. Det er ikke utarbeidet egne fasadetegninger for ny 
Veland stasjon, men fasaden vil være lik tegninger for ny Hjelmeland stasjon (se vedlegg 2), med en noe kortere bygning. 
 
Fotavtrykk, design og fasader er fastsatt gjennom forprosjektering og legges til grunn i kontrakten med entreprenør.  

3.4.5 Anleggsgjennomføring 

Figur 3-9 viser tilkomstveier, riggarealer og restriksjoner som gjelder i anleggsfasen. Adkomst til stasjonstomt er fra 
fylkesveien og på en ca. 380 m lang grusvei. Det er noen fåtall bolig/gårder i området. Utførende entreprenør og Lyse Elnett 
vil orientere berørte beboerne for å begrense ulempe knyttet til bruk av denne veien. Stasjonsentreprenør utarbeider egen 
risikovurdering for ulempe og risiko for naboer og nærmiljø som identifiserer risikoreduserende tiltak. Det utarbeides også 
egen transportplan for transformatortransport til Veland stasjon hvor det gjøres en risikovurdering av lokale forhold. 
Transportøren vil innhente informasjon og eventuelle dispensasjoner for å kunne gjennomføre transportene. Dette gjøres i 
samarbeid med vegmyndigheter og politi, og behov for spesielle tiltak blir vurdert. Ved transformatortransport og andre 
større transporter varsles naboer. Stenging av vei for gjennomgangskjøring kan være et aktuelt tiltak. 
 
Lyse Elnett har som mål å begrense inngrep i forbindelse med riggarealer. Det er kartfestet et begrenset riggareal rundt 
stasjonstomten som entreprenøren kan ta i bruk. I tilfeller riggarealet ikke er tilstrekkelig, og det er behov for ekstra areal, 
er det kartfestet en reserve riggplass. Utførende entreprenør vil måtte avtale evt. bruk av reserveareal med Lyse Elnett. 
 
Riggplassen vil kunne benyttes til lagring av materiell og utstyr, anleggsbrakke og kontainer samt parkering og 
mellomlagring av masse mm. Entreprenøren kan opparbeide riggplassen ved behov. Opparbeidelse og istandsetting av 
riggplasser skal være i henhold til krav og føringer i kap.6.11.  
 
For å redusere innsyn i stasjonstomten, har Lyse Elnett redusert utstrekning av konsesjonssøkt riggplass ved Veland stasjon 
slik det opprettholdes en buffer med naturlig vegetasjon mot nord/nordøst. 
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Figur 3-9. Oversikt over tilkomstvei, riggarealer og restriksjoner 

3.5 Hjelmeland transformatorstasjon 

3.5.1 Oversikt 

Lyse Elnett vil bygge en ny transformatorstasjon på Hjelmeland (se Figur 3-10) bestående av følgende anlegg: 
 

• 132 kV GIS anlegg med fire bryterfelt og dobbel samleskinne 

• To stk 132/22 kV transformatorer med ytelse 32,5 MVA 

• Nødvendige høyspenningsanlegg 

• Stasjonsbygning på 470m2. 

• Stasjonstomt på 4.500m2 

• Rett til etablering av nye avkjøringer/adkomstveier fra kommunal vei. 
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Figur 3-10. Oversiktskart Hjelmeland transformatorstasjon 

3.5.2 Grunnarbeid 

Stasjonstomten skal ryddes for all vegetasjon og det vil også ryddes for vegetasjon innenfor 5m på utside av stasjonsgjerdet. 
Dette av hensyn til krav til sikring av anlegget. 
 
Stasjonstomten består i dag av trær og lavtvoksende vegetasjon som heller opp mot sør. Ved opparbeidelse vil det være 
behov for å planere en flate til stasjonstomten, noe som innebærer behov for sprengning i den sørlige delen og utfylling i 
den nordlige delen. Lyse Elnett har optimalisert stasjonsplassering for å redusere behov for fjellskjæring i sør og for å 
begrense skjæringshøyde. Fjellskjæringen forventes å være ca. 7-8m på det høyeste og skal ha en maksimumshelning på 
5:1. Fylling i nord skal ha en maksimumshelning på 1:1,5. Fjellskjæring og fyllinger skal avsluttes i tråd med prinsippene i 
kap.6.11. 
For å unngå høy fjellskjæring i sør, er endemasten plassert på et høyere nivå enn stasjonstomt. Det vil planere et eget areal 
til endemaste i sør med egen avkjøring fra kommunalvei. Det opparbeides samtidig tilstrekkelig areal til en fremtidig 
endemast øst for ny 132kV ledning Dalen-Veland-Hjelmeland.  
 
Lyse Elnett har hatt søkelys på en bærekraftig massehåndtering slik at stasjonstomten går mest mulig massebalanse. 
Vekstmasse fra avdekking av stasjonstomten skal mellomlagres for bruk i arrondering og istandsetting. Evt. 
overskuddsmasse vil kjøres bort til godkjent mottak.  
 
Det renner to bekker gjennom stasjonstomten fra arealene øst og sør for stasjonstomten. Den nordlige bekken har svært 
begrenset vannføring, og vil legges i grøft rundt øst/nordside stasjonen før den kobles til eksisterende kulvert under 
brannstasjonen. Bekken i sør vil legges om slik den renner utenfor stasjonstomten. Mens det er en kort strekning med lite 
vannføring, ønsker Lyse Elnett at bekken legges om på en god måte med tanke på miljø og landskap. Omlagt bekk vi 
etableres og arronderes slik det gjenspeile naturlige forhold, og på en måte som legger til rette for en naturlig revegetering. 
Langs kommunalvei vil bekken følger grøften før den passerer gjennom kulverten. Det presiseres at omlegging av bekkeløp 
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er et søknadspliktig tiltak jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet for vassdrag eller 
vassdragsavsnitt som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps, mens Statsforvalteren er vedtaksmyndighet for vassdrag 
med slike forekomster. 
 
Det er utførende entreprenør som er ansvarlig å utføre masseberegninger og prosjektering av fundamentering og 
tomtopparbeidelse. En mer detaljer oversikt over tomtopparbeidelse vil kunne forelegges NVE etter at entreprenøren er 
engasjert.  
 

 

Figur 3-11. Prinsippskisse over omlegging bekkeløp 

3.5.3 Utforming og plassering 

Ny Hjelmeland stasjon skal utformes som vist i Figur 3-12 (utklipp fra situasjonsplan, vedlegg ). Situasjonsplanen viser 
permanent arealbruk som bygningsmasse og stasjonsgjerde. Et 3D-modellbilde vises i Figur 3-13 (se også vedlegg 2). 
Opparbeidet stasjonsareal er på ca. 2,5 mål og bygningen (inkludert transformatorcelle) er på ca. 470m2. 
Bygningen er plassert på stasjonstomt slik det er mulig å kjøre rundt med nødvendig utstyr ifm bygging, drift og vedlikehold 
av stasjonen. Det er også plassert for å oppfylle krav til sikkerhetsavstander fra høyspentgjerde. Kjørebanen skal asfalteres, 
mens areal ved endemaster i sør skal avsluttes med grusdekke. 
 
Nye ledningsforbindelser vil i fremtiden tilkobles ny Hjelmeland transformatorstasjon. Lyse Elnett har planlagt ny Hjelmeland 
stasjon slik det er tilstrekkelig areal til innføring av ny luftledning og ny transformator.  
Stasjonstomten ligger langs kommunalvei, og adkomst til stasjonstomt vil være direkte fra kommunal vei.  
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Figur 3-12. Skisse over ny Hjelmeland stasjon (se også vedlegg 2) 

 

Figur 3-13. 3D-modellbilde for ny Hjelmeland stasjon (se også vedlegg 3) 
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3.5.4 Fasade og materialvalg 

Lyse Elnett har arbeidet med å finne et felles arkitektonisk utformingsuttrykk for alle sine nye transformatorstasjoner som 
kan harmonere og tilpasses med plasseringen i terrenget. De har hatt fokus om å planlegge og bygge et anlegg som tar 
hensyn til landskapet og visuelle forhold. Bygningen skal reises i betong som vil males med en varm rødbrunfarge 
(fargekode 9123), transformatorcellene beholdes med synlig betong. Fasadetegninger vises i vedlegg 3. 
 
Fotavtrykk, design og fasader er fastsatt gjennom forprosjektering og legges til grunn i kontrakten med entreprenør.  

3.5.5 Anleggsgjennomføring 

Figur 3-14 viser tilkomstveier, riggarealer og restriksjoner som gjelder i anleggsfasen. 
 
Adkomst til stasjonstomt er direkte fra kommunalvei via to avkjøringer som etableres i forbindelse med bygging av 
stasjonsanlegget. Utførende entreprenør og Lyse Elnett vil inngå dialog med Hjelmeland kommune og selskapene med 
aktiviteter langs veien for å orientere om anleggsarbeid. 
 
Lyse Elnett har som mål å begrense inngrep i forbindelse med riggarealer ved stasjonstomten. Det planlegges et riggareal 
sør for stasjonstomten som entreprenøren vil kunne opparbeide helt eller delvis ved behov. Adkomst til riggarealet vil være 
via kommunal vei i vest. Riggområdet vil kunne benyttes til lagring av materiell og utstyr, anleggsbrakke og kontainer samt 
parkering og mellomlagring av masse. 
 
Lyse Elnett AS har i tillegg inngått leieavtale med Hjelmeland Autosenter AS vedrørende eiendommen Søre Puntsnes 14 - 
gnr. 63, bnr. 68 i Hjelmeland kommune. Eiendommen består av et kombinert verksted/kontorlokale med en grunnflate på 
ca. 130 kvm med tilhørende tomteområde. Eiendommen er planlagt brukt som riggområde der en benytter eksisterende 
bygningsmasse kombinert med etablering av brakkerigg (kontorer/lomperigg) innenfor eiendommens grenser. Området 
ligger rett nord for stasjonsområdet og er merket med R55. 
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4 FORARBEID
Etter at konsesjonssøknadene ble sendt til NVE for behandling i desember 2019 og september 2020, har Lyse Elnett jobbet
med detaljert prosjekt- og anleggsplanlegging.

4.1 Kunnskapsgrunnlaget

Gjennom arbeidet med MTA-planen er tiltakshaver pålagt å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i tråd med de alminnelige
utredningskravene i forvaltningsloven §17, naturmangfoldloven §8 og forskrift om konsekvensutredning §28.

Det er foretatt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget innenfor tiltaksområdet høsten 2020. Lyse Elnett konkluderer med
at det ikke har tilkommet ny dokumentert kunnskap som berører prosjektet.
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4.2 Kulturminner  

Rogaland fylkeskommune har vurdert områder med potensial for kulturminne funn og gjennomført §9-registrering av 
konsesjonsgitte tiltak der de har vurdert potensial for tidligere ukjent kulturminner. Det har ikke blitt gjort kulturminne funn i 
stasjonsområdene. 
 

4.3 Snøskredfare Hjelmeland 

Iht. NVE Atlas ligger den aktuelle eiendommen utenfor fare- og aktsomhetsområde for skred og flom. Eiendommen ligger 
over marin grense. Eiendommen grenser til aktsomhetsområdeforsteinsprang og snøskred mot sør. Det er i forprosjektet 
ikke planlagt sikringstiltak for Hjelmeland stasjon, men dette vurderes nærmere i detaljprosjekteringen av bygget. 
 

5 INTERNKONTROLL OG MILJØSTYRING 

5.1 Miljømål  

I Lyse Elnett sine prosjekter skal avtrykket på miljøet være minst mulig. Det betyr at ytre miljø skal stå i fokus fra konseptfase 
til ferdig bygget anlegg.  
 
Energilovforskriften §3-5 krever at «konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for at 
allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader 
eller ulemper for konsesjonæren». Både Lyse Elnett og utførende entreprenør skal jobbe for at prosjektet planlegges og 
bygges i tråd med mål om minst mulig ulempe. Denne MTA-planen er utarbeidet for å ivareta dette målet.  

5.2 Internkontroll 

Beskrivelsen i dette kapittelet svarer ut lovpålagte krav til internkontroll knyttet til ytre miljø ihht. energilovforskriften § 3-7 
og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.12.1996 nr. 1127 for byggefasen.  
 
Denne MTA-planen er utarbeidet slik det fungerer som Lyse Elnett sitt system for internkontroll i prosjektering og utbygging 
av prosjektet. Krav til internkontroll omtales under med kommentar om hvordan krav ivaretas i utbyggingsprosjektet. 

 

• Styrende dokumenter for anlegget som regulerer konsesjonstillatelse og miljø-/landskapskrav er: 

o Energiloven og energilovforskriften (se kap.5.1 og 5.2) 

o Anleggskonsesjonen (se kap.2.1)  

o MTA-planen (dette dokumentet) og MTA-godkjenningsvedtak 

o Krav etter andre lovverk (se kap.2.4) 

• Konsesjonsgitte tiltak er dokumentert i kart og tegninger i denne MTA-planen (se kap.3 og vedlegg). 

Arealbrukskart redegjør for inngrepsgrenser, adkomst og restriksjonsområder for miljø og landskap.  

• MTA-planen redegjør for / dokumenterer at anleggene bygges i samsvar med krav om miljø og landskap; 

konsesjonsgitte tiltak og anleggsgjennomføring (kap.3), miljø- og landskapskrav (kap.4) og miljøstyring (kap.5). 

• Beskrivelse av hvordan risikoforhold i anleggsperioden kartlegges og følges opp (kap.5.3) 

• Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik omtales i kap.5.5. 

• Krav knyttet til nødvendig kompetanse og ansvarsfordeling for oppfølging av miljø- og landskapskrav omtales i 

kap.5.4. 

Dokumentasjon på rutiner for internkontroll i driftsfasen skal avklares av tiltakshaver før idriftsettelse.  
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5.3 Risikovurdering 

Lyse Elnett inkluderer risikoforhold knyttet til ytre miljø i den helhetlige risikostyringen i prosjektet, og risikoforhold knyttet til 
ytre miljø inngår i samme systematikk som andre typer risikoforhold. Både Lyse Elnett og leverandører/entreprenører bidrar 
i kartlegging av risikoforhold og i utarbeidelsen av tiltak. Tiltak fra alle risikoanalyser som gjennomføres i prosjektet, legges 
inn i felles tiltaksregistrer. Lyse Elnett følger opp at tiltaksansvarlige gjennomfører tiltakene som er avtalt/pålagt. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen, er det vurdert hvorvidt anleggsarbeid vil kunne komme i konflikt med 
kartlagte miljø- og samfunnsverdier (se risikovurdering i vedlegg 4). Ved evt. konflikt har Lyse Elnett enten justert 
anleggsplanlegging eller stilte krav/restriksjon til hvordan arbeid skal gjennomføres. 

