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Side 1

Sammendrag
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Hafslund Nett tillatelse til å bygge en ny 132 kV
kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner. Ledningen ligger i Fredrikstad og
Hvaler kommuner. Hafslund Nett gis samtidig samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rettigheter til
bygging og drift av ledningen.
Hva gir NVE konsesjon til?
Det gis tillatelse til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler
transformatorstasjoner, som én av to alternative utbyggingsløsninger:
1. Jordkabel i støpt kanal i gang- og sykkelvei på hele strekningen, etter en trasé som avklares av
Fredrikstad og Hvaler kommune i medhold av plan- og bygningsloven. Tillatelsen forutsetter
at kostnadsforskjellen mellom denne løsningen og den som er beskrevet i punkt 2 dekkes av
kommunene, og at det inngås en utbyggingsavtale mellom Hafslund Nett og kommunene
innen 1. januar 2018.
2. Dersom betingelsene ikke oppfylles, gis Hafslund Nett tillatelse til å bygge forbindelsen som
en kombinasjon av luftledning og kabel, bestående av:
•

Ca. 1630 meter jordkabel fra Kråkerøy transformatorstasjon til Ulvedalen.

•

Ca. 6,1 km luftledning fra Ulvedalen til Tangen etter følgende traséalternativer:
- Trasé 2A mellom Ulvedalen og Femdal
- Trasé 1 over Femdal og 2A til nord for Lunderamsa
- Trasé 3B fra nord for Lunderamsa til Tangen

•

Ca. 300 meter sjøkabel fra Tangen til Bukkholmen etter alternativ K1.

•

Ca. 2,3 km jordkabel mellom Bukkholmen og Økholmen.

•

Ca. 7, 4 km luftledning etter trasé 2A fra Økholmen til Hvaler transformatorstasjon.

Løsningen inkluderer kabling av dagens 18 kV kraftledning mellom Bukkholmen og
Økholmen.
Tillatelsen forutsetter at dagens 52 kV luftledning på strekningen rives.
Samtykke til ekspropriasjon
NVE har samtidig gitt Hafslund Nett ekspropriasjonstillatelse til erverv av grunn og rettigheter til
bygging og drift av kraftledningen etter utbyggingsalternativ 2, med unntak av for trasé 3B fra
Lunderamsa til Tangen og for jordkabeltraseen fra Bukkholmen til Økholmen. Ved eventuelt behov
for ekspropriasjonstillatelse for disse strekningene, forutsetter NVE at Hafslund Nett søker om det.
Det forventes at Hafslund Nett forsøker å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere og
rettighetshavere.
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Hvorfor gis det konsesjon til ny kraftledning?
Dagens strømforsyning til Hvaler har en kapasitet og tilstand som gjør det nødvendig med en
oppgradering innen kort tid. Den nye kraftledningen vil bli bygget med en overføringskapasitet som
tar høyde for økt strømforbruk i overskuelig framtid. Hvaler har ensidig strømforsyning, og
kraftledningen vil bygges på en måte som ivaretar forsyningssikkerheten på en god måte. I lys av
planene om framtidig oppgradering av kraftnettet i regionen til 132 kV spenning, er det fornuftig å
forberede forbindelsen for dette spenningsnivået.
Hvordan redusere de negative virkningene av kraftledningen?
Dersom ledningen bygges som jordkabel i gang- og sykkelvei på hele strekningen, er det å anse som
en løsning som reduserer de negative virkningene til et minimum. For det tilfelle at det ikke lar seg
realisere, vil pålegg om kabling av den nye 132 kV-ledningen og eksisterende 18 kV ledning mellom
Tangen og Økholmen redusere areal- og miljøulempene sammenlignet med dagens situasjon.
Trasévalg, sammen med større og mindre traséjusteringer gjennom konsesjonsprosessen tar hensyn til
viktige interesser, som natur- og kulturmiljø og friluftsliv, og innebærer en samlokalisering av
infrastrukturinngrep på større deler av strekningen. Av hensyn til trekkende fugl, setter NVE vilkår om
merking av linene for å redusere kollisjonsrisikoen over Skjelsbusund og Asmalsund. Det settes også
vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan, som blant annet skal sikre at
berørte interesser rådføres i detaljplanleggingen og i gjennomføringen av anleggsarbeid og
skogrydding.
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1

Søknaden

Hafslund Nett søkte 12. april 2012 om anleggskonsesjon til en ny 132 kV kraftledning fra Kråkerøy
transformatorstasjon i Fredrikstad kommune til Hvaler transformatorstasjon i Hvaler kommune. Den
nye kraftledningen innebærer en fornyelse og oppgradering av dagens 52 kV kraftledning på samme
strekning, slik at strømforsyningen til Hvaler sikres for framtiden. Hafslund Nett planlegger å isolere
den nye ledningen for 132 kV spenning, men vil inntil videre drifte den på 52 kV. Det er derfor ikke
behov for vesentlige endringer i Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner før nettet i regionen
oppgraderes til 132 kV.
For det tilfelle at det ikke lar seg gjøre å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere og
rettighetshavere, søker Hafslund Nett samtidig om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova til
nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive kraftledningen. De søker også om
forhåndstiltredelse, som innebærer rett til å ta grunn og rettigheter i bruk før skjønn er avholdt.
1.1

Begrunnelse for søknaden

Hafslund Nett søker om å bygge en ny 132 kV kraftledning til Hvaler for å sikre strømforsyningen til
Hvaler-øyene. Hovedforsyningen til Hvaler transformatorstasjon består i dag av en enkel 52 kV
forbindelse. Denne forsyner ca. 4000 fastboende og 4700 hytter. Mange hytter bruker i dag strøm hele
året. Dagens ledning er ca. 40 år gammel og dimensjonert ut fra datidens effektbehov. Strømforbruket
på Hvaler har økt betydelig de siste 10 årene, og det forventes ytterligere økning i Hvaler
transformatorstasjon til omkring 25–30 MW fra 2020. Forbruket nærmer seg kapasitetsgrensen på
dagens ledning, som er ca. 25 MW.
Teknisk tilstand på stolpene og linene er svekket, og det antas at det er isolasjonsskader i sjøkabelen
fra Tangen til Bukkholmen. I tillegg henger ledningen på deler av strekningen på felles masterekke
med Fredrikstad Netts (tidligere Fredrikstad EnergiNett) 18 kV distribusjonsnettledning. Dette er en
ulempe for begge selskapene, da vedlikehold krever utkobling og strømavbrudd til alle kundene på
Hvaler. Høy last på 52 kV-ledningen vinterstid kan medføre at den siger ned mot 18 kV-ledningen,
noe som kan føre til skader og strømutkobling.
Utfall av strømforsyningen til Hvaler en kald vinterdag vil gi betydelige avbruddskostnader,
anslagsvis 10 millioner kroner per døgn, i tillegg til at de elektriske tapene ved vinterlast oppgis å være
om lag 1,2 MW. Ny ledning vil gi en beregnet tapsgevinst på 11,3 millioner kroner over en 30årsperiode.
Valg av 132 kV spenningsnivå på forbindelsen må sees i sammenheng med framtidige planer om
oppgradering av regionalnettet til 132 kV i Fredrikstad-området, herunder Kråkerøy
transformatorstasjon. Det er ikke plass til både 52 og 132 kV transformering i nåværende Kråkerøy
transformatorstasjon. Ved å forberede ledningen for 132 kV spenning er det ikke behov for 52 kVtransformering i framtiden og dermed heller ikke nødvendig å etablere en ny transformatorstasjon i
Kråkerøy-området når nettet i regionen oppgraderes.
1.2

Utforming av ny 132 kV kraftledning

Beskrivelsen av kraftledningen tar utgangspunkt i det Hafslund Nett har beskrevet i endringssøknaden
av mars 2015, som er resultatet av vurderinger og utredninger av innspill til opprinnelig
konsesjonssøknad av 2012.
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1.2.1

Primært omsøkt – luftledning Kråkerøy–Hvaler

Kraftledningen vil være mellom 18 og 20 km lang, avhengig av hvilken trasé som velges. Hafslund
Nett har søkt om luftledning i to alternative hovedtraseer på Kråkerøy og Hvaler, og én trasé mellom
Tangen og Vesterøy. Det vil, uansett hvilke trasé som velges, legges jordkabel ca. 1600 meter sørover
fra Kråkerøy transformatorstasjon, og ca. 300 meter sjøkabel fra Tangen til Bukkholmen.

Figur 1Traseer på Kråkerøy – omsøkte traseer i svart, utredete traseer i rødt (Kilde: Endringssøknad 2015)

Side 6

På Kråkerøy går hovedtrasé 1 og 2 som jordkabel i samme trasé på de første 1600 meterne. Deretter
går trasé 1 og 1A på østsiden av Kråkerøy ungdomsskole, krysser Enhuusveien og vinkler deretter sør/sørøstlig retning mot Gonrød/Nygård. Videre fra Gonrød er det søkt om to underalternativer, trasé 1
og trasé 1A, hvorav sistnevnte går noe lenger vest enn trasé 1. Fra Femdal går hovedtrasé 1 rett vest
for Lunderamsa og rett sør mot Tangen. Trasé 2A går fra det punktet jordkabelen ender sørøstover mot
Fuglevik, men vinkler mot sørvest før den kommer til fylkesvei 108 og følger på vestsiden av denne
mot Kråkerøy kirke. Derfra følger den fylkesvei 108 til Femdal, krysser over mot felles trasé med
1/1A fram til et punkt nord for Lunderamsa, der den vinkler mot øst. Videre går den øst for
Lunderamsa i tilnærmet rett trasé mot Tangen. De to hovedtraseene kan kombineres via et
underalternativ 1B som krysser sørvestover ved Kråkerøy kirke fra trasé 2A til trasé 1/1A.

Figur 2Traseer på Hvaler – omsøkte traseer i svart, utredete traseer i rødt (Kilde: Endringssøknad 2015)

Side 7

Mellom Tangen og Bankerød på Vesterøy er det i hovedsak søkt om kun én luftledningstrasé.
Hafslund Nett har søkt om to alternative ilandføringspunkter for sjøkabelen på Bukkholmen, som gir
to trasévarianter videre over Bukkholmen, hhv. øst eller vest for eksisterende hytter.
Videre på Vesterøy går trasé 1 på østsiden av Veten fram til Skjelsbusundet, der den kysser over
sundet til Alsvik og går videre sørøstover mot Grønnetkilen. Videre vinkler traseen 90 grader nordøst
fram til den igjen vinkler 90 grader sørøstover over Asmalsundet til Hvaler transformatorstasjon. Trasé
2A går noe lenger vest og forbi Veten på vestsiden fram til Almvika, hvor den krysser over
Skjelsbusundet. Derfra går den sørøstover til Grønnetkilen, vinkler nordøstover langs Grønnetkilen og
sammenfaller med trasé 1 på den resterende strekningen til Hvaler transformatorstasjon.
På strekningen mellom Sildeodden/Økholmen og Lerdalsveien, og på den siste strekningen inn mot
Hvaler transformatorstasjon må Fredrikstad Netts 18 kV ledning kables for å gi plass til den nye
ledningen, pga. krav om minimumsavstander til bebyggelse og mellom ledningene. På de øvrige
strekningene fra Bukkholmen til Hvaler transformatorstasjon, vil 18 kV-ledningen bestå, mens 52 kVkursen på de felles stolpene vil fjernes.
Hafslund Nett har søkt om å bygge luftledningen med én ledningskurs og én OPGW toppline med
integrert fiber for intern kommunikasjon mellom stasjoner. Primært ønsker de å benytte en mastetype
formet som et konet rør. Bæremaster foretrekker Hafslund Nett å bygge i komposittmateriale, mens
vinkel- og avspenningsmaster må bygges i stål. Sekundært søker de om å benytte gittermast i stål.
Sammenlignet med dagens ledning, vil master med kun ett stolpebein kreve mindre areal. Hafslund
foretrekker rørmaster, både fordi mastetypen er slankere og mindre arealkrevende enn gittermaster (1
m2 mot 4–5 m2), noe som blant annet gir mindre hindringer for landbruksmaskiner over dyrket mark
og gir en bedre landskapstilpasning, spesielt i åpent landskap. Mastehøyde og spennlengde tilpasses
terrenget og høyden på trærne i skogsterreng. Gjennomsnittshøyden oppgis til 18 meter. I
spesialspenn, der det er langt mellom mastene, som ved kryssing av dalfører eller sund, kan det være
nødvendig med master med to stolper.

Figur 3Aktuelle mastetyper Kråkerøy–Hvaler. (Kilde: Konsesjonssøknad 2012)
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Komposittmaster leveres med standard grå eller brun overflate. Haflsund Nett søker om å benytte
trykk-strekk isolatoroppheng (til venstre i figur 3) på strekningen Kråkerøy transformatorstasjon–
Tangen, som de mener gir en bedre visuell virkning. De gjør det mulig med tettere faseføring og en
avstand på ca. 3,5 meter mellom ytterfasene. Der det er fare for sterke sidevinder, fra Bukkholmen til
Hvaler transformatorstasjon søker Hafslund Nett om å benyttes vanlig travers og isolatoroppheng (i
midten i figur 3) for å redusere faren for slitasje. Disse opphengene krever en avstand på ca. 5 meter
mellom ytterfasene.
Hafslund Nett søker om å benytte glass- eller komposittisolater. Strømførende liner er det ønskelig å
sette inn med fett for å hindre korrosjonsproblemer, og dette vil gi en brunaktig overflate. De søker
videre om rettighets-/ryddebelte på inntil 40 meter, mens byggeforbudsbeltet vil være 22 meter bredt.
Kostnadene med de ulike traséalternativene er oppgitt å ligge mellom 61 og 68 millioner kroner.
Det er ikke behov for vesentlige endringer i Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner før anleggene
skal oppgraderes til 132 kV om 10–30 år.
1.2.2

Sekundært omsøkt - jordkabel Kråkerøy–Hvaler

Etter initiativ fra Hvaler og Fredrikstad kommuner, har Hafslund Nett søkt om jordkabel på hele
strekningen fra Kråkerøy transformatorstasjon til Hvaler transformatorstasjon. Løsningen er utredet av
Rejlers Norge på oppdrag fra kommunene og lagt til grunn for søknaden. Jordkabler er tenkt lagt i
støpt kanal langs eksisterende og ny gang- og sykkelvei på strekningen, hvorav den nye delen er
gjenstand for en igangsatt planbehandling i Hvaler kommune. Det er også forutsatt at kablene legges i
fem eksisterende broer, og Statens vegvesen har gitt sin tilslutning til dette. Traseene er derfor ikke
utredet av Hafslund Nett, som kun har vurdert tekniske og økonomiske forhold, herunder hensynet til
forsyningssikkerheten. Hafslund Nett forutsetter at merkostnaden med denne løsningen dekkes av
kommunene og at varige rettigheter til grunn og kabel i broer avklares. Det er anslått en trasélengde på
ca. 18,5 km, og merkostnaden er beregnet ut fra denne lengden. Kostnaden for jordkabelløsningen er
oppgitt til 134 millioner kroner, unntatt kostnadene med etablering av traseen (prosjektering,
anleggskostnader og erstatning til grunneiere) og tiltak i endepunktene.

2

NVEs behandling av søknadene

NVE behandler konsesjonssøknaden etter energiloven og søknad om ekspropriasjonstillatelse og
forhåndstiltredelse etter oreigningslova. Tiltaket skal også avklares etter andre sektorlover som
kulturminneloven, naturmangfoldloven og andre relevante lovverk. En nærmere omtale av lover og
forskrifter finnes i vedlegg A.
2.1

Høring av konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon

Konsesjonssøknaden og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for den nye 132 kVkraftledningen Kråkerøy–Hvaler av 12. april 2012 ble sendt på høring 19. april 2012. Hvilke instanser
som fikk søknaden på høring framgår av vedlegg B. Fristen for å komme med høringsuttalelse til
søknaden ble satt til 4. juni 2012, senere utsatt til 2. juli 2012 for grunneiere som ikke hadde mottatt
orientering om høringen før i slutten av mai. Fredrikstad og Hvaler kommuner ble bedt om å legge
søknaden ut til offentlig ettersyn. Den offentlige høringen av søknaden ble kunngjort to ganger i
Fredrikstad Blad og Demokraten og i Norsk lysingsblad.
NVE arrangerte informasjonsmøte med Fredrikstad og Hvaler kommuner 14. mai 2012. Østfold
fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold var også invitert til dette møtet. NVE arrangerte samme
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dag offentlig møte i forbindelse med høringen av søknaden på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.
Samme dag gjennomførte NVE også befaring av utvalgte områder langs traseene.
2.2

Høring av tilleggssøknad og tilleggsutredning

På bakgrunn av innkomne merknader til søknaden og egne vurderinger, ba NVE i brev av 14. februar
2013 Hafslund Nett om tilleggsopplysninger/-utredninger av en rekke tema. Vi ba blant annet om
utdypende tekniske og økonomiske vurderinger av behovet for tiltaket, vurdering av sjø- og jordkabel
på hele og deler av strekningen og vurdering av et stort antall forslag til traséjusteringer.
NVE mottok tilleggs-/endringssøknad og tilleggsutredning 25. mars 2015 og sendte disse på høring
27. mars 2015. Alle instansene som fikk opprinnelig søknad på høring og alle som hadde uttalt seg til
denne, fikk tilleggssøknaden og tilleggsutredningen på høring. Høringsfristen ble satt til 1. juni 2015.
Fredrikstad og Hvaler kommuner og Østfold fylkeskommune fikk etter søknad utsatt fristen til å sende
inn politiske vedtak til begynnelsen av september 2015.
Hvaler og Fredrikstad kommuner ble bedt om å legge tilleggssøknaden og tilleggsutredningen ut til
offentlig ettersyn. Den offentlig høringen ble kunngjort to ganger i Fredrikstad Blad og Demokraten
og ble publisert i Norsk lysingsblad.
2.3

Hovedbefaring

NVE arrangerte befaring av omsøkte luftledningstraseer 12. mai 2015, dvs. under høringen av
tilleggssøknaden og tilleggsutredningen. Alle som hadde vært involvert i høringen av saken ble
invitert til befaringen, og den ble kunngjort i Fredrikstad Blad og Demokraten. Befaringen foregikk
med buss og representanter fra kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, Rejlers, Fredrikstad
Nett og enkelte organisasjoner deltok på hele eller deler av denne. Det var også lagt inn stoppesteder
underveis, der berørte grunneiere og andre interessenter var invitert til å møte opp for å møte NVE og
Hafslund Nett og komme med utdypende kommentarer og spørsmål.
2.4

Innkomne merknader til søknadene

NVE mottok til sammen ca. 290 høringsuttalelser til søknadene om 132 kV kraftledning Kråkerøy–
Hvaler. I tillegg mottok vi over 10 000 underskrifter mot luftledning fra Kråkerøy til Hvaler, innsamlet
av aksjonsgruppene «Nei til nye kraftledninger over Kråkerøy» og «Bevar Hvaler». Høringsuttalelsene
er sammenfattet i vedlegg B. Hafslund Nett kommenterte uttalelsene i brev av 21. januar 2013, 4.
august 2015 og 16. september 2015.
Hovedinntrykket fra høringsuttalelsene er at veldig mange er negative til alle luftledningstraseer
mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner, og ønsker at sjø- eller jordkabel velges på hele
eller deler av strekningen. Området som spesielt fremheves som viktig å skjerme for inngrep er
strekningen fra Tangen til Økholmen, der det åpne kystlandskapet og fugletrekk er hensyn som mange
mener må vektlegges tungt. Det omtales også av mange som innfallsporten til Hvaler, der turister
opplever øyene for første gang. Lokale og regionale myndigheter slutter seg til det store flertallet av
høringsinstansene om at kun kabel er akseptabelt på denne strekningen.
I de vestlige delene av Kråkerøy er mange opptatt av å skjerme viktige og mye brukte
friluftslivsområder, der nærhet til sjøen, Kråkerøy-skjærgården naturreservat og Fredrikstad by er
faktorer som tilsier at områdene har høy verdi for mange. Traseer lenger øst på Kråkerøy går nærmere
boligområder og ferdselsveier for befolkningen, der ledningen vil bli synlig for mange som også er
negative til disse traseene.
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På Hvaler, fra Vesterøy til Rød, er det traseene forbi Bratte Bakke og ved Bankerød, sammen med
kryssingen av Skjelsbusundet som dominerer i høringsuttalelsene, der ulike interesser har ulike
preferanser med hensyn til hvilken trasé som bør velges. Noen ønsker at det vurderes fortsatt
fellesføring med Fredrikstad Netts ledning i dagens trasé.
Underveis i prosessen er det kommet forslag om en rekke endringer og justeringer av traseene, som
Hafslund Nett har vurdert. Noen av forslagene har dannet grunnlaget for endringssøknaden, der en
samlet vurdering har ført til noe endrede traséalternativer.
Alle som har uttalt seg til tilleggsutredningen er positive til samarbeidet mellom Hafslund Nett og
kommunene om jordkabel i gang- og sykkelvei. Flere mener at det ikke vil bli etablert gang- og
sykkelvei til Hvaler, dersom NVE sier nei til jordkabelløsningen. Kommunene oppfordrer NVE til å
vurdere jordkabelløsningen opp mot en realistisk luftledningsløsning, dvs. som både er teknisk
gjennomførbar og har akseptable miljøvirkninger. Kostnadsdifferansen mellom de realistiske
løsningene er kommunene innstilt på å dekke. For øvrig opprettholder mange av de samme
høringsinstansene sine innvendinger til luftledningstraseene.
2.5

Innsigelser

Fredrikstad kommune har under høringen av søknadene reist innsigelse til alle luftledningstraseene på
Kråkerøy. Hvaler kommune har reist innsigelse til luftledning fra Bukkholmen til Bratte Bakke, og
Østfold fylkeskommune til luftledning fra Bukkholmen til Økholmen/Sildeodden. I tillegg har
Fylkesmannen i Østfold under høringen fremmet innsigelse til de vestligste luftledningstraseene på
Kråkerøy, dvs. opprinnelig trasé 1 med justeringer, i tillegg til luftledning fra Bukkholmen til
Økholmen.
I tråd med etablert praksis forespurte NVE kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen om
behovet for innsigelsesmøter, med det formål å vurdere om justeringer av planene kunne føre til at
innsigelsene ble trukket. Hvaler og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune anså ikke at det
var behov for et innsigelsesmøte, da det underveis i konsesjonsprosessen har vært flere møter mellom
disse instansene og NVE om de ulike løsningene. Hafslund Nett har også deltatt på flere av disse
møtene.
Fylkesmannen i Østfold takket ja til NVEs forespørsel, og NVE inviterte fylkesmannen og Hafslund
Nett til innsigelsesmøte 3. mars 2016 hos NVE. På møtet la fylkesmannen fram sine synspunkter på
luftledningstraseene de hadde reist innsigelse til, og det ble diskutert hvilke tiltak som kunne medføre
at innsigelsene ble trukket. Det ble klarlagt at kun å velge en annen trasé enn den fylkesmannen har
innsigelse til på Kråkerøy og sjø- eller jordkabel fra Bukkholmen til Økholmen, kan føre til at
innsigelsene trekkes. Referat fra innsigelsesmøtet ble sendt deltakerne 9. mars 2016, etter at
merknader fra Fylkesmannen i Østfold var innarbeidet i referatet.
NVE viser til kapittel 3.4, der vi vurderer ulike virkninger av traseene, for nærmere beskrivelse og
vurdering av innsigelsene til tiltaket.

3

NVEs vurdering av søknader etter energiloven

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper et
omsøkt prosjekt har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som
samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de
negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.
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Hafslund Nett søker om konsesjon til en totalt 18 –20 kilometer lang 132 kV kraftledning fra Kråkerøy
transformatorstasjon i Fredrikstad kommune til Hvaler transformatorstasjon i Hvaler kommune. Det er
søkt om to hovedtraseer for luftledning på Kråkerøy og Hvaler, mens det på strekningen fra Tangen til
Vesterøy er søkt om én luftledningstrasé og en kort, innskutt sjøkabel. I tillegg har Hafslund Nett søkt
om jordkabel på hele strekningen, under forutsetning av at Fredrikstad og Hvaler kommuner
tilrettelegger for en føringsvei, skaffer rettigheter til og dekker merkostnaden med jordkabel ut over
det den primært omsøkte luftledningsløsningen vil koste.
I dette kapittelet vil NVE redegjøre for vår vurdering av de anleggene Hafslund Nett har søkt om
konsesjon til og innkomne merknader.
Behovet for sikker strømforsyning

3.1

I Nettmeldingen (Meld.St.14 (2011–2012)) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet»,
oppsummeres regjeringens mål med følgende:
•

Sikker tilgang på strøm i alle deler av landet

•

Høy fornybar elektrisitetsproduksjon

•

Næringsutvikling som krever økt krafttilgang, som kraft fra land til petroleumsvirksomheten
og industrivirksomhet

•

Tilstrekkelig overføringskapasitet mellom regioner, slik at det blant annet ikke blir langvarige
store forskjeller i strømpris mellom områder

•

Et klimavennlig energisystem som tar hensyn til naturmangfold, lokalsamfunn og andre
samfunnsinteresser

Det grunnleggende behovet for en sikker kraftforsyning står også sentralt i Energimeldingen (Meld.St.
25 (2015–2016)), som ble lagt fram av regjeringen i april og behandlet av Stortinget i juni 2016.
Kraftsystemet er definert som kritisk infrastruktur, dvs. «anlegg og systemer som er helt nødvendige
for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner, som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov
og befolkningens trygghetsfølelse», jf. NOU 2006:6 «Når sikkerheten er viktigst». Sårbarheten har de
senere årene økt som følge av aldrende kraftnett og kapasitetsbegrensninger, samtidig som samfunnets
avhengighet av strøm stadig øker. En kontinuerlig levering av kraft har livsviktig og avgjørende
betydning for husholdninger, offentlig tjenesteyting, industri og annet næringsliv. Forsyningssikkerhet
kan defineres som kraftsystemets evne til å forsyne sluttbrukerne med kraft, sikkert og stabilt uten
lengre avbrudd. Kraftnettet må bygges slik at det evner å håndtere toppene i kraftforbruket, og det må
velges løsninger som minimerer sannsynligheten for kortere og lengre avbrudd i forsyningen.
Det er flere årsaker til at det planlegges forsterkninger av kraftledningsnettet i Norge:
Forsyningssikkerhet
Forsyningssikkerhet handler om kraftforsyningens evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter
kraft uten vesentlige avbrudd eller begrensninger.
På grunn av det vannkraftbaserte kraftsystemet vi har i Norge, er det vanlig å dele
forsyningssikkerhet i tre undergrupper: Energisikkerhet som omfatter evnen til å takle
energiknapphet pga. begrenset tilsig og begrenset import, og effektsikkerhet som omfatter evnen til
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å håndtere toppforbruk i kraftsystemet. Kraftsystemets evne til å håndtere ekstraordinære
hendelser er også en del av forsyningssikkerhetsbegrepet.
Et robust kraftsystem bør kunne ivareta kraftforsyning uten større eller langvarige avbrudd. På
effektsiden må nettet være utbygd slik at en for alle større regioner normalt oppnår dette uten
ekstratiltak som langvarige høye regionale prisforskjeller eller rasjonering.
Det er av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten at kraftledningsnettet har nødvendig
robusthet og fleksibilitet for å håndtere årlige variasjoner i produksjon og forbruk. Kraftnettet
planlegges slik at viktig forsyning skal kunne opprettholdes selv ved utfall av enkeltkomponenter.
Bedre forsyningssikkerhet i kraftsystemet kan oppnås ved å bygge nye anlegg som gir økt
reservekapasitet til flere punkter i nettet, eller vedlikehold og reinvesteringer av eksisterende nett
og produksjonsanlegg som reduserer sannsynligheten for feil. En gradvis økning i forbruket uten
at det gjøres nettforsterkninger vil over tid kunne gi svekket forsyningssikkerhet, og øke
sårbarheten ved feil i nettet.
Kvaliteten på strømleveransen er også viktig. I kraftnettet i Norge skal det leveres vekselstrøm
med frekvensen 50 Hz med avtalte eller regulerte grenser for blant annet spenning. Avvik i
frekvens eller spenning kan skade kundenes utstyr. Forsyningssikkerhet handler derfor ikke bare
om sannsynlighet for avbrudd og tid for gjenoppretting av strømleveransen, men også om
leveringskvalitet.
Hensynet til forsyningssikkerhet til regioner og til enkeltkunder har fått skarpere fokus de siste
årene. Dette skyldes blant annet erfaringer med store regionale ubalanser mellom forbruk og
produksjon, og enkeltepisoder som for eksempel utfall av kraftforsyningen i Steigen vinteren 2007
og i forbindelse med stormen Dagmar i romjulen 2011.
Kritisk infrastruktur, som kraftledningsnettet og kraftforsyningen er en del av, er sårbare dersom
det oppstår feil. Kortvarige eller lengre avbrudd i kraftforsyningen kan få konsekvenser for en
rekke viktige samfunnsfunksjoner som er avhengige av sikker og stabil forsyning av kraft. Dette
gjelder for eksempel helseinstitusjoner, tele- og radiokommunikasjon, samferdsel, olje- og
gassproduksjon, vann og avløp, næringsliv og finansinstitusjoner, med tilknyttede
samfunnsfunksjoner. Lengre avbrudd vil få store økonomiske konsekvenser, men vil også føre til
fare for liv, helse og miljø. Spesielt kan institusjoner og kommunale helsetjenester bli hardt
rammet. Flere kraftledninger bidrar til å sikre at slike hendelser ikke får alvorlige konsekvenser for
kraftforsyningen.
Økt forbruk
Det totale kraftforbruket i TWh økte kraftig fram mot år 2000. Etter dette har veksten flatet ut,
men det er store regionale/lokale forskjeller avhengig av befolkningsutvikling og nyetableringer
av industri. Også nedleggelse av industri vil kunne skape behov for nettinvesteringer da dette kan
føre til et lokalt overskudd av kraft som må fraktes ut av området. Mer om utviklingstrekkene i
energibruk i Fastlands-Norge kan leses i NVE-rapport 2014:11. Det forventes en fortsatt vekst i
kraftforbruket framover, men omfanget er usikkert. Veksten forventes i tillegg primært å komme i
de områder som de siste 10 år har hatt den største veksten og er sterkt knyttet til
befolkningsutvikling. Det er også en større vekst i maksimalt effektuttak enn energiuttak, og effekt
er dimensjonerende for behovet for nettforsterkninger. I løpet av de siste 20 årene har årlig
maksimal effektbelastning i nettet økt med 26 prosent. Disse forholdene gir større behov for
nettforsterkninger, enn det som følger kun av total vekst i energiforbruket på landsbasis.
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Forsyning av offshore petroleumsanlegg
Fra 1997 har kraft fra land vært vurdert for alle nye utbygginger og større ombygginger på
kontinentalsokkelen. Ifølge Meld. St. 28 (2010–2011) er tilrettelegging for nytt kraftforbruk fra
land til petroleumssektoren et viktig klimapolitisk tiltak. Dette gjentas også i Meld. St. 14 (2011–
2012), men det legges til en forutsetning om at tilknytning av nytt forbruk ikke går på bekostning
av forsyningssikkerheten i kraftsystemet regionalt eller nasjonalt. Disse målene kan utløse behov
for nettinvesteringer.
Tilrettelegge for ny kraftproduksjon
Utbygging av ny kraftproduksjon, som bl.a. vindkraft og vannkraft, krever tilknytning til
eksisterende kraftnett, og eksisterende nett må ofte forsterkes i områder som allerede har
kraftoverskudd i store deler av året.
Samfunnsmessig rasjonell drift av kraftsystemet
Oppgradering av nettet og utbygging av nye ledninger vil kunne gi større fleksibilitet og færre
flaskehalser, gjøre systemet mindre sårbart ved feil, redusere tap i nettet, bedre utnyttelsen av
produksjonsressursene og gi muligheter for sanering av gamle anlegg. Kraftnettet har vanligvis en
levetid på mer enn 50 år og mange faktorer som påvirker kraftsystemet er usikre. Det er derfor
viktig at kraftnettet er robust og kan håndtere ulike framtidsscenarioer.
I nettmeldingen fra Regjeringen som ble lagt frem i februar 2012 står det bl.a.: «Verdien av et slikt
fleksibelt og robust system er større når omgivelsene – utviklingen i produksjon og forbruk – er
omskiftelige. Den kritiske betydningen av strøm tilsier, etter regjeringens vurdering, at
konsekvensene ved å bygge for lite nett er større enn konsekvensene ved å overinvestere.»
Det planlegges for tiden mange kraftledninger i Norge. Dette er et resultat av at kraftnettet i liten grad
har blitt utbygd de siste 20–25 årene og er dessuten et svar på samfunnets krav om en sikker og stabil
strømforsyning.
Sårbarheten ved svikt i kritisk infrastruktur, som kraftledningsnettet er en del av, er blant annet
beskrevet i FylkesRos Østfold 2014, en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet av Fylkesmannen i
Østfold. Hvaler er i en spesielt utsatt situasjon pga. av den ensidige kraftforsyningen til øyene.
Avbrudd på denne ene, viktige forbindelsen vil gi tilnærmet full stans i strømforsyningen, da 18 kVforbindelsen kun kan forsyne Hvaler transformatorstasjon med inntil 2 MW vinterstid. Dette er langt
under framtidige, estimert forbruk på 25–30 MW og vil innebære streng rasjonering og lokale
beredskapsplaner for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Konsekvensene for samfunnet øker
jo lengre strømavbruddet varer, som FylkesRos også påpeker. Hvaler er ikke alene om å være ensidig
forsynt, og det vurderes mange steder som en akseptabel løsning. Men det er viktig at den nye
forsyningsledningen til Hvaler har lav feilsannsynlighet og at beredskapen er god.
3.2

Teknisk og økonomisk vurdering av luftledningsalternativet

Hafslund Nett vurderte før innsending av konsesjonssøknad for ny 132 kV kraftledningen mellom
Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner ulike løsninger for å sikre strømforsyningen til Hvaler.
Nullalternativet ble definert som en utsettelse av tiltaket, men konsekvensene av utsettelsen vil være
risiko for lengre utfall i strømforsyningen til Hvaler.
Fortsatt fellesføring med Fredrikstad Netts ledning er vurdert, men Hafslund Nett har ikke søkt om en
slik løsning. De begrunner dette med at større reparasjoner og oppgraderinger vil kreve utkobling av
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begge ledningene som til sammen utgjør kraftforsyningen til Hvaler. Ledninger i samme masterekke
er også utsatt for de samme ytre påvirkninger, slik at samtidig utfall av regional- og distribusjonsnettet
en reell risiko. To ledningseiere i samme masterekke er også en utfordring i drift og vedlikehold, men
dette er løsbart. Dersom fellesføring videreføres, krever det at uisolerte liner i distribusjonsnettet
kables eller skiftes ut med hengekabel, noe som krever kortere avstand mellom mastene pga. kablenes
tyngde. Hafslund Nett opplyser at spennene ikke kan overstige 90–100 meter, i motsetning til 250–300
meter, som er det normale på regionalnettledninger. I praksis blir dette vanskelig mellom Bukkholmen
og Sildeodden. Det vil også bety ombygging av distribusjonsnettet over ca. åtte kilometer. De mange
tekniske begrensningene og ekstrakostnadene er begrunnelsen for at Hafslund Nett ikke har søkt om
denne løsningen.
Hafslund Nett vurderte også jordkabel ut over de første 1600 meterne ut fra Kråkerøy
transformatorstasjon, men fant ikke at ytterligere kabling av en ny regionalnettledning ville være i tråd
med energiloven og vedtatt policy for utbygging av kraftledningsnettet på dette spenningsnivået. De
søker imidlertid om å kable Fredrikstad Netts 18 kV ledning ved Økholmen og ved Rød, for å gi plass
til den nye ledningen.
Tilsvarende har de vurdert at sjøkabel fra Øra til Hvaler transformatorstasjon eller mellom Tangen og
Sildeodden ikke ligger innenfor de nasjonale føringene for når det kan vurderes kabel, pga. den høye
ekstrakostnaden (anslått til hhv. ca. 190 og 54 millioner kroner i opprinnelig konsesjonssøknad). I
tillegg understreker Hafslund Nett at sjøkabel er utsatt for ankringsskader, som kan skade kablene og
gi svært lange strømavbrudd, da retting av feil på lange sjøkabler erfaringsmessig tar mye lenger tid
enn feilretting av luftledninger. Etablering av sjøkabel fra Øra til Hvaler vil derfor kreve at dagens
ledning blir stående som reserveforsyning, eller at det etableres en ny, tilsvarende ledning.
Hafslund Nett har videre vurdert hvorvidt ledningen bør bygges for 132 kV eller beholdes på 52 kV,
slik som i dag. De har også vurdert å bygge to kurser isolert for 52 kV, men på en slik måte at én kurs
ville klare hele lasten på Hvaler, som ville har gitt større mulighet til å opprettholde forsyningen ved
planlagt vedlikehold, eller ved feil på anlegget. Det foreligger langsiktige planer om å oppgradere
transformatorstasjonene i området til 132 kV, og det er derfor hensiktsmessig å forberede også denne
ledningen for samme spenningsnivå, slik at transformering til 52 kV blir overflødig når den tid
kommer. Det er ikke plass til transformering av både 132 og 52 kV i Kråkerøy transformatorstasjon,
og merkostnaden med å forberede ledningen for 132 kV er beskjeden. Alternativet å oppgradere
ledningen til 132 kV når transformatorstasjonene i området skal oppgraderes er utfordrende, da det til
kunne medføre lengre utkoblingsperioder på den eneste forbindelsen til Hvaler. De beregnede
merkostnadene med å bygge 52 kV dobbeltkurs er ca. 20 millioner kroner, og Hafslund Nett mener det
ikke er en investering som kan forsvares med de fordelene det gir. Fredrikstad Nett mener imidlertid at
det bør bygges en dobbeltkursledning, og ber NVE å vurdere om en enkel ledning uten reserve er
tilfredsstillende til en kommune med dette effektbehovet.
NVE er enig med Hafslund Nett i at det må vurderes en luftledning for forsyning av Hvaler, at en
kabel på hele strekningen fra Kråkerøy åpenbart ikke faller inn under kabelpolicyen. NVE mener også
at det er hensiktsmessig å forberede forbindelsen for 132 kV, i stedet for å oppgradere når resten av
nettet skal opp på 132 kV drift, eller bygge en ny transformatorstasjon i Kråkerøy-området om noen
tiår. Å henge ledningen i samme masterekke som distribusjonsnettet kan NVE ikke anbefale. Formålet
med oppgraderingen er å øke forsyningssikkerheten til Hvaler, som er ensidig forsynt, og fortsatt
fellesføring vil gi en betydelig dårligere løsning enn det Hafslund Nett har søkt om. Lange
sjøkabelstrekninger vil ikke kunne forsvares ut fra den nasjonale kabelpolicyen, nærmere omtalt i
kapittel 3.3.1, både pga. høye kostnader og betydelige utfordringer for forsyningssikkerheten til
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Hvaler. Det foreligger samtidig aktuelle luftlednings- og jordkabelalternativer på deler at strekningene,
noe vi kommer tilbake til i kapittel 3.4. Med tanke på at samlede avbruddskostnader for dagens
ledning er beregnet til ca. 7 millioner kroner over en 20-årsperiode og kan forventes å være lavere med
den nye ledningen, vil det etter NVEs vurdering ikke være samfunnsmessig rasjonelt å etablere tosidig
forsyning til Hvaler. Dette vil ha en så høy kostnad at det ikke kan forsvares med de forventede
avbruddskostnadene.
Behovet for en ny forbindelse begrunnes både med alderen på dagens ledning og prognoser for
framtidig forbruk på Hvaler. I tillegg henger ledningen på deler av strekningen på samme masterekke
som Fredrikstad Netts 18 kV ledning, noe som vanskeliggjør vedlikehold og reparasjoner på begge
ledningene. Ledningens alder har svekket tilstanden betraktelig, noe som har bidratt til flere
strømavbrudd i forsyningen til Hvaler. Etter NVEs vurdering er det hovedsakelig ledningens alder og
tilstand som er styrende for behovet for utskifting av forbindelsen, mens kapasitetsøkningen er noe
mindre kritisk. Det framstår som tydelig at det må gjennomføres tiltak for å bedre
forsyningssikkerheten til Hvaler i nærmeste framtid.
Etter å ha inkludert virkninger for miljø og samfunn i vurderingene, vil vi i kapittel 3.4.5 drøfte om og
eventuelt hvor det er fornuftig å pålegge kabling ut over det Hafslund Nett har søkt om.
3.3

Teknisk og økonomiske vurdering av jordkabel på hele strekningen

Hafslund Nett har søkt om jordkabel på hele strekningen mellom Kråkerøy og Hvaler
transformatorstasjoner, i føringsvei i eller langs eksisterende og ny gang- og sykkelvei, som
kommunene skal behandle etter plan- og bygningsloven. Utredningen av jordkabelalternativet er
foretatt av Rejlers (tidligere Omega Elkraft), på oppdrag fra kommunene. Hafslund Nett har lagt
Rejlers utredning til grunn for søknaden. De har søkt om jordkabelløsningen under forutsetning av at
kommunene innen en frist fastsatt av NVE stiller garantier for dekning av samtlige merkostnader,
skaffer evigvarende rettigheter til å ha kabelanlegget liggende i grunnen og i bruene og garanterer for
gjennomføringsevne i henhold til gitt tidsfrist. Garantiene skal nedtegnes i en utbyggingsavtale
mellom partene.
NVE vil vurdere jordkabelalternativet med hensyn til tekniske forhold og forsyningssikkerhet og
hvilke forutsetninger som må oppfylles for at løsningen kan la seg realisere. Da føringsveien og
kabelgrøften er kommunes ansvar å avklare, vil miljøvirkningene i liten grad vurderes av NVE.
3.3.1

Nasjonale føringer for kabel som alternativ til luftledning

Forvaltningsstrategien for kabling av kraftledninger er beskrevet i Meld. St. nr. 14 (2011–2012)
«Nettmeldingen», som er behandlet av Stortinget. Den gjelder for slike anlegg i hele landet, og
likebehandling er et viktig hensyn i forvaltningen.
Regjeringen har i nettmeldingen presisert kriteriene for når det kan være aktuelt å fravike fra
hovedregelen om at kraftledninger i regionalnettet (66 og 132 kV) skal bygges som luftledning:
•

«luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som ved kryssing av sjø eller der den kommer
nærmere bebyggelse enn tillatt etter gjeldende lover og forskrifter

•

luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet
på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster

•

kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning, for eksempel der
alternativet ville ha vært en innskutt luftledning på en kortere strekning av et kabelanlegg

Side 16

eller ved at kabling inn og ut av transformatorstasjoner kan avlaste av hensyn til bebyggelse
og nærmiljø
•

kabling av eksisterende regionalnett kan frigjøre traseer til ledninger på høyere
spenningsnivå og dermed gi en vesentlig reduksjon i negative virkninger av en større ledning,
eller oppnå en vesentlig bedre trasé for den større ledningen

•

kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel
boligområder eller næringsutvikling, samtidig som bruk av kabel for øvrig er akseptabelt ut
fra andre hensyn».

Bakgrunnen for forvaltningsstrategien er i hovedsak at kabling er betydelig mer kostnadskrevende enn
å bygge luftledning, og det ikke skal bygges anlegg som påfører brukerne av kraftnettet større
kostnader enn nødvendig. Kabelanlegg er både dyrere i innkjøp enn luftledninger og krever graving
eller kostbar sprenging av grøft. For 132 kV-ledninger er kabling i størrelsesorden 4–5 ganger dyrere
som tommelfingerregel. I tillegg gir kabel beredskapsmessige utfordringer, da feil på kabelanlegg
vanligvis tar betydelig lengre tid å finne og rette enn feil på luftledninger.
Siste kulepunkt åpner for at kabling kan tillates der merkostnaden finansieres av nyttehavere, slik som
tilfellet er i denne saken. Hafslund Nett har søkt om jordkabel på hele strekningen under forutsetning
av at Hvaler og Fredrikstad kommuner dekker merkostnaden, og at avtaler om gjennomføring inngås
innen en forsvarlig frist. Forvaltningsstrategien forutsetter også at løsningen må være akseptabel ut fra
andre hensyn, og dette vil eksempelvis være hensynet til forsyningssikkerhet og teknisk
gjennomførbarhet, i tillegg til virkninger for natur og miljø.
Krav om kabling av enkeltstrekninger av luftledningen Hafslund Nett har søkt om, uten finansiering
av nyttehavere, kan vurderes opp mot de ovennevnte unntakstilfellene «der luftledning vil gi særlig
store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt areal, eller der kabling
gir særlige miljøgevinster», og i hovedsak knyttet til visuelle virkninger. Vi vil komme nærmere inn
på disse vurderingene i kapittel 3.4.5.
For kraftledninger med 22 kV spenning eller lavere er kostnadsforskjellen mellom luftledning og
kabel i mange tilfeller liten, og forvaltningsstrategien legger opp til at denne typen ledninger normalt
skal kables ved nybygging. Kabling av eksisterende ledninger på lavere spenningsnivå kan pålegges
der det kan frigjøre trasé til en større ledning eller gi en bedre traséføring for en større ledning.
Nærmere vurdering av kabling av eksisterende 18 kV kraftledning vil vi også komme tilbake til i
kapittel 3.4.5.
I flere av høringsuttalelsene hevdes det at andre land i langt større grad kabler sitt kraftledningsnett
enn vi gjør i Norge. Gjennom utveksling av erfaringer med andre europeiske lands
konsesjonsmyndigheter, har NVE fått informasjon om at motstanden mot luftledninger er stor i mange
land. Allikevel bygges kraftledningene på de høye spenningsnivåene i alle hovedsak som
luftledninger. De fleste andre land har ikke formulert en klar kabelpolicy, slik vi har i Norge, mens for
eksempel Danmark har besluttet å kable alt regionalnett på sikt. Det enkelte lands praksis kan ha
sammenheng med tilgjengelig areal, avstander og grunnforhold/topografi. Norge er land med
forholdsvis liten og spredt befolkning, hvor det er behov for å transportere strømmen over store
avstander, og med en topografi/grunnforhold som tilsier at kabling ofte blir betydelig mer kostbart enn
for eksempel i Danmark. Det er planer om omfattende utbygging og oppgradering av
kraftledningsnettet i Norge, til en stor kostnad som belastes nettkundene. Denne kostnaden vil øke
dersom kabelandelen skal økes over hele landet. Det er samtidig en målsetting å holde nettariffen på et
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fornuftig nivå, og kraftledningspolicyen er et uttrykk for hvordan pengene skal brukes i
nettutbyggingen. Blant annet innebærer policyen at kabling av de mindre ledningene skal prioriteres
framfor kabling av regional- og sentralnettet.
Norges Miljøvernforbund tar til orde for endre forvaltningspolicyen for kraftledninger, slik at kabling i
større grad benyttes for å bevare naturen og innbyggernes helse. NVE som konsesjonsmyndighet har
ansvaret for å vurdere søknader om kraftledninger etter energiloven og føringer som er gitt av
lovgiver. Vi legger til grunn at kabelpolicyen jevnlig er vurdert av Stortinget, sist under behandlingen
av Nettmeldingen. Dersom Stortinget på et senere tidspunkt endrer policyen for bruk av kabel, vil
NVE rette seg etter de nasjonale føringene som gis.
Det foreslås av Anne Marie Nørholm og Gunnar Moreite at det innføres en bomavgift for å betale for
kabel i gang- og sykkelvei, da de mener det ikke er riktig at bare Hvaler kommune skal betale for det.
NVE vil presisere at dersom det gis konsesjon til jordkabel i gang- og sykkelvei, under forutsetning av
at merkostnaden skal dekkes av nyttehavere, er det ikke vår oppgave å kontrollere hvordan pengene
framskaffes. Det er ikke en del av vurderingen som NVE foretar etter energiloven og
kraftledningspolicyen.
3.3.2

Tekniske løsning og forsyningssikkerhet

I Rejlers rapport av 12. desember 2014 er jordkabelens tekniske spesifikasjoner og
investeringskostnader beskrevet. Utredningen har tatt utgangspunkt i Hafslund Netts krav til
kabelanlegget, hva gjelder tekniske spesifikasjoner og antall kabler. I tillegg har Rejlers på oppdrag fra
kommunene vurdert driftssikkerheten med luftledning kontra jordkabel til Hvaler, i rapport av 7.
februar 2014.
I rapport av 12. desember 2014 beskrives kabeltraseene, dvs. hvordan den er tenkt lagt langs veier og i
eksisterende broer. Kabelanlegget forutsetter etablering av to jordslutningsspoler i Kråkerøy
transformatorstasjon, som krever utvidelse av stasjonen. Dette er ennå ikke prosjektert. Hafslund Nett
har lagt til grunn at det skal benyttes fire kabler av typen 132 kV TSLF 1600 m2. Det er i rapporten
beskrevet hvordan kablene skal legges i separate hull i en støpt rørkanal, da kommunene mener denne
løsningen er mest driftssikker. Betongkanalen vil etableres langs eksisterende gang- og sykkelvei og
under den nye gang- og sykkelveien på Hvaler. Den kan bygges, lukkes og terrenget istandsettes før
kablene trekkes gjennom i etterkant. Dette reduserer kostnader, sikrer framdrift og minimerer ulemper
sammenlignet med å ha en grøft stående åpen under hele anleggsperioden.
Det planlegges å henge kablene i/under til sammen fem eksisterende bruer mellom Kråkerøy og
Asmaløy. Gang- og sykkelvei vil henges på bruene, noe som krever forsterkning av enkelte bruer, noe
Statens vegvesen har startet prosjekteringen av. Etablering av kabelanlegget kan imidlertid gjøres
uavhengig av forsterkningstiltakene.
Ifølge Rejlers rapport om driftssikkerheten av 7. februar 2014 vil luftledningen som Hafslund Nett
primært har søkt om være utsatt for de samme ytre faktorene som påvirker dagens ledning, som
klimatiske forhold, fallende trær, kjøretøy som kolliderer med eller berører ledningen og større fugler
som kolliderer med linene. Dersom endringer i klimaet fører til mer ekstremvær, vil påvirkningen fra
omgivelsene øke sammenlignet med i dag, påpeker Rejlers. Den korte, innskutte sjøkabelen vil
dessuten påføre forbindelsen svake ledd hvor elektriske feil lettere kan oppstå. Det vil derfor
forekomme ikke-planlagte utkoblinger, i tillegg til planlagt utkoblinger som følge av vedlikehold og
fornyelse av enkeltkomponenter. En luftledning har på den annen side færre ulike komponenter og
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enklere teknisk utstyr enn et kabelanlegg, og sannsynligheten for teknisk feil er dermed mindre. Feil
på luftledning vil normalt ta få timer å reparere.
Et kabelanlegg i støpt rørkanal og sjøkabel spylt ned og dekket til vil være minimalt påvirket av
omgivelsene. Rejlers mener at det i praksis er elektriske feil som følge av elde eller at noen spunter
ned i kabelkanalen som kan medføre utkobling. Sannsynligheten for slike feil er lave, og lange
utkoblingstider unngås ved å etablere en reservekabel som raskt kan kobles inn ved feil på en av
fasene. Kabelskjøter vil legges i hver sin U-kanal, slik at en eksplosjon i en skjøt ikke vil slå ut en
annen kabel eller skjøt. I motsetning til kabel i vanlig grøft, mener Rejlers at sannsynligheten for
samtidig skade på flere av fasene i en støpt kanal er minimal. Sjøkabel vil være mer utsatt for feil enn
jordkabel, selv om de vurderer risikoen som liten ved nedspyling/tildekking av kablene.
Rejlers vurdering er at et kabelanlegg består av færre komponenter som må vedlikeholdes i løpet av
levetiden, da det er mindre utsatt for korrosjon og slitasje og mer beskyttet fra omgivelsene enn en
luftledning. Det vil derfor være mindre behov for planlagte utkoblinger av kabelanlegg.
Utkoblingstiden for luftledning vil også være minimal, da arbeidene i stor grad vil foregå under
spenning.
Rejlers viser til statistikk fra Statnett og NVE (avbruddsstatistikk) for å belyse antall driftsforstyrrelser
i regionalnettet i perioden 2009–2012. Oversikten viser at de fleste feilene forekommer på
luftledninger, som det også er en mye større andel av i regionalnettet enn jordkabel. De vanligste
årsakene til feil er påvirkning fra omgivelsene og feil på teknisk utstyr, som til sammen utgjør over
halvparten av driftsforstyrrelsene. Ytre påvirkning fra tordenvær, vind, vegetasjon og snø/is er de
viktigste årsakene til feil i henhold til innrapportering i perioden 2003–2012. Rejlers mener at
omgivelsene statistisk sett vil påvirke antallet driftsforstyrrelser på en luftledning på Hvaler, da det er
et værutsatt område, spesielt ved kryssingen av Stokken og sundene. Videre sier rapporten fra Rejlers
at feil som har forårsaket lang utkoblingstid i hovedsak har oppstått på luftledninger. Konkret
statistikk for dagens forbindelse mellom Kråkerøy og Hvaler er ikke innhentet, men det pekes i
rapporten på to konkrete feil som har ført til avbrudd på hhv. fire og to timer, forårsaket av fugl og
jordfeil. I tillegg har det vært flere feil på Fredrikstad Netts ledning, som har ført til utkobling av
Hafslund Netts ledning. Denne feilkilden elimineres med den nye, uavhengige forbindelsen.
PEX-kabler forventes i dag å ha en levetid på 40 år, mens komposittmaster antas å ha en levetid på
70–90 år, ifølge Rejlers. Øvrige komponenter i mastene og linene forventes å ha kortere levetid, særlig
pga. de klimatiske forholdene i området. Utskifting av kabelanlegg er på sin side enklere enn
utskifting av komponenter på en luftledning, mens flytting av kabelanlegget er mer komplisert og
kostbart enn flytting av luftledningen.
Konklusjonen fra Rejlers er at et kabelanlegg i støpt rørkanal med én reservekabel er mer driftssikkert
enn luftledning kombinert med jordkabel og innskutt sjøkabel, som Hafslund Nett primært har søkt
om.
Hafslund Nett er enig med Rejlers i deres vurderinger av hvilke feil som kan oppstå for ulike
anleggstyper, og at feil sjelden forekommer på kabelanlegg. De er imidlertid mer bekymret for lange
avbrudd enn det som framkommer av Rejleres rapport. De viser allikevel til Statnetts
feilfrekvensrapport fra 2013, og viser til at hyppigheten av antall feil per 100 km 132 kV kabel er
større enn for luftledning med sammen spenning, noe som blant annet kan skyldes at det er langt
mindre andel kabel enn luftledning på dette spenningsnivået. På lavere spenning ser bildet annerledes
ut.
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Hafslund Nett har ingen kabelanlegg over fire km og ingen erfaring med drift av så lange jordkabler
som det her er snakk om mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner. Sannsynligheten for feil
på jordkabelanlegg er også etter Hafslund Netts vurdering mindre enn for tilsvarende luftledning, men
konsekvensene ved feil vil være langt mer alvorlige ved feil på kabel, særlig med tanke på at Hvaler er
ensidig forsynt. Ved bruk av støpt kanal har man ikke direkte tilgang til feilstedet og må trekke ut
fasen med feil, og deretter trekke inn en ny fase. Reparasjoner vil derfor ta lang tid. Risikoen reduseres
betydelig med en reservekabel, og Hafslund Nett har forutsatt dette. Det kan imidlertid ikke utelukkes
at samtidig skade/feil på flere strømførende faser kan oppstå, og Hafslund Nett er opptatt av hvordan
det vil påvirke Hvaler-samfunnet å bli tilnærmet strømløst i inntil to uker. De har bedt om Hvaler
kommunes vurdering av dette, og etterlyst lokale beredskapsplaner for et slikt scenario.
Så lange kabelanlegg vil generere mye reaktiv effekt som gir spenningsfall, redusert overføringsevne
og økte energitap. Det er i kostnadsanslagene tatt med 132 kV reaktorer, for å kompensere den
reaktive effekten som kabelanleggene vil produsere når de i framtiden skal driftes på 132 kV. I tillegg
må kapasitive jordfeilstrømmer kompenseres med to 50–70 A jordfeilspoler, som også er medtatt i
kostnadsanslaget. Spolene vil det ikke lenger være behov for når spenningen økes til 132 kV, og
framtidige reaktorer kan plasseres i samme celle i Kråkerøy transformatorstasjon.
Uavhengig av hvilken løsning som velges, må mulige feilårsaker minimeres, og tiltak for å forkorte
feilrettingstiden være på plass, understreker Hafslund Nett. Det vil alltid være en viss risiko for feil og
strømavbrudd. Hafslund Nett peker på en rekke tiltak og anlegg for luftledning og kabel som vil bidra
til å gi god beredskap til Hvaler. For luftledningen er det viktig med master og liner som er robuste
mot ytre påvirkning, og gjennomgående jordline. For jordkabelanlegget forutsetter de én reservefase
og koblingsanlegg og prosedyrer for rask omkobling, i tillegg til hensiktsmessig kabeldimensjon og
standardisert kabeltype med beredskapslager og –materiell. Det er også viktig å avtale prosedyrer og
tilkomst til kabelanlegg i veibruene med Statens vegvesen. Av hensyn til feilretting har Hafslund Nett
søkt om en så kort sjøkabel som mulig i den primært omsøkte luftledningsløsningen. I tillegg til å
legge én reservekabel, vil de har tre ekstra kabellengder på trommel. Disse kan ved behov fløtes over
sundet fra Tangen til Bukkholmen uten bruk av kabelskip, og ev. trekkes over isen dersom sundet er
islagt, og kan gjøres for kabellengder under 500 meter.
Hafslund Nett sier også at det ikke vil være behov for kapasitetsoppgradering av anlegget i løpet av
den forventede levetiden, uavhengig av om luftledning eller kabel velges.
Hafslund Nett har valgt å søke om jordkabel ved/langs gang- og sykkelvei på hele den vel 18 km lange
strekningen fra Kråkerøy transformatorstasjon til Hvaler transformatorstasjon, under forutsetning av at
det signeres en utbyggingsavtale som blant annet skal regulere rettigheter til kabeltraseen og broer,
dekning av kostnader og forsvarlig framdrift. Dersom en slik avtale kan inngås innen en nærmere
fastsatt frist, har de vurdert løsningen som teknisk god nok og tilstrekkelig driftssikker, med de
spesifikasjonene som er lagt inn i søknaden.
NVE legger til grunn at Hafslund Nett mener at jordkabel gir en tilstrekkelig god løsning til å søke om
den. Vi har også vurdert leveringspåliteligheten til jordkabelanlegget, på bakgrunn av at det er noe
uenighet om hva som samlet sett er den beste løsningen. Uenigheten dreier seg i hovedsak om
forholdet mellom feilhyppighet og varighet av ikke planlagte avbrudd i strømforsyningen, dvs.
konsekvensen av feil eller skader på forbindelsen.
Hva gjelder feilhyppighet har den rådende oppfatningen vært at luftledning er mer utsatt for ytre
påvirkning (klima, vegetasjon, kollisjon osv.), og at feil dermed oppstår hyppigere enn på jordkabler
som ligger beskyttet i jord. Historiske data er ikke helt entydige på dette spenningsnivået. Det er langt
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større andel luftledning enn kabel i nettet i dag, og antallet feil på luftledninger er derfor langt større
på luftledningsanlegg, mens bildet snus dersom vi ser på feil per km. Da det er så liten kabelandel vil
enkeltfeil på kabelanlegg slå desto sterkere ut på statistikken. NVE mener det er vanskelig å bruke
Statnetts statistikk for å si noe om leveringspåliteligheten til denne ledningen, da feil i strømnettet
varierer med alder og beliggenhet.
Bak Statnetts statistikk ligger det sparsomme beskrivelser av årsaker til feil, men en stor del av
rapporterte feil på kabler skyldes jordfeil. Slike feil kan skyldes isolasjonssvikt, som er et kjent
problem i gamle PEX-kabler, men som sannsynligvis vil oppstå sjeldnere i nye kabler. Feil i
kabelskjøter eller i overgangene mellom kabel og luftledning er også en hyppig feilkilde. Selv om
luftledningsalternativet også forutsetter innskutte kabelstrekninger med skjøter, vil antallet skjøter
være langt høyere på kabelløsningen. Det skyldes at kablene i beste fall ikke kan være mer enn én
kilometer lange. Dette øker risikoen for feil, mens det at kabelendemaster unngås reduserer risikoen.
En annen vanlig årsak til feil på jordkabelanlegg er graveskader, noe som i stor grad unngås ved å
legge kablene i beskyttet OPI-kanal.
NVE mener samlet sett at risikoen for samtidig feil på flere faser er svært lav, og at risikoen for
enfasefeil er lav, uansett om jordkabel i OPI-kanal eller luftledning velges. Det er allikevel ikke mulig
å garantere en avbruddsfri forsyning med den nye forbindelsen, og feilrettingstiden vil derfor ha
betydning for samfunnssikkerheten. Feilrettingstiden avhenger av om det er feil på kun én av fasene
eller flere samtidig. Sammenstilt informasjon fra Hafslund Nett og Rejlers tilsier at feil på én av
luftledningsfasene anslagsvis vil ta 4–9 timer å reparere. Feil på flere faser, for eksempel som følge av
mastehavari, vil derimot kunne ta 2–7 dager å reparere. Dersom det oppstår feil på én av kabelfasene
kan reservefasen kobles inn og forsyningen gjenopprettes i løpet av anslagsvis 2–3 timer. Feil på flere
kabelfaser kan derimot ta 1–3 uker å reparere og gjenopprette, avhengig av hvor feilen oppstår. Lengre
gjenopprettingstider vil også gjelde de innskutte kabelløsningene Hafslund Nett har søkt om, og de har
derfor søkt om reservekabel på alle kabelstrekninger.
Kommunene mener med utgangspunkt i Rejlers konklusjon, at jordkabel i støpt kanal gir bedre
forsyningssikkerhet enn luftledning. Hvaler kommune er gjort oppmerksom på risikoen for lengre
strømavbrudd og har selv et ansvar for ivareta sin beredskap for å opprettholde samfunnskritiske
funksjoner. Gjennom mange år har Hvaler kommune opplevd kortere og lengre avbrudd på
strømforsyningen som følge av skader og feil på dagens kraftledning. NVE forstår det slik at Hvaler
kommune er innforstått med risikoen for lengre avbrudd dersom det oppstår kabelbrudd, og at de
vurderer den som håndterbar. Samtidig understreker NVE at å sammenligne kabel med dagens
luftledning ikke gir et riktig bilde, da denne ledningen er gammel og dimensjonert på en helt annen
måte enn luftledningen Hafslund Nett nå søker om. Den henger i tillegg på samme masterekke som
Fredrikstad Netts 18 kV ledning på deler av strekningen, som ytterligere har bidratt til sårbarheten.
Uavhengig av om den nye strømforbindelsen til Hvaler bygges som jordkabel i støpt kanal eller som
luftledning, vil sannsynligheten for strømavbrudd reduseres betraktelig sammenlignet med dagens
situasjon.
Kabel har begrenset mulighet til å belastes over kapasitetsnivået, men det har ingen relevans for
Kråkerøy–Hvaler-forbindelsen, så lenge denne driftes radielt, og med den forbruksutviklingen som
forventes i tiårene framover. NVE har ingen innvendinger til valg av tverrsnitt, da den nye løsningen
vil gi en solid kapasitetsøkning langt ut over det framtidige overføringsbehovet til øyene.
Rejlers har estimert kostnadene med jordkabelløsningen til 134 millioner kroner, basert på Hafslund
Netts krav og spesifikasjoner. Dette inkluderer kabler med tilhørende elektrisk anlegg, anleggsarbeider
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knyttet til elektro, montasje og prosjektering. Kostnadene for etablering av traseen, som
grunneiererstatninger, prosjektering og anleggskostnader, er ikke tatt med i estimatet. Det er heller
ikke kostnader for tiltak i transformatorstasjonene. Kostnadene for kabelarbeidet forutsetter at det
bygges ny gang- og sykkelvei. Det forutsettes også at Statens vegvesen tillater brukryssinger uten
forsterkning av bruene, da dette ikke er medtatt i kostnadsoverslaget.
NVE legger til grunn Rejlers kostnadsanslag for jordkabelalternativet. Sammenlignet med NVEs
erfaringstall, framstår anslaget som noe lavt. Men det inkluderer blant annet ikke gravekostnader, slik
at det blir vanskelig å sammenligne med våre estimater for tilsvarende anlegg. Vi har ikke eksempler
på direkte sammenlignbare tiltak, men NVE antar at de reelle kostnadene heller vil bli høyere enn
lavere enn Rejlers anslag.
Kabelalternativet gir noe lavere nettapskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader enn
luftledningsalternativet. Vedlikeholdsbehovet forventes å være minimalt for denne typen anlegg,
ifølge nettselskap NVE har vært i kontakt med. Valg av spenningsnivå har forholdsvis liten betydning
for kostnadene med både luftledning og kabel. Kostnadsforskjellen vil sannsynligvis utlignes av at det
må bygges en ny 132 kV transformatorstasjon i Kråkerøy-området når hele nettet i regionen skal
spenningsoppgraderes i henhold til kraftsystemutredningen for Østfold. En standardisering av
regionalnettet på 132 kV er en fornuftig strategi for utviklingen av kraftsystemet i regionen og vil
dekke det framtidige overføringsbehovet med færre ledninger, etter NVEs vurdering.
Etter NVEs vurdering er Hafslund Netts begrunnelse for å søke om reservekabel på denne ensidige
forsyningen til Hvaler-øyene, uavhengig av hvor lange kabelstrekninger som velges, fornuftig. Det er
spesielt viktig å redusere risikoen for langvarige avbrudd på denne forbindelsen, da det ikke finnes
alternativer for å opprettholde forsyningen til øygruppen med mange fastboende og viktige lokale
samfunnsinstitusjoner. Statistikken viser at flertallet av kabelfeil er enfasefeil, og en reservekabel til en
kostnad av om lag 11–12 millioner kroner vil være en fornuftig forsikring mot langvarige
strømavbrudd, etter NVEs vurdering. OPI-kanal, der den enkelte kabelfasen ligger beskyttet i et eget
rør, vil ytterligere redusere risikoen for flerfasefeil.
3.3.3

