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SAMMENDRAG 

Det er behov for å bygge ny 132 kV kraftledning mellom eksisterende Dalen transformatorstasjon 

og ny transformatorstasjon på Hjelmeland. I den forbindelse er det foretatt en vurdering av 

konsekvensene for landskap, friluftsliv og reiseliv ved fremføring av ulike traséalternativer. 

Tiltaket vil berøre kommunene Strand og Hjelmeland. Arbeidet er basert på informasjon innhentet 

fra Lyse Elnett, nasjonalt tilgjengelige databaser, offentlige planer og temakart i tillegg til 

befaringer.  

 

Utredningsområdet ligger i landskapsregionen dal- og heilandskap i Ryfylke, i overgangen mellom 

kyst- og øylandskap i vest og høgheilandskap i øst. Landskapsregionen varierer mellom 

småskalavirkning i lune og trange landskapsrom, og utpreget storskala der fjordene åpner seg 

opp ut mot Ryfylkebassenget og fjellheiene møter himmelen og åpner for vide utsyn. En variert 

berggrunn, mye nedbør og ulik avstand til kysten gir en artsrik vegetasjon. Her er frodige 

jordbruksbygder i kontrast til skogkledde fjellsider. De flate dalbunnene er særlig viktige for 

bosettingen i landskapsregionen.  

 

Vurderte ledningstraseer i den østlige delen av utredningsområdet vil visuelt sett bryte opp et 

åpent, helhetlig og sammenhengende landskapsområde. Påvirkning og konsekvenser for 

landskapsbildet for disse alternativene vurderes som store negative. Parallellføringen langs 

eksisterende kraftledning i den vestlige delen av utredningsområdet, samt større grad av tekniske 

inngrep vil i utgangspunktet påvirke landskapsbildet i mindre grad.  

 

Strand og Hjelmeland kommuner har et variert landskap, med nærhet til både sjø og fjell, skog 

og innmark. Landskapet er særlig godt egnet for jakt, fiske, turer og annet friluftsliv, og det er 

registrert flere turmuligheter i tilknytning til hei- og fjellområdene. Rekreasjonsinteresser knyttet 

til Liarvatnet, Jørpelandsheia, Holtaheia, Steinsvigfjellet og Børkjeheia, med et stort rutenett av 

turstier er viktige karaktertrekk i utredningsområdet. Reiseliv og turisme er viktig innen 

næringslivet for begge kommunene. De midtre og østlige traséalternativene er vurdert å få 

middels og store negative konsekvenser for friluftsliv og reiseliv, mens de vestlige alternativene 

er vurdert å få små konsekvenser. 

 

Ut fra en samlet vurdering fremstår både alt. 1.2, alt.1.2.10, alt. 2.0 og alt. 2.1 som løsninger 

som vil medføre store negative konsekvenser for landskapsbildet og friluftsliv. Alt. 1.0 og alt. 1.1 

er forslag til løsningsalternativer som samlet sett fremstår som alternativ med lavest konfliktnivå i 

forhold til landskap, friluftsliv og reiseliv.  

 

I vurderingen av ny transformatorstasjon på Hjelmeland er alt. 1 og alt. 2 vurdert å få middels 

negative konsekvenser for landskap og små konsekvenser for friluftsliv/reiseliv. Alt. 3 er vurdert å 

få små negative konsekvenser for landskap, og middels konsekvenser i forhold til 

friluftsliv/reiseliv. 
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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Planer om økt effektuttak i Hjelmeland sammen med behov for reinvesteringer i eksisterende nett 

som følge av alder, medfører at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre fremtidig 

strømforsyningskapasitet og -sikkerhet til Hjelmeland kommune. Dagens kraftledninger har ikke 

nødvendig kapasitet til å dekke behovet i årene fremover. Det planlegges å bygge ny 132 kV 

linjeforbindelse mellom Dalen transformatorstasjon i Strand kommune frem til et sentralt punkt i 

Hjelmeland kommune. Her vil det bygges en ny transformatorstasjon som skal erstatte 

eksisterende Hjelmeland transformatorstasjon, og på sikt transformeringen til distribusjonsnettet i 

Hjelmeland kraftstasjon.  

 

Fagrapporten er utarbeidet for Lyse Elnett av Rambøll AS. Det er utredet flere traséalternativer 

for en 132 kV kraftlinje mellom eksisterende transformatorstasjon på Dalen og ny 

transformatorstasjon på Hjelmeland.  

 

Vurderingene i denne rapporten dreier seg om hvordan anlegget visuelt og fysisk vil kunne 

påvirke områdets verdier innen landskap, friluftsliv og reiseliv.  

1.2 PLANPROSESS 

 Melding med forslag til utredningsprogram 

Mai 2018 oversendte Lyse Elnett melding med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV 

kraftledning mellom Veland og Hjelmeland, samt en ny Hjelmeland transformatorstasjon til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Meldingen er del av konsekvensutrednings-

prosessen som skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i 

planarbeidet, på linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. Desember 2018 

fastsatte NVE utredningsprogrammet. Nye vurderinger viste at det vil være rasjonelt med en 132 

kV forbindelse fra Dalen til Hjelmeland. NVE har bekreftet at det fastsatte utredningsprogrammet 

også kan gjøres gjeldende for denne endringen.  

1.3 MÅLSETTING MED ARBEIDET 

Det er gjort en vurdering av konsekvenser som omhandler tre av flere tema som vil være 

avgjørende for de beslutninger som skal tas i forhold til valg av strømlinjetrasé. Hensikten i denne 

fagrapporten er å sikre kvalitetene i forhold til landskap, friluftsliv og reiseliv i forbindelse med 

etablering av ny teknisk infrastruktur. I utarbeidelsen av fagrapporten har det vært fokus på 

områdets karakter og kontekst, samt å formidle funn, analyser og vurderinger på en enkel måte. 

Fagrapporten vil ligge til grunn i utarbeidingen av konsekvensutredningen. 

 

Landskap: Under fagtemaet landskap gis det en beskrivelse av landskapet som anlegget berører, 

en vurdering av landskapsverdiene samt hvordan anlegget visuelt kan påvirke disse verdiene. 

Vurderingene skal ta hensyn til eksisterende inngrep i landskapet, og det skal lages 

representative visualiseringer av de utredede traseene.  

 

Friluftsliv: Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som kan bli berørt av anlegget. Dagens 

bruk av friluftsområder beskrives, og anleggets mulige påvirkning vurderes.  

 

Reiseliv: Viktige målpunkt for reiseliv beskrives, og anleggets mulige virkninger for reiselivet 

vurderes. 



Rambøll - OPPGRADERING STRØMNETT DALEN–HJELMELAND 

 

  

 

5/82 

 
Figur 1-1 Utredningsområdet Dalen-Hjelmeland ligger i Ryfylke, i kommunene Strand og Hjelmeland.           

Kilde: https://kommunekart.com/ 
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

I Hjelmeland kommune er det ventet en kraftig vekst i effektbehovet i årene fremover. Dagens 

nett i Ryfylke omfatter overordnet distribusjonsnett mellom Dalen transformatorstasjon i Strand 

og Finnøy kommune samt Hjelmeland transformatorstasjon i Hjelmeland. Dalen 

transformatorstasjon er knutepunktet i forsyningen, og transformerer fra 132 kV til 50 kV. 

Overordnet distribusjonsnett i Ryfylke driftes på 50 kV.  
 

Det pågår for tiden en samlet vurdering av fremtidig struktur for nettet i Ryfylke. På grunn av en 

kritisk kapasitetssituasjon er det behov for å bygge en ny 132 kV forbindelse mellom Dalen og 

Hjelmeland, slik at strømforsyning og forsyningssikkerhet til Hjelmeland kommune sikres. En slik 

spenningsoppgradering omfatter bygging av en ny Hjelmeland transformatorstasjon og en ny 

kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland. De ulike traséalternativene tar høyde for en innfasing 

av Årdal transformatorstasjon i dette nettet. Dagens kraftlinjer må beholdes inntil videre. Tiltaket 

vil berøre kommunene Strand og Hjelmeland.  

 

Det er vurdert en rekke mulige traséalternativer mellom Dalen og Hjelmeland. I utgangspunktet 

ble det vurdert løsninger mellom Veland og Hjelmeland (ref. Ny 50 (132) kV kraftledning Veland – 

Hjelmeland samt ny Hjelmeland transformatorstasjon. Melding med forslag til utredningsprogram, 

Lyse Elnett 2018). Gjennom høring av meldingen fremkom ytterligere traséalternativer som også 

er vurdert (jfr. Utredningsprogram for 50 (132) kV Veland – Hjelmeland, NVE 2018). 

I etterkant er det også vurdert traséalternativer som går direkte fra Dalen til Hjelmeland. Figur 2-

1 oppsummerer de traséløsningene som samlet er vurdert i prosjektet.  

 

 
Figur 2-1 Traséalternativer for strekningen Dalen-Hjelmeland. 
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2.2 TRANSFORMATORSTASJON 

 Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

For en ny Hjelmeland transformatorstasjon er det utredet 3 alternative plasseringer (figur 2-1). 

Alle tre alternativene som er vurdert i denne rapporten ligger ved Pundsneset. 

 
Noen av hensynene som vurderes ved plassering av nye transformatorstasjoner er at (hentet fra 

melding til NVE): 

• Stasjonen må tilpasses fremtidige utbyggingsplaner og eksisterende bebyggelse.  

• Stasjonen må ha tilstrekkelig adkomst. Adkomstvei må være egnet og dimensjonert for 

transport av nødvendig utstyr til og fra stasjonen. 

• En skal tilstrebe at anlegget ikke er dominerende i landskapsbildet. Er dette ikke mulig 

skal det vektlegges tekniske løsninger som demper det visuelle inntrykket av stasjonen 

f.eks. gjennom design, skjerming med vegetasjon eller terrengforming. 

 

 
Figur 2-2 Alternative plasseringer av ny Hjelmeland transformatorstasjon. Kilde: Lyse Elnett. 

 

 Utforming 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan en ny transformatorstasjon skal utformes. I prinsippet 

foreligger to hovedmuligheter på overordnet nivå, hvor stasjonen enten kan bygges som et 

utendørs, luftisolert anlegg (AIS) eller som et kapslet, gassisolert anlegg (GIS). Det er ulike 

fordeler/ ulemper ved de to stasjonstypene, både teknisk, økonomisk og arealmessig. Teknisk 

anses AIS å være en enklere løsning. Stasjonen vil ha noe lengre byggetid, men med større 

fleksibilitet mht. reparasjoner i og med at en kan gjøre dette med eget mannskap. Et AIS-anlegg 

krever tilgang på større areal enn GIS, noe som gjør det mer krevende å finne en lokalisering. Et 

AIS-anlegg vil beslaglegge et areal på ca. 10 daa, mens et GIS-anlegg vil kreve et areal på rundt 
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6 daa. Basert på de erfaringer ulike aktører i bransjen har i dag kan det synes som et GIS-anlegg 

vil kunne være noe rimeligere enn et AIS-anlegg. 

 

 
Figur 2-3 Prinsippskisse av en AIS -transformatorstasjon. Kilde: Lyse Elnett. 

 

 
Figur 2-4 Prinsippskisse av en GIS -transformatorstasjon. Kilde: Lyse Elnett. 

 

 
Figur 2-5 Planskisse av GIS (venstre) og AIS (høyre) -anlegg. Kilde: Lyse Elnett. 
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2.3 LINJETRASEER 

 Ny 132 kV kraftledning 

 

Som et alternativ til å starte ledningen i Veland skal det også vurderes mulighetene for å starte 

ledningen i Dalen transformatorstasjon. Traséalternativene som skal vurderes mellom Dalen og 

Veland kan deles inn i to alternativer: 

• Ett alternativ føres parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Dalen-Veland. 

• Ett alternativ føres som ny trasé Dalen-Liarvatnet-Paddevatnet. 

 

Aktuelle traseer for den nye forbindelsen er planlagt slik at Årdal transformatorstasjon kan sløyfes 

inn, enten ved at traseene passerer gjennom Årdal eller ved at det tilrettelegges for en senere T-

avgrening.  

 

Noen av hensynene som vurderes ved trasé for nye forbindelser er at: 

• Det er søkt å unngå traseer med mange vinkler, da dette vil øke både kostnader og 

synlighet.  