5.4 Implementering og oppfølging 

Lyse Elnett og utførende entreprenør har et ansvar for å sikre implementering og oppfølging av MTA-planen. Ansvar fordeles 
som følger: 

• Lyse Elnett. Som konsesjonæren har Lyse Elnett ansvar overfor NVE at MTA-planen implementeres, følges 

opp og etterleves. Lyse Elnett har ansvar for at evt. endringer underveis i prosjektet er avklart med NVE, berørte 

grunneiere og evt. sektormyndigheter. 

• Utførende entreprenør. MTA-planen er en del av kontrakten med utførende entreprenør, og krav og føringer i 

MTA-planen skal ivaretas av utførende entreprenør. Entreprenøren skal innarbeide areal-, miljø- og 

landskapskrav i denne MTA-planen i sin egen HMS-plan. MTA-planen skal være et fastpunkt på 

oppstartsmøter, byggemøter og vernerunder. 

 
Både Lyse Elnett og utførende entreprenør skal utnevne en miljøansvarlig som har ansvar for å sikre at krav og føringer i 
MTA-planen implementeres og følges opp. Ressurspersonen skal ha tilstrekkelig tid og relevant kompetanse til å 
gjennomføre denne rollen.  
 
I NVE sin nye veileder for MTA-planer kreves det kontaktinformasjon for nøkkelroller i byggefasen. På dette stadium er det 
ikke kjent hvem som vil fylle rollene, men en kort redegjørelse for de etterspurte rollene gis under. Det presiseres at 
endringer kan forekomme mellom innsending av MTA-planen og byggestart. 
 

Tabell 5-1: Roller i MTA. 

Rolle Kommentar 

Kontaktperson For kontaktperson ser kap.1.4 

Prosjektleder For kontaktperson ser kap.1.4  

Rådgiver bygg og grunn Øystein Hatleskog (Oystein.Hatleskog@lyse.no) 

Rådgiver Elmek Geir Syvertsen (Geir.Syvertsen@lyse.no) 

Grunneierkontakt Erik N. Slettvold (erik.slettvold@lyse.no)  

Fagkompetanse miljø Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

Fagkompetanse landskap  Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

Fagkompetanse skogrydding Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

 
Utførende entreprenør skal sikre at alle anleggsarbeider er kjent med krav og føringer i MTA-planen, dette inkluderer også 
underentreprenør. Den enkelte arbeidstaker skal har en klar forståelse for de relevante kravene og føringene som berører 
arbeidet som utføres. Opplæringen må kunne dokumenteres. MTA-planen med tilhørende kart skal være lett tilgjengelig for 
byggeleder og entreprenør. 
 
Relevante konsesjonskrav og -føringer vil etter ferdigstilling av utbyggingsprosjektet overføres til driftsorganisasjonen ref 
krav til internkontroll over.  
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5.5 Avviks- og endringshåndtering 

MTA-planen er et offentlig godkjent dokument. Brudd på arealbruksgrenser, krav og føringer i MTA-planen skal betraktes 
som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold til de avtalte rutiner for rapportering og behandling av avvik i 
prosjektet. 
 
Mens det er gjort en grundig planlegging, vil det erfaringsmessig alltid være forhold som endre seg, eller at det registreres 
mulighet for at arbeid kan gjennomføres på en mer rasjonell måte med mindre ulempe for miljø og landskap. Vesentlige 
justeringer eller nye arealer kan utløse behov for ny saksbehandling hos NVE og/eller avklaringer med berørte grunneiere 
og sektormyndigheter. Dersom ønske om endringer kommer fra utførende entreprenør, skal dette varsles Lyse Elnett 
skriftlig i god tid før disse skal tas i bruk for å ta høyde for en evt. formell behandling. Utførende entreprenør er ansvarlig for 
å sikre at alle arbeiderne er informert om evt. endringer til MTA-planen. 

6 PROSJEKTSPESIFIKKE MILJØ- OG AREALKRAV 

Krav og føringer i dette kapittelet er basert på anleggskonsesjon gitt 20.04.2021 (referanse NVE 201834746-103). 

6.1 Arealbruksgrenser og restriksjonsområder 

1. MTA-planen og arealbrukskart i kap.3 regulerer hvilke arealer entreprenøren kan disponere. Entreprenøren skal 

kun benytte private veier og riggplasser vist i arealbrukskart. Evt. behov for justering eller ytterlige arealer skal 

håndteres som en endring til MTA-planen (se kap.5.5). 

2. Geografiske områder som krever særskilt hensyn eller hvor det stilles restriksjoner vises på kart i kap.3. 

Entreprenøren skal følge restriksjonene. 

6.2 Transport 

1. Bruk av private veier skal ikke være til vesentlig ulempe eller hinder for allmenn ferdsel, og veiene skal være 

fremkommelige i anleggsperioden. Det kan være behov for midlertidig sperring/stenging av adkomstveier i 

forbindelse med oppgradering og større transporter, og dette vil varsles lokalt. 

2. Fartsgrensen på private veier er 40km/t dersom ikke annet er skiltet. Farten skal tilpasses stedlige forhold. 

3. Entreprenøren er ansvarlig for utbedring av skade på eksisterende veier på grunn av transportaktiviteter. Skade 

skal utbedres umiddelbart og dokumenteres. Etter anleggsarbeid skal veien har samme tilstand som før 

anleggsarbeid startet, evt. bedre tilstand. 

4. Entreprenøren skal dokumentere tilstand på private veier før de tas i bruk. Typiske forhold som bør vurderes er 

stikkrenner, bruer, kulvert mm. 

6.3 Anleggsarealer 

Riggplasser er arealer som kan brukes til lagring av utstyr/materiale, premontering, vinsjer og tromler, parkering, brakker, 
helikopterlanding og andre anleggsrelaterte aktiviteter. Lyse Elnett har som mål å begrense inngrep og ulempe knyttet til 
anleggsområder så langt det lar seg gjøre. Utførende entreprenør vil vurdere hvilke deler av riggplasser i MTA-planen som 
til enhver tid skal benyttes for å kunne gjennomføre anleggsarbeid på en trygg og rasjonell måte.  
 

1. Entreprenøren skal kun benytte riggplasser gitt i arealbrukskartene. Entreprenøren kan ta i bruk hele eller deler 

av oppgitte arealer. Behov for ytterlige arealer skal avklares som en endring til MTA-planen (se kap.5.5). 

2. Entreprenøren kan opparbeide riggplassene ved behov. I tilfeller det er behov for grunnarbeid, opparbeidelse 

og/eller oppgrusing, skal entreprenøren sender byggherren en plan for arbeid.  

3. Grensen på de kartfestede arealene er en inngrepsgrense. Alt opparbeidet areal, fyllinger, mellomlagring av jord 

og anleggsaktivitet ifm riggplass skal foregå innenfor inngrepsgrensen.  
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4. På riggplasser skal entreprenøren sikre at anleggsaktiviteter holder seg minst 5 m fra vann og vassdrag, og at 

det opprettholdes en buffer med naturlig vegetasjon. Entreprenøren skal gjøre en risikovurdering knyttet til 

plassering av særlig risikofylte aktiviteter som lagring av drivstoff og kjemikalier. 

5. Opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter endt arbeid, og området istandsettes i 

tråd med opprinnelig terreng (se også kap.6.11).  

6. Entreprenøren skal sikre riggplassene mot evt. beitedyr og tredje personer. 

7. Entreprenøren skal dokumentere riggplassarealer med bilder før de tas i bruk. 

6.4 Naturmangfold 

1. Inngrep i/ omlegging av bekker er søknadspliktige tiltak jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, der 
vedtaksmyndigheter er fylkeskommunen (vassdrag uten anadrom fisk og kreps) og statsforvalteren 
(vassdrag med anadrom fisk og kreps).  

2. Entreprenøren skal vektlegge hensyn til naturmangfold i detaljplanlegging og utførelse ved omlegging av bekker, 

og miljøverdiene skal opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Entreprenøren skal foreta nødvendige avklaringer 

med ansvarlig myndighet før tiltak iverksettes. 

3. Dersom det registreres svartlistede (fremmede) arter på riggplasser, langs transportruter, i ledningstrasé eller 

øvrige anleggsområder, skal entreprenøren i samråd med kompetent fagperson iverksette tiltak for å unngå 

spredning av artene gjennom massehåndtering (ref. forskrift om fremmede organismer). 

4. Kommunen skal varsles om områder med påviste forekomster av fremmede arter, og informeres om hvilke tiltak 

som iverksettes for å forhindre spredning. 

5. Ved flytting av masser internt i anleggsområdet skal ikke masser som inneholder fremmede arter (infiserte masser) 

flyttes ut av arealer der arten(e) allerede er etablert. Miljødirektoratets risikovurdering av aktuelle arter i infiserte 

masser avgjør hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige for å hindre spredning (tildekking med duk og rene masser 

mv.). 

6. Ved eventuell transport av infiserte masser ut av anleggsområdet skal massene tildekkes under transport for å 

hindre utilsiktet spredning av plantedeler og frømateriale. 

7. Eventuelle infiserte masser som må transporteres ut av anleggsområdet skal leveres godkjent mottak for 

håndtering av denne typen spesialavfall. 

8. Det må foretas grundig rengjøring av kjøretøy og utstyr som har vært i kontakt med infiserte masser før de tas i 

annen bruk. Lasteplan må børstes av på deponistedet, og kjøretøyet må vaskes i vaskehall etter bruk.  

9. Informasjon om masseforflytning fra områder med forekomster av fremmede arter skal dokumenteres internt hos 

tiltakshaver.  

10. Det skal avklares hvorvidt kommunen ønsker informasjon/dokumentasjon på gjennomføring av over nevnte tiltak. 

6.5 Kulturminner 

1. Anleggsarbeid skal ikke føre til skade på kulturminner. Alle kjente kulturminner som kan berøres av 

anleggsarbeid er registrert som restriksjonsområde i MTA-planen.  

2. Dersom entreprenøren støtte på ukjent kulturminner skal arbeid i området stanses umiddelbart og Lyse Elnett 

varsles. Lyse Elnett vil følge opp saken med kulturminnemyndighetene. 

6.6 Landbruk 

1. Ved Veland stasjon skal entreprenøren sikre anleggsområder (bl.a. riggplasser, mastepunkter) mot skade på 

husdyr. Behov for å åpne/fjerne gjerder og steingjerde skal avklares med Lyse Elnett, og alternativ sikring av 

beitearealer skal iverksettes. 
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2. Grunneiere skal varsles om støyende anleggsaktivitet (helikopterbruk mv.) i nærheten av sine eiendommer i 

forkant av at aktiviteten gjennomføres (SMS- varsling e.l.). 

3. Ved bruk av anleggsmaskiner utenfor Norge skal maskinene rengjøres før bruk i Norge for å unngå spredning av 

fremmede arter, sykdommer osv. 

6.7 Friluftsliv 

• Ved Dalen transformatorstasjon, er parkeringsplassen øst for anlegget brukt som utfartsparkering. Under 

anleggsarbeid skal det opprettholde trygg og fri ferdsel frem til utfartsparkering.  

6.8 Vegetasjon- og skogrydding 

1. Stasjonstomten skal ryddes for all vegetasjon og det vil også ryddes for vegetasjon innenfor 5m på utside av 

stasjonsgjerdet. Dette av hensyn til krav til sikring av anlegget. Det skal også tas hensyn til økt risiko for vindkast 

og velt og skal forsøke gjensette vegetasjon som kan fungere som visuell skjerm mot omgivelsene.  

2. Ved Veland stasjon er det lagt inn et restriksjonsområde for å bevare eksisterende vegetasjon som en skjerm 

mot innsyn til stasjonsanlegget. Det skal ikke foregå hogst eller vegetasjonsrydding utenfor riggområdet. 

3. Vegetasjonsrydding på riggområder skal begrenses til nødvendig areal for å kunne gjennomføre anleggsarbeid 

på en trygg og rasjonelt måte (se også avsnitt om riggarealer, kap.6.3). 

6.9 Forurensning  

Kontroll av forurensning, avfall, støv og støy vil håndteres av utførende entreprenør i henhold til internkontrollforskriften. 
Statnett vil føre tilsyn av entreprenørens oppfølging av egen internkontroll. Avfallshåndtering følges opp månedlig gjennom 
entreprenørens rapportering. 
 
Generelt 

Entreprenøren skal stanse arbeid dersom det støttes på forurensede masser, eller masser som mistenkes å være forurenset 

Støv 

Støvflukt fra anleggsområder og veier skal begrenses, særlig i nærhet til bebyggelse. Entreprenøren skal kartlegge tiltak 
for å begrense støvflukt, f.eks redusert hastighet, tildekking av masse, vanning, salt osv. 

Støy 

1. Entreprenøren skal varsle byggherren senest en uke i forkant av særlig støyende aktiviteter, f.eks sprengning. 

Varselet skal inneholde informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. Det skal også informere hvilke tiltak 

som iverksettes for å redusere støynivå og/eller ulempe for tredje part. 

2. Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke overskride grenseverdiene i Miljødepartementet 

sine retningslinjer T-1442 (2016). Dersom det er påkrevd å overskride disse støykravene vil utførende 

entreprenør søke tillatelse fra gjeldende myndighet (kommunelegen).   

Helse- og miljøfarlige stoffer 
1. Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en vurdering av miljørisiko knyttet til lagring og bruk av miljøfarlige 

stoffer (kjemikalier, olje og drivstoff).  

2. Entreprenøren skal ha et oppdatert stoffregnskap. Dette skal rapporteres til byggherren i månedsrapportene. 

Regnskapet skal inneholde opplysninger om lagerbeholdning og forbruk av miljøfaglige stoffer. 

3. Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter som ikke er spesifisert fra byggherren skal vurderes erstattet med 

mindre farlige stoffer. 

Bruk av drivstoff, olje og kjemikalier 
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1. Lagring og håndtering av dieselprodukter skal gjøres i henhold til krav og føringer i dokumentet «Veileder for 

håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker» (Byggenæringens Landsforening, Norsk 

Petroleumsinstitutt og Maskinentreprenrøens Forbund)  

2. Entreprenøren skal foreta en forenklet risikovurdering ved plassering av drivstoff tanker med tanke på risiko for 

utslipp (bl.a. velt, påkjørsel, avstand til vann og vassdrag mm). 