Finansiering

I henhold til kraftledningsstrategien omtalt i kapittel 3.3.1, kan kabling tillates i tilfeller der kostnaden
dekkes av nyttehaverne av kablingen. I dette tilfellet er det Hvaler og Fredrikstad kommuner som har
bedt Hafslund Nett om å søke om jordkabel på hele strekningen, og har sagt seg villige til å dekke
merkostnaden ut over den løsningen som det i henhold til vanlig praksis ville bli gitt konsesjon til.
Hafslund Nett har forutsatt at dette omfatter alle kostnader ut over luftledningsalternativene de
primært har søkt om.
NVE vil understreke at det i medhold av energiloven kan pålegges avbøtende tiltak for å redusere de
negative virkningene for miljø og samfunn. Å pålegge økt bruk av sjø- eller jordkabel kan være et slikt
avbøtende tiltak, for det tilfelle at NVE mener det ligger innenfor rammen av anbefalingene i den
nasjonale kraftledningsstrategien. NVE vil derfor vurdere Hafslund Netts primært omsøkte løsninger i
lys av de virkningene traseene vil ha og på bakgrunn av etablert praksis, herunder aktuelle avbøtende
tiltak foreslått av Hafslund Nett eller høringsinstansene. Kommunene og andre har pekt på spesielle
strekninger der de mener kabel bør velges, uansett hvem som skal betale ekstrakostnadene. Dersom
NVE mener det er grunnlag for å pålegge Hafslund Nett avbøtende tiltak ut over det selskapet selv har
søkt om eller vurdert som aktuelle, kan vi gjøre det under forutsetning av at kostnadene skal dekkes av
Hafslund Nett, og i siste instans nettkundene i regionen. Kostnadsdifferansen mellom den løsningen
NVE mener er samfunnsmessig rasjonell uten kommunenes bidrag og kommunenes foretrukne
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løsning, jordkabel på hele strekningen, vil være den kostnaden Hafslund Nett kan kreve dekket av
kommunene. Kommunene vil i tillegg til selve kabelanlegget måtte dekke anleggs og
prosjekteringskostnader med å etablere traseen i gang- og sykkelveien og grunneiererstatninger.
3.3.4

Andre forutsetninger og hensyn

Hafslund Nett har forutsatt at det inngås en utbyggingsavtale mellom dem og kommunene, som
regulerer en rekke forhold. Foruten garanti for kostnadsdekningen, krever Hafslund Nett at avtalen
skal inneholde garantier om evigvarende rettigheter til å ha kabelanlegget liggende i grunnen og i
bruene og garantere for gjennomføringsevne i henhold til en tidsfrist. Avtalens innhold utformes av
Hafslund Nett og signeres av partene. Det forutsettes at NVE setter en tidsfrist for inngåelse av
utbyggingsavtalen.
NVE har forståelse for at Hafslund Nett stiller krav om avtaleinngåelse innen en fastsatt frist, da de er
opptatt av at forsyningssikkerheten til Hvaler ikke ytterligere skal forverres i påvente av at det
etableres en ny og sikker kraftledning til Hvaler. Konsesjonsprosessen har allerede tatt betydelig
lenger tid enn Hafslund Nett forutsatte og som er normalt for denne typen anlegg. Ytterligere
forsinkelser ved uenighet om kostnadsdekning, utbyggingsløsning, rettighetsforhold mv. ønsker
verken Hafslund Nett, NVE eller kommunene. Det er derfor viktig at det gis en mulighet til å realisere
samlokaliseringen mellom jordkabel og gang- og sykkelvei, uten at dette går på bekostning av
forsyningssikkerheten. Dette vil kunne løses gjennom at NVE setter en frist for å komme til enighet
om samlokaliseringsløsningen, som samtidig åpner for at oversittelse av fristen medfører at Hafslund
Nett i stedet kan bygge en luftledningsløsning. Denne vil NVE vurdere nærmere i kapittel 3.4.
NVE har vært i kontakt med Hvaler og Fredrikstad kommuner angående deres framdrift i avklaringen
av føringsvei for kabel i tilknytning til eksisterende og ny gang- og sykkelvei. Tilbakemeldingen fra
kommunene tilsier at endelig planvedtak vil foreligge fjerde kvartal 2017, og at de anbefaler at det
settes en frist ved inngangen av år 2018. Basert på tilbakemeldingen fra kommunene, mener NVE at
det vil være fornuftig å sette vilkår for jordkabelløsningen at en utbyggingsavtale må signeres innen 1.
januar 2018.
Aksjonsgruppen bevar Kråkerøy og Hvaler og flere andre høringsinstanser framholder hensynet til
trafikksikkerheten som et argument for å gi konsesjon til jordkabel i en framtidige gang- og sykkelvei.
De frykter at det ikke blir bygd noen gang- og sykkelvei i overskuelig framtid, dersom
samordningsgevinsten faller bort ved at det ikke blir jordkabel. NVE ser at arbeidet med gang- og
sykkelvei på Hvaler er blitt påskyndet som følge av Hafslund Netts planer, og at det kan være en
samordningsgevinst i dette. Vi vil allikevel understreke at dette ikke er et avgjørende hensyn for NVE,
da vår oppgave er å gi konsesjon til en løsning som gir god forsyningssikkerhet. Det er heller ikke
Hafslund Netts oppgave å bedre trafikksikkerheten til Hvaler.
3.3.5

Konklusjon

NVE mener at jordkabel i støpt kanal i gang- og sykkelvei er en god løsning for å forsyne Hvaler med
strøm. Hvaler er ensidig forsynt, og uavhengig av hvilken løsning som velges kan det forekomme
kortere eller lengre strømavbrudd til Hvaler-øyene. En reservekabel kan sørge for kort
gjenopprettingstid ved enfasefeil, og OPI-kanal sørger for god beskyttelse av kablene. Det er allikevel
viktig at kommunen selv etablerer lokale beredskapsplaner for hvordan de skal håndtere
strømavbrudd, i en tid hvor samfunnet blir mer og mer avhengig av kontinuerlig strømforsyning til en
rekke samfunnsviktige funksjoner.
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Ifølge en overordnet vurdering av leveringspåliteligheten til luftledning med hyppigere og forholdsvis
kortvarige avbrudd, opp mot jordkabel med sjeldne og mer langvarige avbrudd, mener NVE at
luftledningsløsningen kommer noe bedre ut. Sannsynligheten for langvarige feil vurderes allikevel
som så lav at jordkabelløsningen kan aksepteres. Dette har også Hafslund Nett stilt seg bak, da de har
valgt å søke om jordkabel under nærmere angitte forutsetninger. En viktig forutsetning er at det
etableres en reservekabel på hele strekningen, som raskt kan kobles inn ved feil på én av de andre
kabelfasene. Videre er det forutsatt inngåelse av en utbyggingsavtale mellom Hafslund Nett og
kommunene som regulerer garantier fra kommune om finansiering, avklaring av rettigheter til
føringsvei og evigvarende rettigheter til å ha kabelanlegget i broene, og at det settes en frist for
inngåelse av avtalen.
Det er igangsatt et reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven i regi av kommunene for å avklare
arealer til føringsvei og grunnrettigheter. NVE forutsetter at planarbeidet følger oppsatt tidsplan, og at
arealavklaringene foretas innen utgangen av 2017. I samråd med kommunene og Hafslund Nett vil
NVE stille som vilkår for en tillatelse til jordkabel i gang- og sykkelvei, at partene blir enige om en
utbyggingsavtale innen 1. januar 2018. Avtalen skal blant annet avklare og garantere
finansieringsbidrag fra kommunene i henhold til prinsippene omtalt i kapittel 3.3.3. Videre må
eventuelle tekniske krav til føringsvei og OPI-kanal avklares, sammen med arealkrav og nødvendige
tillatelser til grunn og kabelføring i broer og vei. Det forutsettes at partene forsøker å komme til
enighet om en utbyggingsavtale. Ved behov for avklaringer fra NVE, legger vi til grunn at partene tar
kontakt i god tid før fristen går ut.
3.4

Vurdering av miljø- og arealvirkninger ved luftledningsalternativet

NVE vil i dette kapitlet vurdere Hafslund Netts primært omsøkte løsning, og alternativet til jordkabel
på hele strekningen mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner, vurdert i kapittel 3.2. Vi vil
vurdere virkningene av de ulike traseene for miljø, naturressurser og samfunn. Vurderingene er
tematiske inndelt, og for noen temaer er vurderingene delt inn i traséseksjoner som kan vurderes
uavhengig av hverandre. Det gjelder traséseksjonene Kråkerøy transformatorstasjon–Tangen, Tangen–
Bratte Bakke og Bratte Bakke–Hvaler transformatorstasjon. Vurderingene fokuserer på traseene som
Hafslund Nett har søkt om i endringssøknaden av mars 2015. Det innebærer blant annet at trasé 3 nord
på Kråkerøy ikke vurderes nærmere, da Hafslund Nett har vurdert den som teknisk svært krevende å
realisere, med virkninger for forsyningssikkerheten. I tillegg til betydelig nærføring til boligområder,
støtter NVE Hafslund Netts vurderinger av dette alternativet. NVE viser til de tekniske og økonomiske
vurderingene av en ny kraftforbindelse til Hvaler, der vi konkluderte med at tiltak er nødvendige. I
dette kapitlet fokuseres det derfor på å finne den beste løsningen for å ivareta forsyningssikkerheten til
Hvaler, dersom vi ser bort fra kommunenes betalingsvillighet for jordkabel på hele strekningen. Vi tar
utgangspunkt i Hafslund Netts primært omsøkte løsning.
3.4.1

Visuelle virkninger

Konsekvensene for landskap, kulturmiljø, friluftsliv, reiseliv og bomiljø vil være like i den forstand at
de i vesentlig grad knytter seg til visuell påvirkning og ikke direkte konflikt med arealbruksinteresser.
I vurderingene av de enkelte traséseksjonene vil NVE derfor vurdere virkningene for landskap,
kulturmiljø og friluftsinteresser og andre interesser som kan bli visuelt berørt samlet under betegnelsen
visuelle virkninger. Dette vil, etter vår mening, gjøre det lettere å framstille de samlede ulempene og
bedre synliggjøre hvordan NVE vektlegger disse interessene.
Utgangspunktet for vurderingene av visuelle virkninger er tiltakets virkninger for landskapet.
Kraftledningens synlighet avhenger av hvilken landskapstype den går gjennom, i hvilken grad
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omgivelsene (topografi og vegetasjon) kan skjule den og hvorvidt den er eksponert fra områder hvor
mennesker ferdes. Landskapets verdi tillegges vekt, og konsekvensene for landskapet vil dermed
variere.
Omfanget av landskapspåvirkningen må også vurderes i lys av hvor mange som ferdes i landskapet og
hvor ofte. Områder hvor mennesker bor og ferdes daglig og my brukte friluftsområder er eksempler på
områder hvor de visuelle virkningene får mer omfattende konsekvenser enn mindre brukte områder.
Synlighet fra verdifulle kulturmiljø er også et viktig kriterium for å vurdere konsekvensen av
landskapspåvirkningen. Slike områder kan være viktige både for landbruket og for friluftsliv og
reiseliv. Disse interessene vil derfor overlappe hverandre og bør sees i sammenheng.
Det er viktig å understreke at den visuelle opplevelsen av en kraftledning i stor grad vil være subjektiv.
For noen mennesker vil en kraftledning oppleves sjenerende så lenge den er mulig å se, mens andre
opplever andre landskapselementer som mer fremtredende og legger mindre merke til kraftledninger.
Ofte oppleves denne typen inngrep som mindre iøynefallende etter noen år, når omgivelsene har
vennet seg til det. I beskrivelsen av visuelle virkninger må det derfor skilles mellom synlighet og
opplevelsen av ledningen som et landskapselement.
Hva som skal tillegges vekt i vurderingen av visuelle virkninger av en ny 132 kV kraftledning mellom
Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner er avhengig av hvilke interesser som er knyttet til de ulike
traseene på de strekningene ledningen er planlagt. Landskapsverdier vil sammen med brukerinteresser
knyttet til boligområder, ferdselsårer, friluftsliv, turisme, kulturmiljø osv. på ulik måte påvirke
konsekvensvurderingen og vektleggingen. Virkninger i anleggsfasen vil være forbigående og
vektlegges ikke i vurderingene av visuelle virkninger.
Det er også mulig å redusere synligheten av en luftledning ved å velge mastetyper og -farge/utforming
som er godt tilpasset omgivelsene. NVE har erfart at kamufleringstiltak på store kraftledningsmaster
har svært god effekt der forholdene ligger til rette for det. Fylkesmannen sier generelt at gittermaster
ikke er hensiktsmessig i disse områdene, og ber om at fargen på mastene tilpasses landskapet på de
ulike strekningene. Det bør også vurderes å matte linene, mener fylkesmannen. Dette er tiltak som
vurderes for den enkelte traséstrekning.
Samtidig er det viktig å ta hensyn til at kraftledningen kan utgjøre et luftfartshinder og en
kollisjonsrisiko for fugl. I noen områder kan disse hensynene veie tyngre enn hensynet til redusert
synlighet for innbyggere og fra ferdselsårer, og medføre at synligheten av ledningen må forsterkes i
form av merking for luftfart eller for fugl.
Strekningen Kråkerøy transformatorstasjon–Tangen
På de første ca. 1600 meterne ut fra Kråkerøy transformatorstasjon har Hafslund Nett søkt om å legge
jordkabel i vanlig grøft, eventuelt i kanal på enkeltstrekninger. Kabeltraseen går gjennom
boligområder og langs kommunal vei i flatt terreng. På denne strekningen vil ledningen ikke ha
negative visuelle virkninger etter anleggsperioden. Fordelen med den nye ledningen er at dagens
ledning gjennom boligområdene i Veidegrenda og Ulvedalen blir fjernet, hvor den i dag går tett innpå
både boliger, skole og lekeplass/idrettsanlegg. I tillegg er det registrert et par kulturminner fra
steinalderen i nærheten av eksisterende ledning, og eventuelle visuelle ulemper elimineres når
ledningen rives. NVE konstaterer at den visuelle endringen i dette nærmiljøet blir positiv som følge av
Hafslund Netts tiltak.
Videre går ledningen opp i luften i ulike traséalternativer. Trasé 1/1A er ulike varianter av først
omsøkte trasé 1 og er de traseene som går lengst vest på Kråkerøy. Konsesjonssøknaden sier at
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Kråkerøy har et omfattende løypenett og en kyststi på øyas vestside, og det er i kommuneplanen avsatt
flere hensynssoner for friluftsliv. De vestlige traseene berører skogkledte friluftsområder på vestsiden
av fylkesvei 108, og går i den nordvestlige kanten av Enhusvidda, et statlig sikret friluftsområde sør
for Ulvedalen. I et stort antall høringsuttalelser understrekes det hvor viktig de vestlige delene av
Kråkerøy er for friluftsliv og rekreasjon, og områdene brukes av et stort antall mennesker, blant annet
pga. nærheten til Fredrikstad by. Traseene krysser Kyststien på to steder. Fylkesmannen i Østfold har
reist innsigelse til traseene som går lengst vest på Kråkerøy. De vestligste trasévariantene vil på den
annen side i langt mindre grad gi visuelle virkninger for bomiljø og mye trafikkerte veier, da de går i
utmarksområder mellom Enhus og Tangen.
På den første delen av strekningen er trasé 1/1A planlagt øst for Kråkerøy ungdomsskole og mellom
ungdomsskolen og skogen som brukes av Kråkerøy Trial Club. Trasé 1 vil på det nærmeste gå i
skogkanten 26 meter fra skolebygningen, og blir synlig fra skoleområdet. Trasé 1A er trukket noe
lenger bort fra skolen og mer inn i skogsområdet. Hvis vegetasjon beholdes mellom veien og
ledningstraseen, vil ledningen til en viss grad ligge skjult fra skoleområdet og veien. Fredrikstad
kommune framholder at det ikke er plass til traseen mellom veien og trialklubbens anlegg, mens
Hafslund Nett mener skogområdet som brukes av trialklubben ikke kan ansees som et permanent
sportsanlegg, som det ikke tillates å krysse over, i henhold til forskrift om elektriske fordelingsanlegg
(FEF 2006). For øvrig sier Hafslund Nett at det er fullt mulig å trekke traseen opp i lia øst, og deretter
føre den tilbake ned mot Enhuusveien etter passering av klubbhuset, dersom en ikke ønsker å berøre
trialløypen. Dette kan være en kombinasjon av trasé 1 og 1A, men vil allikevel kreve fjerning av høye
trær som kan utgjøre fare for ledningen. Det er mulig å spare lave trær og kappe trær i en viss høyde,
dersom det er behov for dem i trialkjøring, sier Hafslund Nett.
Trasé 2A går fra Rødsmyrveien sørøstover mot Fuglevik, og vinkler deretter sørvest langs vestsiden av
Kråkerøyveien fram til Kråkerøy kirke. Traseen er lagt litt opp i lia langs Kråkerøyveien for å redusere
synligheten fra Kråkerøyveien, ved at det planlegges å sette igjen et vegetasjonsbelte mellom traseen
og veien. Denne delen av traseen passerer over tre registrerte steinalderboplasser, men uten at disse
blir fysisk berørt.
Trasé 2A vil i langt større grad bli synlig fra områder folk flest ferdes i det daglige, langs fylkesveien,
over jordbruksområder og nærmere bebyggelse. På store deler av strekningen går trasé 2A parallelt
eller tilnærmet parallelt med fylkesvei 108 eller annen vei. Unntaket er strekningen ved Femdal ved
Lunde, hvor Hafslund Nett på bakgrunn av høringsinnspill fra blant andre Lunde barnehage gikk bort
fra parallellføringen med riksvei 108 pga. nærhet til barnehagen og den gamle, fredete skolestua ved
veien. I tillegg ligger Lunde skole og bolighus langs eller i nærheten av traseen. Her har Hafslund Nett
i stedet søkt om å kombinere de to hovedtraseene via en kryssing fra øst til vest, i tilleggsutredningen
benevnt som trasé 7. Det betyr at trasé 2A sammenfaller med hovedtrasé 1 eller 1A gjennom Femdal,
omtalt ovenfor. Det er også mulig å kombinere hovedtraseene lenger nord via trasé 1B, som krysser
fra Kråkerøy kirke i sørvestlig retning til den støter på traséalternativ 1/1A. Hafslund Nett har frafalt
trasé 2 fra opprinnelig konsesjonssøknad som gikk fra Enhus til Kråkerøy kirke, blant annet på
bakgrunn av uttalelser fra blant andre Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune angående
flere forekomster av den utvalgte naturtypen «hule eiker» i og nær traseens ryddebelte langs
skråningen av Enhusvidda mot Enhusveien.
Fredrikstad kommune har reist innsigelse til samtlige luftledningstraseer på Kråkerøy, og viser til at
jordkabel er deres foretrukne alternativ på hele strekningen. De mener allikevel at trasé 2A er minst
negativ av de traseene Hafslund Nett har søkt om. De mener imidlertid at jordkabelen bør forlenges til
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den har passert Kråkerøy kirke, av hensyn til LNF-området og bebyggelsen ved Ulvedalen. Den delen
av trasé 2A som er lagt lenger ut i LNF-området med Femdal/Lunde aksepterer kommunen ikke.
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune foretrekker i likhet med Fredrikstad kommune
trasé 2A og ønsker størst mulig grad av samlokalisering med annen infrastruktur og andre
naturinngrep. Fylkeskommunen understreker at det er viktig at mastene plasseres med tilbørlig hensyn
til Kråkerøy kirke og kirkegården, som ligger i et kulturlandskap med høy verdi. Fredrikstad kirkelige
fellesråd uttaler på sin side at trasé 2 vil redusere områdets verdi og forsterke barrieren som riksveien
utgjør mellom kirken og gravlunden. Fjerning av vegetasjonen mot veien vil ytterligere forsterke
barrieren. De stiller også spørsmål ved om det er plass til ledningen mellom kirken og kirkegården.
Trasé 1B vil berøre kirken i mindre grad, men derimot legge føringer for muligheten for å utvide
kirkegården mot nordvest. Fellesrådet er derfor negative til begge traseene i dette området.
Kråkerøy Lokalsamfunnslag og Vestre Fuglevik Velforening mener at jordkabelen fra Kråkerøy
transformatorstasjon må forlenges til Kråkerøy ungdomsskole, og at overgangen til luftledning først
bør skje etter kryssingen av Enhusveien. Deretter bør trasé 1 velges, slik at minst mulig bebyggelse
blir visuelt påvirket av ledningen eller ryddebeltet, mener foreningene. Andre har foreslått at
jordkabelen må forlenges helt ned mot Femdalssletta.
Ved Nygård/Gonrød passerer trasé 1 i et skogsbelte mellom bebyggelsen, og Hafslund Nett mener den
er til liten visuell sjenanse. Etter forslag fra boligeierne i Goenveien 5, har Hafslund Nett søkt om
trasévariant 1A, som går ca. 30 meter lenger vest enn trasé 1 på denne strekningen. Den vil gå i en
åpnere passasje i skogen, som gir redusert behov for trefelling og bedre kamuflasje i vegetasjonen.
Avstanden til boligen i Goenveien 5 økes til ca. 40 meter, og det vil være tilsvarende avstand til en
fritidsbolig på Nygård. Hafslund Nett mener at det kun er i innkjøringen til Goenveien 7 at ledningen
vil merkes. Husene har utsikt den andre veien, mot sjøen. Christian T. Nygaard mener i sin uttalelse at
det gjenstående skogbeltet vil bli for smalt til å tåle høst- og vinterstormer, slik at trærne velter, og
ledningen blir synlig fra sjøen. Hafslund Nett bekrefter at skogen i traseenes vestre kantsone kan bli
noe mer utsatt for vind. Nygaard mener også at faren for fuglekollisjoner vil øke, da traseen ligger
nærmere fuglereservatet. Trasé 1A vil ligge unødvendig tett på hus og bygninger på Nygard, mens
trasé 1 lå midt mellom husene i Goenveien 5 og 7, mener Nygaard. Eierne av Goenveien 5, Jan Ove
Brekke og Maria Granli-Brekke, er derimot fornøyd med justeringen, selv om de aller helst ser at
ledningene ikke går i nærheten av eiendommen i det hele tatt. Etter NVEs vurdering vil trasé 1A best
ivareta hensynet til all bebyggelsen på Nygård/Gonrød ved at avstanden til bolig og fritidsbolig er
tilnærmet lik. De visuelle virkningene minimeres for begge de nærmeste naboene til ledningen,
dersom denne traseen velges.
Ved det viktige kulturlandskapsområdet ved Goenvad sier fylkeskommunen at trasé 2A ligger i
ytterkanten og i mindre grad berører kulturlandskapet og rekreasjonsområder enn trasé 1, 1A og 1B.
NVE konstaterer at sistnevnte trasé også ligger betydelig nærmere naturreservatet og de samlede
negative virkningene for friluftslivet i området vil være langt større ved trasé 1/1A/1B enn trasé 2A,
slik mange påpeker.
Videre går trasé 1/1A i to ulike undertraseer over Femdal, som i ulik grad berører bebyggelsen i
området. Trasé 2A krysser her over til samme område og må kombineres med trasé 1 eller 1A over
Femdal. Lokale innspill i første høringsrunde førte til at Hafslund Nett trakk opprinnelig trasé 2
gjennom Lunde på grunn av at det ikke var ønskelig å gå nær til boliger og mellom Lunde barnehage
og en fredet skolestue. NVE er enig i denne vurderingen med tanke på de visuelle virkningene i dette
området.
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Grunneiere på Fjellberg ved Femdal er negative til trasé 1A ved Femdal, som etter deres syn vil
ødelegge skogs- og rekreasjonsområder og forringe adkomsten til friluftsområder, som
Bjørnevågkilen, Femdalsund, Randholmen og Tjeldholmen. Verdien på tilgrensende boligeiendommer
vil reduseres, mener de. Trasé 1 er bedre, fordi den går over åpne jorder, mener grunneierne på
Fjellberg. Andre grunneiere i området har ulike trasépreferanser, avhengig av på hvilken måte de blir
berørt eller hvilke hensyn de mener er viktigst. Viktige hensyn som fremheves er nærhet til gårdsbruk
og andre bygninger, naturmangfold og friluftslivsinteresser. Åse, Henry og Hans Femdal Femdal
foreslår en justering av trasé 1A noe lenger vest, da det vil redusere behovet for skogrydding.
Eventuelt foreslår de å rette ut traseen mellom Strålsund og Femdal, noe som vil gi en kortere trasé
lenger vest. Flere grunneiere slutter seg til dette forslaget. Videre fra Bjørnevågen mot Lunderamsa
opplyser de at det ligger et jorde kalt «Dalen», hvor en del av Kyststien går. Her har Fredrikstad
kommune betalt grunneiere for å utføre landskapspleie, skjøtsel og restaurering av en gammel
steingard, og rett sør for Lunderamsa ligger dessuten Bjørnevåglia naturreservat. De forstår ikke
hvorfor traseen er lagt langs Dalen og turstien og over Lunderamsa. De mener at traseen heller ikke
kan ligge langs jordet, fordi det vi gi ulemper for landbruksdriften.
Hafslund Nett kommenterer at trasé 1A er et resultat av første høringsrunde og gir mindre innsyn fra
Lundebuen og øvrig bebyggelse mot øst. De bekrefter imidlertid at traseen krever noe mer avvirking
av skog. Trasé 1 vil berøre mer dyrket mark enn trasé 1A, fordi den går langs jordekanten fra
veikrysset og inn til den møter trasé 1A. Å justere trasé 1A lenger mot vest ved Femdal vil gi vesentlig
lengre trasé over de berørte eiendommene, mener Hafslund Nett. Videre mener de at trasé 1A i
jordekanten ved «Dalen» ligger så lavt som mulig gjennom området. Å flytte den lenger opp i
skjæringene på siden av jordet vil gjøre ledningen vesentlig mer synlig. Hafslund opplyser i søknaden
at det er registrert en steinalderlokalitet sør for Femdal, antakelig på en åkerholme, mens trasé 1 vil gå
langs åkerkanten, slik at konflikten vurderes som liten. Traseen ligger ca. 175 meter vest for gravrøysa
«Lunderamsa», med mye skjermende vegetasjon mellom. Trasé 2A vil passere ca. 85 meter øst for
kulturminnet og skjermes av høy granskog. Mot Tangen er traseen planlagt langt inn i skogen, så lavt
som mulig, for å unngå eksponering mot bebyggelsen langs Tangenveien.
Etter NVEs syn er det hovedsakelig hensynet til bebyggelsen med hovedvekt godt øst for trasé 1 som
taler for trasé 1A. Hafslund Nett oppgir at nærmeste bolig ligger 37 meter øst for planlagte trasé 1, og
på vestsiden ligger nærmeste bolig 42 meter fra trasé 1. Ledningen vil være godt synlig fra disse
boligene og Lundebuen lenger øst, men sammenlignet med opprinnelig trasé 2 gjennom Lunde er det
god avstand til bolighusene. Trasé 1 går i større grad over åpne jordbruksområder, hvor det er mindre
behov for å rydde skog enn trasé 1A, som på sin side vil gå lenger inn i viktige friluftsområder og
naturområder med færre inngrep. Ut fra en helhetlig vurdering av visuelle virkninger for natur- og
kulturmiljø og friluftsliv, mener NVE at trasé 1 er den beste på denne strekningen.
Østfold fylkeskommune påpeker at traseene går i ytterkanten av det nasjonalt viktige kulturlandskapet
ved Bjørnevågen, som Bjørnevåglia naturreservat er en del av. Her vil trasé 1 og 1A berøre eller
komme nær viktige rekreasjonsområder og hensynssone friluftsliv i kommuneplanen. Blant annet
berører trasé 1 med underalternativer flere tilrettelagte utkikkstopper, som for eksempel Fløyberget
ved Strålsund. På strekningen fra Lunderamsa til Tangen mener fylkeskommunen at dagens trasé
(trasé 3) eller trasé 2A/1C vil være mindre sjenerende for kulturmiljøet rundt Lunderamsa. En ny
ledning vest for Lunderamsa mener fylkeskommunen vil ødelegge opplevelsen av kulturlandskapet og
skjemme selve kulturminnet. Christian Nygaard mener også at trasé 2 eller 3 er bedre, da trasé 1 vil
være svært synlig over høydedragene fra Strålsund til Tangen, rett øst for Kråkerøy-skjærgården
naturreservat med unik våtmark og fugleliv. Han mener også at dagens trasé bør brukes i Trolldalen,
slik at verneverdig løvskog bevares. Hafslund Nett har opplyst at trasé 3 lar seg bygg e parallelt med
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dagens ledning fra Lunderamsa og sørover, selv om de i endringssøknaden har trukket traseen i sin
helhet pga. vanskelig gjennomføring på traséstrekningene nord for Lunderamsa, jf. tidligere
beskrivelse. På bakgrunn av de ovennevnte innspillene, er NVE enig i at en ny trasé vest for
Lunderamsa både vil gi større visuelle ulemper og gå lenger inn i viktige natur- og friluftsområder enn
traseen på østsiden (trasé 2A). Trasé 2A vil ligge lavere i terrenget enn dagens trasé og forventes å bli
noe mindre synlig på lengre avstand. Trasé 2A vurderes derfor å ha som minst negative visuelle
virkninger av alternativene.
Christian Nygaard foreslår også en kombinasjon av trasé 1 og 2, der trasé 2 benyttes nord for
Lundeskogen og så krysser over til trasé 1 sør for Lundeskogen, for å unngå høydedragene over
Lunderamsa og Skutefjell og gjøre ledningen mindre synlig. Hafslund Nett har vurdert dette forslaget i
tilleggsutredningen. Dagens trasé går rett over Skutefjellet, mens trasé 2 er trukket vestover og ned fra
høyden og vil ruve mindre i landskapet, mener Hafslund Nett. De peker også på at Fylkesmannen i
Østfold ønsker at Lunderamsa passeres på østsiden av landskapshensyn. Da det framgår av andre
høringsuttalelser at løsningen som Nygaard foreslår ikke er ønskelig, har Hafslund Nett ikke søkt om
denne varianten. De mener allikevel at innspillet er interessant og bør tas hensyn til i
detaljprosjekteringen av ledningen forbi Skutefjell.
NVE mener også at tungtveiende hensyn taler mot å velge trasé 1A forbi Lunderamsa og videre til
Tangen. At trasé 2A er trukket ned fra høydedragene sammenlignet med dagens trasé er positivt ut fra
en vurdering av visuelle konsekvenser.
Flere høringsinstanser foretrekker på sin side trasé 1/1A framfor 2A på Kråkerøy, blant annet av
hensyn til boligbebyggelse, som i langt større grad se ledningen i trasé 2A, i tillegg til at den er synlig
langs store deler av hovedveien. Arne Fuglevig mener trasé 1B og 2A også vil ødelegge store eiketrær
langs fylkesvei 108 og gå på de høyeste punktene i Kråkerøymarka. Trasé 2 berører også et område
som er aktuelt å regulere til boligutbygging, sier han. Hafslund Nett mener også at trasé 1 er det beste
alternativet, fordi den er mindre synlig fra befolkede og trafikkerte områder på Kråkerøy.
Konsesjonssøknaden konkluderer med at trasé 2A er minst negativ for friluftslivet på Kråkerøy, da det
i all hovedsak går langs vei. Trasé 1/1A/1B går gjennom et større, sammenhengende friluftslivsområde
og krysser mange stier, herunder Kyststien, og er derfor med negativ for friluftslivet på Kråkerøy,
mener Hafslund Nett i søknaden. Trasé 2A går i områder hvor det allerede er mange inngrep, langs
hovedveien, over landbruksområder og nærmere boliger. Synligheten av ledningen i områder hvor folk
bor og ferdes daglig vil derfor være større dersom trasé 2A velges. Vi kan legge til grunn at flere vil se
ledningen i trasé 2A enn i trasé 1/1A. Dette er det klassiske avveiningen NVE må foreta i mange
kraftledningssaker. Høringsuttalelser fra Fredrikstad kommune, regionale myndigheter og en rekke
andre instanser/personer mener at det er viktig å bevare de mer uberørte naturområdene, som er viktig
for friluftslivet og opplevelsen av natur- og kulturverdier for mange mennesker. Samtidig er det
positivt at dagens ledning, som i større grad gir nærføringsvirkninger i tett bebygde områder, blir
fjernet fra Rød til Tangen. NVE er enig i denne vurderingen og mener at trasé 2A kombinert med trasé
1 over Femdal er klart best med hensyn til visuelle virkninger for de viktige natur- og
friluftslivsinteressene på denne strekningen.
Strekningen Tangen–Bratte Bakke
På denne strekningen vil den nye 132 kV-ledningen komme i tillegg til dagens 18 kV ledning, som
Fredrikstad Nett må beholde for forsyning av strømkundene på Hvaler. Den nye ledningen vil ha
færre, men høyere master (i gjennomsnitt ca. 18 meters høyde) som må plasseres der det er mulig på
holmene ut til Vesterøy. Første strekning fra Tangen til Bukkholmen legges som sjøkabel, og Hafslund
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Nett har søkt om to alternative ilandføringspunkter på Bukkholmen. Gjennom hytteområdet ved
marinaen på Økholmen kan det vise seg umulig å komme gjennom med begge ledningen, og Hafslund
Nett har søkt om å legge 18 kV-ledningen som jordkabel på denne korte strekningen. De mener dette
vil bety små naturinngrep i grunnen.
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune har reist innsigelse til luftledning fra Bukkholmen
til Økholmen, og Hvaler kommune har reist innsigelse fra Bukkholmen til Bratte Bakke.
Hovedbegrunnelsen på strekningen mellom Bukkholmen og Økholmen er fra alle instansene at
luftledningen er et for stort landskapsinngrep i et område med store rekreasjons- og naturverdier.
Fylkesmannen viser til det rike fuglelivet i området, og at faren for at stor fugl kolliderer med
kraftledningen både er negativ for fugl og gir økt fare for strømavbrudd. Fylkeskommunen viser til
Kystsoneplanen for Østfold 2014 og kommuneplanen for Hvaler, som de mener tiltaket vil være i strid
med.
Hvaler kommune ber NVE pålegge Hafslund Nett å legge jordkabel i OPI-kanal på strekningen fra
Bukkholmen til Økholmen, blant annet på grunn av de store landskapsverdiene på strekningen. Videre
til Bratte Bakke peker de på nærføringskonfliktene med hytter og boliger, og ber om ledningen legges
som kabel i eksisterende gang- og sykkelvei også på denne strekningen. Hvaler kommune mener i
tillegg at vil ledningen ligge så høyt i terrenget at den blir svært synlig i landskapet og medfører økt
kollisjonsfare for fugl på denne strekningen.
Fylkesmannen i Østfold ber om at det vurderes å legge sjøkabel videre fra Bukkholmen, og at
forsyningssikkerheten med en slik løsning kan bedres ved å dele kablene i to seksjoner på
Bukkholmen. Slik de ser det er faren for skade på sjøkabelen størst der Hafslund Nett har søkt om det,
i sundet mellom Tangen og Bukkholmen. Det bør undersøkes om det er mulig å redusere konflikten
mellom ankringsplass mellom Arisholmen og Revholmen og en sjøkabel på strekningen, sier
fylkesmannen. For øvrig framhever de aller fleste høringsuttalelsene strekningen fra Tangen til
Økholmen som svært verdifull som natur- og landskapsopplevelse for fastboende og turister. Mange
omtaler det som innfallsporten til Hvaler, da det er turisters første møte med Hvaler-landskapet, og
understreker hvor skjemmende nok en ledning vil bli i dette åpne og vakre landskapet. Mange
mennesker vil på ulike måter berøres av dette inngrepet, da det er svært tilgjengelig fra land og sjø, og
er et mye brukt rekreasjonsområde.
Hafslund Nett kommenterer at området ikke kan beskrives som uberørt, men har marina, båtbutikk og
flere områder med parkeringsplasser. Det er Hafslund Netts intensjon å demontere 52 kV-kursen på
dagens kraftledning etter at den nye ledningen er på plass. Hva som skjer med 18 kV-ledningen er en
sak mellom Fredrikstad Nett og Hvaler kommune, mener Hafslund Nett.
Det er også foreslått av Wenche Levnang og Finn Roar Johansen å flytte landtaket for kabelen lenger
inn i bukten vest for Tangen. Dette forslaget har Hafslund Nett vurdert etter befaring av området. De
anbefaler ikke løsningen, da den blir vanskelig å installere og feilrette, da bukten er trang. Deler av
traseen må ligge nær land, i en vik full av småbåtbrygger, og risikoen for skade på kabelen vurderes
som høy. En ca. 100 meter lengre sjøkabel øker også de beredskapsmessige utfordringene.
Eksisterende 18 kV landtak vil også bestå, og Hafslund Nett mener det er visuelt bedre å samle de to
landtakene på ett sted enn å spre dem. NVE er enig i Hafslund Netts vurdering av dette forslaget.
Fra Tangen til Bukkholmen har Hafslund Nett søkt om to alternative sjøkabeltraseer, K0 og K1, som
ilandføres hhv. nordvest og nordøst på Bukkholmen. Hytteeiere på Bukkholmen ønsker trasé K1, da
den går på baksiden av hyttene, selv om de aller helst hadde sett at kabelen ble ført på land helt på
sørenden av Bukkholmen. De opplyser at all rekreasjonsvirksomhet på Bukkholmen skje på vestsiden.
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Hafslund Nett opplyser i endringssøknaden at K1 vil koste om lag én million kroner mer å bygge enn
K0 pga. to ekstra vinkelmaster, gir en enklere beredskap og blir mer synlig fra Kråkerøyveien.
Samtidig sier de at K1 gir større avstand til eksisterende ledning, som letter montasjen og gir mindre
visuelle ulemper for de to hyttene på Bukkholmen.
Etter NVEs vurdering vil luftledningen bli godt synlig fra Kråkerøyveien, uansett hvilken av de to
ilandføringsalternativene som velges, men K1 vil gjøre den mer synlig. Hafslund Nett har søkt om
begge, og NVE legger derfor til grunn at begge gir tilfredsstillende beredskap. Det er etter NVEs syn
ingen tvil om at traseen på vestsiden av Bukkholmen gir store visuelle ulemper for brukerne av stedet
og hyttene, slik dagens trasé har i dag. Ulempen vil dermed ytterligere forsterket, med mindre dagens
ledning blir fjernet, for eksempel ved at 18 kV-ledningen kables på en strekning. Dersom dette ikke er
aktuelt, mener NVE at belastningen for brukerne av Bukkholmen vil øke betydelig, og
ilandføringsalternativ K1 vurderes som svært aktuelt. Vi vil imidlertid komme tilbake til vurderingen
av muligheten for å kable 18 kV-ledningen på strekningen.
Fredrikstad Nett sier det kan være aktuelt for dem å overta Hafslund Netts linesett på en ca. 300 meter
langs strekning ved Stokken Marina, om det er teknisk mulig. Ved å heve 18 kV-spennet kan de unngå
at seilbåter river det ned, sier Fredrikstad Nett. Dette har ikke vært nærmere diskutert mellom
Fredrikstad Nett og Hafslund Nett, opplyser sistnevnte. NVE kan i utgangspunktet ikke se at det vil
være store og avgjørende visuelle virkninger som skiller det å fjerne det øvre eller nedre spennet på en
kort strekning over Stokken, hvis en slik ombytting lar seg gjennomføre og kan gi økt
forsyningssikkerhet til strømkundene. Det må i så fall fremmes en egen søknad for det tilfelle det blir
aktuelt.
Økholmen sjøbodmiljø eierseksjonssameie ønsker at luftledningstraseen legges tilnærmet i dagens
trasé mellom Bukkholmen og Vesterøy, dersom kabel ikke blir valgt. De mener at en trasé på de lave
skjærene på østsiden av fylkesveien vil bli skjemmende for alle brukerne av området. Siljeholmen Vel
ønsker også at det vurderes å følge dagens trasé forbi Stokken Marina, for å gi minst mulig nærføring
til og visuelle virkninger for hyttene på Stokken. Hafslund Nett informerer at den nye ledningen må
bygges adskilt fra dagens ledning, dvs. i ny trasé på østsiden av dagens ledning, hvor det er ledig plass.
NVE legger til grunn at dagens ledning i hovedsak må bestå til ny ledning er bygget, og at den
etablerte traseen ikke kan benyttes til den nye ledningen over lengre strekninger, da det vil kreve
utkoblinger av strømforsyningen.
Kurt Allan Hansen mener at de nye ledningen bør gå på vestsiden av eksisterende fra Sildeodden til
Bratte Bakke, fordi de fleste hyttene og boligene ligger på østsiden. Hafslund Nett opplyser at
ledningen vil gå på østsiden på den første strekningen på Sildeodden. Fra det punktet traseene møtes er
det behov for å kable dagens 18 kV ledning fram til Lerdalsveien, da det er for trangt mellom
boligene/hyttene på denne strekningen. Her må den nye ledningen bruke dagens trasé, med noen
justeringer, og vil også krysse over til vestsiden av dagens ledning, slik at den fra Lerdalsveien og
videre fram til vinkelpunktet ved Bratte Bakke vil ligge på vestsiden. NVE legger til grunn at dette i
all hovedsak er i tråd med Hansens innspill.
Mange høringsinstanser krever som minimum at strekningen mellom Bukkholmen og Økholmen
kables. Hafslund Nett har utredet både sjø- og jordkabel på strekningen, og både med hensyn til
kostnader og forsyningssikkerhet vurderes jordkabel som den mest aktuelle. I de videre vurderingene
av kabel som alternativ til luftledning på strekningen, tar vi derfor utgangspunkt i at jordkabel er det
mest realistiske alternativet. Hafslund Nett har beskrevet hvilke inngrep og arealbeslag en jordkabel
vil gi i terrenget mellom Bukkholmen og Økholmen, nærmere beskrevet i kapittel 3.4.5. Det vil
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innebære både fyllinger og sprengning på og mellom øyene, og inngrepene i grunnen blir omfattende.
NVE legger allikevel til grunn at disse inngrepene har langt mindre negative virkninger for landskap
og natur enn en luftledning på samme strekning, da de vil ligge langs og noe lavere enn veien. Vi tar
også høyde for at det på et tidspunkt i framtiden er en viss sannsynlighet for at det blir etablert gangog sykkelvei på strekningen, selv om det ikke skulle bli vedtatt nå, og da vil inngrepene i grunnen i
alle fall måtte gjennomføres. Jordkabelløsningen som er beskrevet av Hafslund Nett legger til rette for
at det kan samordnes med en gang- og sykkelvei.
For å oppnå full effekt av eventuell kabling av 132 kV-ledningen på strekningen mellom Bukkholmen
og Økholmen er det, som både Hafslund Nett og andre har påpekt, en forutsetning at også Fredrikstad
Netts 18 kV ledning kables på strekningen. Et alternativ kan være å kable 18 kV-ledningen og bruke
traseen til den nye 132 kV-luftledningen, slik at det fortsatt vil stå én luftledning på strekningen, som i
dag. Den nye ledningen vil ha betydelig færre master og gi langt mindre direkte arealbeslag enn
dagens ledning. NVE ba i innsigelsesmøte med Fylkesmannen i Østfold om deres syn på å kable 18
kV-ledningen i stedet for 132 kV-ledningen, som et avbøtende tiltak. Da den nye ledningen vil ha
høyere master og ruve mer i landskapet enn dagens ledning, mener fylkesmannen at det ikke vil være
tilstrekkelig til at de trekker sin innsigelse mot luftledning på denne strekningen. De understreker at
målet må være å restaurere landskapet, slik at det i framtiden kan framstå som mindre berørt av
tekniske inngrep enn i dag.
En ny 132 kV luftledning vil på denne strekningen bli svært synlig. Landskapet er åpnet, uten
vegetasjon og ledningen må krysse fra holme til holme. Dersom eksisterende ledning blir stående som
i dag, vil dette etter NVEs vurdering medføre en vesentlig visuell forringelse av området. Landskapets
verdi og de mange brukerne av området, både fastboende, hytteeiere og andre besøkende er et
tungtveiende argument for å vurdere kabel som alternativ til luftledning på strekningen. Vi viser til
kraftledningspolicyen omtalt i kapittel 3.3.1, der et av kriteriene for å kunne velge kabel er hvis
luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt
areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster. I dette området kan det ligge særlige miljøgevinster i
å unngå luftledning, og spesielt de visuelle gevinstene. NVE mener at kabling av den gjenværende 18
kV-ledningen vil bidra til å redusere de negative visuelle virkningene på strekningen. Eksisterende
ledning har på strekningen Bukkholmen–Økholmen 16 master, og den nye ledningen vil ifølge
Hafslund Nett få anslagsvis 9–11 master. Gjennomsnittshøyden på mastene vil være 18 meter mot 15
meter i dag, og mastene vil framstå som noe mer massive. I tillegg har Hafslund Nett søkt om en
mastetype med en stolpefot, som opptar mindre plass og oppleves som mer ryddig enn dagens
mastebilde. Vurderingen av mastetype vil vi komme tilbake til i kapittel 3.4.5. Å kable bare 18 kVledningen vil imidlertid ikke restaurere området helt for kraftledninger. NVE mener allikevel som
utgangspunkt at kabling av 18 kV-ledningen er et godt tiltak for å redusere de samlede visuelle
virkningene. Vi vil etter å ha vurdert andre virkninger, foreta en helhetlig vurdering av hvorvidt
kabling av 18 kV-ledningen og/eller den nye ledningen kan forsvares med utgangspunkt i
kabelpolicyen.
Strekningen Bratte Bakke–Hvaler transformatorstasjon
Fra Bratte Bakke/Bankerød til Hvaler transformatorstasjon har Hafslund Nett søkt om to hovedtraseer.
Fra et punkt sør for Bankerød deler traseen seg i trasé 2A, som går nesten rett sør-sørvest og krysser
Skjelsbusundet ved Almvika, og trasé 1, som går sør-sørøst og krysser Skjelsbusundet ved Alsvik.
Deretter går traseene i samme retning mot hhv. Grønnet og Langeli og vinkler nordøstover mot
Grønnetkilen, og deretter sørøstover og over Asmalsund til Hvaler transformatorstasjon.
Traséalternativene er sammenfallende fra Langeli.
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Hvaler kommune kan som siste utvei akseptere luftledning langs trasé 2A og traseen langs
Grønnetkilen som er trukket ned i dalsiden, da denne traseen best ivaretar hensynet til nåværende og
framtidig bebyggelse, natur, friluftsliv og landskap. De sier at området ved Skjelsbusundet er
«hensynssone landskap» i kommuneplanen, og bør bare krysses med sjøkabel. Her ligger Kystmuseet
Hvaler, hvor det er under utvikling en museums- og gjestehavn. Sørvest for Sand ligger Torvmyra
med lynghei og gamle kulturminner fra torvdriftstiden. Kommunen hadde helst sett at muligheten for å
gjenbruke dagens trasé utredes nærmere, i samarbeid med Fredrikstad Nett, blant annet for å bevare
området rundt Skjelsbuveten uten ytterligere naturinngrep. To separate traseer over Skjelsbusundet og
Asmalsundet ville også være mer negative for fugleliv og landskap, mener Hvaler kommune.
Fylkesmannen i Østfold mener at trasé 1, med trasévariant 11 fra tilleggsutredningen på Holmetangen.
Trasé 2A fraråder de, men de ber om at det forsøkes å foreta traséjusteringer som bevarer to hule eiker
som berøres av det planlagte ryddebeltet, dersom trasé 2A allikevel velges. Østfold fylkeskommune
mener parallellføring med eksisterende distribusjonsnett i trasé 2A ved kryssingen av Skjelsbusundet
tar mer hensyn til landskapet enn trasé 1. Traseen vil også ligge mer skjult vest for Skjelsbuveten,
mener fylkeskommunen, og opplyser at det der er rekonstruert en optiske telegrafstasjon fra tidlig
1800-tallet. De opplyser også at trasé 3, som Hafslund Nett ikke har søkt om, passerer nær kystmuseet
på Hvaler, i et område som i kommuneplanen er avsatt til hensynssone for kulturmiljø. Stiftelsen
Østfoldmuseene, som Kystmuseet Hvaler er en avdeling under, sier at havneområdet mot
Skjelsbusundet dokumenterer Hvaler-samfunnet gjennom 200 år. Det ligger mellom brua og trasé 1.
Museet mener begge traseene er i strid med landskapsvernet i dette området og vil hindre besøk av
fartøy med høy rigg til museumshavna.
Fredrikstad Nett sier det kan være aktuelt for dem å overta Hafslund Netts trådsett til bruk på 18 kV på
strekningen fra Bratte Bakke til Rød, for å gjøre det mulig å splitte dagens kurs og oppnå redusert
nettap, lavere avbruddsrisiko, bedre reserve og økt kapasitet. Det vil også spare Hafslund Nett for
rivekostnadene på strekningen. Hafslund Nett sier det ikke har vært konkrete samtaler om dette
mellom dem og Fredrikstad Nett om muligheten for å beholde 52 kV-kursen i tillegg til 18 kV-kursen.
Etter NVEs vurdering er dagens master med to kurser noe mer ruvende og utgjør muligens en større
kollisjonsfare for fugl enn en framtidig enkeltkurs i planoppheng. Det må gjøres en konkret vurdering
av fordeler og ulemper ved Fredrikstad Netts forslag, dersom det blir aktuelt. Utgangspunktet er
imidlertid at Hafslund Nett må fjerne sin kurs på eksisterende masterekke, dersom det blir bygd ny
132 kV kraftledning.
Hafslund Nett understreker i en kommentar til fylkeskommunens uttalelse at
distribusjonsnettledningen krysser Skjelsbusundet i sjøkabel, men går som luftledning på hver side av
sundet. Det er ingen ledningsspenn i nærheten av dette området i sundet som ledningen kan legges
parallelt med.
Det er blant enkeltpersoner og foreninger/organisasjoner som har uttalt seg til søknadene ulik
oppfatning av hvilken av de omsøkte traseene som gir minst negative visuelle virkninger på Hvaler, og
derfor foretrekkes. Det avhenger blant annet av på hvilken måte den enkelte blir berørt og hvilke
interesser de er mest opptatt av. I likhet med på Kråkerøy ønsker de fleste at det legges jordkabel i
gang- og sykkelvei. Det er også foreslått kabel på enkeltstrekninger av noen høringsinstanser, som ved
kryssingen av Skjelsbusundet og Asmalsundet. Noen ønsker også at dagens trasé brukes, da det
vurderes som best for landskap og natur, selv om det får negative virkninger for nærliggende
bebyggelse.
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Wivi-Ann Holmås og Bjørn Sandberg reagerer på at traseen i endringssøknaden er flyttet nærmere
eksisterende boliger for å ta hensyn til et planlagt boligområde på Bankerød. De foreslår justeringer av
traseen for å ivareta hensynet til eksisterende boliger og mulighetene for videre utbygging på disse
eiendommene. Hafslund Nett opplyser at vinkelpunktet på trasé 2A er planlagt ca. 75 meter fra
Holmås’ bolig, og ledningen vil ligge ca. 50 meter fra Sandbergs bolighus og 15 meter fra
tomtegrensen. Trasé 2A vil faktisk ligge lenger vekk fra Sandbergs eiendom enn opprinnelig trasé 2.
For øvrig opplyser de at avstanden til øvrige boliger i Lonøyveien vil være fra 25 til 45 meter.
Justeringen ved Bankerød er foretatt etter innspill i første høringsrunde. I tilleggsutredningen har
Hafslund Nett vurdert en traséjustering slik som foreslått av Holmås og Sandberg, kalt 9A. Denne
mener de vil være mer visuelt dominerende, og det er for trangt for parallellføring, slik at eksisterende
ledning må krysses. Etter NVEs vurdering vil dette i tillegg til å bli en mer komplisert og mindre
gunstig løsning visuelt, vil det kun bety at ulempene flyttes til et annet område og andre boliger.
Sandberg ber også at det vurderes å flytte traseen ca. 30 meter lenger nord, for å ta hensyn til
utbyggingsmuligheter på eiendommene, eller at det vurderes å legge traseen over det planlagte
boligfeltet. Etter NVEs vurdering er det viktig å ta hensyn til både eksisterende boliger/eiendommer
og vedtatte planer om boligutbygging. Avstanden til boligene er ikke større enn at de visuelle
ulempene for dagens boliger kan bli betydelige. NVE viser for øvrig til vurderinger av magnetfelt i
kapittel 3.3.4, og disse boligene vil få magnetfelt som ligger langt under det Statens strålevern har
anbefalt som nivå der det bør utredes feltreduserende tiltak. Selv om dagens boligeiendommer kan få
noen begrensninger i eventuelt framtidig utbygging på eiendommene, mener NVE at konkrete og
vedtatte planer om boligutbygging må tillegges mer vekt. Vi kan ikke se at de visuelle ulempene kan
forsvare å legge beslag på flere nye tomter enn nødvendig, når avstanden til de eksisterende boligene
er så mye som 25 meter eller mer, slik den er på Bankerød. NVE forutsetter at mindre tilpasninger av
traseen til beste for private og allmenne interesser foretas av Hafslund Nett i detaljprosjekteringen og i
samråd med berørte grunneiere og interesser.
Per-Arne Thomassen mener omsøkte traseer vil gå rett over Bankerøkollen, som er et område der det
er planer om å regulere til boligområde, og han mener at dagens trasé er bedre. Han foreslår også en
trasé som går lengst syd i Ødegårdskilen, der ledningen vil henge høyt over dalen, fastlandsveien og
en bensinstasjon med noen næringsbygg. Hafslund sier at traseen som Thomassen foreslår vil bety et
nytt krysningspunkt med eksisterende ledning og berøre et næringsområde og boliger på en slik måte
at ulempene flyttes over på andre. På bakgrunn av tilsvarende vurderinger som av trasé 9A, har
Hafslund Nett ikke søkt om en slik løsning. NVE registrerer at trasé 2A går utenom det regulerte
boligområdet, men vil gå gjennom det området Thomassen skisserer og som ikke er regulert. Dagens
trasé lar seg ikke bruke til den nye ledningen. Thomassens forslag vil på sin side flytte ulempene til
andre områder med bebyggelse, uten at vi kan se at de negative virkningene reduseres, men derimot
gir en ekstra kryssing med dagens ledning, med tilhørende høye krysningsmaster.
Lars Erik Zakariassen foreslo i første høringsrunde å vurdere å krysse fra opprinnelig omsøkte trasé 2
til trasé 1 ved Deleberget. Hafslund vurderte dette i tilleggsutredningene, men valgte heller å søke om
en justert trasé 1 i sin helhet.
Hafslund Nett kommenterer til dette at å bygge parallelt med dagens trasé og krysse nord for
Skjelbusundet vil kreve riving av flere hytter, noe de mener er en dårlig løsning. Å bygge i
eksisterende trasé forutsetter at dagens to ledninger rives først, noe som vil føre til lange
utkoblingsperioder og være en uakseptabel løsning. Videre opplyser Hafslund Nett at sjøkabel over
Skjelsbusundet krever kabelendemaster på hver side av sundet, med opplegg for reservefase. Det må
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sprenges kabelgrøft ned mot sundet på hver side. Dette vil påføre ledningen økt sårbarhet for feil og gi
høye investerings- og beredskapskostnader, uten at disse er nærmere anslått av Hafslund Nett.
NVE legger til grunn at det ikke er forsvarlig å benytte dagens trasé eller legge den nye ledningen
parallelt med eksisterende kraftledning. Videre mener NVE at fordelen med en innskutt sjøkabel over
Skjelsbusundet på dette spenningsnivået vil være begrenset til at kollisjoner med fugl eller seilbåt
unngås, mens det visuelt ikke vil gi noen gevinst. Kabelendemaster er mer dominerende enn vanlige
master, og kan gi økte visuelle ulemper ved sundet. Et slikt tiltak vil ikke kunne forsvare
merkostnadene og svakhetene det påfører nettet.
Dersom trasé 1 velges, foreslås det av Hein Mathisen å flytte spennet over Skjelsbusundet ca. 300
meter lenger sør, slik at den krysser sundet mellom Brattholmen og Torskeskjær, for å øke avstanden
til boliger på begge sider av sundet. Han viser for øvrig til at eksisterende distribusjonsnettledning for
noen år siden ble kablet over sundet, og mener det samme bør gjøres med den nye ledningen, for å
redusere de visuelle virkningene. Bjørn Arnesen foreslår å justere trasé 1 ved Alsvik, for å øke
avstanden til bolighus. Hafslund Nett sier de har vurdert ulike krysningspunkter, men alle hyttene
langs sundet og utformingen av terrenget gjør det utfordrende. For å unngå et dårlig estetisk
helhetsinntrykk av ledningen er ledningen lagt noe nærmere enkelte hytter/boliger enn beboerne
ønsker. For øvrig opplyser de at det er ca. 25 meter fra Mathisens hyttevegg til ledningens sentertrasé,
men at det detaljplanleggingen kan tilstrebes å øke denne avstanden. Hafslund Nett har også
gjennomført befaring sammen med Bjørn Arnesen, som pekte ut hvor han ønsket ledningen bak sitt
hus. Hafslund Nett mener at Arnesens ønske er fornuftig og lett kan etterkommes, dersom denne
traseen velges. Avstanden til Arnesens hus vil da bli ca. 90 meter, og ca. 140 meter til neste nabo.
NVE forutsetter at Hafslund Nett, uansett hvilken trasé som velges, i samråd med grunneiere og
beboere/hytteeiere forsøker å tilpasse traseen og masteplasseringene på best mulig måte innenfor
rammene av en konsesjon. Det vil ikke stilles spesifikke krav til masteplasseringer, med mindre det er
behov for det. Det overlates til detaljprosjekteringen, som skjer i etterkant av konsesjonsvedtaket.
Sand Brygge AS ber om at det vurderes et alternativ til trasé 1, som ikke hindrer oppføringen av et
nytt hotell på Spjærøy. De opplyser også at trasé 2 ligger midt i hotellets utsikt mot nasjonalparken, og
de ber om at det tas hensyn til dette. Hafslund Nett sier det er vanskelig å finne masteplasseringer som
ikke blir eksponert mot bebyggelse i dette kuperte terrenget. NVE legger derfor til grunn at trasé 2A
gir minst ulemper og ikke er til direkte hinder for hotellplanene.
Det ble i første høringsrunde av Holmetangen velforening foreslått å legge ledningstraseen lenger ned
i lisiden i Grønnetkilen for å øke avstanden til hytter og unngå silhuettvirkning. Hafslund Nett har
utredet dette som underalternativ 11 i tilleggsutredningene og sier det ikke er teknisk vanskelig å
trekke traseen litt ned om det er ønskelig. De gjør imidlertid oppmerksom på at ledningen blir synlig
for campinggjester på den andre siden av Grønnetkilen, den vil gå nær hytten nærmest broen over
Grønnetkilen og passere nær et viktig naturområde ifølge miljøkart. Det vil også innebære kryssing av
en parkeringsplass med én mast på parkeringsplassen. Både Hvaler kommune, Fylkesmannen i Østfold
og Holmetangen Velforening ønsker dette underalternativet. NVE konstaterer at viktige lokale
interesser mener at dette er en god løsning, og legger til grunn at dette alternativet velges ved
Grønnetkilen.
Harald og Grethe Skogen m.fl. foreslår også å legge sjøkabel i Asmalsundet ved å forlenge trasé 2A
fram til sundet og deretter gå til Rød i sjøkabel, av hensyn til miljøet rundt Grønnet, Grønnetkilen og
Holmetangen. Harald Skogen ber også om at det vurderes å krysse fra trasé 2 til 1 før Grønnetkilen, av
hensyn til eiendommen Grønnet. Hafslund Nett mener at det vil være bedre å heller velge trasé 1 på
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Hvaler enn å krysse fra trasé 2 til 1 før Grønnet, da trasé 1 er en kortere og rimeligere trasé som
rammer færre grunneiere. De mener for øvrig at det i detaljprosjekteringen kan tilstrebes å legge trasé
1 så lang bort fra Grønnet som mulig, og at dette vil være den beste løsningen for eiendommen.
Hafslund Nett mener videre at det kan bli vanskelig å komme fram med trasé 2 ned mot Asmalsund,
og at 18 kV-ledningen sannsynligvis må kables for å gi plass. Det vil vi komme tilbake til i kapittel
3.3.5. En innskutt sjøkabel fra trasé 2 i Asmalsund til Rød, vil ha vesentlige virkninger for hytter ved
Asmalsund, gi redusert forsyningssikkerhet og i tillegg medføre store merkostnader. NVE ser ikke at
de visuelle virkningene i Grønnetkilen alene kan forsvare å velge en slik løsning på strekningen.
Uavhengig av hvilken trasé som velges, er det en forutsetning at Hafslund Nett planlegger traseen og
masteplasseringen slik at det gir minst mulig visuelle ulemper for allmenne interesser og berørte
grunneiere.
Etter innspill i første høringsrunde, ba NVE om at Hafslund Nett vurderte muligheten for å kable
dagens ledning for å frigjøre traseen til ny 132 kV kraftledning på Hvaler. Hafslund Nett svarer at
kabling av dagens ledning ikke vil frigjøre nok plass til den nye ledningen, da det er bygd boliger tett
inntil ledningen i dag. Hafslund Nett har beregnet kostnaden med å kable 18 kV-nettet mellom
Bukkholmen og Hvaler transformatorstasjon til ca. 30 millioner kroner, og da er anleggskostnadene
unntatt. NVE legger til grunn at dagens trasé ikke kan brukes uten at det fjernes flere boliger/hytter
langs traseen, noe vi i utgangspunktet vurderer som en drastisk og unødvendig inngripen når det
foreligger to andre aktuelle luftledningsalternativer.
På bakgrunn av vurderingen av visuelle virkninger på strekningen fra Bankerød til Hvaler
transformatorstasjon, mener NVE at trasé 2A framstår som den beste løsningen. Til tross for at denne
traseen er lengre og mer kostbar enn trasé 1A, vil den både ta mer hensyn til utbyggingsplanene på
Bankerød, unngå å gå nær Skjelsbuveten, ligge lavere i terrenget og gå parallelt med Fredrikstad Netts
18 kV ledning på begge sider av Skjelsbusundet. Det er en fordel å samle slike inngrep der det ligger
til rette for det, mener NVE. Av den grunn mener vi at det ut fra visuelle hensyn er best å opprettholde
parallellføringen helt fram til Grønnetkilen. Deretter langs Grønnetkilen bør det i tråd med manges
innspill tilstrebes å legge ledningen litt ned i lia, i tråd med underalternativ 11. Vi konstaterer at denne
vurderingen støttes av blant andre Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.
3.4.2