• For traseer parallelt med eksisterende forbindelse planlegges ny forbindelse i 

utgangspunktet med en avstand ytterfase-ytterfase på cirka 15-20 m.  

• Finne traser som tar hensyn til topografi/ terreng, klimalaster og risiko for naturgitte 

hendelser (ras etc.)  

• Populære turområder skal unngås dersom mulig.  

 

 Ny 50/132 kV kraftledning Veland – Hjelmeland 

Eksisterende kraftledninger inn/ut av Veland transformatorstasjon går mellom to boliger sørøst for 

stasjonen. Det er ikke plass til å bygge en ny ledning i parallell med eksisterende forbindelse 

mellom disse boligene. Derfor er nye trasealternativ lagt hhv. på østsiden og vestsiden av 

eksisterende ledninger (alternativ 1.0 og 1.0.1). De nye traseene går opp til Litle Velandsåsen, før 

begge krysser over eksisterende ledninger og deretter videre mot øst på sørsiden av eksisterende 

50 kV Veland-Hjelmeland. Terrenget gjør at det blir et naturlig krysningspunkt ved Litle 

Velandsåsen. Det er også mulig med et trasealternativ 1.0.2, som går noe lengre sørover, før 

traseen vinkler opp mot eksisterende ledning og følger parallelt med denne videre mot øst. 

Østover fra Holtavatnet er traseen planlagt parallelt med eksisterende kraftledning, enten på 

nord- eller sørsiden, helt frem til området ved Paddevatnet. Der ledningen parallellføres med 

eksisterende 50 kV kraftledning Veland - Hjelmeland er det planlagt med tilstrekkelig avstand slik 

at anleggsperioden kan gjennomføres uten utkobling av eksisterende kraftledning. 

 

Fra området ved Paddevatnet foreligger to alternativer (alternativ 1.0 og 1.2). Alternativ 1.0 går 

nordover langs eksisterende kraftledning. Utfordringer med terrenget gjør at 

parallelføringsavstanden i dette området må økes noe før fjordspennet. Alternativet krysser 

Årdalsfjorden like øst for dagens fjordkryssing. Spennet over fjorden vil bli om lag 1000 m langt. 

Det er her også vurdert et alternativ på vestsiden (alternativ 1.0.4) av eksisterende ledning. Etter 

fjordkryssingen går traseen parallelt med eksisterende kraftledning frem til Staurlandstjørna. 

Herfra vinkler traseen noe bort fra eksisterende ledning grunnet nærliggende bebyggelse, og føres 

mot nord på østsiden av Åsen og vest for rv. 13. Øst for Bedfjellet går den østligste 

fjordkryssingen tett på et regulert hyttefelt. På nordsiden av Nessavatnet er det også et regulert 

hyttefelt. Avstanden til nærmeste hyttetomt er om lag 60 m.  

 

Ved Staurlandstjørna er det to trasealternativ (2.0 og 2.1) for en eventuell forbindelse mot Årdal 

transformatorstasjon. Alternativ 2.0 går like nord for Helgaknuten og krysser Helgaknuttjørna, 

mens alternativ 2.1 går noe lenger nord før den vinkler mot sør. Trasealternativene er felles fra 

Mælslia mot Mele og videre ned til Årdal transformatorstasjon. Trasealternativ 1.2 skiller seg fra 
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alternativ 1.0 ved Paddevatnet, og gir mulighet til å komme inn til Årdal transformatorstasjon fra 

sørsiden. Alternativ 1.2 går over Stølaknuten på nordsiden av Stølen, mens 1.2.1 går på sørsiden 

av Stølen før trasealternativene er felles fra området nordvest for toppen av Svadbergfjellet. En 

annen mulighet er å følge trasealternativ 1.2.2, som går ned mot Svadberg like før Stølen. Fra 

Årdal transformatorstasjon mot nord foreligger det flere mulige trasealternativer. Alternativ 1.2 

krysser rv. 13 ca. 150 m øst for eksisterende kraftledning, følger langs rv. 13 vest for 

Riskadalsvatnet og går herfra opp til østsiden av Ingvaldstadfjellet. Fra Årdal transformatorstasjon 

kan man også følge alternativ 1.2.2, øst for eksisterende kraftledning over Mele. Fra området ved 

Nedre Mele videreføres traseen i alternativ 1.2. 

 
Som et alternativ til trase 1.2 langs rv. 13, er det fra Kyrkdal også mulig å krysse enten over 

Heståsen (alternativ 1.2.8) eller på vestsiden av Heståsen (alternativ 1.2.9). Trasealternativene 

samles like nordvest for Vodl. Man kan da videre følge enten alternativ 1.2, 1.2.6 eller 1.2.7 

videre nordover mot Hjelmeland transformatorstasjon. Alternativ 1.2 går på østsiden av 

Ingvaldstadfjellet og over Byrkjanuten, mens alternativ 1.2.6 går like vest for Ingvaldstadfjellet 

og delvis i en kraftledningstrase for distribusjonsnett. Alternativ 1.2.7 går over Ingvaldstadsåsen, 

og gir mulighet for å eventuelt å kunne fortsette mot nord i alternativ 1.0. Fra Riskadal er det 

også utredet et østlig alternativ (alternativ 1.2.10). Dette alternativet går nordvest for 

Riskadalsåna og Valavatnet, og deretter øst for Raunstølsvatnet og Middagsknuten. Herfra dreier 

dette alternativet mot nordøst, og møter alternativ 1.2 i området ved Espeland. 

 
Dersom man følger alternativ 1.0 over Årdalsfjorden og tilbake til Årdal via alternativ 2.0/2.1, kan 

en følge alternativ 2.0 nordover fra Årdal mot Hjelmeland. Det vil da bygges to kraftledninger 

parallelt frem til der trasealternativ 2.0/2.1 og 1.2.5 deler seg. Alternativ 1.2.5 går vest for 

Eggjabø opp mot alternativ 1.0 og 1.1. 

 
Trasealternativene 1.0, 1.2.5 og 1.2.7 samles ved Krågåsen. Herfra følges eksisterende 

kraftledning i om lag 800 m, før traseen vinkler nordøst mot nye Hjelmeland 

transformatorstasjon. Alternativ 1.1 går fra alternativ 1.0 sør for Krågåsen, og vinkler østover 

mot nordsiden av Ingvaldstadfjellet. Herfra går alternativet rett mot nord til området ved 

Hauskjeåna. Derfra vinkler den noe mot øst før den møter alternativ 1.2 etter kryssing av 

eksisterende 50 kV kraftledning mellom Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland 

kraftverk. Videre mot nord er det kun ett trasealternativ. Det kan her være aktuelt med to 

kraftledninger i parallell dersom Hjelmeland kraftverk skal knyttes til en ny transformatorstasjon. 

For å komme frem til stasjonsalternativ 2 vinkler traseen noe mot vest nord for Kro, og krysser 

rv. 13. Stasjonsalternativ 1 og 3 vil gi tilnærmet samme trase med en mindre forskjell helt inne 

ved transformatorstasjonen. De ulike trasealternativene vil være fra ca. 20 km – ca. 25 km, 

avhengig av trasealternativ og løsning for innsløyfing av Årdal. 
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Figur 2-6 Vurderte traséløsninger på strekningen Veland – Hjelmeland. 
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 Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland 

Som et alternativ til å starte ledningen i Veland, er det også gjort en vurdering av mulighetene for 

å starte ledningen i Dalen transformatorstasjon. Dette gir mulighet for 132 kV fra oppstart, og 

således en vesentlig bedret kapasitet og forsyning til Hjelmeland.  

 

Fra Dalen foreligger to alternative muligheter for fremføring. Et alternativ føres ut av Dalen 

transformatorstasjon mot nord, parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland. 

Traseen føres i lisiden vest for Førlandsnuten frem mot Velandsmyra og Almåsen. Det er her to 

alternativer, enten øst (alternativ 1.0) eller vest (alternativ 1.1) for eksisterende kraftledning. Fra 

Almåsen føres traseen ned mot Østrehusvatnet, og krysser deretter Høletjørna og Ryfylkeveien. 

Videre går traseen øst for Bjørheimsbygda og Holta. Sør for Holtavatnet vinkler traseen (alternativ 

1.1.2) mot nordøst, bort fra eksisterende 50 kV ledning, og føres sør for Hammaren opp på fjellet 

mot eksisterende 50 kV forbindelse Veland – Hjelmeland. Herfra vil videre trasemuligheter tilsvare 

hva som er beskrevet over. Det er også vurdert å forlenge parallellføringen med eksisterende 50 

kV ledning på vestsiden av Holtvatnet (alternativ 1.1.Y og 1.1.Z), og deretter krysse vatnet via 

alternativ 1.0.2 eller 1.0/1.0.3.  

 

En alternativ fremføring (alternativ 2.0) ut av Dalen vil være mot øst-nordøst, langs Dalaveien 

innover mot Dalen. Herfra føres traseen via Jørpelandslia inn i Hjelmeland kommune ved 

Ternebrekka. Herfra vinkler traseen mot nord, og går over Ternaheia og deretter inn i 

Skorafjelljuvet mellom Austre Reinaknuten og Skorafjellet. Videre krysses Tysdalsvatnet i et langt 

spenn mellom Øvrestigen og Melkeråna, før traseen føres inn i Strand kommune. Herfra går 

traseen vest for Tjelmavatnet frem mot Paddevatnet. Herfra vil videre trasemuligheter tilsvare 

hva som er beskrevet over. 
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Figur 2-7 Vurderte traséløsninger på strekningen Dalen – Holtavatnet. 
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Figur 2-8 Traséalternativer for strekningen Dalen-Holta og Dalen-Liarvatnet. Kilde: Lyse Elnett. 
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Figur 2-9 Traséalternativer for strekningen Veland-Paddevatnet. Kilde: Lyse Elnett. 
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Figur 2-10 Traséalternativ for strekningen Liarvatnet-Paddevatnet. Kilde: Lyse Elnett. 
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Figur 2-11 Traséalternativer for strekningen Paddevatnet-Ingvaldstadfjellet. Kilde: Lyse Elnett. 
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Figur 2-12 Traséalternativer for strekningen Krågåsen-Hjelmeland. Kilde: Lyse Elnett. 
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 UTFORMING 

Det er foreløpig ikke gjort spesifikke valg av tekniske løsninger for nye forbindelser. Det foreligger 

en rekke muligheter, både når det gjelder mastetyper og -materiale og linetyper. De ulike 

løsningene har fordeler og ulemper, både teknisk, økonomisk og miljømessig. Hvilke løsninger 

som til slutt velges, vil avklares i den videre planleggingen og redegjøres for i 

konsekvensutredning og konsesjonssøknad.  

 

Når det gjelder materialtype, vurderes kompositt eller stål å være de mest aktuelle. Trestolper er 

tradisjonelt mye benyttet, men det kan være vanskelig å få tak i lange nok trestolper hvis det skal 

bygges med lange spenn. I tillegg er levetiden kortere sammenlignet med stål og kompositt. I det 

aktuelle klimaet er det i tilfelle nødvendig å velge kreosotimpregnerte trestolper, og dette vil 

kunne ha negative HMS- messige konsekvenser. Stål og kompositt er også mer fleksible 

materialer og gir mulighet for flere mastebilder (jfr. figur 5). Det foreligger en rekke ulike 

mastetyper på markedet, avhengig av hvilket oppheng man ønsker av linetrådene. Tradisjonelt 

planoppheng (de to typene til venstre i figur 5) har fordeler med at mastene ikke trenger å være 

så høye som med trekantoppheng (gitt samme spennlengde). Master med planoppheng vil gi et 

større fotavtrykk og trasebredde enn trekantoppheng. Trekantoppheng brukes sammen med en 

rørmast av stål eller kompositt, eventuelt en tårnmast av vinkelstål. Denne type master vil bli 

høyere hvis en legger samme spennlengde til grunn, siden trådene henger delvis over hverandre. 

Samtidig vil dette være gunstige mastetyper i enkelte terrengtyper. Høyden på linjene vil 

tilpasses slik at de ikke er til hinder for vanlig landbruksdrift i området. Samtlige linjer vil bli 

bygget med en eller to jordtråder der minst en av de vil ha innlagt fiber for kommunikasjon. 