3. Det skal kun benytte drivstoff tanker med dobbelvegg som er i forskriftsmessig tilstand. Tanker med volum over 

20 litr skal være godkjent ihht til ADR/RID regelverket. 

Beredskap 
Det skal være tilstrekkelig og egnet beredskapsutstyr ved anleggsmaskiner, lagringstanker og påfyllingsområder. 
Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig, skiltet og anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av utstyret. 
Beredskapsutstyr skal håndteres på en forsvarlig måte. 

6.10 Avfall 

Planlegging og rapportering 

1. Entreprenørens håndtering av avfall skal beskrives i entreprenørens HMS-plan. 

2. Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan ihht avfallsforskriften. Produsert avfallsmengde sortert på fraksjon 

skal rapporteres til byggeherren i månedlig rapportering og kvittering for levering til godkjent mottak skal kunne 

fremlegges ved behov. 

Avfallshåndtering  

1. Entreprenøren skal iverksette systemer for sortering av ulike avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke blandes 

sammen med annet avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede containere. 

2. Betongrester skal fjernes fra anleggsplassen og leveres til godkjent mottak. Dersom betongrester kan brukes til 

å erstatte tilkjørt fyllmasse, og forutsatt at det er dokumentert ren masse, kan det benyttes ifm tilbakefylling av 

utgravinger. 

3. På riggplasser skal entreprenøren etablere egnede områder for oppsamling av restbetong og rens av tubber og 

utstyr. Betongbiler skal ikke renses/tømmes på riggplasser.  

4. Entreprenøren skal iverksette rutiner for å hindre spredning av flyveavtall fra anleggsplassen ut i terrenget.  

5. Brenning eller nedgraving av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Dette inkluderer alle typer 

avfall, inkludert trematerialer og papir.  

6. Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal fjernes fra hvert mastepunkt 

etter at arbeid på mastepunktet avsluttes.  

Sanitæranlegg 

Entreprenøren skal bruke mobile og lukkede sanitærløsninger. Alt sanitæravfallet skal leveres til godkjent mottak. 

6.11 Massehåndtering  

Lyse Elnett har som mål at terrenginngrep skal alltid begrenses til et minimums areal så fremt det ikke gå utover 
personsikkerhet eller teknisk gjennomføring. Det skal så langt som mulig tilrettelegge for en god istandsetting og 
revegetering. 

1. Retningslinjer gitt i rapporten Dalen transformatorstasjon - tiltaksplan for forurenset grunn (Norconsult 2021) er 

styrende for massehåndtering i området ved Dalen transformatorstasjon. 

2. Entreprenøren skal sikre at ved avdekking av stasjonstomten, toppmasser (vekstjord og vegetasjon – typisk de 

øverste 20 cm) skaves av og lagres for bruk i arrondering og istandsetting av sideterreng rundt av 

stasjonstomten. Entreprenøren skal mellomlagres tilstrekkelig toppmasse for å få til en god og naturlig 
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arrondering og istandsetting, med tilstrekkelig dybde toppmasser for en god revegetering. Massene skal lagres i 

ranker på maksimum 2 meter høyde og på en slik måte at risiko for erosjon og avrenning begrenses.  

3. Naturstein fra overflaten skal mellomlagres adskilt for bruk i istandsetting.  

4. Ved avdekking av anleggsområder skal det ikke avdekke større arealer enn det som trengs, uansett kartfestede 

inngrepsgrenser. 

5. Ved sprengning / pigging skal entreprenøren iverksette tiltak for å begrense spredning av sprengstein ut i 

naturen. Sprengstein som havner utenfor anleggsområdet skal enten samles opp eller graves ned slik det ikke 

er synlig på overflaten.  

6.12 Istandsetting 

1. Som hovedprinsipp skal all arrondering tilpasses omkringliggende terreng, og formes på en måte som gjør at 

anlegget i mest mulig grad underordner seg eksisterende landskap. Overganger mellom berørte områder og 

eksisterende terreng skal se mest mulig naturlig ut, og skarpe overganger og rette linjer skal unngås. 

2. Arrondert terreng skal ikke legges så bratt at det har rasvinkel, da dette vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen 

å etablere seg på grunn erosjonsrisiko. Det skal heller ikke komprimeres eller glattes ut. Det skal være en løs, 

variert og rufsete overflate for å tilrettelegge for raskest mulig revegetering. 

3. Ved istandsetting skal alle områder unntatt landbruksarealer settes i stand etter prinsippet om naturlig 

revegetering, med mindre det vurderes formålstjenlig å tilså, f.eks ved fare for erosjon. Evt. tilsåing skal kun skje 

etter nærmere avtale med Lyse Elnett. 

4. Ved tilbakeføring skal det forsøke å plassere sprengstein nederst og toppmasse øverst. Toppmassene 

inneholder den stedegne frøbanken fra området og er en uerstattelig ressurs i revegeteringsarbeidet. Ved å fylle 

tilbake de opprinnelige toppmassene vil en oppnå en naturlig revegetering av stedegne arter uten å måtte så. 

Med denne metoden vil revegetering ta noe lenger tid enn ved såing, men artene som opprinnelig vokser på 

stedet vil da ikke få uønsket konkurranse, og på sikt vil ny vegetasjon bli den samme som den omkringliggende 

vegetasjonen. 

5. Entreprenøren er ansvarlig for å reparere terrengskade forårsaket av anleggsarbeid og transport. Reparasjon 

skal skje umiddelbart ved ferdigstilling arbeid. I tilfelle det er en vesentlig risiko for erosjon, skal reparasjon skjer 

umiddelbart. 

6. Ved omlegging av bekkene forbi Veland stasjon, skal det settes av tilstrekkelig plass langs grøften for å 

arrondere/istandsett på en mest mulig naturlig måte.  
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VEDLEGG 1: DETALJKART VELAND STASJON 
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VEDLEGG 2: DETALJKART HJELMELAND STASJON 
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VEDLEGG 3: RISIKOVURDERING 

 
Følgende risikovurdering av miljø- og landskapsmessige forhold er utført som underlag til MTA-planen, dette i tråd med Energilovforskriften §3-7, 3.ledd punkt d).  
 
Risikomoment Tema Beskrivelse Tiltak i MTA-planen 

Manglende etterlevelse av 

konsesjons- og miljøkrav 

Generell Manglende miljøstyring i prosjektet kan føre til at 

konsesjonskrav/-vilkår og miljø-/landskapskrav ikke 

følges opp. 

MTA-planen inneholder tydelige krav og føringer til miljøstyring i prosjektet, bl.a. 

knyttet opp til krav om internkontroll ihht Energilovforskriften. Se kap.5.  

Direkte konflikt med fredet 

kulturminner 

Kulturminner Anleggsarbeid inkl. transport kan komme i direkte 

konflikt med fredet kulturminner og føre til skade. 

Kjente kulturminner vurderes opp mot planlagt anleggsarbeid. De som kan berøres 

av anleggsarbeid og konsesjonsgitte tiltak kartfestes på arealbrukskart og det stilles 

restriksjoner til at det ikke skal foregå anleggsarbeid i områdene. Ved arbeid i 

umiddelbar nærhet vil det stilles krav om merking i terreng. Se kap.4.2 og 6.5 

Inngrep i kantsone langs 

vassdrag 

Naturmangfold Kantsonen langs vassdrag har en viktig økologisk 

funksjon som leveområde for dyr og planter, samt at 

kantvegetasjon gir skygge og bidra til å redusere 

erosjon. Anleggsarbeid, særlig transport, riggarealer 

og skogrydding kan føre til inngrep i kantsonen. 

Vannressursloven stiller krav til bevaring av et 

vegetasjonsbelte langs vassdrag.  

I forbindelse med skogrydding stilles det krav i MTA-planen knyttet til vurdering av 

hogst generelt, men også ifm kantvegetasjon (se kap.6.8). I forbindelse med bruk og 

opparbeidelse av riggarealer stilles det krav til en buffer langs vassdrag (se kap.6.3). 

Når det gjelder terrengtransport stilles det krav i MTA-planen til skånsom planlegging 

og utførelse av terrengtransport, bl.a. med tanke på kryssing av bekker og vassdrag 

(se kap.6.2). 

Inngrep i / omlegging av 

vassdrag 

Naturmiljø Arbeid med stasjonsanlegg kan føre til direkte inngrep 

i vassdrag. 

MTA-planen inneholder krav til omlegging av bekker (kap.6.4). 

Spredning av fremmede 

arter 

Naturmangfold Anleggsarbeid kan føre til spredning av fremmede 

arter gjennom f.eks masseflytting, forurenset utstyr 

mm. 

Det stilles krav til at entreprenøren iverksetter tiltak for å unngå spredning av 

fremmede arter (kap.6.4). 

Ulemper for landbruk Landbruk Anleggsarbeid kan føre til ulemper for landbruk. MTA-planen inneholder tiltak for å redusere ulemper for landbruk (kap.6.6). 

Forurensningsrisiko Forurensning Anleggsarbeid kan medføre forurensning som igjen 

kan ha virkninger på det ytre miljøet. 

MTA-planen inneholder krav til forurensning og avfall (kap.6.9 og 6.10). 

Istandsetting av 

anleggsområder 

Terrengarbeid Mangelfull planlegging og utførelse av 

istandsettingsarbeid kan gi ulemper for naturmiljø og 

landskap.  

Det stilles krav til planlegging og utførelse av terrengarbeid, både avdekking, 

arrondering og istandsetting (kap.6.11). 

Opparbeidelse/ 

tilbakeføring av 

riggområder 

Terrengarbeid Mangelfull planlegging og utførelse av arbeid ved 

riggplasser kan gi ulemper for naturmiljø, landskap og 

omgivelsene. 

Det stilles krav til planlegging og utførelse riggplasser (kap.6.3 og 6.11). 
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SAMMENDRAG 

Lyse Elnett har fått konsesjon til å bygge to nye transformatorstasjoner ved Veland og Hjelmeland, utvide dagens 
transformatorstasjon på Dalen og bygge en ny 132 kV luftledning mellom de tre stasjonene. Tiltak berører Strand og 
Hjelmeland kommune. 
 
Lyse Elnett har utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for å sikre at konsesjonspålagte areal- og 
miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Denne MTA-planen beskriver arealdisponering og hensyn som skal 
tas under anleggsarbeid. 
 
Denne MTA-planen gjelder arbeid knyttet til den nye 132 kV luftledning til og med endemastene. En egen MTA-plan 
utarbeides for arbeid knyttet til de tre transformatorstasjonene. 
MTA-planen er et konsesjonsvilkår og er utarbeidet i tråd med NVE sin veileder for MTA-planer (januar 2020). Samtidig, 
skal MTA-planen benyttes som et praktisk dokument for å følge opp utførende entreprenøren i anleggsfase. Denne MTA-
planen er bygd opp for å kunne svare ut begge disse formålene. 
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1 INNLEDNING 

Prosjektet omfatter bygging av to nye transformatorstasjon ved Veland og Hjelmeland, utvidelse av eksisterende Dalen 
transformatorstasjon og bygging av en ny 132 kV ledning mellom disse stasjonene. Denne MTA-planen gjelder for arbeid 
knyttet til den nye ledningen, og gjelder arbeid til og med endemastene. En egen MTA-plan er utarbeidet for arbeid knyttet 
til de tre transformatorstasjonene. 

1.1 Bakgrunn og formål 

I NVE sitt konsesjonsvedtak stilles det krav om utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) (se kap.2.1). 
MTA-planen er en detaljplan som skal sikre at konsesjonspålagte areal- og miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift av 
anlegget. Den skal følge opp og konkretisere den overordnet arealdisponering som er fastsatt i konsesjonen. Videre, 
beskriver MTA-planen hvilke hensyn som skal tas for å holde ulempene for ytre miljø og omgivelsene til et minimum.  
Lyse Elnett er som konsesjonær ansvarlig for at MTA-planen implementeres og følges. Lyse Elnett stiller spesifikke krav i 
kontraktene med utførende entreprenør for å sikre at krav og føringer i MTAplanen ivaretas.  
Lyse Elnett følger opp konsesjonskrav og restriksjoner i driftsfasen, se kap.5. 

1.2 Oppbygging av MTA 

MTA-planen er strukturert for å kunne svare ut krav i konsesjonsvedtak, samt føringer i NVE sin veileder for MTA-planer. 
Samtidig er det viktig at MTA-planen kan brukes i kontraktsoppfølging med utførende entreprenør(er) for å sikre at 
konsesjons-, miljø- og arealkrav ivaretas.   
Som følge av dette, er ulike deler av denne MTA-planen mer relevant for ulike brukergrupper enn andre. Oppbygging av 
MTA-planen vises i . Kapittel 5 og 6 er særlig relevant for utførende entreprenør. 

Tabell 1-1: Roller i tilknytning til MTA. 

Myndighetene  

MTA-planen skal svare ut konkrete forhold som 
er reist i konsesjonsbehandling, og skal 
redegjøre for hvordan tillatelse etter annet 
lovverk skal følges  
opp og konkrete fagutredninger.  
  

Berørte   

MTA-planen skal gi allmennhet og berørte  
grunneiere/rettighetshavere mer detaljert 
informasjon om tiltak som skal bygges, og 
hvordan de vil påvirkes under anleggsarbeid.  
  

Utførende  

Denne MTA-planen inngår i kontrakten med 
utførende entreprenør, og inneholder konkrete 
krav til hvordan arbeid skal prosjekteres, 
planlegges og utføres.  
  

 

Tabell 1-2: Innholdet i MTA- planen. 

Kapittel  Beskrivelse  

1 Innledning  Bakgrunn til MTA-planen og praktiske detaljer.  

2 Tillatelse og involvering  Oversikt over tillatelser, vilkår og medvirkning.  

3 Tiltaksbeskrivelse  Beskrivelse av konsesjonsgitte tiltak, transport og anleggsområder.  

4 Forarbeid  Beskrivelse av forarbeid, faglig vurdering og avbøtende tiltak.  

5 Internkontroll og miljøstyring  Beskrivelse av miljømål, internkontroll og miljøstyring i utbyggingsprosjektet. 

Inkluderer krav og føringer til utførende entreprenør.  

6 Prosjektspesifikke landskaps- og miljøkrav  Konkrete krav til utførende entreprenør for å sikre at krav og føringer knyttet til 

konsesjon, landskap og miljø ivaretas i anleggsfasen.  

