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 Sammendrag 

Lnett har fått konsesjon til å bygge følgende elektrisk anlegg i Sandnes og Time kommune, Rogaland. En 

beskrivelse av tiltakene gis i kap.3 av denne MTA-planen. 

• To nye 132 kV luftledninger mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjon 

• To nye 132 kV kabler mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjon  

• Utvidelse av dagens Vagle transformatorstasjon 

Etter meddelt anleggskonsesjon datert 20. april 2022 har Lnett utarbeidet en mindre endringssøknad for 

Vagle transformatorstasjon. Her er det søkt om å utvide det nye stasjonstilbygget med ytterligere to 

trafoceller. Dette medfører at tilbyggets grunnflate øker fra ca. 1 585 m2 til ca. 1940 m2. Endringen er forelagt 

grunneier, Sandnes kommune, som har gitt en positiv forhåndsuttalelse til saken. Lnett ber derfor om at 

denne MTA-planen behandles samtidig som nevnte endringssøknad. Bortsett fra kapittel 2.1 beskriver 

denne MTA-planen stasjonsløsningen som nå inngår i endringssøknaden.  

Lnett har utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for å sikre at konsesjonspålagte areal- 

og miljøkrav blir ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Denne MTA-planen beskriver arealdisponering og 

hensyn som skal tas under anleggsarbeid. 

Denne MTA-planen gjelder arbeid knyttet til utvidelse av Vagle transformatorstasjon. En egen MTA-plan 

utarbeides for arbeid knyttet til nye 132 kV luftledninger og kabler. 

MTA-planen er et konsesjonsvilkår og er utarbeidet i tråd med NVE sin veileder for MTA-planer (januar 

2020). Samtidig, skal MTA-planen benyttes som et praktisk dokument for å følge opp utførende 

entreprenøren i anleggsfase. Denne MTA-planen er bygd opp for å kunne svare ut begge disse formålene. 

MTA-planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart, og skal være et styrende dokument gjennom 

anleggsfasen.  

Det er Norconsult AS som har utarbeidet MTA-planen på oppdrag fra Lnett.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Lnett planlegger to nye luftledninger mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjon, to nye kabler 

mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjon og utvidelse av eksisterende Vagle 

transformatorstasjon (se Figur 1-1). Disse tiltakene er en del av arbeid med utbygging av 

transmisjons- og regionalnett i området. Tiltakene berører Sandnes og Time kommune, Rogaland 

fylke. 

NVE meddelt anleggskonsesjon til Lnett den 20.04.2022. Konsesjonsvedtaket inneholder vilkår om 

utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan). Dette dokumentet svarer ut vilkåret. 

Se kap.2.1 for mer informasjon om anleggskonsesjon.  

Denne MTA-planen gjelder for arbeid knyttet til utvidelse av Vagle transformatorstasjon. En egen 

MTA-plan er utarbeidet for arbeid knyttet til den nye 132 kV forbindelse mellom Fagrafjell-Vagle-

Stokkeland [1]. Grensesnitt mellom de to MTA-planene er ved endemastene for de to luftledningene, 

og innføringspunkt for kabelanlegg. 

En detaljert beskrivelse av tiltakene i denne MTA-planen gis i kap.3. 

 

Figur 1-1. Oversiktskart 
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1.2 Formål med MTA-planen 

MTA-planen er en detaljplan som skal sikre at konsesjonspålagte areal- og miljøkrav blir ivaretatt ved 

bygging og drift av anlegget. Planen skal følge konkretisere den overordnet arealdisponering som er 

fastsatt i konsesjonen, og skal brukes aktivt i oppfølging av utførende entreprenør(er) for å sikre at 

disse hensynene ivaretas. Videre beskriver MTA-planen hvilke tiltak som skal gjennomføres for å 

redusere negative virkninger for omgivelser og ytre miljø til et minimum. 

Lnett er som konsesjonær ansvarlig for at MTA-planen implementeres og følges. Lnett stiller 

spesifikke krav i kontraktene med utførende entreprenør for å sikre at krav og føringer i MTA-planen 

ivaretas. Lnett har ansvar for å følge opp konsesjonskrav og restriksjoner i driftsfasen, se kap.5. 

1.3 Oppbygging av MTA 

MTA-planen er strukturert for å kunne svare ut krav i konsesjonsvedtak, samt føringer i NVE sin 

veileder for MTA-planer. Samtidig er det viktig at MTA-planen kan brukes i kontraktsoppfølging med 

utførende entreprenør(er) for å sikre at konsesjons-, miljø- og arealkrav ivaretas.  

Som følger av dette, er ulike deler av denne MTA-planen mer relevant for ulike brukergrupper enn 

andre. 

1.4 Miljø- og bærekraftsmål 

Lnett har som mål at anleggsarbeid skal gjennomføres 

med minst mulig ulempe for miljø og omgivelsene. I 

forbindelse med detaljprosjektering og utarbeidelse av 

MTA-planen, ble det fastsatt fem bærekraftsmål for 

prosjektet (se til høyre). Aktuelle tiltak for å ivareta disse 

målene har blitt vurdert. 

Det er allerede i tidlig fase tatt flere beslutninger knyttet 

til bærekraftig utvikling. Bl.a. er det besluttet å benytte 

et alternativ til SF6-gass i anlegget. 

 

 

 

Følgende nøkkelpunkter har blitt vurdert i forbindelse med detaljprosjektering og MTA-planen (se en 

nærmere beskrivelse av teknisk prosjektering og anleggsplanlegging i kap.4.3 og 4.4). 

• Tilrettelegge Vagle transformatorstasjon for fremtidige avganger 

• Prosjektert løsning har blitt optimalisert for å redusere materialbruk, klimagassutslipp og 

arealbruk 

• Prosjektert løsning og anleggsplan for å redusere ulempe for naturmiljø og omgivelsene 

• Reduserer behov for bruk, opparbeidelse og opprusting av veier og riggplasser 

Bærekraftsmålene vil også videreføres inn i anskaffelsesprosess bl.a. for å sikre krav til materialer, 

resirkulering osv. 

• Robuste og fleksible løsninger som tåler 
fremtiden 

• Bevarer og forbedrer naturmiljø 

• Gir en forsvarlig og langsiktig forvaltning 
av ressurser og arealer 

• Reduserer klimagassutslipp gjennom 
planlegging, effektivisering og 
materialvalg 

• Tilrettelegge for medvirkning av berørte 
parter og et sosialt ansvar 
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1.5 Anleggseier 

Tiltaket omfattet av denne MTA-planen vil eies og drives av Lnett AS. 