Virkninger for kulturminner

Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø kan både være visuelle, som omtalt ovenfor, eller
direkte inngrep, dvs. at kulturminnet blir ødelagt eller inngrepet ligger innenfor kulturminnets
sikringssone. For vurdering av indirekte virkninger på kulturmiljøer vises det til vurderinger under
temaet visuelle virkninger ovenfor.
De største virkningene for kulturminner og kulturmiljø vil traseene nord på Kråkerøy ha, spesielt i
eksisterende trasé, hvor det er registrert en rekke steinalderboplasser. Nord på Kråkerøy er det større
konflikter med kulturminner med trasé 2A enn trasé 1/1A, ifølge Østfold fylkeskommune. Potensialet
for funn av ukjente kulturminner er også større, slik at tilpasning av mastepunkter kan bli nødvendig
dersom trasé 2A velges. I konsesjonssøknaden opplyser Hafslund at trasé 1 går svært nær nyregistrerte
steinalderboplasser nord for Rødsmyra og den fredede bygdeborgen på Enhusfjellet. Boplassene er
ennå ikke merket på kart i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Det går en sikringssone
for kulturminner helt fram til vestsiden av Enhuusveien. Med hensyn til viktige kulturmiljø, mener
NVE at trasé 1 er mer negativ enn trasé 2A, som innebærer samling av inngrep, jf. vurderingen i
kapittel 3.4.1.
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På Hvaler er det mest utfordrende å unngå for stor påvirkning på kystlandskapet, jf. vurderingene i
kapittel 3.4.1. Fylkeskommunen opplyser at det må påregnes arkeologiske registreringer i
skogsområder høyere enn 20 meter over dagens havnivå, mens behovet er mindre over nakent berg.
Jordkabelalternativet forventes i liten grad å komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner,
og behovet for registeringer vil være begrenset.
Norsk Maritimt Museum sier at det er registrert et skipsvrak fra 1800-tallet øst for Bukkholmen, som
ikke direkte berøres av sjøkabeltraseen. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det finnes automatisk
fredete kulturminner i traseen, og potensialet vurderes som spesielt stort i Hvaler-området. Det må
utføres undervannsarkeologisk registrering der sjøkabelen skal gå. Eventuelle konflikter må avklares,
og kan eventuelt unngås ved traséendringer. Hafslund Nett kommenterer at de vil få gjennomført
pålagte registreringer for å avklare forholdet til kulturminner i sjø.
Etter NVEs vurdering vil potensiell konflikt med kulturminner være større for trasé 2A enn trasé 1/1A.
NVE legger til grunn at krav om registreringer følger av kulturminneloven, og må gjennomføres før
tiltaket iverksettes. NVE forutsetter at direkte inngrep i automatisk fredete kulturminner så langt det er
mulig unngås ved å velge hensiktsmessige mastepunkter og ta tilstrekkelig hensyn under
anleggsarbeidene. Mindre traséjusteringer for å unngå direkte konflikt med eventuelle automatisk
fredete kulturminner kan normalt foretas innenfor en gitt konsesjon. Hvordan Hafslund Nett vil ivareta
hensynet til automatisk fredete kulturminner skal beskrives i en miljø-, transport- og anleggsplan, som
NVE skal godkjenne. Det er en forutsetning at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er
oppfylt før planen kan godkjennes.
3.4.3

Virkninger for naturmangfold

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av kraftledninger og
transformatorstasjoner av denne størrelsen knytter seg i hovedsak til risiko for fuglekollisjoner og
direkte arealbeslag i områder og naturtyper med rik eller viktig vegetasjon. Direkte inngrep i viktige
naturtyper kan ofte unngås med justering av traseen eller masteplasseringer. Risiko for
fuglekollisjoner vil være avhengig av hvilke arter som finnes i et område, ledningens plassering i
terrenget og mastetype/lineoppheng.
I den opprinnelige søknaden av 2012 var underlaget for vurderingen av naturmangfold Norsk rødliste
for arter 2010. I november 2015 kom Norsk rødliste for arter 2015, og vil være med i NVEs
vurderingsunderlag. Rødlista er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø
ut fra norsk natur. Artene deles inn i ulike kategorier ut fra hvor sårbar arten er. Rødlista er primært
laget for å hjelpe forvaltningsorganer til å avveie hensyn til biologisk mangfold i Norge.
Norsk rødliste 2015 er basert på dagens kunnskap om arter i Norge, og er benyttet for kategorisering
av truede og sårbare arter. Artene i Norsk rødliste er plassert i én av seks kategorier, hvorav «truede
arter» omfatter kategoriene CR – kritisk truet, EN – sterkt truet og VU - sårbar.
I tillegg til Norsk rødliste for arter finnes det en tilsvarende liste for naturtyper, kalt Norsk rødliste for
naturtyper 2011. For naturtyper finnes det også en egen forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven som skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor utbredelsesområdet, med
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtypen.
I henhold til naturmangfoldloven § 7 plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8–12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon til et tiltak eller ikke. Nedenfor følger en
systematisk gjennomgang av dette. For NVEs vurderinger av naturmangfold for de enkelte områder og
delstrekninger vises det til kapittel 3.4.3.3.
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3.4.3.1 Kunnskapsgrunnlaget
Naturmangfoldloven § 8 første ledd krever at vedtak som berører naturmangfoldet så langt det er
rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kunnskapsgrunnlaget i denne saken bygger på
søknadens beskrivelse av tiltaket og vurdering av konsekvenser, sammen med tilleggsutredninger og
tilleggssøknad.
Hafslund Nett har i utarbeidelse av konsesjonssøknaden hatt dialog med Hvaler og Fredrikstad
kommuner, Fylkesmannen i Østfold og Norsk ornitologisk forening Østfold. I tillegg til dette har de
benyttet følgende datakilder:
-

Naturbase

-

Naturverdier i kommunale nettbaserte kart (Hvaler og Fredrikstad)

-

Artskart inkludert artsobservasjoner fra Artsdatabanken

-

Norge i bilder for detaljstudier av terreng og vegetasjonsdekke

-

Norsk rødliste for arter 2010

-

Norsk rødliste for naturtyper 2011

Det er kartlagt rødlistearter og andre fugle- og artsgrupper innenfor en buffersone på to km langs de
aktuelle ledningstraseene. Hafslund Nett mener at området er godt kartlagt sammenlignet med mange
andre områder i Norge. De vurderer datagrunnlaget som middels til godt, med betydelige variasjoner
mellom ulike artsgrupper.
NVE har oppdatert kunnskapsgrunnlaget mot Norsk Rødliste for arter av 2015. For øvrig har NVE
gjennomført befaringer i området og hatt møter med kommunene og Fylkesmannen i Østfold.
Høringsuttalelser har også bidratt til kunnskapsgrunnlaget.
NVE mener at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold er godt og tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak
i denne saken. Det er ikke er behov for å legge føre-var-prinsippet til grunn, tatt i betraktning at vi
mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og at konsekvensene for naturmangfold er godt nok
utredet.
Virkninger for fugl
Ledningen er planlagt i områder som er viktige for mange sjø- og vannfugl. Her finnes derfor et rikt
mangfold av fugler, hvorav mange er på den norsk rødliste. Flere av observasjonene som er registrert i
Artsdatabanken og Naturbase er rene observasjoner av fugl som har fløyet gjennom området, og alle
hekker derfor ikke i området. Det er også registrert forekomster av en rekke rovfuglarter, blant annet
vepsevåk og sivhauk.
Øra naturreservat og Kråkerøy-skjærgården naturreservat ligger i tiltakets nærområde og er svært
viktig for fugl, både som hekkeområder, næringsområder og rasteplass for trekk. I tillegg er det flere
mindre fuglefredningsområder i skjærgården øst for planområdet, som Skomakerskjæra, Sauedauen,
Gåseskjær, Knubben og Nordre Fugleskjær, som er beskyttet i sjøfuglenes hekketid. Ytre Hvaler
nasjonalpark ligger vest for planområdet og har betydning for fugl. For øvrig vil gruntvannsområder i
viker og bukter være viktige leveområder.
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Det er trekk av fugl fra Østfoldkysten som skal inn til de nevnte områdene og videre innover i landet.
Mellom Tangen og Vesterøy er det om våren en del spover, ender, storskarv og svaner som trekker fra
sør-sørvest, over sydspissen av Kråkerøy og nord på Kjøkøya i retning Øra. Det er også trekk langs
Skjelsbusund og Asmalsund.
Områdene vurderes å ha stor verdi for fugl. Det er kjent at det forekommer kollisjoner mellom fugl og
kraftledning mellom Tangen og Vesterøy, men merking av linene med fugleavvisere på deler av
strekningen har redusert problemet, opplyses det.
Den nye luftledningen vil komme i tillegg til eksisterende luftledninger i tiltaksområdet fra Tangen og
sørover, og linene vil komme høyere enn dagens liner. Den vil føre til økt kollisjonsrisiko, særlig der
ledningen ikke går ved siden av eksisterende ledninger. Samling av lufthindrene er ofte en mindre
ulempe enn å spre dem ut over et større område.
I anleggsfasen vil aktivitet og terrenginngrep kunne forstyrre fugl og annet dyreliv, og medføre at fugl
og annet vilt trekker bort fra områdene hvor aktiviteten foregår. Fuglearter som er sårbare for
forstyrrelser vil kunne oppgi hekkingen dersom aktiviteten vedvarer. Fugle- og dyrearters yngletid vil
generelt være en særlig sårbar periode. Forstyrrelser kan også føre til at rastende fugler ikke finner ro,
og i langvarige kuldeperioder vil overvintrende fuglearter være ekstra sårbare.
I driftsfasen er det fare for kollisjon med linene som er hovedulempen for fugl. Hva som faktisk vil
skje dersom ledningen bygges i traseen det er søkt om er vanskelig å forutsi, fordi graden av
forstyrrelser vil kunne ha stor betydning. Fugl reagerer også ulikt på forstyrrelser. I noen tilfeller er det
registrert at rovfugl fortsetter hekking selv om anleggsarbeid pågår, mens det i andre tilfeller er
registrert at reir blir forlatt.
Hvorvidt en kraftledning vil ha negativ innvirkning på en art har sammenheng med artens adferd og
fysiologi, dvs. hvor sårbar arten er for forstyrrelser, hvor og når arten flyr og hvor god den er til å
navigere unna hindringer i luften. Svært mange av Norges fugler, herunder rødlistede arter, vil ha en
adferd og fysiologi som gjør at de ikke vil påvirkes av kraftledninger i særlig grad. Dette gjelder for
eksempel små spurvefugler. Disse er for små til å være utsatt for elektrokusjon, og har en adferd og
flyveevne som tilsier at kollisjoner skjer svært sjeldent og tilfeldig. Slike fugler kan imidlertid bli
fortrengt av at kraftledningsgaten ødelegger deres leveområde. Andre fugler har en adferd eller
fysiologi som tilsier at de vil bli mer påvirket av kraftledninger, enten fordi de er svært sårbare på
hekkeplassen, eller at de har en størrelse, adferd eller flyveevne som tilsier at de er utsatt for
elektrokusjon eller kollisjon, for eksempel traner eller rovfugler. Disse artene er ikke nødvendigvis
rødlistede, men er etter NVEs syn så fåtallige at en kraftledning likevel vil kunne ha en påvirkning på
arten. I dette dokumentet vil NVE vurdere de artene som vi anser en kraftledning kan tenkes å ha en
reell virkning for. Dette innebærer at mange rødlistede arter i planområdet ikke vurderes av NVE, og
at andre arter som ikke er rødlistede kan bli vurdert.
Følgende rødlistede fuglearter som etter NVEs vurdering kan bli påvirket av ledningen er funnet i
planområdet, og vil bli vurdert under hver enkelt delstrekning senere i kapitlet. (rødlistekategori er
oppført i parentes):
Rovfugl
Det er funnet jaktfalk (NT), lerkefalk (NT), sivhauk (VU), myrhauk (VU), hønsehauk (NT), vepsevåk
(NT) og fiskeørn (NT) i det kartlagte området.
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Rovfugl er i hovedsak større fugler som er utsatt for kollisjon med kraftledninger. De fleste av
rovfuglartene jakter i lufta, og mange arter slår byttet i lufta eller på bakken i høy hastighet. Rovfugl
vil derfor være utsatt for kollisjon både når de seiler og når de slår byttet. Rovfugler blir lett forstyrret
på hekkelokaliteten, og vil derfor kunne bli påvirket av anleggsaktiviteten. Rovfuglene hekker stort
sett i gamle trær som brukes i mange år, og det bør derfor unngås så langt det lar seg gjøre å hugge
slike reirtrær i forbindelse med anleggsarbeidet.
Selv om mange av artene er rødlistede vil risikoen for kollisjon kunne reduseres ved at det benyttes
fugleavvisere på ledningen over sentrale områder. Dette blir vurdert under hver enkelt delstrekning.
Likevel kan tilfeldige kollisjoner forekomme, men dette vil vurderes ikke til å true artene hverken på
lokalt eller nasjonalt nivå.
Riksefugler
Av riksefugler er det gjort observasjoner av åkerrikse (CR) og vannrikse (VU) i planområdet.
Riksene flyr raskt, men har ikke god evne til å manøvrere raskt unna hindringer i lufta. Dette gjør at de
kan være utsatt for kollisjon med kraftledninger. Imidlertid er de sterkt knyttet til ferskvann, og vil
derfor ikke fly i særlig grad utenom trekket. Vurderinger av rikser kan derfor begrenses til ledninger
nær/over ferskvann eller ved typiske våtmarkslokaliteter hvor de kan oppholde seg under trekket.
Også for riksene vil fugleavvisere kunne ha en god effekt der ledningen krysser viktige
ferskvannslokaliteter. NVE mener at tilfeldige kollisjoner som da vil kunne forekomme blir så sjeldne
at de ikke vil påvirke bestandene av riksefugler hverken lokalt eller nasjonalt. Åkerriksa har sin egen
handlingsplan for bevaring i Norge, og har derfor et ekstra sterkt vern. Åkerrikse er knyttet til
kulturmark og hekker stort sett på gressenger og innmark som slås. Hovedårsaken til artens
tilbakegang er omlegging av landbruket som gjør at mange av åkerriksas unger dør når innmarka slås.
Den er ikke særlig utsatt for kollisjon med kraftledninger, og det vil i hovedsak være
habitatødeleggelse som vil være kritisk for arten. Dette vil kunne avbøtes ved at man forsøker å unngå
å plassere kraftledningens mastepunkter på innmark der åkerriksa har tilhold.
Ugler
Det er registrert én hekkelokalitet for hubro (EN) et stykke øst for Øra-området, og ungfugler kan
forventes å streife innom Kråkerøy og Hvaler-øyene. Ugler er stort sett nattaktive og jakter ved å sitte
på et utkikkspunkt for å speide etter bytter. Byttet slås på bakken ved at hubroen seiler etter det i
skumringen eller om natten og slår det på bakken. Den nattaktive adferden gjør at hubro er utsatt for
kollisjon med kraftledninger, selv om den har svært godt syn. I tillegg vil hubro være sårbar for
forstyrrelser på hekkeplassen. NVE mener at avstanden på flere kilometer fra hekkelokaliteten til
kraftledningstraseen gjør at den ikke vil bli forstyrret av anleggsarbeidet, samt at eventuelle kollisjoner
vil være sjeldne og tilfeldige hendelser. NVE mener det ikke vil ha noen effekt å foreta avbøtende
tiltak for hubro i dette prosjektet, og vil ikke vurderer virkninger for hubro ytterligere.
I tillegg ble det i 2012 observert en forekomst av lappugle (VU) på Hvaler, sannsynligvis som følge av
oppblomstring av smågnagerbestander i området. NVE kjenner til at den ikke lenger er observert i
området, og det er svært sannsynlig at denne streifforekomsten ikke lenger befinner seg i området.
Andefugler
Av rødlistede andefugler er det gjort observasjoner av bergand (VU), knekkand (EN), lappfiskand
(VU), skjeand (VU), snadderand (NT), stellerand (VU), stjertand (VU), svartand (NT)og sædgås (VU)
i det undersøkte området.
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Andefugler er utsatt for kollisjon med kraftledninger. De er ofte relativt store og tunge fugler som flyr
raskt, men har dårlig manøvreringsevne i lufta. Vurderinger av andefugler kan begrenses til der
ledningen krysser nær eller over ferskvann eller ved typiske våtmarkslokaliteter hvor de kan oppholde
seg under trekket. Slike steder vil fugleavvisere kunne ha god effekt, og dette vil trolig redusere
kollisjonsrisikoen betydelig. NVE mener at dersom man foretar slike avbøtende tiltak vil dødelighet av
andefugler som kolliderer med kraftledningen være en sjelden hendelse som ikke vil påvirke artene
hverken lokalt eller nasjonalt. Andefugler er normalt vare for forstyrrelser på hekkeplassen.
Vadefugler
Det er observert Svarthalespove (EN), som også er prioritert art, storspove (VU), brushane (EN),
dobbeltbekkasin (NT) og vipe (EN) i området. Svarthalespove er prioritert art, og registrert to dager i
2008 inne ved Fredrikstad, og ser ut til å bruke tiltakets influensområde lite.
Vadefuglene flyr raskt og er dyktige til å manøvrere i lufta. Enkeltfugler vil derfor ikke være særlig
utsatt for hverken kollisjon eller elektrokusjon. Imidlertid kan individer kollidere med kraftledninger
når store flokker flyr sammen i trekkperiodene. Dersom en hel flokk passerer en kraftledning vil
enkeltindivider kunne ha problemer med manøvrere unna ledningene og dermed kollidere med linene.
Dette gjelder særlig ved kjente rasteplasser på vår- og høsttrekket (våtmarksområder). Brushane og
dobbeltbekkasin har spillplasser, og man bør unngå kraftledninger nær disse. Vipa har fluktspill over
hekkeområdene om våren, og vil være utsatt for kollisjon i denne perioden. For disse artene vil
trasejusteringer være aktuelle avbøtende tiltak, og på konkrete lokaliteter kan fugleavvisere benyttes.
Andre fuglearter
I konsesjonssøknaden pekes det på en rekke andre vanlig arter av svaner, gjess, ender, vadere, lommer,
måker og alkefugler som ikke er truet ifølge rødlisten, forekommer i området. Andre fuglearter som
det er registrert forekomster av i området og som kan bli påvirket av kraftledningen er nattravn og
storlom, som begge er i kategorien LC, dvs. livskraftig på rødlisten. De er begge utsatt for kollisjon
med kraftledninger.
Nattravn er nattaktiv og jakter på insekter mens den flyr rundt i stor hastighet. Selv om den ser godt i
mørket vil den være utsatt for kollisjon med kraftledninger. Kraftledninger vil kunne true nattravn
lokalt, men da dette trolig er en art i vekst, vil ikke ledningen true arten på nasjonalt nivå.
Storlom flyr raskt, men har ikke god evne til å manøvrere raskt unna hindringer i lufta. Dette gjør at de
kan være utsatt for kollisjon med kraftledninger. Den hekker imidlertid ikke i området, men det er
observert noen trekkende fugl over Kråkerøy. Konfliktnivået vurderes som lavt.
Virkninger for pattedyr og amfibier
Ifølge konsesjonssøknaden foreligger det lite informasjon om annet dyreliv enn fugl. Rådyr er vanlig, i
tillegg til at det kan forventes å finne rev, grevling, hare og andre vanlige arter. Det er registrert storog småsalamander (hhv. NT og livskraftig) i dammer, lokaliteter av ål (VU) og slettsnok (NT).
For arter som rådyr, hare og rev som frekventerer tiltaksområdet vil effektene av en ny kraftledningen
trolig være størst i anleggsfasen, da bruk av maskiner og økt ferdsel vil kunne ha en viss negativ effekt
på dyrelivet. I driftsfasen vil påvirkningen i all hovedsak begrense seg til fundamentene på mastene.
Dette arealtapet er ubetydelig og har liten eller ingen negativ effekt. Beitende rådyr vil trolig få bedre
beitetilgang ved at det kommer oppslag av urteaktige planter og små løvtrær i kraftledningsgaten. En
slik kanteffekt er godt dokumentert for hjortevilt.
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Arter som stor- og småsalamander, ål og slettsnok vil i hovedsak kunne bli påvirket av en kraftledning
dersom deres habitat ødelegges i forbindelse med anleggsarbeidet, eller at dammer fylles igjen. Dette
kan unngås ved at det utvises forsiktighet under anleggsarbeidet.
Slik traseene er planlagt vil det ikke berøre disse lokalitetene, eller føre til virkninger av vesentlig
betydning for annet dyreliv, ifølge konsesjonssøknaden. Alt i alt forventer NVE at tiltaket vil få
ubetydelige virkninger for pattedyr og amfibier.
Virkninger for naturtyper og vegetasjon
Den utvalgte naturtypen «hule eiker» finnes i store deler av områdene der kraftledningen er planlagt,
men i størst grad på Kråkerøy. Hule eiker er ofte mer enn 200 år gamle og er levested for en rekke
rødlistearter. Det er laget en egen handlingsplan for å ta vare på og legge til rette for en gunstig
utvikling av naturtypen. Hensynet til naturmangfoldet tilsier at det må tilstrebes å ta vare på de
gjenværende hule eikene.
Østfold er for øvrig blant kjerneområdene for eikeskog i Norge, og det er viktig å ta vare på de
eksisterende forekomstene, sier Fylkesmannen i Østfold. Valg av trasé kan i denne saken ha betydning
for bevaring av hule eier. Av den grunn har Hafslund Nett på bakgrunn av innspill i første
høringsrunde lagt bort trasé 2 langs Enhuusveien øst for Enhuusvidda, hvor det lå mange hule eiker
innenfor det planlagte ryddebeltet.
Det er flere naturtyper, hovedsakelig definert som lokalt viktige, som ligger innenfor et 200 meter
bredt belte for ulike traséalternativ. Trasé 1 vil tangere en rik edelløvskog nordvest for Kråkerøy kirke,
definert som svært viktig, og kan føre til at noe areal i skogkanten må ryddes. Trasé 2A vil passere nær
Fuglevikdammen, også definert som svært viktig, men ikke påvirke dammen. Det er innenfor et 200
meter bredt trasébelte registrert en lang rekke rødlistede karplanter, sopp- og lavarter. Innenfor det
omsøkte ryddebeltet på 40 meters bredde er det imidlertid kun ni lokaliteter med nyere data enn etter
1950.
I driftsfasen vil de direkte konsekvensene for naturtyper og vegetasjon i hovedsak dreie seg om
mastefestene, skogryddebeltet og eventuelle kantsoneeffekter. For øvrig forventer NVE at de samlede
konsekvensene for naturtyper og vegetasjon vil være små, dersom det utøves varsomhet under
skogrydding, fundamentering av master og ferdsel. For vegetasjon er det anleggsfasen som medfører
størst ulemper på grunn av kjøring i terrenget og opparbeidelse av anleggsveier. For naturtyper vil
kraftledningen kunne medføre bortfall av areal ved at ryddegaten legger beslag på området som
hugges. Dette kan imidlertid kunne avbøtes ved traséjusteringer. Foruten hule eiker, er det ingen
utvalgte naturtyper i nærheten av tiltaket.
Deler av traseene i Hvaler ligger i åpent landskap uten skog eller med lav vegetasjon, hvor det ikke vil
være behov for å snaue et ryddebelte under kraftledningen, og inngrepet begrenses i hovedsak til hvert
enkelt mastepunkt. Direkte konflikter med sårbar vegetasjon/naturtyper kan i stor grad unngås ved
tilpasninger av mastefester og hensyntagen under anleggsarbeidet. På Kråkerøy vil traseene berøre
både skog og jordbrukslandskap, og det vil være behov for mer skogrydding. De ulike traseene vil
medføre ulikt behov for skogrydding, og her vil trasévalget ha betydning for virkningene for
vegetasjon og naturtyper.
Faren for at tiltaket skal påføre skade på viktige naturtyper eller påvirke bestandsutbredelse av truede
arter vurderes likevel som liten. Med bakgrunn i dette kan ikke NVE se at planter, vegetasjon eller
naturtyper vil påføres vesentlige skader som følge av tiltaket.
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Virkninger for verneområder
Kraftledningstraseene krysser ingen vernede naturområder. På Kråkerøy ligger imidlertid Kråkerøyskjærgården naturreservat og Bjørnevåglia naturreservat rett vest for traseene. Verneformålene for
disse reservatene er å ta vare på hhv. Østfold grunnfjellsskjærgård i et pressområde og å bevare skog,
våtmark, eng, flora og fauna i et særpreget natur- og kulturlandskap ifølge Naturbase. Begge områdene
har rikt fugleliv. På østsiden av Kråkerøy ligger Fuglevikbukta naturreservat, et våtmarksreservat som
er særlig viktig som overvintringssted for flere fuglearter og som rasteområde for fugl på trekk. Litt
lenger sør ligger Alshusbukta naturreservat, som er vernet for å bevare én av de siste gjenværende
intakte våtmarksbuktene med strandeng.
På Hvaler ligger traseen så lite som 40–50 meter fra grensen til Lerdalen naturreservat, som er vernet
av hensyn til skog og vegetasjon. Ilemyr naturreservat ligger lenger unna, men traseen går nær den
omkringliggende området Deleberget med naturtypen gammel barskog. Ytre Hvaler nasjonalpark og
Øra naturreservat ligger for øvrig hhv. vest og øst for kraftledningens planområde. Da traseene ikke
fysisk vil berøre vernede områder, er det hovedsakelig forekomster at fugl i tilknytning til disse
områdene, og fugletrekk gjennom områdene som kan vurderes å ha betydning for trasévalget.
3.4.3.2 Føre-var-prinsippet, §§ 8 og 9
Etter NVEs vurdering er det viktig at anleggsarbeid som potensielt kan berøre viktige biotoper og
leveområder gjennomføres og tilpasses slik at inngrepene i disse områdene blir minst mulige. NVE vil
i en eventuell konsesjon sette vilkår om en detaljert miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), der blant
annet avbøtende tiltak i anleggsperioden blir beskrevet nærmere. Etter tilleggsutredningen av
konsekvenser for hule eier og rødlistede fuglearter i området, mener NVE at de viktigste
konsekvensene av kraftledningen er fanget opp.
NVE har undersøkt naturtyper og arter i det aktuelle området i Naturbase og Artsdatabanken, jf.
naturmangfoldloven §§ 4 og 5. NVE mener at grunnlagsmaterialet for de utførte utredningene av
naturmangfold er godt. En viss usikkerhet om hvorvidt vi besitter fullstendig kunnskap om de
biologiske verdiene i influensområdet vil alltid være tilstede. NVE vurderer at den samlede
dokumentasjonen som foreligger gir tilstrekkelig grunnlag for å drøfte og vurdere effekten av
kraftledningen har på naturmangfoldet ut fra sakens omfang og risikoen for skade, i samsvar med
naturmangfoldloven § 8.
3.4.3.3 Vurdering av traséalternativer
Strekningen Kråkerøy transformatorstasjon–Tangen
I Øra-området hekker fiskeørn (NT) (øst for området), flere par av sivhauk (VU), vannrikse (VU) og
vipe (EN). Dette er så lang unna anleggsområdet at forstyrrelser i hekkingen ikke er et tema. Sivhauk
er observert jaktende i Goenvad, og er spesielt kollisjonsutsatt over jorder og enger. For øvrig vurderes
kollisjonsrisikoen som beskjeden for vannrikse, vipe og fiskeørn på Kråkerøy.
Ellers er det observert flokker av brushane (EN) i Goenvad og på Øra, hønsehauk (NT) året rundt i
hele området, knekkand (EN) på Øra og i Goenvad, skjeand (VU), snadderand (NT) og stjertand (NT),
bergand (VU), lappfiskand (VU) storspove (VU) og svarthalespove (EN), men disse artene hekker
ikke i området. Langt sjeldnere observasjoner er gjort av dobbeltbekkasin (NT), jaktfalk (NT),
lerkefalk (NT), myrhauk (EN) sædgås (VU), åkerrikse (CR) og vepsevåk (NT).
Mange av de observerte artene trekker mellom Goenvad og Alshusbukta/Øra, og trekkende og
fødesøkende/jaktende fugl er i større og mindre grad utsatt for kollisjon med kraftledningen.
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Konfliktgraden avhenger av omfanget av trekkene (enkeltindivider eller større grupper) og artens
trekkrute, herunder blant annet hvor høyt de flyr. For eksempel forventes det at vepsevåk flyr høyt før
den når hekkeplassen. Hønsehauk observeres året rundt, og det antas at individer krysser traseene
kanskje så ofte som daglig. Kollisjonsrisikoen vurderes derfor som stor for disse individene, uten at
det forventes å ha betydning for bestanden. Brushane og dobbeltbekkasin er spesielt utsatt på
spillplassene, men det er ikke noen informasjon som tilsier at spillplasser blir berørt. Svarthalespove,
som også er prioritert art, er spesielt utsatt for tap av habitat. Da den kun trekker sporadisk mellom
Goenvad og Øra, vil ikke dette være en problemstilling.
Fylkesmannen i Østfold har reist innsigelse til alle de vestlige traseene på Kråkerøy, blant annet av
hensyn til naturmangfold. På det nærmeste går trasé 1/1A bare 100 meter fra grensen til
naturreservatet Kråkerøy-skjærgården. Ifølge Miljødirektoratets er området vernet for å bevare «en
variert, typisk og intakt del av Østfolds grunnfjellsskjærgård i en del av fylket der arealpresset er
særlig stort». Fylkesmannen mener at de vestlige traseene utgjør større fare for kollisjoner for
fugletrekk mellom Kråkerøy-skjærgården naturreservat og Øra/Alshusbukta naturreservater, da de
forventer at fugl flyr høyere over trasé 2A. Selv med merking av linene vil en trasé så nær
reservatsgrensen bety risiko for fugl, mener fylkesmannen.
Etter NVEs vurdering vil kraftledningen utgjøre en kollisjonsrisiko for flere arter, slik som rovfugler
og andefugler som trekker over Kråkerøy. Merking av linene for å gjøre dem mer synlig for fugl er et
mulig avbøtende tiltak. Med mindre det foreligger informasjon om hvor trekkene går, vil et slikt tiltak
være lite treffsikkert, med mindre hele strekningen merkes. Det vil også gjøre ledningen mer synlig for
mennesker, som i utgangspunktet er mindre ønskelig. Det viktigste tiltaket for å redusere
kollisjonsfaren for fugl er å velge den mest hensiktsmessige traseen. NVE er enig med fylkesmannen i
at trasé 2A, som går langs veien og andre inngrep, vil være en mindre kollisjonsutsatt trasé på
Kråkerøy.
Den utvalgte naturtypen «hule eiker» kan bli berørt av begge traseene på Kråkerøy. Ifølge
tilleggsutredningen vil én lokalitet ligge i ryddebeltet til trasé 2A på østsiden av Enhusvidda. I samme
område går traseen så vidt innenfor en lokalt viktig naturtype blåbær-granskog, men som allerede er
sterkt påvirket av hogst, ifølge Naturbase. Hafslund Nett sier at ledningens senterlinje vil tilpasses så
langt som mulig for å unngå å måtte hugge hule eiker, men at det må veies opp mot at flere
vinkelpunkter kan gi kraftigere master og økte kostnader. For eksempel kan ikke Hafslund Nett
garantere at de kan la eika som berøres av trasé 2A langs Kråkerøyveien kan bli stående, da den vil
ligge høyere enn traseen og kan utgjøre en fare for ledningen. NVE mener at det vil være mulig å
legge trasé 2A noe nærmere Kråkerøyveien enn det som er skissert i tilleggssøknaden. Vi forutsetter at
traseen legges i så stor avstand til den hule eika at direkte inngrep unngås, selv om dette betyr økt
synlighet fra veien. Dersom det gis konsesjon til denne traseen, forutsettes det at Hafslund Nett
redegjør for dette i miljø-, transport- og anleggsplanen for tiltaket.
Det er verdifull eikeskog i Femdal, understreker Fylkesmannen i Østfold, som ber om at det også tas
hensyn til eiker som ikke er store nok til å falle inn under den utvalgte naturtypen og store eiker i
produktiv skog. I Femdal går trasé 2A langs østsiden av fylkesveien, og eikeskogen ligger utenfor
ryddebeltet. Noen hule eier ligger imidlertid i ryddebeltet til trasé 1 ved Gonrød, ifølge Hafslund Netts
utredninger. Disse mener de imidlertid at de ikke trenger å berøre dersom trasé 1A velges, pga.
terrengets skråning. På Kråkerøy mener NVE at trasé 1 vi vil få større negative virkninger for den
utvalgte naturtypen enn trasé 1A, som vil gi direkte inngrep i naturtypen.
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For det tilfelle at trasé 2 gjennom Lunde ikke blir valgt, ba også fylkesmannen om at det vurderes å
justere traseen som krysser fra trasé 2A til trasé 1 nord for Lunde, i tilleggsutredningen benevnt som
underalternativ 7, slik at den skrår sterkere mot sør fra samme punkt. Dette forslaget kom på
innsigelsesmøtet med NVE, og ble begrunnet med at en slik justering vil ha den fordelen at den gir
større avstand til eikeskogen nord for traseen. Fylkesmannen understreker at det er viktig å ta vare på
eikeskogen i Østfold, som tilhører kjerneområdet for eikeskog i Norge. De etterlyser også en vurdering
av om det går an å skrå østover fra trasé 2A og benytte dagens trasé gjennom Lunde, eller legge
jordkabel gjennom boligområdet. Videre opplyser Fylkesmannen at den nylig kartlagte lokaliteten
med verdifull, rik sumpskog i Trolldalen sør for Lunderamsa krysses av alle traseene, men at dagens
trasé henger høyest over skogen og derfor foretrekkes.
Hafslund Nett opplyser at selv om trasé 3 er frafalt på Kråkerøy på grunn av knapphet på areal og
teknisk utfordrende bygging ned mot Lunde, er det god plass til å bygge ledningen parallelt med
dagens ledningstrasé på strekningen fra Lunderamsa og sørover. Det er også mulig å komme gjennom
bebyggelsen på Lunde med trasé 2, dvs. mellom den gamle skolestua og Lunde barnehage, slik
Hafslund Nett først søkte om. Men innspill i første høringsrunde og Hafslund Netts egen vurdering
gjorde at de trakk denne traseen i forbindelse med endringssøknaden. Å kable ledningen gjennom
Lunde vil gi en ekstra strekning med innskutt jordkabel og påføre nettet økte svakheter, da overganger
mellom luftledning og kabel er punkter med mange ekstra komponenter som er utsatt for feil. Jo flere
innskutte kabler som bygges, jo dårligere blir forsyningssikkerheten, sier Hafslund Nett. Å skrå
østover fra trasé 2A nord for Lunde og benytte dagens trasé anser Hafslund Nett som teknisk
utfordrende, jf. tidligere vurdering av trasé 3. Det vil blant annet bety at eksisterende ledning må
krysses to ganger og kreve periodisk utkobling av strømmen. Høye kryssingsmaster vil kreves, og det
vil gi negative visuelle virkninger. Hafslund Nett mener det da heller vil være bedre å gå et enda
lenger øst for Lunde, som ev. kan kombineres med trasé 1A/1B eller trasé 2A videre sørover.
NVE er enig med Hafslund Nett i at opprinnelig omsøkte trasé 2 gjennom Lunde gir så store ulemper
for nærmiljøet at den ikke er noen god løsning. Vi kan heller ikke se at hensynet til naturmangfoldet
alene kan forsvare innskutt jordkabel gjennom Lunde. Innspillet fra Fylkesmannen i Østfold om å
forsøke å justere underalternativ 7 litt lenger sør kan være hensiktsmessig for å øke avstanden til
eikeskogen, så framt det ikke gir andre ulemper av betydning. En slik justering/tilpasning mener NVE
kan foretas innenfor rammen av en eventuell konsesjon, og vi vil be Hafslund Nett om å ta hensyn til
dette innspillet i detaljplanleggingen av denne traseen, dersom den gis konsesjon. Videre anser vi en
trasésløyfe et godt stykke øst for dagens trasé, som alternativ til å gå vest mot Femdal, vil være å flytte
ulempene til et nytt område, nær Futerødbukta og boligområder på Ødegården. NVE mener dette ikke
vil redusere de samlede ulempene.
Videre legger NVE til grunn at det er mulig å bygge den nye ledningen parallelt med dagens ledningen
forbi Lunderamsa og ned til Tangen, og vi konstaterer at dette anses som en gunstigere løsning for
sumpskogen i Trolldalen. Hensynet til naturmangfoldet taler derfor for at parallellføring med dagens
ledning er den beste løsningen fra Lunderamsa ned mot Tangen.
En samlet vurdering av virkninger for naturmangfold tilsier at hovedtrasé 2A er minst negativ, men at
trasé 3 (dagens trasé) bør velges på den siste strekningen forbi Lunderamsa ned mot Tangen. Av trasé
1 og 1A ved kryssingen av Femdal framstår trasé 1 som den minst negative, da den går lenger fra
Kråkerøy-skjærgården naturreservat og innebærer mindre avvirking av skog enn trasé 1A.
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Strekningen Tangen–Bratte Bakke
Mange av de samme artene som er observert på strekningen fra Kråkerøy transformatorstasjon til
Tangen, er også observert videre mot Bratte Bakke. Det forventes at en rekke av disse trekker over
øyene på strekningen, og de er dermed utsatt for kollisjon med kraftledningen.
Hvaler kommune og mange andre høringsinstanser mener at en luftledning vil utgjøre økt
kollisjonsfare for fugl. Aksjonsgruppen bevar Kråkerøy og Hvaler viser til at det nylig er observert ørn
ved Stokken, og at området ligger midt i trekkruten til sjøfugl som hekker i Øra naturreservat.
Fylkesmannen i Østfold mener at det bør legges sjøkabel eller jordkabel mellom Tangen og
Økholmen, blant annet pga. kollisjonsrisikoen for fugl. Det er mye sjøfugl og større fugl i området, og
fugl trafikkerer gjennom området fra Øra våtmarksområde. Forekomst av tusengylden på Økholmen er
ikke til hinder for kabel på Økholmen, mener fylkesmannen. Arten er heller ikke sterkt truet, men
sårbar i henhold til den nye rødlisten for arter. Dersom luftledning blir valgt, mener fylkesmannen det
er nødvendig å merke linene for fugl på hele strekningen fra Bukkholmen til Økholmen.
Hafslund Nett kommenterer at det er mulig å forlenge sjøkabelen fra Tangen videre til Økholmen, men
mener ulempene er større enn fordelene. Det må blant annet etableres landtak med skjøtehus for hver
250–300 meter, for raskt å kunne reparere kablene ved feil og for ettersyn og vedlikehold.
Kabelleggingen sørover fra Bukkholmen er også komplisert, der kablene må trekkes vekselvis ut i
sjøen og inn på land. Det vil kreve bruk av båt. Et slikt kabelanlegg vil gi flere komponenter i systemet
og økt fare for ankringsskader, med redusert leveringssikkerhet til Hvaler som resultat.
NVE mener at dersom det av hensyn til blant annet fugl er ønskelig å unngå luftledning på
strekningen, er jordkabel langs veien et bedre alternativ, omtalt som alternativ K5 i
tilleggsutredningen. En helhetlig vurdering av ulike hensyn i lys av kabelpolicyen omtalt i kapittel
3.3.1 vil måtte ligge til grunn for å velge så mye kabel på denne strekningen og på dette
spenningsnivået. Dette vil vi komme tilbake til i oppsummeringen av våre vurderinger kapittel 3.4.5.
En ny luftledning i tillegg til eksisterende på strekningen vil etter NVEs syn øke kollisjonsrisikoen for
flere fuglearter på strekningen. Det vil bety at enkeltindivider vil kollidere med ledningen, men vi
forventer allikevel ikke at dette vil få konsekvenser av stor betydning for bestandene til noen av
artene. Lineopphenget som Hafslund Nett har søkt om å etablere, der liner vil henge i flere høyder, vil
imidlertid bidra til økt kollisjonsrisiko. Det samme er tilfelle med dagens ledning, der de to kursene
henger i to horisontale plan. Det er en forutsetning at ledningen merkes med fugleavvisere dersom det
gis konsesjon til luftledning på denne strekningen, etter NVEs vurdering. Dette vil imidlertid øke de
negative visuelle virkningene som svært mange er opptatt av på denne strekningen spesielt, jf.
vurderingene i kapittel 3.4.1. Kabling av gjenværende 18 kV ledning vil bidra til å redusere
kollisjonsrisikoen noe, kanskje til et nivå tilsvarende dagens ledning. Kabling av begge ledningene vil
helt klart gi en helt annen situasjon, der kollisjonsrisikoen elimineres fullstendig. Dette har midlertid
svært høye kostnader, og kan ikke forsvares med hensynet til naturmangfold alene.
Strekningen Bratte Bakke–Hvaler transformatorstasjon
I tillegg til flere av de fugleartene som tidligere er nevnt, er det også gjorte én observasjon av
stellerand (VU) bare noen hundre meter sør for ledningsspennet over Asmalsund. Det forventes
imidlertid at arten holder seg i den ytre skjærgården, og at kollisjonsrisikoen dermed er liten. I tillegg
til strekningen fra Tangen til Økholmen vurderes spennene over Skjelsbusund og Asmalsund å gi
størst kollisjonsrisiko for fugl.
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Blant annet pga. nærheten til Ytre Hvaler nasjonalpark, verdifulle skogspartier og fuglelivet mener
Fylkesmannen i Østfold at trasé 2A er mer negativ for naturmangfoldet enn trasé 1. Videre anbefaler
fylkesmannen at det settes vilkår om fugleavvisere for å redusere kollisjonsrisikoen for fugl der
ledningen krysser Skjelsbusundet og Asmalsundet. Dersom trasé 2A allikevel velges, ber
fylkesmannen om at traseen justeres, slik at det ikke blir nødvendig å berøre naturtypen «hule eier»
innenfor traseens ryddebelte. De ber også om det velges løsninger som hindrer elektrokusjon av store
fugler, som havørn og hubro. Hafslund Nett kommenterer at fugleavvisere vil ha en preventiv effekt
mot fuglekollisjon, men ulempen er økt synlighet for mennesker. Det vil være så store avstander
mellom de strømførende linene på dette spenningsnivået at de normalt ikke utgjør noen fare for
elektrokusjon av fugl, sier Hafslund Nett.
Etter NVEs vurdering er det ikke store forskjeller på de to traseenes konsekvens for naturmangfoldet
på denne strekningen, men vi konstaterer at fylkesmannen mener trasé 2A er mest negativ. Det
forutsettes at traseen tilpasses, slik at direkte inngrep i naturtypen hule eiker unngås.
3.4.3.4 Samlet belastning på økosystemer, § 10
Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningene av et økosystem vurderes ut fra den samlede
belastningen det er eller vil bli utsatt for. Ifølge forarbeidene (Ot.prp. 52 (2008-2009) s. 81–382) er det
effekten på naturmangfoldet som skal vurderes i prinsippet om samlet belastning, ikke det enkelte
tiltaket som sådan. For å kunne gjøre dette er det nødvendig med kunnskap om andre tiltak og
påvirkningen på økosystemet, hvor det både skal tas hensyn til allerede eksisterende inngrep og
forventede fremtidig inngrep.
Menneskelige inngrep i området er svært variert og landskapet er preget av landbruk, veier, næringsog boligbebyggelse og hytter, i tillegg til en rekke mindre kraftledninger. Det er ingen store
sammenhengende områder med urørt natur som blir berørt av traseene, men områdene er preget av
skogsområder, bekker, grunne viker, og bukter, og en skjærgård med rikt fugleliv. Det er både
distribusjonsnett og regionalnett i området i dag. NVE kjenner ikke til at det er planlagt ytterligere
regionalnett eller distribusjonsnett som kan gi økt belastning på økosystemer.
NVE mener graden av belastningen på økosystemene i noen grad vil avhenge av hvilken trasé som blir
valgt, særlig på Kråkerøy. Da trasé 2A i store trekk går langs vei og grenser mot bebyggelse, vil
ledningen i liten grad forsterke påvirkningen. Trasé 1/1A vil derimot gå lenger ut i skogsområder uten
mange tekniske inngrep og medføre rydding av skog i langt større grad. Den kan også gi økt
kollisjonsrisiko for fugl. Samtidig skal eksisterende 52 kV kraftledning rives på en lang strekning, noe
som vil bidra til redusert belastning i andre områder. Dersom trasé 2A velges, vurderer NVE at den
økte samlede belastningen for økosystemet og naturmangfoldet vil være begrenset, med unntak av
virkninger for fugl. Hafslund Nett har søkt om en mastetype med liner i vertikalt oppheng, som vil
utgjøre en større hindring for fugl, med noe økt kollisjonsrisiko som resultat. For å redusere faren for
fuglekollisjon vil NVE vurdere fugleavvisere på utvalgte strekninger.
3.4.3.5 Kostnadene ved miljøforringelse, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §§ 11
og 12
Naturmangfoldloven § 11 tilsier at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. NVE har
anledning til å legge føringer i konsesjoner for eventuelle avbøtende tiltak som reduserer virkninger
for naturmangfoldet.
I naturmangfoldlovens § 12 står det at skader på naturmangfoldet skal unngås ved bruk av
driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige
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resultatene. NVE legger til grunn at konsesjonsbehandlingen skal medføre at tiltaket lokaliseres der de
samfunnsmessige ulempene blir minst, jf. energilovforskriften § 1-2. Samtidig vil NVE i en eventuell
konsesjon legge føringer for hvilke avbøtende tiltak Hafslund Nett må gjennomføre for å minimere
skadene på blant annet naturmangfoldet. På bakgrunn av dette mener NVE at naturmangfoldloven §§
11 og 12 er hensyntatt. NVE viser til vurderingene gjort i kapittel 3.4.3.3 «Vurdering av
traséalternativer» og kapittel 3.4.5 «Anleggets utforming og avbøtende tiltak».
3.4.4