Avhengig av mastetype kan jordtråden være overliggende eller underliggende i forhold til de 

strømførende fasene.  

 

 

Figur 2-13 Mulige mastebilder av ulike løsninger for nye 132 kV enkeltkurs forbindelser. Kilde: Lyse Elnett. 

 

Det vurderes også om hele eller deler av strekningen skal bygges som dobbeltkurs forbindelse. 

Mulige mastebilder av dobbeltkurs forbindelser er vist i figur 2-14. 
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Figur 2-14 Mulige mastebilder for nye 132 kV dobbeltkurs forbindelser. Kilde: Lyse Elnett. 

 

I driftsfasen vil det bli et byggeforbuds- og skogingsbelte på rundt 30 meter langs traseen. I 

skoghellinger kan skogingsbeltet bli noe større. 
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3. OVERORDNEDE FØRINGER 

3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 

 Regionalplan for energi og klima i Rogaland 

I regionalplan for energi og klima i Rogaland er visjonen å dekke den økte etterspørselen etter 

energi med en sikker og miljøvennlig energiforsyning til alle. I henhold til planens kapittel 4 om 

energiproduksjon og energibruk i Rogaland skal en sikre tilstrekkelig og stabil energi til alle deler 

av Rogaland, samt stimulere til en balansert utnyttelse av fornybar energi. 

 

 Regionalplan for samordna arealbruk i Ryfylke 2017-2030 

I regionalplanen heter det blant annet:  

«Ta vare på kulturlandskap og kulturmiljø, og samanhengande natur- og friluftsområde». 

 

 Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 

Ett av hovedmålene i planen er å: 

«Bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette for nye friluftsaktiviteter». 

 

 Vakre landskap i Rogaland, 2009 

Flere av traséalternativene vil ha innvirkning på landskapsopplevelsen av prioriterte vakre 

landskapsområder i tilknytning til Heiområdet Furuneset – Krokavatn, Nedre Tysdalsvatn, 

Riskadalsvatnet, Hetlandsvatnet og Hjelmelandsvågen. 

 

 
Figur 3-1 Meget vakre og vakre landskap innenfor utredningsområdet. Kilde: «Vakre landskap i Rogaland».  

 

3.2 KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

 Kommuneplaner 

Kommuneplan for Strand kommune 2012-2022: 

Utredningsområdet ligger i formål LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) -område og flere 

av traséalternativene vil berøre områder merket som faresone steinsprang/flomfare/høyspent. I 

heiområdet rundt Liarvatnet er store areal angitt med hensynssone friluftsliv. Rundt 

Østerhusvatnet og langs Bleiåna i Bjørheimsbygda er det avsatt hensynssoner for landskap. Én av 

traseene vil komme nær et område avsatt til råstoffutvinning på vestsiden av Holtavatnet.  
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Kommuneplan for Hjelmeland 2011-2023: 

Linjealternativene går hovedsakelig gjennom områder avsatt til formål LNF (landbruk, natur og 

friluftsliv). Følgende områder i kommuneplanen vil bli berørt av ulike traséalternativ: 

• Avsatte områder til industriformål i Årdal 

• Område satt av til spredt boligbygging på Ingvaldstad  

• Regulert hyttefelt ved Nessavatnet 

• Industriområde i Hetlandsbygda på Fister 

• Forslag til transformatorstasjoner ligger innenfor område avsatt til industriformål 

 

 Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner Strand kommune 

Reguleringsplan 1130201302 Tibergstrand hyttefelt legger til rette for 22 nye fritidsboliger på 

nordvestsiden av Liarvatnet, i området sør for utbygd hytteområdet Liarvatnet. Traséalternativ 

2.0 fra Dalen transformatorstasjon vil føres i bakkant av hytteområdene. 

 

Reguleringsplaner Hjelmeland kommune 

Reguleringsplan 1133 R134-142-1 Nessavatnet hyttefelt og småbåthamn på Nessa legger til rette 

for inntil 53 fritidsboliger på nord og østsiden av Nessavatnet. Traséalternativ 1.0 vil føres langs 

eksisterende 50 kV ledning vest for hytteområdet, mens alt. 2.0 vil føres i bakkant av området.   
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Figur 3-2 Utsnitt fra KPA for Strand og Hjelmeland kommuner sør. Kilde: Smartkommune.no 
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Figur 3-3 Utsnitt fra KPA for Strand og Hjelmeland kommuner. Kilde: Smartkommune nord.no 
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4. METODISK TILNÆRMING 

4.1 ANALYSE OG VERDIVURDERING 

Analysen viser mulighetene og handlingsrommet for nye strømlinjer mellom Veland og 

Hjelmeland, samt ny Hjelmeland transformatorstasjon, basert på en kvalitativ vurdering av 

temaene landskap, friluftsliv og reiseliv. 

 

 

4.2 VURDERING AV PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Konkrete virkninger som tiltaket vil medføre for landskap, friluftsliv og reiseliv er kort beskrevet, 

før betydningen/omfanget av påvirkningen og endringene for fagtemaene er vurdert. I 

vurderingen av grad av påvirkning og konsekvensene av de ulike linjealternativene og alternative 

plasseringene av ny transformatorstasjon er det brukt stor-middels-liten påvirkning/konsekvens 

for lettere å kunne gradere og konkludere.  

 

Til sist oppsummeres konsekvensene for fagtemaene. Hvilke alternativ som er best og dårligst for 

fagtemaet er tydeliggjort gjennom oppsummeringstabell og konsekvenskart. 

 

Fotomontasjer er utarbeidet for å tydeliggjøre og vurdere de visuelle virkningene av tiltaket i 

forhold til nærmiljø og omgivelser best mulig. Fotomontasjene gir et representativt bilde av de 

utredede traseene samt plassering av transformatorstasjon. Illustrasjonene har primært vært 

utarbeidet i områder som i dag ikke er berørt av linjer og for viktige friluftsområder.  

 

Det er ikke utredet konsekvenser for anleggsfasen. Dette er med bakgrunn i at eksisterende 

gårds- og anleggsveier vil bli tatt i bruk under anleggsfasen, og at det av den grunn vil være få 

eller ingen anlegg under byggefasen som vil bli permanente. 

 

 

4.3 OPPBYGNING AV FAGRAPPORTEN 

Oppbygningen av fagrapporten er som følger:  

• Innledning: bakgrunn for prosjektet er beskrevet.  

• Beskrivelse av tiltaket: beskrivelse av selve tiltaket med en presentasjon av 

traséalternativer og forslag til plassering av ny transformatorstasjon.  

• Overordnede føringer: en kort gjennomgang av overordnede føringer for området. 

• Metodisk tilnærming: omtale av hvordan tilnærmingen til oppgaven er løst.  

• Området: beskrivelse av hele undersøkelsesområdet i forhold til dagens situasjon.  

• Utredningstema: Hvert av de tre fagtemaene gjennomgås når det gjelder analyse og 

verdivurdering av dagens forhold, og en vurdering av omfanget av tiltakets påvirkning og 

hvilke konsekvenser tiltaket vil få for fagtemaene. Eventuelle avbøtende tiltak er kort 

nevnt under omfangs- og konsekvensvurderingen. Hvert tema avsluttes med en 

oppsummering av betraktningene.  

• Konklusjon: Vurderingene for de ulike temaene i forhold til traséalternativene og 

stasjonsplasseringene er sammenstilt som grunnlag for å konkludere.  

 

Arbeidet er inspirert av Statens vegvesen sin håndbok V712 «Konsekvensanalyser», revidert 

utgave fra 2018, samt Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren sin veileder "Metode for 

landskapsanalyse i kommuneplan". Temaene er omtalt på en lettfattelig måte, med bruk av en 

enkel, etterprøvbar og illustrativ presentasjon av utredningens funn. Sammenstillingen vil 
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foreligge i skjemaform i tillegg til prosaform, hvor beslutningsgrunnlaget er tydelig beskrevet, slik 

at beslutninger kan fattes på riktig grunnlag. 

 

 

4.4 DATAGRUNNLAG 

Informasjon om dagens bruk av områdene er innhentet fra nasjonalt tilgjengelige databaser, 

offentlige planer og temakart. I tillegg er det foretatt befaringer, der vi har fått kjennskap til de 

ulike stedene på nært hold. Befaringene er dokumentert gjennom fotoregistrering og notater på 

kartgrunnlag, og danner utgangspunkt og grunnlag for analysen. 

 

 

4.5 DEFINISJONER 

Landskap: En vanlig definisjon av landskap er et område som er formet under påvirkningen fra og 

samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Ut fra denne definisjonen omfatter 

landskap alle typer områder som blant annet jordbrukslandskap, skogområder, tettsteder og 

byer. 

 

Friluftsliv: I Håndbok V712 defineres friluftsliv som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 

med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.» Det kan gjelde både naturterreng og 

rekreasjonsareal i tettsteder og byer. 

 

Reiseliv: Reiseliv, turisme, er en vanlig samlebetegnelse for virksomheter som har tilknytning til 

ferie- og fritidsreiser. 

 

Transformatorstasjon: En transformatorstasjon i regionalnettet brukes til å transformere 

(tilpasse) spenningen mellom kraftoverføringsnettet og forbrukernettet (distribusjonsnettet). 

Stasjonen fungerer dermed som et fordelingspunkt i regionalnettet, og som et utvekslingspunkt til 

distribusjonsnettet. 

 

GIS-anlegg: Transformatorstasjon som er bygget som et kapslet, gassisolert anlegg. 

 

AIS-anlegg: Transformatorstasjon som er bygget som et utendørs, luftisolert anlegg.  
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5. OMRÅDET 

5.1 UTREDNINGSOMRÅDET I RYFYLKE 

 Landskapsregion 

Utredningsområdet ligger i landskapsregionen dal- og heilandskap i Ryfylke, i overgangen mellom 

kyst- og øylandskap i vest og høgheilandskap i øst. Dal- og heilandskapet er den største og mest 

mangfoldige landskapsregionen i fylket. Et til dels åpent og nakent heilandskap ligger i de høyeste 

partiene, mens skogkledde flater og lier dominerer i de lavtliggende områdene. Regionen er 

preget av en veksling mellom vide daldrag med slake morenekledde lier, dype fjordsjøer og 

nakne, bratte fjellpartier. Landskapet er karakterisert av parallelle og rettlinjede daler i sørvest- 

og nordøstgående retning. Berggrunnen i utredningsområdet er dominert av øyegneis og granitt i 

sør og diorittisk til granittisk gneis i nord. Bergartene er harde og næringsfattige som forvitrer 

sent og gir mye bart fjell. Løsmasser i form av morenemateriale og elve- og bekkeavsetninger er 

konsentrert i dalbunnene og liene. 

 

 
Figur 5-1 Nakne og åpne heiområder ligger i de høyeste partiene, her sett fra Børkjeheia mot øst. 

 

Landskapsregionen varierer mellom småskalavirkning i lune og trange landskapsrom, og utpreget 

storskala der fjordene åpner seg opp ut mot Ryfylkebassenget og fjellheiene møter himmelen og 

åpner for vide utsyn. 

 

En variert berggrunn, mye nedbør og ulik avstand til kysten gir en artsrik vegetasjon. De store 

løsmasseavsetningene i dalene gir grunnlag for frodige jordbruksbygder, som sammen med skog 

og elveløp leder en inn mot høgheia i øst. Skogspreget er dominerende, og i den laveste delen av 

landskapsregionen er lauv- og furuskog det typiske. Innslaget av rike naturtyper som 

edellauvskog spiller en vesentlig rolle, særlig i sørhellinger. Her er det også varierende innslag av 

plantet barskog, kulturbeite og hagemark. De flate dalbunnene er særlig viktige for et 

hovedsakelig fulldyrket, intensivt drevet jordbruk samt for bosetting. 
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Figur 5-2 Frodige jordbruksbygder i kontrast til skogkledde fjellsider er karakteristisk i dal- og heilandskapet i 

Ryfylke, som her i Årdal.  