Vedlegg    
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Kapittel  Beskrivelse  

1 Arealbrukskart  Arealbrukskart inneholder konsesjonsgitte anlegg, adkomstruter og riggplasser 

samt restriksjonsområder.  

2 Oversikt over riggplasser  Oversikt over riggplasser og evt. restriksjoner/krav.  

3 Restriksjonsområder  Oversikt over geografiske restriksjonsområder i MTA-planen.  

4 Risikovurdering  Risikovurdering som underlag til MTA-planen.  

 

1.3 Framdriftsplan 

En foreløpig fremdriftsplan for bygging og idriftsettelse er vist i tabellen under. Arbeid planlegges igangsatt høsten 2021 og 
anlegget forventes satt i drift fjerde kvartal 2023. Fremdriftsplanen gir en indikasjon over planlagt fremdrift (tabell 1-3). 

Tabell 1-3: Framdriftsplan for bygging og idriftsettelse av anlegget. 

Aktivitet 2021 2022 2023 2024 

Konsesjon meddelt  
                

Forventet godkjent MTA  
                

Stasjonsbygging 
                

Ledningsbygging 
                

Idriftsettelse 
                

 

1.4 Anleggseier 

Tiltaket som er omfattet av denne MTA- planen vil eies av: 
 
Lyse Elnett AS 
Gamle Ålgårdsveg 80 
4325 Sandnes 
Sentralbord: 51 90 80 79  
Organisasjonsnr: 980 038 408   
 
Prosjektleder utbyggingsprosjekt: Kristian Gudmundsen (kristian.gudmundsen@lyse.no) 
 

2 TILLATELSE OG INVOLVERING 

2.1 Anleggskonsesjon 

Tiltakene i denne MTA-planen ble meddelt anleggskonsesjon gitt 20.04.2021 (referanse NVE 201834746-103)). En 
beskrivelse av de konsesjonsgitte tiltakene gis i kap.3.   
Konsesjonsvedtaket baserer seg på konsesjonssøknad (desember 2019) og tilleggssøknad (september og desember 
2020), en kopi av disse sammen med konsesjonsvedtaket finnes på: 
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/ 
 
Konsesjonen gir Lyse Elnett rett til å bygge og drifte følgende tiltak (se kap.3 for mer informasjon over tiltakene):  
  
• En ny 9,6 km luftledning mellom Dalen og Veland transformatorstasjon  

mailto:kristian.gudmundsen@lyse.no
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
https://www.lysenett.no/dalen-hjelmeland/
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• En ny 19,7 km luftledning mellom Veland og Hjelmeland transformatorstasjon  
• To nye transformatorstasjoner på Veland og Hjelmeland (håndteres i en egen MTA-plan)  
• Utvidelse av Dalen transformatorstasjon (håndteres i en egen MTA-plan)  
• Nødvendig rett til bruk og utbedring av private veier, terrengkjøring og riggplass. 

2.2 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen stiller flere vilkår. Sentrale vilkår, og eventuell henvisning til videre vurdering og omtale, er vist i tabell 
2-1. 

Tabell 2-1: Sentrale konsesjonsvilkår knyttet til MTA for 132 kV ledning Dalen-Veland-Hjelmeland.. 

Vilkår Innhold i vilkåret Kapittel/punkt 

10. MTA «Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges ihht en MTA-plan som 

utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal 

utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av MTA-plan […]». 

1.1/1.2 

10. MTA «Lyse Elnett AS skal utarbeide planen i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og 

andre rettighetshavere» 

2.5 

10. MTA «Planen skal gjøres kjent for entreprenører».  

10. MTA «Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges». 1.1/1.2 

10. MTA «Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, 

transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer». 

 

10. MTA «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». 

6.2, 6.3, 6.9, 6.10 

og 6.12 

10. MTA «Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og 

anleggsplanen». 

2.4 

10. MTA Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, 

transport- og anleggsplanen blir godkjent. 

4.2 og 6.5 pkt. 2, 3 

og 5 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet og kraftledningen skal 

utformes for å unngå direkte berøring av kulturminnet ASK 34425. 

4.2 og 6.5 pkt. 2 og 

3 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet og utformingen av 

kraftledningen skal ta hensyn til viktige kulturmiljøer som berøres. 

4.2 og 6.5 pkt. 2 og 

3 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til 

eventuelle leikplasser til storfugl i perioder da det foregår leik. 

6.4 pkt. 6 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive hvordan anleggsarbeidet skal unngås ved registrert 

hekkelokalitet for hønsehauk i perioden april-juli. 

6.4 pkt. 4 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til de 

viktige naturtypene Grimsåsen og Jarven (A-verdi). 

6.4 pkt. 8 og 9 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet spesielt skal ta hensyn til 

naturtypen Moldhesten (A-verdi, utvalgt naturtype), herunder tiltak for å minimere inngrep 

og vurdering av masteplasseringer. 

6.4 pkt. 10 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres for å 

hindre spredning av fremmede arter. 

6.4 pkt. 12-17 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal hensynta husdyr og 

beitearealer, og orientere berørte grunneiere om tidsplan for bruk av helikopter. 

6.6 pkt. 7 

10. MTA Planen skal gi en vurdering av om etablering av fe-rist til erstatning for dagens grinder på 

veiene mellom Holta og Lauvåsen og mellom Neset og Takli er hensiktsmessig for å 

tilpasse veien til den forventede økte anleggstrafikken. 

4.4.1 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til den 

nedgravde rørgaten til Hauskje kraftverk dersom denne kommer i konflikt med omsøkte 

tiltak. 

4.4.3 



Ryfylkeprosjektene – 132kV Kraftledning Dalen Hjelmeland  

Kontrakt nr. AK-002604 

Vedlegg A – Bilag A4 – MTA - Plan Side: 8 av 27 
 

  

 

Vilkår Innhold i vilkåret Kapittel/punkt 

10. MTA Planen skal spesielt beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet skal utføres for å unngå 

avrenning til berørte brønner 

6.11 

12. Traserydding «For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til 

naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så langt det vurderes som hensiktsmessig. 

Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene hvor traseen krysser 

prioriterte naturtyper, der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak og i krysningspunkter 

med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding skal omtales i miljø-, 

transport og anleggsplanen». 

6.8 

13. Merking for fugl «Det skal vurderes og gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for 

fuglekollisjoner i følgende områder; mellom Almåsen og Bjørheimsbygd (2 km)». 

6.4 pkt. 2 

 

2.3 Avvik mellom konsesjon og MTA- plan 

Gjennom utarbeidelse av MTA-planen, er det registrert ytterlige veier og riggplasser som vurderes hensiktsmessig å benytte 
i forbindelse med anleggsarbeid. Disse er tatt med i MTA- planen og Lyse Elnett vil forsøke å inngå minnelig avtale om 
bruk. I samråd med grunneiere er det foretatt justeringer i plassering av enkelte riggplasser. Endringene går fram av MTA- 
planen.  

2.4 Krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lyse Elnett har kartlagt behov for tillatelser og avklaringer etter annet lovverk. En oppsummering av status gis i tabell 2-2. 
Evt. behov for ytterlige avklaringer etter annet lovverk vil avklares med ansvarlig myndighet fortløpende. 

Tabell 2-2: Oversikt over krav og avklaringer etter annet lovverk. 

Lovverk  Tillatelse  Kommentar   

Kulturminneloven  Utførelse av §9registrering  Arbeid med §9-registrering startet september 2020, og feltarbeid 

planlegges utført våren 2021. Arbeid med stasjonsanleggene vil ikke 

startes opp før §9-registrering er utført.  

Dispensasjon fra 

kulturminneloven  

Ved behov vil Lyse Elnett søke Rogaland fylkeskommune om dispensasjon 

fra kulturminneloven. Lyse Elnett vil avklare med Rogaland fylkeskommune 

om evt. behov for dispensasjonssøknad.  

Vegloven  Kryssingstillatelse offentlig vei  Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, innhente nødvendig 

tillatelse for kryssing av offentlig vei fra veieieren.  

Skiltplan  Utførende entreprenør skal avklare/innhente nødvendig skiltplan for arbeid 

som berører offentlig vei.   

Midlertidig bruksendring 

avkjøring offentlig vei  

Utførende entreprenør skal avklare/innhente nødvendig tillatelse for 

midlertidig bruksendring av avkjøring fra offentlig vei fra veieieren.  

Luftfartsloven  Landingstillatelse og andre 

tillatelser knyttet til 

helikopterbruk  

Utførende entreprenør skal innhente nødvendige tillatelser fra 

luftfartsmyndigheter knyttet til helikopterbruk.  

Krav til merking av 

luftfartshindre  

Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, avklare behov for 

nødvendig merking av luftfartshindre. Dette kan innebære merking av 

master og bruk av flymarkører.  

Hav- og farvannsloven  Kryssingstillatelse 

Årdalsfjorden  

Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, innhente nødvendig 

tillatelse for kryssing av Årdalsfjorden med luftledning.  
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Forurensningsloven  Utslippstillatelse  Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, innhente evt. 

utslippstillatelse ifm permanent anlegg. Utførende entreprenør skal også 

avklare evt. behov for utslippstillatelse ifm anleggsarbeid.  

Vannressursloven og 

lov om laksefiske og 

innlandsfiske  

Inngrep i vassdrag/kantsone  Utførende entreprenør skal, på vegne av Lyse Elnett, avklare/innhente 

nødvendig tillatelser ifm vassdragslovgivning knyttet til inngrep i vassdrag, 

omlegging av bekker, inngrep i kantsonen mm.  

 

2.5 Involvering ved utarbeidelse av MTA- plan 

I henhold til konsesjonsvedtak og MTA-veileder, skal MTA-planen utarbeides i kontakt med aktuelle kommuner, grunneiere 
og andre rettighetshavere. Tabell 2-3 gir en kortfattet oversikt over medvirkningsprosessene ved utarbeidelse av MTA- 
planen. 

Tabell 2-3: Oversikt over involvering av myndigheter og rettighetshavere ved utarbeidelse av MTA- plan. 

Interessent Type involvering Dato Kommentar 

Strand kommune Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Løpende møter og dialog 

Hjelmeland 

kommune 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Løpende møter og dialog 

Rogaland 

fylkeskommune 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Planer for hvordan anleggsarbeid vil ivareta kulturminner er presentert 

og gjennomgått, og utkast til MTA-plan er kommentert. 

Statsforvalteren i 

Rogaland 

Høringspart og 

løpende dialog 

2020/2021 Dialog mai 2021 vedr. hensyn til rovfugl hekkelokaliteter og økologiske 

funksjonsområder for storfugl 

Berørte grunneiere Informasjonsbrev, 

grunneieremøter og 

åpne kontordager 

Februar – 

november 

2020 

Samtidig med høring av konsesjonssøknad og tilleggssøknad er 

grunneiere skriftlig og muntlig oppfordret til å komme med informasjon 

om hensyn som må tas i anleggsperioden og som bør tas med i MTA-

planen. 

 

3 TILTAKSBESKRIVELSE 

3.1 Prosjektoversikt 

Planer om økt effektuttak i Hjelmeland, sammen med behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av tilstand, 
medfører at det var nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre forsyningskapasitet og -sikkerhet i kommunen. Dagens 
forbindelse har ikke nødvendig kapasitet til å dekke dette behovet, noe som gjorde det nødvendig å bygge en ny 132 kV 
kraftledning til området sammen med en ny Hjelmeland transformatorstasjon. For mer informasjon se konsesjonssøknaden.  
Lyse Elnett planlegger en ny 132 kV luftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjon. Det vil i tillegg 
bygges to nye transformatorstasjon på Veland og Hjelmeland, og utvide dagens Dalen transformatorstasjon (se Figur 1). 
Tiltak berører Strand og Hjelmeland kommune, Rogaland. En nærmere beskrivelse av disse tiltakene gis i de følgende 
avsnitt.   

3.2 Kontraktsform 

Bygging av ny 132 kV ledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjon vil utføres som en totalentreprise 
hvor entreprenøren er ansvarlig for detaljprosjektering og bygging av anlegget. Samtidig, har Lyse Elnett utført en foreløpig 
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prosjektering som inkluderer masteplassering og design. Dersom entreprenøren kartlegge muligheter for en bedre teknisk 
løsning, eller bedre landskaps- og miljøtilpasning, skal disse vurderes ihht krav om endringer til MTA-planen (se kap.5.5). 

3.3 Luftledning 

Det vil bygges en ny 132 kV ledning på strekning Dalen-Veland (9,6 km) og Veland-Hjelmeland (19,7 km) Ledningen vil 
bygges med simpleks line og to toppliner, hvorav en med innlagt fiber for kommunikasjon (OPGW). Linene vil graves ned 
fra endemast og inn til stasjonsanlegget. På Veland og Hjelmeland stasjon vil dette skjer innenfor stasjonstomten, mens på 
Dalen stasjon ligger endemaste utenfor stasjonsgjerde. Linene vil graves i klausuleringsbeltet fra endemasten nord for 
Dalen stasjon og inn til stasjonsanlegget. Teknisk informasjon om master og ledning er gitt i tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Tekniske data for mastetyper og line. 

 Komposittmaster  Stålrørmaster  

Beskrivelse  Komposittmaster med kryssavstivning  Stålrørmaster med planoppheng  

Bruksområde  Bæremaster på hele strekning DalenVeland-Hjelmeland  Forankrings-, avgrenings- og  

vinkelmaster på hele strekning DalenVeland-Hjelmeland  

Normal høyde  Typisk 16 – 25m til toppen av stolpe  Typisk 16 – 20m til toppen av stolpe  

Farge  Brun (se avsnitt under)  Galvanisert stål  

Faseavstand   5m (evt. større ved lengre spenn)  

Ryddebelte (standard)  30 m (evt. større ved lengre spenn og bratt terreng). Se også restriksjoner knyttet til skogrydding (kap.6.1 og 6.8).  

Spennlengde  Gjennomsnittlig avstand mellom mastene er i størrelsesorden 200 – 250 m, mens faktisk avstand vil variere 

avhengig av terreng- og andre tekniske forhold.  

Isolatortype  Herdet glass  

Linetype  Dalen-Veland: AL59-685  

Veland-Hjelmeland: AL59-685 eller AL59-444 (egen vurdering av line over fjorden) 2 gjennomgående toppliner; 

OPGW G96 singelmodus (D.562.d) og FE-line.  

Luftfartsmerking  Behov for merking av luftfartshindre skal avklares med luftfartsmyndighetene etter at konsesjon er meddelt. Det 

kan innebære behov for merking av master (f.eks rød/hvit maling) og bruk av flymarkører på topplinen. I tillegg, 

ved fjordspenn kan det også være krav til lysmerking av mastene på begge side av fjorden.  