Lnett er et selvstendig selskap i Lyse-konsernet, hvor 

100 % av aksjene eies av Lyse AS. Lyse AS eies av 

14 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har ansvaret for 

koordinering av kraftsystemplanleggingen i Sør-

Rogaland. Selskapet har ca. 350 medarbeidere, 

omtrent 160.000 nettkunder, distribusjonsnett i ni 

kommuner og eier og drifter store deler av 

regionalnettet i Sør-Rogaland. 

Lnett AS 

Gamle Ålgårdsveien 80 

4325 Sandnes 

 

Sentralbord: 51 90 80 79 

Organisasjonsnr: 980 038 408 

 

Prosjektleder utbyggingsprosjekt: Jan-Terje 

Larsen (janterje.larsen@lyse.no) 

  

1.6 Fremdriftsplan 

Arbeid planlegges igangsatt tidlig 2023, med forventet idriftsettelse andre kvartal 2024. 

Fremdriftsplanen gir en indikasjon over planlagt fremdrift, men vil kunne endre seg i løpet av 

prosjektet. Fremdriftsplanen forutsetter at MTA-planen godkjennes innen desember 2022.  

 

mailto:janterje.larsen@lyse.no


Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

 
  
Oppdragsnr.: 52109416   Dokumentnr.: MTA0077   Versjon:  

  

2022-06-30  |  Side 9 av 32 x:\nor\oppdrag\begrenset\521\09\52109416\4 resultatdokumenter\48 mta\vagle ts\mta0077 mta vagle ts ve03.docx 

 

2 Tillatelse og vilkår 

2.1 Anleggskonsesjon  

Lnett søkte april 2018 om konsesjon for to nye 132 kV forbindelser mellom Fagrafjell-Vagle-

Stokkeland samt utvidelse av Valge transformatorstasjon [2]. Videre ble det sendt to tilleggssøknader 

i september 2021 og februar 2022 [3] [4].  

NVE meddelt anleggskonsesjon den 20.04.2022 (referanse NVE 201834091-921). Konsesjonen gir 

Lnett rett til å bygge om og drive følgende elektriske anlegg (se kap.3 for mer informasjon over 

tiltakene):  

• Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 

• Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 50 kV og 132 kV 

• To 132 kV reaktorer, hver på 100 Ω 

• To 50 kV spoler, hver med ytelse 15 – 150 A 

• Nødvendig høyspenningsanlegg 

• Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 9 100 m2 

• En bygningsflate på ca. 1 585 m2 og mønehøgde ca. 10 meter, inkludert 5 stk. trafoceller.  

• Rett til å utvide ca. 230 meter lang permanent adkomstvei fra fylkesvei 505 og til Vagle stasjon. 

Veibredden skal være ca. 6 meter.  

2.2 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen stiller en rekke krav til konsesjonæren. Krav og vilkår som vurderes relevante i 

forhold til bygging av anlegget og MTA-planen er listet opp i Tabell 2-1 sammen med kapitel i MTA-

planen hvor vilkårene besvares. 

Tabell 2-1 Relevante vilkår i anleggskonsesjonen 

Konsesjonsvilkår 
Relevant kapittel i 

MTA-planen 

Konsesjonen gjelder inntil 19. april 2052.  

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 
fem år fra endelig konsesjon. 

 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det 
søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet. 

 

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- 
og anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før 
anleggsstart. 

Dette dokumentet 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, 
transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer. 

Kap. 5.2 

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, 
transport- og anleggsplanen blir godkjent. 

Kap. 4.5 

Hvordan spredning av fremmede arter skal unngås Kap. 6.4 og 6.6  

 
1 Oppdateres når nytt konsesjonsvedtak foreligger. 
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Anleggsarbeid skal ikke foregå på eller ved dyrka mark på i hekkeperioden for vipe, fra og 
med april til og med juni. 

Kap. 4.7 

 

2.3 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan 

I forbindelse med detaljprosjektering er det gjort følgende mindre justeringer til konsesjonsgitt løsning. 

• Omlegging traktorvei ved Vagle transformatorstasjon. Utvidelse av Vagle 

transformatorstasjon vil føre til en utvidelse av stasjonstomten. Eksisterende traktorvei forbi 

transformatorstasjonen vil ligger delvis innenfor det fremtidige stasjonsgjerdet. Lnett har sett på 

mulighet for å legge om traktorveien, og planlegger opprusting av en gjengrodd traktorvei over 

beitearealet sør for transformatorstasjonen. Omlagt traktorvei vil rustes opp til samme standard 

som eksisterende traktorvei forbi transformatorstasjonen. Omlegging av traktorveien vises i Figur 

2-1. Sandnes kommune er grunneier og vil stå som eier av den omlagte traktorveien. Lnett har i 

forarbeidene til denne planen hatt dialog med kommune, som er positive til løsningen og vil sørge 

for at nødvendige tillatelser (landbruksloven) til den nye traktorveien kommer på plass.  

 

Figur 2-1. Oversikt over omlegging av traktorvei forbi Vagle transformatorstasjon 

• Ny riggplass / mulig ny utfartsparkering. Lnett har vært i dialog med Sandnes kommune om å 

benytte deler av overskuddsmassene til etablering av en ny utfartsparkering vest for 

transformatorstasjonen. Sandnes kommune har konkrete planer om etablering av et frisbeegolf-

anlegg i dette området. En parkeringsplass vil dermed være i tråd med kommunen sine planer i 

området, samt legger bedre til rette for utfartsparkering ifm. stinett i området.  

Lnett vurderer at gjenbruk av overskuddsmasse til et samfunnsnyttig formål vil være et bra 

bærekraftstiltak. Sandnes kommune vil være ansvarlig for å fremskaffe en offentlig tillatelse 

gjennom kommunalt planverk. Kommunen vil også stå som ansvarlig oppfølging av denne 

tillatelsen. 
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Dersom det etableres en parkeringsplass, vil Lnett benytte dette som riggplass i forbindelse med 

anleggsarbeid. Endelig geografisk utstrekning av en parkeringsplass er ikke bestemt, men et 

aktuelt område for riggplass er tegnet inn i arealbrukskart som en mulig riggplass (riggplass 

R02b). 

Dersom en tillatelse ikke foreligger tidsnok til anleggsarbeid, vil massene kjøres bort fra anlegg 

som opprinnelig planlagt. 

2.4 Krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lnett har kartlagt behov for tillatelse og avklaringer etter annet lovverk. En oppsummering av status 

gis i Tabell 2-2. Evt. behov for ytterlige avklaringer etter annet lovverk vil avklares med ansvarlig 

myndighet fortløpende.  

