
Informasjonsmøte 
om utbygging ny 
132 kV kraftledning 
For grunneiere og rettighetshavere i Hjelmeland 
12.1.2022



Agenda
• Presentasjon av ansvarlige for 

prosjektet

• Status i prosjektet Dalen, Veland, 
Hjelmeland

• Kort om miljø-, transport- og 
anleggsplan (MTA-plan) 

• Hvordan utføres arbeidet v/ 
totalentreprenør LinjePartner

• Kontaktpersoner

• Spørsmål og svar
Foto: Margrethe Vika



Hvem er tilstede i 
nettmøtet?

Byggherre Lnett: 

Prosjektleder: Kristian Gudmundsen

Grunneierkontakt: Jon Tjåland

Kommunikasjonsrådgiver: Margrethe Vika

LinjePartner:

Prosjektleder: Arve Skjerve



Næringslivet i Strand og Hjelmeland har 
behov for større kapasitet i strømnettet



Overblikk nettplan Ryfylke
Pågående tiltak:

• Dalen-Veland-Hjelmeland og nye Veland og 
Hjelmeland transformatorstasjoner 2023

Planlagte tiltak 2024-2030:

• Veland-Finnøy og Finnøy tr.st.

• Kraftledning til og ny Årdal tr.st.

• Finnøy-Rennesøy

• Veland-Tau og Tau tr.st.

• Tau-Fjelde-Dalen og Fjelde tr.st.

Tiltak til vurdering:

• Kraftledning nr. to til Hjelmeland – avhenger 
av lastutvikling m.m.



Status og framdrift
• MTA-plan, godkjent av NVE 15.11.21

• Detaljprosjektering inne i siste fase

• Byggestart foretatt november 2021

– Linjebygging startet fra Dalen mot Veland, går deretter 
videre mot Hjelmeland

– Bygging av nye transformatorstasjoner på Veland og 
Hjelmeland. Utvidelse av Dalen Transformatorstasjon

• Estimert ferdig i slutten av 2023
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Historikk for prosjektet

• Melding, mai 2018, fra Veland til Hjelmeland

• Konsesjonssøknad, desember 2019, 
fra Dalen til Hjelmeland, uten Veland

• Tilleggssøknad, september 2020, 
fra Dalen via Veland til Hjelmeland

• Konsesjon tildelt april 2021, rettskraftig mai 2021

• Arbeid med grunn- og rettighetserverv 

• Avtaler og tiltredelseserklæringer

• Totalentrepriser inngått september 2021 med 
Siemens Energy, LinjePartner og Kruse Smith Entreprenør

Foto: Fiskå, Google maps



Formål med MTA-plan
• Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

er et verktøy for å sikre at bygging skjer 
i henhold til gitte tillatelser og at det 
tas hensyn til miljø og arealbruk

• Beskriver fysiske konsekvenser 
byggingen har for natur og miljø

• MTA-plan godkjennes av NVE før 
anleggsarbeid kan starte

• NVE fører tilsyn med at MTA-plan følges



Innhold i MTA-plan
• Beskrivelse av anlegg

• Arealbruk - kart
- riggplass
- kulturminner
- verdifulle naturtyper

• Transport 
- type kjøretøy benytter
- bruk av veier

• Terrenginngrep

• Rydding av skog

• Plante- og dyreliv

• Kulturminner



Veier og riggområder
Veier

• Både i anleggs- og driftsfasen vil det være behov for å 
benytte private veier

• Tilbakeføring av terreng – benytter lokale masser

• Bruker eksisterende veier /kjørespor for å redusere 
inngrep

Riggområder

• Behov for midlertidige riggområder i anleggsfasen bl.a. 
for mellomlagring av masser, plassering av utstyr og 
materiell samt pre-montering av masteseksjoner.

• I utgangspunktet tilbakeføres arealene etterpå



Avbøtende tiltak 
Landbruk: 

• Master stort sett plassert i 
eiendomsgrenser, utmark og vegkanter, 
men noen få master i dyrket mark

Kulturminner: 

• Merkes i byggeperioden for å unngå skader

Friluftsliv: 

• Merkede turstier, men ikke direkte konflikt 
med anleggsarbeid

Fugl: 

• Monterer fugleavvisere på topplinje



Hva skal bygges? 
Ny hovedlinje for strøm til Ryfylkenettet

Dalen-Veland-Hjelmeland

Traselengde totalt ca 30 km

Mastehøyde 14 - 29 m

Mastehøyde snitt 20 m

Rettighetsbelte 30 m

Min. linehøyde dyrket mark 10 m

Min. linehøyde ellers 6,7 m



LinjePartner

Grunnneiermøte i Hjelmeland kommune
om 
bygging av 132kV linje Dalen-Hjelmeland

12.1.2022







Hjelmeland 
vektlegges i 
møtet i dag



Entreprenørs utførelse reguleres av:

• Lnett sine krav i kontrakt

• MTA-plan (Miljø- Transport og Anleggsplan) godkjent av NVE

– Prinsipper for skogrydding

– Adkomstveier

– Istandsetting av kjøreskader

– Kulturminner

– Naturtyper

– Etc



Skogrydding

• Utføres som manuell hogst
– Unntak: sitkafelt 

• Trær kvistes og kappes opp 
i korte lengder

• Hogstavfall spres utover 
i traseen

• Hensyn:
– Stier og bekker ryddes for hogstavfall
– Sentvoksende trær skånes
– Kulturminner, verneområder, randsoner ved vassdrag etc



Anleggsleder LinjePartner
Geir Ringseth
Mob. 971 59 337
geir.ringseth@linjepartner.no