Klausuleringsbelte  Lyse Elnett vil klausulere et byggeforbudsbelte på ca. 30m, altså 15m på hver side av senterlinjen. I skoghellinger 

og ved lange spenn kan byggeforbudsbeltet bli noe større.   

 
 
Det vil benyttes ulike type master for bæremaster, vinkelmaster og forankringsmaster (figur 3-2). Mastene vil bygges i 
kompositt eller stål, og aktuelle mastetype vises i. Ved kryssing av Årdalsfjorden vil det være behov for egne 
fjordspennmaster/spennbukker.  
Komposittmastene planlegges i brun (fargekode RAL8014), travers og utstyr i mastene blir enten galvanisert stål eller brun 
eloksert aluminium. Brune master vurderes å kunne ha en god landskapseffekt ved at fargen absorberes godt i 
landskapsbildet, sommertid som vinterstid. I lauvskog vil også brune master harmonere bedre med vegetasjonen enn grå 
master. I jordbrukslandskapet vurderes fargen å være lite utslagsgivende da det er stor variasjon i landskapselementer, 
bakgrunn og mastetype. 
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Figur 3-1: Oversiktskart 132 kV luftledning Dalen-Veland-Hjelmeland. 
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Figur 3-2: Skisser over aktuelle mastetyper. 

3.4 Transport- og riggareal 

Ledningsbygging er avhengig av en god logistikk, og transport- og anleggsplanlegging er en viktig del av forberedelse til 
anleggsstart. Lyse Elnett har kartlagt aktuelle private veier, kjørespor og korridor for terrengkjøring som vil kunne benyttes 
ifm anleggsarbeid, og disse vises på vedlagte arealbrukskart. Transport på den enkelte vei/kjørespor vil variere gjennom 
byggeperioden avhengig av hvor arbeid pågår. Det kan i perioder være behov for å stenge veier eller begrense 
fremkommelighet av hensyn til personsikkerhet mm. Tilstrekkelig informasjon vil bli gitt til rettighetshavere. En nærmere 
beskrivelse av krav og føringer knyttet til transport på veier og i terreng gis i kap.6.2.  
 
Riggplasser er arealer avsatt til lagring, premontering, vinsj-/tromler, brakker, helikopterlanding, parkering og andre 
anleggsrelaterte aktiviteter. Riggplasser som kan disponeres i forbindelse med anleggsarbeid vises på vedlagte 
arealbrukskart. Lyse Elnett har vurdert plassering av riggplasser for å legge til rette for en sikker anleggsgjennomføring med 
minst mulig ulempe for miljø og omgivelsene. Utførende entreprenør vil til enhver tid vurdere hvilke riggplasser som skal 
benyttes, og hvorvidt det er behov for å opparbeide arealer. En nærmere beskrivelse av krav og føringer knyttet til 
riggplasser gis i kap.6.3. 

4 FORARBEID 

Etter at konsesjonssøknadene ble sendt til NVE for behandling i desember 2019 og september 2020, har Lyse Elnett jobbet 
med detaljert prosjekt- og anleggsplanlegging.  

4.1 Kunnskapsgrunnlaget 

Gjennom arbeidet med MTA-planen er tiltakshaver pålagt å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i tråd med de alminnelige 
utredningskravene i forvaltningsloven §17, naturmangfoldloven §8 og forskrift om konsekvensutredning §28. MTA- planen 
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er basert på beste tilgjengelige kunnskap pr. mai 2021, om tema framhevet i avsnitt 5.6.1 i rettleiar for miljø,- transport- og 
anleggsplan for bygging av nettanlegg (NVE-Veileder Nr. 1/2020).  

4.2 Kulturminner 

Rogaland fylkeskommune har vurdert områder med potensial for kulturminne funn og gjennomført §9-registrering av 
konsesjonsgitte tiltak der de har vurdert potensial for tidligere ukjent kulturminner. Nye funn fra §9-registreringer er 
innarbeidet i MTA-planen.  
 
Lyse Elnett er i dialog med Rogaland fylkeskommune vedrørende hvilke kulturminner som krever dispensasjonssøknad. 
Dispensasjonssøknader er ikke innsendt per 8. oktober 2021. Dispensasjonsvilkår innarbeides i MTA-planen.  
 

4.3 Inngrepsgrenser 

MTA-planen skal beskrive inngrepsgrenser. Enkelte inngrepsgrenser er kartfestet i MTA-planen, deriblant riggplasser, 
adkomstveier og traseer for terrengkjøring. Samtidig er det enkelte anleggsaktiviteter som er utfordrende å kartfeste i denne 
fasen og som krever stedlig vurdering av utførende entreprenør. Helikopterlandingsarealer (kap.6.2.4) og anleggsareal ved 
mastepunkter (kap.6.3.2) kartfestes ikke i MTA-planen. MTA-planen viser likevel prinsippene for hvordan utførende 
entreprenør skal planlegge for aktiviteter på disse områdene. Krav, føringer og restriksjoner gitt i MTA-planen skal følges.  
 
Inngrep som ikke er kartfestet i arealbrukskart (helikopterlanding og anleggsareal ved mastepunkter) skal kun skje på 
eiendommer som ble inkludert i konsesjonssøknad/søknad om ekspropriasjonstillatelse. Dersom det er behov for inngrep 
på nye eiendommer, må dette skje gjennom frivillige avtaler. Nye inngrep eller endringer i arealbruk kan utløse behov for 
ny saksbehandling hos NVE, og skal varsles Lyse Elnett i god tid før disse skal tas i bruk for å ta høyde for en evt. formell 
behandling. 
 

4.4 Øvrige tema 

4.4.1 Fe-rister 

På veien mellom Holta og Lauvåsen og Neset og Takli er det i hovedsak planlagt persontrafikk og lite tungtrafikk. Det har 
derfor til nå i prosjektet ikke vært vurdert som aktuelt å erstatte grinder med ferister på disse veiene. Det er derfor ikke gjort 
videre vurdering av i hvilken grad det ville medført økt effektivisering. 
 

4.4.2 Hekkelokaliteter for rovfugl 

Hekkende rovfugl er sensitive for forstyrrelser ved hekkelokalitetene, og spesielle hensyn kan være nødvendige for å unngå 
forstyrrelser og eventuelt avbrutt hekking. Kjente hekkelokaliteter for rovfugl i tiltakets influensområde er omfattet av 
restriksjonssonsområder hvor bestemmelsene er differensiert etter beste tilgjengelige kunnskap om de ulike artenes 
sensitivitet for forstyrrelser. I disse vurderingene er rapporten anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl (Multiconsult, 
2018) lagt til grunn. En av lokalitetene skal undersøkes nærmere av fagperson våren/sommeren 2021 for å verifisere 
hekkestatus. Som de går fram av 6.4 punkt 5, kan det være aktuelt å innføre bestemmelser om støyende aktiviteter i et 
avgrenset linjeavsnitt dersom undersøkelser viser at lokaliteten er aktiv med verifisert hekking våren 2021. 
 

4.4.3 Rørgate til Hauskje kraftverk 

Rørgaten til Hauskje kraftverk er markert som en hensynssone i arealbrukskart i Vedlegg 1 (kartblad M-96-125) og som 
beskrevet i Vedlegg 3. Det skaffes innmålte data på plassering av rørgaten og entreprenør må utvises ekstra aktsomhet i 
dette området slik at rørgaten ikke kan skades.  
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5 INTERNKONTROLL OG MILJØSTYRING 

5.1 Miljømål 

I Lyse Elnett sine prosjekter skal avtrykket på miljøet være minst mulig. Det betyr at ytre miljø skal stå i fokus fra konseptfase 
til ferdig bygget anlegg.   
Energilovforskriften §3-5 krever at «konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for at 
allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessgie ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader 
eller ulemper for konsesjonæren». Både Lyse Elnett og utførende entreprenør skal jobbe for at prosjektet planlegges og 
bygges i tråd med mål om minst mulig ulempe. Denne MTA-planen er utarbeidet for å ivareta dette målet.   

5.2 Internkontroll 

Beskrivelsen i dette kapittelet svarer ut lovpålagte krav til internkontroll knyttet til ytre miljø ihht. energilovforskriften § 3-7 
og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.12.1996 nr. 1127 for byggefasen.   
Denne MTA-planen er utarbeidet slik det fungerer som Lyse Elnett sitt system for internkontroll i prosjektering og utbygging 
av prosjektet. Krav til internkontroll omtales under med kommentar om hvordan krav ivaretas i utbyggingsprosjektet. 
• Styrende dokumenter for anlegget som regulerer konsesjonstillatelse og miljø-/landskapskrav er (a) energiloven og 

energilovforskriften (se kap.5.1 og 5.2), (b) anleggskonsesjonen (se kap.2.1) , (c) MTA-planen (dette dokumentet) og MTA-

godkjenningsvedtak, samt (d) krav etter andre lovverk (se kap.2.4). 

• Konsesjonsgitte tiltak er dokumentert i kart og tegninger i denne MTA-planen (se kap.3 og vedlegg). Arealbrukskart redegjør for 

inngrepsgrenser, adkomst og restriksjonsområder for miljø og landskap. 

• MTA-planen redegjør for / dokumenterer at anleggene bygges i samsvar med krav om miljø og landskap; konsesjonsgitte tiltak og 

anleggsgjennomføring (kap.3), miljø- og landskapskrav (kap.4) og miljøstyring (kap.5).  

• Beskrivelse av hvordan risikoforhold i anleggsperioden kartlegges og følges opp (kap.5.3)  

• Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik omtales i kap.5.5.  

• Krav knyttet til nødvendig kompetanse og ansvarsfordeling for oppfølging av miljø- og landskapskrav omtales i kap.5.4.  

Dokumentasjon på rutiner for internkontroll i driftsfasen skal avklares av tiltakshaver før idriftsettelse.   

5.3 Risikovurdering 

Lyse Elnett inkluderer risikoforhold knyttet til ytre miljø i den helhetlige risikostyringen i prosjektet, og risikoforhold knyttet til 
ytre miljø inngår i samme systematikk som andre typer risikoforhold. Både Lyse Elnett og leverandører/entreprenører bidrar 
i kartlegging av risikoforhold og i utarbeidelsen av tiltak. Tiltak fra alle risikoanalyser som gjennomføres i prosjektet, legges 
inn i felles tiltaksregister. Lyse Elnett følger opp at tiltaksansvarlige gjennomfører tiltakene som er avtalt/pålagt.  
I forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen, er det vurdert hvorvidt anleggsarbeid vil kunne komme i konflikt med 
kartlagte miljø- og samfunnsverdier (se risikovurdering i vedlegg 3). Ved evt. konflikt har Lyse Elnett enten justert 
anleggsplanlegging eller stilt krav/restriksjon til hvordan arbeid skal gjennomføres. 

5.4 Implementering og oppfølging 

Lyse Elnett og utførende entreprenør har et ansvar for å sikre implementering og oppfølging av MTA-planen. Ansvar fordeles 
som følger:  
• Lyse Elnett. Som konsesjonæren har Lyse Elnett ansvar overfor NVE at MTA-planen implementeres, følges opp og etterleves. 

Lyse Elnett har ansvar for at evt. endringer underveis i prosjektet er avklart med NVE, berørte grunneiere og evt. sektormyndigheter.  

• Utførende entreprenør. MTA-planen er en del av kontrakten med utførende entreprenør, og krav og føringer i MTA-planen skal 

ivaretas av utførende entreprenør. Entreprenøren skal innarbeide areal-, miljø- og landskapskrav i denne MTA-planen i sin egen 

HMS-plan. MTA-planen skal være et fastpunkt på oppstartsmøter, byggemøter og vernerunder.  

Både Lyse Elnett og utførende entreprenør skal utnevne en miljøansvarlig som har ansvar for å sikre at krav og føringer i 
MTA-planen implementeres og følges opp. Ressurspersonen skal ha tilstrekkelig tid og relevant kompetanse til å 
gjennomføre denne rollen.   
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I NVE sin nye veileder for MTA-planer kreves det kontaktinformasjon for nøkkelroller i byggefasen. På dette stadium er det 
ikke kjent hvem som vil fylle rollene, men en kort redegjørelse for de etterspurte rollene gis i tabell 5-1. Det presiseres at 
endringer kan forekomme mellom innsending av MTA-planen og byggestart. 
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Tabell 5-1: Roller i gjennomføring av MTA- planen. 

Rolle  Kommentar  

Kontaktperson  For kontaktperson ser kap.1.4   

Prosjektleder  For kontaktperson ser kap. 1.4    

Rådgiver 

byggherre/byggherreombud linje 

Lyse Elnett vil ha en person som tiltreder rollen, men person er ikke avklart per 8. oktober 2021. 

Rådgiver linje Øystein Klokkerhaug (oystein.klokkerhaug@multiconsult.no) 

Grunneierkontakt  Erik N. Slettvold (erik.slettvold@lyse.no)  

Fagkompetanse miljø  Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

Fagkompetanse landskap   Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

Fagkompetanse skogrydding  Kristian Mejlgaard Ulla (kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com) 

 
Utførende entreprenør skal sikre at alle anleggsarbeider er kjent med krav og føringer i MTA-planen, dette inkluderer også 
underentreprenør. Den enkelte arbeidstaker skal har en klar forståelse for de relevante kravene og føringene som berører 
arbeidet som utføres. Opplæringen må kunne dokumenteres. MTA-planen med tilhørende kart skal være lett tilgjengelig for 
byggeleder og entreprenør.  
Relevante konsesjonskrav og -føringer vil etter ferdigstilling av utbyggingsprosjektet overføres til driftsorganisasjonen ref. 
krav til internkontroll over.   

5.5 Avviks- og endringshåndtering 

MTA-planen er et offentlig godkjent dokument. Brudd på arealbruksgrenser, krav og føringer i MTAplanen skal betraktes 
som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold til kontraktsfestet rutiner for avvikshåndtering.  
 
Til tross for grundig planlegging vil det erfaringsmessig alltid være forhold som endre seg undervegs, og det kan avdekkes 
muligheter for at arbeid kan gjennomføres på en mer rasjonell måte med mindre ulempe for miljø og landskap enn først 
forutsatt. Vesentlige justeringer eller nye arealer kan utløse behov for ny saksbehandling hos NVE og/eller avklaringer med 
berørte grunneiere og sektormyndigheter. Dersom utførende entreprenør ønsker endringer, skal skriftlig varsling sendes 
Lyse Elnett. Det må tas tidsmessig høyde for at endringer må gjennom en formell behandling før de kan iverksettes. 
Utførende entreprenør er ansvarlig for å sikre at alle arbeiderne er informert om evt. endringer til MTA-planen. 