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

Lovverk Tillatelse / krav Kommentar  

Kulturminneloven Utførelse av §9-
registrering 

§9-registreringen ble utført i 2018, og resultatene er 
innarbeidet i MTA-planen. 

Vegloven Skiltplan Utførende entreprenør skal avklare/innhente nødvendig 
skiltplan for arbeid som berører offentlig vei.  

Midlertidig bruksendring 
avkjøring offentlig vei 

Utførende entreprenør skal avklare/innhente nødvendig 
tillatelse for midlertidig bruksendring av avkjøring fra offentlig 
vei fra veieieren. 

Jernbaneloven Tillatelse for kryssing og 
nærføring av jernbane 

Lnett vil innhente nødvendige tillatelse fra BaneNor for 
oppgradering av adkomstvei over jernbanen, samt midlertidig 
anleggsarealer i nærhet til jernbanen.  

Forurensningsloven Utslippstillatelse Utførende entreprenør skal, på vegne av Lnett, innhente evt. 
utslippstillatelse ifm permanent anlegg. Utførende entreprenør 
skal også avklare evt. behov for utslippstillatelse ifm 
anleggsarbeid. 

Landbruksloven Omlegging av traktorvei 
som følge av utvidet 
stasjonsareal 

Sandes kommune vil skaffe nødvendige tillatelser til den 
omlagte traktorveien.  

 

2.5 Privatrettslige forhold 

Lnett vil alltid forsøke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere. Dersom det mot formodning 

ikke lykkes, vil Lnett benytte seg av ekspropriasjonsvedtaket til å sikre nødvendig tilkomst og 

rettigheter. Lnett har også bedt om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter 

oreigningslovens §25 slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 

Grunneierkontakten har hovedansvar for all direkte kontakt med berørte grunneiere og skal til enhver 

tid holdes oppdatert vedrørende eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere. Lnett er 

ansvarlig for alle avtaler og formelle kontakter med grunneiere og rettighetshavere.  
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3 Tiltaksbeskrivelse 

3.1 Utvidelse av Vagle transformatorstasjon 

Lnett planlegger å utvide dagens Vagle transformatorstasjon mot vest. Følgende avsnitt beskriver 

tiltakene. 

Tomte-
opparbeidelse 

Opparbeidet / planert stasjonstomt vil utvides fra ca. 3,1 daa til 5,2 daa, 
inkludert planert uteareal og stasjonsbygninger. Etter utvidelsen vil 
opparbeidet tomt består av ca. 3,4 daa planert uteareal og ca. 1,8 daa 
bygninger. Opparbeidet uteareal vil asfalteres.  

Tomteopparbeidelse vil kreve utgraving av morenemasser vest for dagens 
stasjon. I utgangspunktet planlegges massene bortkjørt fra anlegget. 
Foreløpig anslag er behov for bortkjøring av ca. 10 000 m3 
overskuddsmasse og tilkjøring av ca. 5 000 m3 masse til 
tomteopparbeidelse. Lnett er i dialog med Sandnes kommune om mulighet 
for at deler av overskuddsmasse kan benyttes til opparbeidelse av en 
parkeringsplass vest for transformatorstasjon (se kap.2.3 for diskusjon om 
evt. gjenbruk av masser til offentlig parkeringsplass). 

Utgravde område vil avsluttes med jordskråninger mot planert stasjonsareal. 
Dersom grunnforhold tilsier det, vil det kunne vurderes bruk av støttemur i 
naturstein eller betong for å redusere omfang av jordskråninger. Mot sør vil 
det være behov å fylle ut tilstrekkelig areal for å kunne etablere 
stasjonsgjerdet og planert stasjonstomt. 

Vedlegg 2 viser plantegninger og vedlegg 4 viser modellbilder over 
transformatorstasjonen.  

Stasjonsgjerde Eksisterende stasjonsgjerde vil forlenges rundt det utvidede anlegget. I 
tillegg, ønsker Lnett at endemastene for luftledninger skal, så langt som 
mulig, ligger innenfor stasjonsgjerdet. På grunn av dette utvides 
stasjonsgjerdet mot øst slik endemastene til de to nye 132 kV ledninger fra 
Fagrafjell ligger innenfor stasjonsgjerdet. Stasjonsgjerde utvides også mot 
sørvest for endemast til en fremtidig ledning mot Håland. Langs yttergrensen 
av stasjonsgjerdet etableres et vegetasjonsfritt belte på noen meter.  

Det inngjerdede arealet vil økes fra ca. 4,1 daa til ca. 8,7 daa (tilsvarende ny 
eiendomsgrense). 

Stasjonsbygning Stasjonsbygg etableres som en forlengelse av eksisterende bygg. Det er gitt 
konsesjon til en utvidet stasjon med en bygningsflate på ca. 1 585 m2 og 
mønehøgde ca. 10 meter. Byggene etableres i betong. 

Fasadetegninger og utforming av stasjonsbygning vises i vedlegg 2. 

Fasade på stasjonsbygning vil avsluttes med malt betong. Det vil benyttes 
samme gulfarge som eksisterende bygg slik det nye bygget harmoniseres 
best mulig med eksisterende. I tillegg til gesimsdetaljer tilpasses 
eksisterende utrykk. 
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Porter og dører vil være malt i farger tilpasset dagens uttrykk på 
eksisterende stasjon. 

Det vil installere elektriske anlegg i tråd med meddelt anleggskonsesjon. 

Eiendomsgrense Det er gitt ekspropriasjonstillatelse til å utvide dagens tomt. Ny 
tomtestørrelse vil bli lik nytt inngjerdet areal, 9 daa. Lnett er i dialog med 
grunneieren om detaljene rundt endelig eiendomsgrenser. Foreløpig 
eiendomsgrense vises på arealbrukskartet og innebærer erverv av ca. 4,5 
daa.  

Omlegging 
traktorvei 

Som omtalt i kap.2.3, vil eksisterende traktorvei forbi transformatorstasjonen 
legges om. Omlagt traktorvei vil følge eksisterende traktorvei over beiteareal 
sør for transformatorstasjonen. Den vil opprustes slik det har tilsvarende 
standard som dagens traktorvei.  

Utbedring av 
adkomstvei 

Veien fra Fv505 består i dag av en grusvei på ca. 3,5 – 4,0 m bredde. Veien 
vil utbedres for å sikre tilstrekkelig standard for transport i anleggs- og 
driftsfasen. Den utbedret veien vil være 6 m bred med grøfter i tillegg, og vil 
ha asfaltdekke.  