 

 

 
Figur 5-3 Vann er karakteristisk for landskapsregionen i form av elver og bekker, vann og fjorder, her Årdalselva. 
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6. UTREDNINGSTEMA – LANDSKAP 

 
Figur 6-1 Oversikt over standpunkt for fotomontasjer/visualiseringer. Traseer som omsøkes 

 

Vis.3. Bjørheimsbygda mot vest 

Vis.4. Takli (Holtaheia) mot nordvest 

Vis.5 (a og b). Longhammaren mot vest 

Vis.6 (a og b). Steinsvigfjellet mot Longhammaren 

Vis.8. Bjelland mot øst 

Vis.10. Byrkja mot nordvest 

Vis.11. Søre Pundsnes mot nordvest 
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Figur 6-2 Oversikt over standpunkt for fotomontasjer/visualiseringer. Traseer som er vurdert 

 

Vis.1. Liarvatnet mot hytteområde i nordvest 

Vis.2. Tyssdalsvatnet mot vest 

Vis.7. Svaberg i Årdal opp mot Svabergfjellet  

Vis.9. Riskadal mot sørvest  

Vis.12. Veland mot sørøst  
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6.1 MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSTEMA 

Virkningen på opplevelsesverdien av vakre natur- og kulturlandskap er ofte vurdert som blant de 

viktigste negative virkningene av kraftledninger. Dimensjonene til en 132 kV ledning er såpass 

store at den vil kunne virke dominerende i åpne landskapsrom.  

 

Fra utredningsprogrammet fastsatt 18.12.2018 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

skal følgende belyses under fagtema landskap og visualiseringer: 

• «Det skal gis en beskrivelse av landskap tiltaket berører.  

• Landskapsverdiene, og hvordan tiltakene visuelt kan påvirke disse verdiene, skal 

vurderes. Vurderingen skal ta hensyn til eksisterende inngrep i landskapet.  

• Omsøkte tiltak skal visualiseres. Visualiseringene skal gi et representativt bilde av 

utredede traseer. Følgende anlegg skal visualiseres i tillegg til ev. andre nødvendige 

visualiseringer:  

- Plasseringer av fjordspennmaster ved Årdalsfjorden  

- Plasseringer av transformatorstasjonen  

- Kraftledningen sett fra Longhammeren hyttefelt, Steinsvikfjellet og Bedfjellet 

Visualiseringene skal gjøres med ulike omsøkte mastetyper på strekningen.  

- Trasé ut fra Veland transformatorstasjon sett fra bebyggelsen på Veland  

- Trasé ned Svadberg sett fra nedre Årdal  

• Det skal vurderes hvor kamuflerende tiltak kan ha effekt, inkludert skånsom skogrydding.  

• Ulike aktuelle mastetyper skal vurderes og beskrives med tanke på landskapet de 

planlegges gjennom. 

• Material- og fargevalg skal vurderes for alle deler av anlegget». 

 

6.2 DALEN – HJELMELAND 

 Analyse og verdivurdering - landskap 

Utredningsområdet som strekker seg fra Dalen i sør til Hjelmeland i nord ligger i den midtre og 

ytre delen av dal- og heilandskapet i Rogaland. Området er karakterisert av et vekslende små- og 

storkupert dal- og heilandskap som når opp mot 5-800 m.o.h. (Heiahornet (Strand sitt høyeste 

fjell), Tibergfjellet, Ormakam, Grimsåsen og Almåsen i Strand kommune og Reinaknuten, 

Ingvaldstadfjellet, Børkjeheia og Valafjellet i Hjelmeland kommune). I tillegg til de mest markerte 

fjelltoppene og høydedragene er det flere fjelltopper som er viktige landskapselement og 

identitetsskapere, som Førlandsnuten på Jørpeland, Reinaknuten (seilingsmerke), Almåsen og 

Holtaheia i Bjørheimsbygda, Svadbergfjellet, Steinsvikfjellet og Heståsen i Årdal, samt Hjelmen i 

Hjelmelandsvågen. Alle er karakteristiske fjelltopper som er viktige for orienteringen i landskapet. 

Fra fjelltoppene og høyderyggene gir et vidt utsyn mot fjordlandskapet i vest og fjellandskapet i 

øst stor inntrykksstyrke. Høyderyggene utgjør også en viktig del av rammen rundt bebyggelsen 

og silhuetten for kulturlandskapet på Jørpeland, i Bjørheimsbygd, i Årdal på Hetland, Byrkja og 

Hjelmeland. Storfjellene som omkranser stedene forsterker intensiteten i områdene. Høye og 

steile fjellsider langs Liarvatnet, Tysdalsvatnet og Årdalsfjorden gir en inntrykkssterk 

landskapsopplevelse. Her skapes det et karakteristisk relieff i overgangen til vannene og fjordene 

og det lavereliggende landskapet. 
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Figur 6-3 Steinsvikfjellet og Helgaknuten er 

karakteristiske landskapselement i Årdal. 

 

 
Figur 6-4 Svadbergfjellet i kontrast til elvesletten i 

Årdal. 

 
Figur 6-5 Et bølgete heilandskap sett mot Eggjabø til 

høyre i bildet. 

 
Figur 6-6 Børkjeheia er en markert høyderygg på 

Børkja. 

 

Vann er en sentral landskapskomponent i opplevelsen av utredningsområdet, og området har en 

stor variasjon i vann og vassdrag på korte avstander. Flere elver og bekker renner gjennom 

landskapet og lyden av rennende vann er med på å forsterke landskapsopplevelsen. Det er fem 

hovedvassdrag som renner gjennom området: Jørpelandsåna, Årdalselva, Mælåna, Hetlandsåna 

og Hauskeåna i tillegg til flere mindre elver og bekker. Noen av de er korte vassdrag med bratte 

elveløp, spesielt for elvene som kommer ned fjellsidene. I de flatere delene av området, som i 

Årdal, setter elven sitt preg på landskapet ved å renne rolig i meandrer. I tillegg til Tysdalsvatnet 

og Årdalsfjorden, som skjærer seg inn i landskapet fra vest, ligger Liarvatnet, Bjørheimsvatnet, 

Riskadalsvatnet og Hetlandsvatnet som dominerende landskapselement i bunnen av noen åpne og 

vide dalrom.  

 

 
Figur 6-7 Liarvatnet sett fra Foreneset. 

 
Figur 6-8 Østrehusvatnet sett mot vest. 
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Figur 6-9 Årdalsfjorden sett fra Årdal. 

 
Figur 6-10 Holtavatnet ved Veland. 

 

 

Figur 6-11 Riskadalsvatnet i Årdal. 

 
Figur 6-12 Fjordlandskapet ved Hjelmelandsvågen. 

 

Liarvatnet er en regulert innsjø som fremstår som hovedelement i et markert dalføre i sørvest-

nordøstlig retning, hvor fjelltoppene går opp til over 700 meter. Nedre Tysdalsvatn er et annet 

mektig landskapsrom med en fjordsjø omgitt av høye og steile fjellpartier på begge sider som gir 

landskapet romvirkning og kontraster. Denne fjellformasjonen har et ujevnt og særpreget relieff, 

og er godt synlig på lang avstand. Landskapet rundt Riskadalsvatnet har en harmonisk 

komposisjon, hvor natur og kultur uttrykker et fint samspill. Vatnet og det flate 

jordbrukslandskapet i dalbunnen ligger i skarp kontrast til bratte og skogkledde fjellsider og gir 

området samtidig god variasjon. Harmonien og særpreget i det slake jordbrukslandskapet langs 

bredden av Hetlandsvatnet er det dominerende inntrykket i det vide landskapsrommet som ligger 

i stor kontrast til Lauvåsen. Denne reiser seg som en rygg og vegg over bygda. Hetlandsvatnet 

utgjør det meste av flaten i dalrommet og tilfører området dynamikk. En blanding av lauv- og 

barskog som større sammenhengende flater og som innslag i jordbrukslandskapet gir fin variasjon 

mot de åpne jordbruksmarkene. Varierende terrengformasjoner med avrundede og myke 

linjedrag forsterker det varierte og harmoniske inntrykket. Både Nedre Tysdalsvatn, 

Riskadalsvatnet og Hetlandsvatnet er vurdert å være av stor verdi med tanke på landskapet, og 

er kartlagt som vakre/regionalt viktige landskap i Rogaland. 

 

Vegetasjonen gjør at utredningsområdet fremstår med et frodig og grønt preg. I enkelte bratte 

lier vokser skogen helt ned til sjøen. Bjørk og furuskog i grupper og randsoner er dominerende, 

og gir i veksling med åpne jordbruksområder et variert landskapsbilde. Fine vekslinger mellom 

tett vegetasjon og åpne jordbruksarealer skaper flere gode landskapsrom med natur- og 

driftsmiljø som er rike på kontraster og varierte opplevelser. Jordbrukslandskapet i 

Bjørheimsbygda og i dalgryta Årdal ligger på sandterrasser med myke og avrundede 

terrengformer, og skaper et særpreget kulturlandskap. I de øvre delene av heilandskapet gir de 
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nakne og løsmassefattige fjellområdene landskapet et skrint uttrykk, i kontrast til de frodige 

dalrommene. 

 

 
Figur 6-13 Jordbrukslandskapet i Årdal. 

 
Figur 6-14 Jordbrukets kulturlandskap på Hetland. 

 

 

 

Figur 6-15 Børkjeheia. 
 

Figur 6-16 Holtaheia. 

 

 

Eksisterende inngrep i utredningsområdet knytter seg i hovedsak til veiene i området som binder 

sammen de ulike bygdene som har etablert seg i dalbunnene. En lett synlig og nærværende 

gårdsbebyggelse er fremtredende i landskapsbildet. Spredte og homogene boligområder stykker 

opp det sammenhengende jordbrukslandet. Fritidsbebyggelse ligger stedvis i overgangen til 

heilandskapet. Eksisterende 50 kV kraftledning gjennom området og industriområdet ved 

munningen til Årdalselva er markante inngrep i landskapet. På Jørpeland og Hjelmeland er en 

småskala tettstedsbebyggelse dominerende i landskapsbildet. 

 

 
Figur 6-17 Veien et viktig bindeledd mellom bygdene. 

 
Figur 6-18 Eksisterende 50 kV ledning på Staurland. 
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Figur 6-19 Eldre bebyggelse i kontrast til 

industribebyggelsen på Mele, til høyre i bildet. 

 
Figur 6-20 Tettstedsbebyggelse på Hjelmeland.  

 

Områdets landskapsverdi knytter seg først og fremst til det kuperte landskapet, hvor bratte 

fjellsider reiser seg i stor kontrast til kulturlandskapet og skaper markerte landskapsrom.   

 

 
Figur 6-21 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-22 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-23 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-24 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-25 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-26 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-27 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-28 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-29 Landskapsverdier i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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 Påvirkning og konsekvensvurdering - landskap 

Alt. 1.0 og 1.1 ut fra Dalen transformatorstasjon og frem til Leite følger parallelt eksisterende 50 

kV forbindelse Dalen-Veland; alt. 1.0 langs østsiden, og alt. 1.1 på vestsiden. Traseen føres i 

lisiden vest for Førlandsnuten frem mot Velandsmyra og Almåsen. Parallell føring langs 

eksisterende kraftledning vil i utgangspunktet påvirke landskapsbildet i mindre grad. Alt. 1.0 vil 

derimot legges høyere opp i fjellsiden enn alt. 1.1 og vil kunne få større visuell fjernvirkning i 

landskapet. Påvirkning og konsekvens for alt. 1.0 vurderes ut fra dette å bli middels til liten 

negativ for landskapsbildet. Ut fra parallell føring langs eksisterende kraftledning vurderes alt. 1.1 

å få liten negativ konsekvens for landskapet frem til der alternativet foreslås som ny ledning ved 

Holtaheia.  

 

 
Figur 6-30 Alt 1.0 og alt. 1.1 ovenfor Jørpeland, med 

Førlandsnuten til venstre i bildet. 

 
Figur 6-31 Alt. 1.0 og alt. 1.1 over Heia, med Almåsen 

til venstre i bildet. 

 

Den nedre delen av alt. 1.1 ved Holtaheia foreslås lagt langs vestsiden av Holtaåna, i 

forsenkningen, før alternativet føres opp skråningen til foten av Litlehornåsen og over åpent 

myrområde (Grødheimsmyrane) til det møter eksisterende 50 kV kraftledning. Traséalternativ 

1.0.2 foreslås å krysse Holtavatnet før den føres opp lisiden og forsenkningen mellom Krofjellet og 

Litlehornåsen, før dette alternativet også føres over den åpne Grødheimsmyra. Ut fra en 

vektlegging av eksisterende kraftledninger i området vurderes påvirkning og konsekvens å bli 

middels negativ for både alt. 1.1 og 1.0.2. 