6 PROSJEKTSPESIFIKKE MILJØ- OG AREALKRAV 

Krav og føringer i dette kapittelet er basert på anleggskonsesjon gitt 20.04.2021 (referanse NVE 201834746-103). 

6.1 Arealbruksgrenser og restriksjonsområder 

1. Arealbrukskart (vedlegg 1) regulerer hvilke arealer entreprenøren kan disponere. Entreprenøren skal kun benytte private veier, 

korridorer for terrengkjøring og riggplasser vist i arealbrukskart. Evt. behov for justering eller ytterlige arealer skal håndteres som 

en endring til MTA-planen (se kap.5.5). 

2. Geografiske områder som krever særskilt hensyn eller hvor det stilles restriksjoner vises på vedlagt arealbrukskart og i vedlegg 1. 

Entreprenøren skal følge restriksjonene. 
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6.2 Transport 

1. Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en transportplan med beskrivelse av transportruter som skal benyttes, og evt. behov for 

forsterknings-/utbedringstiltak (se kontraktens vedlegg A – arbeidsbeskrivelse). 

6.2.1 Offentlige veier 

1. Leitevegen (kommunalvei mellom Rv13 og Jørpeland) har forbud mot gjennomkjøring. Ved behov for å avvike fra dette er 

entreprenøren ansvarlig for nødvendige avklaringer med Strand kommune. 

6.2.2 Private veier 

1. Det ble ikke søkt om brukstillatelse gjennom tilhørende ekspropriasjonssøknad for enkelte veier i arealbrukskartet. Bruk av disse 

veiene forutsetter at Lyse kommer frem til frivillige avtaler med berørte grunneiere og entreprenøren kan ikke planlegge med tilgang 

til disse før rettighetservervet er avklart. Disse veiene merkes særskilt i arealbrukskartet (kategori «vei/traktorvei ikke 

konsesjonssøkt»).  

2. Veiene på arealbrukskart er delt i to kategorier for å gi en indikasjon over forventet veistandard, men Lyse Elnett har ikke gjort en 

grundig teknisk vurdering av disse veiene, heller ikke en vurdering opp mot normaler for landbruksveier. Entreprenøren har et 

selvstendig ansvar å vurdere tilstand og kvalitet på disse veiene. Veiene er delt inn i følgende kategorier:  

• Vei. Veier hvor det forventes fremkommelighet med personbiler og enkle lastebiler, men hvor det kan være behov for enkelte 

utbedringer/forsterkninger. I hovedsak er disse veiene gruslagte. 

• Traktorvei/etablert kjørespor. Veier hvor det forventes fremkommelighet med ATV, traktor og evt. enkelte fire-hjulstrekk biler. 

Det kan være utfordringer med svingradius og stigning.  

3. Mange av veiene som vil benyttes i forbindelse med anleggsarbeid ble bygd opp med stedlige masser og en bæreevne som var 

tilstrekkelig for opprinnelig bruk, men som ikke er tilstrekkelig for arbeid knyttet til ledningsbygging. Lyse Elnett har dermed fått 

konsesjon for nødvendig forsterkning / utbedring av private veier/traktorveier som har en godkjenning som vei etter gjeldende 

regelverk. Lyse Elnett er opptatt av at transport og veiutbedring ikke ha større miljø- og landskapsinngrep enn nødvendig, og veier 

skal kun forsterkes/utbedres hvor det er vurdert et reelt behov. Behovsvurderingen vil gjøres i samråd med utførende entreprenør 

og Lyse Elnett vil informere berørte grunneiere i forkant av at arbeid utføres.   

4. Evt. forsterkning og utbedring av veier må planlegges slik ulempe for miljø og landskap holdes til et minimum. Dersom 

utbedringstiltak berører fredet kulturminner, skal planlagt tiltak avklares med Rogaland fylkeskommune.  

5. Bruk av private veier skal ikke være til vesentlig ulempe eller hinder for allmenn ferdsel, og veiene skal være fremkommelige i 

anleggsperioden.  

6. Grinder skal lukkes etter hver passering med mindre annet av avtalt med Lyse Elnett / grunneiere. 

7. Fartsgrensen på private veier og skogsbilveier er 40km/t dersom ikke annet er skiltet. Farten skal tilpasses stedlige forhold.  

8. Entreprenøren er ansvarlig for utbedring av skade på eksisterende veier som følge av transportaktiviteter. Skade skal utbedres 

umiddelbart og dokumenteres. Etter anleggsarbeid skal veien ha samme tilstand som før anleggsarbeid startet, evt. bedre tilstand.  

9. Entreprenøren skal dokumentere tilstand på private veier før de tas i bruk for å sikre at veien har samme tilstand som før 

anleggsarbeidet startet. Typiske forhold som bør vurderes er stikkrenner, bruer, kulvert mm. 

6.2.3 Terrengtransport 

1. Fra offentlige og private veier vil det kunne foregå terrengtransport inntil og langs ledningstraséen, f.eks bruk av ATV/&-hjuling, 

gravemaskin eller andre egnede kjøretøy. Vinterstid kan det være aktuelt å benytte snøscootere og andre egnede maskiner.   

2. Terrengkjøring vil kunne foregå i en korridorer langs  

• Ledningstraseen - en korridor på inntil 50m ut fra hver side av senterlinjen uten avklaring med NVE.  Ved terrengkjøring lenger 

ut enn 15 m fra hver side av senterlinje må det avklares med Rogaland fylkeskommune om dette medfører behov for §9-

undersøkelse. 

• Traséer for terrengkjøring merket på arealbrukskartet – en korridor på 50m på hver side av merket trasé. Ved terrengkjøring 

lenger ut enn 15 m fra hver side av trasé må det avklares med Rogaland fylkeskommune om dette medfører behov for §9-

undersøkelse. 

3. Hensikten med korridorene er å kunne finne gode kjøretraseer med tanke på miljø og terrengskade, samt begrense ulemper for 

omgivelsene. Terrengkjøring i traseen forventes i hovedsak i områder med mer begrenset veiadkomst. Dersom entreprenøren har 

behov for terrengkjøring utenfor disse korridorene, skal det godkjennes av Lyse Elnett ihht krav om endringer (se kap.5.5). Nye 

traseer for terrengkjøring skal forelegges NVE. Terrengkjøring 
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4. Innenfor de avsatte korridorene for terrengkjøring skal entreprenøren velger kjørespor som gir minst mulig ulempe for miljø, 

landskap og omgivelsene. Traséplanlegging skal følge følgende prinsipper:  

• Det skal følge eksisterende kjørespor så lenge det ikke fører til vesentlig skade eller ulempe for miljø eller tredjepart.  

• Det skal velges traséer for å redusere risiko for terrengskade, særskilt fokus på myr, våtmark og bratt terreng. Hvor risiko for 

terrengskade vurderes som høy, skal det vurdere hvorvidt terrengtransport er nødvendig og hvorvidt den kan erstattes av 

helikopterbruk.  

• Det skal unngå kjente natur- og kulturhistoriske verdier og kartfestede restriksjonsområder i MTA-planen. 

• Terrengkjøring skal planlegges slik det ikke føre til vesentlig og/eller langvarig ulempe for grunneiere.  

• Det skal vurderes behov for å iverksette terrengforsterkningstiltak, f.eks organiske matter, geonett, klopping o.l.   

• Kjøreteknikk for å redusere terrengskade, unngå viftekjøring og skånsom kryssing av elv/bekk.  

• Det kan gjøre mindre terrengtilpassinger for å tilrettelegge for terrenggående kjøretøy i områder hvor det ikke finnes vei, 

forutsatt at tiltakene kan tilbakeføres til opprinnelig stand.  

5. All terrengkjøring skal loggføres med GPS, og loggene skal kunne legges frem for Lyse Elnett ved behov.  

6. Entreprenøren skal i størst mulig grad bruke kjøretøy med lavt marktrykk (<0,5kg/cm2) som reduserer faren for strukturskader og 

jorderosjon, alternativt tilpasse lasten til grunnforhold og terreng.  

7. Terrengskade knyttet til terrengkjøring skal settes i stand før området forlates. Der terrengskade medfører fare for erosjon eller 

endring i vannveier, skal terrengskaden utbedres umiddelbart (se for øvrige kap.6.12). 

6.2.4 Helikopterbruk 

1. Bruk av helikoptre skal skje i henhold til Energi Norges bransjeveileder «helikoptertransport i kraftnæringen» (2015).  

2. Helikoptre kan lande på alle riggplasser gitt i anleggsplanen med mindre annet fremgår av MTA- planen. 

3. Helikoptre kan også lande i terrenget i utmark langs og nær ledningstraséen i henhold til motorferdselsloven. Det kan være behov 

for vegetasjonsrydding for å sikre et trygt landingsareal. Arealbrukskartene inneholder ikke nøyaktige arealer for helikopterlanding 

langs traséen ettersom dette er en vurdering helikopterpilotene må gjøre. Det må regnes med behov for helikopterlanding ved de 

fleste mastepunkter i utmark som ikke har god bakkeadkomst. Som hovedregel skal helikopterlanding skje innenfor 50m av 

senterlinje på ledningen. Evt. landing utenfor dette skal kun skje etter nærmere avtale med Lyse Elnett.   

4. Restriksjoner om lav helikopterflygning (< 300m) er vist på arealbrukskart.   

5. Området ved Eggjabø brukes aktivt til paragliding. Entreprenøren skal sikre en god dialog med flyklubben med tanke flysikkerheten. 

6.3 Anleggsarealer 

1. Riggplasser er arealer som kan brukes til lagring av utstyr/materiale, premontering, vinsj- og trommelplasser, parkering, brakker, 

helikopterlanding og andre anleggsrelaterte aktiviteter.  

6.3.1 Riggplasser 

Utførende entreprenør vil vurdere hvilke riggplasser i MTA-planen som til enhver tid skal benyttes for å kunne gjennomføre 
anleggsarbeid på en trygg og rasjonell måte. Avhengig av behovet kan det være at enkelte riggplasser ikke vil tas i bruk.  
1. Entreprenøren skal kun benytte riggplasser gitt i arealbrukskartene. Entreprenøren kan ta i bruk hele eller deler av oppgitte arealer. 

Behov for ytterlige arealer skal avklares som en endring til MTA-planen (se kap.5.5).  

2. Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en beskrivelse av riggplasser som skal benyttes, og evt. behov for opparbeidelse (se 

kontraktens vedlegg A – arbeidsbeskrivelse).  

3. Entreprenøren kan opparbeide riggplassene ved behov. I tilfeller det er behov for grunnarbeid, opparbeidelse og/eller oppgrusing, 

skal entreprenøren sender byggherren en plan for arbeid.   

4. Grensen på de kartfestede arealene er en inngrepsgrense. Alt opparbeidet areal, fyllinger, mellomlagring av jord og anleggsaktivitet 

ifm riggplass skal foregå innenfor inngrepsgrensen. Tilgjengelig areal for den enkelte riggplassen fremgår av vedlegg 2.  

5. På riggplasser skal entreprenøren sikre at anleggsaktiviteter holder seg minst 10 m fra vann og vassdrag, og at det opprettholdes 

en buffer med naturlig vegetasjon. Entreprenøren skal gjøre en risikovurdering knyttet til plassering av særlig risikofylte aktiviteter 

som lagring av drivstoff og kjemikalier.  

6. Opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter endt arbeid, og området istandsettes i tråd med 

opprinnelig terreng (se også kap.6.12). Dersom det er et eksisterende opparbeidet areal fra før, vil Lyse Elnett gjør en vurdering 

av om utbedring/opparbeidelse kan beholdes som permanent.  

7. Entreprenøren skal sikre riggplassene mot evt. beitedyr og tredje personer.  
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8. Entreprenøren skal dokumentere riggplassarealer med bilder før de tas i bruk.  

9. Vinsjutstyr kan også plasseres i terrenget hvor det ikke er veiadkomst. Plasseringen kartfestes ikke i arealbrukskartet og skal skje 

innenfor ryddebeltet. Plassering av vinsjutstyr skal ta hensyn til miljøkrav (kap.5), restriksjonsområder (kap.6.1) og krav til 

terrengbehandling (kap.6.12). 

6.3.2 Mastepunkter 

Rundt mastepunktene vil det være behov for et mindre anleggsområde til lagring av utstyr og materiell, containere og evt. 
mellomlagring av masse fra fundamentering. Arealbehov er avhengig av arbeidsomfang; større fundamenter for stålmaster 
vil kreve et større anleggsområde enn forankring av kompositt master på fjell. Ettersom det alltid vil være en viss usikkerhet 
rundt grunnforhold og fundamentdesign, kan ikke endelig anleggsområde kartfestes i denne fasen. Det kan f.eks være 
behov for et større areal til masselagring grunnet bløtte masser, eller at fjellkvalitet er dårlig og krever en større utgraving.   
1. Inngrep ved etablering av nye fundamenter skal begrenses så langt som mulig.   

2. Ved avdekking av mastepunkter skal entreprenøren ha fokus på en god håndtering av masse for å tilrettelegge for en best mulig 

istandsetting (se kap. 6.12).   

3. Området skal settes i stand mest mulig i tråd med opprinnelig og omkringliggende terreng (se kap. 6.12). 

4. Entreprenøren skal ikke sprenge ned terreng med mindre annet er avtalt med Lyse Elnett.  

5. Større utgravinger skal sikres mot tredje part og husdyr.  

6. Entreprenøren skal dokumentere mastepunktet før, under og etter anleggsarbeid. Fotodokumentasjon skal gi en god oversikt over 

mastepunktet. 

6.4 Naturmangfold 

1. Entreprenøren skal hensynta prioriterte naturtyper (se kap.6.1 om restriksjonsområder). 

2. Det skal foretas synlighetsmerking for fugl av linjestrekket mellom mast 23 og mast 31.  

3. Entreprenøren skal hensynta kjente hekkelokaliteter for rødliste rovfugler (se kap.6.1 om restriksjonsområder).  

4. Det skal konstateres om det er aktiv hekking i hekkelokalitet for hønsehauk ved […] før anleggsarbeid igangsettes. Undersøkelse 

skal gjennomføres av person med rett kompetanse. Ved eventuell hekking av hønsehauk skal det ikke foretas 

bakkearbeid/terrengstransport innenfor angitt restriksjonsområde i perioden 1/3-31/7. 