3.2 Transport og riggareal 

Adkomst til stasjonstomt vil være via grusvei fra Fv505 (se omtale om utbedring av denne veien i 

kap.3.1. 

Riggplasser er arealer avsatt til lagring, parkering, anleggsbrakker og andre anleggsrelaterte 

aktiviteter. Riggplasser som kan disponeres vises på vedlagte arealbrukskart. Følgende riggplasser 

er tilgjengelig i forbindelse med arbeid med Vagle transformatorstasjon. 

Tabell 3-1. Oversikt over riggplasser 

Riggplass Disponibelt areal (m2) Kommentarer / begrensninger 

R01 Ca. 3.500 m2 Hovedriggplass 

R02a Ca. 1.000 m2 Reserveareal. Evt. behov for å disponere arealet må avtales med 

byggherren.  

R02b Avklares senere Reserveareal / mulig riggplass. Riggplass kun tilgjengelig dersom det 

opparbeides parkeringsplass (se diskusjon i kap.3.1). Riggplassen ligger 

inn som en opsjon for utførende entreprenør. Disponibelt areal avklares 

senere, men anslått til ca. 1.500 m2. 

   

3.3 Inngrepsgrenser  

Inngrepsgrensene for prosjektet vises på vedlagt arealbrukskart, og innebærer stasjonstomt, 

adkomstveier og riggplasser. 
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4 Forarbeid  

Etter at konsesjonssøknadene ble sendt til NVE for behandling, har Lnett jobbet med 

detaljprosjektering av anlegget. I forbindelse med detaljprosjektering og utarbeidelse av MTA-planen, 

er det gjort et forarbeid. Dette kapitelet redegjør for medvirkningsprosess (kap.4.1), 

kunnskapsgrunnlaget (kap.4.2), anleggsplanlegging og teknisk prosjektering (kap.4.3 og 4.4) og 

forhold som er vurdert på bakgrunn og anleggskonsesjon og høringsuttalelser i 

konsesjonsprosessen (kap.4.4). 

4.1 Medvirkning 

I henhold til konsesjonsvedtak [5] og MTA-veileder [6], skal MTA-planen utarbeides i kontakt med 

aktuelle kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. Tabell 4-1 oppsummerer hvilken kontakt 

Lnett har hatt i forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen.  

Tabell 4-1. Oversikt over involvering ved utarbeidelse av MTA-plan 

Interessent Type involvering Dato Kommentar 

Rogaland fylkeskommune Fysisk møte 05/04/22 
Det ble mottatt gode innspill knyttet til praktiske 

forhold og hensyn under anleggsgjennomføring. 

Tilbakemeldingen har blitt benyttet i utarbeidelse av 

MTA-planen og hvilke krav som stilles til arbeidet. 

Statsforvalter i Rogaland Digitalt møte 06/04/22 

Sandnes kommune Digitalt møte  05/04/22 

BaneNor Digitalt møte  31/1121 

og 

02/02/22 

Avklaringer om innhold og krav til søknad etter 

jernbaneloven. 

Statskog Digitalt møte 19/05/22 Gjennomgang av konsesjonsvedtak og utkast til 

MTA-plan. 

Grunneiere og 

interessenter 

Informasjonsskriv Mai 

2022 

Orientert om vedtak om anleggskonsesjon og 

mottatt utkast til MTA-plan (lagt ut på Lnett sine 

nettsider).  

 

4.2 Kunnskapsgrunnlag 

Grunnlagsinformasjon til MTA-planen er innhentet fra følgende: 

• Anleggskonsesjon og bakgrunnsdokumenter i saken, inkludert mottatte høringsinnspill. 

• Konsesjonssøknad og konsekvensutredning / fagutredninger 

• Offentlige databaser og plandokumenter 

• Dialog med berørte myndigheter og grunneiere 

Gjennom arbeidet med MTA-planen er tiltakshaver pålagt å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i tråd 

med de alminnelige utredningskravene i forvaltningsloven §17, naturmangfoldloven §8 og forskrift 

om konsekvensutredning §28. Det er foretatt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget innenfor 

tiltaksområdet vinter 2021/2022. Det er foretatt et søk i relevante offentlige databaser som bl.a. 
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Naturbase, artskart, kulturminnesøk og grunnforurensningsdatabasen. Lnett konkluderer med at det 

ikke har tilkommet ny dokumentert kunnskap som berører prosjektet.  

 

4.3 Anleggsplanlegging 

I forbindelse med detaljprosjektering, er det foretatt en detaljert anleggsplanlegging. Dette danner 

grunnlag for MTA-planen og arealbrukskartet.  

Adkomst til stasjonstomten er via grusvei fra Fv505 og den krever utbedring for å kunne tåle planlagt 

bruk i anleggsfasen. 

Det er kartlagt tre aktuelle riggplasser i tilknytning til stasjonsprosjektet. Lnett ønsker å redusere 

riggareal, og har konkludert at en av plassene egner seg som hovedriggplass. De to øvrige 

riggplassene legges inn i MTA-planen som reservearealer og utførende entreprenør må avtale evt. 

bruk av disse med Lnett. 

Videre, for å sikre kun nødvendig opparbeidelse av riggarealer, er det entreprenøren selv som 

bestemmer hvor mye av avsatte arealer som faktisk trengs til riggplass. Dette erfaringsmessig vil 

kunne redusere areal som opparbeides. 

4.4 Teknisk prosjektering 

Det foreligger muligheter gjennom detaljprosjektering å redusere visuelle virkninger, materialbruk og 

klimagassutslipp. Følgende veiledende prinsipper har blitt benyttet i detaljprosjektering. 

• Det ble tidlig besluttet at utforming av bygningsutvidelse skulle ta utgangspunkt i eksisterende 

bygning slik den ny bygning harmoniserer mest mulig med eksisterende bygningsmasse. 

• Utvidelse av Vagle transformatorstasjon har tatt hensyn til både planlagte og fremtidige 

ledningsavganger slik det er fremtidsrettet.  

• Det ble igangsatt diskusjoner med Sandnes kommune om samfunnsnyttig bruk av 

overskuddsmasse til en ny utfartsparkering ved transformatorstasjonen. 

• Det har blitt valgt enkelte materialer med lavere klimagassintensitet (f.eks lavkarbon betong og 

resirkultert stål). Disse vil forankres i anskaffelsesprosessen 

4.5 Kulturminner  

Rogaland fylkeskommune utførte den 24/09/2018 – 16/10/2018 arkeologiske registreringer i 

prosjektområdet ihht §9 kulturminneloven. Rapporten fra de arkeologiske registreringene ble 

oversendt Lnett den 13/12/2018 [7]. Det ble registrert et nytt automatisk fredet kulturminner nord for 

Figgjoelva (rydningsrøysfelt), og dette er tatt inn i MTA-planen. 