 

Alt. 1.0, 1.0.1, 1.0.3, 1.1.Y og 1.1.Z følger mer eller mindre parallelt eksisterende 50 kV 

kraftledning gjennom et småkupert terreng med flere markerte topper og bratte, skogkledde 

fjellsider ned mot Årdalsfjorden. Parallellføringen vil bidra til å dempe virkningen av ny 

kraftledning, men da eksisterende ledning skal opprettholdes i nær fremtid vil tiltaket forsterke 

dagens inngrep i et åpent og sårbart område med store landskapsverdier. Påvirkning og 

konsekvens vurderes å bli liten negativ.  
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Figur 6-32 Alt 1.0.2 opp mot Krofjellet til venstre i 

bildet. 

 
Figur 6-33 Alt. 1.0.2 over Holtavatnet. 

 

 
Figur 6-34 Alt 1.1 opp mot Litlehornåsen midt i bildet. 

 
Figur 6-35 Alt. 1.1 over Grødheimsmyrane. 

 

Ved Paddevatnet og videre mot øst foreslås alt. 1.2 gjennom et småkupert og skogkledd 

heiområde med innslag av større myrområder. Alt. 1.2 og 1.2.1 går gjennom et område med få 

tekniske inngrep fra før og vil med en ryddegate på omtrent 30 meters bredde dele skogsområdet 

i to og endre landskapsbildet betydelig. Påvirkning og konsekvens for landskapsbildet for disse 

alternativene vurderes som store. Alt 1.2 og 1.2.2 kommer ned den skogkledde fjellsiden fra 

Svadbergfjellet og Kammen, og det vurderes at påvirkningen på landskapet er stor med stor 

negativ konsekvens for landskapsopplevelsen. Kraftlinjen vil også være synlig i det åpne 

landbruksområdet. Her vil alt. 1.2, 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4 fremstå som dominerende fra flere 

steder i Årdal foruten å bryte opp sammenhengen i det helhetlige landbruksområdet. 

Konsekvensene for landskapsbildet vurderes å bli store negative.  
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Figur 6-36 Alt. 1.2 mot Årdal, med Paddevatnet i 

forgrunnen. 

 
Figur 6-37 Alt. 1.2 føres nedover Svadbergfjellet. 

 

Fra Paddevatnet følger alt 1.0 og alt. 1.0.4 samme retning som eksisterende kraftledning 

nordover, men på grunn av terrengutfordringer må avstanden for alt. 1.0 økes noe før 

fjordspennet over Årdalsfjorden, før alternativet igjen følger eksisterende ledning videre til 

Staurlandstjørna. Ned fra Bedfjellet vil begge alternativene bryte horisontlinjen sett fra både 

Longhammaren hyttefelt og Nessabygda. Den visuelle påvirkningen på og konsekvensen for 

landskapet vurderes som middels.  

 

 
Figur 6-38 Alt. 1.0 over Årdalsfjorden. 

 
Figur 6-39 Alt. 1.0 over Bedfjellet. 

 

Velges trasé 2.0 fra Dalen til Paddevatnet vil denne ligge i nedre del av fjellsiden som strekker 

seg østover, på oversiden av Dalaveien. Strekningen fra Dalen transformatorstasjon til Liarvatnet 

vurderes ut fra eksisterende landskapsinngrep i form av veier og masseuttak å ha liten til middels 

negativ konsekvens for landskapsbildet. Fortsettelsen av traseen som foreslås langs hele fjellsiden 

på nordsiden av Liarvatnet vurderes å få store konsekvenser for opplevelsen i det klart definerte 

landskapsrommet rundt vatnet. Traséføringen gjennom skogen vil også medføre ryddebelte på 30 

meter, noe som vil forsterke den visuelle virkningen. I den bratte og åpne stigningen opp mot 

Jørpelandsheia ligger alternativet mellom to viktige regionale landskapsområder før traseen føres 

inn i landskapsområdet Nedre Tysdalsvatnet og krysser vatnet som luftspenn over til nordsiden av 

vatnet. Alternativet videre mot Paddevatnet og eksisterende ledning går gjennom et vekslende 

landskap med skogkledde ås- og fjellsider og åpne og snaue heiområder. Før alternativet kobles 

på eksisterende ledning vest for Paddevatnet må den krysse over vatnet i luftspenn. Paddevatnet 

er et idyllisk vatn omgitt av gammel og flott furuskog, som sammen med de karakteristiske 

fjelltoppene danner et markert og særpreget landskapsrom. Ut fra nevnte vurderes strekningen 

mellom Liarvatnet og Paddevatnet å få stor påvirkning i landskapet med store konsekvenser for 

landskapsbildet.  
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Figur 6-40 Alt. 2.0 i fjellsiden langs Liarvatnet. 

 
Figur 6-41 Alt. 2.0 føres ned mot Paddevatnet til 

venstre for Skorpeheia. 

 

Alt. 2.0 og alt. 2.1 inn til Årdal transformatorstasjon føres gjennom et skogsområde som er 

nærmest uten tekniske inngrep. Her vil en kraftlinje med ryddebelte på 30 meter bli 

dominerende, og den visuelle virkningen på og konsekvensen i landskapet vurderes derfor å være 

stor negativ.  

 

Like nord for Årdal er det tre alternative traseer som går rundt eller over den 342 meter høye 

Heståsen, som er et viktig landemerke for Årdal, og som i dag er uten tekniske inngrep. Alt. 1.2 

går på østsiden av Heståsen og ligger i overkant av rv. 13 som vil kunne redusere påvirkningen 

noe. Et ryddebelte som i den bratte skråningen kan bli bredere enn 30 meter gjør at alternativet 

vurderes å få store visuelle konsekvenser for landskapsrommet rundt Riskadalsvatnet, som er 

prioritert som et vakkert landskapsområde. Alt. 1.2.8 strekker seg over høyden, og to mastepunkt 

på toppen i tillegg til ryddebelte vil bryte horisontlinjen på toppen av fjellet, noe som vil gjøre 

inngrepet godt synlig fra store deler av Årdal. Den visuelle virkningen på landskapet vurderes å bli 

stor negativ med store konsekvenser for landskapsopplevelsen. Alt. 1.2.9 foreslås på vestsiden av 

Heståsen og vurderes å få store-middels negative konsekvenser for landskapet.  

 

Alt. 1.0 gjennom Hetlands-bygda vurderes å få middels-små konsekvenser for landskapsbildet, 

mens alt. 1.2.5 vurderes å få middels-store konsekvenser med en fremføring i et svært bratt 

terreng. Alt. 1.2.6 strekkes mellom Ingvaldstadfjellet og Ingvaldstadåsen, mens alt. 1.2.7 foreslås 

over Ingvaldstadåsen. Alt. 1.2.7 vurderes å få stor virkning på landskapsbildet, da alternativet 

legges over høyden. På den måten vil det bli godt synlig i landskapet.  
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Figur 6-42 Alt. 1.0 og 1.2.5 gjennom Hetlandsbygda. 

 

 
Figur 6-43 Alt. 1.0 og 1.2.5 gjennom Hetlandsbygda. 

 
Figur 6-44 Alt. 1.0, 2.0 og 2.1 med Helgaknuten 

sentralt i bildet. 

 
Figur 6-45 Alt. 1.0 sett mot Staurland. 

 

Bortsett fra noen skogsveier og eksisterende kraftlinje fra Hjelmeland kraftverk er fjellområdet 

Ingvaldstadfjellet – Børkjeheia – Sandsåsen uten store tekniske inngrep. Alt. 1.2 og alt. 1.2.10 

gjennom dette området vurderes å kunne få stor påvirkning på landskapsbildet og medføre store 

konsekvenser for landskapet. 

 

 
Figur 6-46 Alt. 1.2 og alt. 1.2.10 på østsiden av 

Ingvaldstadfjellet. 

 
Figur 6-47 Alt. 1.2 mot Sandsåsen. 

 

Fra Nedre Børkja strekker alt. 1.0 seg over jordbruksområdet mot Sandsåsen. Fra Sandsåsen vil 

foreslått kraftlinje i alt. 1.0 strekke seg over høyden og nedover høyderyggen gjennom et 

skogsområde uten tekniske inngrep, før en kommer ned til næringsområde på Puntsnes. 

Kraftlinjen vil bryte opp det sammenhengende skogsområdet og redusere landskapsopplevelsen i 

nærområdene. Omfang og konsekvens for landskapet vurderes som stor negativ, da alternativet 

blant annet vil bli godt synlig fra fjorden. Traséalternativ 1.1 som går øst for Byrkja foreslås lagt i 
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fjellsiden av Ingvaldstadfjellet og Børkjeheia og frem til Sandsåsen. Alternativet vurderes å få stor 

visuelle nær- og fjernvirkning i det åpne kulturlandskapet på Børkja, og konsekvensen for alt. 1.1 

er satt til stor negativ. 

  

 
Figur 6-48 Alt. 1.0 over Børkja. 

 
Figur 6-49 Alt. 1.0 mot Sandsåsen. 

 

 

Visualiseringer ved hjelp av fotomontasjer for utvalgte steder. 

 

 
Figur 6-50 Vis.1, Traséalternativ 2.0 langs fjellsiden i bakkant av Liarvatnet hytteområde, sett fra vestre enden 

av Liarvatnet. Store deler av skogen må ryddes ved fremføring av ny kraftledning (synliggjort i fotomontasjen). 

Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 

 

 
Figur 6-51 Vis.2, Traséalternativ 2.0 krysser over Tysdalsvatnet, sett fra Tysdal Camping i østre enden av vatnet. 

Fotomontasje: Rambøll. 
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Figur 6-52 Vis.3, Bjørheimsbygda med Høletjørna i forgrunnen, hvor alt. 1.1 vil føres langs eksisterende 50 kV 

kraftledning som krysser dalbunnen. Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 
Figur 6-53 Vis.4, Traséalternativ 1.1 sett fra hytteområdet på Takli ved Holtaheia. Fotomontasje: Rambøll.  

 

 

 
Figur 6-54 Vis.5a, Kryssing av alt. 1.0 over Årdalsfjorden sett fra hytteområdet på Longhammaren. 

Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 
Figur 6-55 Vis.5b, Kryssing av alt. 1.0.4 over Årdalsfjorden sett fra hytteområdet på Longhammaren. 

Fotomontasje: Rambøll. 
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Figur 6-56 Vis.6a, Ny linjeforbindelse alt. 1.0 sett fra Steinsvigfjellet. Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 
Figur 6-57 Vis.6b, Ny linjeforbindelse alt. 1.0.4 sett fra Steinsvigfjellet. Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 

 
Figur 6-58 Vis.7, Trasé 1.2 og videre over i trasé 1.2.1 sett fra Svaberg/Mele i Årdal og opp mot Svabergfjellet. 

Fotomontasje: Rambøll. 
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Figur 6-59 Vis.8, Traséalternativ 1.0 sett fra Bjelland. Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 

 
Figur 6-60 Vis.9, Trasé 1.2 i lisiden av Heståsen medfører fjerning av skogen, sett fra Riskadal. Fotomontasje: 

Rambøll. 
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Figur 6-61 Vis.10, Alternativ 1.0 gjennom jordbrukslandskapet på Byrkja, sett fra Nedre Byrkja. Fotomontasje: 

Rambøll. 

 

 

 

 
Figur 6-62 Vis.11, Traseen 1.0 sett fra utsiktspunkt over Hjelmeland langs turstien Pundsnes-Bjødnabu. 

Fotomontasje: Rambøll. 

 

 

 

 

 
Figur 6-63 Vis.12, Alternativ 1.0.1 føres ut fra Veland transformatorstasjon opp mot Litle Velandsåsen og 

Holtavatnet. Fotomontasje: Rambøll. 
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Figur 6-64 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-65 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-66 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-67 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-68 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-69 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-70 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 6-71 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 6-72 Konsekvenser for landskap ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 Avbøtende tiltak 

Landskapets karakter gjør at det er mulig å oppnå god bakgrunnsdekning og terrengskjerming av 

nye ledningstraseer og ny transformatorstasjon. Det er søkt å planlegge løsninger hvor nye og 

eksisterende forbindelser fremføres i parallell dersom mulig. Dette vil bidra til å dempe 

virkningene av nye forbindelser. 