Virkninger for annen arealbruk, næringsvirksomhet og tekniske anlegg

3.4.4.1 Båndlegging av areal
Hafslund Nett har søkt om et rettighets- og ryddebelte på inntil 40 meters bredde for luftledningen og
et byggeforbudsbelte på 22 meter. For jordkabel er det behov for et byggeforbudsbelte på inntil 10
meter. Luftledningen vil båndlegge et belte med ca. 18–20 km lengde, avhengig av hvilken av de
omsøkte traseene som velges. På store deler av strekningen på Kråkerøy skal den nye ledningen
imidlertid erstatte eksisterende 52 kV ledning, men i ny trasé. Dagens ledning har et byggeforbuds- og
ryddebelte som er 18 meter bredt, og strekningen som blir revet er ca. 8,1 km lang. Ekstra areal som
berøres blir derfor differansen mellom arealbeslaget til ny og gammel ledning. Det er imidlertid nye
områder som blir båndlagt. I ledningens klausulerte belte vil det bli direkte inngrep i form av
mastefester, men der ledningen skal erstatte dagens ledning vil det bli færre master enn i dag. Det
skyldes at den ledningen vil ha høyere master og lengre spenn. Det vil ryddes skog, og det vil ikke
tillates oppføring av bygninger i det byggeforbudsbeltet, noe som vil kunne ha betydning for hvordan
de berørte arealene kan utnyttes i framtiden. Dette må vurderes opp mot hvilke offentlig og private
planer som blir berørt av traseene.
Grunneiere og beboere mener at luftledningen vil medføre betydelig verditap som følge av
restriksjoner på utnyttelsen av eiendommene, negative visuelle virkninger og magnetfelt. De
økonomiske konsekvensene for den enkelte grunneier inngår ikke som en del av grunnlaget for NVEs
vurdering av konsesjonsspørsmålet. Denne vurderingen foretas i etterkant og blir behandlet gjennom
minnelige erstatningsavtaler mellom den enkelte grunneier og Hafslund Nett eller ved skjønn. De
visuelle og arealbruksmessige virkningene drøftes imidlertid av NVE under de respektive temaene.
3.4.4.2 Berørte planer og eksisterende arealbruk
NVE viser til vedlegg A, som beskriver samordning med annet lovverk, herunder forholdet til plan- og
bygningsloven. Anlegg som får anleggskonsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og
bygningsloven og kan bygges uavhengig av områdenes planstatus. Det skal heller ikke vedtas
reguleringsbestemmelser for slike anlegg. Områdenes bruk og vedtatte planer er allikevel et viktig
hensyn i konsesjonsbehandlingen, og ligger til grunn for vurderingene under ulike tema, som for
eksempel visuelle virkninger og naturmangfold/verneområder.
I konsesjonssøknaden refereres det blant annet til fylkesplanen for Østfold, som sier om vern av
arealressursene at «verdifulle landbruks-, natur-, frilufts-, landskaps- og kulturminneområder skal
bevares mest mulig sammenhengende. Biologisk mangfold skal vektlegges.»
Fredrikstad
På Kråkerøy går traséalternativ 1 og 2 som kabel gjennom område avsatt til bebyggelse, anlegg og
LNF. Luftledningstrasé 1 går langs Enhuusveien gjennom et område avsatt til bebyggelse (skole) og et
idrettsanlegg. Videre sørover fortsetter traseen gjennom LNF-område med hensynssone friluftsliv, og
helt i sør gjennom en hensynssone for kulturlandskap.
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Luftledningstrasé 2A går fra Enhuusveien i sørøstlig retning sør for boligbebyggelsen i Ulvedalen, i
utkanten av og gjennom LNF-område med hensynssone friluftsliv, et område avsatt som friområde og
det statlig sikrede friområdet Enhusvidda. Sørover går trasé 2A langs fylkesveien og i grensen mellom
områder avsatt til bebyggelse og LNF-områder med hensynssone for kulturmiljø og friluftsliv. Det må
tas hensyn til vei og sykkelsti på de strekningene traseen går langs fylkesveien. Traseen går også
gjennom en faresone for flom, og det bør tas hensyn til dette når mastepunktene detaljprosjekteres.
Rejlers har på vegne at kommunene pekt på traséstrekninger der ledningstraseen antas å komme i
direkte konflikt med dagens arealbruk, på en slik måte at lovverket ikke tillater det. De viser til
avstandskrav hjemlet forskrift om elektriske fordelingsanlegg (FEF 2006). Rejlers har avgitt tekniske
merknader, som kommunene har lagt ved sine uttalelser til endringssøknaden.
På Kråkerøy peker Rejlers på at det ikke er plass til trasé 1 mellom klubbhuset til Kråkerøy Trial Club
og Enhuusveien, dersom forskriftsmessige avstander til vei og viktig bygning skal respekteres. I
tillegg kommer ledningen i konflikt med kravet om minst 6,7 meters avstand til permanent
sportsanlegg. Trasé 1A går gjennom Kråkerøy Trial Clubs løypeanlegg, og et 40 meter bredt
ryddebelte vil ødelegge sportsanlegget, ifølge Rejlers. De understreker at området er regulert til
idrettsanlegg og er uten tvil et permanent sportsanlegg. For å unngå konflikten med idrettsanlegget, må
traseen eventuelt flyttes 200 meter lenger opp og minst 20 meter fra anlegget, da trefelling vil forringe
trialanlegget. Hafslund Nett avviser at de vil bryte avstandskravet til Enhuusveien eller til
trialklubbens klubbhus, og forklarer at linene vil strekkes vertikalt inn på masten med loopføringer ut
mot veien. Videre kommenterer de at trasé 1A er et resultat av at Fredrikstad kommune ønsket økt
avstand til ungdomsskolen. Forskriftsmessig avstand til klubbhuset ivaretas. Hafslund Nett har ikke
vurdert en skogsløype for trialkjøring som permanent sportsanlegg, da det er meget bratt og begrenset
framkommelighet i området, og det ikke er tribuner langs løypen. De sier for øvrig at det er fullt mulig
å trekke trasen opp i lia og deretter føre den tilbake ned mot Enhuusveien etter passeringen av
klubbhuset, som en kombinasjon av trasé 1 og 1A. Det kan være mulig å spare lave trær eller kappe
trær i en viss høyde av hensyn til trialkjøringen, foreslår Hafslund Nett.
NVE konstaterer at det ikke går klart fram av
forskriften hva som defineres som et permanent
sportsanlegg, men ut fra kommunale plankart ser
området som er avsatt til dette ut til å gå helt ned
til Enhuusveien. Det er et skogsområde uten faste
installasjoner, som tribuner og lignende, og det
går allerede en kraftledning gjennom det avsatte
området i dag. Hafslund Nett opplyser at det er
plass til trasé 1 mellom Enhuusveien og
trialklubbens klubbhus. Trasé 1A er trukket
lenger inn i skogområdet som trialklubben
bruker, og konflikten er større for bruken av
området, samtidig som traseen blir mindre synlig
fra skoleområdet. Dersom trialklubbens område
defineres som permanent sportsanlegg etter
forskriften, må det ev. søkes om dispensasjon fra
regelverket, eller trasé 2A må velges som en konsekvens. Vi vil i kapittel 3.3.6 komme tilbake til
problemstillingen, dersom andre hensyn tilsier at trasé 1 eller 1A bør velges på strekningen.
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Trasé 2A vil bli liggende mellom riksvei 108 og kirkegården tilhørende Kråkerøy kirke, som på det
smaleste er et elleve meter bredt belte. Det er det ikke plass til ledningen her, dersom minsteavstand på
6,7 meter til kirkegården og 3,2 meter til offentlig vei i henhold til forskriften skal respekteres, mener
Rejlers. I tillegg er området ledningen vil gå gjennom regulert til framtidig utvidelse av kirkegården.
Det er også regulert busslomme og gangvei der ledningen skal gå. Trasé 1B vest for Kråkerøy kirke og
kirkegården vil ifølge kartene innebære en vinkelmast i ny gangvei som skal bygges i forbindelse med
ombygging av krysset mellom fylkesvei 108 og Enhuusveien. Masten vil også kunne komme for nær
offentlig vei, i henhold til forskriften, mener Rejlers. Hafslund Nett kommenterer at trasé 2A forbi
Kråkerøy kirke kom som følge av at Fredrikstad kommune ønsket en trasé langs fylkesvei 108. Den
vil komme tett på både vei og kirkegård, og ved å benytte vertikalt lineoppheng håndteres
avstandskravet ved vanskelige passasjer, sier Hafslund Nett. Den planlagte busslommen vil ikke være
i konflikt med ledningen, da det kun kortvarig vil oppholde seg mennesker der. De sier også at
mastepunktet i trasé 1B ikke er detaljprosjektert, men at det ser ut til at det blir frigjort plass ved at
fylkesvei 108 flyttes inn mot det nye veikrysset. NVE forutsetter at Hafslund Nett har søkt om traseer
de kan bygge innenfor gjeldende lovverk.
Ole Petter Skarstad og Anne Lene Norli Andersen mener at trasé 1A/1B vil ødelegge adkomstveien til
deres eiendom, noe Hafslund Nett forsikrer at den ikke skal gjøre. NVE legger til grunn at ingen av
traseene ødelegger eller hindrer bruken av eksisterende veier.
Ned mot Tangen stiller Rejlers spørsmål ved hvor kryssingen av 18 kV-ledningen skal skje, i og med
at det kun er plass til å bygge den nye ledningen på vestsiden av dagens ledning ned mot Tangen,
mens det er lagt til grunn av ledningen skal gå øst for dagens ledning på Bukkholmen. Hafslund Nett
bekrefter at traseen ned mot Tangen vil ligge på vestsiden av dagens trasé, og at 18 kV-ledningen vil
føres ned i kabel i masten før den nye ledningen føres ned i sjøkabel. Kryssingen av kablene vil enten
skje på land eller i sjøen, opplyser Hafslund Nett.
Trasé K0 er planlagt mellom hyttene og dagens kraftledning på Bukkholmen, og Rejlers mener at
kravet om minsteavstand mellom de to parallelle ledningene og til hytta tilsier at det ikke er plass til
Hafslund Netts nye ledning i denne traseen. K1 er planlagt på østsiden av hyttene, og minsteavstanden
til hyttene er i tråd med FEF 2006. På den videre strekningen har Hafslund Nett imidlertid planlagt den
nye ledningen på vestsiden av fylkesvei 108 til etter at Stokken er passert. Rejlers mener det ikke er
plass til den nye kraftledningen mellom den gamle og fylkesveien på Kollen. De viser til at også
veiloven har bestemmelser om minsteavstand til vei. Den nye ledningen vil også komme i konflikt
med framtidig gang- og sykkelvei. Hafslund Nett sier at det må foretas en mindre justering av
ledningens senterlinje, og avstanden til 18 kV-ledningen må reduseres med én meter, for å
opprettholde 6,7 meter til hytten på Bukkholmen, dersom trasé K0 velges. Alternativt kan det skiftes
til isolert line på 18 kV-ledningen og velges vertikaloppheng på den nye ledningen. Hafslund Nett
bekrefter at det blir meget trangt å komme mellom 18 kV-ledningen og fylkesveien på Kollen. Det kan
bli nødvendig å flytte eller bygge om enkelte av 18 kV-mastene eller bruke isolert line.
Vertikaloppheng på 132 kV-ledningen kan også vurderes.
Samlet sett mener Hafslund Nett at trasé 1/1A har minst konflikter med utbyggingsplaner i Fredrikstad
kommune. Kommunen understreker at alle inngrep vil bidra til å svekke Kråkerøys kvaliteter som
natur- og rekreasjonsområde for befolkningen. Selv om Fredrikstad kommune har reist innsigelse til
alle traseene, går det allikevel fram av uttalelser at deler av trasé 2A ansees som bedre enn de øvrige
alternativene, da det best ivaretar de viktige natur- og friluftsverdiene. NVE legger til grunn at
Fredrikstad kommune i vurderingen av traseene vektlegger natur- og friluftsinteressene tyngst.
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Etter NVEs syn vil vurderingen av hvilken trasé som gir minst konflikter med offentlige planer og
eksisterende arealbruk være avhengig av hvilke verdier som vektlegges tyngst i det konkrete området.
Fredrikstad kommune og en rekke andre høringsinstanser har understreket hvor det er å bevare større,
sammenhengende natur- og friluftsområdene på Kråkerøy, og at dette er svært viktig for befolkningen
og naturmangfoldet. NVE mener på bakgrunn av dette at trasé 2A er minst i strid med foreliggende
arealforvaltning i Fredrikstad kommune.
Hvaler
Ved Tangen passerer ledningen et område avsatt til kombinerte formål i sjø og vassdrag. For øvrig er
området mot Økholmen i store trekk LNF-område med hensynssone for friluftsliv og landskap.
Traseen krysser også et område avsatt til næringsområde på Stokken, mens Hafslund Nett mener det
ikke vil være konflikt med planene om næringsutbygging her. Eksisterende trasé følges videre og går
blant annet gjennom LNF-områder og LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. Den krysser ved
Bratte Bakke et område avsatt til framtidig boligbebyggelse. Begge traseene passerer ved
Skjelsbusundet hensynssone for landskap. Trasé 1 går ved Langeli innenfor områder avsatt som
kombinert bebyggelse og anlegg og til næringsvirksomhet (parkeringsplasser). Dersom det skal
realiseres planer om bygging av hotell her, vil trasé 1 få store konsekvenser for planene, ifølge
Hafslund Nett. Trasé 2A passerer noen byggeområder/-sirkler for bolig ved Skjelsbusundet, som
krever at traseen tilpasses for ikke å kommer for nær boligene.
Hvaler kommune viser til kommuneplanen, rikspolitiske retningslinjer for planlegging kyst- og
sjøområder i Oslofjorden, kystsoneplanen for Østfold og fylkesplanen for Østfold, som legger
premisser for planlegging og virksomhet i Hvaler kommune. Planene vektlegger bevaring av
landskapets karakter, å beholde uberørte områder og å unngå inngrep som er synlige fra sjøen.
Strekningen fra Tangen til Vesterøy er i kommuneplanen «hensynssone landskap», påpeker
kommunen.
Rejlers vurdering for kommunene trekker fram strekningen mellom Økholmen og Bratte Bakke som
områder hvor avstandskravene til flere bolighus og hytter ikke oppfylles. Flere av hyttene på
Økholmen ligger så nær ledningen at de kommer innenfor Hafslund Netts byggeforbudssone og er
ikke i tråd med avstandskrav i FEF 2006. For å komme fram med traseen gjennom disse områdene
mener Hvaler kommune at NVE må pålegge Hafslund Nett å legge jordkabel, og at dette er i tråd med
kabelpolicyen, da det ikke er mulig å komme fram med luftledning. De tilbyr også å bidra økonomisk
til en slik løsning, ved å påta seg kostnader for graving og OPI-kanal. Hafslund Nett kommenterer at
avstandskravet til de nærmeste hyttene etterkommes ved å legge inn vinkelpunkter i traseen.
NVE vil understreke at en konsesjon er ikke en tillatelse som setter til side annet lovverk. Unntaket er
at anlegg med anleggskonsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens plan- og
byggesaksbestemmelser, som betyr at en kraftledning kan bygges uavhengig av planstatus for et
område, og at det ikke skal vedtas planbestemmelser som omfatter slike elektriske anlegg. For øvrig
må Hafslund Nett selv påse at løsningen de ønsker å bygge er i tråd med øvrig lovverk på en rekke
områder, eventuelt søke om dispensasjon dersom det er grunnlag for det. Hafslund Nett har lagt fram
løsninger de mener det lar seg gjøre å realisere innenfor rammen av en anleggskonsesjon og øvrig
lovverk.
Et område som flere er opptatt av er Bankerødkollen, hvor det er regulert et boligområde og et annet
boligområde under planlegging. Per-Arne Thomassen har foreslått en justering, som er vurdert i
kapittel 3.3.1.
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En samlet vurdering av konsekvenser for utbyggingsplaner tilsier at trasé 2A gir minst konflikter,
mener Hafslund Nett. Hvaler kommune foretrekker trasé 2A framfor trasé 1. Etter NVEs vurdering er
det små forskjeller på egenskapene ved de områdene traseene går gjennom på Hvaler, men på
bakgrunn av vurderingene over anser vi at trasé 2A gir minst konflikter med kommunale/private
planer og eksisterende arealbruk.
3.4.4.3 Landbruk
Virkninger for landbruket i driftsfasen består i hovedsak av beslagleggelse av areal til mastefester. Det
kan også oppstå enkelte driftsulemper, som gjør det ønskelig å plassere master og andre anlegg
utenom dyrka mark. Vanlig jordbruksaktivitet vil kunne utføres under linene, selv om noen
restriksjoner kan forekomme.
Det er nødvendig å rydde traseen for skog som er så høy at den kan utgjøre fare for kraftledningen,
enten ved at den vokser opp under ledningen eller risikerer å falle ned på linene. Skogeier får
økonomisk kompensasjon for tap av skog. Hafslund Nett opplyser at skog og grunn registreres av
nøytral takstmann og erstattes etter gjeldende satser. Det erstattes venteverdi for ikke hogstmoden
skog. Det kan i tillegg oppstå noen driftsulemper for skogbruk som utøves nær traseen. I områder hvor
det blir stående igjen striper med skog, kan disse også være mer utsatt for vindfall.
På Kråkerøy går traseene i hovedsak gjennom skogområder, men noen arealer med fulldyrket jord
krysses også. Skogen er stort sett klassifisert som impediment eller med lav bonitet, med noen unntak.
Trasé 1 berører i større grad produktive skogområder enn trasé 2A. Store deler av de berørte områdene
på Hvaler er ikke klassifisert som skog eller dyrkbar mark. Et større, sammenhengende skogområde på
Vesterøy krysses av trasé 1, men skogen er klassifisert som impediment. Det er i det hele tatt lite aktivt
skogbruk på Kråkerøy og Hvaler. Samlet sett vurderes allikevel trasé 2A som mindre negativ for
skogbruk enn trasé 1.
Det er ulike oppfatninger av hvilken av de to trasévariantene 1 og 1A som gir mest negative virkninger
for jordbruksarealer i Femdal. Etter Hafslund Netts vurdering vil trasé 1 berøre mer dyrket mark enn
trasé 1A/1B, fordi den går langs jordekanten fra veikrysset og inn til den møter trasé 1A. Åse, Henry
og Hans Femdal det ikke er noen forskjell på traséalternativene, da de ikke vil berøre jordbruksarealet
direkte på østsiden av Bjørnevågveien. Videre mot Tangen mener de trasé 1/1A vil være den meste
hensynsfulle, forutsatt at den flyttes vekk fra jordene. Som nevnt i kapittel 3.3.1, mener Hafslund Nett
at trasé 1A i jordekanten ved «Dalen» ligger så lavt som mulig gjennom området. Å flytte den lenger
opp i skjæringene på siden av jordet vil gjøre ledningen vesentlig mer synlig. Etter NVEs vurdering vil
trasé 1 i større grad berøre dyrket mark enn trasé 1A gjennom Femdal, og vil derfor være noe mer
negativ for jordbruket. Men vesentlige ulemper kan avbøtes ved god planlegging av masteplassering,
slik at master i dyrka mark i størst mulig grad unngås. Virkninger for landbruk vil ikke være
avgjørende for valg av trasé.
3.4.4.4 Elektromagnetiske felt
For eksisterende bebyggelse nær traseene vil kraftledningen avgi elektriske og magnetiske felt. De
elektriske feltene øker med spenningen og kan forårsake oppladning av metallgjenstander som ikke er
jordet, som kan gi elektrisk støt ved berøring. Slike støt er vanligvis ufarlige, men ubehagelige.
Elektriske felt kan avskjermes av de fleste materialer, og anses derfor ikke som noe problem.
Magnetfelt kan derimot vanskelig avskjermes, og mange føler usikkerhet om hvorvidt
elektromagnetiske felt kan ha negative helsevirkninger. Magnetfeltet rundt en kraftledning er ikke
avhengig av spenningsnivået, men av strømstyrken i ledningen, som varierer over døgnet og året.
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Statens strålevern er ansvarlig myndighet for problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og
helse. NVE forholder seg til anbefalinger fra Statens strålevern og forvaltningspraksis fastsatt av
Stortinget. En arbeidsgruppe nedsatt av Statens strålevern framla i 2005 rapporten
«Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg» Strålevern Rapport 2005:8), hvor
forskningsstatus på området oppsummeres, og det foreslås en forvaltningsstrategi. I forbindelse med
Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2006, ble denne forvaltningsstrategien gjort
gjeldende, som beskrevet i St.prp. nr. 66 (2005–2006).
Statens strålevern sier at det ikke er dokumentert negative helseeffekter ved eksponering fra
kraftledninger eller transformatorer. Det er gjennomført omfattende forskning på sammenhenger
mellom elektromagnetiske felt og helseeffekter. Forskningsstatus kan oppsummeres med at
eksponering for magnetfelt over 0,4 µT i årsgjennomsnitt kan øke risikoen for barneleukemi.
Holdepunktene for dette er imidlertid svake, på grunn av manglende støtte fra laboratorieforsøk og at
de utførte befolkningsstudiene ikke kan påvise årsak-virkningssammenhenger.
Internasjonalt er det ikke fastsatt grenseverdier for varig magnetfelteksponering på det nivået som kan
oppstå ved kraftledninger, fordi de statistiske sammenhengene er svake og risikoen for helseskade er
minimal. Norge har heller ikke fastsatt slike grenseverdier.
Forvaltningsstrategien anbefaler at en ved etablering av nye kraftledninger bør søke å unngå nærhet til
boliger, skoler, barnehager mv., ut fra et forsvarlighetsprinsipp. Ved planer om nye boliger,
barnehager og skoler ved kraftledninger eller nye ledninger ved slike bygg stilles følgende
utredningskrav:
•

Omfanget av eksponeringen for bygninger som kan få magnetfelt over 0,4 mikrotesla (µT) i
årsgjennomsnitt skal kartlegges.

•

Tiltak og konsekvenser ved tiltak skal drøftes.

•

Det skal henvises til oppdatert kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi.

Tiltak for å redusere magnetfelteksponeringen forutsetter små kostnader og må ikke medføre andre
ulemper av betydning. Aktuelle tiltak er i første rekke traséendringer og endret lineoppheng.
Kostnadskrevende kabling og riving av hus anbefales ikke som forebyggingstiltak.
Frykten for helseeffekter er like fullt til stede blant befolkningen, slik flere utrykker i sine uttalelser.
Dette tas på alvor, og det tilstrebes bl.a. derfor å legge kraftledninger i god avstand til boliger, i den
grad det er mulig uten at det oppstår andre ulemper av betydning. Hafslund Nett har lagt dette til grunn
for sin traséplanlegging, blant annet ved å søke om traséalternativer som ligger lenger fra boliger og i
større grad i friluftsområder, da det viktigste tiltaket for å redusere magnetfeltbelastningen er å øke
avstanden til bygninger med varig opphold.
Det at man har fastlagt et utredningsnivå på 0,4 µT betyr ikke at det ikke kan etableres en kraftledning
som medfører at en bygning kan få en magnetfeltbelastning over dette nivået. Det fokuseres i
forskning og forvaltningsstrategi på bygninger der mennesker har opphold over lengre tid, det vil i
hovedsak si helårsboliger, skoler og barnehager. Fritidsbebyggelse omfattes ikke
forvaltningsstrategien, fordi mennesker ikke oppholder seg her hele året og vurderingene gjøres på
bakgrunn av gjennomsnittlig magnetfeltbelastning over året. For fritidsboliger er det derfor de visuelle
virkningene som tillegges størst vekt.
Konsesjonssøknaden gir en oversikt over boliger, hytter og andre bygninger som ligger innenfor en
avstand av 50 meter fra senterlinjen til traseene. Hafslund Nett oppgir at den nye ledningen forventes å
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ha en framtidig strømstyrke på 122 A (ampere) i årsgjennomsnitt når den driftes på 52 kV. Når den i
framtiden skal driftes på 132 kV, vil strømstyrken reduseres til 48 A. Så lenge ledningen driftes på 52
kV vil magnetfeltet være over 0,4 mikrotesla i en avstand av omkring 11 meter fra ledningens
senterlinje. Med så lave magnetfelt vil ingen boliger, skoler eller barnehager få magnetfelt over 0,4
mikrotesla i årsgjennomsnitt. Utbredelsen av magnetfeltet vil reduseres ytterligere ved framtidig 132
kV drift.
Norges Miljøvernforbund krever at trasé 1/1A trekkes lenger bort fra Kråkerøy ungdomsskole, slik at
skolen blir eksponert for lavest mulig magnetfelt fra ledningen. Aksjonsgruppen bevar Kråkerøy og
Hvaler er også opptatt av dette området, og ber generelt om at kraftledningstraseen ikke legges nær
skolebarns oppholdssted, av hensyn til folks frykt for helsevirkninger. For øvrig er en rekke av
høringsinstansene bekymret for helsevirkninger som følge av magnetfeltet rundt kraftledningen, og ber
om at ledningen kables eller legges i god avstand til boliger. Noen viser til anbefalinger om minimum
100 meters avstand mellom kraftledninger og boliger, og ber også om at det holdes god avstand til
gang- og sykkelvei som skolebarn ferdes på daglig.
Trasé 1/1A vil i langt mindre grad gå nær boliger enn trasé 2A. Til gjengjeld ligger førstnevnte
trasévariant 1 ca. 20 meter fra Kråkerøy ungdomsskole. Hafslund Nett har på bakgrunn av innspill i
første høringsrunde valgt å gå bort fra opprinnelige trasé 2 gjennom Lunde, forbi Lunde barnehage og
Lunde skole. Ingen av disse bygningene vil imidlertid få magnetfelt over 0,4 mikrotesla.
Erik Andreassen og Ingrid Femdal foreslo i første høringsrunde å flytte trasé 1 til den andre siden av
jordet parallelt med Bjørnevågveien i Femdal, for å øke avstanden til deres bolig i Bjørnevågveien 10.
De er bekymret for helsekonsekvenser for sine tre barn. Hafslund Nett har etterkommet deres ønske
gjennom å søke om en justert trasé fra Nygård til Femdal, trasé 1AB, som gir større avstand til flere
boliger. De opprettholder imidlertid søknaden om trasé 1 på strekningen.
NVE legger til grunn at ingen boliger, barnehager eller skoler får magnetfelt over utredningsnivået
som følge av noen av kraftledningstraseene. Det er ikke behov for å vurdere spesielle tiltak for å
redusere magnetfeltnivået, ut over det som er gjort av Hafslund Nett. Valg av trasé for å øke avstanden
til boliger og andre bygninger vil derfor måtte basere seg på andre hensyn, som visuelle virkninger
eller framtidig arealbruk.
3.4.4.5 Støy
I henhold til Klima- og miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442), anbefales det at grenseverdier for industristøy benyttes for store anlegg i kraftnettet.
Grenseverdien er 50 dBA Lden, som er et vektet støynivå over døgnet, der støy på kveld og natt vektes
tyngre. I enkelte høringsuttalelser er støy framholdt som en ulempe for bomiljø og eiendomsverdi.
Ifølge Hafslund Nett kan støy kraftledninger oppstå i fuktig vær, men det gjelder i hovedsak
kraftledningene på høyere spenningsnivå enn 132 kV. NVE legger til grunn at støy fra kraftledningen
vil være ubetydelig og ikke ha betydning i trasévurderingene.
3.4.4.6 Virkninger for luftfart
Luftledninger kan utgjøre hindringer for luftfarten, både i form av fysisk hindring og ved at de kan
påvirke radar-, navigasjons- eller kommunikasjonssystemer. Avinor har uttalt at ledningen ikke vil får
konsekvenser for sistnevnte systemer eller instrumentprosedyrer for luftfarten. Det er ingen
luftledningsspenn på strekningen som er så høye og lange at de automatisk utløser krav om flymerking
etter regelverket, men ledningen vil allikevel kunne få konsekvenser for lavtflygende fly og helikopter,
for eksempel luftambulansen eller i forbindelse med Forsvarets operasjoner.
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Luftfartstilsynet og Forsvarsbygg oppfordrer generelt til å velge traseer og løsninger som gir så få
luftfartshinder som mulig, og Forsvarsbygg understreker at ledningen bør være godt synlig fra luften.
Fylkesmannen i Østfold og andre høringsinstanser er opptatt av hva en ny luftledningstrasé vil ha å si
for muligheten for å lande med helikopter, enten i forbindelse med redningsoppdrag eller for å
transportere bygningsmaterialer og annet. Stokken nevnes spesielt som mulig landingsplass for
helikopter. Det opplyses også at mikrofly, paraglidere og hangglidere bruker området, men ingen
brukere av slike farkoster har uttalt seg til søknaden. Norsk luftambulanse uttaler at ingen av traseene
vil ha store konsekvenser for deres operasjoner, men mener at det er en fordel å legge traseer parallelt
med andre luftfartshindre, som for eksempel bruer. De har ingen etablerte plasser eller områder for å
lande, men lander der det er mulig. Hafslund Nett har fått opplyst at 330-skvadronen for Sea King på
Rygge trenger ca. 30x40 meter åpen plass for å lande, og at den nye ledningen over Stokken vil kunne
begrense muligheten for å lande her, sammenlignet med dagens ledning.
NVE legger til grunn at ledningen merkes i henhold til eventuelle pålegg fra Luftfartstilsynet. Å legge
ledningen parallelt med eksisterende ledninger og bruer tilstrebes der det er mulig. I denne saken er
det spesielt kryssingen Skjelsbusundet som avviker fra dette prinsippet, da det har vist seg teknisk
umulig å bygge en ny ledning parallelt med eksisterende på denne strekningen på Hvaler. Kryssingen
av Asmalsundet vil derimot skje parallelt med brua, i likhet med dagens ledning. Selv om ledningen
kan gi noen ulemper for luftfarten og landing med helikopter på enkelte strekninger, kan vi ikke se at
dette hensynet kan være avgjørende for om det kan gis konsesjon til luftledningen.
3.4.4.7 Skipsfart og fiskeri
Det forventes ikke at nye sjøkabel mellom Tangen og Bukkholmen vil ha konsekvenser for fiske,
ifølge Fiskeridirektoratet.
Kystverket sørøst anbefaler at nye luftspenn over sundene følger eksisterende traseer, av ferdsels- og
sikkerhetsmessige årsaker. NVE konstaterer at Hafslund Nett ikke har søkt om å krysse
Skjelsbusundet der dagens trasé går, da det på grunn av bebyggelse ikke er plass til å bruke dagens
trasé til den nye ledningen. Ledningen vil ikke krysse Grønnetkilen, men krysse Asmalsund parallelt
med eksisterende ledning.
Flere er bekymret for at spesielt trasé 2A vil hindre store seilbåter å komme inn til havner i
Skjelsbusundet og viser til at distribusjonsnettet ble lagt som sjøkabel over sundet av hensyn til dette.
Hafslund Nett forsikrer at krav til fri seilingshøyde vil etterkommes og være bestemmende for
mastehøydene.
3.4.4.8 Andre tekniske anlegg
Telenor Norge opplyser at de har en rekke sentraler som blir berørt av traseene og peker på
nødvendige tiltak for å ta hensyn til disse. De forutsetter at Hafslund Nett tar kostnaden med
nødvendige endringer og tiltak i telenettet. Hafslund nett sier de vil komme tilbake til hvilke tiltak som
vil gjennomføres når endelig trasé er valgt og detaljprosjekteringen starter. NVE forutsetter at Telenor
Norge og Hafslund Nett blir enige om hvilke tiltak som blir nødvendig å gjennomføre av hensyn til
telenettet i henhold til krav og spesifikasjoner i lovverket. Vi legger til grunn at tiltakene ikke vil ha
vesentlige virkninger for allmennheten eller påføre prosjektet eller andre urimelige kostnader,
uavhengig av hvilken trasé eller løsning som velges.
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3.4.5

Anleggets utforming og avbøtende tiltak

3.4.5.1 Mastetyper, isolatorer og liner
Hafslund Nett ønsker primært å benytte konete rørmaster i komposittmateriale og stål, da de mener det
gir det beste visuelle uttrykket i dette landskapet. Alternativt har de søkt om å bruke gittermaster i stål.
Fordelen med den primært omsøkt mastetypen er at det gir begrenset arealbeslag for hvert mastefeste.
Hafslund Nett beskriver at masten er slankere enn gittermaster og trenger et fundament som
beslaglegger ca. 1 m2, mot 4–5 m2 for gittermaster. Dagens ledning består til sammenligning av to
mastebein per mast, noe som også gir betydelig større samlet arealbeslag. Hafslund Nett har bygd eller
er i ferd med å bygge flere ledninger med denne mastetypen, og mener den er et godt valg i dette
området.
Hafslund Nett sier de ønsker å bruke enten stål eller kompositt i bæremastene, mens vinkel- og
avspenningsmaster bygges i stål, for å unngå bardunering. I tillegg kan det være aktuelt å bruke en
mastetype med to stolper, der det er ca. fire meter mellom mastene, ved kryssing av dalfører, sjø og
sund, eller for å redusere kollisjonsfaren for fugl. Dette vil detaljprosjekteringen avklare, men
Hafslund Nett sier foreløpig at det ved kryssingen av Skjelsbusund og Asmalsund vil være naturlig å
bruk denne mastetypen, som gir noe lavere master med planoppheng.
Høyden på mastene ønsker Hafslund Nett å tilpasse terrenget og vegetasjon på strekningen, slik at
trepåfall hindres. På strekningen Kråkerøy transformatorstasjon–Tangen søker Hafslund Nett om å
benytte trykk-strekk isolatoroppheng for å redusere den visuelle virkninger av lineopphenget. På
resten av strekningen til Hvaler transformatorstasjon, der det er fare for sterke sidevinder, søker de om
å benytte vanlig stål- eller aluminiumstraverser og hengeisolatorer for å hindre slitasje.
Det vurderes av Hafslund Nett at det er en fordel å benytte liner innsatt med fett for å hindre
korrosjonsproblemer på aluminiumsoverflaten. Det vil gi linene er brunaktig overflate.
Fylkesmannen i Østfold sier i sin uttalelse til tilleggssøknaden at de mener gittermaster ikke er
hensiktsmessige i dette området. NVEs vurdering av den konete rørmasten som Hafslund Nett primært
ønsker å bygge er at den gir et ryddig uttrykk og framstår som enkel og slank i dette åpne
kystlandskapet. Det er også en fordel at fotavtrykket er lite og legger beslag på lite areal i et presset
område. Samtidig kan masten framstå som noe massiv, fordi den ikke er gjennomsiktig slik
gittermasten er. Det kan gjøre den mer synlig på større avstand enn gittermasten. NVE mener allikevel
at den primært omsøkte mastetypen egner seg bedre i dette natur- og kulturlandskap enn gittermaster.
På strekningen fra Tangen til Økholmen forventes det å være stor kollisjonsrisiko for fugl, som kan
reduseres noe ved å velge horisontalt lineoppheng. Samtidig er det svært begrenset ledig areal på
denne strekningen, og master med to stolper vil kreve mer areal. Det anses derfor ikke som
hensiktsmessig å endre lineopphenget på strekningen. Derimot vil det være hensiktsmessig å velge
planoppheng ved kryssingen av Skjelsbusund og Asmalsund, da kollisjonsrisikoen for fugl også er stor
i disse sundene.
3.4.5.2 Kamuflering
Hafslund Nett opplyser at komposittmaster leveres i standard grå eller brun farge, men at de kan
spesialbestille den fargen de ønsker. Stålmaster kan også bestilles med tilsvarende farge, til en kostnad
av ca. 6000–15 000 kroner per mast. I tillegg kan det bli behov for vedlikehold av lakken etter noen år,
avhengig av klimapåvirkningen. Dersom komposittisolatorer benyttes, kan de ha tilsvarende farge som
masten og dermed ikke skille seg ut på samme måte som glassisolatorer. Sistnevnte er også større og
kan også gi gjenskinn i sollys, slik at de blir mer synlige i fint vær. Komposittisolatorer har imidlertid
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den ulempen at det kan være vanskelig å oppdage feil på dem. Det er ingen vesentlig kostnadsforskjell
på disse isolatortypene. Fettede liner vil ifølge Hafslund Nett ha en brunlig overflate.
Høringsinstansene har ikke hatt konkrete innspill til kamufleringstiltak, med unntak av Hvaler Jegerog Fiskerforening, som mener master og liner bør kamufleres, og at det bør velges traseer som
medfører minst mulig felling av trær. Fylkesmannen mener også at det må velges mastefarger som er
tilpasset landskapet på de ulike strekningene. På den annen side ønsker luftfartsinteressene at
ledningen gjøres mest mulig synlig fra luften.
Synligheten av en kraftledning kan reduseres ved å velge komponenter og farger som gir
kamuflasjeeffekt. De viktigste tiltakene er farging/matting av liner, hensiktsmessige maste- og
isolatortyper og farging av master. Etter NVEs erfaring kan slike tiltak dempe fjernvirkningen av en
kraftledning med god effekt. NVE har evaluert pålagte kamufleringstiltak i rapporten
«Kamuflasjetiltak på kraftledninger» (NVE-rapport nr. 4-2008), som finnes på NVEs nettsider.
Erfaringene viser at effekten av mørke kraftledningskomponenter er best der kraftledningen har
bakgrunnsdekning mot mørkt terreng, for eksempel skog og bør derfor begrenses til slike områder.
Tiltakene må også sees i sammenheng med hensynet til fuglekollisjoner og luftfart, og behovet for
skogrydding, som i seg selv bidrar til å gjøre kraftledningen mer synlig, jf. kapittel 3.3.5.3 nedenfor.
Hvilken mastefarge som gir best kamufleringseffekt avhenger av terrengets topografi og vegetasjon.
Mastene er forholdsvis høye og vil i mange av de berørte områdene ruve over vegetasjonen. Det kan
allikevel ha en viss effekt å velge en farge som går i ett med vegetasjonen også i slike områder. Der
mastene går i åpent landskap og over bare svaberg og gjennom bebyggelse vil normalt en lys grå farge
passe bedre inn og gi mindre visuelle virkninger enn mørke master.
Traséstrekningene på Kråkerøy som går i eller langs skogsområder, og som er mye brukte tur- og
rekreasjonsområder, egner seg i utgangspunktet for kamufleringstiltak. NVE mener at det bør stilles
vilkår om at mørke master skal benyttes i disse områdene. Det gjelder strekningene fra Ulvedalen og
Kråkerøy kirke og fra Femdal til Tangen. Der de går langs veien, uten vesentlig bakgrunnsdekning i
skog, som trasé 2A fra Kråkerøy kirke til Femdal, mener NVE at lys grå master vil være mer
hensiktsmessig. Mellom Tangen og Økholmen spesielt, men også på strekningene videre på Hvaler,
der mastene i all hovedsak vil være synlige over vegetasjonen, kan mørkfargede master gjøre
silhuettvirkningen sterkere enn nødvendig. For at mastene skal få et harmonisk uttrykk bør også
traverser og isolatorer ha tilnærmet samme farge på mastene på alle strekningene. Samtidig er det
viktig at overgangene mellom ulike mastefarger ikke blir påfallende, og avgrensningen av
kamufleringsstrekninger er derfor viktig, og skal beskrives i miljø-, transport- og anleggsplanen for
tiltaket.
3.4.5.3 Skogrydding
Hafslund Nett har søkt om et inntil 40 meter bredt ryddebelte i skog. De sier imidlertid i søknaden at
rydding av skogsgater kan innskrenkes til et minimum der linene henger så høyt at de kommer over
tretoppene med tilstrekkelig klaring. I en skogskjøteselsplan kan det legges opp til selektiv rydding av
vegetasjon innenfor ryddebeltet, som vil bidra til å kamuflere traseen, sier Hafslund Nett. De vil
innhente kompetanse fra skogforvaltningen for å avgjøre i hvilket omfang det må ryddes skog i hele
traseen og på enkeltpunkter. Samtidig sier de at det også kan bli nødvendig å felle enkelttrær utenfor
ryddebeltet, hvis de utgjør en risiko for ledningens sikkerhet eller gir ulemper for driften.
NVE vil understreke at det er viktig at det blir ryddet skog i traseene i et slikt omfang at ledningen
ikke utsettes for fare for trepåfall, med de konsekvensene det vil ha for forsyningssikkerheten til
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Hvaler, jf. vurderingene i kapittel 3.2. Hafslund Netts søknad om 40 meters bredt ryddebelte på
generelt grunnlag er imidlertid betydelig bredere enn det som er vanlig for denne typen ledninger, og
Hafslund Nett bekrefter at det ikke er noen grunn til å etablere et så bredt snauhugd belte på hele
strekningen fra Kråkerøy til Hvaler. De sier de vil prøve å få en U-profil på ryddebeltet, men det kan
på enkelte strekninger være vanskelig å få til.
Det er spesielt på Kråkerøy det er partier med stor skog, hvor det er behov for så bred ryddegate.
Langs Kråkerøyveien skrår terrenget på en slik måte at trasé 2A blir liggende lavere enn skogen på
vestsiden, og her må det påregnes et 40 meter bredt ryddebelte og eventuelt behov for å foreta
sikringshugst av høye enkelttrær også utenfor dette beltet. Det er imidlertid mulig å sette igjen en
vegetasjonsskjerm mot veien.
Mellom Ulvedalen og Enhuusveien er også skogbeltet på nordsiden og sørsiden av ungdomsskolen tett
og vil måte fjernes i sin helhet, dersom trasé 1/1A velges, opplyser Hafslund Nett. Skråterrenget mot
vest gjør at skogen kommer høyere enn ledningen og sikringshogst vil kunne bli nødvendig, i tillegg
til et bredt ryddebelte. Dersom trasé 1A velges, kan det imidlertid spares et vegetasjonsbelte ned mot
veien forbi ungdomsskolen.
Dersom trasé 1 velges mellom Enhuusveien og Tangen, vil det ikke være behov for å snaue et 40
meters belte, men langs jordet sør for Femdal vil det måtte hugges et 20 meters belte på nordøstsiden
av senterlinjen. Pga. skrått terreng kan det også bli behov for sikringshogst ut over ryddebeltet på
denne strekningen.
Ryddebeltet er det største inngrepet når det etableres en kraftledning gjennom skog, og det er viktig at
det ikke ryddes skog i et omfang som setter unødvendige visuelle spor. I tillegg tilsier hensynet til
naturmangfoldet at så lite vegetasjon som mulig fjernes. Det er forskjeller på traséalternativene når det
kommer til behovet for skogrydding, og valg av trasé er derfor viktig. Trasé 2A på Kråkerøy, herunder
trasé 1 over Femdal, gir ifølge Hafslund Nett minst skogrydding. På Hvaler ser det også ut til at trasé
2A vil gi noe mindre behov for skogrydding. Uavhengig av hvilken trasé som velges, mener NVE det
er viktig at Hafslund Nett har en plan for å begrense unødvendig skogrydding. Dersom det gis
konsesjon til det ene eller andre luftledningsalternativet, forutsettes det at de i miljø-, transport- og
anleggsplanen beskriver hvordan dette skal skje.
NVE viser for øvrig til vurderingene av ekspropriasjonssøknaden i kapittel 5, der bredden på
rettighetsbeltet drøftes nærmere.
3.4.5.4 Tiltak for fugl
Hafslund Nett foreslår å feste fugleavvisere på linene for å redusere kollisjonsrisikoen for fugl. Dette
er et tiltak som koster i størrelsesorden 15 000–20 000 kroner per kilometer og vil gjøre linene mer
synlige for fugl, men også for mennesker. NVE mener derfor det kun skal brukes der det er vesentlig
kollisjonsrisiko. Områder som peker seg ut som spesielt utsatte er strekningen fra Bukkholmen til
Økholmen og kryssingen av Skjelsbusund og Asmalsund, hvor det er mange trekkende sjøfugl som
ferdes på tvers av ledningstraseene. Som nevnt over, vil også planoppheng kunne redusere
kollisjonsrisikoen i de områdene det er hensiktsmessig utfra andre hensyn. Det er, som nevnt, mest
aktuelt ved kryssingen Skjelsbusund og Asmalsund. Ut over disse strekningene vil valg av trasé være
et vel så viktig tiltak for å minimere risikoen for fugl. På bakgrunn av innspill og vurderingene som er
gjort i kapittel 3.4.3, mener NVE at det må påmonteres fugleavvisere på de mest kollisjonsutsatte
strekningene Bukkholmen–Økholmen og over Skjelsbusund og Asmalsund, dersom det gis konsesjon
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til luftledning på disse strekningene. Vurderingen av kabel som avbøtende tiltak for fugl og andre
interesser følger i neste avsnitt.
3.4.5.5 Kabel som alternativ til luftledning
I en lang rekke høringsuttalelser kreves det at kraftledningen kables på hele strekningen, av hensyn til
det unike landskapet, friluftsliv, turisme, bomiljø, kulturmiljø, nærliggende verneområder, det rike
fuglelivet og faren for kollisjon. Flere mener også at kabel vil gi økt forsyningssikkerhet, og viser til
uttalelser fra kabelleverandører og SINTEF. Denne løsningen er også vurdert i kapittel 3.3, og
forutsetter at merkostnadene dekkes av nyttehavere av kablingen, i dette tilfellet Hvaler og Fredrikstad
kommuner. NVE kan ikke se at merkostnadene med kabel på hele strekningen kan forsvares med de
reduserte ulempene det gir, med henvisning til den nasjonale kraftledningspolicyen.
Når det gjelder enkeltstrekninger, åpner imidlertid kraftledningspolicyen for å vurdere kabel som
alternativ til luftledning i visse tilfeller, nærmere beskrevet i kapittel 3.3.1. Vi vil her gjennomgå de
konkrete enkeltstrekningene av omsøkte kraftledning der det er fremmet krav om kabel eller kan
vurderes at betingelsene for å pålegge kabel er til stede.
Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune er blant de som har krevd at traséstrekningen fra
Ulvedalen til traseen har passert Kråkerøy kirke må legges som jordkabel. Det er en strekning som er
vel to km lang. Hafslund Nett har anslått merkostnaden med jordkabel til om lag 12 millioner kroner.
Sett i lys av vurderingen som er gjort i foregående kapitler av visuelle virkninger, naturmangfold og
arealbruk, kan NVE ikke se at denne merkostnaden kan forsvares med de fordelene den gir på denne
strekningen.
Fylkesmannen i Østfold har foreslått kabling gjennom Lunde for å unngå å legge traseen så langt vest
som over Femdal. Strekningen er rundt én km lang, og merkostnaden vil typisk være rundt seks
millioner kroner, jf. vurderingen over. Heller ikke på denne strekningen kan NVE se at de høye
merkostnadene kan forsvares med det som oppnås med tiltaket.
Det er også kommet forslag om sjøkabel over Skjelsbusund, i likhet med dagens
distribusjonsnettledning, og å legge kabel i Asmalsund i stedet for å gå langs Grønnetkilen. Korte,
innskutte kabler vil, foruten å ha betydelig merkostnader, påføre ledningsnettet økt sårbarhet, jf.
vurderingene i kapittel 3.3.1. Hafslund Nett har kommentert at forslaget er for komplisert å
gjennomføre slik som det er foreslått, da det er trangt mellom hyttene ned mot sundet, og det er meget
bratt ned mot vannet og under vann. Alternativt skisserer Hafslund Nett en løsning med jordkabel i
Grønnetkilen og deretter krysse sundet med sjøkabel på samme sted som dagens ledning. De ha grovt
anslått kostnaden til 14–15 millioner kroner, ev. med tillegg for kompenseringstiltak. NVE kan ikke se
at de fordelene som oppnås på strekningen kan forsvare en så stor merkostnad.
Hvaler kommune sier at strekningen fra Tangen til Vesterøy er utsatt for sterk vind og salt som virvles
opp fra sjøen, som forventes å gi slitasje på luftledningen. Området brukes som trekkvei for flere
fuglearter, og det kan også gi strømavbrudd dersom store fugler kolliderer med linene. På denne
strekningen er det kommet svært mange krav om kabel, i all hovedsak begrunnet med visuelle
ulemper. Fylkesmannen i Østfold har understreket at hensynet til mange sjøfugltrekk over øyene
krever at linene merkes på hele strekningen. Dette vil på den annen side øke synligheten og de visuelle
ulempene. Slik NVE forstår de samlede innvendingene mot luftledningen her, er det ingen
delstrekninger som framheves som mer viktige enn andre mellom Tangen og Økholmen.
Hafslund Nett har beregnet merkostnaden med både 132 kV sjø- og jordkabel på denne strekningen,
og kabling av eksisterende 18 kV ledning. Dersom kabel skal velges på denne strekningen, mener
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NVE at jordkabel langs veien i kombinasjon med en kort sjøkabel mellom Tangen og Bukkholmen,
både gir bedre forsyningssikkerhet til Hvaler og lavere investeringskostnader enn sjøkabel mellom
Tangen og Økholmen. Jordkabel i OPI-kanal vil ligge mer beskyttet enn en sjøkabel og være mer
tilgjengelig for feilretting enn sjøkabel, hvor det kan bli nødvendig å bruke kabelskip og i et sjøområde
som deler av året er islagt.
Dersom bare én av ledningene skal kables, mener NVE at det er mest fornuftig å kable eksisterende
ledning, da det har en lavere kostnad enn å kable 132 kV-ledningen. Problemet med dette er at dagens
52 kV ledning må bestå til den nye er satt i drift, av hensyn til forsyningssikkerheten til Hvaler. Hvis
det vurderes som hensiktsmessig kun å kable 18 kV-ledningen, vil den nye 132 kV-luftledningen
måtte bygges i ny trasé, som på bakgrunn av høringsinnspill ikke synes å være den optimale. Det vil
imidlertid medføre at det blir færre master på strekningen enn i dag. Situasjonen vil da endre seg lite
fra dagens med tanke på omfanget av de visuelle virkningene. Fredrikstad Nett opplyser at de ikke har
planer om å fornye denne 18 kV-ledningen med det første. Sett i lys av ledningens alder, vil NVE
allikevel anta at fornyelse ikke ligger svært langt fram i tid, og at det også kan være nyttevirkninger
for distribusjonsnettet av å få fornyet og ev. kable denne ledningen. Dette er nyttevirkninger som det
må forventes at Fredrikstad Nett bidrar økonomisk til, dersom 18 kV-ledningen pålegges kablet. I
henhold til vilkår i områdekonsesjonen skal ledninger i distribusjonsnettet normalt kables, og pålegg
om kabling nå vil derfor være å forskuttere dette tiltaket.
Å kable 18 kV-ledningen innebærer noen ekstra tiltak i forbindelse med avgreininger fra dagens
luftledning, som forsyner kundene på øyene på strekningen. Dagens ledning har transformatorer
plassert i mast eller ved mastestolpen, og disse må flyttes. Fredrikstad Nett har på bakgrunn av
erfaringstall estimert kostnadene med nødvendig tiltak i distribusjonsnettet. Fra Bukkholmen til
Økholmen anslår de at material- og arbeidskostnader i nytt distribusjonsnett til totalt 7,4 millioner
kroner, inkludert kabelkostnader på strekningen. I tillegg kommer kostnader for anleggsarbeider og
OPI-kanal. Samlet har Hafslund Nett beregnet kabling av bare 18 kV-ledningen i OPI-kanal til å koste
vel 19 millioner kroner, ifølge Hafslund Netts og Fredrikstad Netts beregninger.
Etter NVEs vurdering synes dette kostnadsestimatet å være høyt og langt over det som er vanlig for
denne typen anlegg. Vi legger til grunn at dette skyldes de nødvendige omleggingene av tilknyttet
distribusjonsnettanlegg, og at etablering av OPI-kanal er svært kostbart, som til sammen utgjør den
største andelen av kostnaden. Det er også lagt på et 30 % usikkerhetspåslag på estimatet. Et alternativ
som er presentert i tilleggsutredningen er å legge 18 kV-ledningen som sjøkabel mellom Tangen og
Økholmen, som har mindre utfordringer til beredskap enn 132 kV-ledninger. Kostnaden er langt
lavere enn for jordkabel i egen OPI-kanal, anslagsvis 12,6 millioner kroner, inkludert tiltak i
eksisterende distribusjonsnett og 30 % usikkerhet. Dersom dette vurderes som en tilstrekkelig sikker
løsning for distribusjonsnettet, er det etter NVEs vurdering bedre å velge en rimeligere løsning, som
sjøkabel eller ev. jordkabel i vanlig grøft på hele eller deler av strekningen.
Alternativet, som vi gi en betydelig forbedring fra dagens situasjon, er å kable begge ledningene. Dette
vil ha en betydelig høyere kostnad, anslagsvis 36 millioner kroner, sammenlignet med en
luftledningsløsning som inkluderer sjøkabel etter alternativ K1. Også denne kostnaden framstår som
høy sammenlignet med liknende prosjekter. Kostnaden inkluderer imidlertid om lag 17 millioner
kroner til etablering av OPI-kanal, og det er lagt på 30 % usikkerhet på alle kostnader. Det er
vanskelig å sammenligne dette prosjektet direkte med andre kabelprosjekter, pga. den spesielle
løsningen og de utfordrende grunnforholdene på strekningen. En nærmere vurdering av om jordkabel i
vanlig grøft er mulig på deler av strekningen er ikke gjort. På en så begrenset strekning som 2,3 km,
mener NVE imidlertid at det kan være beredskapsmessig forsvarlig å etablere jordkabel i grøft framfor
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OPI-kanal. Det vil blant annet gi økt tilgjengelighet til kablene, og en forholdvis kort strekning å søke
etter feil på. Hafslund Nett må selv vurdere hvorvidt det er mulig å etablere en vanlig grøft på
strekningen.
Det er altså i Hafslund Netts utredninger forutsatt at det etableres OPI-kanal for alle kablene. En OPIkanal er en støpt kanal med plastrør som kabler kan trekkes gjennom, som gir kablene bedre
beskyttelse mot vekten fra tunge biler, setninger i grunnen, graveskader mv. Det kan legges én kabel i
hvert rør, og Hafslund Nett har forutsatt at det etableres seks rør for å ha to i reserve. For det tilfelle at
18 kV-ledningen også skal legges i OPI-kanal, etableres det fire ekstra rør i en ekstra kanal. Videre har
Hafslund Nett valgt å holde veglovens avstandskrav på tre meter til fylkesveien, slik at de ikke senere
kan bli pålagt å flytte kabelen ved senere endringer eller utbedringer av veien, dette av hensyn til både
leveringssikkerheten til Hvaler og kostnader. Det er lagt opp til å etablere en ca. fire meter bred fylling
ved siden av og ca. én meter lavere enn veien, hvor OPI-kanalen kan legges, som vist på figur 4. For
øvrig er det lagt til grunn at det graves eller sprenges grøft ved siden av veien. Overdekning av OPIkanalen (0,5 m) gjør de mulig å etablere gang- og sykkelvei oppå kablene.