Det finnes mange fredede kulturminner i prosjektområdet, og i forbindelse med utarbeidelse av MTA-

planen er det gjort en vurdering om hvorvidt anleggsarbeid kan komme i konflikt med disse. 

Utvidelse av Vagle transformatorstasjon, og tilhørende arbeid med veier, vil ikke komme i konflikt 

med kjente kulturminner. 
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4.6 Hensyn til Ålgårdsbane 

Lnett holdte et møte med BaneNor 30.november 2021 for å gjennomgå prosjektet. Partene ble enig 

om å jobbe sammen for å finne løsninger for de konfliktene som ble kartlagt. Prosjektet ble 

gjennomgått. Enighet om at det ville være mulig å finne løsninger for de konfliktene som var 

avdekket. Lnett må sammen med BaneNor detaljere tiltakene og søke om tillatelse til disse. 

4.7 Hekkende vipe 

For å redusere negative virkninger på vipe har NVE stille vilkår om at det ikke gjennomføres 

anleggsarbeid på eller ved dyrka mark mellom 1. april og 30. juni. NVE viser til høringsinnspill fra 

Statsforvalteren i Rogaland. Områdene nord for Vagle transformatorstasjon er registrert som dyrka 

mark.  

Lnett har i forarbeidene til denne planen hatt kontakt med Statsforvalteren for å drøfte denne 

problemstillingen. Statsforvalteren opplyser (viltforvalter Bjørn Mo) at de ikke er kjent at det har vært 

registrert hekking i dette området. Siste kartlegging av hekkende vipe i regionen ble utført i 2020.  

Lnett har på bakgrunn av dette vurdert at det ikke vil være hensiktsmessig å etablere en 

tidsrestriksjon knyttet til anleggsarbeidene ved Vagle transformatorstasjon. Dersom man observerer 

hekkeaktivitet i umiddelbar nærhet (< 500 meter) til anleggsområdene våren 2023 vil Lnett drøfte 

behovet for tiltak i samråd med Statsforvalteren og NVE.  

En sårbarhetssone på 500 meter er valgt på bakgrunn av «Anbefalte hensynssoner for sårbare arter 

av fugl» [8]. 
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5 Internkontroll og miljøstyring 

 

5.1 Miljømål  

I Lnett sine prosjekter skal avtrykket på miljøet være minst mulig. Det betyr at ytre miljø skal stå i 

fokus fra konseptfase til ferdig bygget anlegg.  

Energilovforskriften §3-5 krever at «konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av 

anlegget å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessgie ulemper i den 

grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren». Både Lnett og 

utførende entreprenør skal jobbe for at prosjektet planlegges og bygges i tråd med mål om minst 

mulig ulempe. Denne MTA-planen er utarbeidet for å ivareta dette målet.  

5.2 Internkontroll 

Beskrivelsen i dette kapittelet svarer ut lovpålagte krav til internkontroll knyttet til ytre miljø ihht. 

energilovforskriften § 3-7 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter av 6.12.1996 nr. 1127 for byggefasen.  

Denne MTA-planen er utarbeidet slik det fungerer som byggherrens system for internkontroll i 

prosjektering og utbygging av prosjektet. Krav til internkontroll omtales under med kommentar om 

hvordan krav ivaretas i utbyggingsprosjektet. 

 

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

o Energiloven og energilovforskriften  

o Anleggskonsesjonen (se kap.2.1)  

o MTA-planen (dette dokumentet) og MTA-godkjenningsvedtak (se kap.2.1) 

o Krav etter andre lovverk (se kap.2.4) 

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

vedlegg 1). Arealbrukskart redegjør for inngrepsgrenser, adkomst og restriksjonsområder for 

miljø og landskap.  

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

landskap; konsesjonsgitte tiltak og anleggsgjennomføring (kap.2 og 3), miljøstyring (kap.5) og 

miljø- og landskapskrav (kap.6). 

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

• Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik omtales i kap.0. 

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

landskapskrav omtales i kap.5.4. 

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

5.3 Risikovurdering 

Lnett har utført en forenklet miljø-risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen. 

Risikovurderingen danner grunnlag for krav og føringer som stilles i MTA-planen. Risikovurderingen 

vurderer hvorvidt anleggsarbeid kan komme i konflikt med miljø og samfunnsverdier, og hvordan evt. 

konflikt skal håndteres i MTA-planen. Risikovurderingen gis i vedlegg 3. 
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5.4 Implementering og oppfølging 

Lnett og utførende entreprenør har et ansvar for å sikre implementering og oppfølging av MTA-

planen. Ansvar fordeles som følger: 

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

opp og etterleves. Lnett har ansvar for at evt. endringer underveis i prosjektet er avklart med 

NVE, berørte grunneiere og evt. sektormyndigheter. 

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

og føringer i MTA-planen skal ivaretas av utførende entreprenør. Entreprenøren skal innarbeide 

areal-, miljø- og landskapskrav i denne MTA-planen i sin egen HMS-plan. MTA-planen skal være 

et fastpunkt på oppstartsmøter, byggemøter og vernerunder.  

Både Lnett og utførende entreprenør skal utnevne en miljøansvarlig som har ansvar for å sikre at 

krav og føringer i MTA-planen implementeres og følges opp. Ressurspersonen skal ha tilstrekkelig 

tid og relevant kompetanse til å gjennomføre denne rollen.  

I NVE sin nye veileder for MTA-planer kreves det kontaktinformasjon for nøkkelroller i byggefasen [6]. 

På dette stadium er det ikke kjent hvem som vil fylle rollene, men en kort redegjørelse for de 

etterspurte rollene gis under. Det presiseres at endringer kan forekomme mellom innsending av 

MTA-planen og byggestart. 

Rolle Kommentar 

Kontaktperson For kontaktperson ser kap.1.5  

Prosjektleder For kontaktperson ser kap.1.5   

Byggeleder 
Lnett vil ha en byggeleder for ledning, og en for stasjonene. Det er først når 
konsesjon er gitt og fremdriftsplanen er kjent at Lnett vil velge byggeledere.  

Grunneierkontakt Johannes Helgesen (Johannes.helgesen@l-nett.no)  

Fagkompetanse miljø 
Norconsult AS har bistått Lnett i utarbeidelse av MTA-planen. Ansvar for denne 
rollen i utbyggingsfase vil avklares nærmere byggestart. 