 

Kamuflasje 

Der man har god bakgrunnsdekning (for eksempel vegetasjon, høydedrag eller fjell) vil 

fargesetting av master gi god effekt. Det er vesentlig at fargen på mastene etterligner skyggene i 

terrenget, og at den harmonerer med vegetasjonstypen i det aktuelle området.  

 

Vegetasjonsbehandling 

Dersom deler av vegetasjonen beholdes i ledningstraseen ved krysningspunkter mellom 

veier/løyper/stier, vil man kunne hindre innsyn i ledningstraseen. Mastene kan eventuelt 

plasseres i god avstand fra krysningspunktet og skjermes av vegetasjonen.  

 

Fjernvirkningen av kraftledninger knytter seg ofte til opplevelsen av ryddegaten. Der hvor 

vegetasjonen oppnår begrenset høyde, kan det være mulig å øke mastehøyden noe for å unngå 

rydding av skog i ledningsgaten. 

 

 Oppsummerte betraktninger – landskap 

Nedenfor er en enkel sammenstilling av vurderte traseer innenfor utredningsområdet i forhold til 

landskapsverdi, tiltakets påvirkning på landskapet og konsekvensene for landskapet. En gjør 

oppmerksom på at oversikten ikke inneholder en summering. 
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Verdivurdering 

Stor verdi: Område som er vanlig forekommende i regional sammenheng 

Middels verdi: Område som er vanlig forekommende i lokal sammenheng 

Liten verdi: Område med få verdier i lokal sammenheng 

 

Påvirkning og konsekvens 

Tiltakets påvirkning/omfang på området visuelt, romlig og estetisk. Vurderes i forhold til 

liten/små, middels eller stor. 

 

Trasé Strekning Verdi 

landskap 

Påvirkning 

på landskap 

Konsekvens 

for landskap  

 Dalen-Hjelmeland 

1.0 Dalen - Leite Liten Middels-Liten Middels-Liten 

1.0 Veland – Paddevatnet Liten Liten Liten 

1.0 Paddevatnet – Staurlandstjørna  Middels Middels Middels-Liten 

1.0 Staurlandstjørna – Krågåsen Middels Middels Middels-Liten 

1.0 Krågåsen – Nedre Byrkja   Liten Liten Liten 

1.0 Nedre Byrkja – Sandsåsen Middels Middels Middels 

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

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.2 Middels Middels Middels 

1.0.1 Veland – Litle Velandsåsen Liten Liten Liten 

1.0.2 Litle Velandsåsen – Grødheimsmyrane  Middels Middels Middels 

1.0.3 Holtavatnet - Paddevatnet Liten Liten Liten 

1.0.4 Paddevatnet - Nessa Liten Liten Liten 

1.1 Dalen - Holta Liten-Middels Liten Liten 

1.1 Holta - Grødheimsmyrane Liten Middels Middels 

1.1 Krågåsen – Sandsåsen  Middels Stor-Middels Stor-Middels 

1.1.Y Holta – Holtavatnet  Liten Liten Liten 

1.1.Z Holtavatnet Liten Liten Liten 

1.2 Paddevatnet – Årdal TS Stor Stor Stor 

1.2 Årdal TS – Vodl  Stor Stor Stor 

1.2 Vodl – Sandsåsen  Stor Stor Stor 

1.2.1 Kolahaugane – Svadbergfjellet Stor Stor Stor 

1.2.2 Kammen – Årdal TS Stor Stor Stor 

1.2.3 Svadberg – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.4 Årdalsåna – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.5 Åsen – Krågåsen  Middels Middels Middels-Stor 

1.2.6 Vodl – Øvre Byrkja  Middels Middels Middels-Stor 

1.2.7 Vodl – Krågåsen  Middels Stor Stor 

1.2.8 Kyrdal – Vodl  Stor Stor Stor 

1.2.9 Melslia – Vodl  Stor Stor-Middels Stor-Middels 

1.2.10 Gjessfjellvegen – Sandsåsen Stor Stor Stor 

2.0 Dalen - Liarvatnet Middels Middels Middels 

2.0 Liarvatnet – Nedre Tysdalsvatnet Stor Stor Stor 

2.0 Nedre Tysdalsvatnet – Paddevatnet Stor Stor Stor 

2.0 Kyrdal - Staurlandstjørna Stor Stor Stor 

2.1 Melslia – Staurlandstjørna  Stor Stor Stor 

Figur 6-73 Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til landskap. 
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6.3 NY HJELMELAND TRANSFORMATORSTASJON – LANDSKAP 

 Analyse og verdivurdering – landskap  

Alternativene til ny transformatorstasjon ligger i den nordlige delen av utredningsområdet. Alle tre 

alternativene til plassering av transformatorstasjoner er lokalisert på Puntsneset, i nærheten av 

rv. 13. Alt. 1 er lokalisert på dyrket mark / beitemark på en flate i skråningen ned mot Puntsnes. 

Arealet ligger åpent til og henvender seg mot fjordlandskapet. Alt. 2 er foreslått lagt inn i et 

skogsområde, i en skråning. Arealet ligger tett inntil rv. 13. Alt. 3 ligger på et ubebygd areal, men 

inntil eksisterende næringsbebyggelse. 

 

 
Figur 6-74 Alt. 2 til ny Hjelmeland TS. 

 
Figur 6-75 Alt. 1 til ny Hjelmeland TS. 

 

 

  

 
Figur 6-76 Alt. 3 til ny Hjelmeland TS. 
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Figur 6-77 Landskapsverdier ved ny Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

 Påvirkning og konsekvensvurdering – landskap 

Alt. 1 vil medføre nedbygging av et åpent kulturlandskap og dermed bli et dominerende element i 

landskapsomgivelsene. Konsekvensene for landskap vurderes å bli middels til store. Et AIS-anlegg 

vil kunne legges her uten for store terrenginngrep, men et GIS-anlegg vil ligge mer dempet i 

landskapet. 

 

Alt. 2 vil bli eksponert mot rv. 13, men eksisterende vegetasjon vil kunne ha noe skjermingseffekt 

mot fjorden, og på den måten dempe den visuelle negative virkningen noe. Graden av skjæring i 

terreng vil være avhengig av hvilken terrenghøyde stasjonen legges på. Graden av konsekvens er 

vurdert til middels negativ for landskapet. Plassering av et AIS-anlegg vil her medføre store 

terrenginngrep i høyden i bakkant. 

 

Alt. 3 vurderes å ha liten negativ konsekvens for landskapet, ut fra nærheten til 

næringsbebyggelsen og ingen spesielle landskapsverdier. Ut fra dette kan både AIS- og GIS-

anlegg legges her, men av hensyn til arealstørrelse vurderes GIS-anlegg å være mest aktuelt. 
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Figur 6-78 Konsekvenser for landskap ved ny Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

 Oppsummerte betraktninger – landskap 

Nedenfor er en enkel sammenstilling av vurderte alternativer for lokalisering av 

transformatorstasjon i utredningsområdet i forhold til landskapsverdi, tiltakets påvirkning på 

landskapet og konsekvensene for landskapet. En gjør oppmerksom på at oversikten ikke 

inneholder en summering.  

 

Verdivurdering 

Stor verdi: Område som er vanlig forekommende i regional sammenheng 

Middels verdi: Område som er vanlig forekommende i lokal sammenheng 

Liten verdi: Område med få verdier i lokal sammenheng 

 

Påvirkning og konsekvens 

Tiltakets påvirkning/omfang på området visuelt, romlig og estetisk. Vurderes i forhold til 

liten/små, middels eller stor. 

 

Transformatorstasjon 

Hjelmeland 

Verdi landskap Påvirkning på landskap  Konsekvens for landskap  

Alt. 1  Middels Middels Middels 

Alt. 2 Liten Middels Middels 

Alt. 3 Liten Liten Liten 

Figur 6-79 Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til landskap. 
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7. UTREDNINGSTEMA – FRILUFTSLIV OG REISELIV 

7.1 MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

Avhengig av områdets karakter og tilpassing til landskapet vil kraftledninger kunne forringe 

opplevelsesverdiene for friluftslivsinteressene, særlig i områder som fra før av er lite berørt av 

tekniske inngrep. 

 

En kraftledning kan påvirke reiseliv og turisme ved at landskapsinntrykk og opplevelsesverdi 

endres i negativ retning. Dette kan igjen særlig gi utslag i reduserte inntekter for reiselivsbedrifter 

og turistnæring som baserer seg på landskapsopplevelser, naturinntrykk og uberørt natur. Det 

kan også tenkes at utleie/salg av fritidsboliger og hytter eller hyttetomter kan påvirkes negativt 

ved nærføring av en kraftledning. 

 

Fra utredningsprogram fastsatt 18.12.2018 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal 

følgende belyses under fagtema friluftsliv og reiseliv: 

• «Dagens bruk av friluftsområdene skal beskrives, og det skal redegjøres for viktige 

friluftsområder som kan bli berørt av anleggene, herunder luftsportsaktiviteter. Avbøtende 

tiltak, som traséjustering skal vurderes.  

• Viktige områder av vesentlig betydning for rekreasjon og friluftsliv skal beskrives og vises 

på kart, herunder jakt-, fiske- og andre friluftsområder som kan bli berørt av anlegget.  

• Det skal vurderes hvordan anleggene vil kunne påvirke bruken av områdene i bygge- og 

driftsperioden. Både direkte og indirekte virkninger, som visuell påvirkning og støy, skal 

vurderes.» 

 

7.2 DALEN – HJELMELAND 

 Analyse og verdivurdering – friluftsliv og reiseliv 

Strand og Hjelmeland har et variert landskap, med nærhet til både sjø og fjell, skog og innmark. 

Landskapet er særlig godt egnet for jakt, fiske, turer og annet friluftsliv, og det er registrert flere 

turmuligheter i tilknytning til fjellområdene. Reiseliv og turisme er viktig innen næringslivet for 

begge kommunene.  

 

Heiområdet øst for Jørpeland, Jørpelandsheia, er et regionalt viktig friluftsområde med et rikt 

utviklet turstinett som byr på mange turer av ulik karakter og opplevelse. Innenfor selve 

utredningsområdet ligger Liarvatnet som innfallsport til turer videre innover i Jørpelandsheia. 

Området rundt vatnet er kjent som et populært turområde, med merket turstier til flere av 

fjelltoppene i området rundt.  

 

Rundturen rundt Liarvatnet starter fra parkeringsplassen på Foreneset, og følger god sti på 

nordsiden av vatnet gjennom lauvskog til Terneskaret og videre opp mot Ternefjell. Herfra er det 

vid utsikt nedover Dalen mot Jørpeland og fjordbassenget utenfor. Stien fortsetter på platået høyt 

over Liarvatnet, deretter ned under Solnuten mot østre enden av vatnet, før den fortsetter langs 

sørsiden av vatnet tilbake til parkeringsplassen. Liarvatnet er også mye brukt til bading og 

padling. Turen inngår i Stavanger turistforening sitt turstinett.  

 

Turen til Heiahornet 776 m.o.h. starter ved parkeringsplassen på Foreneset. Stien er krevende 

opp fjellsiden og går gjennom tett skog, før den kommer over tregrensen og til toppen hvor det er 

panoramautsikt videre innover Ryfylkeheiene og utover mot kysten. Stien gir rundturmulighet 

gjennom den frodige Småsilddalen med urskogpreget bjørkeskog og rikt fugleliv. 
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Figur 7-1 Kanoutleie og båtutsettingsplass ved 

Liarvatnet.  

 

Figur 7-2 Turområdet rundt Heiahornet. 

 

I turistforeningen sitt register ligger også turene Reinaknuten – Seilingsmerke, Småtur i 

Ryfylkeheiane og Krokarfjell, med startsted fra vestsiden av Jørpelandsheia. Hjerterunden på 

Jørpeland og Tur rundt Tintusvatnet er også registrert i Stavanger turistforenings turstinett, og 

starter fra sentrum av Jørpeland.    