Uttak av trevirke i hele lengder

• Uttak av virke på egen eiendom kan være mulig så lenge det 
ikke er til hinder for fremdriften i prosjektet

• Ta kontakt med anleggsleder for avtale så snart som mulig 

mailto:Geir.ringseth@linjepartner.no


Skogrydding

• Årdalsfjorden-Hjelmeland: 
Jan. 2022 – juni 2022



Grunnarbeid

• Årdalsfjorden-Hjelmeland: 
Januar 2022 – ut året



Mastemontasje

• Årdalsfjorden-Hjelmeland: 
– Nessa: Vår/sommer 2022
– Nessa-Hjelmeland: 

Høst 2022 – vår 2023



Strekking av line

• Årdalsfjorden-Nessa:
– August 2022

• Fjordspenn over Årdalsfjorden:
– Våren 2023

• Nessa-Hjelmeland: 
– Vår 2023 - Høst 2023



Mastetyper

Komposittstolper Stålmaster
UTKAST _/



Fjordspennmast 
Årdalsfjorden



Fundamentering komposittstolpe på fjell

UTKAST _/



Fundamentering komposittstolpe nedgravd

UTKAST _/



Fundamentering 
stålmaster



Linjestrekking

• Trekkewire flys ut med 
helikopter

• Vinsje- og 
trommelplasser under 
planlegging

• Høy smell ved skjøting av 
line! Varsles med sirene



Transport

På veier (maks 40km/t):
• Lastebiler/gravemaskiner
• Varebiler
• ATV

I terrenget
• ATV
• Gravemaskiner
• Helikopter

Helikopter brukes i stor grad til frakt av 
stolper og annet materiell

UTKAST _/



Riggplasser

UTKAST _/



Riggplass R24

UTKAST _/



Riggplass R49



Generelt om gjennomføring

• Arbeid mandag-lørdag

– Enkelte friperioder

• Sprenging av lineskjøter varsles dagen i forveien med 
SMS/telefon/direkte kontakt

• Veier og turstier skal holdes åpne for allmennheten

• Åpne byggegroper sikres

• Hjelp oss å holde barn og dyr trygge!



Prosjektleder LinjePartner
Arve Skjerve
Mob. 975 88 115
arve.skjerve@linjepartner.no

Anleggsleder LinjePartner
Geir Ringseth
Mob. 971 59 337
geir.ringseth@linjepartner.no

Anleggsleder GrunnPartner
Arnt Hammer
Mob. 908 45 520
arnt@grunnpartner.no

Ta kontakt med LinjePartner om det praktiske

mailto:arve.skjerve@linjepartner.no
mailto:Geir.ringseth@linjepartner.no
mailto:arnt@grunnpartner.no


Kontakt oss gjerne! 
• Grunneierkontakt i Lnett kontaktes om 

avtaler, erstatning, skader, klager, 
ferdigbefaring og annet du lurer på i 
prosjektet. 

Jon Tjåland / 951 50 384
jon.tjaland@l-nett.no

• Kontakt LinjePartner direkte om 
overtakelse av felt trevirke, utførelse, 
spesielle forhold på din eiendom og nyttig, 
praktisk informasjon.

mailto:jon.tjaland@lyse.no


Er det spesielle hensyn vi bør ta på din eiendom?

Private brønner og 
vannledninger

Dreneringer
Private kabler 

(strøm/alarm/telefon)

Spesielle hensyn til 
husdyr i forhold til støy 

(helikopter, 
sprengskjøter)

Dyr på beite, åpning 
gjerder etc

Bæreevne veier, 
nødvendige hensyn

Annet



Grunn- og rettighetserverv 
• Lnett har søkt om forhåndstiltredelse

• Dette betyr at anleggsarbeid kan starte før 
skjønn er avholdt

• Det er viktig å starte anleggsarbeid så raskt 
som mulig, for å sikre nok kapasitet i 
strømnettet som forsyner Ryfylke



Istandsetting og erstatningsutbetaling

• Lnett ved totalentreprenør skal sørge for istandsettingen 
etter endt bruk. Standarden skal være minst like god som 
før anleggsstart. Standard vil bli dokumentert ved 
prosjektstart

• Veier skal være kjørbare gjennom anleggsperioden, mindre 
skader o.l. fikses normalt sett etter hvert delstrekk er 
ferdigstilt

• Erstatningen vil bli utbetalt i forkant. Unntaket er de 
tilfellene der grunneier har bedt om skjønn. Her utbetales 
erstatning etter at skjønn og event. rettslige prosesser er 
ferdigstilt

• Ferdigbefaring etter anleggsslutt på eiendommen



Minner om åpen kontordag på Hjelmeland

• Tidspunkt: Torsdag 13. januar kl. 12.00-15.00

• Sted: Nye Hjelmeland transformatorstasjon, Søre Puntsnes 18, 4130 Hjelmeland
Parkering ved prosjektkontor (like nedenfor brannstasjon ved Søre Puntsnes) 

På kontordagen kan dere anledning møte ansatte i Lnett og Linjepartner og få mer 
informasjon om hvordan den enkelte kan bli berørt, se på kart eller få svar på spørsmål. Av 
hensyn til gjeldende smittevernregler er det fint om dere gir beskjed at dere ønsker å møte 
oss på Hjelmeland. 

• Kontakt Jon Tjåland / 951 50 384
jon.tjaland@l-nett.no
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mailto:jon.tjaland@l-nett.no


Melde dere på nyhetsbrevet og få varsel om nyheter

https://www.l-nett.no/dalen-hjelmeland/

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