5. Det skal i perioden fra starten av januar til utgangen av april gjennomføres lytting etter hubro ved hekkelokaliteten ved […]. 

Dersom det påvises hekkeaktivitet, skal det ikke gjennomføres helikopterflyging, terrengtransport eller støyende aktivitet i 

restriksjonsområde […] i perioden 1/2-31/7. 

6. Det skal vurderes om anleggsarbeid/terrengtransport innenfor restriksjonsområde Holteheia-Almåsen (økologisk funksjonsområde 

for storfugl) kan unngås i perioden 15. mars-15. mai. 

7. Entreprenøren skal ha søkelys på å unngå/redusere terrengskade i utførelse og planlegging av arbeid (se kap. 6.2, 6.3 og 6.12).  

8. Terrengkjøring skal forsøkes unngått i restriksjonsområde Grimsåsen. Deler av området som utilsiktet kan berøres av 

terrengkjøring/anleggsarbeid skal sperres av med merkebånd, alpingjerde e.l.  

9. Terrengkjøring innenfor restriksjonsområde Jarven skal holdes til et minimum, og det skal gjennomføres forebyggende tiltak for å 

redusere kjøreskader i myrareal (bruk av kjørematter, utlegging av klopper mv. i traseene). Unødig terrengslitasje gjennom kjøring 

i vifteform over kjøresvake partier skal unngås.  

10. Terrengkjøring innenfor restriksjonsområde Moldhesten skal holdes til et minimum. Unødig terrengslitasje gjennom kjøring i 

vifteform over kjøresvake partier mv. skal unngås.. 

11. Dersom det registreres svartlistede (fremmede) arter på riggplasser, langs transportruter, i ledningstrasé eller øvrige 

anleggsområder, skal entreprenøren i samråd med kompetent fagperson iverksette tiltak for å unngå spredning av artene gjennom 

massehåndtering (ref. Forskrift om fremmede organismer). 

12. Ved flytting av masser internt i anleggsområdet skal ikke masser som inneholder fremmede arter (infiserte masser) flyttes ut av 

arealer der arten(e) allerede er etablert. Miljødirektoratets risikovurdering av aktuelle arter i infiserte masser avgjør hvilke ytterligere 

tiltak som er nødvendige for å hindre spredning (tildekking med duk og rene masser mv.). 

13. Ved eventuell transport av infiserte masser ut av anleggsområdet skal massene tildekkes under transport for å hindre utilsiktet 

spredning av plantedeler og frømateriale. 

14. Eventuelle infiserte masser som må transporteres ut av anleggsområdet skal leveres godkjent mottak for håndtering av denne 

typen spesialavfall. 

15. Det må foretas grundig rengjøring av kjøretøy og utstyr som har vært i kontakt med infiserte masser før de tas i annen bruk. 

Lasteplan må børstes av på deponistedet, og kjøretøyet må vaskes i vaskehall etter bruk.  
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16. Informasjon om masseforflytning fra områder med forekomster av fremmede arter skal dokumenteres internt hos tiltakshaver.  

17. Det skal avklares hvorvidt kommunen ønsker informasjon/dokumentasjon på gjennomføring av over nevnte tiltak. 

6.5 Kulturminner 

1. Anleggsarbeid skal ikke føre til skade på fredete kulturminner. Kjente kulturminner som kan berøres av anleggsarbeid er registrert 

som restriksjonsområde i MTA-planen.   

2. Mindre områder med kulturminner i selve anleggsbeltet, eller i umiddelbar nærhet av anleggsbeltet, skal gjerdes helt inn med 

alpingjerde/anleggsgjerde. 

3. Kulturminner/kulturminnefelt som er delvis i berøring med anleggsbeltet, eller som ligger i umiddelbar nærhet av dette, skal gjerdes 

inn slik at terrengkjøring/inngrep i lokaliteten unngås. Dette innebærer oppsett av alpingjerde/anleggsgjerde rundt utsatte deler av 

kulturminnet/kulturminnefeltet. 

4. Der anleggsveier krysser gjennom hensynssoner, skal veiaksen merkes på begge sider gjennom hensynssonen  og det skal ikke 

foretas inngrep, endring eller utvidelse av veiarealet. 

5. Kulturminnefaglig kompetent person skal bistå i inngjerding/merking av kulturminner i felt. 

6. Gjerdelinjer er vist i arealbrukskartet.  

7. Ved behov for kjørespor utenfor 15 m fra senterlinje/trasé må det avklares med Rogaland fylkeskommune om det er behov for §9-

undersøkelser. 

8. Dersom entreprenøren avdekker ukjente kulturminner, skal arbeid i området stanses umiddelbart og Lyse Elnett varsles. Lyse 

Elnett vil følge opp saken med kulturminnemyndighetene. 

9. MTA- planen skal løpende oppdateres med eventuell ny informasjon om kulturminner i løpet av anleggsperioden. 

6.6 Landbruk 

1. I områder hvor ledningen krysser dyrket jord vil ledningen bygges slik det er minimum 10 m mellom strømførende liner og bakken 

slik ulemper for landbruk kan reduseres.   

2. Ved evt. justering av mastepunkter skal de forsøkes plassert utenfor dyrket jord, evt. mot kanten på jordet for å redusere ulempene 

for landbruksdrift.  

3. Ved behov for adkomst gjennom gjerder (inkludert steingjerder) skal entreprenøren kontakte byggherren slik forhold kan avklares 

med grunneierne. Evt. åpning av gjerde skal repareres til opprinnelig tilstand etter bruk. Dersom det er beitende dyr i området, skal 

åpning i gjerde være sperret hele tiden det ikke er under tilsyn.  

4. På beitearealer skal entreprenøren sikre riggplasser, mastepunkter og byggegroper mot skade på husdyr.  

5. Ved evt. gravearbeid på dyrket jord skal entreprenøren har fokus på en skånsom behandling av matjord, bl.a. med adskilt 

mellomlagring og ved å begrense tid matjord står mellomlagret (se også kap.6.12.  

6. Ved lav helikopterflyging skal det spesielt tas hensyn til gårdsbruk der det er dyr på beite eller innomhus.   

7. Grunneiere skal varsles om støyende anleggsaktivitet (helikopterbruk mv.) i nærheten av sine eiendommer i forkant av at aktiviteten 

gjennomføres (SMS- varsling e.l.). 

8. Ved bruk av anleggsmaskiner utenfor Norge skal maskinene rengjøres før bruk i Norge for å unngå spredning av fremmede arter, 

sykdommer osv. 

6.7 Friluftsliv 

Ledningen passerer gjennom flere områder som er viktig for friluftsliv med turstier og utfartsparkering. Lyse Elnett ønsker 
at ulempene for turgåere og friluftsutøvere skal holdes til et minimum og at berørte områder beholdes som attraktiv så langt 
dette er mulig.  
1. Sentrale turstier og friluftsområder er merket som restriksjonsområder på arealbrukskartene, men det er flere andre stier og 

turområder som ikke er merket på kartene. Entreprenøren må sikre seg en oversikt over nøyaktig krysningspunkter og stitraséer.  

2. Utførende entreprenør skal sikre trygg og oversiktlig ferdsel på etablerte turstier forbi anleggsområder, bl.a. med god 

merking/skilting av krysningspunkter.  

3. Mange av adkomstveier benyttes som utfartsveier, og entreprenøren skal vise hensyn til friluftsutøvere ifm transportvirksomhet.   

6.8 Skogrydding 

1. Ryddebeltet er på 30m, men det kan være behov for utvidet ryddebeltet ved lengre spenn og i bratt terreng. Hogst skal ta hensyn 

til restriksjonsområder gitt i MTA-planen (kap.6.1).  
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2. Entreprenøren skal utarbeide en rydde- og skjøtselsplan som en del av HMS-plan (se kontraktens vedlegg A – arbeidsbeskrivelse). 

Rydde- og skjøtselsplanen skal inneholde en oversikt over nullhogstområder som skal ivaretas under skogrydding.   

3. Skogrydding skal foregå på en så skånsom måte som mulig og i henhold til NVE sin veileder Skogrydding i kraftledningstraséer 

(Ref.2/2016).   

4. Utførende entreprenør skal vurdere hvorvidt hogst kan unngås i sårbare naturtyper og kantsonen til vann og vassdrag så lenge det 

ikke kommer i konflikt med sikkerhetsavstander til ledningen. Sårbare naturtyper vises som restriksjonsområder i MTA-planen (se 

kap.6.1) og inkluderer bl.a. kystmyr, rik edellauvskog og viktig bekkedrag. Vurderingen skal inngå i entreprenørens rydde- og 

skjøtselsplan  

5. Saktevoksende og lavtvoksende vegetasjon (f.eks einer og vier) skal spares så langt som mulig. Stående døde trær og trær med 

reirfunksjon som ikke kommer i konflikt med sikkerhetsavstander fra strømførende liner vil forsøke beholdt, alternativt kappes i 

sikkerhetshøyden (høgstubbing) så lenge det er forenlig å utføre ihht SHA-krav.  

6. Vegetasjon skal søkes beholdt i overgangssoner mot gjenstående skog, stier, veier og bebyggelse så sant sikkerheten for 

ledningen ivaretas, det skal også søkes beholdt i kantsone langs vassdrag.  Ved mastepunkter vil det være behov for å rydde 

vegetasjon for å gi et trygt anleggsareal. Nøyaktig areal som må ryddes påvirkes i hovedsak av arealbehov til anleggsarbeid (se 

nærmere diskusjon i kap.6.3.2).  

7. Skogrydding vil kunne utføres med hogstmaskin og/eller manuell hogst avhengig av mengde tømmer, adkomst og terreng mm. 

Dette med mindre det fremgår restriksjoner i MTA-planen.  

8. Tømmer skal i utgangspunktet transporteres ut fra anleggsområde på kjørespor/veier i arealbrukskart. I områder hvor det ikke er 

praktisk mulig å frakte nyttbart virke til bilvei, eller hvor det vil kunne gi store ulempe for miljø og landskap, kvistes og kappes dette 

i to meters lengder og henlegges slik at det ikke er til hindre for anleggsvirksomheten eller allmenn ferdsel. Virket skal ligge 

bakkenær for å tilrettelegge for en rask nedbryting. Entreprenøren skal også gjøre en vurdering av dette opp mot veileder «Levende 

skog – standard for et bærekraftig norsk skogbruk».  

9. Det kan være behov for å rydde enkelte trær andre steder av hensyn til anleggsgjennomføring, f.eks ifm etablering og bruk av 

riggplasser, helikopterlandingsarealer og vinsjplass mm.  

10. Eksisterende turstier, skiløyper og åpne grøfter skal ryddes for hogstavfall samtidig med, eller umiddelbart etter hogst. 

6.9 Forurensning 

Kontroll av forurensning, avfall, støv og støy vil håndteres av utførende entreprenør i henhold til internkontrollforskriften. 
Statnett vil føre tilsyn av entreprenørens oppfølging av egen internkontroll. Avfallshåndtering følges opp månedlig gjennom 
entreprenørens rapportering.  
Generelt  

1. Entreprenøren skal stanse arbeid dersom det støttes på forurensede masser, eller masser som mistenkes å være forurenset  

Støv  
1. Støvflukt fra anleggsområder og veier skal begrenses, særlig i nærhet til bebyggelse. Entreprenøren skal kartlegge tiltak for 

å begrense støvflukt, f.eks redusert hastighet, tildekking av masse, vanning, salt osv.  

Støy  
1. Entreprenøren skal varsle byggherren senest en uke i forkant av særlig støyende aktiviteter, f.eks sprengning. Varselet skal 

inneholde informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. Det skal også informere hvilke tiltak som iverksettes for å 

redusere støynivå og/eller ulempe for tredje part.  

2. Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke overskride grenseverdiene i Miljødepartementet sine 

retningslinjer T-1442 (2016). Dersom det er påkrevd å overskride disse støykravene vil utførende entreprenør søke tillatelse 

fra gjeldende myndighet (kommunelegen).   Helse- og miljøfarlige stoffer  

3. Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en vurdering av miljørisiko knyttet til lagring og bruk av miljøfarlige stoffer - 

kjemikalier, olje og drivstoff (se kontraktens vedlegg A – arbeidsbeskrivelse).   

4. Entreprenøren skal ha et oppdatert stoffregnskap. Dette skal rapporteres til byggherren i månedsrapportene. Regnskapet skal 

inneholde opplysninger om lagerbeholdning og forbruk av miljøfaglige stoffer.  

5. Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter som ikke er spesifisert fra byggherren skal vurderes erstattet med mindre farlige 

stoffer.  

Bruk av drivstoff, olje og kjemikalier  
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1. Lagring og håndtering av dieselprodukter skal gjøres i henhold til krav og føringer i dokumentet «veileder for håndtering og 

lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker» (Byggenæringens Landsforening, Norsk Petroleumsinstitutt og 

Maskinentreprenrøens Forbund)   

2. Entreprenøren skal foreta en forenklet risikovurdering ved plassering av drivstoff tanker med tanke på risiko for utslipp (bl.a. 

velt, påkjørsel, avstand til vann og vassdrag mm).  

3. Det skal kun benytte drivstoff tanker med dobbelvegg som er i forskriftsmessig tilstand. Tanker med volum over 20 litr skal 

være godkjent ihht til ADR/RID regelverket.  

Beredskap  
1. Det skal være tilstrekkelig og egnet beredskapsutstyr ved anleggsmaskiner, lagringstanker og påfyllingsområder. Beredskapsutstyr 

skal være lett tilgjengelig, skiltet og anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av utstyret. Bruks beredskapsutstyr skal håndteres 

på en forsvarlig måte 

6.10 Avfall 

Planlegging og rapportering  
1. Entreprenørens håndtering av avfall skal beskrives i entreprenørens HMS-plan (se kontraktens vedlegg A – arbeidsbeskrivelse).  

2. Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan ihht avfallsforskriften. Produsert avfallsmengde sortert på fraksjon skal rapporteres til 

byggeherren i månedlig rapportering og kvittering for levering til godkjent mottak skal kunne fremlegges ved behov.  

Avfallshåndtering   
1. Entreprenøren skal iverksette systemer for sortering av ulike avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet 

avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede containere.  

2. Betongrester skal fjernes fra anleggsplassen og leveres til godkjent mottak. Dersom betongrester kan brukes til å erstatte tilkjørt 

fyllmasse, og forutsatt at det er dokumentert ren masse, kan det benyttes ifm tilbakefylling av utgravinger.  