 

Tysdalsheia er registrert som et viktig og stort frilufts-/turområde uten tilrettelegging. Den 

vestligste delen av friluftsområdet, med Reineknuten og Terneheia ligger innenfor 

utredningsområdet.  

 

Speiderne har leirsted på Foreneset, og i dette området er turstinettet en del av en lysløype. 

Lysløypen gjør området til et populært friluftsområde også på vinterstid. I tilknytning til Liarvatnet 

er det etablert fritidsbebyggelse i den sørlige og østlige enden av vatnet. I den sørlige delen av 

vatnet er det også regulert for utvidelse av hyttefeltet. 

 

Holtaheia er et godt bevart kystlandskap med høyfjellspreg som tilbyr flere turmuligheter. 

Innenfor utredningsområdet ligger flere topper hvor en kan få panoramautsikt over 

Ryfylkebassenget og de høyeste fjelltoppene i indre Ryfylke. Utsiktspunktene Moldhesten og 

Ormakammen er blant de turmålene som er mye besøkt. I denne delen av området ligger også 

Døvik-Hetlelid gamle skuleveg som tar deg med fra bygda Døvik nede ved sjøen og opp i 

heilandskapet og langs Paddevatnet. Både Holtaheia og Døvik-Hetlelid gamle skuleveg inngår i 

Stavanger turistforening sitt turstinett. Innenfor Holtaheia ligger det flere hytter, hvor hyttene 

ovenfor Holtåna ligger innenfor utredningsområdet.  

 

 
Figur 7-3 Et tilrettelagt friområde ved Østrehusvatnet 

i Bjørheimsbygd. 

 

Figur 7-4 Grimsåsen i Holtaheia. 
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I Årdal er det registrert flere viktige friluftsområder. Svadbergvika er et regionalt viktig 

friluftsområde innerst i Årdalsfjorden. Helga-knuten er kartlagt som et viktig nærturområde for 

innbyggerne i Årdal, sammen med rundtur- og toppturmulighetene gjennom godt merket tursti til 

Steinsvikfjellet. Rundtur Steinsvikfjellet i Årdal inngår i Stavanger turistforening sitt turstinett. 

Riskedalsvatnet aust er vurdert som svært viktig friluftsområde med gammel kultursti mellom 

Fister og Årdal. Friluftsområdet Riskedalsvatnet vest er registrert som del av tursti rundt vatnet, 

mens området Riskedal er et svært viktig leke- og rekreasjonsområde for Årdal med tilrettelagt 

badeplass. I nærheten ligger friluftsområdet Sanitas-Årdal, med badeplass og sandvolleyballbane. 

 

 
Figur 7-5 Holtaheia turområde. 

 
Figur 7-6 Badeplasser i ytterkantene av bilde. 

 

Prestavegen-Eggjabø er et viktig nærturområde som er en fortsettelse av kulturstien langs 

østsiden av Riskedalsvatnet.  

 

 
Figur 7-7 Gjerdeklyver over til Prestavegen 

v/Eggjabø. 

 

Figur 7-8 Prestaveien med Eggjabø gård ovenfor. 

 

På Bøen, på nordsiden av Årdalselva ved foten av Svadbergsfjellet, er det registrert område for 

laksefiske. Årdalselva er beskrevet som en perle av en lakseelv, med naturskjønne omgivelser og 

en varierende elv.  Flere av vannene er registrert som fiskevann.  

 

Gjessfjell – Glos ligger øst for Ingvaldstadfjellet og er et område med tursti opp til utsiktspunkt. 

Området er ellers lite tilrettelagt. Friluftsområdet har verdi som registrert.  

 

Paragliding er registrert i området rundt Ingvaldstadfjellet – Hetlandsbygda. 
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Figur 7-9 Glos utsiktspunktet. 

 
Figur 7-10 Registrert område for paragliding.  

 

På nordsiden av Hetlandsvatnet er Loftshei-Lauvåsen registrert som et viktig nærturområde med 

tilrettelagt turløype. Ved østsiden ligger Staurland badeplass med verdi som registrert. 

 

På Staurland ved Hetlandsvatnet er det skiltet tursti til Medåsen, Helgaknuten og Steinsvikfjellet. 

 

 
Figur 7-11 Merket tursti på Staurland. 

 

I turområdet Bjødnabu - Puntsnes inngår en gammel driftevei til Bjødnabu på om lag 9 km. Den 

er et populært nærturområde for innbyggerne i Hjelmeland, og den sørlige delen av drifteveien er 

kartlagt som et svært viktig utfartsområde for skolen. Området rundt Bjødnabu byr på varierte 

naturopplevelser, og det er anlagt lysløype, gapahuk og universelt utformet sti/stisystemer. 

Lysløypen gjør området til et populært friluftsområde på vinterstid. Området er vurdert som svært 

viktig, og ligger inne i Stavanger turistforening sitt turstinett. 

 

Hjelmeland har flere sentrumsnære leke- og rekreasjonsareal i tettstedet Hjelmeland. 

Skoleområdet med tilhørende lekeplass samt parkområdet med badeplass på Sande er 

kategorisert som svært viktige. I tillegg finnes en turveg ved Prestøyra og fiskeområde på 
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Puntsnes. Ved Sandehagen ligger et lite skog- og soppområde. Områdene er lett tilgjengelig og 

blir mye brukt av innbyggerne i Hjelmeland, men også tilreisende.  

 

 
Figur 7-12 Park, bading og camping i Sandebukta på 

Hjelmeland. 

 
Figur 7-13 Fiske i Hjelmelandsvågen. 

 

Hjelmen er med sin karakteristiske form et kjent landemerke i Hjelmeland. Fra kirken i sentrum 

er det tilrettelagt en turløype opp til toppen, hvor det er anlagt friluftscene som samlingspunkt. 

Området er vurdert som svært viktig. Området er internasjonalt kjent på grunn av sine lav-

forekomster.  

 

Nasjonal turistvei Ryfylke strekker seg fra Oanes i Strand kommune til Røldal i Odda kommune, 

hvor en liten del av ruten går gjennom utredningsområdet. Selv om det ikke er noen spesielle 

attraksjoner knyttet opp til Nasjonale turistveier i området, byr veistrekningen gjennom 

tiltaksområdet på varierte landskapsopplevelser av høy kvalitet med mange gode utsiktspunkt. 

Rasteplasser ligger blant annet langs veien, som ved Krågåsen, som gir flott utsikt utover 

Hetlandsbygden.  

 

Årdal gamle kirke er blant de mest interessante renessansekirkene på Vestlandet, og er et 

verdifullt kulturminne i Hjelmeland. Kirken har stor interesse innenfor reiseliv.  

 

 
Figur 7-14 Erland gård nedenfor Ingvaldstadfjellet. 
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Figur 7-15 Geil på Erland gård. 

 
Figur 7-16 Rasteplass ved Krågåsen. 

 

 
Figur 7-17 Vidt utsyn, høy himmel og skiftende lysvirkning gir storslagen landskapsopplevelse. 
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Figur 7-18 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-19 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-20 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-21 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-22 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 

Figur 7-23 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-24 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-25 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-26 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet Dalen - Hjelmeland. 

 

Nr. Attraksjon 

1 Hjelmeland bygdemuseum 

2 Spinneriet 

3 Spa-Hotell Velvære 

4 Hjelmeland Hostel Nøkling 

5 Verdas største jærstol 

6 Sande Fjordferie 

7 Aksel L. Hansen AS 

8 Ryfylkemuseet Vigatunet og frukthistorisk hage 

9 Randøy feriepark 

10 Furetangen Misjonssenter 

11 Årdal gamle kirke 

12  Kyrkjebøen 28 

13 Gravhauger 

14 Erland gård 

 

 Påvirkning og konsekvensvurdering – friluftsliv og reiseliv 

Flere av traséalternativene vil berøre lokalt viktige friluftsområder i varierende grad, men vil i liten 

grad berøre områder direkte som har regional betydning, med unntak av traséalternativ 2.0 fra 

Dalen til Paddevatnet. 

 

I området rundt Liarvatnet er det registrert store friluftsinteresser med turmuligheter rundt vatnet 

og oppover og innover i heia på begge sider av vatnet. Området er i tillegg tilrettelagt med stor 

parkeringsplass på Foreneset. Alt. 2.0 fra Dalen vil i stor grad følge turstien i Jørpelandslia, på 

nordsiden av vatnet, samt oppe på Terneheia og inn i Tysdalsheia friluftsområde. Alternativet vil 
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ligge like i overkant/bakkant av eksisterende hyttefelt, samt regulert men foreløpig ubebygd 

hyttefelt ved vatnet. Påvirkningen på friluftsliv i dette området og konsekvensene vurderes ut fra 

dette som store. I området mellom Nedre Tysdalsvatnet og Paddevatnet er det ikke registrert 

friluftsområder på tilgjengelige nettsider, med unntak av turistforeningens tursti langs nordsiden 

av Paddevatnet. Fra Paddevassåna er det også tursti på sørsiden av Paddevatnet og oppover 

dalen mot Almåsen. Alt. 2.0 vil komme ned denne dalen og krysse Paddevatnet, før alternativet 

treffer eksisterende 50 kV ledning mot nord. Påvirkning og konsekvens for friluftsliv vurderes 

derfor som middels i dette området.  

 

 
Figur 7-27 Alt. 2.0 vil føres langs dagens tursti, i 

bakkant av hytteområde. 

 
Figur 7-28 Alt. 2.0 føres over Paddevatnet som er et 

mye brukt turområde. 

 

Alt. 1.0 og 1.1 fra Dalen til Holta vil ligge i ytterkant av lokale turområder, og vurderes å ha liten 

påvirkning på friluftsliv da alternativene vil følge traseen for dagens kraftledning.  

 

I området sør for Årdalsfjorden er det ikke registrert kartlagte friluftsområder, men området har 

et godt utviklet turstinett som er mye brukt av innbyggerne i Strand. Eksisterende 50 kV 

kraftledning krysser i dag gjennom den vestlige delen av området, hvor turløyper opp mot 

Moldhesten og Ormakammen ligger som del av turområdet Holtaheia. Grad av påvirkning for 

disse områdene vil være avhengig av oppgraderingen i forhold til mastevalg og -plassering. 

Parallellføring langs eksisterende kraftlinje med alt. 1.0, alt. 1.0.1, alt. 1.0.3 samt alt 1.0.2 

vurderes likevel å ha små negative konsekvenser for friluftsliv. Alt. 1.1 fra Holta til 

Grødheimsmyrane vil gå i terrengforsenkningen nedenfor hyttebebyggelsen, men vil ikke bryte 

horisont- eller utsiktslinjer. Over Grødheimsmyrane vil kraftledningen føres inntil Litlehornåsen 

som er et skiltet utsiktspunkt, og vil ligge i utsynsfeltet mot Ryfylkebassenget. Videre legges 

alternativet langs og forholdsvis nært turistforeningens tursti i Holtaheia, før den kobles på 

eksisterende ledning mot øst. Ut fra nevnte og eksisterende kraftledninger i området vurderes 

alternativets påvirkning og konsekvens for friluftsliv som liten-middels. Alt. 1.0 mellom 

Paddevatnet og Sandsåsen vil ikke berøre registrerte frilufts-/turområder og konsekvensene for 

friluftsliv vurderes som små. 
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Figur 7-29 Alt. 1.0.2 og 1.1 føres inn i Holtaheia, 

nedenfor hyttebebyggelsen på Takli. 

 
Figur 7-30 Alt. 1.0.2 og alt. 1.1 vil ses tydelig fra 

Litlehornåsen i Holtaheia. 

 

Alt. 1.2 strekker seg mot Årdal TS og vil krysse turstien som følger den gamle skolevegen mellom 

Døvik og Hetlelid. Langs denne delen av turstien er det i dag ingen tekniske inngrep, og tiltakets 

påvirkning på frilufts- og landskapsopplevelsen vurderes her som middels og konsekvensen som 

middels negativ.  

 

Alt. 1.2 og 1.2.4 vil få store konsekvenser for laksefiske fra Bøen, og konsekvensene for friluftsliv 

og reiseliv vurderes her som middels til store negative for landskapsopplevelsen. 