Figur 4 Snitt fylling ved siden av bilvei (Kilde: Tilleggsutredninger mars 2015)

I all hovedsak står vi igjen med noen alternativer med kabel som bør vurderes nærmere, i lys av
framlagte investeringskostnader, oppsummert i tabell 1, og vurderte virkninger av luftledning i
foregående kapitler.
Tabell 1Merkostnader jordkabel sammenlignet luftledning inkludert 30 % usikkerhet (Kilde: Tilleggsutredninger mars 2015)

Kabelstrekning

Merkostnad

1. Jordkabel 132 kV ledning i OPI-kanal
Bukkholmen–Økholmen

Ca. 24 millioner kroner

2. Jordkabel (OPI) 18 kV ledning
Bukkholmen–Økholmen

Ca. 19,2 millioner kroner (inkludert ombygging
av avgreiningspunkter)

3. 132 og 18 kV jordkabel i felles OPI-kanal
Bukkholmen–Økholmen

Ca. 37 millioner kroner

Den nasjonale kraftledningspolicyen, beskrevet i kapittel 3.3.1, gir klare føringer for utbyggingen av
distribusjonsnettet. Det forutsettes at kraftledningsnett som bygges i medhold av områdekonsesjonene,
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dvs. med 22 kV spenning eller lavere, normalt skal kables. I denne saken har Fredrikstad Nett
signalisert at de ikke har noe behov for snarlig fornyelse av eksisterende 18 kV ledningen på den
aktuelle strekningen. Dersom vi skulle pålegge kabling av 18 kV-ledningen, ville det være på
bakgrunn av policyens åpning for å kable eksisterende nett på lavere spenningsnivå for å frigjøre
traseer til ledninger på høyere spenningsnivå. Hensikten med dette er å redusere de samlede negative
virkningene eller oppnå en bedre trasé for den større ledningen. Kabelpolicyen omtaler dette som et
aktuelt tiltak i regionalnettet, men NVE mener det er like aktuelt i distribusjonsnettet, der kostnaden
med kabling er langt lavere enn i regionalnettet. Selv om forsyningssituasjonen tilsier at dagens
ledning ikke kan rives først, og dermed ikke kan frigi traseen til den nye ledningen, vil det ha stor
arealbruksverdi å få fjernet den resterende ledningen. Samtidig vil de samlede negative virkningene
for natur og landskap reduseres betydelig. Etter NVEs vurdering vil også situasjonen bli bedre enn i
dag, dersom 16 eksisterende master erstattes med anslagsvis 9–11 nye master med langt mindre
arealinngrep, selv om de nye mastene gjennomsnittlig vil være tre meter høyere enn dagens. På
bakgrunn av de innspillene som er kommet inn om landskapsverdiene i dette området, og vurderingen
av kraftledningenes virkninger i det åpne landskapsrommet, mener NVE at merkostnadene med
kabling av 18 kV-ledningen kan forsvares.
Å kable begge ledningene mellom Bukkholmen og Økholmen vil føre til en betydelig positiv visuell
endring på strekningen sammenlignet med dagens situasjon. Kraftledningspolicyen sier at kabel kan
være aktuelt der luftledning vil gi store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet
på slikt areal, eller der kabling kan gi særlige miljøgevinster. I dette området blir nærfriluftsområder
berørt, og det er også knapphet på areal. Mange har pekt på en rekke miljøgevinster ved å slippe
luftledningen over øyene og holmene. Det gjelder fugletrekk, natur- og rekreasjonsverdier både til
lands og til sjøs. Pga. erfaringer med fuglekollisjoner på strekningen, understreker Fylkesmannen at
det vil være nødvendig å merke linene på hele strekningen. Etter NVEs vurdering er det grunn til å
anta at en luftledning på denne strekningen vil utgjøre en kollisjonsrisiko for fugl som trekker
gjennom området, jf. tidligere vurderinger. Vi er derfor enig med fylkesmannen i at det på monteres
fugleavvisere på linene, dersom det blir bygd luftledning. Det vil ytterligere bidra til negative visuelle
virkninger. Videre kan det bli behov for spesielle tilpasninger, som for eksempel isolerte liner, for å få
plass til den nye ledningen på enkeltstrekninger, som kan gi økte negative visuelle virkninger.
Hensynet til helikoptertrafikk og behov for landingsplasser i dette arealknappe området trekkes også
fram av flere.
Det blir sjelden pålagt kabel på høyere spenningsnivå av et slikt omfang og kostnad pga.
miljøvirkninger. NVE viser imidlertid til at Olje- og energidepartementet i vedtaket om å gi konsesjon
til den nye 420 kV-kraftledningen Mongstad–Kollsnes påla BKK Nett å legge ca. 10 km sjøkabel på
en strekning hvor det forelå et luftledningsalternativ. Merkostnaden var beregnet til 157 millioner
kroner. Begrunnelsen for valg av sjøkabel var hensynet til miljø, natur og kulturminner og de
landskapsmessige virkningene i et sårbart kystlandskap. Departementet vurderte at de samlede
miljømessige fordelene med sjøkabel utvilsomt oppveide de økte kostnadene. På strekningen mellom
Bukkholmen og Økholmen vil en luftledning bli visuelt dominerende og berøre mange brukere.
Kraftledningspolicyen tilsier også at det i større grad åpnes for kabling av lavere spenningsnivå enn
420 kV.
NVE mener at landskapet på denne strekningen er særpreget og sårbart for inngrep av denne typen.
Knapphet på areal gir liten mulighet for tilpasning av mastepunkter og trasé i det åpne, flate
landskapet, som ikke evner å absorbere inngrepet på sammen måte som mange andre landskapstyper.
En eller mange master av kraftledningen vil være synlig i hele området, og ingen andre avbøtende
tiltak enn kabel kan redusere virkningene. Samtidig vil mastene og ledningstraseen båndlegge arealer
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av stor verdi for de mange brukerne av området. Selv om merkostnaden med å kable alt nettet mellom
Tangen og Økholmen er høy, mener NVE at den i dette tilfellet kan forvares med de betydelige
miljøgevinstene tiltaket vil gi, jf. kraftledningspolicyen.
Hafslund Nett har ikke søkt om jordkabel av 132 kV-ledningen på den begrensede strekningen mellom
Bukkholmen og Økholmen som en del av et luftledningsalternativ. Strekningen er omsøkt som
jordkabel på hele strekningen, forutsatt at merkostnaden dekkes av kommunene. NVE vil imidlertid
påpeke at jordkabel mellom Bukkholmen og Økholmen er utredet i en trasé som i det vesentlig vil gå i
en aktuell gang- og sykkelveitrasé. Denne utredningen har vært ute på offentlig høring. Som
konsesjonsmyndighet har NVE anledning til å sette vilkår om tiltak for å redusere de negative
virkningene av et planlagt anlegg. Dette omfatter blant annet kabling av ledninger på lavere
spenningsnivå og kabling av det nye anlegget, så lenge tiltakene er tilstrekkelig utredet og gjort kjent
gjennom høringer.
3.4.5.6 Miljø-, transport- og anleggsplan
Når det gis konsesjon til kraftledninger etter energiloven, stilles det krav om utarbeidelse av miljø-,
transport og anleggsplan (MTA-plan), som skal godkjennes av NVE. I denne skal Hafslund Nett
beskrive hvordan hensynet til natur, miljø, grunneiere og andre interesser skal ivaretas i
anleggsperioden og etterpå. De skal beskrive hvordan transport og anleggsarbeid skal utføres, hvordan
spesielle konsesjonsvilkår skal ivaretas, og hvordan områdene skal settes i stand etter anleggsperioden.
Planen skal utarbeides i samråd med kommune, grunneiere og andre relevante interesser. NVE mener
dette vil bidra til at hensynet til blant annet naturmangfold og lokalmiljø kan ivaretas på en god måte
under anleggsarbeidet. Det forutsettes at NVEs veileder for utforming av MTA-plan følges i arbeidet.
Grunneiere i Femdal etterlyser beskrivelse av anleggsveier, spesielt for de tilfeller der de må
opprettholdes permanent for senere drift av ledningen. Anleggsarbeidene kan gi store sår og negative
konsekvenser for de berørte områdene. Andre etterlyser nærmere beskrivelse at hvordan
anleggsarbeidene skal ta hensyn til natur og dyreliv. Hafslund Nett sier i konsesjonssøknaden at det
ikke er behov for opprustning eller bygging av nye veier i forbindelse med tiltaket. For øvrig sier
Hafslund Nett at de vil beskrive hvilke veier som de vil ha behov for i anleggsfasen og for framtidig
drift og vedlikehold i tiltakets miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan). Planen vil utarbeides i
samarbeid med grunneierne etter at endelig løsning er valgt, og den skal godkjennes av NVE. Videre
vil planen beskrive i detalj hvordan hensynet til landskap, friluftsliv og kulturverdier i LNF-områder
skal ivaretas, og hvordan kyststien vil bli hensyntatt og holdes farbar også i anleggsperioden.
NVE vil presisere at all permanent arealbruk skal avklares i forbindelse med konsesjonsprosessen,
mens midlertidige anlegg holder det å beskrive i en MTA-plan. Dersom det viser seg at det er behov
for permanente anlegg ut over det Hafslund Nett har søkt om nå, må det søkes om dette i ettertid. Det
kan dessuten bare gis samtykke til ekspropriasjon av rettigheter til arealer som er beskrevet i
konsesjonssøknaden. Ut over dette må Hafslund Nett selv skaffe seg rettigheter gjennom minnelige
avtaler, eller søke om ekspropriasjon i etterkant. Se kapittel 5 for NVEs vurdering av søknad om
ekspropriasjonstillatelse for anleggene.
3.4.6

Oppsummert vurdering av luftledningsalternativet

Trasé 2A er den lengste traseen og har mellom 3 og 8 millioner kroner høyere investeringskostnader
enn alternativene, hvorav trasé 1 er den korteste og rimeligste. Lengre trasé betyr også båndlegging av
mer areal, en betydelig ulempe som må oppveies av vesentlig mindre negative virkninger dersom
traseen skal kunne velges. Hafslund Nett mener at trasé 1 eller 1A er den beste, alle hensyn tatt i
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betraktning. Lokale og regionale myndigheter er til dels uenige i det, mens andre berørte er delt i synet
på hvilken trasé som foretrekkes. Det er avhengig av hvilke interesser den enkelte har eller er satt til å
ivareta.
Etter NVEs vurdering, og på bakgrunn av innspill fra en rekke instanser om hvilke verdier som
tillegges stor vekt på Kråkerøy, framstår trasé 2A som den minst negative for natur- og
kulturlandskap, friluftsliv og rekreasjon. Selv om trasé 1/1A blir mindre synlig fra vei og områder der
folk ferdes i det daglige, vurderes de visuelle virkningene i de viktige friluftsområdene som mer
negative ut fra en samlet vurdering. Blant annet vil et nytt ryddebelte på store deler av strekningen
medføre inngrep i landskapet. Ved å velge trasé 2A unngås også en eventuell konflikt med Kråkerøy
trial clubs anlegg og nærhet til Kråkerøy ungdomsskole. Trasé 2A innebærer i større grad en samling
av inngrep, etter NVEs vurdering. Det forutsettes at trasé 2A justeres på en slik måte at berøring med
den hule eika ved Kråkerøyveien unngås.
Over Femdal mener NVE tilsvarende at trasé 1, som går langs innmark, i mindre grad berører de
viktige friluftsområdene og gir større avstand til Kråkerøy-skjærgården naturreservat. Ulemper for
landbruket, i form av master i dyrka mark, må så langt som mulig unngås i detaljplanleggingen av
masteplasseringene. NVE mener også at trasé 2A er mindre negativ for naturmangfoldet, da den
innebærer å samle naturinngrepene i størst mulig grad. Fylkesmannen i Østfold mener at trasé 2A vil
gi mindre kollisjonsrisiko for trekkende fugl mellom Kråkerøy-skjærgården og Øra.
På strekningen fra Lunderamsa og sørover mot Tangen er det etter NVEs vurdering best at traseen går
øst for Lunderamsa, av hensyn til visuelle virkninger for kulturmiljøet Lunderamsa og naturområdene
mot vest. Fylkesmannen i Østfold har understreket at den nylig registrerte rike sumpskogen i
Trolldalen krysses av alle traseene, inkludert dagens trasé, og mener sistnevnte trasé i mindre grad gir
direkte inngrep i vegetasjonen. Selv om denne traseen vil ligge høyere og kunne gi større
fjernvirkninger, mener NVE at den samlet sett er best på denne strekningen. Vi viser til Hafslund Netts
e-post av 3. juni 2016, der de igjen søker om variant av opprinnelig omsøkt trasé 3 på denne
strekningen, nå benevnt med 3B. Traseen vinkler sørover fra trasé 2A nord i Trolldalen og møter
dagens trasé ca. 60 meter øst for Lunderamsa. Deretter følger traseen vestsiden av dagens trasé ned til
Tangen. Ingen nye grunneiere som ikke har vært involvert i tidligere høringer av saken, blir berørt av
nytt traséforslag nord og øst for Lunderamsa, der traseen på det meste avviker med inntil 70–80 meter
fra tidligere omsøkte alternativer. Justeringen er forholdsvis liten, og traseen vil ikke gå nærmere
kulturmiljøet på Lunderamsa enn trasé 2A. En trasé som i større grad går i rett linje på en lengre
strekning er også normalt en visuelt bedre løsning enn flere vinkler, slik trasé 2A innebærer. NVE
mener derfor at trasé 3B er best på denne strekningen.
Luftledningstraseen fra Tangen til Økholmen er den mest konfliktfylte strekningen. Det går fram av
det store flertallet av høringsuttalelsene. Det viktige og sårbare naturlandskapet med lite gjenværende
areal å plassere master på, gir en ikke optimal og svært synlig trasé. Mange brukere av områdene vil
bli berørt, både hytteeiere, næringsinteresser, forbipasserende fastboende og turister. I tillegg er det
mye fugl som trekker over området, og kollisjoner med dagens ledning forekommer. Det vil derfor
være behov for merking av linene på hele denne strekningen, om det bygges luftledning. Dette vil øke
synligheten for fugl, men også for mennesker. Noen passasjer, som for eksempel over Bukkholmen,
hvor det er liten avstand til nærmeste hytte, og over Kollen, hvor det er utfordrende å holde
tilstrekkelig avstand til vei, kan det bli aktuelt å velge isolerte liner, ifølge Hafslund Nett. Dette vil
ytterligere bidra til negative visuelle virkninger på disse strekningene. Videre er det knapt med ledig
areal på hele strekningen, og dagens ledning kan ikke rives før den nye er i drift. Det fører til en trasé
som ikke nødvendigvis er helt optimal og vil båndlegge verdifullt areal.
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Det er vurdert ulike varianter av kabel for å bøte på de visuelle virkningene, som kabling av dagens
ledning eller den nye eller begge. Både sjø- og jordkabel er vurdert, og jordkabel vurderes som best
pga. lavere kostnader og bedre leveringssikkerhet. Basert på vurderingene i foregående kapitler, mener
NVE at kabling av alt nettet på strekningen Tangen–Økholmen til en samlet kostnad av 37 millioner
kroner kan forsvares med de store miljøgevinstene det gir.
Fra Økholmen til Hvaler transformatorstasjon er det, slik NVEs ser det, mindre som skiller
hovedtraséalternativene fra hverandre med hensyn til negativ virkninger. Begge traseene er justert ut
av det planlagte boligområdet på Bankerød. Trasé 2A får ifølge flere instanser mindre virkninger for
Skjelsbuveten, og Hvaler kommuner foretrekker denne traseen. På strekningen fra Almvika til Langeli
går trasé 2A parallelt med eksisterende distribusjonsnett og gir derfor noe mer samling av denne typen
inngrep enn trasé 1. Den går også i større avstand til Kystmuseet. Begge traseene vil imidlertid krysse
Skjelsbusundet, som er hensynssone landskap i kommuneplanen. NVE kan imidlertid ikke se at en
innskutt kabel ved kryssingen av Skjelsbusundet vil gi tilstrekkelig mindre visuelle virkninger til å
forsvare merkostnader og redusert forsyningssikkerhet. Etter en samlet vurdering mener NVE at trasé
2A også er den beste på strekningen Økholmen–Hvaler transformatorstasjon. Mellom Langeli og
planlagt kryssing av Asmalsund mener NVE, på bakgrunn av høringsuttalelsene at det vil være en
fordel å trekke traseen ned mot Grønnetkilen (underalternativ 11 fra tilleggsutredningen).
3.5

Vurdering av miljø- og arealvirkninger ved jordkabelalternativet

Som nevnt innledningsvis i kapittel 3.3 vil miljøvirkningene av det rene jordkabelalternativet i liten
grad vurderes av NVE, da føringsveien og kabelgrøften er kommunes ansvar å avklare. Vi legger
imidlertid til grunn at det vil medføre båndlegging av areal langs eller i gang- og sykkelvei i
beskjedent omfang. De visuelle virkningene og virkningene for natur- og kulturmiljø som er beskrevet
i foregående kapittel vil også reduseres til et minimum, dersom jordkabel i gang- og sykkelvei på hele
strekningen blir den endelige løsningen. For øvrig viser vi til vurderingene av miljø- og
arealvirkninger for jordkabel på delstrekninger i foregående kapittel.
For å oppnå størst mulig miljøgevinst med kabling av den nye 132 kV-ledningen, vil kabling av
eksisterende 18 kV ledning være et viktig bidrag, slik at alle kraftledninger fjernes fra landskapsbildet.
Dette er spesielt viktig i det åpne landskapsrommet mellom Bukkholmen og Økholmen. Hvaler
kommune opplyser at de arbeider med å få til en avtale med Fredrikstad Nett om å legge deres ledning
i samme OPI-kanal som den nye ledningen på strekningen. Dette er et tiltak som kan gjennomføres i
medhold av Fredrikstad Netts områdekonsesjon, og NVE har ingen innvendinger til at et slikt tiltak
gjennomføres.

4

NVEs avveiinger, konklusjon og vedtak etter energiloven

NVE har vurdert Hafslund Netts søknader om å få bygge en 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og
Hvaler transformatorstasjoner i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Vi har i dette notatet redegjort for
vurderingsgrunnlag og tekniske, økonomiske, samfunns- og miljømessige virkninger.
Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper det
omsøkte prosjektet har for samfunnet som helhet. Det kan innvilges konsesjon til prosjekter som anses
som samfunnsmessig rasjonelle, det vil si hvis de positive virkningene anses som større enn de
negative, jf. energiloven § 1.
Det er kun noen virkninger av tiltaket som kan tallfestes og som kan omtales som prissatte virkninger
(investeringskostnader, endringer i taps- og avbruddskostnader osv.). De aller fleste virkningene ved

Side 65

etablering av kraftoverføringsanlegg, er såkalt ikke-prissatte virkninger (virkninger for landskap,
kulturmiljø, friluftsliv, bomiljø, naturmangfold osv.). Slike virkninger kan vanskelig tallfestes, og de
samlede konsekvensene kan dermed heller ikke summeres opp til et positivt eller negativt resultat i
kroner og øre. NVEs vurdering av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er derfor en faglig
skjønnsvurdering.
4.1

Oppsummering av NVEs vurderinger

NVE mener at det er nødvendig å bygge en ny kraftledning til Hvaler for å bedre
forsyningssikkerheten. Strømforbruket på Hvaler forventes å øke ut over kapasitetsgrensen på dagens
ledning i løpet av de neste fem årene. Teknisk tilstand på dagens ledning og sjøkabel er dårlig, og
ledningen henger på deler av strekningen på felles masterekke med Fredrikstad Netts 18 kV
distribusjonsnettledning. Dette er en ulempe for begge selskapene, da vedlikehold krever utkobling og
strømavbrudd til alle kundene på Hvaler. Ledningene kan også påvirke hverandre og føre til skader og
utkobling. NVE legger til grunn at det er behov for rask oppgradering av ledningen, og at valg av 132
kV spenning er fornuftig ut fra planlagt framtidig spenningsnivå i regionen.
Under er en oppsummering av fordeler og ulemper med de to vurderte hovedalternativene luftledning
og jordkabel i gang- og sykkelvei, med henvisning til vurderingene i kapittel 3. For oversiktens skyld
gis oppsummeringen i to tabeller.
4.1.1

Luftledningsalternativet

For luftledningsalternativet er det tatt utgangspunkt i den løsningen som NVE mener gir minst
negative virkninger totalt sett, inkludert det vi mener er fornuftige avbøtende tiltak. Dette er kabel fra
Kråkerøy transformatorstasjon til Ulvedalen og fra Tangen til Økholmen og luftledning på øvrige
strekninger etter trasé 2A-1-2A på Kråkerøy og trasé 2A fra Vesterøy til Hvaler transformatorstasjon.
Vurderingskriterier

Fordeler/nytte

Ca. 106 millioner kroner (lagt til
grunn dyreste alternativ for
innskutt jordkabel BukkholmenØkholmen)

Investeringskostnader
Reduserte tapskostnader
Reduserte
avbruddskostnader
Forsyningssikkerhet
utover avbruddskostnader

Visuelle virkninger
(friluftsliv, landskap,
kulturmiljø, bebyggelse)

Ulemper/kostnad

Ca. 11,3 millioner kroner (ref.
2012)
Ca. 83,2 millioner kroner (ref.
2012)
Ny og mer robust ledning gir økt
forsyningssikkerhet til ensidig
forsynt område, og legger samtidig
til rette for forventet
forbruksøkning.
Dagens luftledning fra Sofus
Sørensens vei til Ulvedalen på
Kråkerøy vil bli erstattet av ny
jordkabel, som vil gi en positiv
visuell endring i området.
Kabling av ny og gammel ledning
på strekningen fra Tangen til
Økholmen vil gi også bety en

Traseen vil være godt synlig
langs store deler av fylkesveien
på Kråkerøy og bebyggelsen
langs veien.
Fra Økholmen til Hvaler
transformatorstasjon vil
luftledningen bli synlig fra

Side 66

positiv visuell endring
sammenlignet med i dag.

hytte- og boligområder på
Vesterøy og Asmaløy.
Små, forventede virkninger for
automatiske fredete
kulturminner, forutsatt at direkte
inngrep unngås.

Jordkabel mellom Bukkholmen og
Økholmen gir redusert
kollisjonsrisiko for fugl.

Liner som henger høyere enn
dagens og i ulike horisontale
plan kan gi økt kollisjonsrisiko
for trekkende fugl.
På enkelte strekninger vil en del
boliger og fritidsboliger ligge
mindre enn 50 meter fra
luftledningen. Ingen boliger,
barnehager eller skoler får
magnetfelt over 0,4 mikrotesla
eller få vesentlig støybelastning
i driftsfasen.
Forutsatt at mastefester i dyrka
mark i størst mulig grad unngås,
vil luftledningen ha små
virkninger for jordbruk.
Produktiv skog berøres i liten
grad av ledningen.
Luftledning medfører et 22
meter bredt byggeforbudsbelte
og inntil 40 meter bredt
ryddebelte på enkelte
strekninger.
Jordkabeltraseen vil båndlegge
et byggeforbudsbelte på med
fire meters bredde.

Kulturminner

Naturmangfold

Bebyggelse

Landbruk

Arealbeslag

4.1.2

Over ca. åtte km på Kråkerøy, vil
et ca. 18 meter bredt rettighetsbelte
frigis. Mellom Bukkholmen og
Økholmen reduseres det båndlagte
arealet med ca. 12 meters bredde.

Jordkabelalternativet

Vurderingskriterier

Fordeler/nytte

Ca. 134 millioner kroner
(inkluderer ikke kostnader med
etablering av traseen,
grunneiererstatninger og tiltak i
transformatorstasjonene).

Investeringskostnader

Reduserte tapskostnader
Reduserte
avbruddskostnader
(forutsatt samme
leveringspålitelighet som
luftledningsalternativ)
Forsyningssikkerhet
utover avbruddskostnader

Ulemper/kostnad

Noe lavere enn
luftledningsalternativet
Ca. 83,2 millioner kroner (ref.
2012)

Ny overføring med lav
feilsannsynlighet gir økt

Samtidig feil på flere faser kan
gi lang reparasjonstid og
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Visuelle virkninger
(friluftsliv, landskap,
kulturmiljø, bebyggelse)

forsyningssikkerhet til ensidig
forsynt område, og legger samtidig
til rette for forventet
forbruksøkning.
Dagens 52 kV luftledning vil bli
fjernet på hele strekningen og gi en
positiv visuell endring i hele
området.

Små, forventede virkninger for
automatiske fredete
kulturminner, forutsatt at direkte
inngrep unngås.

Kulturminner

Naturmangfold

Jordkabel på hele strekningen
eliminerer kollisjonsrisikoen for
fugl. Ryddebelte i skog unngås.

Landbruk

Arealbeslag

4.1.3

langvarig strømavbrudd på
Hvaler.

Over ca. åtte km på Kråkerøy, vil
et ca. 18 meter bredt rettighetsbelte
frigis.

Minimale ulemper pga. av
føring i gang- og sykkelvei.
Jordkabeltraseen vil båndlegge
et byggeforbudsbelte på med ca.
fire meters bredde, men i et
belte som allerede er beslaglagt
av gang- og sykkelvei.

Konklusjon og avveiing mellom utbyggingsløsningene

NVE vurderer at luftledning med kabel på delstrekninger vil gi akseptable virkinger for areal, miljø og
samfunn. De negative virkningene av jordkabel på hele strekningen vil etter NVEs syn være minimale,
gitt at det uansett eksisterer og skal bygges gang- og sykkelvei på samme strekning. Begge
utbyggingsalternativene vurderes som teknisk akseptable og vil gi god forsyningssikkerhet til Hvaler.
Jordkabel på hele strekningen har en stor merkostnad, som etter NVEs vurdering ikke kan forsvares i
den nasjonale kraftledningspolicyen, med mindre merkostnaden med løsningen dekkes av
nyttehaverne. Hvaler og Fredrikstad kommuner har sagt seg villig til å dekke denne kostnaden, i
tillegg til at de må dekke kostnaden med etablering av traseen i gang- og sykkelvei. NVE legger derfor
til grunn at kostnadsargumentet er eliminert, og det kan gis konsesjon til jordkabel på hele strekningen
i en trasé som avklares nærmere gjennom kommunal planbehandling. Forutsetningen er at det inngås
en utbyggingsavtale mellom Hafslund Nett og kommunene, som blant annet avklarer kostnadsdekning
og rettighetsforhold. NVE bemerker at kostnadsforskjellen mellom luftledningsalternativet og
jordkabelalternativet ikke fremkommer i sin helhet i tabellene foran. Dette skyldes at en vesentlig del
av kostnadene med jordkabelalternativet er knyttet til opparbeidelse av trasé til kombinert føringsvei
for kabel og en gang- og sykkelvei og dette er ikke inkludert i de kostnadene NVE har vurdert.
Fordi NVE mener det er nødvendig å få etablert ny og sikker strømforsyning til Hvaler raskt, vil vi
samtidig gi konsesjon til luftledningsalternativet vi har beskrevet i påfølgende kapittel. For det tilfelle
at partene ikke kommer til enighet om utbyggingsavtalen for jordkabelløsningen innen 1. januar 2018,
kan Hafslund Nett dermed bygge i tråd med det beskrevne luftledningsalternativet.
Dersom det er behov for avklaringer fra NVE i forkant av avtaleinngåelsen, forutsetter vi at partene tar
kontakt. Dersom det viser seg umulig å enes om en utbyggingsavtale, faller tillatelsen til å bygge og
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drive jordkabel på hele strekningen bort. For øvrig forutsetter NVE at partene snarest igangsetter
arbeidet med vilkårene i utbyggingsavtalen.
4.2

NVEs vedtak

I medhold av energiloven gir NVE konsesjon til å bygge og drive følgende elektriske anlegg i
Fredrikstad og Hvaler kommuner i Østfold fylke, ref. NVE 201202585-390, etter ett av to alternativ i
prioritert rekkefølge:
1. 132 kV jordkabel fra Kråkerøy transformatorstasjon i Fredrikstad kommune til Hvaler
transformatorstasjon i Hvaler kommune i støpt kanal i eksisterende og framtidig gang- og
sykkelvei.
Tillatelsen gis blant annet på følgende vilkår:
a. Kabeltraseen avklares av Fredrikstad og Hvaler kommuner i medhold av plan- og
bygningsloven.
b. Merkostnaden med jordkabel ut over det som omfattes av punkt 2 skal dekkes av
Hvaler og Fredrikstad kommuner.
c. Det inngås utbyggingsavtale som avklarer trasé, rettigheter til grunn og til å ha kabel
liggende i veier og broer, finansiering osv. Avtalen må være inngått innen 1. januar
2018.
d. Dersom utbyggingsavtale ikke oppnås, bortfaller tillatelsen for dette alternativet og
Hafslund Nett kan bygge anlegget i samsvar med punkt 2.
2. 132 kV kraftledning fra Kråkerøy transformatorstasjon i Fredriktstad kommune til Hvaler
transformatorstasjon i Hvaler kommune, bestående av kabel fra Kråkerøy transformatorstasjon
til Ulvedalen og fra Tangen til Økholmen, og luftledning på øvrige strekninger. Luftledningen
skal bygges med konete rørmaster i kompositt og stål med trekantoppheng.
Luftledningstraseen skal som anvist på kart merket, vedlagt konsesjonen. Konsesjon gis på
blant annet følgende vilkår:
a. Fredrikstad Netts 18 kV ledning skal legges som jordkabel på strekningen fra
Bukkholmen til Økholmen
b. Det skal påmonteres fugleavvisere på luftspennene over Skjelsbusund og Asmalsund.
c. Kryssingen av Skjelsbusund og Asmalsund skal være med planoppheng.
d. Det skal benyttes mørke master og isolatorer med tilsvarende farge på strekningene
fra Ulvedalen til Kråkerøy kirke og fra Femdal til Tangen, og lys grå master og
isolatorer på øvrige strekninger.
e. Det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan, som skal godkjennes av
NVE. Planen skal utarbeides i samråd med berørte interesser. Den skal blant annet
beskrive hvordan direkte berøring med den utvalgte naturtypen hule eiker skal unngås,
og hvordan skånsom skogrydding skal ivareta hensynet til naturmangfold og visuelle
virkninger.
f.

Dersom anlegget bygges etter spesifikasjonene gitt i punkt 1, bortfaller tillatelsen for
alternativ 2.
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Figur 5Utbyggingsalternativ 2

For å opprettholde en forsvarlig framdrift i prosjektet, med tanke på forsyningssikkerheten til Hvaler,
har NVE i denne saken fattet vedtak med to alternativer, hvorav bare ett kan realiseres. Hvilket anlegg
som bygges vil senest bli kjent 1. januar 2018.
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Det foreligger innsigelser til deler av traséstrekningene som NVE har gitt konsesjon til i punkt 2, og
saken vil dermed bli oversendt til Olje- og energidepartementet for endelig behandling, sammen med
eventuelle klager på vedtaket. Fredrikstad kommunes innsigelser til alle luftledningsalternativer på
Kråkerøy blir stående, sammen med Hvaler kommunes innsigelse til luftledning mellom Sildeodden
og Bratte Bakke. NVE legger til grunn at innsigelsen fra Fylkesmannen i Østfold frafalles, men unntak
av for trasé 1 over Femdal, og at innsigelsen fra Østfold fylkeskommune frafalles.
Klager på et eller begge av utbyggingsalternativene som omfattes av vedtaket må fremmes nå.

5

NVEs vurdering av søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg eiendomsrettigheter eller andre
rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning.
Dette vil kunne skje dersom grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til
minnelige avtaler. NVE forutsetter at tiltakshaver forsøker å komme frem til minnelige ordninger med
berørte grunneiere og rettighetshavere jf. oreigningslova § 12.
5.1

Hjemmel

Hafslund Nett har i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 søkt om tillatelse til å foreta ekspropriasjon
av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive den omsøkte kraftledningen, herunder
rettigheter for lagring, atkomst og transport. Oreigningslova § 2 nr.19 gir hjemmel til å ekspropriere
«så langt det trengst til eller for (…) varmekraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, transformatorstasjonar
og andre elektriske anlegg.»
Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller
bruksrettigheter for å bygge og drive de omsøkte anleggene. Totalt har ca. 370 grunneierne vært berørt
av de alternative løsningene som har vært vurdert i konsesjonsprosessen.
5.2

Omfang av ekspropriasjon

Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift/vedlikehold,
herunder rettigheter for lagring, atkomst, ferdsel og transport i forbindelse med bygging og
drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene.
Søknaden omfatter luftledningsalternativene, inkludert jordkabel de første ca. 1600 meter sørover fra
Kråkerøy transformatorstasjon og innskutt sjøkabel fra Tangen til Bukkholmen. Det er ikke søkt om
ekspropriasjonstillatelse for kabel ut over dette. Rettigheter til jordkabeltraseen på hele strekningen må
derfor avklares gjennom kommunenes planbehandling, mens rettigheter til jordkabel på strekningen
mellom Bukkholmen og Økholmen må skaffes gjennom minnelige avtaler eller eventuell senere
ekspropriasjonssøknad. Det samme gjelder luftledningstrasé 3 fra Lunderamsa til Tangen, der
ekspropriasjonssøknaden ble trukket i forbindelse med endringssøknaden.
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Hafslund Nett søker om ekspropriasjon til bruksrett for følgende arealer:
Kraftledningsgaten
Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Klausuleringsbeltet utgjør normalt en
ca. 30 meter bred trasé for 132 kV-ledninger. Retten omfatter også rydding av skog i traseen i
driftsfasen. Hafslund Nett søker om et byggeforbudsbelte på 22 meter og et ryddebelte på inntil 40
meter.
Klausulert areal og byggeforbudsbelte for kabelgaten vil normalt være 3,3 meter bredt. De har søkt om
ekspropriasjonstillatelse for jordkabel ca. 1600 meter sørover fra Kråkerøy transformatorstasjon, men
ikke på øvrige strekninger.
Lagring, ferdsel og transport
Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdsel og transport av utstyr og materiell på
eksisterende privat vei mellom offentlig vei og ledningsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat
vei frem til ledningsanleggene og terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for
uttransportering av tømmer som hugges i tilknytning til anlegget, og rett til å lande med helikopter.
Det er ikke behov for opprustning eller bygging av nye veier som følge av tiltaket.
5.3

Interesseavveining

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis etter at det er foretatt en interesseavveining etter
oreigningslova § 2 annet ledd: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast uten at det må
reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.» Dette innebærer at samtlige skader og
ulemper de omsøkte anlegg medfører, skal avveies mot den nytten som oppnås med ekspropriasjonen.
Hafslund Nett har søkt om ekspropriasjon for alle traséalternativer det er søkt om konsesjon til, med
unntak av trasé 3B på Kråkerøy. Det er heller ikke søkt om ekspropriasjonstillatelse til jordkabel
mellom Bukkholmen og Økholmen, eller til jordkabeltraseen som skal avklares av kommunene.
Løsningen det er gitt konsesjon til danner utgangspunktet for interesseavveiningen og vurderingen av
om det skal gis samtykke til ekspropriasjon.
Valg av løsning og trasé for fremføring av kraftledningen baserer seg på vurderinger som er nærmere
omtalt i kapittel 3.4.
Vurderinger av virkninger av konsesjonsgitt trasé
Virkningene for grunneiere av traseen vi har gitt konsesjon til, vil være båndlegging av et belte, hvor
det ikke kan oppføres bygninger og hvor det må ryddes skog, i tillegg til én eller flere master på de
enkelte eiendommene. For landbrukseiendommer kan master i dyrka mark gi driftsulemper, men valg
av enstolpet rørmast bidrar til å gi minimalt beslag av jordbruksareal. Mer generelt vil en luftledning
også gi visuelle virkninger for de berørte eiendommene. Traseen det er gitt konsesjon til på Kråkerøy
ligger i stor grad langs vei, og bidrar på den måten til å samle infrastrukturinngrep på disse
strekningene. På Hvaler går traseen delvis parallelt med eksisterende distribusjonsnettledninger og vil
på disse strekningene også samle tekniske inngrep i felles korridor. På andre strekninger blir ledningen
et helt nytt inngrep, hovedsakelig gjennom områder med lav skog, der det er begrenset behov for
snauhugging av skog. Ved Bankerød kan traseen påvirke planer om nye boliger, men justering av
traseen har redusert den potensielle konflikten.
Hafslund Nett har søkt om rettigheter til et 40 meter bredt ryddebelte langs hele luftledningstraseen,
noe som er betydelig bredere enn det som er vanlig for denne typen ledninger. NVE ba derfor
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Hafslund Nett om nærmere begrunnelse og konkretisering av hvor det var aktuelt å rydde bredere enn
normalt. Hafslund Nett presiserer at det ikke er behov for å snaue en gate på 40 meter, men at enkelte
høye trær innenfor en 40 meters belte vil måtte fjernes. De peker på strekningen langs Kråkerøyveien,
der skogen på nordvestsiden av traseen vil ligge høyere enn ledningen. Her kan det også være aktuelt å
fjerne enkelttrær utenfor 40 metersbeltet. Videre langs jordet sør for Femdal, der ledningen planlegges
så nær jordekanten som mulig, skrår terrenget på østsiden av traseen. Her det behov for å rydde 20
meter fra senterlinjen, i tillegg til sikringshogst av enkelttrær utenfor ryddebeltet.
NVE vurderer ikke at faren for trefall er høyere for denne ledningen enn for mange andre 132 kVledninger, NVE ser derfor ikke noen grunn til at Hafslund Nett skal få samtykke til ekspropriasjon til
en bredere trasé enn normalt på hele strekningen. På de strekningene Hafslund Nett har påpekt behovet
for rydding 20 meter fra ledningens senterlinje, vurderer NVE at det kan gis samtykke til
ekspropriasjon. Ut over disse strekningene, og dersom det er områder hvor enkelttrær må tas ut fordi
det er fare for at de kan falle over linene, må dette gjøres etter avtale med grunneier.
Vurdering av om inngrepet uten tvil er til mer gavn enn til skade
Interesseavveiningen i denne saken innebærer at hensynet til samfunnets interesse i
forsyningssikkerhet, sammen med reduserte energitap og avbruddskostnader avveies mot hensynet til
de grunneiere eller rettighetshavere som blir berørt og til andre allmenne interesser knyttet til miljø i
vid forstand, se kapittel 3.
Enkeltpersoner blir i varierende grad blir direkte berørt av bygging og drift av de anleggene det er gitt
konsesjon til. NVE mener allikevel at de samfunnsmessige fordelene ved dette tiltaket veier tyngre
enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver. NVE har etter en samlet vurdering funnet
at de samfunnsmessige fordeler ved de anlegg det er gitt konsesjon til utvilsomt er større enn skader
og ulemper som påføres andre. Vilkåret i oreigningslova § 2, annet ledd er derfor oppfylt.
5.4

NVEs samtykke til ekspropriasjon

Det foreligger grunnlag etter oreigningslova § 2 annet ledd, jf. § 2 nr. 19 til å gi samtykke til
ekspropriasjon for de anleggene Hafslund Nett har søkt om, jf. kapittel 5.2. Det vises til vedtak om
samtykke til ekspropriasjon, ref. NVE 201202585-391.
NVE gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen faller bort dersom begjæring av
skjønn ikke er framsatt innen ett år etter endelig vedtak er fattet, jf. oreigningslova § 16.
NVE forutsetter at Hafslund Nett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte
grunneiere og rettighetshavere. Dersom dette ikke er mulig, skal den enkelte grunneier kompenseres
gjennom skjønn.
5.5

Forhåndstiltredelse

Hafslund Nett søker også om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. Forhåndstiltredelse
innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt.
Normalt forutsetter samtykke til forhåndstiltredelse at skjønn er begjært. NVE har foreløpig ikke
realitetsbehandlet denne delen av søknaden, og vil avgjøre søknaden om forhåndstiltredelse når skjønn
eventuelt er begjært.
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Vedlegg A - Oversikt over lovverk og behandlingsprosess
A.1 Energiloven
For å bygge, eie og drive elektriske anlegg kreves det konsesjon etter energiloven § 3-1. NVE er
delegert myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive elektriske anlegg, herunder kraftledninger
og transformatorstasjoner.
A.2 Oreigningslova
Tiltakshaver har også søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova. I
utgangspunktet skal tiltakshaver forsøke å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere
for å sikre seg nødvendige rettigheter til bygging, drift og vedlikehold av de elektriske anleggene. For
det tilfelle det ikke er mulig å inngå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere, vil det
være nødvendig med ekspropriasjonstillatelse for å kunne gjennomføre tiltaket. Etter oreigningslova §
2 nr. 19 er kraftliner, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg mulige ekspropriasjonsformål.
I tillegg til ekspropriasjon er det vanlig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, som
innebærer en tillatelse til å iverksette ekspropriasjonsinngrep før det foreligger rettskraftig skjønn. Det
er NVE som er ansvarlig for behandlingen etter oreigningslova.
A.3 Samordning med annet lovverk
A.3.1 Plan- og bygningsloven
Kraftledninger og transformatorstasjoner med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 er ikke
omfattet av lovens plandel. Lovens krav til konsekvensutredninger og krav til kartfesting gjelder
fortsatt. Unntaket betyr at:
•