Fagkompetanse landskap  
Norconsult AS har bistått Lnett i utarbeidelse av MTA-planen. Ansvar for denne 
rollen i utbyggingsfase vil avklares nærmere byggestart. 

Fagkompetanse 
skogrydding 

Norconsult AS har bistått Lnett i utarbeidelse av MTA-planen. Ansvar for denne 
rollen i utbyggingsfase vil avklares nærmere byggestart. 

 

Utførende entreprenør skal sikre at alle anleggsarbeidere er kjent med krav og føringer i MTA-

planen, dette inkluderer også underentreprenør. Den enkelte arbeidstaker skal har en klar forståelse 

for de relevante kravene og føringene som berører arbeidet som utføres, og hvilke restriksjoner som 

stilles. Opplæringen må kunne dokumenteres. MTA-planen med tilhørende kart skal være lett 

tilgjengelig for byggeleder og entreprenør. 

Relevante konsesjonskrav og -føringer vil etter ferdigstilling av utbyggingsprosjektet overføres til 

driftsorganisasjonen ref. krav til internkontroll over.  

 

 

mailto:Johannes.helgesen@l-nett.no
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5.5 HMS-plan 

Entreprenøren skal utarbeide en HMS-plan. Relevante krav og føringer i denne MTA-planen skal 

innarbeides i entreprenørens HMS-plan. HMS-planen skal også inneholde en beskrivelse av: 

• Entreprenørens transportvirksomhet, deriblant hvilke transportruter som skal benyttes og hvilke 

utbedringer som skal gjøres. Se også kap.6.2. 

• Entreprenørens planlagt bruk av riggplasser, og en beskrivelse av opparbeidelse / istandsetting 

av disse. Se også kap.6.3. 

• Entreprenørens håndtering av forurensning og avfall, se også kap.6.8. 

5.6 Avviks- og endringshåndtering 

MTA-planen er et offentlig godkjent dokument. Brudd på arealbruksgrenser, krav og føringer i MTA-

planen skal betraktes som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold til kontraktsfestet 

rutiner for avvikshåndtering. Byggherren har plikt og ansvar for å varsle NVE om evt. brudd på MTA-

planen. 

Mens det er gjort en grundig planlegging, vil det erfaringsmessig alltid være forhold som endre seg, 

eller at det registreres mulighet for at arbeid kan gjennomføres på en mer rasjonell måte med mindre 

ulempe for miljø og landskap. Vesentlige justeringer eller nye arealer kan utløse behov for ny 

saksbehandling hos NVE og/eller avklaringer med berørte grunneiere og sektormyndigheter. Dersom 

ønske om endringer kommer fra utførende entreprenør, skal dette varsles Lnett skriftlig i god tid før 

disse skal tas i bruk for å ta høyde for en evt. formell behandling. Utførende entreprenør er ansvarlig 

for å sikre at alle arbeiderne er informert om evt. endringer til MTA-planen. 
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6 Prosjektspesifikke areal- og miljøkrav 

Dette kapittelet beskriver krav til arealbruk, transport, skogrydding og hensyn til miljøverdier og 

omgivelsene. Teksten bør ses i sammenheng med arealbrukskartet i vedlegg 1. 

6.1 Arealbruksgrenser og restriksjonsområder 

• Entreprenøren skal holde seg innenfor arealbruksgrenser (inngrepsgrenser) gitt i MTA-planen og 

arealbrukskart (vedlegg 1). Evt. behov for justering eller ytterlige arealer skal håndteres som en 

endring til MTA-planen (se kap.5.5). 

• Geografiske områder som krever særskilt hensyn eller hvor det stilles restriksjoner vises på 

vedlagt arealbrukskart. Entreprenøren skal følge restriksjonene. 

6.2 Transport 

Følgende krav stilles til transport. 

Godkjente 
veier og 
utbedring 

• Entreprenøren skal kun benytte private veier / traktorveier merket på 
arealbrukskart. 

• Ved utbedring av eksisterende adkomstvei og opprusting av traktorvei, 
skal entreprenøren begrense inngrep ut fra veien så langt som mulig. 

• Utbedring av adkomstvei over jernbane skal avtales nærmere med 
BaneNor. 

Bruk av private 
veier 

• Bruk av private veier skal ikke være til vesentlig ulempe eller hinder for 
allmenn ferdsel, og veiene skal være fremkommelige i 
anleggsperioden. Ferdselsrestriksjoner skal skiltes. 

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

 

6.3 Riggplasser 

Riggplasser er arealer avsatt til lagring, parkering, anleggsbrakker og andre anleggsrelaterte 

aktiviteter. 

Godkjente 
arealer 

• Entreprenøren skal kun benytte riggplasser gitt i arealbrukskartene (se 
også kap.3.2). Entreprenøren kan ta i bruk hele eller deler av oppgitte 
arealer. Behov for ytterlige arealer skal avklares som en endring til 
MTA-planen (se kap.5.5). 

• Grensen på de kartfestede arealene er en inngrepsgrense. Alt 
opparbeidet areal, fyllinger, mellomlagring av jord og anleggsaktivitet 
ifm riggplass skal foregå innenfor inngrepsgrensen. Tilgjengelig areal for 
den enkelte riggplassen fremgår av Tabell 3-1. 
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Opparbeidelse • Entreprenøren kan opparbeide riggplassene ved behov. I tilfelle det er 
behov for grunnarbeid, opparbeidelse og/eller oppgrusing, skal 
entreprenøren sender byggherren en plan for arbeid.  

• Opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes 
etter endt arbeid, og området istandsettes i tråd med opprinnelig terreng 
(se også kap.6.9).  

Bruk av 
riggplasser 

• På riggplasser skal entreprenøren sikre at anleggsaktiviteter holder seg 
minst 10 m fra vann og vassdrag, og at det opprettholdes en buffer med 
naturlig vegetasjon. Entreprenøren skal gjøre en risikovurdering knyttet 
til plassering av særlig risikofylte aktiviteter som lagring av drivstoff og 
kjemikalier. 

• Entreprenøren skal sikre riggplassene mot evt. beitedyr og tredje part. 

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

6.4 Naturmangfold 

• Entreprenøren skal ha fokus på å unngå/redusere terrengskade i utførelse og planlegging av 

arbeid (se også kap. 6.2, 6.3 og 6.9). 

• Det eksisterer ingen kjente registreringer av uønskede arter i tilknytning til anleggsområdene. 

Dersom det oppdages svartliste arter på riggplasser, langs transportruter, på stasjonstomt eller 

øvrige anleggsområder, skal entreprenøren iverksette tiltak for å unngå spredning av disse (ref. 