 

De mange opplevelseskvalitetene rundt Riskedalsvatnet har stor betydning for barns, unges og 

voksnes friluftsliv og rekreasjon i Årdal. Alt. 1.2 foreslås ovenfor en tursti som er verdivurdert 

som registrert, og som er del av tursti rundt Riskedalsvatnet. Traséalternativet vil også få en 

visuell påvirkning på opplevelsen i landskapsrommet, og vurderes å få middels påvirkning og 

konsekvens for friluftslivet rundt vatnet. 

 

Fjellene nord for Årdal byr også på rike friluftsmuligheter som er av stor verdi som nærturområde 

for lokalbefolkningen. Alle traséalternativene på vestsiden av Riskedalsvatnet fra Årdal TS og 

nordover til Vodl vil få mer eller mindre negative konsekvenser på friluftsliv. Tiltakets alt. 2.0 og 

2.1 foreslås et stykke nord for eksisterende 50 kV kraftledning, og vil kunne ha en negativ visuell 

påvirkning på turopplevelsen i området og særlig fra selve Helgaknuten. Påvirkningen på 

friluftsinteressene vurderes som stor, og konsekvensene som store negative.  

 

Videreføring av alt. 1.0 ned mot alt. 1 og 3 til ny Hjelmeland transformatorstasjon vurderes å få 

middels negativ konsekvens i forhold til driftevegen til Bjødnabu som er prioritert som en svært 

viktig turvei for innbyggerne i Hjelmeland. Alt. 1.0 og 1.2 vil også kunne få en visuell fjernvirkning 

på turveien, og konsekvensen for friluftsliv vurderes som middels negativ. For alt. 1.2.10 

vurderes konsekvensene for friluftsliv å bli store, da traseen vil krysse turveien til Bjødnabu to 

steder, og bli svært synlig fra turveien.  

 

Det er flere overnattingsmuligheter i Hjelmeland sentrum, samt Hjelmeland bygdemuseum. 

Linjetraseene innenfor alt. 1.0 vil med et minimum 30 m bredt skogingsbelte være godt synlige 

fra sentrum. Det vurderes at alternativene vil kunne ha liten til middels negativ konsekvens for 

reiselivsinteresser i området.  

 

Flere av linjealternativene ligger i nærheten av veistrekningen Nasjonal turistvei og krysser noen 

steder over. Alternativene vurderes derfor å kunne endre landskapsinntrykk og opplevelsesverdi 

til middels og stor negativ konsekvens for turismen på deler av strekningen. Andre steder langs 

veistrekningen vil påvirkningen for reiseliv være liten. 
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Figur 7-31 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-32 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-33 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-34 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-35 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 

Figur 7-36 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-37 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 
Figur 7-38 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 
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Figur 7-39 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny kraftledning mellom Dalen - Hjelmeland. 

 

 Oppsummerte betraktninger – friluftsliv og reiseliv 

Nedenfor er en enkel sammenstilling av vurderte traseer innenfor utredningsområdet i forhold til 

frilufts- og reiselivsverdi, tiltakets påvirkning på friluftsliv og reiseliv og konsekvensene for 

friluftsliv og reiseliv. En gjør oppmerksom på at oversikten ikke inneholder en summering. 

 

Verdivurdering 

Stor verdi: Områder som brukes ofte/av mange. Områder som er en del av sammenhengende 

grøntområder. Områder som i stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelser.  

Middels verdi: Områder som brukes til friluftsliv og rekreasjon. Områder med 

opplevelseskvaliteter / som er egnet for friluftsliv og rekreasjon. Områder som har og kan ha 

betydning for barns, unges og/eller voksnes friluftsliv og rekreasjon.  

Liten verdi: Områder som er mindre brukt og mindre egnet til friluftsliv og rekreasjon. Områder 

med få eller ingen opplevelseskvaliteter. 

 

Påvirkning og konsekvenser 

Tiltakets påvirkning/omfang på områdets bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelseskvaliteter, 

tilgjengelighet og identitetsskapende betydning. Vurderes i forhold til liten/små, middels eller 

stor. 
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Trasé Strekning Verdi 

friluftsliv 

/reiseliv 

Påvirkning 

på friluftsliv 

/reiseliv 

Konsekvens 

for friluftsliv 

/reiseliv 

 Dalen-Hjelmeland 

1.0 Dalen – Leite Liten Liten Liten 

1.0 Veland – Paddevatnet Middels Liten-Middels Liten 

1.0 Paddevatnet – Staurlandstjørna  Liten Liten Liten 

1.0 Staurlandstjørna – Krågåsen Liten Liten Liten 

1.0 Krågåsen – Nedre Byrkja   Liten Liten Liten 

1.0 Nedre Byrkja – Sandsåsen Liten Liten Liten 

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

1.0 Sandsåsen – Hjelmeland TS alt.2 Middels Stor Stor 

1.0.1 Veland – Litle Velandsåsen Middels Liten Liten 

1.0.2 Litle Velandsåsen – Grødheimsmyrane  Middels Liten Liten 

1.0.3 Holtavatnet – Paddevatnet  Liten Liten Liten 

1.0.4 Paddevatnet – Nessa  Liten Liten Liten 

1.1 Dalen – Holta  Liten Liten Liten 

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

1.1 Krågåsen – Sandsåsen  Liten Liten Liten 

1.1.Y Holta – Holtavatnet Middels Liten Liten-Middels 

1.1.Z Holtavatnet Middels Liten Liten-Middels 

1.2 Paddevatnet – Årdal TS Middels Middels Middels 

1.2 Årdal TS – Vodl  Middels Middels Stor 

1.2 Vodl – Sandsåsen  Liten Liten Middels-Liten 

1.2.1 Kolahaugane – Svadbergfjellet Liten Liten Middels 

1.2.2 Kammen – Årdal TS Middels Middels Middels 

1.2.3 Svadberg – Årdal TS  Liten Liten Liten 

1.2.4 Årdalsåna – Årdal TS  Stor Stor Stor 

1.2.5 Åsen – Krågåsen  Liten Liten Liten 

1.2.6 Vodl – Øvre Byrkja  Middels Middels Middels 

1.2.7 Vodl – Krågåsen  Middels Middels Middels 

1.2.8 Kyrdal – Vodl  Middels Middels Middels 

1.2.9 Melslia – Vodl  Middels Middels Middels 

1.2.10 Gjessfjellvegen – Sandsåsen Stor Stor Stor 

2.0 Dalen – Liarvatnet  Liten Liten Liten 

2.0 Liarvatnet – Nedre Tysdalsvatnet  Stor Stor Stor 

2.0 Nedre Tysdalsvatnet – Paddevatnet  Middels Middels Middels 

2.0 Kyrdal - Staurlandstjørna Stor Stor Stor 

2.1 Melslia – Staurlandstjørna  Stor Stor Stor 

Figur 7-40 Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til friluftsliv og reiseliv. 

 

7.3 NY HJELMELAND TRANSFORMATORSTASJON – FRILUFTSLIV OG REISELIV 

 Analyse og verdivurdering – friluftsliv og reiseliv 

Alternativene til ny transformatorstasjon ligger i den nordlige delen av utredningsområdet. Alle tre 

alternativene til plassering av transformatorstasjoner er lokalisert på Puntsneset, i nærheten av 

rv. 13. Alt. 1 er lokalisert på dyrket mark / beitemark på en flate i skråningen ned mot Puntsnes, 

og ligger tett opptil industriområde. Arealet ligger åpent til og henvender seg mot 

fjordlandskapet. Alt. 2 er foreslått lagt inn i et skogsområde, i en skråning. Det er ikke registrerte 
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friluftsinteresser for alt. 1 eller alt. 2. Arealet ligger tett inntil rv. 13. Alt. 3 ligger på et ubebygd 

areal, men inntil eksisterende næringsbebyggelse. Den gamle drifteveien inn til Bjødnabu strekker 

seg forbi arealet til alt. 3, tett opptil industriområde. 

 

 
Figur 7-41 Alt. 2 til ny Hjelmeland TS. 

 
Figur 7-42 Alt. 1 til ny Hjelmeland TS. 

 

 
Figur 7-43 Alt. 3 til ny Hjelmeland TS. 
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Figur 7-44 Friluftsliv- og reiselivsinteresser i tilknytning til utredningsområdet.  

 

 Påvirkning og konsekvensvurdering – friluftsliv og reiseliv 

Hverken alt. 1 eller 2 vil ha noen direkte påvirkning på frilufts- eller reiselivsinteresser i området, 

og konsekvensene vurderes som små. Alt. 3 vurderes å få middels konsekvenser for friluftsliv ut 

fra nærheten til gammel driftevei. I forhold til friluftsliv vil valg av GIS-anlegg kunne dempe den 

negative påvirkningen. 
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Figur 7-45 Konsekvenser for friluftsliv og reiseliv ved ny Hjelmeland transformatorstasjon.  

 

 Oppsummerte betraktninger – friluftsliv og reiseliv 

Nedenfor er en enkel sammenstilling for alternativene for lokalisering av transformatorstasjoner i 

utredningsområdet når det gjelder områdenes friluftslivsverdi, grad av påvirkning på friluftsliv og 

konsekvens av foreslåtte traséalternativ. Det gjøres oppmerksom på at oversikten ikke inneholder 

en summering. 

 

Verdivurdering 

Stor verdi: Områder som brukes ofte/av mange. Områder som er en del av sammenhengende 

grøntområder. Områder som i stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelser.  

Middels verdi: Områder som brukes til friluftsliv og rekreasjon. Områder med 

opplevelseskvaliteter/som er egnet for friluftsliv og rekreasjon. Områder som har og kan ha 

betydning for barns, unges og/eller voksnes friluftsliv og rekreasjon.  

Liten verdi: Områder som er mindre brukt og mindre egnet til friluftsliv og rekreasjon. Områder 

med få eller ingen opplevelseskvaliteter. 

 

Påvirkning og konsekvenser 

Tiltakets påvirkning på områdets bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelseskvaliteter, 

tilgjengelighet og identitetsskapende betydning vurderes i forhold til liten/små, middels eller stor. 

 

Transformatorstasjon 

Hjelmeland 

Verdi friluftsliv 

/reiseliv 

Påvirkning på 

friluftsliv/reiseliv 

Konsekvens for 

friluftsliv/reiseliv 

Alt. 1  Liten Liten Liten 

Alt. 2 Liten Liten Liten 

Alt. 3 Middels Middels Middels 

Figur 7-46 Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens i forhold til friluftsliv og reiseliv. 
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8. KONKLUSJON 

Ny kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland vil i den østlige delen av utredningsområdet visuelt 

sett bryte opp et åpent, helhetlig og sammenhengende landskapsområde. Konsekvensene for 

landskapet vurderes ut fra dette som store negative. Konsekvensene ved parallellføring langs 

eksisterende 50 kV kraftledning i den vestlige delen av utredningsområdet er satt til liten og 

middels negativ.  

 

I forhold til friluftsliv og reiseliv vil fremføring av ny kraftledning få negativ visuell virkning på 

turopplevelsen fra rekreasjonsområdene rundt Liarvatnet, i Jørpelandsheia, Holtaheia, 

Steinsvigfjellet og Børkjeheia/Sandsåsen. I disse områdene er et stort rutenett av turstier 

karakteristiske element i utredningsområdet sin karakter. Med bakgrunn i de godt tilrettelagte 

turtilbudene i heiområdene er de midtre og østlige traséalternativene vurdert å få middels og 

store negative konsekvenser for friluftsliv og reiseliv. De vestlige alternativene, som i stor grad 

følger eksisterende 50 kV ledning, er vurdert å få små konsekvenser. 

 

Ut fra en samlet vurdering fremstår både alt. 1.2, alt.1.2.10, alt. 2.0 og alt. 2.1 som løsninger 

som vil medføre store negative konsekvenser for landskapsbilde og friluftsliv. Alt. 1.0 og alt. 1.1 

er forslag til løsningsalternativer som samlet sett fremstår som alternativ med lavest konfliktnivå i 

forhold til landskap, friluftsliv og reiseliv.  

 

I vurderingen av ny transformatorstasjon på Hjelmeland er alt. 1 og alt. 2 vurdert å få middels 

negative konsekvenser for landskap og små konsekvenser for friluftsliv/reiseliv. Alt. 3 er vurdert å 

få små negative konsekvenser for landskap, og middels konsekvenser i forhold til 

friluftsliv/reiseliv. 
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