konsesjon kan gis uavhengig av planstatus

•

det ikke skal utarbeides reguleringsplan eller gis dispensasjon

•

det ikke kan vedtas planbestemmelser for slike anlegg

Vedtak om elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon skal kun fattes av energimyndighetene. De
øvrige myndigheter er høringsinstanser. Statlige, regionale og lokale myndigheter får etter
ikrafttredelse av den nye loven innsigelsesrett og klagerett på NVEs konsesjonsvedtak etter
energiloven, jf. energiloven § 2-1.
Behandlingsreglene for kraftledninger skal praktiseres for elektriske anlegg med tilhørende
konstruksjoner og nødvendig adkomst. Dette innebærer at adkomstveier som er nødvendig for driften
av energianleggene skal inntegnes på konsesjonskartet, behandles samtidig med anlegget for øvrig og
inngå i konsesjonsvedtaket. Disse skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, under
forutsetningen at disse veiene gis en betryggende behandling etter energiloven, der berørte interesser
gis mulighet for å gi sine innspill. Veier som ikke inngår i prosessen fram til konsesjonsvedtaket, skal
framlegges i detaljplaner som følger opp konsesjonsvedtaket, eller behandles av kommunene etter
plan- og bygningsloven.
Selv om nettanlegg kan etableres uavhengig av innholdet i eksisterende arealplaner, betyr ikke at det
er likegyldig for utbygger eller NVE hvilken arealbruk som berøres og hvilke planer som foreligger.
Eksisterende bruk av arealene er som før en viktig del av de reelle hensynene som skal ivaretas når
alternative traseer vurderes og en konsesjonsavgjørelse fattes. Foreliggende regulering til vern kan for
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eksempel være en viktig grunn til å unngå dette arealet, men planen gir ingen absolutte krav om å
unngå arealet.
Elektriske anlegg som er unntatt fra plan- og bygningsloven skal i kommunale plankart fremtre som
hensynssoner, noe som betyr at det skal registreres kraftledninger med tilhørende byggeforbudssoner i
samsvar med regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. På kart vil ledninger
være vist som et skravert område. Tidligere framstilling av ledninger som planformål (spesialområde,
fareområde) med egne farger skal fases ut. Planformål ved ledninger skal framstilles ut fra forutsatt
bruk av arealet i området for øvrig.
Kraftledninger med anleggskonsesjon er også unntatt fra byggesaksdelen i plan- og bygningsloven.
Unntaket gjelder elektriske anlegg, som er en fellesbetegnelse på elektrisk utrustning og tilhørende
byggtekniske konstruksjoner. Konstruksjoner som ikke har betydning for drift og sikkerhet ved de
elektriske anleggene vil derfor omfattes av byggesaksbestemmelsene. Enkelte byggverk tilknyttet
transformatorstasjoner vil dermed fortsatt kunne kreve byggesaksbehandling fra kommunen. I denne
saken har ikke <tiltakshaver> søkt om slike byggverk.
A.3.2 Kulturminneloven
Alle fysiske inngrep som direkte kan påvirke kulturminner eller kulturlandskap, skal avklares mot
kulturminneloven (kulml.) før bygging. Generelt skal det være gjennomført undersøkelser i
planområdet for å avdekke mulige konflikter med automatiske fredete kulturminner, jf. kulml. § 9.
Eventuelle direkte konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatisk fredete kulturminner, må
avklares gjennom en dispensasjonssøknad etter kulturminneloven.
A.3.3 Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven trådte i kraft den. 1. juli 2009, og skal erstatte blant annet naturvernloven.
Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter
beslutninger som har virkninger for naturen.
Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal gi grunnlag for menneskers
virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Loven fastsetter alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og skal samordne forvaltningen
gjennom felles mål og prinsipper. Loven fastsetter videre forvaltningsmål for arter, naturtyper og
økosystemer, og lovfester en rekke miljørettslige prinsipper, blant annet føre-var-prinsippet og
prinsippet om økosystemforvaltning og samlet belastning.
Prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen som foretas når
det avgjøres om konsesjon etter energiloven skal gis, til hvilken løsning og på hvilke vilkår. I henhold
til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av begrunnelsen hvordan
prinsippene om bærekraftig bruk er anvendt som retningslinjer. Tiltakets betydning for
forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer eller arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5 drøftes der
det er aktuelt. Miljøkonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der
hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.
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Vedlegg B – Sammenfatning av høringsuttalelser
B1 – Uttalelser til konsesjonssøknad
Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 19. april
2012. Fristen for å komme med merknader ble satt til 4. juni 2012, senere utsatt til 2. juli 2012.
Fredrikstad og Hvaler kommuner ble bedt om å legge søknaden ut til offentlig ettersyn. Den offentlige
høringen av søknaden ble kunngjort etter gjeldende regler i Fredrikstad Blad, Demokraten og Norsk
lysingsblad.
Følgende instanser fikk søknaden på høring: Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fylkesmannen i
Østfold, Østfold fylkeskommune, Kystverket sørøst, Fiskeridirektoratet region sør, Direktoratet for
naturforvaltning, Luftfartstilsynet, Avinor AS, Forsvarsbygg, Mattilsynet, Statens naturoppsyn,
Kystverket, Fiskeridirektoratet, Fredrikstad EnergiNett AS, Statnett SF, Ytre Hvaler nasjonalparkstyre,
Hvaler hytteforening, Hvaler grunneierforening, Hvaler fiskeforening, Hvaler bonde- og
småbrukarlag, Hvaler jeger- og fiskerforening, Hvaler Hagelag, Østfold Bondelag, Østfold bonde- og
småbrukarlag, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet i Østfold, Hvaler Naturvernforbund,
Natur og ungdom Østfold, Norges Miljøvernforbund, Bellona, Den Norske Turistforening Nedre
Glomma, Friluftslivets fellesorganisasjon, Forum for natur og friluftsliv Østfold, Oslofjordens
friluftsråd, Oslofjordens fiskarlag, Fortidsminneforeningen i Østfold, Norsk Maritimt Museum,
Norges jeger- og fiskerforbund Østfold, Fiskerlaget sør, Norges Skogeierforbund, Norskog,
Skogselskapet i Østfold, Statens vegvesen region øst og Telenor servicesenter for nettutbygging.
Følgende instanser fikk søknaden til orientering: Olje- og energidepartementet,
Miljøverndepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap region øst.
Hafslund Nett orienterte berørte grunneiere og tekniske etater om søknaden og om fristen for å komme
med uttalelser.
NVE mottok ca. 180 høringsuttalelser til konsesjonssøknaden. Samtlige uttalelser er sammenfattet
under. Hafslund Nett kommenterte uttalelsene i brev av 21. januar 2013. Kommentarene fra Hafslund
Nett er sammenfattet under de respektive uttalelsene.
B1.1 Kommuner
Hvaler kommune (20. august 2012) behandlet saken i kommunestyret 21. juni 2012. Kommunen er
positiv til at Hafslund Nett planlegger å sikre strømforsyningen til kommunen, men krever ytterligere
svar/utredninger før de kan ta stilling til hvilken løsning de anbefaler.
Med tanke på valg av spenningsnivå for forbindelsen ber kommunen om at Hafslund Nett legger fram
et detaljert underlagsmateriale for forbruksvekstprognosen. Hvaler kommune ønsker et forsvarlig
tempo i befolkningsveksten, og at myndighetenes energikrav til boliger og fritidsboliger tilsier
redusert vekst i energiforbruket. Konsesjonssøknaden opplyser at den tekniske tilstanden til
eksisterende ledning er svekket og ikke kan benyttes til oppgradering av regionalnettet, og Hafslund
Nett bør forklare hvorfor ledningen er god nok for distribusjonsnettet. Hvaler kommune spør også om
hvorfor Hafslund Nett og Fredrikstad Energinett ikke fortsatt kan samarbeide om en felles løsning for
regional- og distribusjonsnettet til beste for naturen og menneskene. De ber nærmere utredning av en
felles løsning for regional- og distribusjonsnettet, eventuelt at distribusjonsnettet kables og
regionalnettet opprettholdes som luftledning.
Hvaler kommune har store kvaliteter i natur, kultur- og kystlandskap, med et imponerende
naturmangfold og et stort antall rødlistearter. Det vises til at egenarten sikres i gjeldende
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kommuneplan. Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjorden,
Kystsoneplanen for Østfold og Fylkesplanen for Østfold legger også viktige premisser for planlegging
og virksomhet i Hvaler kommune. Det legges vekt på å bevare landskapets karakter, beholde uberørte
områder og unngå inngrep som er synlige fra sjøen. Hvaler kommune mener Hafslund Nett ikke har
vektlagt disse styringssignalene i valg av traseer, men prioritert egne bedriftsøkonomiske interesser.
Traseene som er presentert i søknaden er ikke de beste for Hvalersamfunnet, mener kommunen.
Strekningen fra Tangen til Vesterøy er velkomstportalen til Hvaler, og «Fastlandsveien» er i
kommuneplanen «hensynssone landskap», opplyser kommunen. Dagens ledning er svært synlig, og
planlagte ledning vil bli vesentlig høyere og ytterligere forringe landskapet. Det etterlyses løsninger
som bidrar til å restaurere området til opprinnelig tilstand. I tillegg til sjøkabel fra Tangen til
Sildeodden, som er nevnt i søknaden, er jordkabel i OPI-kanal i kombinasjon med gang- og sykkelvei
noe som gir trygg strømforsyning uten stor belastning på natur og landskap. Sistnevnte løsning kan
kombineres med fjerning av dagens master og nye løsninger for distribusjonsnettet. De viser til
myndighetens kabelpolicy og ber om en utredning av jordkabel langs fylkesvei 108 fra Bukkholmen til
Rød og sjøkabel fra Øra til Rød. Hvaler kommune fremmer innsigelse mot luftledning fra
Bukkholmen til Vesterøy.
Fra Bratte Bakke mener kommunen at eksisterende trasé er et bedre alternativ enn de dårlig utredete
og omsøkte traseene. Begge luftledningstraseene er strid med ønsket om å bevare Hvalers egenart som
reiselivsmål. Trasé 2 er den minst egnede med høye master og bredt ryddebelte i store,
sammenhengende skogsområder med rikt fugle- og dyreliv. Skjelsbusundet er i kommuneplanen vist
som «hensynssone landskap» og bør bare krysses med sjøkabel. Her ligger også Kystmuseet Hvaler,
som er i gang med å utvikle den maritime delen av museet med museums- og gjestehavn. Sørvest for
Sand ligger Torvmyra med lynghei og gamle kulturminner fra torvdrifttiden. Traseene truer også
planer om boligbebyggelse ved Bratte Bakke og Sand. Hvaler kommune fremmer innsigelse mot
omsøkte traseer fra Bratte Bakke til Rød.
Hafslund Nett sier de har utredet, men ikke søkt om sjøkabel mellom Øra i Fredrikstad og Hvaler. I
tillegg til at alternativet koster minst seks ganger mer enn luftledning, vil en så lang sjøkabel gi
dårligere forsyningssikkerhet. De viser til at skipstrafikken i Østerelva utgjør en risiko for kabelen, og
feil eller skade på kabelen gir lang reparasjon og føre til at Hvaler kan bli strømløst i flere uker. Det vil
kreve at det etableres beredskapskabel og/eller at dagens luftlednings- og kabelforbindelse til Hvaler
beholdes, mener Hafslund Nett. Sjøkabel vil også gi økte driftskostnader. Mellom Tangen og
Bukkholmen har Hafslund Nett søkt om sjøkabel, slik som i dag, pga. av skipstrafikken og krav til fri
seilingshøyde. Å passere med luftspenn vil derfor kreve unormalt høye master. For raskt å kunne
gjenopprette strømforsyningen ved feil, etableres det en parallell reservekabel som raskt kan kobles til.
I utredningen av ulike løsninger for ny strømforsyning til Hvaler, konkluderte Hafslund Nett med at
omsøkte enkeltkurs kraftledning, isolert for 132 kV framtidig spenningsnivå, var best. Dobbeltkurs
som alternativ til enkeltkurs mener Hafslund Nett ikke er nødvendig, da ledningen i dette åpne
landskapet regnes som meget driftssikker, samtidig som enkeltkurs gir slankere master og mindre
synlighet. Færre liner gir dessuten mindre kollisjonsrisiko for fugl. Både investerings- og
driftskostnader er lavere med enkeltkurs. Årsaken til at ledningen isoleres for 132 kV, er Hafslund
Nett framtidige planer om å etablere en 132 kV ringforbindelse fra Hasle transformatorstasjon inn mot
Kråkerøy transformatorstasjon. I Kråkerøy transformatorstasjon er det ikke plass til både 47 og 132
kV transformering, slik at det eventuelt må finnes plass til ytterligere en transformatorstasjon på
Kråkerøy med 47 transformering. Samtidig er det relativt liten kostnadsforskjell mellom å bygge for
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132 kV og 47 kV spenning, opplyser Hafslund Nett. Hvaler transformatorstasjon vil også måtte
oppgraderes til 132 kV samtidig med Kråkerøy transformatorstasjon.
Dagens master er ikke dimensjonert for å oppta økte krefter fra vind og ising ved skifte til kraftigere
og tyngre liner, og det er derfor nødvendig å skifte ut mastene når ny ledning bygges. Fortsatt
fellesføring av Hafslund Netts og Fredrikstad Energinetts ledninger ville derfor kreve inngrep i
sistnevntes ledning også. Det ville kreve utkobling av ledningene i flere måneder, og er dermed
uaktuelt, da de utgjør eneste forsyning til Hvaler. I tillegg gir bygging av ny ledning mulighet til å
finne en ny trasé for 132 kV-ledningen, med større avstand til bebyggelse.
OPI-kanal langs fylkesveien vil være vesentlig fordyrende sammenlignet med luftledning, og kan krev
oppdimensjonering av kabeltverrsnittet pga. termiske forhold i en kanal. Hafslund Nett mener også at
jordkabel til Sildeodden kan føre til større fysiske terrenginngrep enn luftledning på samme strekning,
med mindre det kombineres med gang- og sykkelvei. Kostnaden med kabelanlegget og kanalen vil
måtte bæres av andre enn Hafslund Nett, og de påpeker at enighet om finansiering kan ta lang tid, noe
som vil gå ut over forsyningssikkerheten til Hvaler.
Å bruke dagens trasé på strekningen Bratte Bakke–Hvaler transformatorstasjon vil kreve utstrakt
strømutkobling i anleggsfasen og fortsatt uheldig fellesføring med Fredrikstad Energinetts anlegg.
Hafslund Nett har valgt å søke om trasé 1 og 2 på bakgrunn av en helhetlig vurdering, der visuell
eksponering og avstand til bebyggelse har vært viktige hensyn.
Fortsatt fellesføring med Fredrikstad Energinetts ledning er teknisk mulig, men vil være begrensende
for driften og kan medføre strømutkoblinger under vedlikehold. I tillegg krever det at Fredrikstad
Energinetts er med og dekker sine kostnader.
Fredrikstad kommune (25. juni 2012) refererer Bystyrets vedtak av 21. juni 2012, som sier at
Fredrikstad kommune primært mener sjøkabel fra Øra til Hvaler må utredes, av hensyn til det unike
kystlandskapet. Subsidiært mener kommunen at sjøkabel fra Øra over til Kråkerøy syd for Alshus,
luftledning videre mot Lunde og derfra i trasé 3 må vurderes. Andre aktuelle ilandføringspunkter for
sjøkabel fra Øra til Kråkerøy bør også utredes nærmere, mener kommunen. Bystyret fremmer samtidig
innsigelse til samtlige omsøkte traseer på Kråkerøy.
Fredrikstad kommune er særlig negativ til trasé 1, som de mener vil båndlegge og forringe verdifulle
områder i nærmest ubebygde områder på Kråkerøy, gi skjæringer i et verdifullt landskap og passere
nær Kråkerøy ungdomsskole. Trasé 2 berører over hele Kråkerøy randsonen av bebyggelse, sier
kommunen. De er også negative til trasé 2 på grunn av nærføring til planlagt og eksisterende
bebyggelse. Enten må trasé 3 justeres unna bebyggelsen eller kables i de mest befolkede områdene ved
Holte-Buskogen og Lunde.
Der det legges jordkabel understreker kommunen at den bør legges så dypt av den ikke kommer i
konflikt med landbruksdrenering. Luftledning må bygges med master og liner som eksponeres minst
mulig, mener Fredrikstad kommune.
Hafslund Nett viser til utredet alternativ med sjøkabel fra Øra til Hvaler og opplyser at det ikke er
utredet andre sjøkabelalternativer. De har søkt om sjøkabel i Kjøkøysundet. Generelt sier Hafslund
Nett at jo kortere sjøkabel, jo dyrere bli kabelen per meter.
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B1.2 Regionale og sentrale myndigheter
Fylkesmannen i Østfold (4. juni 2012) mener at det et klart behov for å etablere en ny
kraftforbindelse mellom Kråkerøy og Asmaløy. Det henvises til Nettmeldingen og presiseres at
anleggsarbeidet må gjøres så skånsomt som mulig i det sårbare terrenget traseene berører.
Kråkerøy
På Kråkerøy er Fylkesmannen opptatt av at det ikke gjøres større inngrep i de natur- og
friluftsområdene som gjenstår. Trasé 1 vil både innbære inngrep i verdifulle natur-, landskaps- og
friluftsområder og gå nær Kråkerøyskjærgården naturreservat og strandsonen. Området er i
kommunens kystsoneplan og arealdel avsatt som hensynssone friluftsliv. Prinsippet om å samle
inngrep oppfylles ikke, og Fylkesmannen fremmer innsigelse til trasé 1.
Da trasé 3 går gjennom tett bebygde boligområder, anbefaler Fylkesmannen trasé 2 av de framlagte
traseene. De gjør imidlertid oppmerksom på en verdifull eikeskog ved Femdal.
Fylkesmannen i Østfold ber om at det vurderes et alternativ fra Kråkerøy transformatorstasjon til
enden av Rødsmyrveien, videre langs dagen kraftledningstrasé østover til Kråkerøyveien og følge
denne langs veiens vestside til Kråkerøy kirke, for igjen å møte trasé 2 og følge denne til Tangen. En
slik trasé vil ta hensyn til skole, turvei og den rike edelløvskogen langs Enhusveien med flere grove
eiketrær.
Videre opplyser Fylkesmannen at det i Fredrikstad gjennomføres en kartlegging av eiker, for å
kartlegge den utvalgte naturtypen «hule eiker», jf. naturmangfoldloven § 53. Det er uklart om noen av
de omsøkte traseene kommer i konflikt med naturtypen, og Fylkesmannen anbefaler at konfliktgraden
klargjøres før konsesjonssøknaden avgjøres. De mener at det også bør tas hensyn til større eiker som
ikke er store nok til å falle inn under den utvalgte naturtypen og store eiker i produktiv skog, og viser
til naturmangfoldloven § 4.
Hvaler
Fra Tangen til Vesterøy, som er innfallsporten til Hvaler og en mulighet til å oppleve
skjærgårdslandskapet fra bil, mener Fylkesmannen det på sikt bør arbeides for å erstatte både regionalog distribusjonsnettet med sjøkabler. Området er i Hvaler kommunes nye kommuneplan gitt
hensynssone landskap og er lett tilgjengelig og mye brukt til friluftsliv.
De nye mastene vil bli et svært synlig inngrep i kystlandskapet og gi ytterligere kollisjonsfare for fugl.
Erfaring med dagens ledninger tilsier at det må påmonteres fugleavvisere for å redusere
kollisjonsrisikoen, men dette vil gjøre ledningen mer synlig og mer negativ for landskapsbildet. De
positive ringvirkningene av landskapsopplevelsen bør vektlegges og ikke skjemmes av nye, store
inngrep, mener Fylkesmannen med henvisning til den europeiske landskapskonvensjonen.
Fylkesmannen viser videre til den nasjonale strandsonepolitikken og Kystsoneplan for Østfold, som
legger føringer for hvordan strandsonen og kystlandskapet skal skjermes mot nye inngrep. Det
fremmes innsigelse til luftledning på strekningen mellom Tangen og Vesterøy. Fylkesmannen mener
at den planlagte sjøkabelen må forlenges helt fram til Vesterøy, og det vil være positivt om
endemastene trekkes noe vekk fra den nære strandlinjen med mindre det gir synlig terrenginngrep i
svaberg. Det bør også stilles vilkår om at det øverste partiet på eksisterende tremaster kappes, slik at
de blir lavere og mindre dominerende og slik bidrar til «restaurering» av kystlandskapet, som omtalt i
Kystsoneplanen for Østfold.
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På strekningen Vesterøy–Asmaløy mener Fylkesmannen trasé 1 er å foretrekke framfor trasé 2, da
sistnevnte gir inngrep på en lengre strekning og i verdifulle skogpartier. Det finnes trolig hønsehauk i
disse skogbiotopene. Trasé 2 ligger også nærmere Ytre Hvaler nasjonalpark. Trasé 1 bør på Vesterøy
justeres ut av de lavereliggende skogområdene og opp i de mer karrige åspartiene hvor det er behov
for mindre skogrydding.
Hafslund Nett vurderer fylkesmannens foreslåtte trasé fra Kråkerøy transformatorstasjon til Tangen
som gjennomførbare, men tar forbehold om at det må nærmere utredes. Det er mye fjell som kan kreve
omfattende sprengning av kabelgrøft og anleggsvei. Kartlegging av større eiketrær vil gjøres gjennom
kontakt med Fredrikstad kommune, bekrefter Hafslund Nett. De opplyser også at det ikke vil bli et 40
meter snauhogd belte i traseen, men skogryddingen vil opprettholde en U-profil med gjenstående lav
trevegetasjon.
Østfold fylkeskommune (6. juni 2012) vurderer trasé 2 som den beste på Kråkerøy, Vesterøy og
Spjærøy, men mener at ledningen bør kables fra traseens nordlige endepunkt til sør for Kråkerøy
ungdomsskole og aller helst forbi Kråkerøy kirke. Dersom luftledning blir valgt forbi kirken er det
viktig å plassere mastene i god avstand til kirken og kirkegården, da Kråkerøy kirke og det
omkringliggende landskapet har høy verneverdi. I tillegg bør traseen justeres for å unngå konflikt med
friluftsområdet og den svært viktige edelløvskogen nord for Enhusveien på Kråkerøy. Med de
foreslåtte justeringene vil trasé 2 i mindre grad enn trasé 1 berøre regionalt og nasjonalt viktige
kulturlandskap og rekreasjonsområder, som Goenvad, Bjørnevågen og Lunderamsa, og gir en samling
av inngrep som følge av delvis parallellføring med fylkesvei 108. Bjørnevågenlia naturreservat er en
del av kulturlandskapet som trasé 1 berører. Trasé 3 bør unngås på grunn av nærføring til bebyggelse,
spesielt med tanke på elektromagnetiske felt.
På Hvaler mener fylkeskommunen at parallellføring med eksisterende distribusjonsnett over
Skjelbusundet er bedre enn å spre ledningene i sundet, slik at trasé 2 også er å foretrekke på Hvaler.
Trasé 3 passerer nær kystmuseet på Hvaler, som ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til
hensynssone for kulturmiljø.
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til den foreslåtte løsningen mellom Bukkholmen og Sildeodden
ut fra landskaps- og rekreasjonshensyn. For reiselivet og profileringen av Hvaler er dette landskapet
viktig å bevare, og to luftledninger vil være svært uheldig på denne strekningen. Kystsoneplanen for
Østfold sier «Kystlandskapet skal i størst mulig grad skjermes mot inngrep som kan forandre dets
karakter. Uberørte områder skal holdes intakte, og all utbygging må underordnes det helhetlige
landskapsbildet». Løsningen vil bryte med denne planen og intensjonen med angitt hensynssone for
landskap i kommuneplanen for Hvaler. På denne bakgrunn mener Østfold fylkeskommune det må
finnes andre løsninger på denne strekningen.
Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner i eksisterende kraftledningstrasé og svært nær
de ulike traséalternativene. Størst innvirkning på kulturminner og kulturmiljøer vil traseene ha på
Kråkerøy, mens hovedutfordringen på Hvaler er å unngå konflikt med det særegne kystlandskapet.
Særlig i eksisterende trasé nord på Kråkerøy er det registrert en rekke steinalderboplasser, noe som
gjør trasé 3 lite egnet i dette området.
Store deler av nettet ble bygget for 30–50 år siden, uten at det ble foretatt arkeologisk registrering.
Med bakgrunn i Riksantikvarens orientering til Statnett om undersøkelsesplikten ved
spenningsoppgraderinger, varsler Fylkeskonservatoren behov for arkeologisk registrering etter
kulturminneloven § 9, også i dagens trasé. Hovedsakelig vil en overflateregistrering være tilstrekkelig,
ev. supplert med prøvestikking eller maskinell søkesjakting. Gjennomføring av registrering på et tidlig
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tidspunkt kan bidra til valg at løsninger med minst mulig negative konsekvenser for automatisk fredete
kulturminner blir valgt. Før et kostnadsoverslag for registreringene kan gis, ber Fylkeskonservatoren
om detaljerte planer, med kart som viser mastepunkter, nye anleggsveier, riggplasser etc.
Hafslund Nett sier at traseen er lagt tilstrekkelig langt unna Kråkerøy ungdomsskolen til at
magnetfeltnivået ligger under 0,4 mikrotesla ved bygningene og sentrale utearealer, jf.
konsesjonssøknaden vedlegg 6. Så langt det er mulig vil Hafslund Nett spare eiketrærne ved
Enhuslia/Sandane.
En sjøkabel mellom Bukkholmen og Sildeodden vil måtte krysse over flere av Fredrikstad EnergiNetts
sjøkabler ut til øyene i vest, noe som vil kunne gi komplikasjoner hvis disse må tas opp for reparasjon.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 4-4 omtaler avstandskrav mellom sjøkabler og at kryssing
bør unngås.
Hafslund Nett opplyser at det etter krav fra Norsk maritimt museum må utføres arkeologiske
undersøkelser på sjøbunnen. Arkeologisk registrering vil også bli bestilt for nye traseer og nye
områder som berøres av nytt anlegg, men også av ferdsel, riving og ombygging av eksisterende nett.
Fiskeridirektoratet region sør (15. juni 2012) opplyser at det ikke utøves fiske med aktive redskaper
som trål i berørte sjøområder, slik at det er lite sannsynlig at en kabel vil hindre utøvelse av fiske. De
ser da bort fra eventuelle restriksjoner i anleggsperioden. Fiskeridirektoratet er beredt til å bidra med
faglige råd når endelig løsning er valgt og tiltaket skal gjennomføres.
Hafslund Nett vil gjennomføre bunnundersøkelser i samarbeid med Sjøfartsmuseet og vil ved behov
rådspørre Fiskeridirektoratet.
Kystverket Sørøst (4. juni 2012) gjør oppmerksom på at tiltaket krever tillatelse etter havne- og
farvannsloven, og søknaden skal behandles av Kystverket Sørøst. De gjør også oppmerksom på at
eksisterende seilingshøyde i Skjelsbusundet, Grønnetkilen og Asmalsundet må opprettholdes. Av
ferdsels- og sikkerhetsmessige årsaker anbefaler Kystverket Sørøst at nye luftspenn over sundene
følger eksisterende traseer. Søknad om luftspenn skal behandles av Kystverket, jf. forskrift av 3.
desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket § 1, bokstav e.
Hafslund Nett opplyser at de vil sende søknad om kryssing av sjøområder med sjøkabel og luftspenn
vil bli sendt så snart endelig trasé og framføringsløsning er valgt.
Norsk Maritimt Museum (7. mai 2012) opplyser at det er registrert ett kjent kulturminne som
sorterer under museets ansvarsområde nær traseene. Det er et skipsvrak fra 1800-tallet som ligger øst
for Bukkholmen, men det berøres ikke direkte av traseen. Det er grunn til å anta at det maritime
kulturlandskapet har eksistert fra Middelalderen, og det kan ikke utelukkes at det finnes automatisk
fredete kulturminner som berøres av traseene. Spesielt i Hvalerområdet er det stort potensial for funn
av maritime kulturminner.
Norsk Maritimt Museum vurderer det slik at en undervannsarkeologisk registrering er nødvendig der
kabelen skal legges i sjø, jf. kulturminneloven § 9. De skisserer en framgangsmåte for undersøkelsene
som dekker større områder på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Ved plassering av master i sjø
mellom holmene, vil det måtte vurderes om registrering av punktene er påkrevd, og museet ber om
detaljopplysninger dersom dette blir aktuelt. Dersom det påvises vernede kulturminner kan det
påregnes begrensning i buken av området, eller det må søkes om Riksantikvaren om dispensasjon.
Dette må avklares før planen kan vedtas, slik at alternative traseer kan vurderes.
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Hafslund Nett vil i henhold til krav fra Norsk Maritimt Museum gjennomføre arkeologisk registrering
under vann der hvor det skal legges sjøkabel, for å avklare forholdet til undersjøiske kulturminner. De
opplyser samtidig at det ikke er aktuelt å plassere master direkte i sjø.
Statens strålevern (29. juni 2012) viser til strålevernforskriften og vurderer at det ikke er nødvendig
med ytterligere utredning eller avbøtende tiltak dersom magnetfeltet i bolig, skole eller barnehage er
under 0,4 mikrotesla.
Hafslund Nett opplyser at byggeforbudsbeltet de har søkt om er til sammen 40 meter, mens Statens
strålevern synes å ha oppfattet at det er 40 meter til hver side. Det er uansett tilstrekkelig til at ingen
boliger eller offentlige bygg kommer innenfor utredningsnivået på 0,4 mikrotesla.
B1.3 Regionale og sentrale interesseorganisasjoner, tekniske instanser
Forsvarsbygg (1. juni 2012) refererer til Luftforsvarets kommentar om at om at traseene bør ha så få
luftfartshindre som mulig. Kraftledningen bør være godt synlig fra luften og krysse mellom øyene der
det allerede går broer. Det betyr at trasé 3 på Hvaler i størst mulig grad ivaretar Luftforsvarets
interesser.
Statens vegvesen region øst (1. juni 2012) har ingen merknader til konsesjonssøknaden.
Fredrikstad EnergiNett AS (6. juni 2012) mener at det per i dag er svært begrensede
reservemuligheter i 18 kV-nettet dersom det blir avbrudd på eksisterende 50 kV ledning. For å ha
fullgod reserve mener Fredrikstad EnergiNett at det bør bygges en 50 (132) kV dobbelkursledning. De
viser til Regjeringens nettmelding og ber om at NVE vurderer om det er samfunnsmessig rasjonelt og
tilfredsstillende at det bygges en ensidig radiell regionalnettsforbindelse uten reserve til en hel
kommune med dette effektbehovet.
Per i dag anser Fredrikstad EnergiNett sin egen 18 kV ledning, som går på felles masterekke med
Hafslund Netts ledning, å være i tilfredsstillende stand og ikke aktuell å skifte ut med det første. Den
eneste aktuelle reinvesteringen de ser for seg er 18 kV-kablene Tangen–Bukkholmen, som er fra 1951
og har et forholdsvis lite tverrsnitt. Kablene brukes imidlertid normalt som reserve. Da Fredrikstad
EnergiNett ikke har noe reinvesteringsbehov, mener de at Hafslund Nett må bekoste tiltakene i 18 kVnettet, herunder de forslagene til avbøtende tiltak som berører distribusjonsnettet.
Det kan være aktuelt for Fredrikstad EnergiNett å overta Hafslund Netts 50 kV trådsett for bruk på 18
kV på strekningen fra Rød sekundærstasjon til Bratte Bakke (ca. 4,8 km). Det vil muliggjøre
oppsplitting av dagens kurs og oppnå redusert nettap, lavere avbruddsrisiko, mulighet for bedre
reserve og økt kapasitet. Dette vil også gi rivebesparelse for Hafslund Nett. Det kan også være aktuelt
å benytte Hafslund Nett øvre trådsett i spennet ved Stokken Marina (0,3 km) dersom det er teknisk
mulig, for å heve spennet og unngå at seilbåter går i det.
Hafslund Nett bekrefter informasjonen i Fredrikstad EnergiNetts høringsuttalelse. Valg av enkeltkurs
begrunner Hafslund Nett med at den vil bli meget solid og driftssikker, med redusert fare for utfall, og
kan forsvares mot merkostnaden med dobbeltkurs.
Statnett SF (27. juni 2012) har ingen vesentlig merknader til tiltaket, men minner om krav i forskrift
om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL), som
det forutsettes at konsesjonær følger. De ber også NVE gjøre Hafslund Nett spesielt oppmerksom på
FoS § 14 og veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) og at Statnett uten ugrunnet opphold
skal informeres om anlegget etter at konsesjon er gitt.
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Hafslund Nett vil søke og informere Statnett iht. forskrift om systemansvar og veileder for
funksjonskrav i kraftsystemet, etter at konsesjon er gitt.
Norges Miljøvernforbund (4. juni 2012) krever at søknaden om luftledning mellom Kråkerøy og
Hvaler avslås og at jord- eller sjøkabel velges, både for å bevare kystlandskapet og for å beskytte folk
mot elektromagnetiske felt. De mener at forvaltningspolicyen bør endres, slik at kabling i større grad
brukes for å bevare naturen, og at det bør være myndighetenes ansvar å sikre folk forsvarlig
strømforsyning uten å ramme friluftsliv, natur og innbyggernes helse.
Miljøvernforbundet sier at luftledning over bebodde områder vil forårsake en rekke helselidelser, som
kreft, hode- og muskelsmerter og søvnforstyrrelser, og forstyrre bienes retningssans, noe vi ennå ikke
kjenner rekkevidden av. Konsekvensene av elektromagnetiske felt er for dårlig utredet i søknaden,
mener de.
Østfoldkysten er allerede preget av store utbyggingsinngrep, og det er derfor viktig å skjerme
gjenværende natur mot skjemmende luftledninger. Dessuten vil et 40 meter bredt ryddebelte gjennom
skog eller myr gi utslipp av karbon til atmosfæren og ha negative virkninger for rødlistede arter i
luftledningstraseene, avslutter Norges Miljøvernforbund.
Hafslund Nett opplyser at det ikke vil etableres et snauhogd trasébelte, men det vil settes igjen
sidevegetasjon i en U-profil. Videre mener de at det ikke er snakk om å grave opp myrer i
luftledningsalternativene, i motsetning til hva som kunne være nødvendig med jordkabel.
B1.4 Lokale lag og foreninger, bedrifter, grunneiere, rettighetshavere og privatpersoner
Aksjonsgruppene «Nei til nye kraftledninger over Kråkerøy» og «Bevar Hvaler» (1. juli 2012)
sier i en felles uttalelse at luftledning ikke er et akseptabelt alternativ, da det vil ødelegge et av de
fineste landskapene og skjærgårdene i Norge. Sjøkabel må velges, men jordkabel i gang- og sykkelsti i
kombinasjon med sjøkabel i Skjelsbusundet og Asmaløysundet kan også godtas. Gruppene mener at
observerte krefttilfeller nær kraftledninger gir grunn til å frykte helsekonsekvensene av luftledning. I
tillegg til hensynet til natur og estetikk mener de dette gir tilstrekkelig grunnlag for å velge sjøkabel til
Hvaler.
Vedlagt uttalelsen og senere ettersendt er underskrifter fra 10 066 beboere og tilfeldige personer som
protesterer mot luftledning gjennom kystlandskapet på Kråkerøy og Hvaler.
Hafslund Nett kommenterer at aksjonsgruppen refererer til de omsøkt mastene som «monstermaster»,
og mener det må bero på en misforståelse om hvilken kraftledningstype og -størrelse det er snakk om.
Siw Bruer (1. juli 2012) sender på vegne av ti personer som har underskrevet på samme protest som
nevnt over.
Laila og Kjell Stenvik (2. juli 2012) melder seg også på underskriftskampanjen for sjøkabel.
Wayne Kelly (3. juli 2012) sender på vegne av flere bidrag til underskriftskampanjen for sjøkabel.
Østfold Unge Høyre (2. juli 2012) protesterer mot luftledning, da det vil skade lokalsamfunnet og
turismen. NVE bør ikke gi konsesjon til noe annet enn sjøkabel.
Fredrikstad
Lunde skole (29. mai 2012) protesterer mot trasé 2 over Kråkerøy. For det første er de bekymret for
konsekvenser av elektromagnetiske felt fra ledningen, med sin 285 elever som daglig bruker området
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som skolevei. De har ikke tillit til at den kapasiteten ledningen bygges for ikke vil bli utnyttet i
framtiden, og heller ikke til de opplysningene som gis om at faren ved elektromagnetiske felt liten. I
tillegg til å gå langs skoleveien, ligger ledningen ganske nær skolen og nær boliger der mange av
skolens elever bor.
Skolen har lært sine elever om det unike kulturlandskapet på Kråkerøy og hvordan de kan bevare sin
egen kulturarv. Det er vanskelig å forklare det som nå planlegges for elevene. Lunde skole mener at
kostnaden med å ødelegge miljø og landskap må tas inn i regnskapet til prosjektet. De mener at
Hafslund er et selskap som har råd til å betale merkostnadene med sjøkabel på hele strekningen det
gjelder, og at kostnader alene ikke kan være avgjørende for hvilken løsning som velges. Alternativt må
jordkabel velges, eller luftledning i dagens trasé som siste mulighet.
Hafslund Nett understreker at framtidig strømforbruk styres av forbrukerne på Hvaler, og det er ingen
prognoser som tilsier at det skal øke vesentlig ut over de verdiene som er lagt til grunn i
magnetfeltberegningene. Det er mange boliger tett inntil trasé 3, og er vanskelig å realisere pga. at det
krever at dagens trasé må gjenbrukes. Det vil under anleggsperioden gi lange perioder med
strømutkobling på Hvaler.
Kråkerøy ungdomsskole og Rødsmyra barneskole (29. juni 2012) sier i en felles uttalelse at
skolene ligger «midt i» trasé 1 på Kråkerøy. De er bekymret for helsekonsekvenser av
elektromagnetiske felt og ønsker at kraftledningen ikke legges nær skoler og opplyser at 700 elever i
alderen 6–16 vil berøres av traseen. De foreslår at ledningen heller legges som sjø- eller jordkabel i
gang- og sykkesti, selv om dette blir dyrere. Både av hensyn til helse, økonomisk langsiktighet,
landskap og dyrket mark mener de kabel vil være en bedre løsning enn luftledning.
Den norske kirke, Fredrikstad kirkelige fellesråd (23. mai 2012) sier at Kråkerøy kirke er oppført
på Riksantikvarens liste over verneverdige kirkebygg, noe som gir sterke begrensninger for hva som
kan gjennomføres på bygget og i omgivelsene. Det vises til Rundskriv T-3/00 fra
Miljøverndepartementet, og fellesrådet mener en kraftledning under 100 meter fra kirken vil redusere
områdets verdi som viktig kulturlandskap med kirken som naturlig midtpunkt. Trasé 2 vil forsterke
barrieren som riksveien utgjør mellom kirken og gravlunden, slik at å samle inngrep vil øke
belastningen for kirken.
Fredrikstad kirkelig fellesråd stiller videre spørsmål om hvorvidt det er plass til kraftledningen mellom
veien og kirkegården, og de hevder at forskrift til gravferdsloven § 7 ikke tillater at kraftledningens
sikringssone ikke kan berøre kirkegårdens areal. Dersom denne sonen er opp mot 40 meter mener de
bestemt at det ikke er plass til ledningen. Vegetasjonen som er etablert mot veien vil også komme i
kraftledningens ryddebelte, og fjerning av denne vil være svært negativt for kirkegården og ytterligere
forsterke barrieren mellom kirke og kirkegård. Fellesrådet protesterer derfor mot at det gis konsesjon
til luftledning etter trasé 2 forbi Kråkerøy kirke.
Hafslund Nett sier at mastene i utgangspunktet kan plasseres inntil tre meter fra veiskulder. Det er kun
direkte strekk over kirkegård som ikke er tillatt iht. forskrift om elektriske forsyningsanlegg, som
krever minst 6,7 meter far nærmeste strømførende line og grensen til kirkegården. Dette kravet mener
Hafslund Nett de kan oppfylle.
Kråkerøy Bedehus Fredheim (4. juni 2012) er bekymret for at kraftledningens trasé 2 vil gi
elektromagnetiske felt og ødelagt naturmiljø som følge av trasérydding i bakkant av Kråkerøy
Bedehus Fredheim. De har dårlig erfaring med trasérydding på Kråkerøy og Hvaler. De mener at
sjøkabel fra Øra til Rød er en bedre løsning, som er verdt merkostnaden for strømkundene.

Side 84

Sammenlignet med utenlandskablene som planlegges mener de en sjøkabel mellom Kråkerøy og
Hvaler bare vil koste en brøkdel.
Hafslund Nett opplyser at det er Fredrikstad EnergiNett som rydder kraftledningstraseene på Hvaler,
og ikke Hafslund Nett, slik som uttalelsen gir inntrykk av.
Holte-Buskogen Velforening (25. juni 2012) har forståelse for behovet for å forbedre
forsyningssituasjonen for Hvaler, men mener at utredningen ikke tar tilstrekkelig hensyn til ulempene
for beboere og frilufts- og rekreasjonsinteressene. Det går heller ikke i tilstrekkelig grad fram at det
foreligger løsninger som kan gi vesentlig redusert ulemper.
Eksisterende trasé går sært tett innpå eksisterende bebyggelse gjennom Holte-Buskogen, og
velforeningen mener at en fem meter forskyvning av traseen, slik konsesjonssøknaden forutsetter, ikke
er mulig. Selv om det skulle være mulig, vil omsøkte trasé 3 både gi uakseptable magnetfelt og
vegetasjonsrydding gjennom det etablerte boligområdet. De ber på denne bakgrunn om at
traséalternativ 3 trekkes fra den videre vurderingen. Samtidig mener de at det er flere grunneiere enn
de som er opplistet i Hafslund Netts oversikt som burde ha vært kontaktet.
Holte-Buskogen Velforening foretrekker at forbindelsen legges som sjøkabel fra Øra til Asmaløy, som
de mener det må være mulig å finne en mindre kostbar løsning på. Selv om løsningen blir dyrere enn
luftledning, mener velforeningen at fordelene med å få sanert luftledningen må vurderes opp mot
denne merkostnaden.
Områdene som luftledningstraseene berører er viktige og mye brukte friluftslivs- og
rekreasjonsområder for et stort antall mennesker fra Fredrikstad kommune og andre deler av landet.
Områdene har store naturverdier og mange registrerte kulturminner. En 40 meter bred korridor i trasé
1 på Kråkerøy vil gi store permanente skadevirkninger for plane- og dyreliv, mener velforeningen, og
nevner de store løvtreskogsområdene sentralt på øya, naturreservatet ved Nygårdsmoa (Gonvad) og
det viktige fornminnet Lunderamsa.
Mellom Bukkholmen og Vesterøy, innfallsporten til Hvaler, vil luftledningen bli en visuell belastning
og endre landskapsbildet i dette viktige området for opplevelsen av Hvaler. Det vises til opprettelsen
av Ytre Hvaler nasjonalpark rett utenfor. På denne strekningen mener velforeningen at sjøkabelen fra
Tangen må forlenges fram til Sildeodden, og at merkostnaden kan forsvares med de reduserte
ulempene sjøkabel vil gi sammenlignet med luftledning.
Dersom sjøkabel fra Øra til Asmaløy ikke lar seg gjennomføre, anbefaler Holte-Buskogen Velforening
at trasé 2 i hovedsak benyttes på Kråkerøy, med følgende endringer:
•

•
•

I stedet for luftledning fra Ulvedalen bør traseen videreføres som jordkabel fram til enden av
Femdalssletta mot Lunde, i samme trasé som kloakkledningen langs Enhuslia og videre på
vestsiden av riksvei 108 over Holtesletta fram til svingen mellom Holtesletta og Femdalssletta
(ved det gamle pukkverket).
Fra enden av Femdalssletta kan ledningen gå som trasé 2 eller 3 fram til Tangen.
Fra Tangen bør det velges sjøkabel fram til Sildeodden.

Dette forslaget mener velforeningen vil ivareta hensynet til natur, frilufts- og rekreasjonsinteresse,
bebyggelse og landskap innenfor akseptable kostnadsrammer og med spart tidsbruk som følge av
mindre lokal motstand.
Hafslund Nett sier at en fem meters sideforskyvning av traseen kun vil være mulig der
sikkerhetsavstanden til bolighus er mulig å opprettholde, og valg av trasé 3 vil derfor gi store
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utfordringer med å unngå lange strømavbrudd. De sier de derfor ikke har søkt om trasé 3, og derfor
ikke har informert de berørte langs denne traseen på samme måte som øvrige berørte grunneiere.
Vegetasjonen vil ikke bli fjernet i sin helhet i 40 metersbeltet, men lavtvoksende vegetasjon vil bli
spart. Hafslund Nett opplyser også at valg av sjøkabel ville sannsynligvis bety at dagens ledning ,å
beholdes som reserve i tilfelle feil på sjøkabelen, som vil gi meget lang reparasjonstid.
Bjølstad Velforening (3. juni 2012) protesterer mot Hafslund Netts planer med følgende begrunnelse:
1. De mener det er usikkerhet rundt faren helseeffekter som følge av elektromagnetiske felt fra
kraftledninger, og at det skaper frykt og redusert livskvalitet å måtte bo i nærheten av
kraftledningen.
2. Kraftledningen vil gi visuell forringelse av naturopplevelse og landskap, som er en verdi som
ikke kan måles i penger. I den sammenhengen mener velforeningen av merkostnaden for
sjøkabel fordelt på innbyggerne i området over kabelens levetid er lav.
3. Velforeningen mener at Hafslund Nett som selskap har god nok økonomi til å kunne
finansiere en sjøkabelløsning selv, da denne kostnaden er liten sett i lys av Hafslund Netts
driftsresultat.
4. En luftledning vil redusere betydningen av Hvaler som turistområde med flott natur.
5. Forutsetningen om at utbyggingen skal være både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk
lønnsom tar ikke høyde for de menneskelige og immaterielle faktorene
Bjølstad Velforening ber om at det brukes mer tid til å vurdere, kartlegge og prosjektere sjøkabel der
det er mulig, med sikte på å finne en rimeligere løsning enn den som er vurdert i søknaden.
Sjøkabelalternativet fra Øra til Hvaler mener de er for overfladisk behandlet i søknaden.
Hafslund Nett kommenterer at Hafslundkonsernets resultater som det refereres til i uttalelsen, også
inkluderer produksjon, fjernvarme og strømsalg, og er ikke relevant å sammenligne mot et enkelt
prosjekt i ett av selskapene. Videre opplyser de at det isolert sett ikke er behov for å øke spenningen til
132 kV mot Hvaler, men spenningshevingen henger sammen med planene for det øvrige regionalnettet
rundt Fredrikstad. Det er større usikkerhet rundt kostnadene for å etablere sjøkabel enn luftledning.
Det vil dessuten måtte etableres reservekabler for å redusere utfallstiden ved strømbrudd, og det kan
ikke forventes at det blir billigere enn beregnet.
Sameiet Holmelia v/styret (26. juni 2012) protesterer mot luftledningen og krever at det blir lagt
sjøkabel utenfor Kråkerøy. Dette begrunner de med:
•

Risiko for alvorlige sykdommer som følge av elektromagnetiske felt fra kraftledningen.
De stiller spørsmål ved kriteriene for Statens stråleverns fastsatte grenseverdi, som de
mener ikke tar høyde for den kraftige økningen i mobiltelefoner, bærbare PCer og alle
andre elektriske apparater vi omgir oss med. Dette mener de det forskes for lite på i
Norge, og de slår samtidig fast at elektromagnetiske felt fører til frykt for sykdommer
hos beboerne.

•

Reduserte boligverdier som følge av frykt for alvorlige sykdommer forårsaket av
elektromagnetiske felt.
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Dersom dette skulle vise seg å skje som følge av ledningen, vil boligeierne vurdere å
forene seg i et felles erstatningssøksmål mot Hafslund Nett. De viser til en tilsvarende
sak i USA, der boligeiere fikk utbetalt høye erstatningsbeløp pga. redusert boligverdi.
•

Fugledød som følge av nærkontakt med kraftledninger

•

Negative estetiske virkninger med enda en kraftledning i tillegg til de eksisterende på
Kråkerøy

Lunde barnehage (19. juni 2012) planlegger utvidelse og mener at en luftledning over eller ved siden
av barnehagen vil bety «kroken på døra» for barnehagen, pga. foreldrenes frykt for elektromagnetiske
felt. Det er traséalternativ 2 som berører barnehagen, og dersom denne traseen allikevel blir valgt,
håper de at ledningen kan justeres utenom barnehagen, for eksempel ved å legge traseen over i trasé 1
fra Lunde mot Tangen. Da vil også Blomsterøya barnehage og Lunde skole unngå å bli berørt. I tillegg
unngår traseen å berøre et område med rødlistede plantearter ved Lunde, og traseen medfører ingen
store ulemper for dyrkbar mark. Vedlagt uttalelsen er deres traséomlegging tegnet inn på kart.

Hafslund Nett vurderer kombinasjonen som foreslås av Lunde barnehage som mulig, men den er ikke
omsøkt. Det er uheldig med så mange skarpe vinkler tett på hverandre, da vinkelmastene er kraftigere
og kraftledningstraseen vil framstå som mer uryddig i landskapet. Lunde barnehage ligger på østsiden
av Kråkerøyveien, og traséalternativ 2 på vestsiden, ca. 14 meter fra barnehagen og tilhørende
utearealer. Magnetfeltet vil være under utredningsnivået på 0,4 mikrotesla.
Kråkerøy Bondelag (1. juli 2012) viser til brev til Hafslund Nett 28. november 2011 og til
Fylkesmannen 7. november 2011, som de ber om at det tas hensyn til. De innleder med å opplyse om
at flere berørte grunneiere ikke ble varslet om søknaden av Hafslund Nett. Av hensyn til
kulturlandskapet og innbyggernes bekymring for elektromagnetiske felt mener bondelaget at sjø- eller
jordkabel velges i stedet for luftledning.
Hafslund Nett opplyser at den nye ledningen vil isoleres for 132 kV, men vil driftes på dagens
spenningsnivå inntil oppgraderingen av det øvrige regionalnettet rundt Fredrikstad er ferdig. Framtidig
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spenningsheving vil gi magnetfelt som reduseres proporsjonalt med spenningshevingen ved samme
effektuttak. For øvrig beklager Hafslund Nett at flere berørte grunneiere ikke er varslet, og kan ikke
forklare hvorfor ikke alle har mottatt informasjonen som de sendte til alle beboere på Kråkerøy og
Hvaler.
Beboere på boligområdet Holte Buskogen (28. juni 2012), som ligger i eksisterende trasé og vil bli
direkte berørt av trasé 3 på Kråkerøy, slutter seg til Hafslund Netts nedprioritering av dette
alternativet. De ser for seg at ledningen kan gi helseskade i form av hyppigere krefttilfeller, psykisk
belastning eller angst for helseskade, personulykker ved at barn klatrer i mastene eller som følge av
skade på master og liner ved uvær/naturskade. Kraftledningen vil også ligge så høyt at mastene blir
synlige fra innseilingen til Oslofjorden og markere seg i landskapet. I tillegg vil de ligge så høyt at det
gjør den sårbare for skade. Videre vil kraftledningen gi tapt eiendomsverdi i boligområdet. Beboerne
mener derfor at sjøkabel fra Øra til Rød er eneste riktige alternativ.
Hans Arne Reinhoff (8. mai 2012) bor på Søndre Holme og berøres av dagens kraftledning. Han er
derfor glad for at det planlegges alternative traseer og håper at trasé 1 blir valgt, da trasé 2 vil kunne
komme i konflikt med framtidige boliger langs riksvei 110.
Birgit F. Hauger (14. mai 2012) støtter Hafslund Netts omsøkte traséalternativ 1 eller 2, som i mindre
grad berører boligområder enn dagens ledning. Hun er bekymret for sammenhengen mellom
kraftledninger og krefttilfeller. Pga. samlokalisering med vei, anser hun trasé 2 som den som gir minst
ulemper.
I en tilleggsuttalelse (5. juni 2012) mener Hauger det er mest hensiktsmessig at kraftledningen legges
som sjø- eller jordkabel, for å spare menneskene for helseplager fra elektromagnetiske felt og
samfunnet for kostnader med slike helseplager. Alle Hafslund Netts omsøkte luftledningstraseene vil
ramme mennesker og ungdomsskolen på Kråkerøy, noe som ikke kan aksepteres, mener Hauger. Hun
tilføyer at luftledningen også vil forringe området som naturperle.
Wenche Levnang Johansen og Finn Roar Johansen (20. mai 2012)
ønsker nærmere utredning av sjøkabel fra Øra. Alternativt bør
ilandføringspunktet for den omsøkte sjøkabelen flyttes vestover og inn
i en bukt hvor folk ikke ferdes på land eller i vannet, da Tangen er et
hyppig brukt frilufts- og rekreasjonsområde for folk fra hele
Fredrikstad. Deres forslag er vist på kart vedlagt uttalelsen.
Hafslund Nett kommenterer at justeringsforslaget ikke er utredet pga.
fellesføringen med 18 kV-ledningen. Selv om den nye ledningen legges om vil 18 kV-ledningen bestå,
og det vil gi to adskilte luftledningstraseer ned mot Tangen, noe Hafslund Nett mener ikke er like
gunstig. Bukta er også smal og vil måtte sikres med «ankring forbudt» i sin helhet, samtidig som
kabeltraseen blir 300 meter lengre.
Magnus Svensen (21. mai 2012) mener at det må gjennomføres en fullstendig utredning av kostnaden
med å legge kraftledningen som jordkabel i tilknytning til vei på Kråkerøy. Traséalternativ 1 på
Kråkerøy vil ha negative virkninger for hytter og miljø. Alternativ 2 vil ha meget negative virkninger
for miljøet og beboerne langs Kråkerøyveien, og kan i tillegg forstyrre trafikksikkerheten langs veien.
Her vil det være bedre å legge jordkabel i dyrket mark langs hovedveien. Traséalternativ 3 vil har
meget store negative virkninger for eksisterende bebyggelse og miljø og redusere verdien av området
betydelig. Svensen mener det er sannsynlig at de økonomiske tapene for miljø og bebyggelse vil være
høyere enn merkostnaden med jordkabel. Han viser til kostnadsberegninger i Hafslund Netts søknad
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om ny 132 kV kraftledning Halden–Kjølen og anslår at jordkabel i dyrket mark på Kråkerøy vil koste
ca. 17 mill. kr. Denne investeringen vil kunne tjenes inn på få år ved en økning i nettleien.
Hafslund Nett sier at kostnadseksemplet Svensen viser til gjelder en ikke omsøkt kabeltrasé ut fra
Halden transformatorstasjon, og det tilsvarer utredet kabelalternativ fra Øra til Hvaler. Det stemmer at
jordkabel er billigere enn sjøkabel, men ulike kabelanlegg er vanskelig å sammenligne pga. stedlige
forhold som jordsmonn, kryssing av infrastruktur, teknisk løsning osv. Til Hvaler er det nødvendig å
legge en ekstra kabelfase for å sikre rask gjenoppretting av strømforsyningen ved kabelfeil.
Videre opplyser Hafslund nett at dagens 18 kV nett ikke vil bli fjernet selv om den nye kraftledningen
legges om i en annen trasé.
Roger Søråsdekkan (21. mai 2012), oppsitter i Holmelia 17 på Kråkerøy, protesterer på utredningen
og traséforslagene over Kråkerøy. Trasé 1 er planlagt gjennom en urørt del av vestre Kråkerøy, hvor
Fredrikstad kommune har innført byggeforbud, og som er viktige turområder for Kråkerøy og
Fredrikstads befolkning. Trasé 2 langs riksveien berører jordbruksareal. Med tanke på fare for
helsevirkninger fra elektromagnetiske felt, framtidig utbygging og tomteverdi, bør kraftledningen
bygges som sjøkabel, mener Søråsdekkan.
Lasse Delås (23. mai 2012) foreslår to alternativer til omsøkte trasé fra Tangen til Bukkholmen, av
hensyn til to familiehytter på Bukkholmen som har ledninger midt i siktlinjen mot sørvest i dag:
1. Krysse Hvalerveien umiddelbart etter at den
kommer på land, slik at den går på baksiden
nord for hyttene på holmen.
2. Føre kabelen ca. 200 meter lenger under vann,
slik at den kommer opp sør for hyttene.
Forslagene er vist på kartet.
Han sier at han de senere årene har vært sterkt
plaget av summing og lyd fra transformatorene og
ønsker ikke flere støykilder. Delås opplyser
samtidig om at det er funnet flere døde svaner i
området rundt deres hytte, der fugletrekkene går.
Ved å gå for forslag nr. 2 vil problemet for trekkende fugl i alle fall ikke øke, mener han.
Hafslund Nett opplyser at Fredrikstad Nett eier distribusjonsnettet og transformatorer i området.
Summing fra disse kan oppstå i fuktig vær, men normalt vil ikke den nye ledningen skape slik
summing. For øvrig mener Hafslund Nett at de foreslåtte alternativene synes gjennomførbare, men det
må utredes nærmere.
Britta og Leif Holte (23. mai 2012) er enig i at strømforsyning til Hvaler må styrkes, men er skuffet
over traséforslagene. De foretrekker traséalternativ 3, men ønsker aller helst sjøkabel fra Øra til
Asmaløy, da de mener luftledning er negativt for både helse, miljø og natur. Trasé 1 og 2 berører
områder hvor inngrep ikke tillates, går nær et fredet fugleområde og vil bryte fugletrekket fra Goenvad
til Øra naturreservat.
Hafslund Nett viser til at Fylkesmannen i Østfold har uttalt seg.
Dag Ivar Brekke (27. mai 2012) savner en samlet illustrasjon i søknaden over ledninger som vil rives
som følge av Hafslund Netts foretrukne traséalternativ. Han er spesielt interessert i ledningen på
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strekningen fra Kråkerøy ungdomsskole til Kråkerøy kirke, da han ikke kjenner dens rolle i nettet.
Dersom denne ledningen fjernes, ville det forbedre miljøet i området. Han oppfordrer til å fjerne flest
mulig av de gamle ledningene.
Hafslund Nett opplyser at dagens ledningstrasé over Kråkerøy vil fjernes dersom trasé 1 eller 2
velges, med unntak av de siste 300 meterne før Tangen, der ledningen henger på samme masterekke
som 18 kV-ledningen. De øvrige ledningene på Kråkerøy tilhører Fredrikstad Nett og berøres ikke av
at det bygges ny ledning.
Anne Christine Klingvall (30. mai 2012) viser i sin uttalelse til en kronikk i Fredrikstad Blad, som
omhandler magnetfelt fra kraftledninger. Hun er bekymret for mulige helsevirkninger på grunn av en
mulig kraftledning nær sin families bolig, Lunde barneskole, Lunde barnehage og Kråkerøy
ungdomsskole. Det vises til forskning fra andre land som peker på økt forekomst av kreft ved
kraftledninger, og til at det internasjonale instituttet for kreftforskning anbefaler avstand til
kraftledninger for å redusere krefthyppigheten. Det vises til Årumområdet i Fredrikstad, der det er
registrert mange krefttilfeller ved en tilsvarende kraftledning. I det tilfelle hun ønsker å flytte fra
boligen sin, er hun redd for at hun vil tape penger ved salg på grunn av ledningen. Hun ønsker at
ledningen legges i sjøen og at økonomiske hensyn må vike for hensynet til folks helse.
Hafslund Nett kjenner ikke til at foreligger forskningsresultater som påviser direkte sammenheng
mellom krefttilfeller og magnetisk feltstyrke, men forholder seg til Statens stråleverns anbefalinger.
Ulf Andersen (5. juni 2012) er eier av gnr./bnr. 425/33 i Fredrikstad og sier at trasé 1 og 2 berører
hans eiendom. Eiendommen ligger i LNF-område og har verdi som naturområder for befolkningen.
Trasé 2 vil i størst grad begrense bruksverdien. Dersom trasé 1 velges, ber han om at traseene legges
så nær veien som mulig. Andersen anbefaler at dagens trasé benyttes.
Hafslund Nett bekrefter at traseen kan trekkes ned mot veien. Begrunnelsen for å trekke den opp i
skråningen vil eventuelt være for å skape en vegetasjonsskjerm mellom veien og kraftledningstraseen.
Erik Andreassen og Ingrid Femdal (25. juni 2012), eiere av gnr./bnr.
432/44 i Fredrikstad, er bekymret for helsefaren som følge av
elektromagnetiske felt fra kraftledningen. Der ber om at det legges sjøkabel
fra Øra til Rød, alternativ at det legges jordkabel der det er teknisk mulig.
Dersom kabling ikke velges, foretrekker de trasé 2 eller 3, sistnevnte fordi
ledningen allerede går i denne traseen. Trasé 1 vil gå gjennom et åpent
landskap og mye brukt turterreng, og kulturminner berøres også av traseen,
mener de. Denne traseen vil ligge mindre enn 35 meter fra husveggen deres,
og dersom den velges ber de om at den eventuelt justeres mot fjellryggen på
vestsiden av jordet, som vist på vedlagt kart.
Hafslund Nett opplyser at magnetfeltstyrken reduseres til nesten en tredjedel når spenningen heves
uten at strømforbruket økes. Ny kraftforsyning til Hvaler kunne ha klart seg med 47 kV spenning, med
den kapasiteten det er behov for, men det ville ha gitt plassproblemer i Kråkerøy transformatorstasjon
når stasjonen senere skal bygges ut til 132 kV. Valg av trasé 3 ville ha gitt lange perioder med
strømutkobling på Hvaler, og Hafslund Nett ønsker derfor ikke dette alternativet. Videre opplyser de
at 35 meters avstand er tilstrekkelig med god margin for å unngå magnetfelt over utredningsnivået.
Den foreslåtte justeringen vurderes som gjennomførbar, men den er ikke nærmere utredet.
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Petter N. Andersen (27. juni 2012) skriver på vegne av advokat Harald
Sundby, som representerer Sameie Bjølstad og Smertu, gnr./bnr. 422/1 på
Kråkerøy. Han arbeider med å etablere boligtomt på sameiets grunn, og han
mener at trasé 3 kan være i konflikt med utbyggingen. Grunneier arbeider
også med utvikling av et større boligfelt som vil komme i konflikt med
traseen der den legges rundt eksisterende boligområde.
Dersom trasé 1 eller 2 ikke velges, ønsker grunneier en trasé utenom
eksisterende bebyggelse eller en justering av dagens trasé over eiendommen
der boligen er planlagt.
Andersen foreslår en justering som vist med oransje stiplet strek på vedlagte
kart, som både tar hensyn til det planlagte bolighuset og det foreslåtte
boligfeltet. Begge planområdene er skravert på kartet.
Hafslund Nett beklager først at tekstboksen for «Eksisterende trasé» og «Alternativ 3» har fått
motsatte farger på kartet. Dersom trasé 3 skal velges, vil Hafslund Nett måtte vurdere en traséjustering
som foreslått av Andersen.
Jan Ove Brekke og Maria Granli-Brekke (3.juni 2012) sier de kort tid etter overtakelse av en
boligeiendom i Goenveien 5 (gnr./bnr. 432/65) 4. mai 2012 ble informert om Hafslund Netts planer
om trasé 1 tett inntil eiendommen. De mener at Hafslund Netts rutiner for informasjon er for dårlige,
da ingen kjente til planene da familien kjøpte eiendommen. En kraftledning så nær eiendommen har
innvirkning på eiendommens verdi, attraktivitet og familiens ønske om å bo der med sine to barn. De
ber derfor om at saken utsettes, slik at det kan gis bedre informasjon og muligheter for alle parter til å
bli hørt.
Luftledningsalternativ 1 går gjennom LNF-område og i nærheten av Goenvad naturreservat med rikt
dyre- og fugleliv. Luftledningsalternativene berører også områder med skoler, barnehager, bolighus og
sykkelstier. Familien Brekke mener derfor at sjøkabel bør velges, og at merkostnaden kan forsvares
med fordelene som vinnes. Fordeler med sjøkabel er rimeligere vedlikehold, lengre levetid, mindre
arealbeslag og ingen frykt hos lokalbefolkningen, mener de.
Dersom sjøkabel ikke er et aktuelt alternativ mener de at trasé 2 vil være det beste valget på Kråkerøy,
da dette vil ha minst innvirkning på
LNF-områder og bolighus og i tråd med
prinsippet om å samle
infrastrukturinngrep.
Hvis trasé 1 allikevel skulle bli valgt,
foreslår Brekke at traseen justeres for å
øke avstanden til bolighuset og
lekeområdet på utsiden, spesielt med
tanke på familiens to barn og frykten for
magnetfelt. Forslaget er vist med rød
strek på kartet. De opplyser at han i
samtale med Hafslund Nett fikk inntrykk
av at det var interessant å vurdere en slik
trasé. Justeringen vil ikke medføre at traseen kommer nærmere andre permanente bosteder.

Side 91

Hafslund Nett opplyser at Goenveien 5, Kråkerøy ikke er direkte berørt av trasé 1, og derfor ikke
direkte tilskrevet ut over informasjonsbrosjyren som alle har fått. De opplyser at det er ca. 45 meter fra
senterlinjen til tomtegrensen.
Hafslund Nett kommenterer at sjøkabel er vanskeligere tilgjengelig og krevende å vedlikeholde, mens
å lokalisere og utbedre feil på luftledning tar forholdsvis kort tid. Levetiden til sjøkabelanlegg er
vanskelig å fastslå, men med dagens teknologi forventes levetiden for sjøkabel å være vesentlig
kortere enn for luftledninger, blant annet pga. belastningen fra omgivelsene. Det vil heller ikke være
mulig å gjennomføre teknisk oppgradering av et sjøkabelanlegg etter installasjon.
Den foreslåtte traséjusteringen er mulig ved å legge inn vinkelpunkter, og Hafslund Nett avventer
eventuelle utredningskrav fra NVE for et slik tiltak.
Trond Berg (4. juni 2012) mener Hafslund Nett ved bygging av ny ledning må fjerne eksisterende
luftledning tett ved boligområdet fra Sofus Sørensens vei 20 og sørover, uavhengig av hvilken trasé
som velges. Han begrunner dette med at det ikke vil være mulig med noen sideforskyvning ved dagens
trasé, fordi den da vil måtte passere over en lekeplass.
Ole Haabeth (4.juni 2012), grunneier på Kråkerøy, mener primært at kraftledningen bør legges som
sjøkabel utenom Kråkerøy, for eksempel som skissert i søknaden fra Øra til Hvaler. Det vil skåne
verdifulle rekreasjonsområder og eliminere konflikt med eksisterende og framtidige boligområder.
Kabelen bør gjøres i forbindelse med Kystverkets utvidelse av farledene til Borg Havn.
Traséalternativ 3, fra eksisterende trasé, via Tyristien og Veidebakken og ned mot
Ulvedalen/Enhusveien vil gå gjennom et planlagt boligområde ved Veidebakken og et område hvor
det er registrert fire automatisk fredete kulturminner (Askeladden id. 146681-82 og 155103-4). Trasé 3
berører også det framtidige utbyggingsområdet B308, der den foreslås omlagt i ny trasé.
Trasé 1 og 2 fra krysset Veidebakken/Enhusveien går delvis gjennom et fredet landskapsområde
(bygdeborgen på Rød), et verdifullt rekreasjonsområde (kyst og Nordsjøsti) og et område som brukes
hyppig av barn og unge. Kraftledningen vil forringe områdets kvalitet og være i konflikt med
kulturminneloven. Eneste akseptable alternativ er derfor jordkabel fram til fylkesvei 451.
Hafslund Nett sier at kulturminner vil bli tatt hensyn til i henhold til gjeldende lovverk.
Øistein Lund (4. juni 2012) mener at luftledning er uaktuelt, fordi det vil ødelegge en av de fineste
landskapsområdene og skjærgårdene i Norge. Kraftledningen må bygges som sjøkabel. Han er i tillegg
til bekymret for kreftfaren ved elektromagnetiske felt.
Ellinor Ørbech (25. juni 2012) er negativ til alle luftledningstraseene og ber om en skikkelig
vurdering av sjøkabel hele veien. Hun stiller samtidig spørsmål ved behovet for ledningen.
Hafslund Nett mener at sjøkabel fra Øra til Hvaler er grundig utredet. Dagens nett til Hvaler er
gammelt og lite driftssikkert, og Hafslund Nett viser til konsesjonssøknaden for ytterligere
begrunnelse for ledningen.
Jon Bendik Røed (27. juni 2012) foretrekker trasé 1 dersom sjøkabel ikke lar seg realisere, da trasé
får virkninger for færrest mennesker. Trasé 2 vil blant annet gå tvers over Lunde barnehage og
medføre frykt for helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Dersom det viser seg at bolig- og
eiendomsverdiene på Kråkerøy synker som følge av kraftledningen, vil det være naturlig at eierne går
sammen om et felles erstatningssøksmål. Røed viser til at Hvaler er en av få kommuner i Norge der
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det testes ut systemer og teknologi som kan forhindre bygging av kraftledninger. Han mener derfor at
sjøkabel bør velges, da det er forbrukernes ønske og forbrukerne som også skal finansiere det.
Jørn Christen Johnsen (28. juni 2012), Jens Johnsen (28. juni 2012) og Liv Nigardsøy (1. juli
2012) er i separate, likelydende uttalelser negativ til alle traséalternativene slik de foreligger i
søknaden, da de vil utgjøre dramatiske inngrep i naturen på Kråkerøy og Hvaler og endre opplevelsen
av området.
På Kråkerøy vil trasé 1 gå gjennom den mest urørte naturen, passere Lunderamsa og Goenvad
naturreservat og være godt synlig over store områder. Trasé 2 følger hovedferdselsåren på Kråkerøy
med bebyggelse tett inntil, og blir dermed svært synlig. Trasé 3 krysser flere tett befolkede områder
(Holte/Buskogen og nytt boligfelt på Lunde) og vil også bli godt synlig. På Hvaler vil nye
luftledninger bli svært synlige både fra land og fra sjøen.
De krever at ledningen legges som sjø- eller jordkabel, og at merkostnaden forsvares med at det unike
kystlandskapet bevares.
Rolf Erik Løkkevik (30. juni 2012) mener at strømforsyningen må styrkes på en måte som tar hensyn
til folks miljø og tilpasses naturen, noe luftledning ikke gjør. Han krever derfor sjø- eller jordkabel.
Håvard Næss (1. juli 2012) mener at løsningene som Hafslund Nett foreslår i søknaden kun tar
hensyn til naturmangfold og i liten grad beboere og lokalsamfunn. Han mener søknaden inneholder
feil i beskrivelsen av at traseene unngår de viktigste bebygde områdene på Kråkerøy, da den både går
over eksisterende boliger ved Femdal og over et boligområde og en barnehage ved Lunde. Barnehagen
er ikke engang nevnt i søknaden, framholder han. Videre stiller han
spørsmål ved prioriteringene når det i traséplanleggingen tas mer
hensyn til enkeltstående bygninger, fortidsminner og hule eiker enn til
boliger og barnehager, til tross for den mulige risikoen
elektromagnetiske felt kan påføre beboerne.
Næss mener at Kråkerøy og Hvaler har kvaliteter som tilsier at kabling
bør velges for å skåne dyreliv og kulturlandskap, noe han mener
Kystsoneplanen for Østfold og Rikspolitiske retningslinjer for
Oslofjorden støtter. Dersom sjø- eller jordkabel ikke velges, mener
han trasé 1 over Kråkerøy gir minst negative virkninger for boliger.
Som siste alternativ foreslår han å justere trasé 2 over på vestsiden av
riksvei 108 ved Femdal og gå over til trasé 1 ved Femdal vest, som tar
hensyn til både boliger og barnehage ved Femdal og Lunde, rikt
dyreliv i skogsområdet mellom Femdal og Lunde eikeskog og
fortidsminner. Forslaget er vist som heltrukket rød strek på kartet.
Hafslund Nett opplyser at sammenlignet med dagens trasé, vil både trasé 1 og 2 føre til at betydelig
færre boliger blir eksponert for luftledningen. Barnehagen på Lunde vil ikke få magnetfelt over 0,4
mikrotesla (utredningsnivået), og avstanden oppfyller avstandskrav i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg. Hafslund Nett mener derfor de ikke har feilinformert eller holdt tilbake informasjon
i konsesjonssøknaden. For øvrig mener de den foreslåtte kombinasjonen av trasé 1 og 2 kan være
mulig, men er ikke nærmere utredet.