3. På riggplasser skal entreprenøren etablere egnede områder for oppsamling av restbetong og rens av tubber og utstyr. Betongbiler 

skal ikke renses/tømmes på riggplasser.   

4. Entreprenøren skal iverksette rutiner for å hindre spredning av flyveavtall fra anleggsplassen ut i terrenget.   

5. Brenning eller nedgraving av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Dette inkluderer alle typer avfall, inkludert 

trematerialer og papir.   

6. Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal fjernes fra hvert mastepunkt etter at arbeid på 

mastepunktet avsluttes.   

Sanitæranlegg  
1. Entreprenøren skal bruke mobile og lukkede sanitærløsninger. Alt sanitæravfallet skal leveres til godkjent mottak. 

6.11 Drikkevann 

Anleggsarbeid vil foregå i områder uten offentlig vann og kloakk, og det må regnes med private vannforsyningskilder, både 
brønner og overflatevannkilder.  
1. Entreprenøren skal ta hensyn til kjente vannforsyningskilder og sikrer at anleggsarbeid ikke føre til forurensning av kildene eller 

endring i vannmengde. 

2. Brønner som kan berøres av anleggsarbeidet er omfattet av restriksjonsområder. 

3. Det skal tas vannprøver av berørte brønner før anleggsarbeidet igangsettes. 

4. Ved eventuell forurensning av drikkevannskilder skal byggherren varsles umiddelbart. 

6.12 Massehåndtering og istandsetting 

Lyse Elnett har som mål at terrenginngrep skal alltid begrenses til et minimums areal så fremt det ikke gå utover 
personsikkerhet eller teknisk gjennomføring. Det skal så langt som mulig tilrettelegge for en god istandsetting og 
revegetering. 

6.12.1 Massehåndtering 

1. Ved avdekking av anleggsområder skal det ikke avdekke større arealer enn det som trengs, uansett kartfestede inngrepsgrenser.  
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2. Vegetasjon, jord og naturstein skal behandles på en slik måte at det ligger til rette for en god istandsetting. Dette gjelder enten det 

er på riggplass, mastepunkt eller langs adkomstruter.  

3. Det skal forsøke så langt det lar seg gjøre unngå å berøre myrområder da disse er viktige flomdempere, lager for karbon og 

levested for planter og dyr. Dette gjelder enten det er terrengarbeid eller transport.  

4. Toppmasser (vekstjord og vegetasjon), typisk de øverste 20 cm, skal skaves av og lagres i hauger eller ranker på maksimum 2 

meter høyde. De skal lagres på en slik måte at risiko for erosjon og avrenning begrenses.   

5. Naturstein fra overflaten skal mellomlagres adskilt for bruk i istandsetting.   

6. Toppmasser skal lagres adskilt og ikke sammenblandet med undergrunnsmasser (løsmasser), de ulike fraksjonene skal lagres 

hver for seg. 

6.12.2 Istandsetting 

1. Som hovedprinsipp skal all arrondering tilpasses omkringliggende terreng, og formes på en måte som gjør at anlegget i mest 

mulig grad underordner seg eksisterende landskap. Overganger mellom berørte områder og eksisterende terreng skal se mest 

mulig naturlig ut, og skarpe overganger og rette linjer skal unngås.  

2. Arrondert terreng skal ikke legges så bratt at det har rasvinkel, da dette vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen å etablere seg på 

grunn erosjonsrisiko. Det skal heller ikke komprimeres eller glattes ut. Det skal være en løs, variert og rufsete overflate for å 

tilrettelegge for raskest mulig revegetering.  

3. Ved istandsetting skal alle områder unntatt landbruksarealer settes i stand etter prinsippet om naturlig revegetering, med mindre 

det vurderes formålstjenlig å tilså, f.eks ved fare for erosjon. Evt. tilsåing skal kun skje etter nærmere avtale med Lyse Elnett.  

4. Ved tilbakeføring skal det forsøke å plassere sprengstein nederst og toppmasse øverst. Toppmassene inneholder den stedegne 

frøbanken fra området og er en uerstattelig ressurs i revegeteringsarbeidet. Ved å fylle tilbake de opprinnelige toppmassene vil 

en oppnå en naturlig revegetering av stedegne arter uten å måtte så. Med denne metoden vil revegetering ta noe lenger tid enn 

ved såing, men artene som opprinnelig vokser på stedet vil da ikke få uønsket konkurranse, og på sikt vil ny vegetasjon bli den 

samme som den omkringliggende vegetasjonen.  

5. Entreprenøren er ansvarlig for å reparere terrengskade forårsaket av anleggsarbeid og transport. Reparasjon skal skje 

umiddelbart ved ferdigstilling arbeid. I tilfelle det er en vesentlig risiko for erosjon, skal reparasjon skjer umiddelbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ryfylkeprosjektene – 132kV Kraftledning Dalen Hjelmeland  

Kontrakt nr. AK-002604 

Vedlegg A – Bilag A4 – MTA - Plan Side: 24 av 27 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 1: AREALBRUKSKART 

Arealbrukskart er gitt i separat vedlegg. 

VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER RIGGPLASSER 

Oversikten i tabellen under er rettet mot utførende entreprenører og stiller krav til samhandling under anleggsarbeid. 
 
Riggplass  Disponibelt areal (m2)  Begrensninger  

R01  1.000 Riggplassen er tiltenkt stasjonsentreprenør. Evt. bruk ifm ledningsbygging må avklares med 

stasjonsentreprenør.  

R02  3.000  Riggplassen er tiltenkt stasjonsentreprenør..  

R04  2.100  Benyttes kun til parkering og adkomst til ledningstraséen.  

R05  16.600  Gammelt grustak - entreprenøren må koordinere med evt. drift av grustak  

R10  33.500  Aktivt grustak - entreprenøren må koordinere med evt. drift av grustak  

R16a  600  Bruk og opparbeidelse av areal må ta hensyn til utfartsparkering og -aktiviteter  

R17b  19.000  -  

R20a  8.800  -  

R20b  5.600  -  

R20c  4.500  Brukes kun i forbindelse med stasjonsprosjekt.  

R20d  11.400  Brukes kun i forbindelse med stasjonsprosjekt.  

R22 12.400  -  

R23  3.100  -  

R24b  8.400  -  

R33  1.000  Registrert svartliste art parkslirekne på deler av riggplass areal. Ved bruk/opparbeidelse må entreprenøren 

har en plan for å unngå spredning av plantene.  

R49  18.900  Fylkeskommunen skal varsles, og arkeologiske undersøkelser skal gjennomføres, før bruk. 

R50a  1.500  -  

R51a  5.400 -  

R51c  600  -  

R53  1.100  -  

R54c  2.500  -  

R55 1 700  
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VEDLEGG 3: RESTRIKSJONSOMRÅDER 
Navn (kart ID) Tema Kartblad Beskrivelse 

Tunglandsåna Naturmangfold M-1-23 Naturtype viktig bekkedrag. Ingen anleggsvirksomhet innenfor 

arealet. 

 

Almåsen Naturmangfold M-1-23 Naturtype rik edellauvskog. Ingen hogst eller anleggsaktivitet i 

området. 

 

Flonen Naturmangfold M-21-54 Naturtype viktig bekkedrag. Ingen anleggsaktivitet i området. Hogst 

kun innenfor sikkerhetssavstand til liner. 

 

Holtaåna Naturmangfold M-21-54 Naturtype viktig bekkedrag. Ingen anleggsvirksomhet innenfor 

arealet. 

 

Holta 1 Kulturminner M-21-54 ID: 5435 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsvirksomhet i området. 

Entreprenøren skal gjerde inn sikringssonen som er i direkte konflikt 

med ryddebeltet, i tillegg til de delene av sikringssonen som kan stå i 

fare for å bli berørt ifm terrengkjøring/inngrep. Ytterligere krav kan 

innføres etter nærmere vurdering av Rogaland fylkeskommune. Merk: 

Det kan være behov for dispensasjonssøknad ifm dette kulturminnet, 

evt. tilleggskrav kan forekomme. 

 

Holta 2-3-4 og Haldalsstykjet Kulturminner M-21-54 ID: 4495/180165/15246 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsvirksomhet i området. 

Entreprenøren skal gjerde inn området langs østre avgrensning. 

 

Holteheia restrikjonsområde hubro Helikopterflyging Untatt off. Ingen lav helikopterflygning (<300m) i perioden 1.februar til 31.juli. 

 

Holteheia tursti (V og Ø) Friluftsliv M-21-54 Hensyn til turgåere på turstiene på Holteheia 

 

Moldhesten Friluftsliv M-21-54 

M-53-80 

Naturtype kystlynghei – utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven. 

Fokus om å begrense inngrep rundt mastepunkter i 

restriksjonsområdet. Vurdering om behov for terrengtransport i 

restriksjonsområdet kan erstattes med helikopterbruk. Terrengkjøring 

skal holdes til et minimum. 

Ingen kjøring i vifteform over våte/kjøresvake områder. 

 

Grimåsen Naturmangfold M-53-80 Naturtype kystmyr. Primært skal terrengtransport unngås. Dersom 

dette ikke er mulig, f.eks. ved behov for transport av tyngre utstyr, 

skal det gjennomføres forebyggende tiltak for å redusere kjøreskader 

(duk, klopper e.l. i kjøretrase) i området. Ved terrengtransport skal 

trasévalg planlegges for så langt som mulig å unngå myr og våtmark. 

Kjøretrase i terreng skal merkes før anleggsstart.Ingen kjøring i 

vifteform over våte/kjøresvake områder skal forekomme. 

 

Grimåsen nord Naturmangfold M-53-80 Naturtype kystmyr. Ingen terrengtransport eller anleggsvirksomhet i 

restriksjonsområdet 
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Navn (kart ID) Tema Kartblad Beskrivelse 

Jarven Naturmangfold M-53-80 Kystmyr. Terrengkjøring skal i størst mulig grad begrenses. Ved 

eventuell terrengkjøring i restriksjonsområdet skal det gjennomføres 

forebyggende tiltak for å redusere kjøreskader (duk, klopper e.l. i 

kjøretrase). Kjøretrase skal merkes før anleggsstart. Ingen kjøring i 

vifteform over våte/kjøresvake områder. 

Knuten Naturmangfold M-53-80 

M-79-98 

Naturtype kystregnskog. Ingen anleggsvirksomhet eller hogst i 

området. 

 

Holtaheia-Almåsen Naturmangfold M-21-54 

M-53-80 

M-79-98 

Økologisk funksjonsområde for storfugl. Ingen lavtflygning i perioden 

15. mars – 15. mai. Anleggsarbeid/bakkearbeid skal forsøkes unngått 

i samme periode. 

 

Paddevannet tursti Friluftsliv M53-80 Hensyn til turgåere langs turstien. 

 

Årdalsfjorden restriksjonsområde 

for havørn og vandrefalk 

Helikopterflygning Unntatt off. Ingen lav helikopterflygning (<300m) i perioden 1/2-31/7. 

 

Foreneset Kulturminner M-79-98 ID: 4948 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminner, ingen anleggsaktivitet. 

 

Steinsvigfjellet Helikopterflyging Unntatt.off Ingen lav helikopterflyging (<300m) i perioden 1/3 -31/7. 

 

Restriksjonsområde for hønsehauk Naturmangfold Untatt off. Ingen anleggsaktivitet eller terrengtransport i perioden 1/3 – 31/7. 

 

Hingardshammar Kulturminner M-79-98 ID: 24124 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminner, ingen anleggsaktivitet. 

 

Bratt-Hetland Kulturminner M-79-98 ID: 4944 Type: Automatisk fredet  

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Staurland 2 Kulturminner M-79-98 ID: 53764 Type: Uavklart status 

Kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Åsekra Kulturminner M-79-98 ID: 14755 Type: Automatisk fredet  

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Staurland 1 Kulturminner M-79-98 ID: 44466 Type: Automatisk fredet  

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Gamlehaugen Kulturminner M-79-98 ID: 34421 Type: Automatisk fredet  

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Rishaug Kulturminner M-79-98 ID: 72180 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Flat-Hetland 2 Kulturminner M-96-125 ID: 14758 Type: Uavklart status 

Kulturminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Flat-Hetland 1 Kulturminner M-96-125 ID: 24121 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Hetland Kulturminner M-96-125 ID: 95368Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Ingvaldstad 1 Kulturminner M-96-125 ID: 215396 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne.  Ingen anleggsaktivitet i området. 
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Navn (kart ID) Tema Kartblad Beskrivelse 

Ingvaldstad 2 Kulturminner M-96-125 ID: 215398Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Ingvaldstad 3 Kulturminner M-96-125 ID: 53767 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne. Ingen anleggsaktivitet i området 

 

Rørgate Andre hensyn M-96-125 Nedgravd rørgate til Hauskje kraftverk. Må hensyntas ifm 

anleggsaktivitet. 

Ingvaldstad 4 Kulturminner M-96-125 ID: 215425 Type: Uavklart status 

Kulturminne med uavklart status. Vestre avgrensning mot R49 

gjerdes inn. Ingen arbeid på bakken, terrengtransport kun på 

eksisterende traktorvei. Forsterkning og utbedring av vei/traktorvei 

skal avklares med Rogaland fylkeskommune.Ytterligere krav kan 

innføres etter nærmere avklaring med Rogaland fylkeskommune. 

 

Ingvaldstad Naturmangfold  M-96-125 Naturtypen naturbeitemark. Eventuell terrengkjøring skal holdes til et 

minimum og skje etter merket kjøretrase. 

 

Ingvaldstadfjellet Naturmangfold M-96-125 Naturtypen rik edelløvskog. Hogst skal holdes til et minimum i 

området. 

 

Byrkja 1-3 Kulturminner M-96-125 ID: 44455/65658/54213 Type: Automatisk fredet 

Automatisk fredet kulturminne, ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Byrkja 4 Kulturminner M-96-125 ID: 44458 Type: Uavklart status 

Kulturminne med uavklart status. Ingen anleggsaktivitet i området. 

Hakksvodl Kulturminner M-96-125 ID: xxxx Type: xxx 

Automatisk fredet kulturminne, ingen anleggsaktivitet i området. 

 

Espeland Kulturminne M-96-125 Ingen anleggsaktivitet i området 

 

Driftaveg tursti Friluftsliv M-122-130 Hensyn til turgåere langs turstien 

Sandehagen Friluftsliv M-122-130 Friluftsområde, ingen anleggsaktivitet 
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