
Ny 132kV linje Opstad-Håland 
Grunneiermøte før oppstart av byggearbeider
9. mars 2022



Agenda:
-Presentasjon av ansvarlige for prosjektet 
-Status i prosjektet Bjerkreim-Kartavoll-Opstad-Håland-Vagle
-Kort om miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) 
-Hvordan utføres arbeidet v/ entreprenør Eviny Solutions AS• 
-Kontaktpersoner 
-Spørsmål og svar



Tilstede:

Byggherre Lnett
Prosjektleder: Viggo Kristoffersen
Kommunikasjonsrådgiver: Margrethe Vika

Eviny Solutions AS
Prosjekteringsleder: William Edland
Anleggsleder: Kjartan Kallekleiv



Næringsliv, landbruk og 
private på Jæren har behov for 
større kapasitet og økt
foryningssikkerhet i Elnettet
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Status og framdrift
• Linje Bjerkreim-Kartavoll: ferdig 2018

• Linje Kartavoll-Opstad: ferdig 2020

• Ny Transformatorstasjon på Opstad: ferdig 2020

• Linje Opstad-Håland: planlagt ferdig april 2023

• Forbindelse Håland-Vagle: planlagt ferdig ca 2025



Historikk
Dette har skjedd:

• MTA-plan for bygging av ny kraftledning godkjent av NVE januar 2022

• Rive eksisterende 50 kV-linje mellom Opstad og Holen oppstart august 2021

• MTA-plan for riving av linje godkjent juni 2021

• MTA-plan for ny transformatorstasjon godkjent 2021

• NVE ga konsesjon desember 2020

• NVE sendte tilleggsøknad ut på høring, 06. april 2020

• Tilleggssøknad Grødem-Rindå sendt mars 2020

• NVE arrangerte åpent møte 10. april 2019

• Konsesjonssøknad sendt februar 2019

• Utført undersøkelser til fagrapporter, høst 2016 og høst 2017

• Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016

• Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016

• Åpne møter i forbindelse med melding, september 2016

• NVE sendte melding på høring, 18. august 2016

• Melding sendt til NVE, juli 2016



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



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



Hva skal bygges?

Opstad-Håland

Traselengde 9,5km

Mastehøyde 16-29 m

Mastehøyde snitt 22 m

Rettighetsbelte 30m

Min. linjehøyde over mark 10m



Avbøtende tiltak

Landbruk: 

• Master plassert mest mulig i eiendomsgrenser, 
utmark og vegkanter, men noen få master i dyrket 
mark.

• Entreprenør konfererer med grunneier for å finne 
best mulig løsning før han trer inn på eiendommen.

• Skyting av alle lineskjøter er utsatt til oktober slik at 
beitedyr er innendørs.

Kulturminner, fuglereir mm: 

• Merkes i byggeperioden for å unngå skader

Spesielle krav: 

• Forbud mot dieselfylling i nedslagsfeltet til Hå-åna

Fugl:  

• Monterer fugleavvisere på topplinje



Eviny Solutions AS

• Etablert 1/1 2016

• Het tidligere BKK Enotek

• Hovedkontor i Bergen

• Avdelingskontor i Ålesund, Volda, Førde, Leirvik, Sløvåg 

• Regional aktør på drift, vedlikehold og beredskap 

• Nasjonal aktør på prosjekt

• Omsetning i 2020 ca. 500 MNOK

• ISO sertifisert innen 9001, 14001 og 45001

• 250 ansatte - 185 montører, 50 ingeniører



Fremdrift – Eviny Solutions

• Oppstart av fysiske arbeider: 03.04.2022

• Grunnarbeid -> mastereising -> strekking

• Grunnarbeid utføres av:

• Fjellbygg AS

• Rørheim Maskin AS

• Støyende aktiviteter:

• Helikopter

• Sprenging

• Kontaktperson: Kjartan Kallekleiv, tlf: 975 30 043