Side 93

Lars Røed (1. juli 2012) påpeker først at Lunde barnehage blir direkte
berørt av omsøkt trasé og at det på den andre siden av veien er en
gammel fredet skolestue. Ved Kråkerøy kirke vil trasé 2 berøre
kulturmiljøet og langs Kråkerøyveien vil traseen rasere
kulturlandskapet, mener han. Av hensyn til bebyggelse og mulige
helsevirkninger fra elektromagnetiske felt ber han om at sjø- eller
jordkabel velges, eller at ledningen legges uten boligområder. Han
foreslår en trasé som ikke rammer barnehage og bekymrede naboer.
Hafslund Nett sier at Lunde barnehage ligger på østsiden av
Kråkeøyveien. Trasé 2 er justert og plassert på vestsiden av veien i ca. 14 meters avstand til utearealer
og bygning. Barnehagen blir ikke direkte berørt, og magnetfeltet vil være under 0,4 mikrotesla.
Forslaget om å kombinere trasé 1 og 2 virker gjennomførbart, men det er ikke utredet.
Torhild Henriksen (1. juli 2012) opplyser at senere bebyggelse på deres eiendom, gnr./bnr. 434/4, vil
bli hindret av kraftledningen, i tillegg til at naturområder blir ødelagt. Hun ber derfor om at kabler i rør
velges.
Mariann Hovda (1. juli 2012) ønsker primært sjøkabel, alternativt at traseen legges i god avstand til
bolighus.
Trude og Karl-Richard Spitz (1. juli 2012) sier at de har en av dagens master på sin eiendom og
stiller seg undrende til at de ikke har fått informasjon om utbyggingen. De mener trasé 3 vil rasere
lokalsamfunnet og skape frykt for konsekvenser i framtiden, både med hensyn til helsevirkninger og
verditap for eiendommen. I stedet for trasé 3 mener de det bør utarbeides et alternativ med jordkabel i
trasé 2 fram til Tangen, eller aller helst sjøkabel.
Hafslund Nett presiserer at dagens kraftledning ble etablert gjennom området Buskogen lenge før
området ble bebygget, slik at en måtte påregne at det var nødvendig med tiltak på kraftledningen før
eller senere. Det ble sendt informasjonsbrosjyre til samtlige beboere på Kråkerøy og Hvaler, også til
Buskogen 86. Hafslund Nett kan ikke forklare hvorfor ikke alle mottok brosjyren, men beklager at
dette skjedde.
David Tehrani (1. juli 2012) viser til at trasé 1 og 3 planlegges gjennom boligområder og sårbare
miljø og ber om at sjøkabel velges.
Lene Larsen (1. juli 2012) er som småbarnsmor engstelig for elektromagnetiske felt fra
kraftledningen som planlegges forbi barnehager, barne- og ungdomsskoler. Hun ønsker sjøkabel.
Tormod Torp (28. juni 2012) er beboer langs hovedveien på Kråkerøy mot Hvaler og mener det ikke
kan tillates å gjøre et slikt inngrep i det vakre kystlandskapet, hvor store områder er unntatt fra
utbygging av hensyn til naturlandskapet. Kraftledningen vil ha virkning for liv og helse for mennesker
som bor langs traseen. Han viser til at det i Sverige er vedtatt at framtidige kraftledninger skal kables.
Sjøkabel er derfor det eneste rette alternativet, mener Torp.
Wayne Kelly og Gry Jakobsen (uttalelse mottatt 2. juli 2012) protesterer mot den planlagte
luftledningen og opplyser at deres bolig, Kråkerøyveien 239, ligger rett i traséalternativ 2 over
Kråkerøy. Deres hus er allerede klemt mellom riksveien og eksisterende kraftledning, og de er svært
bekymret for at trasé 2 blir valgt. Videre er de bekymret for at trasé 2 går svært nær Lunde barneskole,
der deres barn og barnas venner går. Ungdomsskolen barna senere vil gå på ligger også rett ved trasé
2. Barnehagen ved siden av Lunde barneskole vil ifølge trasékartet ligge rett under trasé 2, tilføyer de.
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De er bekymret for sine barns helse og velferd dersom de må leve rett ved eller under en
høyspentledning døgnet rundt. På denne bakgrunn krever de at en sjøkabelløsning velges.
Selv om sjøkabel blir mer kostbart på kort sikt vil det på lengre sikt bety besparelser, mindre
bekymring og et bedre samfunn. Dersom utbygger tar feil om helserisikoen ved kraftledninger vil
prisen bli svært høy, og en sjøkabel fjerner en slik risiko, sammen med bekymringen for dette. Ingen
kan garantere at kraftledningen ikke har alvorlige helsevirkninger, spesielt for barn, mener Kelly og
Jakobsen. Ved enhver tvil om mulige helsevirkninger må NVE pålegge det som er best for samfunnet,
og det er sjøkabel mener de.
Sjøkabel vil også forhindre at verdifulle skogsområder går tapt og får redusert verdi som følge av en
luftledningstrasé. Områdene på Kråkerøy har stor verdi for turisme, friluftsliv og naturmangfold, og
tap som følge av den planlagte naturødeleggelsen kan ikke tallfestes, mener Kelly og Jakobsen. De
mener derfor at merkostnaden med sjøkabel kan forsvares med de reduserte ødeleggelsene.
Dersom sjøkabelalternativet forkastes, ber Kelly og Jakobsen om at jordkabel velges, selv om dette
ikke fjerner frykten for negative helsevirkninger og terrenginngrep. De visuelle virkningene blir
allikevel betydelig mindre, og kostnadsforskjellen blir også mindre, mener de. Hvis utfallet allikevel
skulle bli luftledning, ber Wayne Kelly og Gry Jakobsen om at traseen ikke legges på bakketoppen rett
ovenfor huset deres og viser til kartvedlegg der de har påpekt problemområder og rangert
alternativene. De mener at et område på baksiden av huset deres, hvor det nylig er ryddet en mengde
skog, egner seg bedre, da det både vil øke kraftledningens avstand til hus, gjøre den mindre synlig enn
der den er planlagt og gi mindre skogrydding. Deres forslag innebærer at luftledningen krysser fra
trasé 2 til trasé 1 nord for deres hus.
Hafslund Nett sier det er interessant å vurdere om en kombinasjon av trasé 1 og 2 kan gi en bedre
totalløsning.
Christian T. Nygaard (29. juni 2012) stiller spørsmål ved om det er behov for nye kraftledninger.
Han mener det kan forventes en svak befolkningsøkning på Hvaler, men at det ikke nødvendigvis
krever mer strøm pga. strenge byggeforskrifter som krever hus med lavere energibruk. Samtidig mener
han sol- og vindkraft kan gi lokal kraftproduksjon, og at installering av «smart strøm»-systemer vil
redusere toppbelastningen på kraftnettet, slik at større overføringskapasitet ikke blir nødvendig.
Nygaard mener Hafslund Netts analyser er utdaterte og ikke tar høyder for ny teknologi. Det bør
derfor ikke gis konsesjon til kraftledningen.
Videre peker Nygaard på at sjø- og jordkabel er de beste alternativene, men også de dyreste. Da
Hafslundkonsernet skal gi god avkastning til eierne har Hafslund Nett valgt ikke å utrede disse
alternativene, på bekostning av natur, rekreasjonsverdier og husverdier på Kråkerøy og Hvaler.
Dersom Nygaard allikevel må velge mellom luftledningsalternativene, mener han trasé 2 og 3 er bedre
enn trasé 1. Trasé 1 vil bli svært synlig over høydedragene fra Strålsund til Tangen. På vestsiden av
traseen ligger Goenvad naturreservat med unik våtmark og fugleliv. Ledninger i dette inn- og
utflygningsfeltet vil føre til kollisjoner og fugledød, som også vil påvirke avling og bearbeiding av
dyrket mark. En plan for rydding vil være nødvendig. På vestsiden av Kråkerøyveien og sør for Enhus
er det LNF-område med unikt turterreng og nettverk av stier og skiløyper. Ledningen vil bli
dominerende og føre til felling av mye gammel og kortvokst furuskog. Den vil også legge beslag på
mye dyrket mark, selv om det er positivt at hver mast kun består av én stolpe.
Nygaard mener at trasé 2 med større innslag av jordkabel kan være en løsning, men i Trolldalen bør
dagens trasé beholdes, slik at verneverdig løvskog bevares. Langs Kråkerøyveien mellom Kråkerøy
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kirke og Lunde er det flatt uten fjell og gunstig å legge jordkabel. Langs Kråkerøyveien er det mindre
gunstig å legge boliger, og samlokalisering av vei og luftledning gir mindre sår i naturen.
Fordelen med trasé 3 er at boliger og næringsbebyggelse
allerede har tilpasset seg eksisterende kraftledningstrasé,
slik at en oppgradering vil gi mindre negative endringer
enn en ny ledning i trasé 1 eller 2. Nygaard foreslår
avslutningsvis jordkabel og begrenset skogrydding i
Trolldalen og nord for Strålsund som avbøtende tiltak.
I en tilleggsuttalelse (23. august 2012) har Nygaard etter
egen befaring av traseene funnet en mer optimal trasé,
som han viser på kart vedlagt uttalelsen. Ved å velge trasé
2 nord for Lundeskogen og trasé 1 sør for Lundeskogen
unngår man høydedragene over Lunderamsa og
Skutefjell, slik at ledningen blir mindre synlig. Kryssing
fra trasé 2 til trasé 1 er vist med rød strek på kartet.
Hafslund Nett tilbyr å sende mer detaljert kart ved behov og opplyser at det uansett ikke vil foreligge
presise senterlinjer for de omsøkte traseene før detaljprosjekteringen er utført.
Videre viser Hafslund Nett til gjeldende forbruksprognoser, som er lagt til grunn for vurderingen av
behovet for ny kraftledning. Nettet må også dimensjoneres for perioden med høyest kraftforbruk, slik
at installasjon av varmepumper vil gi liten gevinst. Vindturbiner på Hvaler kan ikke ivareta en
tilfredsstillende forsyningssikkerhet, da de ikke leverer kraft når det ikke blåser.
Hafslund Nett understreker at de ikke selv kan velge jordkabel i stedet for luftledning, da det er
forutsatt at de fremmer rimeligste alternativ i henhold til energiloven. NVE forvalter dette lovverket.
Et kabelanlegg vil kreve en ekstra fase for å kunne opprettholde kraftforsyningen ved feil på en av de
andre fasene. Ved brudd på flere faser samtidig, vil det kunne bli strømavbrudd i inntil et døgn for hele
Hvaler, med betydelige kostnader som resultat. Jordkabel etter trasé 3 langs veien blir vanskelig i til
dels kupert terreng.
Kraftledningen vil neppe føre til så stor kollisjonsfare for fugl at Hafslund Nett må ha en plan for
rydding av fugl. Det er heller ikke slik at ledningstraseen beslaglegger et 40 meter bredt belte for all
bruk, men kun en bruksrett som ikke begrenser muligheten til å bedrive jordbruk. Gammel og
kortvokst furuskog trenger de ikke å rydde, fordi ledningen vil gå høyere enn denne.
Wanja Waler Lodalen (1. juli 2012) etterlyser som grunneier direkte beskjed fra NVE om planene
om ny kraftledning over Kråkerøy. Hun mistenker at saken forsøkes dysset ned i et forsøk på å hindre
folk i å reagere før høringsfristen er ute. Dette handler om å spare penger uten å ta hensyn til
mennesker eller miljø, mistenker hun. Hun protesterer derfor på planene om luftledning og krever at
det legges sjøkabel.
Hafslund Nett opplyser at trasé 3 og trasé 2 ligger hhv. 270 og 400 meter fra boligen i Kråkerøyveien
132. Eiendommen er derfor ikke direkte berørt og heller ikke direkte informert om planene. De viser
til at søknaden ble annonsert i lokalpressen og at NVE holdt folkemøte om saken under høringen. I
tillegg arrangerte Hafslund Nett åpne kontordager om saken 22. og 23. mai 2012.
Åse og Henry Femdal (gnr./bnr. 429/4) og Hans Femdal (gnr./bnr. 429/27) (1. juli 2012) beskriver
Kråkerøy som portalen til de vakreste områdene i Østfold, Hvalerskjærgården. Det er sentrumsnært
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med flere større boligfelt, men har allikevel urørte LNF-områder som er viktige å ta vare på.
Områdene er landbruks- og rekreasjonsområder, med kulturminner og rikt naturmangfold, som vil få
ødeleggelser ved etablering av et bredt ryddebelte og høye master. Luftledning er gammel teknologi,
mener de, og etterlyser bedre utredning av sjø- og jordkabel eller kombinasjoner av luftledning og
kabel.
De mener løsningene som omsøkes representerer gårsdagens teknologi sammenlignet med sjø- og
jordkabel, og kun fremmes for å gi økt økonomisk gevinst for Hafslund Nett og selskapets eiere. De
rangerer sine foretrukne løsninger slik:
1. Sjøkabel fra Øra til Rød.
2. Sjøkabel fra Øra til Bukkholmen, kabel i sykkel- og gangvei og luftledning over de delene av
Vesterøy og Spjærøy som ikke er bebodd og lite synlig fra sjø-, bolig- og hytteområder.
3. Jordkabel langs riksveien (trasé 2 på Kråkerøy), som de mener har en merkostnad på ca. 17
mill. kr.
4. Trasé 3 (eksisterende trasé), med jordkabel gjennom eksisterende boligfelt, som vil gi det
minst naturinngripende trasévalget.
Dersom trasé 1 eller 2 allikevel velges kreves det at traseen legges utenom dyrket mark, som for
eksempel å trekke trasé 1 østover over gnr./bnr. 432/4. Stolper på dyrket mark gir driftsulemper,
fremhever de. De krever også at traseen flyttes vest fra bolighuset på gnr./bnr. 432/44, hvor deres tre
barnebarn bor, fordi de er bekymret for elektromagnetiske felt.
Hafslund Nett opplyser at det ikke vil bli et 40 meter bredt snauhogd belte i traseen, men de vil
etablere en U-profil, slik at mye lavtvoksende vegetasjon kan beholdes. Hafslund Nett informerer om
at mastene består av en rund søyle på et rundt betongfundament, som gir minst mulig ulemper for
landbruket. Trasé 1 og 2 vil berøre dyrket mark, men Hafslund Nett vil tilstrebes å tilpasse
mastepunktene, slik at de i størst mulig grad plasseres i eiendomsskiller og mindre i dyrket mark. For
øvrig henviser de til Statens strålevern for mer informasjon om magnetfelt og helse.
Sjøkabel fra Øra til Bukkholmen vil ikke bedre forsyningssikkerheten til Hvaler, uten at dagens
kraftledning gjennom et tett befolket området beholdes. Hafslund Nett mener kabel i gang- og
sykkelvei neppe er realiserbart på kort sikt pga. politiske behandling og kostnadsbidrag fra kommune
og veiholder, i tillegg til varige rettigheter til kabler i veigrunnen. Jordkabel er mulig på deler av
strekningen, men ikke utredet. Bruk av dagens trasé til kabel er sannsynligvis ikke mulig på grunn av
kupert terreng. Sammenligning av kostnader mellom prosjekter gir usikkerhet, fordi grunnforholdene
vil ha stor betydning for totalkostnaden for kabel, opplyser Hafslund Nett. Kabel må dessuten
etableres med en ekstra fase, av hensyn til forsyningssikkerheten. Ved feil på flere faser samtidig vil
imidlertid kunne gi strømavbrudd på inntil et døgn for hele Hvaler, med betydelige
avbruddskostnader.
Pål Berglund (2. juli 2012) sender uttalelse på vegne av en rekke beboere på Lundebuen og øvre del
av Ødegårdsveien. Han mener trasé 1 og 2 er å foretrekke framfor trasé 3 ut fra flere hensyn:
1. Traséalternativ 3 berører flest bolighus og barnehage, og vil ramme barnefamilier gjennom
helsefare eller frykt for helsefare fra elektromagnetiske felt fra kraftledningen. Størst mulig
avstand til bebyggelse bør tilstrebes, og trasé 1 er best i så måte.
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2. Området som trasé 2 går gjennom har lite skog, og denne traseen er derfor best med tanke på å
få minst mulig ryddebelter.
3. Trasé 3 gir størst visuelle ulemper for bebyggelse, enten man oppholder seg utendørs eller
innendørs.
4. En kraftledning nær bolighus vil gi tapt boligverdi for eierne, både som følge av visuelle
ulemper og mulig helsefare. Med trasé 1 reduseres dette tapet.
Samlet sett mener Berglund at traséalternativ 1 bør prioriteres framfor alternativ 2. Han foreslår
allikevel at det utredes et alternativ med 52 kV sjøkabel fra Øra til Hvaler, for å unngå ulemper for
beboerne på Kråkerøy. Alternativt mener han det kan legges jordkabel på strekninger der det er enkelt
å grave i trasé 2, eller eventuelt samlokalisere med en sykkelvei fra Kråkerøy til Hvaler.
Hafslund Nett sier at trasé 1 og 2 er gjennomførbare hver for seg, eller i kombinasjon. Nærmere
utredning av kabel vil utredes nærmere, dersom det pålegges av NVE.
Bjørnar Laabak (2. juli 2012) skriver at 20 meter høye master og et 40 meter bredt ryddebelte vil
berøre skog og LNF-områder, områder avsatt til bebyggelse, hensynssoner for friluftsliv båndlagt etter
lov om kulturminner og områder hvor det er planlagt skoler og idrettsanlegg. I tillegg vil et vesentlig
antall boliger, fritidsboliger og andre bygninger få kraftledningen på mindre enn 50 meters avstand.
Hafslund Nett søknad omtaler magnetfelt, men Laabaks erfaringer fra Årum-saken tilsier at
luftledning uansett blir valgt, selv om internasjonale organisasjoner anbefaler en forsiktighetsgaranti.
Han forventer derfor at det blir bygd en luftledning som vil rasere et av Norges flotteste bolig-, hytteog naturområder og innfarten til Hvaler og nasjonalparken, fordi sjø- og jordkabel er for dyrt.
Hafslund Nett presiserer at det ikke vil bli «pløyet» et 40 meter bredt ryddebelte, men det vil etableres
en U-profil i traseen, slik at det blir visuelt best mulig. Mye lavtvoksende vegetasjon vil kunne
bevares.
Trine Bekkevold og Roar Eilertsen (2. juli 2012) eier et bolighus i Trolldalen 15B, som ligger
mindre enn 30 meter fra eksisterende kraftledning, og er plaget av støy og visuell påvirkning fra
ledningen. Dersom trasé 2 eller 3 velges ber de om at traseen trekkes minst 30 meter lenger vest
mellom Trolldalen og Lunderamsa, noe som vi ha stor betydning for deres eiendom, med tanke på
visuelle virkninger, eiendomsverdi og helse. Samtidig vil en justering vestover gi ubetydelige
endringer for landskap og friluftsliv. Sekundært ber de om at trasé 1 velges og legges så lavt i
terrenget som mulig, slik at det tas hensyn til siktelinjen vestover mot sjøen fra utkikkspunktene i
friområdene vest på Kråkerøy, særlig Lunderamsa.
Hafslund Nett opplyser at boligen ligger ca. 50 meter fra dagens ledning og traséalternativ 3, og ca. 60
meter fra trasé 2. Å forskyve traseen 30 meter vestover er teknisk mulig, men vil gi flere vinkelpunkter
med kraftigere master. Normal er det ikke støy fra kraftledninger med dette spenningsnivået, med
unntak av eldre ledninger med sprekker i isolatorene i fuktig vær. Mastehøydene tilpasses terrenget, og
lave master gir kortere spenn og flere master. Hafslund Nett vil prosjektere ledningen slik at estetiske
hensyn ivaretas best mulig.
Martha Karine Gabrielsen (2. juli 2012) mener at beboerne på Hvaler må sikres god strømforsyning,
men at dette ikke må gå ut over flora, fauna og innbyggere på Kråkerøy. Kråkerøy er allerede belastet
med trafikk og ulike ledninger på kryss og tvers av riksvei 108, og den nye ledningen vil ytterligere
forstyrre opplevelsen av å befinne seg i et skog- og jordbruksområde og i det åpne sjølandskapet langs
Hvalerveien. Hun opplyser at det på eiendommen Kråkerøyveien 185 står to store eiker som det bør
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tas særskilt hensyn til, i henhold til kommunens kartlegging. Gabrielsen ber om at det vurderes
hvorvidt en mindre kraftledning kan erstatte dagens ledning, men ønsker fortrinnsvis at ledningen
graves ned eller legges i sjøen.
Lill Nilsson (2. juli 2012) er grunneier med bolig i Kråkerøyveien 181, langs traséalternativ 2. Hun
mener sjøkabel burde være et alternativ i søknaden og at framtidige nettleieinntekter bør brukes til å
dekke kostnaden med dette. Kostnadene med sjøkabel bør vurderes opp mot mulige konsekvenser av
luftledning for nærmiljøet. Hun savner for øvrig henvisninger til kraftledninger som tilhører
Fredrikstad Energinett i søknaden.
Av luftledningstraseene Hafslund Nett har søkt om ber Nilsson om at trasé 2 legges bort, da dette vil
gi ytterligere belastning langs en allerede belastet strekning, hovedveien. Her bort det mange
mennesker som vil få ledningen tett inntil husene sine, med store visuelle virkninger, helsefare og
redusert eiendomsverdi som resultat. Den eneste akseptable traseen er alternativ 1, mener hun. Aller
helst burde de fire første kilometerne legges over Enhusfjellet av hensyn til innbyggerne, og viser til
forskning på helsevirkninger av kraftledninger. Annen forskning viser at støy fra biltrafikk kan være
helseskadelig, og det siste beboerne langs hovedveien trenger er nye elementer som gir økt helserisiko.
Nilsson viser til at forskning på helsevirkninger fra kraftledninger ikke gir klare svar, men advarer mot
framtidige søksmål dersom dette endrer seg. I dette perspektivet bør de sikreste løsningene velges og
miljøhensyn tas. Hun viser til en sak på Grefsen, der beboerne vant gjennom og fikk fjernet mastene.
Hafslund Nett opplyser at prosjektet «Grefsen terrassehus» var en prosjekt initiert av Oslo vei, som
solgte tomten til boligbygging og bekostet kabling av 47 kV-ledningen Tonsen–Korsvoll over tomten.
Kabelen ble ytterligere forlenget med finansiering fra bydelen og private aktører. I tillegg var det
tosidig forsyning i dette området, i motsetning til Hvaler, hvor det vil kreves minst en reservefase for å
oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet. Hafslund Nett er imidlertid villig til å diskutere andre
løsninger hvis noen er villig til å betale merkostnaden og viser til at NVE har siste ordet.
Pål og Eva Engh og Berit Næss (3. juli 2012) fraråder i en felles uttalelse luftledning på det sterkeste,
av hensyn til menneskers helse og livskvalitet. De mener det kun er trasé 1 som går utenom
eksisterende boligområder, bortsett fra noe spredt bebyggelse, men de som berøres av denne traseen
vil også protestere. De to andre traseene går gjennom store boligområder med barneskoler og
barnehager, og en oppgradering av eksisterende ledning vil gå på bekostning av folkes helse. Det vil
føre til krav om erstatning og nye bolighus på trygge steder, mener Engh og Næss.
De viser til folkemøtet om saken 14. mai 2012, der de mener det ble opplyst at jordkabel ikke var
mulig pga. for mye fjell i traseen, noe de er uenige i og ber om nærmere undersøkelser av. Det går
gang- og sykkelvei langs veien, og spør om en kabel kan ligge i eller langs denne. De mener allikevel
at sjøkabel er den beste løsningen og viser til at fylkesmannens miljøvernavdeling også anbefaler det.
Vann- og kloakkledning til Hvaler ble for noen år siden lagt i sjø, og Engh og Næss spør om hvorfor
ikke det samme er sikkert for en strømkabel. Vannkabelen er bevis på at det er trygt å legge sjøkabel,
mener de. Merkostnaden mener de kan forsvares med redusert helserisiko og reduserte ulemper for
miljø og landskap.
Hafslund Nett ønsker å inngå minnelige avtaler om erstatning med berørte grunneiere. Normalt tilbys
økonomisk erstatning tilsvarende eller litt over det som fastsettes gjennom rettslig skjønn. Dersom det
ikke lykkes å oppnå minnelig ordning, må det eksproprieres, og erstatningen fastsettes av en
skjønnsrett.
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Det er mulig å sprenge kabelgrøft i fjell, og det kreves en grøft som er én meter dyp og én meter bred.
For å legge kabel i veigrunn må det være mulig å oppnå varige rettigheter fra veimyndighetene, som
har vist seg vanskelig å få til. Hafslund Nett opplyser at det også genereres magnetfelt rundt
jordkabler, som normalt er sterkere rett over en kabel enn rett under en luftledning på bakkenivå, pga.
kortere avstand til jordkabler. Felles trasé med vann- og avløpsledninger er ikke utredet, men synes
lite fornuftig, da disse ledningene allerede er etablert. Nærføring til vann- og avløpsledninger vil kreve
ekstra varsomhet under legging og ved senere feilsøk og reparasjon. Risiko for skader på sjøkabel som
følge av ankerslipp i Østerelva er en del av vurdering av sjøkabelalternativet fra Øra til Hvaler.
Dersom NVE krever det, vil Hafslund Nett imidlertid utrede sjøkabel og/eller alternativer med
landkabel/luftledning nærmere.
Ole Petter Skarstad og Anne Lene Norli Andersen (1. juli 2012) ønsker ikke luftledning og ber om
at sjøkabel og jordkabel utredes, da de forventer at dette vil gi mindre samfunnsmessige ulemper.
Søknadens beregning av magnetfelt er basert på dagens og ikke framtidens effektuttak og strømstyrke,
og de ber om at det gjøres nye beregninger. 132 kV-sjøkabelalternativet som er utredet i søknaden er
ikke funnet samfunnsmessig forsvarlig, men Skarstad og Norli Andersen ønsker utredet en 52 kV
sjøkabel, der eksisterende 52 kV luftledning beholdes. Da vil Hvaler forsynes tosidig, med mulighet
for økt effektuttak og vedlikehold uten utkobling. Søknadens alternativ 3, oppgradering i dagens trasé,
forutsetter sideforskyvning av traseen fem meter, og det stilles spørsmål ved hvordan det skal løses
ved Lundebuen 11. Nærføring til bebyggelse er et problem som vil forsterkes ved oppgradering av
ledningen. Skarstad og Norli Andersen ber om bekreftelse på at det ikke er aktuelt å ekspropriere
eiendommer på Kråkerøy, men at det eventuelt opplyses om hvilke dersom det er aktuelt.
Hafslund Nett opplyser at prognoser for framtidig forbruksutvikling inneholder usikkerhet, men at
usikkerhetsmarginen vil utgjøre liten forskjell i magnetfeltets størrelse. Ved framtidig
spenningsheving til 132 kV vil dessuten magnetfeltets styrke gå ned tilsvarende ca. 2,8 ganger ved
samme strømstyrke, og slik sett redusere magnetfeltets utbredelse.
Videre sier Hafslund Nett at valg av spenningsnivå ikke er avgjørende for valg av kabel eller
luftledning, da kostnadsforskjellen mellom 52 og 132 kV er forholdsvis liten sammenlignet med
kostnadsforskjellen mellom luftledning og kabel. Kabel mellom Øra og Hvaler krever at dagens
ledning opprettholdes og ny 132/47 kV transformatorstasjon på Kråkerøy.
Traséalternativ 3 på Kråkerøy er vanskelig å gjennomføre på grunn av bebyggelse langs traseen, da
rydde- og byggeforbudsbeltet må utvides, og magnetfeltnivået vil bli høyere enn utredningsnivået.
Endelig avstand mellom kraftledninger og boliger vil bli klarlagt under detaljprosjekteringen.
Hafslund Nett ønsker primært ikke å ekspropriere hytter eller boliger for å komme fram med ny
kraftledning, men det kan bli nødvendig å ekspropriere bruksrettigheter til adkomst og drift- og
vedlikehold av kraftledningen. Ved Lundebuen 11 ligger senterlinjen i dagens kraftledning ca. sju
meter fra hushjørnet, slik at det er nødvendig å justere traseen til den ny ledningen for å oppfylle
elforskriftens avstandskrav på 6,7 meter for 132 kV. Dersom trasé 3 skulle velges, ville ledningens
senterlinje derfor ligge midt mellom Lundebuen 11 og Ødegårdsveien 16.
Ragnhild Hoff Tofte (27. juni 2012) bor 60 meter sør for Kråkerøy kirke og ble i 1975 nektet å
erstatte låven med hus av hensyn til miljøet rundt kirken, mens det nå planlegges kraftledningsmaster
rett ved kirken som et traséalternativ. Traseen over Lunde skole og barnehage er uakseptabel, og
traseen nærmere kysten vil gå langs et naturvernmerket område. Av hensyn til miljø og folks helse er
kun sjø- eller jordkabel er framtidsrettet, mener hun.
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Sigurd Arntzen (20. august 2012) protesterer mot Hafslund Netts planer og krever at det legges
sjøkabel i stedet, ut fra hensynet til miljø, turisme og innbyggere på Kråkerøy og Hvaler.
Knut Alnæs (1. juni 2012), O.R. Nilsen (17. juni 2012), Hilde Samuelsen (26. juni 2012), Aud
Håbu og Reinert Kiserud (27. juni 2012), May Britt Nyer (26. mai 2012), Jeanette Johansen (1.
juli 2012), Fay Kelly (3. juli 2012), Gard Jakobsen (3. juli 2012), Gry Jakobsen (3. juli 2012),
Lisbeth Jakobsen (3. juli 2012), Wayne Kelly (3. juli 2012), Sigmar Johnson og Angelique
Mauffrey (2. juli 2012), Loke Shen Jakobsen Kelly (3. juli 2012), Runa Xia Jakobsen Kelly (2. juli
2012), Jove Jakobsen Kelly (3. juli 2012) er i separate uttalelser negative til alle de omsøkte
luftledningstraseene og krever jord- eller sjøkabel på hele strekningen.
Anne Røed Nordbæk (1. juli 2012), Odd Løkkevik (2. juli 2012) og Reidun Johansen (3. juli 2012)
protesterer i separate uttalelser mot oppføring av luftledningen.
Hvaler
Hvaler hytteforening (24. mai 2012) mener en luftledningstrasé langs veien mellom Tangen og
Sildeodden vil ødelegge det vakre kystlandskapet ved innfallsporten til Hvaler. Den eneste akseptable
løsning for hytteforeningen med sin 2300 medlemmer er at det blir lagt sjøkabel i dette området, både
av hensyn til turisme, miljø og beboere.
Hafslund Nett opplyser at det ikke er søkt om luftstrekk over Kjøkøysundet, på grunn av krav om fri
seilingshøyde og landskapets utforming. Det er også en kabel over dette sundet i dag.
Østfoldmuseene (29. mai 2012) opplyser at Kystmuseet Hvaler er en avdeling under Stiftelsen
Østfoldmuseene og har et spesielt ansvar for å dekke kystkulturen i Østfold. Museet disponerer et stort
område i et gammelt kulturlandskap på Nordgården Dypedal på Spjærøy, der øysamfunnets viktigste
næringer presenteres. Havneområdet mot Skjelbosundet gir enestående dokumentasjon av
hvalersamfunnet gjennom 200 år, og havnen ligger mellom brua over sundet og trasé 1 og 2. Museet
protesterer mot begge traseen og krever sjøkabel, da luftledningstraseene vil være i strid med
landskapsvernet i dette kulturhistorisk verdifulle området. I tillegg vil luftstrekk over Skjelbosundet
ødelegge muligheten for besøk av fartøy med høy rigg til museumshavna, og minner om at en seilbåt
for noen år siden rev ned daværende luftledning med flere dagers strømløshet for Hvaler som
konsekvens. Den ledningen ble deretter kablet, opplyser kystmuseet.
Hafslund Nett sier at Norsk Maritimt museum i Oslo er opplyst om den nye kraftledningen.
Vestre Fuglevik velforening v/Frode Jensen (29. mai 2012) ber om at trasé 1 eller 2 velges av
hensyn til en lekeplass og deler av skoleveien i nærområdet ved Mettes vei, både pga. forringelse av
miljøet og bekymring for kreftfare. Dersom trasé 3 velges ber de om at jordkabel vurderes som
alternativ til luftledning.
Siljeholmen Vel (30. mai 2012) representerer 92 tomtefestere på Siljeholmen og foreslår som
prioritert alternativ at det legges sjøkabel på strekningen Tangen–Sildeodden, da de viser til søknadens
omtale av de visuelle virkningene at to kraftledninger gjennom dette landskapet. Dersom løsningen de
foreslår ikke blir valgt, ber de om at den nye traseen følger dagens trasé forbi Stokken Marina. Det
begrunner de med at omsøkte trasé ligger nærmere hyttene på Stokken og gi visuell belastning for
hytteeierne og andre tilreisende til Hvalerøyene.
Velforeningen reagerer på at verken Sameie Siljeholmen eller Siljeholmen Vel er tilskrevet, da de er
nærmeste naboer til kraftledningen og blir sterkt berørt uansett alternativ. De er også kritiske til
informasjonen som er distribuert lokalt, da den inneholder feil og ikke forklarer hvorfor den omsøkte
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traseen er lagt nærmere hyttebebyggelsen enn dagens trasé. Velforeningen spør om den manglende
varslingen bør få konsekvenser for videre saksbehandling. De spør videre om beregningene av
sjøkabelalternativet fra Tangen til Sildeodden er fratrukket luftledningskostnadene på strekningen.
Dersom det kun blir to landtak uansett hvor lang sjøkabelstrekningen blir framholder de at det kun er
merkostnadene med sjøkabelen fratrukket luftledningskostnaden som utgjør den økonomiske
forskjellen på alternativene.
Hafslund Nett opplyser at den nevnte eiendommen ligger 60–70 meter unna traseen og er ikke direkte
berørt, noe som forklarer hvorfor de ikke er direkte tilskrevet. Videre påpeker Hafslund Nett at
kalkylen for sjøkabelalternativet inkluderer ekstra kabel for utvidet forsyningssikkerhet. Kostnaden
med luftledning på samme strekning er ikke fratrukket og vil utgjøre 4–5 millioner kroner.
Kostnadsoverslaget for sjøkabel er mer usikkert enn for luftledning. Hafslund Nett bekrefter at det er
riktig at det uansett løsning vil være to landtak, og at kostnadsforskjellen kun vil være
sjøkabelkostnaden fratrukke luftledningskostnaden på samme strekning.
Holmetangen Velforening, Spjærøy (3. juni 2012) gjengir vedtaket fra sitt årsmøte 26.5.2012, der de
på det sterkeste anmoder om at traseen utover på Holmetangen, fra parkeringsplassen ved hovedveien
og sørover, legges lengst mulig vest på høydedraget ned mot Grønnetkilen, og lengst mulig unna
hyttene på toppen. Dette vil også være i tråd med kommunens ønske om lavest mulig byggeprofil mot
horisonten, sier de. Eksisterende trasé 3 ville være å foretrekke, men av de omsøkte traseene prioriterer
velforeningen trasé 1, som gir kortere strekning på Holmetangen og går lengst unna
nasjonalparkgrensen.
Hvaler Jeger- og Fiskerforening (3.juni 2012) mener at det i lys av Hvaler og Fredrikstads
kraftbehov ikke er noe hastverk med å få bygget kraftledningen, som vil prege landskap, flora, fauna
og mennesker i mer enn 100 år. Både vindkraft og annen kraftproduksjon kan på sikt bidra til å dekke
kommunenes kraftbehov, og en utbygging bør derfor planlegges i en helhetlig sammenheng.
Dersom det allikevel må bygges nå bør sjøkabel fra Øra til Hvaler velges som løsning. Dersom
luftledning allikevel velges må det først og fremst tas hensyn til menneskers livskvalitet og begrense
naturinngrepene. Traseen bør derfor legges slik at minst mulig skogfelling blir nødvendig og slik at
skade på flora og fauna minimeres. Master og liner bør kamufleres. Jeger- og fiskerforeningen viser til
detaljert innspill fra grunneierne på Vesterøy. Jordkabel må benyttes i boligområder, nær skoler og
barnehanger og andre steder med mange mennesker og tett bebyggelse, og sjøkabel må benyttes fra
Tangen til Håholmen. Videre langs fastlandsveien til Hvaler bør kabel legges i kulvert eller rør, for
ikke å ødelegge en av de vakreste veistrekningene i østlandsområdet. Dette bør sees i sammenheng
med gang- og sykkelvei på strekningen. Kryssingen av Skjelsbusundet og Asmaløysundet må gjøres
med sjøkabel, avslutter Hvaler Jeger- og Fiskerforening.
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Hafslund Nett sier at eksisterende ledning ville ha gitt tilstrekkelig kapasitet i 10–15 år, men tekniske
tilstand for både kaler og luftledning tilsier en raskere oppgradering for å sikre strømforsyningen til
Hvaler. Fortsatt fellesføring med Fredrikstad EnergiNetts 18 kV ledning gjør det vanskeligere med
sikker og effektiv drift og vedlikehold.
Utgårdskilen vel (23. juni 2012) prioriterer av
hensyn til natur og miljø følgende løsning for
strømforsyning til Hvaler:
1. Sjøkabel fra Øra til Asmaløy.
2. Jordkabel på Kråkerøy til Tangen, og
sjøkabel fra Tangen til Asmaløy.
3. Sjøkabel fra Tangen til Bukkholmen og OPIkanal derfra kombinert med fortau/sykkesti.
Fastlandsveien er innfallsporten til Hvaler, og en
masterekke i tillegg til dagens vil skjemme området.
Også av hensyn til forsyningssikkerheten bør
forsyningsledningene til Hvaler ligge i separate
traseer, og en OPI-kanal i samarbeid med Statens
vegvesen mener velforeningen er et framtidsrettet
tiltak som gir minimal belastning på miljøet.
Samtidig kan det ryddes opp i dagens anlegg. Vedlagt
uttalelsen er kart med traséforslag.
Hafslund Nett sier at en samtidig ombygging av 18 kV-nettet må avklares med Fredrikstad
EnergiNett, som i sin høringsuttalelse har opplyst at de ikke har planer om tiltak.
Papper velforening (27. juni 2012) sier at sjøkabel fra Øra til Asmaløy er eneste akseptable løsning i
kyst- og turistkommunen Hvaler, med sine store natur- og kulturlandskapskvaliteter. Videre ønsker de
at eksisterende master i kystlandskapet fra Håholmen, forbi Stokken til Vesterøy fjernes, og at kabel
legges i sjø eller på land. Puttesundbroen er innfallsporten til Hvaler, og utsikten skjemmes i dag av
ledningen ut til Hvalerøyene. Papper velforening viser til Hvaler kommunes uttalelse angående
naturmangfold, landskap og uberørte områder, og til forslaget om kabler i OPI-kanal i kombinasjon
med gang- og sykkelvei. De viser også til hva Hafslund Nett selv sier om fordelene med kabel som
alternativ til luftledning for landskapet.
Hafslund Nett sier at toppen av dagens master kan fjernes, med mindre Fredrikstad Energinett ønsker
å ta over den gamle 52 kV-ledningen som reserve.
Spjærøy Naturvern (1. juli 2012) protesterer mot luftledning på Hvaler. Dette er enestående øyer,
langt mindre skogkledde enn øyene i Vestfold og med store åpne klippelandskap, som vil bli skjemmet
av høyspentmaster.
Grethe Synnøve og Harald Skogen (10. og 21. mai 2012), eiere av gnr./bnr. 43/55 Grønnet på
Spjærøy, mener at eksisterende trasé (trasé 3) er det beste over Vesterøy og Spjærøy fram til Rød, da
det følger hovedfartsåren ut til øyene. De viser til at en bolig som traseen går nær ble oppført lenge
etter kraftledningen, og de mener at det bør tas mer hensyn til bebyggelse som er eldre enn ledningen.
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Trasé 1 vil krysse deres eiendom fra nordvest mot sydøst til Holmetangen og vil føre til at denne delen
av eiendommen ikke kan brukes til framtidige boligtomter. Trasé 2 passerer Spjærøy ca. 400–500
meter lenger sør enn trasé 1 og krysser ikke Skogens eiendom, men vinkler rett sør for eiendommen og
følger denne på langs 400–500 meter til den møter trasé 3. Denne traseen vil ligge i høyden ca. 20
meter fra deres fritidsbolig og ødelegge utsikten mot Holmetangen. Grethe Skogen er bekymret for
helsevirkningene av elektromagnetiske felt og er
redd for at hun ikke lenger kan oppholde seg i
fritidsboligen. Det er mulig de vil ta i bruk
eiendommen, som opprinnelig var et gårdsbruk, til
ordinær bolig. De håper derfor at trasé 2 ikke velges.
Dersom trasé 2 allikevel blir valgt, ber de om at den
endres slik at traseen fra det planlagte vinkelpunktet
ved deres eiendom fortsetter rett fram til
Asmaløysundet og legges som sjøkabel i sundet
fram til broen over sundet. På denne måten vil
miljøet rundt Grønnet, Grønnetkilen og nordøstre
del av Holmetangen skjermes mot inngrep.
De mener også det bør vurderes kryssing fra trasé 1
til trasé 2 eller omvendt over Spjærøy, dersom det kan gi mindre ulemper. Deres ulike forslag er vist
på kart. Uavhengig av alternativ vil de høye og bardunerte mastene ved Holmetangen bli svært
skjemmende, mener de. Grethe og Harald Skogen oppfordrer derfor til å bruke jord- og sjøkabel av
miljøhensyn.
Hafslund Nett viser til høringsuttalelsen fra Sand Brygge angående siste strekning inn mot Hvaler
transformatorstasjon. Videreføring av trasé 2 ned mot sundet, med sjøkabel over sundet og luftledning
på den siste strekningen er ikke utredet. Det er uklart hvorvidt det er plass til å komme fram mellom
hyttene ned i lia mot sundet, men det er sannsynlig at 18 kV-ledningen må kables for å gi plass. Trasé
1 blir vanskelig å få til, da det er svært bratt ned mot vannet og vanskelig å etablere kabelendemast og
sprenge landtak for kabel. Bratte sidevegger i sundet gjør det også komplisert med sjøkabel, og
«ankring forbudt» vil trolig måtte innføres på hele strekningen.
Kurt Allan Hansen (15. mai 2012) er eier av gnr./bnr. 51/69 på Hvaler og stiller spørsmål ved
hvilken side av eksisterende ledning den nye ledningen skal gå fra Sildeodden og sørover mot Bratte
Bakke. Han mener den bør gå på vestsiden, da de fleste hytter og boliger ligger øst av eksisterende
ledning. Hansen er opptatt av risikoen ved elektromagnetiske felt og de visuelle virkningene, og ber
om at det vurderes å legge hele forbindelsen som sjø- og jordkabel.
Sand Brygge AS (22. mai 2012) eier gnr./bnr. 43/119, 172 og 177 på Spjærøy i Hvaler kommuner og
viser til at de har startet arbeid med reguleringsplan som blant annet innebærer et nytt hotell og
nasjonalparksenter på deres eiendom. Omsøkte trasé 1 er skissert tett ved hotellets planlagte plassering
og vil gjøre planene uaktuelle. Trasé 2 vil ligge midt i hotellets utsikt mot nasjonalparken og vil også
ødelegge hotellplanene. Arbeidet har pågått i mange år, og er et satsningsområde for kommunen. Sand
Brygge ber om at det tas hensyn til deres planer og at et nytt traséalternativ vurderes.
Hafslund Nett sier de har forsøkt å legge trasé 1 og 2 slik at de berører færrest mulig hytter og
beboere. Siste strekning på Spjærøy og inn til Hvaler transformatorstasjon er kupert, som gjør det
vanskelig å finne masteplasseringer som ikke blir eksponert mot bebyggelse. Hafslund Nett mener at
felles trasé med dagens ledning på siste strekning fra før Asmaløysundet til Hvaler
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transformatorstasjon er eneste mulighet. Det er vanskelig å få til en trasé som ikke er synlig fra det
planlagte hotellet.
Geir Atle Sandem (25. mai 2012), hytteboer ved Siljeholmen, protesterer på Hafslund Netts planer
om etablering av en ny luftledning ut til Hvaler, da det vil ha negative miljø- og landskapsvirkninger
og medføre helsefare som følge av elektromagnetiske felt. Han viser til oppslag om kraftledningen på
Årum i Fredrikstad, og mener antallet krefttilfeller på Årum tyder på at kraftledningen utgjør en
helsefare. Over 100 hytter på Siljeholmen alene vil bli berørt av ledningen. Han er også bekymret for
at Hvaler kan bli mindre attraktivt for turister og oppleve store inntektstap som følge av Hafslund
Netts planer. Sjøkabel er det eneste alternativet som kan aksepteres.
Hafslund Nett sier at oppfatningen av mastestørrelsen er feil, da de ikke kan sammenlignes med
sentralnettmaster. De sier dessuten at Siljeholmen ikke blir direkte berørt av kraftledningstraseen.
Samtidig opplyser de at vedlikeholdskostnadene ved sjøkabelanlegg vil være betydelig høyere enn ved
luftledning, hvis det tas høyede for kostnader ved feil og avbrudd.
Anne Marie Nørholm og Gunnar Moreite (28. mai 2012) er hytteeiere i Almevika (gnr./bnr. 46/5)
og protesterer på omsøkte traséalternativ 2 over Almevika. De mener at traséalternativ vil berøre flere
beboere på begge sider av sundet enn trasé 1, og vil kreve mer skogrydding. Hytter og strandområder
vil ligge nær traseen, og Nørholm og Moreite stiller spørsmål ved helsefaren for barn som oppholder
seg nær kraftledningen. To kraftledninger er allerede er lagt i sjøen over sundet som følge av at
seilbåter har kollidert med dem, opplyser de. Da dette er gjort tidligere, mener de at den nye ledningen
også må legges som sjøkabel over sundet og aller helst helt fra Tangen. En slik løsning kan det finnes
en alternativ finansiering av, der fellesskapet bidrar til opprettholdelse av naturverdiene.
Hafslund Nett opplyser at luftspennet som ble kablet var distribusjonsnett tilhørende Fredrikstad
EnergiNett, som hang meget lavt. Det nye luftspennet vil henge betydelig høyere, og Hafslund Nett
mener kabelendemaster og landmottak vil kunne gi større visuelle ulemper enn et luftspenn. Det er
etter Hafslund Netts kunnskap ikke forskningsresultater som påviser en direkte sammenheng mellom
krefttilfeller og magnetisk feltstyrke. Feltstyrken ved bakkenivå rett over en kabel er større enn rett
under en kraftledning, fordi avstanden til bakken er mindre, sier Hafslund Nett.
Ragnwald Nilsen (14. og 26. juni 2012) er eier av fritidsbolig på Vesterøy og protesterer mot
luftledningstraseer over Kråkerøy og Vesterøy. Han begrunner protesten med bekymring for
elektromagnetiske felt i ulike værforhold og visuelle virkninger. Han ber om at sjøkabel benyttes.
Hafslund Nett sier at magnetfeltets styrke og utbredelse styres av strømstyrken og linenes
opphengsgeometri, og er uavhengig av værtype.
Hein A. Mathisen (26. juni 2012), eier av gnr./bnr. 53/31, mener trase 1 fra Bratte Bakke til
Skjelsbusundet over Veten vil være sterkt skjemmende for Ytre Hvaler nasjonalpark, med høye master
over det åpne fjellområdet på Vesterøys høyeste nivå. Han foretrekker trasé 2, som går lavere i
terrenget gjennom et skogs- og dalområde og blir mindre synlig. I området ved Almvika mener han
det må legges jordkabel før den krysser Skjelsbusundet i sjøkabel, da han viser til at det for få år siden
ble fjernet et spenn over sundet, og at et nytt spenn vil være et stort tilbakeskritt og unødvendig
inngrep. Selv om han forståelse for behovet for ledningen, mener han at ledningen aller helst bør
legges som sjøkabel på hele strekningen for å spare landskapet.
Hafslund Nett opplyser at spennet som ble tatt ned over Skjelsbusundet var et lavt strekk tilhørende
Fredrikstad Energinett, og at ny kryssing vil tilpasses tilstrekkelig seilingshøyde.
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Lena Holding Myhre (1. juni 2012) mener at kraftledningen vil være ødeleggende for Hvaler og
spesielt for hytteierne på Siljeholmen. Hun mener at dyreliv, kystlandskap og utsikt må veie tyngre
enn økonomi.
Jon Petter Sandem (1. juni 2012) anmoder på vegne av en rekke hytteeiere på Siljeholmen om at
sjøkabel mellom Tangen og Siljeodden velges i stedet for luftledning. For hytteeiere, de som ferdes på
veien og fjorden vil luftledningen innebære en betydelig visuell forstyrrelse. Sandem mener at
luftledningen vil stride mot fylkesplanen for Østfold, punkt 6.1.3 om rekreasjon og fysisk aktivitet, da
de berørte områdene på Stokken benyttes som tur- og rekreasjonsområde. Områdene er også
hensynssone for friluftsliv og landskap.
Sandem viser til Regjeringens strategi for utbygging av strømnettet og mener omsøkte trasé strider
mot denne strategien, blant annet pga. for dårlig og for sen varsling om tiltaket. Hytteeierne er
bekymret for helsefaren en luftledning vil kunne påføre dem og oppfordrer NVE til å følge føre-varprinsippet. De er også kritiske til at svært få av hytteeierne på Siljeholmen ble varslet om utbyggingen
på forhånd, og ikke ble klar over planene før det kom i media.
Hafslund Nett opplyser at hytteeiendommene ligger utenfor traseen, og grunneierne tilskrives dermed
ikke direkte. Det ble imidlertid sendt ut informasjonsbrosjyre om planene til alle med hytte- og
fastadresse i de berørte kommunene, og Hafslund Nett beklager om noen ikke har mottatt denne
informasjonen.
Anja Blegeberg og Tor Eriksen (4. juni 2012) mener at det på strekningen fra Tangen til Vesterøy
må legges sjøkabel, da dette er et unikt øyområde og rekreasjonsområd for mange mennesker.
Traséalternativ 1 vil gå tett innpå båthavn, parkeringsplass og bebyggelse forbi Siljeholmen. De er
bekymret for elektromagnetiske felt fra kraftledningen, både for mennesker og elektronikk i båter og
biler.
Hafslund Nett sier at samtlige beboere på Kråkerøy og Hvaler har fått tilsendt informasjonsbrosjyre,
men at det kun er direkte berørte grunneiere som er direkte tilskrevet om tiltaket.
Lars-Erik Zakariassen (4. juni 2012), eier
av fritidseiendom gnr./bnr. 46/10 Almvika
Vesterøy, sier at trasé 2 vil forringe
eiendommens verdi. Trasé 2 vil berøre langt
flere eiendommer enn trasé 1 og påvirke
faunen på Vesterøy negativt. Han foreslår en
alternativ trasé som kombinerer trasé 1 og 2
på Vesterøy. Eksisterende luftledning (trasé
3) hindrer skipstrafikken i Skjelsbusundet i
mindre grad enn omsøkte trasé 1 og 2. En
luftledning over Skjelsbusundet vil også
forringe sundets egenart og naturskjønnhet,
mener han.
Zakariassen sier videre at to luftledninger, som går på hver sin side av Hvalerveien fra Tangen til
Vesterøy vil kunne gi økt risiko for kollisjon for sjøfugl, Han håper derfor at sjøkabel fra Øra til Rød
velges i stedet for luftledning.
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Hafslund Nett sier det ved kryssing av sundene vil etableres tilstrekkelig seilingshøyde for stedlige
seilbåter, og det vil bli sendt henvendelse til Kystverket sørøst når trasé og framføringsløsning er
vedtatt. Zakariassens traséforslag vurderes som gjennomførbart, men er ikke nærmere utredet.
Arne Sandem (6. juni 2012) krever som hytteeier på Siljeholmen at sjøkabel brukes i stedet for
luftledning, som han mener vil ødelegge et av Norges fineste fjordlandskap og utsette mange
mennesker for frykt og sykdom som følge av elektromagnetiske felt. Ved Stokken er det en populær
plass for ørretfiske, som kan bli berørt av luftledningstraseen. Både friluftslivet, turismen og fuglelivet
vil bli skadelidende av en luftledning, som kun vil gi kortsiktig økonomisk gevinst.
Mats Silde (10. juni 2012) protestester mot luftledningen, som han mener vil gi store naturinngrep og
ødelegge et unikt øy- og skjærgårdsmiljø. Det bør heller utredes og legges sjøkabel og samtidig tilbys
fiberledning til lokalbefolkningen.
Pål Erik Lindgren (12. juni 2012) protesterer mot luftledningen, som han mener vil gi store
naturinngrep og ødelegge det unike øy- og skjærgårdsmiljøet på Hvaler. Av hensyn til naturen bør det
heller utredes og legges sjøkabel.
Per-Arne Thomassen (11. juni 2012) viser på vedlagt kart at trasé 1
og 2 på Bankerød er planlagt tvers gjennom et framtidig
boligområde, som det sammen med Hvaler kommune arbeides med
en reguleringsplan for.
Han ber derfor Hafslund Nett om samarbeid om en annen trasé og
foreslår et alternativ som ikke berører eksisterende eller framtidige
boliger, men vil gå over et næringsområde i stedet. Selv om traseen
blir mer synlig fra boligområde mot øst, mener han det er bedre enn å
gå tvers gjennom og ødelegge et nytt boligområde.
Hafslund Nett vil se på mulighetene for justering ved Bratte Bakke,
dersom det er vedtatte reguleringsplaner for boligbygging i trasé 1 og 2, og NVE pålegger det. Å flytte
traseen på østsiden av et kommende boligfelt kan da være en løsning å vurdere.
Ellen Enger og Egil Nordin (14. juni 2012) er eiere av gnr./bnr. 43/179, Nygård, og ber om at trasé 2
Vesterøy-Spjærøy utgår som alternativ. Deres eiendom og naboenes vil bli ødelagt av traseen, ved at
de vil få to kraftledninger gjennom et tett bebygd bolig- og hytteområde, med frykten for
elektromagnetiske felt som det medfører. De ber om at trasé 1 velges på Spjærøy.
Hafslund Nett sier at traseen på en del av strekningen vil måtte parallellføres med Fredrikstad
EnergiNetts ledning, slik at det vil bli to ledninger ved siden av hverandre.
Solveig og Bjørn Thornquist (21. juni 2012) skriver at sjøkabel fra Øra til Rød primært er det beste
alternativet, som gir kortest trasé og ubetydelige naturinngrep. Av de omsøkte luftledningstraseene
mener de allikevel at trasé 1 er den beste for miljøet på Vesterøy, fordi den i størst mulig grad unngår
skogsarealer og arealene er lett tilgjengelig fra veien.
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Dersom trasé 2 blir valgt, foreslår de en traséendring
som i større grad tar hensyn til skog, landskap, natur
og reguleringsplan for boligfelt (vist på kart).
Traseen går for det meste i fjellkanten og bør bygges
med så lave master som mulig. De mener at traseen
vil redusere faren for at trær faller på ledning, da det
kun vil være små trær i denne traseen. Justering av
traseen skåner de områdene på Vesterøy med best
vekstforhold for skog og et ubebygd tur- og
rekreasjonsområde. Fjellområdet rundt Veten, som
den justerte traseen går gjennom, har mobilantenne
og andre ledninger fra før. De mener at deres forslag
også gir en billigere trasé for Hafslund Nett pga. den
lettere tilgjengeligheten og mindre behov for skogrydding. Forslaget vil også være mindre negativt for
grevling, elg, rådyr, rev, grevling, har og ulike fuglearter, i tillegg til at avstanden til det fredete
området Ilemyr er større.
Thornquist gjør videre NVE oppmerksom på det de mener er feil i konsesjonssøknaden. Blant annet
mener de at Hafslund Netts omtale av skog og behovet for felling av trær undervurderer områdets
skogskvalitet, og de ber om at NVE møter dem til befaring av områdene. Søknaden sier også at trasé 1
og 3 i større grad berører produktive skogområder enn trasé 3, noe de tilbakeviser. Skogen som
berøres er av stor verdi for den enkelte grunneier, fordi eiendommene er små og med lite skog. Andre
feil de påpeker er at de ikke kjenner til at noen grunneiere har vært i kontakt med Hafslund Nett og
foreslått trasé 2, slik Hafslund Nett skriver i søknaden.
Hafslund Nett opplyser at lavere master forutsetter at det brukes flere master og kan gi et mer uryddig
landskapsbilde enn færre og høyere master. Det vil ikke bli et 40 meter bredt belte helt uten trær, men
det vil opprettholdes en U-profil med gjenstående lavtvoksende vegetasjon. Konsekvensutredningen er
utarbeidet med data fra tilgjengelige databaser, og et profesjonelt firma er brukt til deler av
utredningen. Gjennom høringen av søknaden vil lokalkunnskap supplere de gjennomførte
utredningene og kunne bidra med viktig informasjon med betydning for vedtaket. Hafslund Nett
presiserer at endelig masteplassering først vil være klarlagt etter detaljprosjekteringen, og de foreslåtte
alternativene vil kunne vurderes nærmere.
Monika og Dag Svinndal (21. juni 2012) mener at luftledning på strekningen PuttesundbroenØdegårdskilen vil ødelegge den mest eksponerte delen av strandsonen på Hvaler for å spare
småpenger. Daglig passeres denne strekningen av ca. 5000 mennesker, sier Svinndal. Kostnaden med
sjøkabel vil representere 14,2 % av omsetningen til Hvalerbommen i perioden 1989-2009. De
protesterer derfor mot alle luftledningstraseene. De mistenker at den økte kapasiteten i virkeligheten
skal brukes til å transportere vindkraft eller bølgekraft fra Hvaler til kraftnettet.
Hafslund Nett presiserer at de ikke har planer om vindkraftproduksjon på Hvaler og heller ingen
kjennskap til konkrete planer om dette.
Trine Skjeflo og Erik Waage Nilsen (23. juni 2012) protesterer mot planene om luftledning langs
vannkanten fra Kjøkøy og ut mot Vesterøy, som er en del av Fredrikstads tur- og badeområde
sommerstid. Naturopplevelsen for de mange tusener menneskene som bruker områdene og sjøen vil
bli redusert, og Skjeflo og Nilsen ber derfor om at andre løsninger velges.
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Ragnar Engebretsen (24. juni 2012) ber om at det finnes alternativer til luftledning av hensyn til
kystlandskapet, og han foreslår kabler i rør sammen med gang- og sykkelsti langs eksisterende vei.
Royh E. Strøm (25. juni 2012) viser til avisoppslag i Dagbladet om elektromagnetiske felts
påvirkning på menneskekroppen og krever at ledningen legges som sjøkabel eller jordkabel i gang- og
sykkelvei.
May Midtby (25. juni 2012) krever sjøkabel for å unngå fare ved elektromagnetiske felt og av hensyn
til det sårbare kystlandskapet.
Even Arntsen og Kristin Olai-Olssen (25. juni 2012) mener at det bør legges sjøkabel som
finansieres ved økt nettleie, som de legger til grunn at berørte interesser er villig til å akseptere. Da får
de en sikker strømforsyning som tar hensyn til miljøet og naturen på Hvaler.
Leif Gjerdsbakk (26. juni 2012) ber om at det tas hensyn til natur, miljø og bokvalitet når det
vurderes om luftledning skal vurderes opp mot sjø- eller jordkabel.
Bjørn Magne Eggen (26. juni 2012) mener at det er behov for å forsterke strømforsyningen til
Hvaler, samtidig som naturopplevelsen bevares. Luftledning får negative visuelle virkninger både på
land og fra båt, og kabling bør derfor velges. Han foreslår å kombinere to gode formål:
hovedforsyning som jordkabel i ny gang- og sykkelvei langs riksvei 108. Alternativt må ledningen
legges som sjøkabel.
Sylvia Arnesen (28. juni 2012) protesterer mot luftledningen, fordi hun mener det vil ødelegge
kystlandskapet og inngangsporten til Hvaler, og fordi hun frykter konsekvensene av elektromagnetiske
felt for sine barn.
Hilde S. Rasmussen (28. juni 2012) er bekymret for kreftfaren ved elektromagnetiske felt fra
kraftledningen og ønsker ikke ledningen.
Inger-May Nordseth Arnesen og Bjørn Eilert Arnesen (28. juni 2012) sier at traséalternativ 1 over
Spjærøy vil komme nært deres bolighus ved Alsvik (gnr./bnr. 43/4,8,14). De er bekymret for
kreftfaren ved elektromagnetiske felt fra ledningen og ber om at den flyttes lenger unna bolighuset
dersom trasé 1 velges. Aller helst ønsker de sjøkabel.
Rolf Utgård (28. juni 2012) skriver at det er viktige hensyn å ta i den sårbare og sjeldne naturen på
Hvaler og særlig på Vesterøy og i Utgårdskilen, hvor han har vokst opp. Luftledning må ikke legges
gjennom dette området, med blant annet snauhogst som konsekvens.
Han viser til sine innlegg i Fredrikstad blad og Demokraten, der han beskriver hvordan den nye
kraftledningen vil øke belastningen på natur- og boområder, og blant annet redusere eiendomsverdien.
Dette kommer i tillegg til belastningen med økende trafikk, økt utbygging av boliger, hytter og
næringsbygg og eksisterende kraftledninger. De alternativ traseene går nær naturreservatet Lerdalen,
gjennom «Dalen» mellom Ødegården og Utgårdskilen og over Vetefjellet. Området øst for
Bankerødkollen og sørover i dalen mellom Ødegården og Utgård er det største sammenhengende
skogs- og naturområdet på hele Hvaler, som traseene vil gå gjennom med en 40 meters ryddegate.
Utgård stiller også spørsmål ved om ledningen ikke er overdimensjonert og foregriper en utbygging på
Hvaler som kan diskuteres. Utbyggingen bør utsettes til behovet og konsekvensene er bedre utredet.
Alternativet er at det legges sjøkabel, avslutter han.
Hafslund Nett sier det ikke vil bli snauhogd trasé til den nye ledningen, men mest mulig av vegetasjon
vil bevares, da mye er lavtvoksende og ikke i konflikt med kraftledningen.
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Elisabeth A. Nilsen (29. juni 2012) ber om at det legges sjøkabel, fordi luftledning vil medføre
elektromagnetiske felt og store naturinngrep.
Leif Olav Jensen (30. juni 2012) stiller spørsmål ved om Hvaler har behov for en kraftledning med
den dimensjonen som Hafslund har søkt om, og ber om at sjø- eller jordkabel velges framfor
luftledning.
Hafslund Nett opplyse at størrelsen på ledningen er standard i regionalnettet, og den er ikke direkte
proporsjonal med overføringskapasiteten. Høyder og spennlengder må tilpasses terrenget og
etterkomme forskriftskrav til høyde over veier og terreng og avstand til bygninger og andre
installasjoner. Linedimensjonen er valgt for å gi tilstrekkelig overføringskapasitet og minst mulig
energitap.
Kai Hermansen og Mette Ormstad (30. juni 2012) krever sjøkabel eller jordkabel i gang- og
sykkelvei i stedet for luftledning, av hensyn til landskapet og naturreservater med rikt fugleliv.
Roar S. Andersen m. fl. (25. juni 2012) er tomteeiere og -leiere i området øst for Skjelsbuveten i
Skjelsbusund. De mener at trasé 1 fra Bratte Bakke til Skjelsbusund over Veten ikke er aktuelt, fordi
det er sterkt skjemmende for hele den ytre nasjonalparket, og fordi ledningen vil gi økt risiko for all
helikopter- og småflyaktivitet i lav høyde over fjellpartiet og langs Skjelsbusundet. Trasé 2
foretrekkes, fordi den går lengre vestover fra Veten, lavere i terrenget og gjennom et skogs- og
dalområde. De forutsetter at ledningen legges i jord i Almvika og videre som sjøkabel når den krysser
Skjelsbusundet, av hensyn til småfly og seilbåter med høye master.
Hafslund Nett understreker at kryssingen av Skjelsbusundet må prosjekteres slik at tilstrekkelig
seilingshøyde oppnås.
Vitek Novak (2. juli 2012) sier at Hvaler er en unik øygruppe med over 4000 fastboende og over 4700
fritidsboliger, i tillegg til mange besøkende. Deler av riksvei 108 på Hvaler kan sammenlignes med
Atlanterhavsveien i unikhet, og kraftledningen vil bli svært synlig ved siden av veien og ødelegge
opplevelsen av Hvaler. Novak ber derfor om at utbygger pålegges å legge sjøkabel.
Naboer på Nygård, Spjærøy (29. juni 2012) protesterer mot trasé 2 over Skjelsbosundet, som skal
krysse parallelt med Fredrikstad Energinetts ledning, da dette vil gi et for lavt spenn som seilbåter vil
kollidere med, slik de gjorde med eksisterende ledning før. Sør for Skjelsbobrua ligger to båthavner
med store seilbåter, og det er planer om en museumshavn ved Kystmuseet, noe som krever at
seilingshøyden må være minst 30 meter. På Spjærøy vil trasé 2 komme i konflikt med tre bolighus,
fordi det er altfor liten avstand mellom eiendommene.
Trasé 1 er bedre med tanke på tilstrekkelig seilingshøyde og større avstand til bolighus, men traseen
vil bli svært synlig over det høyeste punktet nord for Veten og over bart fjell ned til Stranda og over til
Hobekk. Planer om etablering av en kopi av Optisk telegraf på Veten vil være i konflikt med og bli
skjemmet av en ny kraftledning. Naboene på Nygård er også bekymret for helserisikoen som følge av
elektromagnetiske felt fra kraftledningen, og mener sjøkabel er den eneste forsvarlige løsningen for
befolkningen på Hvaler, da helse må telle mer enn økonomi. Det aller beste vil være sjøkabel fra Øra
eller Tangen, som også vil være i tråd med intensjonene i Ytre Hvaler nasjonalpark på utsiden av
traseen. Alternativt ønsker de sjøkabel over Skjelsbosundet.
Hafslund Nett sier at krav til fri seilingshøyde over Skjelsbusundet vil etterkommes og være
bestemmende for mastehøydene. Avstanden til bolighus på Spjærøy tar hensyn til forskriftskrav og
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magnetfeltbelastning. Sjøkabel under Skjelsbusundet er ikke utredet, men vil sannsynligvis kreve
sprengning og begrense muligheten for offentlig ferdsel rundt landtakene, med ankringsforbud.
Anette Høvik (1. juli 2012) sier nei til luftledning og ja til sjøkabel av hensyn til miljøet i
Hvalerskjærgården og i bekymring for elektromagnetiske felt.
Phattharee Simthiam (1. og 3. juni 2012) mener at hensynet til mennesker er glemt i
konsesjonssøknadens beskrivelse av kraftledningens virkninger. Det gir ingen mening av
kraftledningen trekkes inn i bebyggelsen, med skoler, barnehager, butikker og boliger, framfor å legge
den gjennom skogsområdet vest for Lunde. Folk er bekymret for helsefaren ved å bo i nærheten av
kraftledninger, selv om Statens strålevern sier det ikke er noen risiko. Simthiam ber NVE ta hensyn til
mennesker og legge føre-var-prinsippet til grunn.
Å legge traseen parallelt med fylkesvei 108 fra Hvalerporten til Vesterøy er miljøødeleggelse i et unikt
kystområde som kan oppleves fra bil. Mange trekkfugler krysser området, også rødlistearter.
Trasévalget gjenspeiler at det kun er økonomi som ligger bak. Simthiam krever sjøkabel fra Øra til
Hvaler.
Carl Petter Swensson (1. juli 2012) har fritidsbolig på Kirkeøy som han bruker hele året og støtter
Hafslund Nett konsesjonssøknad om fornyelse av kraftnettet til Hvaler.
Anders Messel (2. juli 2012) er eier av alle holmer og skjær fra Stokken marina og fram til Vesterøy,
gnr./bnr. 50/11 og viser til tidligere uttalelse til Hafslund Nett. Han påpeker at dette er uberørt holmer
og skjær med rikt fugleliv. Å spre infrastrukturen mer enn nødvendig er uakseptabelt, mener han. At
mastene vil være betydelig høyere enn dagens master er dårlig beskrevet i søknaden, og han har
utarbeidet sin egen visualisering av hvordan det vil se ut med den nye ledningen, som han har vedlagt
uttalelsen. Messel etterlyser en nærmere vurdering av sjøkabel i dette verdifulle området, og mener det
skal mer til enn kostnader for å avvise sjøkabelalternativet.
Hafslund Nett mener Messel visualisering ikke er urealistisk, selv om linene i virkeligheten vil være
tynnere og mindre markerte.
Terje Agnalt (2. juli 2012) sier at sjøkabel må legges mellom Kråkerøy og Vesterøy til Asmaløy/Rød
av hensyn til den vakre og spesielle naturen på strekningen. Både veien, broer, marinaen og
eksisterende kraftledning har allerede redusert verdien av området. Ingenting har større verdi enn
naturen, og eventuelle merkostnader med sjøkabel er små i forhold til naturverdien, mener Agnalt.
Heidi Hansen og Øyvind Johansen (3. juli 2012) ber om at sjøkabel vurderes som alternativ til
dagens skjemmende ledning og den enda større planlagte luftledningen. Hvaler er en naturperle med
en forholdsvis nyopprettet nasjonalpark, og de ber om at Hvaler bevares.
Margaret Grønnet Berrum (6. august) eier gnr./bnr. 43/ 64, 65 og 167 i Grønnetdalen på Spjærøy og
ber om at eventuell kabling i nærheten av Grønnet-dalen tar hensyn til dalens rekreasjonsbruk året
rundt. Dalen har sjeldne planter og spennende fugle- og dyreliv. Hun ber om at det velges en trasé som
ikke ødelegger dalens idyll.
Hafslund Nett viser til konsesjonssøknadens kapittel 6.15 «Naturtyper og vegetasjon» som omtaler
sjeldne plantearter.
Kolbjørn Gullvikmo (4. juni 2012), Ole R. Nilsen (17.og 21. juni 2012), Kjetil Hagen (16. juni
2012), Marit Christina Lie (17. juni 2012), Odd Are Berkaak (17. juni 2012), Tove og Nils
Bankerud (17. juni 2012), Peter Oscar Svamo (21. juni 2012), Anette W. Kamfjord (21. juni
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2012), Inger-Lise Melleby (22. juni 2012), Anita og Helge Tveten (23. juni 2012), Jørn Eriksen
(23. juni 2012), Ludger Schmidt (24. juni 2012), Bjørn Haakon Bakken (25. juni 2012), Thor
Gjelsvik (25. juni 2012), Normann Vatsgar (25. juni 2012), Guro Larsen (25. juni 2012), Atle Eide
(26. juni 2012), Anne-Grethe Lexander (26. juni 2012), Terje Hauerberg (30. juni 2012), Madelen
(1. juli 2012), Pål Børresen (29. juni 2012), Familien Bentzen-Sand (1. juli 2012), Anne Aasen (1.
juli 2012), Tore Gregersen (1. juli 2012), Jonas F. Bremtun (2. juli 2012), Helene Huse (3. juli
2012) og Aleksander Bentsborg (5. juli 2012) er i separate uttalelser negative til alle de omsøkte
luftledningstraseene og krever jord- eller sjøkabel på hele strekningen.
Henning Iversen (11. juni 2012), Torill Vårbø Møller (12. juni 2012), Katerina Kolbu (16. juni
2012), Jarl Hagen (16. juni 2012), Per Einar Hultman (25. juni 2012), Else Gro og Erik Gøranson
(26. juni 2012), Harald Johansen (26. juni 2012), Eivind Kolltveit (28. juni 2012), Jeffrey Engberg
(1. juli 2012), Christian Jarleskog (1. juli 2012) og Kjell F. Øverland (10. juli 2012) protesterer i
separate uttalelser mot oppføring av luftledning i Hvaler.