Forskrift om fremmede organismer). 

• Entreprenøren skal sikre at tilkjørte masser ikke inneholder fremmede arter. 

6.5 Kulturminner 

• Dersom entreprenøren støtter på ukjente kulturminner, skal arbeid i området stanses umiddelbart 

og Lnett varsles. Lnett vil følge opp saken med kulturminnemyndighetene. 

6.6 Landbruk 

Tiltakene er i nærhet av landbruksarealer, og Lnett ønsker at anleggsarbeid fører til minst mulig 

ulempe for landbruksdrift. Følgende krav skal etterleves. 

• På beitearealer skal entreprenøren sikre alle anleggsarealer mot skade på husdyr. 

• Ved behov for adkomst gjennom gjerder (inkludert steingjerder) skal entreprenøren kontakte 

byggherren slik forhold kan avklares med grunneierne. Evt. åpning av gjerde skal repareres til 

opprinnelig tilstand etter bruk. Dersom det er beitende dyr i området, skal åpning i gjerde være 

sperret hele tiden det ikke er under tilsyn. 

• Ved bruk av anleggsmaskiner utenfor Norge skal maskinene rengjøres før bruk i Norge for å 

unngå spredning av fremmede arter, sykdommer osv. 
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6.7 Friluftsliv 

Anleggsområdet ligger i nærhet til turstier (både Ålgårdsbane og stinett inn mot Bogafjell). Lnett 

ønsker at ulempene for turgåere og friluftsutøvere skal holdes til et minimum og at berørte områder 

beholdes som attraktiv så langt dette er mulig. Samtidig ønsker Lnett å sikre en trygg anleggsplass. 

Følgende krav til etterleves: 

• Utførende entreprenør skal sikre en trygg og oversiktlig kryssing av adkomstvei for friluftsutøvere 

på Ålgårdsbane. Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige varslingsskilt og andre tiltak. 

• Utførende entreprenør skal sikre anleggsområde for turgåere. Ferdselsrestriksjoner skal skiltes. 

• Dersom hensynet til sikkerhet krever det kan entreprenøren i tidsbegrensede perioden med stort 

transportbehov vurdere å sperre av grusvei fra Fv505 for turgåere. Dette skal i så fall varsles 

Byggherren i god tid, slik at Lnett kan orientere grunneier og øvrige berørte parter i forkant..  

6.8 Forurensning og avfall  

Lnett har som mål å redusere både risiko for forurensning samt konsekvenser av evt. utslipp.  

Følgende krav gjelder forurensning. 

Generell • Kontroll av forurensning, avfall, støv og støy vil håndteres av 
utførende entreprenør i henhold til internkontrollforskriften. Byggherren 
vil føre tilsyn av entreprenørens oppfølging. 

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

Klimagassutslipp • Det er i anskaffelsen satt krav til reduksjon av klimagassutslipp for 
betong og armeringsjern.  

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

Støy • Entreprenøren skal varsle byggherren senest en uke i forkant av 
særlig støyende aktiviteter, f.eks sprengning. Varselet skal inneholde 
informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. Det skal også 
informere hvilke tiltak som iverksettes for å redusere støynivå og/eller 
ulempe for tredje part. 

• Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke 
overskride grenseverdiene i Miljødepartementet sine retningslinjer T-
1442 (2016). Dersom det er påkrevd å overskride disse støykravene 
vil utførende entreprenør søke tillatelse fra gjeldende myndighet 
(kommunelegen).   

Helse- og 
miljøfarglige 
stoffer 

• Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en vurdering av miljørisiko 
knyttet til lagring og bruk av miljøfarlige stoffer - kjemikalier, olje og 
drivstoff.  
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• Entreprenøren skal ha et oppdatert stoffregnskap som rapporteres til 
byggherren i månedsrapportene. Regnskapet skal inneholde 
opplysninger om lagerbeholdning og forbruk av miljøfaglige stoffer. 

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

Bruk av drivstoff, 
olje og 
kjemikalier 

• Lagring og håndtering av dieselprodukter skal gjøres i henhold til krav 
og føringer i dokumentet «Veileder for håndtering og lagring av 
dieselprodukter i overgrunnstanker» (Byggenæringens Landsforening, 
Norsk Petroleumsinstitutt og Maskinentreprenrøens Forbund)  

• Entreprenøren skal foreta en forenklet risikovurdering ved plassering 
av drivstoff tanker med tanke på risiko for utslipp (bl.a. velt, påkjørsel, 
avstand til vann og vassdrag mm). 

• Det skal kun benytte drivstoff tanker med dobbelvegg som er i 
forskriftsmessig tilstand. Tanker med volum over 20 litr skal være 
godkjent ihht til ADR/RID regelverket. 

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

Avfall – 
planlegging og 
rapportering 

• Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan ihht avfallsforskriften. 
Produsert avfallsmengde sortert på fraksjon skal rapporteres til 
byggeherren i månedlig rapportering og kvittering for levering til 
godkjent mottak skal kunne fremlegges ved behov. 

• Avfallshåndtering følges opp månedlig gjennom entreprenørens 
rapportering. 

Avfallshåndtering • Entreprenøren skal iverksette systemer for sortering av ulike 
avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet 
avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede containere. 

• Betongrester skal fjernes fra anleggsplassen og leveres til godkjent 
mottak. Dersom betongrester kan brukes til å erstatte tilkjørt fyllmasse, 
og forutsatt at det er dokumentert ren masse, kan det benyttes ifm 
tilbakefylling av utgravinger. 

• På riggplasser skal entreprenøren etablere egnede områder for 
oppsamling av restbetong. Betongbiler skal ikke renses/tømmes på 
riggplasser eller andre deler av anleggsområdet.  

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

• Brenning eller nedgraving av avfall på anleggsplassen eller i terrenget 
er ikke tillatt. Dette inkluderer alle typer avfall, inkludert trematerialer 
og papir.  
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• Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. 
Avfall skal fjernes fra hvert mastepunkt etter at arbeid på 
mastepunktet avsluttes.  

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

6.9 Massehåndtering og istandsetting 

Følgende krav gjelder for massehåndtering og istandsetting 

Generell • Terrenginngrep skal alltid begrenses til et minimums areal så fremt 
det ikke gå utover personsikkerhet eller teknisk gjennomføring. Det 
skal ikke avdekke større arealer enn det som trengs, uansett 
kartfestede inngrepsgrenser. 

• Det skal så langt som mulig tilrettelegge for en god istandsetting og 
revegetering. Entreprenøren skal følge prinsippene i NVE sin 
veileder for terrengbehandling [9]. 

Massehåndtering 
- stasjonstomt 

• Ved avdekking av stasjonstomt skal entreprenøren sørge for at 
massene sorteres (vektsmasse, naturstein, morenemasse) 

• Mens det er lagt til grunn bortekjøring av overskuddsmasse, skal 
entreprenøren sørger for mellomlagring av tilstrekkelig vekstmasse / 
naturstein for å kunne arrondere og istandsette stasjonstomt på en 
god måte.  

• Ved bortekjøring av masser, skal entreprenøren forsøke å sortere 
vekstmasse, naturstein og morenemasse hver for seg for å øke 
mulig gjenbruksverdi. 

Massehåndtering 
– riggplass 

• Ved avdekking av riggplassen, skal vekstmasse skarves av og 
lagres adskilt og ikke sammenblandet med undergrunnsmasser 
(løsmasser).  

• Større naturstein skal sorteres ut og mellomlagres adskilt. 

• Vekstmasse mellomlagres i hauger eller ranker på maksimum 2 
meter høyde. De skal lagres på en slik måte at risiko for erosjon og 
avrenning begrenses.  

Istandsetting • Som hovedprinsipp skal all arrondering tilpasses omkringliggende 
terreng, og formes på en måte som gjør at anlegget i mest mulig 
grad underordner seg eksisterende landskap. Overganger mellom 
berørte områder og eksisterende terreng skal se mest mulig naturlig 
ut, og skarpe overganger og rette linjer skal unngås. 

• Arrondert terreng skal ikke legges så bratt at det har rasvinkel, da 
dette vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen å etablere seg på 
grunn erosjonsrisiko. Det skal heller ikke komprimeres eller glattes 
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ut. Det skal være en løs, variert og rufsete overflate for å tilrettelegge 
for raskest mulig revegetering. 

• Ved istandsetting skal alle områder unntatt landbruksarealer settes i 
stand etter prinsippet om naturlig revegetering, med mindre det 
vurderes formålstjenlig å tilså, f.eks ved fare for erosjon. Evt. tilsåing 
skal kun skje etter nærmere avtale med byggherren.  

• Ved tilbakeføring skal det forsøke å plassere undergrunnsmasse 
(morenemasse) nederst og vekstmasse / torv øverst. Vekstmassene 
inneholder den stedegne frøbanken fra området og er en uerstattelig 
ressurs i revegeteringsarbeidet. 

• Entreprenøren er ansvarlig for å reparere terrengskade forårsaket av 
anleggsarbeid og transport. Reparasjon skal skje umiddelbart ved 
ferdigstilling arbeid. I tilfelle det er en vesentlig risiko for erosjon, skal 
reparasjon skjer umiddelbart. 
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Vedlegg 1 – Arealbrukskart 
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Vedlegg 2 – Fasade- og plantegninger 
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Vedlegg 3 - Risikovurdering 

Følgende risikovurdering av miljø- og landskapsmessgie forhold er utført som underlag til MTA-planen, dette i tråd med Energilovforskriften 

§3-7, 3.ledd punkt d). Risikovurderingen inkluderer ikke ordinære risikoforhold knyttet til anleggsarbeid. 

Tema Risikomoment Beskrivelse Tiltak i MTA-planen 

Generell Manglende etterlevelse av 

konsesjons- og miljøkrav 

Manglende miljøstyring i prosjektet kan føre til at 

konsesjonskrav/-vilkår og miljø-/landskapskrav ikke 

følges opp. 

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

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

planen inngår i kontrakt med utførende entreprenør og kontraktsoppfølging. 

Terrengskade Terrengskade knyttet til 

grunnarbeid og maskiner 

Gravearbeid, masseflytting og tomteopparbeidelse 

kan føre til terrengskade av omkringliggende 

områder, både fra direkte inngrep og ved 

mellomlagring av masse. Dette kan også føre til økt 

risiko for erosjon.  

Det stilles krav i MTA-planen til avgrensning av anleggsområde (inngrepsgrense) 

samt krav til hvordan arbeid skal foregå. 

Kulturminner Direkte konflikt med fredet 

kulturminner 

Anleggsarbeid inkl. transport kan komme i direkte 

konflikt med fredet kulturminner og føre til skade. 

Kjente kulturminner vurderes opp mot planlagt anleggsarbeid. De som kan 

berøres av anleggsarbeid og konsesjonsgitte tiltak kartfestes på arealbrukskart og 

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

arbeid i umiddelbar nærhet eller der det er vesentlig risiko for skade, vil det stilles 

krav om merking i terreng. Se kap.6.1 og 6.4. 

Naturmangfold Spredning av svartliste 

arter 

Anleggsarbeid kan føre til spredning av svartliste 

arter gjennom f.eks masseflytting, forurenset utstyr 

mm. Det er ikke kjent om svartliste arter på 

området, men det kan ikke utelukkes. 

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

svartliste arter (kap.6.4). 

Friluftsliv Ulemper for frilufstliv Anleggsarbeid kan føre til ulemper for 

friluftsutøvere, bl.a. ved midlertidige sperring av 

turstier, utfartsparkering, forstyrrelse fra 

anleggsvirksomhet mm. 

MTA-planen inneholder tiltak for å redusere ulemper for tredje part og 

friluftsutøvere (kap.6.7). 

Landbruk Ulemper for landbruk Anleggsarbeid kan føre til ulemper for landbruk, 

bl.a. med tanke på adkomst og støy. 

MTA-planen inneholder tiltak for å redusere ulemper for landbruk (kap.6.6). Bl.a. 

stilles det krav til omlegging av traktorvei forbi transformatorstasjonen. 

Forurensning Forurensningsrisiko Anleggsarbeid kan medføre forurensning som igjen 

kan ha virkninger på det ytre miljøet. 

MTA-planen inneholder krav til forurensning og avfall (kap.6.8). 

Terrengarbeid Istandsetting av 

anleggsområder 

Mangelfull planlegging og utførelse av 

istandsettingsarbeid kan gi ulemper for naturmiljø 

og landskap.  

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

arrondering og istandsetting (kap.6.9). 

Terrengarbeid Opparbeidelse/ 

tilbakeføring av 

riggområder 

Mangelfull planlegging og utførelse av arbeid ved 

riggplasser kan gi ulemper for naturmiljø, landskap 

og omgivelsene. 

Det stilles krav til planlegging og utførelse riggplasser (kap.6.3 og 6.9). 
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Vedlegg 4 – Modellbilder 

 

Figur 2: Sett fra sørvest 
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Figur 3: Sett fra sørøst 
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Figur 4: Trafosjakter, sett fra adkomst til stasjon 
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