B2 – Uttalelser til tilleggssøknad og tilleggsutredning
Tilleggssøknad og tilleggsutredning ble sendt på høring 27. mars 2015. Fristen for å komme med
uttalelser ble satt til 1. juni 2015. Fredrikstad og Hvaler kommuner ble bedt om å legge søknaden ut til
offentlig ettersyn. Den offentlige høringen av tilleggssøknaden og tilleggsutredningen ble kunngjort
etter gjeldende regler i Fredrikstad Blad, Demokraten og Norsk lysingsblad.
Alle som fikk konsesjonssøknaden på høring og alle som hadde avgitt uttalelse til denne, fikk
tilleggssøknaden og tilleggsutredningen på høring. Hafslund Nett orienterte berørte grunneiere og
rettighetshavere om fristen for å komme med uttalelser.
Hvaler og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune fikk utsatt høringsfristen i henhold til
fastsatte møtetidspunkt for behandling i politiske organer.
NVE mottok 108 høringsuttalelser til tilleggssøknaden og tilleggsutredningen, og samtlige er
sammenfattet under. Hafslund Nett kommenterte uttalelsene i brev av 4. august og 16. september
2015. Kommentarene fra søker er sammenfattet under de respektive uttalelsene.
B2.1 Kommuner
Hvaler kommune (23. september 2015) oversender kommunestyrets vedtak av 3. september 2015:
•

«Kommunestyret tilslutter seg rådmannens forslag til høringsuttalelse vedrørende
tilleggssøknad og tilleggsutredning for ny 132 kV kraftlinje på strekningen Kråkerøy–Hvaler.

•

Hvaler kommune har følgende standpunkt i høringsuttalelse:
o

Hvaler kommune fremmer innsigelse mot luftstrekk Tangen–Vesterøy og mener at
NVE må pålegge Hafslund Nett å omsøke det utredede alternativet (K5) for gang- og
sykkelvei som et eget trasévalg i konsesjonssøknaden.

o

Hvaler kommune viser til utfordringer med nærkonflikter (FEF 2006) på strekningen
Økholmen–Bratte Bakke og fremmer innsigelse til dette alternativet. Hvaler kommune
ønsker at ny kraftledning legges i eksisterende gang- og sykkelvei.

o

På strekningen Bratte Bakke–Asmaløy kan kommunen som siste utvei akseptere
luftstrekk langs alternativ 9B og 10 (også betegnet trasé 2A), samt alternativet langs
Grønnetkilen som er trukket ned i dalsiden.
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o

Hvaler kommune ønsker primært en utbyggingsløsning hvor ny 132 kV kraftledning
legges i kabel på hele strekningen fra Kråkerøy til Rød på Hvaler. NVE bes om
fastsette kostnadsfordelingen mellom de to alternativene basert på innleverte
innsigelser.»

I kommunens vurdering av de ulike luftledningstraseene utdypes bakgrunnen for innsigelsene og
prioriteringene. På strekningen fra Tangen til Vesterøy mener kommunen at luftledning vil ha store
negative virkninger i et spesielt og nasjonalt viktig område og har derfor fremmet innsigelse. Området
har tidvis sterk vind og salt som virvles opp fra sjøen, noe som gir slitasje og økt fare for strømutfall.
En luftledning til kan føre til økt kollisjonsfare for fugl, og det er flere fuglearter som benytter
Hvalerøyene som trekkruter. Dette området er dessuten en estetisk opplevelse på vei fra Fredrikstad til
Hvaler, og både dagens og framtidig luftledning vil skjemme området, som også er et verdifullt naturog friluftsområde. Hensynet til miljø, naturkvaliteter, friluftsliv og fugleliv tilsier at det velges
løsninger som er riktige i et samfunnsøkonomisk perspektiv, framholder Hvaler kommune. De ber
derfor om at Hafslund Nett pålegges å søke om en jordkabelløsning i OPI-kanal på denne strekningen,
kombinert med gang- og sykkelvei.
Mellom Økholmen og Bratte Bakke viser kommunen til Rejlers påpekning av at traseen ikke oppfyller
kravene i FEF 2006 til nødvendig avstand til flere bolighus og hytter på strekningen. I tillegg vil en
utvidelse av eksisterende kraftledningstrasé ha negativ betydning for bolig- og hytteområdet, og de
nye mastene blir mer synlige i landskapet og fører til økt kollisjonsrisiko for fugl pga. høyden i
terrenget. Også her mener kommunen det vil være riktig å utrede og omsøke jordkabel i OPI-kanal i
eksisterende gang- og sykkelvei.
Mellom Bratte Bakke og Rød kan kommunen akseptere luftledning. Av de omsøkte løsningene
foretrekker de trasé 2A og den traseen langs Grønnetkilen som er trukket ned i dalsiden, da denne
traseen tar best hensyn til nåværende og framtidig bebyggelse, natur, friluftsliv og estetikk. De
oppfordrer imidlertid Hafslund Nett til å samarbeide med Fredrikstad Nett om å finne løsninger om en
felles ledningstrasé, i dagens trasé, blant annet for å bevare området rundt Skjelsbuveten uten
ytterligere naturinngrep. To separate ledningstraseer over Skjelsbusundet og Asmalsundet vil også ha
negative konsekvenser for fugleliv og landskap.
Av saksutredningen går det fram at Hvaler kommune mener det uansett må kables mellom
Bukkholmen og Økholmen, sett i lys av de alvorlige innsigelsene. De vurderer det også som vanskelig
å finne gode luftledningsalternativer fra Økholmen til Bratte Bakke, og mener det må legges jordkabel
i eksisterende gang- og sykkelvei. Eventuelt kan kommunen ta noen merkostnader knyttet til graving
og OPI-kanal på strekningen. Den reelle kostnadsforskjellen mellom luftledningsalternativet og
jordkabelalternativet vil derfor være mindre enn det Hafslund Nett har presentert, mener kommunen.
For øvrig opplyser kommunen at de har som overordnet målsetting å bidra til det ønskede
utbyggingsalternativet, jordkabel i gang- og sykkelvei på hele strekningen. De har igangsatt et
reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei, som forventes å være gjennomført innen utgangen av 2017.
De arbeider parallelt med å få til en avtale med Fredrikstad Nett om å legge distribusjonsnettet i OPIkanal sammen med regionalnettet, slik at alle skjemmende kraftledninger blir lagt i bakken. I tillegg
vil ny gang- og sykkelvei gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. I arbeidet med gang- og
sykkelveien har kommunen innledet samarbeid med Østfold fylkeskommune om et pilotprosjekt, hvor
formålet er å realisere en trasé som benytter andre veitraseer og lokale veier på deler av strekningen.
Dette vil gi forenklede traseer som i mindre grad krever utsprenging av store fjellmasser langs
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fylkesvei 108. Kommunen viser til forprosjektering av alternativ gang- og sykkelvei, utarbeidet av
Rejlers.
Hafslund Nett sier påpeker at de ikke har søkt om å bygge i dagens trasé mellom Bratte Bakke og
Rød, da det ikke er plass ved siden av dagens ledning pga. bebyggelse tett innpå ledningen. I tillegg
må eksisterende ledning være i drift mens den nye bygges, noe som ikke er mulig på denne
strekningen. Trasé 2 er imidlertid lagt parallelt med Fredrikstad Netts ledning fra det punktet hvor
traseene møtes ca. 500 meter vest for Almvika til Grønnetkilen. Fredrikstad Netts ledning er kablet
over Skjelsbusundet. Parallellføringen utgjør ca. halvparten av samlet trasélengde fra Bratte Bakke til
Rød.
De ønsker ikke å gå detaljert inn på de presenterte regnestykkene for jordkabel, men kommenterer at
de er bygget på forutsetninger om at Hafslund Nett pålegges å kable én eller flere delstrekninger. Dette
vil redusere kostnadene for Hvaler kommune. De opplyser at kostnader med tiltak i Kråkerøy
transformatorstasjon og eventuell kabling av 18 kV-nettet kommer i tillegg. Hafslund Nett har søkt om
kabel på hele strekningen, under forutsetning av at kommunene utarbeider løsningen, skaffer
rettigheter og dekker merkostnadene, et samarbeid Hafslund Nett stiller seg positiv til.
Videre kommenterer Hafslund Nett rapporten
fra Rejlers, der de peker på at omsøkte
luftledningsalternativer på enkelte punkter
strider mot kravene i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg (FEF 2006). For det første
påpeker de at avstandskravet på minst 3,2
meter til offentlig vei ikke vil brytes på
traséalternativ 1 forbi Kråkerøy
ungdomsskole. Kun på en ca. 70 meter lang
strekning vil traseen gå parallelt med veien på
denne strekningen, og avstandskravet på minst
6,7 meter til trialklubbens klubbhus ivaretas
også. Linene strekkes vertikalt inn på masten
med loopføringer ut mot veien. Dette er vist på
kart.
Traséalternativ 1A forbi ungdomsskolen er et
resultat av at Fredrikstad kommune ønsket å få
økt avstanden til skolen. Forskriftsmessig
avstand til klubbhuset ivaretas. Det går ikke
fram av FEF 2006 hva et permanent
sportsanlegg konkret er, men det tillates ikke å krysse over sportsanlegg og tilhørende tilskuerplasser.
Hafslund Nett har ikke vurdert en skogsløype for trialkjøring som permanent sportsanlegg, da det er
meget bratt og begrenset framkommelighet i området. Det er heller ikke tribuner langs løypen. For
øvrig er det fullt mulig å trekke traseen opp i lia, som kan føres tilbake ned mot Enhuusveien etter
passering av klubbhuset, dvs. en kombinasjon av trasé 1 og trasé 1A (også vist på kartet). Dette vil
kreve fjerning av trær som kan utgjøre en fare for ledningen, men det er mulig å spare lave trær og
kappe trær i en viss høyde, dersom det er behov for disse i trialkjøringen.
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Traséalternativ 2A forbi Kråkerøy kirke er et
resultat av at Fredrikstad kommune ønsket en
trasé langs fylkesvei 108. Den vil komme tett
på både vei og kirkegård, og vertikalt oppheng
av linene vil benyttes dersom avstandskravet
blir vanskelig å etterkomme med
trekantoppheng. Den planlagte busslommen vil
ikke være til hinder for kraftledningen, da det
kun kortvarig vil oppholde seg mennesker der.
Mastepunktet i trasé 1B vest for Kråkerøy
kirke og kirkegården må plasseres i forbindelse
med detaljprosjekteringen og i samarbeid med berørte parter. Det ser ut fra plankartet i Rejlers rapport
ut til at det frigjøres plass ved at fylkesvei 108 flyttes inn mot det nye veikrysset.
Trasé 3A ned mot Tangen i opprinnelig søknad var planlagt parallelt med dagens ledning og ikke i
senter av dagens trasé. Dette alternativet er nå trukket, da det blant annet er bebyggelse tett inntil
traseen, som vil kreve provisorisk kabling i anleggsperioden. Ny trasé ned mot Tangen vil ligge på
vestsiden av dagens trasé. Fredrikstad Netts 18 kV ledning vil føres ned i kabel i masten før den nye
ledningen føres ned i sjøkabel, og kryssing av kablene vil enten kunne skje på land eller i sjøen.
For å opprettholde minst 6,7 meter til hytten på Bukkholmen må det foretas en mindre justering av
senterlinjen, og avstanden til 18 kV-ledningen vil reduseres med ca. én meter. Alternativt kan det
skiftes til isolert line på 18 kV-ledningen og etablere vertikaloppheng på 132 kV-ledningen.
Dersom trasé K1 (ilandføring på nordøstsiden av Bukkholmen) vil det være meget trangt å komme
mellom 18 kV-ledningen og fylkesvei 108, for eksempel på Kollen som nevnes av Rejlers. Det kan bli
nødvendig å flytte eller bygge om enkelte av 18 kV-mastene og bruke isolert line. Vertikaloppheng på
132 kV-ledningen kan også vurderes. Tilpasning for en framtidig gang- og sykkelvei kan først gjøres
etter at konkrete planer for denne foreligger.
Avstandskravet til hyttene nr. 152 og 158 på strekningen fra Økholmen til Bratte Bakke etterkommes
ved å legge inn vinkelpunkter i traseen, opplyser Hafslund Nett.
Fredrikstad kommune (14. september 2015) oversender bystyrets vedtaket av 3. september 2015,
hvor det framgår at de med hjemmel i energiloven fremmer innsigelser til traséalternativene 1, 1A, 1B
og 2A. De viser til saksutredningen som Fredrikstad kommunes høringssvar. Videre ber bystyret om at
NVE behandler kabelalternativet med utgangspunkt i luftledningstraseer som er realistiske og
gjennomførbare med tanke på uttalelser og innsigelser i høringsprosessen. De mener
jordkabelalternativet er det beste med hensyn til ulike verneinteresser og driftssikkerhet. Fredrikstad
kommune økonomiske bidrag vil behandles som egen sak og tas inn i budsjettprosesser for 2016.
Gjennom budsjettvedtak vil de kunne stille garantier for dekning av merkostnader med kabelanlegget,
skaffes stedsvarige rettigheter til grunnen og i broene og garantere for gjennomføringsevne i henhold
til en tidsfrist. Garantiene skal gå fram i en utbyggingsavtale som signeres av partene.
Dersom luftledning blir valgt, må traseen i størst mulig grad følge eksisterende infrastruktur langs
fylkesveien for å begrense inngrepene. Deler av trasé 2A er det beste, men kommunen mener at
jordkabelen fra Kråkerøy transformatorstasjon bør forlenges forbi Kråkerøy kirke. Det framstår som
uheldig å bygge luftledning fra Ulvedalen over LNF-området og langs deler av bebyggelsen ved
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Ulvedalen. Kommunen aksepterer heller ikke den delen av trasé 2A som er lagt ut i LNF-området ved
Femdal /Lunde.
I saksutredningen opplyser kommunen om at de sammen med Hvaler kommune, parallelt med
Hafslund Netts utredninger, har engasjert konsulentfirmaet Rejlers til å utrede jordkabel i gang- og
sykkelvei på hele strekningen mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner. Rejlers har også
bistått kommunene i arbeidet med sine uttalelser til søknaden, i form av en rapport om tekniske
forhold. Det vises til Rejlers rapporter.
Trasé 1, 1A, 1B eller 2A gir ingen ekstra utgifter for Fredrikstad kommune direkte, men vil føre til
båndlegging av store, verdifulle arealer som brukes til rekreasjon eller eventuell framtidig bebyggelse.
Dette har både en økonomisk verdi og verdier som ikke kan måles kroner og øre. Fredrikstad
kommune mener Hafslund Nett beregning av kostnadsforskjellen mellom kabelalternativet og
luftledning underestimerer luftledningskostnaden. Dette begrunner de med at luftledningstraseene det
er søkt om kommer i konflikt med bygninger på en slik måte at de ikke lar seg gjennomføre ute å
stride mot forskrift om elektriske fordelingsanlegg (FEF 2006). På grunnlag av dette og innsigelser
som er reist av flere instanser, mener kommunen at ledningen uansett bør kables forbi Kråkerøy kirke,
og deretter på en begrenset strekning forbi Lunde og frem til Tangen eller Kjøkøy. Beregningen av
kostnadsforskjellen må ta utgangspunkt i gjennomførbare luftledningsalternativer.
Kråkerøy har unike kvaliteter som natur- og rekreasjonsområder for befolkningen, som ethvert inngrep
vil bidra til å svekke, og dermed påvirke levekår og folkehelse. Det vises til fylkesmannens uttalelse
om betydningen av områdene. Det vises videre til Oslofjordens Friluftsråds uttalelse om områdets
karakter som nasjonalt viktig friluftsområde, som er sårbart for inngrep i form av høye master. Det er
sterke reaksjoner i lokalbefolkningen mot luftledningsalternativene, og det vises til over 10 000
innsamlede underskrifter mot dem, noe som signaliserer at tiltaket vil påvirke levekår og folkehelse.
Jordkabel vil derimot bidra til sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom Kråkerøy til Hvaler,
med positiv innvirkning på folkehelsen gjennom økt trafikksikkerhet og økt fysisk aktivitet.
Fredrikstad kommune tiltrer Fylkesmannen i Østfolds vurdering av trasé 1 og viser til bystyrets vedtak
av 25. juni 2012 angående denne traseen. Fra Rejlers tekniske gjennomgang viser kommunen til at
trasé 1 er planlagt mellom Kråkerøy Trial Clubs klubbhus og Enhuusveien, og de opplyser at
klubbhuset ligger 9,8 meter fra Enhuusveien. Ifølge FEF 2006 skal det være minst 3,2 meter fra
ytterste fase og offentlig vei, og 6,7 meters avstand fra ytterste fase til klubbhuset. Kommunen mener
derfor det ikke er plass til ledningen i denne traseen. I tillegg kommer ledningen i konflikt med krav
om minst 6,7 meters avstand fra strømførende fase til permanent sportsanlegg.
Trasé 1A går også forbi Kråkerøy ungdomsskole, ca. 20 meter fra skolebygningen, sier kommunen.
Justeringen lenger bort fra ungdomsskolen kommer også i konflikt med regulert idrettsanlegg, da
traseen går gjennom Kråkerøy Trial Clubs anlegg, og dermed også i strid med FEF § 6-4. Hafslund
Nett søker om et 40 meter bredt ryddebelte. Trærne i et trialanlegg er viktige, og kommunen mener
derfor at ryddebeltet vil ødelegge sportsanlegget. Traseen må derfor eventuelt flyttes på oversiden av
dette anlegget. Ved Femdal-området ved Lunde er traseen nå trukket lenger vestover, men de
foreslåtte justeringene forverrer situasjonen og vil føre til at det beslaglegges enda mer av skogs- og
turområdene ved Femdal.
Trasé 1B, som er planlagt vest for Kråkerøy kirke og kirkegården, ser ut til å innebære at det plasseres
en vinkelmast der det skal bygges ny gangvei i forbindelse med at krysset mellom fylkesvei 108 og
Enhuusveien bygges om. Vinkelmasten vil også komme nær offentlig vei, og kommunen viser til at
veiloven stiller avstandskrav til vei.
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Fredrikstad kommune viser til bystyrets vedtak av 21. juni 2012 angående opprinnelig omsøkte trasé
2. Trasé 2A går lenger vest ved Femdal ved Lunde og trekkes lenger inn i verdifulle LNF-områder. De
viser videre til at FEF 2006 krever minst 6,7 meter mellom ytterste fase på kraftledningen og
kirkegård, og minst 3,2 meter til offentlig vei inkludert hard skulder. Kommunen konkluderer derfor
med at det ikke er plass til kraftledningen i beltet mellom fylkesvei 108 og Kråkerøy kirkegård, som
på det smaleste er 11 meter. Videre bemerker kommunen at det er regulert utvidelse av kirkegården
vestover mot fylkesveien. I tillegg er det regulert busslomme, gangvei der traseen går, og kommunen
mener offentlige planer ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i endringssøknaden. De mener det er
tungtveiende grunner til å kable strekningen fra Kråkerøy transformatorstasjon til forbi Kråkerøy
kirke.
Traseene mot Tangen innebærer kryssing av 18 kV-ledningen til Fredrikstad Nett, fordi den nye
ledningen skal gå øst for dagens ledning på Bukkholmen. Fredrikstad kommune ber om en avklaring
av hvor kryssingen skal skje.
Fredrikstad kommune har innhentet egen vurdering av driftssikkerheten ved jordkabelanlegg fra
Rejlers, jf. notat dater 3. juni 2015. De viser til at NVE i tidligere vedtak har lagt til grunn at
reparasjonstiden for jordkabel er vesentlig lengre enn for luftledning, men at feilfrekvensen kan
forventes å være lavere enn for en luftledning, som i det nevnte tilfellet inkluderte to kabel- til
luftoverganger i endepunktene. Løsningen som er utredet av kommunene innebærer fire kabler, hvorav
en reservefase, i separate, støpte rørkanaler og med skjøter i separate betongkanaler. Denne mener de
vil være sikker for uønskede hendelser og driftsstans, og reparasjonstiden vil være akseptabel. De viser
til statistikk over driftsforstyrrelser i regionalnettet fordelt utløsende årsak i omgivelsene i perioden fra
2003 til 2012, som viser at tordenvær, vind, vegetasjon og snø/is var den største årsaken. Fredrikstad
kommune forventer værforholdene i værutsatte områder, spesielt ved kryssing av sundene ut mot
Hvaler, vil påvirke antall driftsforstyrrelser dersom luftledning bygges.
Hafslund Nett kommenterer at det nye traséalternativet 2A rundt Lunde følger av innspill og
evaluering i etterkant av forrige høringsrunde, som fjerner nærføringsproblematikken forbi barnehagen
og den gamle skolestuen ved Lunde. Trasé 2A forbi Femdal er lagt mest mulig i skogsterreng. De
viser til energilovens retningslinjer for grunnlag for hvilke løsninger de har søkt om, og mener at det
på strekningene fra Kråkerøy transformatorstasjon til Kråkerøy kirke og forbi Lunde/Femdal ikke
foreligger grunnlag for å søke om jordkabel. Hafslund Nett ønsker ikke å gå detaljert inn i
regnestykkene som Fredrikstad kommune presenterer, da de bygger på forutsetninger om at NVE
pålegger dem å kable én eller flere delstrekninger, som vil redusere ekstrakostnadene som skal dekkes
av kommunen. De viser for øvrig til kommentarene til Hvaler kommunes uttalelse, hva gjelder de
økonomiske konsekvensene for kommunene og rapport fra Rejlers.
B2.2 Regionale og sentrale myndigheter
Fylkesmannen i Østfold (1. juni 2015) opprettholder innsigelsen til den vestre traseen (alternativ 1)
på Kråkerøy, herunder de nye justeringene. Videre opprettholdes innsigelsen til luftledning fra Tangen
til Vesterøy, og viser til at sjøkabelalternativ K4 er en bedre løsning, selv om den rødlistede
plantearten tusengylden er registrert på Økholmen.
Fylkesmannen ber om at tiltaket i størst mulig samlokaliseres med gang- og sykkelvei, slik at
inngrepene samles i én korridor i et området hvor naturen og landskapet er under hardt
utbyggingspress. De minner om at myndighetene blant annet skal vurdere og vektlegge samlet
belastning, jf. naturmangfoldloven, i beslutninger som berører naturmangfold. NVE anmodes om å
bidra til at kommunene gis tid til å planlegge plan- og sykkelveien, for å muliggjøre en slik løsning.
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Av luftledningstraseene anbefaler fylkesmannen 2A på Kråkerøy fram til Lunde. En luftledning bør i
størst mulig grad gå langs fylkesveien, for å samle inngrepene mest mulig og unngå oppdeling av
naturområder. Fylkesmannen er positiv til at deres innspill om å unngå den verdifulle skråningen med
store eiker langs Enhusveien er tatt hensyn til i endringssøknaden, slik at den nye traseen (alternativ 4)
ligger på vestsiden av fylkesveien til Kråkerøy kirke. Ved å holde traseen unna østkanten av
skogområdet unngås ryddebelte i edelløvskog. Ledningen vil også skjules dersom et vegetasjonsbelte
mot øst beholdes, mener fylkesmannen. Ledningen må imidlertid ikke trekkes for langt vest, da
områdene vest på Kråkerøy er viktige natur- og friluftsområder i en region preget av infrastruktur og
utbygging og dermed viktige å ta vare på.
Fylkesmannen i Østfold mener videre at trasé 1 utgjør en større fare for fuglekollisjoner enn trasé 2
langs fylkesveien, fordi de forventer at fugletrekk fra Kråkerøy-skjærgården naturreservat og
Øra/Alshusbukta naturreservater flyr høyere over trasé 2. Hensynet til verneverdiene i berørte
verneområder skal tillegges vekt, jf. naturmangfoldloven § 49. I formålsparagrafen til Kråkerøyskjærgården naturreservat framgår det at deler av området har som formål å bevare viktige
våtmarksområder og hekkeholmer for sjøfugl. En luftledning ca. 100 meter fra reservatgrensen vil
utgjøre en risiko for fuglekollisjoner, selv med merking av linene, mener fylkesmannen.
Dersom traséalternativ 2 velges, bør traseen vinkles østover mot trasé 3 nord for Lunde, i stedet for
vestover mot Femdal, og det bør vurderes jordkabel ved passeringen av Lunde.
Siden forrige uttalelse er det gjennomført
naturfaglige undersøkelser av edelløvskog i Østfold,
herunder området mellom Lunderamsa og Tangen,
som er blitt kartlagt som rik sumpskog av svært
viktig verdi (A-verdi), vist på kart. Fylkesmannen
arbeider med å få med grunneiere på frivillig vern
av lokaliteter i Trolldalen, og mener dagens trasé er
den beste løsningen gjennom dette området (trasé
3).
På strekningen fra Tangen til Vesterøy mener
fylkesmannen av sjø- eller jordkabel må velges, av
hensyn til landskapet og risikoen for
fuglekollisjoner. Risikoen med sjøkabel mener
fylkesmannen må være størst mellom Tangen og
Bukkholmen, hvor det er søkt om sjøkabel. De
mener det må vurderes om det kan redusere risikoen
for langvarige strømavbrudd om denne kabelen
kobles sammen med en sjøkabel tilsvarende
vurderte alternativ K5, videre fra Bukkholmen.
Fylkesmannen påpeker at faren for islegging av
området er størst øst for fastlandsveien. Videre opplyser de at det er usikkert om tusengylden (sterkt
truet) fortsatt finnes på Økholmen, og at hovedutfordringen for arten er gjengroing. En eventuell
konflikt med tusengylden kan derfor ikke få avgjørende betydning for valg av løsning, mener
fylkesmannen. Gjennom planlegging og gjennomføring av anleggsarbeid kan det tas hensyn til arten,
og eventuelt også legge til rette for bestandsøkning. Fylkesmannen viser til at det på Stokken er mulig
landingsplass for helikopter, som de ber NVE om å vurdere virkningene for. De ber også om at det
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undersøkes hvorvidt det er mulig å redusere konflikten mellom ankringsplass mellom Arisholmen og
Revholmen og sjøkabel.
På Hvaler anbefaler fylkesmannen trasé 1, herunder trasé 11 på Holmetangen. De fraråder trasé 2 på
Hvaler, men anbefaler underalternativ 10 dersom trasé 2 allikevel velges. Det bør også forsøkes å
foreta traséjusteringer som bevarer to hule eiker som berøres av det planlagte ryddebeltet.
Dersom luftledning velges, understreker fylkesmannen at det er viktig å velge master som i form og
fargesetting ikke stikker seg unødig fram i landskapet. De mener at gittermaster ikke er hensiktsmessig
i dette området. De ber om at fargen på mastene tilpasses landskapet på de ulike strekningene, og at
det vurderes om linene behandles for å redusere gjenskinnet. Der ledningen krysser Skjelsbusundet og
Asmalsundet anmoder fylkesmannen om at det settes vilkår om fugleavvisere for å redusere
kollisjonsrisikoen for fugl. De ber også om at det velges løsninger som hindrer elektrokusjon av store
fugler, som havørn og hubro.
Hafslund Nett kommenterer at rørmaster leveres standard i brun og grå farge, men kan leveres i alle
farger mot pristillegg. Gittermaster kan også lakkeres i ønsket farge. Nye aluminiumsliner kan gi
solblink fram til de er naturlig mattes som følge av oksidasjon, som i tørre innlandsstrøk tar 2–3 år,
men enda raskere i kystnære strøk. Fugleavvisere påmontert linene gir en preventiv effekt mot
kollisjon, men er også godt synlige for mennesker og kan derfor innebære en negativ visuell effekt.
Videre kommenterer Hafslund Nett at traséalternativ 4 ligger ca. 50 meter fra fylkesvei 108, slik at det
blir en vegetasjonsskjerm mellom veien og ledningstraseen. Samtidig opplyser de at smale striper med
vegetasjon ofte er utsatt for vindfall. Hafslund Nett er enig i fylkesmannens vurdering av at trasé 2A
langs fylkesvei 108 kan gi mindre kollisjonsfare for fugl.
Forslaget om å passere på østsiden av Lunde forutsetter at eksisterende ledning må krysses to ganger,
og vil kreve periodisk utkopling av strømmen. Det kan også gi høye kryssingsmaster for den nye
ledningen. Hafslund Nett foreslår heller en løsning som går rundt bebyggelsen på østsiden av Lunde,
som kan kombineres med trasé 1A/1B videre mot Tangen. For å unngå å berøre nylig registrert
edelløvskog i Trolldalen, kan traseen videre følge trasé 2A ned mot vinkelpunkt 246283 på dagens
trasé, og deretter gå parallelt med dagens trasé mot Tangen. Forslaget er vist med rød strek på kart:
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En forlengelse av sjøkabelen fra Tangen til Bukkholmen er
tekniske mulig, men Hafslund Nett vurderer ulempene som større
enn fordelene, ikke minst av hensyn til reparasjonstid og
leveringssikkerhet til Hvaler. Dagens kabellengde på ca. 250
meter er håndterbar i en feilsituasjon. For raskt å kunne legge ut
nye kabler sørover fra Bukkholmen, må det etableres landtak med
skjøtehus for hver 250–300 meter, plassert tilgjengelig for ettersyn
og vedlikehold (ikke på holmer og skjær). Utfylling med stein for
å lage fundamenter må påregnes, opplyser Hafslund Nett.
Leggingen av kabler videre sørover vurderes dessuten som mer
komplisert enn over sundet, ved at de må trekkes vekselvis ut i
sjøen og inn til land og vil kreve bruk av båt. Om vinteren kan
anleggene bli utilgjengelig pga. is. Et slikt kabelanlegg vil gi flere
komponenter i systemet og dermed økt risiko for feil og avbrudd.
Løsningen vil bety økt fare for skader pga. ankring o.l. og redusert
leveringssikkerhet til Hvaler.
Hafslund Nett opplyser videre at Norsk luftambulanse sier de ikke
har etablerte plasser eller områder for å lande, men lander der det
er mulig. 330-skvadronen for SeaKing på Rygge trenger ca. 30x40
meter åpen plass for å lande. Ny luftledningstrasé over Stokken vil
kunne begrense muligheten for å lande i dette området,
sammenlignet med dagens ledning.
De viser til at Kystverket opplyser at de vil endre merkingen i
tilfeller hvor det etableres sjøkabel gjennom område merket for
offentlig ankring, slik at det varsles om at det ligger sjøkabel der.

Østfold fylkeskommune (28. august 2015) oversender Fylkesutvalgets vedtak av 27. august 2015.
Fylkeskommunen innleder med at det er viktig å sikre strømforsyningen til Hvaler med en ny 132 kV
kraftledning. De mener at en løsning med jordkabel i gang- og sykkelvei bør prioriteres på hele
strekningen. Innenfor akseptable økonomiske rammer vil de bidra til en slik kombinert løsning, i
samarbeid med kommunene og Samferdselsdepartementet.
De opprettholder samtidig innsigelsene til luftledning, både alternativ K0 og K1, på strekningen
mellom Bukkholmen og Økholmen/Sildeodden, av hensyn til landskap og rekreasjonsverdier.
Luftledningen vil ikke være i tråd med målene for kystlandskapet i kystsoneplanen for Østfold (2014),
mener fylkeskommunen. Kystsoneplanen sier blant annet at «Kystlandskapet skal i størst mulig grad
skjermes mot inngrep som kan forandre dets karakter. Uberørte områder skal holdes intakte, og all
utbygging må underordnes det helhetlige landskapsbildet.»
Fylkeskommunen mener også at luftledningen vil bryte med intensjonen med angitt hensynssone for
landskap i kommuneplanen for Hvaler.
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Dersom jordkabel ikke lar seg gjennomføre på hele strekningen, peker fylkeskommunen på at
følgende løsninger bør velges:
•

Trasé 2A mellom Kråkerøy transformatorstasjon og Femdal
Fylkeskommune mener ledningen bør legges lenger fra bebyggelse enn det det er søkt om, og
peker særlig at trasé 1 og 1A ligger nær Kråkerøy ungdomsskole. Dersom en av disse traseene
velges, anbefaler fylkeskommunen kabel forbi ungdomsskolen. Skogsområdet øst for
ungdomsskolen er et mye brukt, statlig sikret friluftsområde, kalt Enhusvidda, og
luftledningstrasé 1 og 2 går langs vestlig grense av dette området. Trasé 2 går langs nordsiden
av Enhusveien, hvor det er en svært viktig lokalitet av rik edelløvskog med blant annet store
eiketrær. Lenger sørover vil trasé 2A ligge i ytterkanten av et viktig kulturlandskapsområde
ved Goenvad, og i mindre grad berøre kulturlandskap og rekreasjonsområder enn trasé 1, 1A
og 1B. Trasé 2A innebærer en samling av inngrep, da det hovedsakelig følger fylkesvei 108.
Det er større konflikt med kulturminner i trasé 2 enn trasé 1/1A nord på Kråkerøy, og
tilpasning av mastepunkter vil sannsynligvis være nødvendig og trasé 2 eller 1B velges.
Potensialet for funn av ukjente kulturminner er også større ved trasé 2A/1B. Dersom trasé 2A
blir valgt ved Kråkerøy kirke, er det viktig at mastene plasseres med tilbørlig hensyn til kirken
og kirkegården, herunder at utsynet fra kirken mot sjøen ikke forringes. Kråkerøy kirke er
listeført, som innebærer den og omkringliggende landskap har høy verneverdi.

•

Trasé 2A/1C eller trasé 3 mellom Femdal og Tangen
Traseene går i ytterkanten av det nasjonalt viktige kulturlandskapet ved Bjørnevågen, som
Bjørnevåglia naturreservat er en del av. Trasé 1A og 1B vil berøre eller komme nær viktige
natur- og kulturlandskapsområder med stor rekreasjonsverdi på Kråkerøy, og de ligger
innenfor hensynssone friluftsliv i kommuneplanen. Trasé 1 berører flere tilrettelagte
utsiktstopper med storslått utsikt over skjærgården og ytre Oslofjord, som blant annet
Fløyberget ved Strålsund.
Lunderamsa er en stor langrøys fra bronsealderen og et kjent landemerke og turmål på
Kråkerøy. Trasé 1A/1B er planlagt nær dette kulturminnet. Dagens ledning oppleves som et
forstyrrende element i utsikten, og en ny ledning vest for Lunderamsa vil virke ødeleggende
på opplevelsen av kulturlandskapet. Traseen vil også skjemme selve kulturminnet. Her bør
trasé 2A/1C velges, ev. trasé 3.

•

Sjøkabel mellom Tangen og Økholmen/Sildeodden
Strekningen er for bilister det første møtet med Hvaler-landskapet. For reiselivet og
profileringen av Hvaler er det viktig å bevare dette landskapsbildet, uten nye luftledninger.
Området er et viktig rekreasjonsområde, på land og på sjø, med god tilgjengelighet. Tangen er
også et statlig sikret friluftsområde med god tilgjengelighet.

•

Trasé 2A mellom Sildeodden og Hvaler transformatorstasjon
Parallellføring med eksisterende distribusjonsnett over Skjelsbusundet tar mer hensyn til
landskapet enn trasé 1, 1A, 1B og 3A. Et nytt krysningspunkt over sundet, som er hensynssone
landskap, er uheldig og bryter med intensjonen om å ivareta landskapet. På strekningen fra
Økholmen/Sildeodden til Bankerød/Øgården har fylkeskommunen ingen merknader, med
hensyn til kulturminner. Videre sørover vurderer fylkeskommunen trasé 2A som mest egnet,
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da det blant annet vil ligge mer skjult vest for Skjelsbuveten, der det er rekonstruert en optisk
telegrafstasjon fra tidlig 1800-tallet.
I saksutredningen peker fylkeskommunen på at jordkabelalternativet i liten grad forventes å komme i
konflikt med automatisk fredete kulturminner, og behovet for arkeologiske registreringer vil være
begrenset. For luftledningsalternativene må det påregnes arkeologiske registreringer i skogsområder
høyere enn 20 meter over dagens havnivå, mens behovet er mindre over nakent berg. De viser i den
forbindelse til sin tidligere uttalelse, og dessuten til uttalelse fra Norsk Maritimt Museum angående
kulturminner i sjø.
Hafslund Nett sier at trasé 2A vil passere mellom kirken og kirkegården. Masteplasseringen vil
tilpasses slik at de ikke kommer mellom kirken og kirkegården og unngår å forringe utsikten fra kirken
mot sjøen.
Videre kommenterer Hafslund Nett at området mellom Bukkholmen og Vesterøy ikke kan beskrives
som et uberørt område, da det er marina, båtbutikk og flere etablerte områder med parkeringsplasser.
Hafslund Netts plan er å demontere 52 kV-kursen på eksisterende kraftledning når den nye 132 kVledningen er etablert. Hva som skjer med den resterende 18 kV-ledningen blir en sak mellom Hvaler
kommune og Fredrikstad Nett. Hafslund Nett mener at den nye ledningen ikke vil tilføre området ny
eller betydelig negativ verdi.
Over Skjelsbusundet opplyser Hafslund Nett at trasé 2A vil krysse der Fredrikstad Netts 18 kV
ledning nå krysser i sjøkabel. De har ikke kjennskap til at andre ledninger krysser sundet i umiddelbar
nærhet.
Kystverket Sørøst (1. juni 2015) har ingen vesentlig merknader til tilleggssøknad og tilleggsutredning
og viser til tidligere uttalelse.
Norsk Maritimt Museum ((26. mai 2015) viser til sin uttalelse av 7. mai 2012, der de krevde
undervannsarkeologiske registreringer der kabel skal legges i sjø.
Hafslund Nett sier de vil etterkomme de kravene som lovverket setter til undervannsarkeologiske
registreringer.
B2.3 Regionale og sentrale interesseorganisasjoner, tekniske instanser
Avinor AS (13. april 2015) sier at kraftledninger kan utgjøre hindringer for luftfarten for selskaper
som opererer lavtflygende fly og helikopter, som Forsvaret, Luftambulansen, Norsk Helikopter mv.
De ber derfor om at Hafslund Nett kontakter disse selskapene. For øvrig gjøre Avinor oppmerksom på
regelverket om rapportering og registrering av luftfartshinder og merking av luftfartshinder, jf.
forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014. De viser til at
Luftfartstilsynet håndhever forskriften og kan gi veiledning i hvordan merking skal utføres.
Det vises videre til en uttalelse til saken fra 2012, der de opplyser at kraftledningen ikke vil få
konsekvenser for kommunikasjons-, navigasjons- og radaranlegg eller for instrumentprosedyrer i
området.
Hafslund Nett kommenterer at rapportering, registrering og merking av luftfartshinder vil
etterkommes i henhold til gjeldende regelverk.
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold (22. april 2015) mener det må legges kabel av hensyn til
fuglelivet.
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Forsvarsbygg (22. mai 2015) uttaler at kabelalternativene er best for lavtflygende helikoptre. Dersom
det allikevel skal bygges luftledning, er det generelt en fordel å velge traseer med så få luftfartshindre
som mulig, at kraftledningen blir godt synlig fra lufta og at kryssinger mellom øyene skjer der det
allerede går broer. Forsvarsbygg har ingen preferanser blant luftledningsalternativene. De nye mastene
opplyses å ha en gjennomsnittshøyde på 18 meter og vil dermed utgjøre luftfartshindre. De må måles
inn nøyaktig og meldes inn til Nasjonalt Register for Luftfartshindre (NLR) i god tid før de reises,
opplyser Forsvarsbygg.
Hafslund Nett sier at mastenes høyde vil variere med terrengets utforming og spennlengdene. Krav til
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder skal etterkommes.
Forum for natur og friluftsliv Østfold (FNF) (30. mai 2015) mener en ny ledningstrasé vil være
svært negativ for Hvaler-landskapet, som er hele fylkets kystlandskap. Ledningen vil være synlig fra
Ytre Hvaler Nasjonalpark og redusere parkens vernekvaliteter. Hvaler ligger ved Glommas utløp, og
både Glomma og kystlinjen er viktige trekkeleder for fugl. Ledningen vil utgjøre en fare for trekkende
fugl og for rovfugl som er utsatt for elektrokusjon.
Hvaler kommune er i en særstilling som rekreasjonsområde for folk fra et stor omland og langt utenfor
fylkets grenser. Å kombinere jordkabel og gang- og sykkelvei vil være en svært god løsning, både for
forsyningssikkerheten og friluftslivet/miljøet.
Hafslund Nett sier at en 132 kV luftledning vil ha så store avstander mellom de strømførende linene at
de normalt ikke utgjør noen fare for elektrokusjon av fugl. Sjøkabel fra Øra er utredet, men vil uansett
kreve oppgradering av dagens nett pga. lang reparasjonstid ved kabelfeil. Totalt sett vil dette bli en
meget kostbar løsning, i tillegg til at det er sterke protester mot inngrep i fuglereservatet på Øra. Når
den nye kraftledningen er idriftsatt, skal den gamle fjernes. På Kråkerøy henger ikke 52 og 18 kVledningene i samme masterekke, og Hafslund Nett vil påse at den gamle 52 kV-ledningen fjernes. På
Hvaler er det fellerføring, og Fredristad Nett eier stolpene. Det er opp til Fredrikstad Nett hvordan de
vil disponere dagens ledningsanlegg, sier Hafslund Nett.
Norges jeger- og fiskerforening Østfold (1. juni 2015) mener jordkabel i gang- og sykkelvei må
velges, da luftledning vil bli skjemmende i naturen og utgjør en kollisjonsrisiko for fugl.
Hekkeområder for fugl og våtmarksområder blir berørt av kraftledningen. Gang- og sykkelvei vil øke
tilgjengeligheten til områdene og stimulere friluftslivet.
Norges Miljøvernforbund (31. mai 2015) krever at kraftledningen legges som jordkabel i sin helhet,
da de ikke aksepterer at det legges en skjemmende luftledning ved inngangsporten til Hvaler og en
nasjonalpark. Organisasjonen tviler på Hafslund Netts kostnadsberegninger for jordkabelalternativet,
men mener generelt at kraftledninger ikke bør legges gjennom nasjonalparker om det kan unngås. De
påpeker at alle inngrep er forbudt i Ytre Hvaler nasjonalpark, med mindre det gis dispensasjon og det
ikke finnes andre løsninger. Og jordkabel er et funksjonelt og driftssikkert alternativ, mener Norges
Miljøforbund. De viser til Rejlers utredning og mener jordkabel vil gi langt høyere leveringssikkerhet
enn luftledning, som er utsatt for vær og ytre påvirkning. Dette har senere tids problemer med
strømforsyningen vist, legger de til.
Dersom luftledning allikevel velges, krever Norges Miljøvernforbund at den trekkes lenger bort fra
Kråkerøy ungdomsskole, slik at skolen blir eksponert for lavest mulig magnetfelt fra ledningen. De ser
at forsyningssikkerheten til Hvaler er for dårlig i dag, men ser som eneste akseptable løsning av det
legges sjøkabel øst/nordøst for nasjonalparken og jordkabel innenfor nasjonalparkens grenser.
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Hafslund Nett er ukjent med at de skal ha foreslått å legge ny krafttilførsel som sjøkabel fra Sverige til
Hvaler. Alternativet ble utredet på et tidlig tidspunkt, men ble lagt bort pga. av ulike spenningsnivå og
store kostnader med sjøkabel til Skjærhalden og videre forbindelse mot Hvaler transformatorstasjon. I
likhet med sjøkabel fra Øra, ville løsningen kun medført en utsettelse av oppgraderingen som nå er
omsøkt pga. at et langs sjøkabelanlegg gir behov for tosidig forsyning.
Oslofjordens Friluftsråd (1. juni 2015) sier traseen berører «innfallsporten til Hvaler» og et nasjonalt
viktig friluftsområde. I dette flate og svært sårbare kystlandskapet vil 24 meter høye master bli synlig
på langt hold, blant annet fra sjøsiden og nasjonalparken, som er svært negativt. Området er viktig
trekkeled for mange fugler vår og høst, og luftledningen vil gi økt kollisjonsfare, særlig på dager med
årlig sikt, jf. rapporter fra Norsk institutt for naturforskning. Oslofjordens Friluftsråd anser derfor at
jordkabel i gang- og sykkelvei vil være en god løsning, som vil komme mange friluftslivutøvere til
gode.
Østfold Botaniske Forening (17. juni 2015) er bekymret for belastninger på natur, dyre- og planteliv
som en luftledning vil gi, særlig fugleliv og inngrep på land. Hvaler er den kommunen i Norge som
har flest rødlistearter i forhold til arealet. Luftledning er et uønsket element i Hvaler-skjærgården, og
sjøkabel foretrekkes av Østfold Botaniske Forening.
Hafslund Nett sier at inngrepet i naturen vil være minimal, da hver mast krever ca. én m2 areal. Noe
mer inngrep vil kreves i anleggsfasen, men vekstforholdene tilsier at vegetasjonen vil gro til etter
tilbakeføring av masser og andre elementer. Noe høye vegetasjon må ryddes, noe som kan tilføre
underliggende vegetasjon mer lys og luft og gi bedre vekstforhold. Hafslund Nett mener dette bør
være mer positivt enn etablering av en 5–7 meter bred gang- og sykkelvei. Det vil også være behov for
å etablere adkomstveier til mastepunktene, som vil utredes i dialog med grunneiere og
fylkeskonservatoren og beskrives i miljø-, transport- og anleggsplanen. Denne skal godkjennes av
NVE.
Telenor Norge AS (22. juni 2015) peker i brev til Hafslund Nett på en rekke sentraler som blir berørt
av ulike traseer. De gjennomgår hvilke problemstillinger som er aktuelle for ulike anlegg og hvilke
tiltak som blir nødvendig for å ta hensyn til Telenors anlegg, blant annet isolasjon, støyreduksjon og å
tilstrebe tilstrekkelig separasjonsavstand. Dersom Hafslund Nett bekoster nødvendige omlegginger og
tiltak i telenett og forplikter seg til å følge FEF-2006 og REN-anbefalinger i forbindelse med
kryssinger, har Telenor ingen øvrige merknader til søknaden.
Hafslund Nett kommenterer i egen e-post til Telenor 24. juni 2015 at det er NVE som vedtar hvilken
trasé som blir bygget. De peker på mulige tiltak gjennom Ulvedalen, men sier de vil komme tilbake til
ytterligere skjermingstiltak når endelig trasé er valgt og detaljprosjekteringen starter. I ytterligere
kommentar til NVE 4. august 2015 sier Hafslund Nett at det er meget trangt om plassen i bakken
gjennom Ulvedalen. Bruk av isolert jordleder og kabelforlegning i tett trekant kan etterkomme
Telenors krav til støyreduksjon.
B2.4 Lokale lag og foreninger, bedrifter, grunneiere, rettighetshavere og privatpersoner
Aksjonsgruppen bevar Kråkerøy og Hvaler (8. og 27. mai 2015) støtter Hvaler og Fredrikstad
kommuners løsning med samlokalisering av kraftledning og ny gang- og sykkelvei til Hvaler.
Luftledninger han ingenting i vakker skjærgårdsnatur å gjøre, mener de. Ledningen planlegges
gjennom rekreasjons- og turområder og et verdifullt kulturlandskap. Det oppfordres til å ta folks frykt
for elektromagnetiske felt på alvor og ikke tillate en kraftledningstrasé nær skolebarn oppholdssted,
som for eksempel Kråkerøy ungdomsskole.
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Aksjonsgruppen er uenig i Hafslund Netts påstand om at jordkabel har lavere leveringssikkerhet enn
luftledning og at jordkabel har lengre reparasjonstid. Dette baserer de på samtaler med eksperter på
strømforsyning fra Nexans og SINTEF. Nexans har levert kabler til Hafslund Nett de siste 30 årene,
og stiller seg ifølge aksjonsgruppen uforstående til påstandene om at kabelfeil har oppstått uten ytre
påvirkning. Faren for ytre påvirkning reduseres ved at kablene vil legges i en støpt kanal, i tillegg til at
det planlegges en reservekabel som enkelt kan kobles inn ved feil på en av de andre tre. Ved å legge
500 meter kabellengder mener aksjonsgruppen at kablene enkelt kan trekkes ut fra kummen og
erstattes, og ingenting tilsier at det må ta lang tid å lokalisere og rette feil. De mener å kunne
dokumentere at Hafslund Netts påstand om lengre reparasjonstid på jordkabel er feil, og viser til
registrerte driftsforstyrrelser og reparasjonstider på luftledning og kabel fra 2009 til 2012.
Dokumentasjonen viser at det er langt flere feil på luftledninger, og at de lengste avbruddsperiodene
har vært pga. feil på luftledninger.
De kan heller ikke se at rapportene fra Multiconsult underbygger Hafslund Netts påstander, og ber om
at NVE baserer sin beslutning på de faglige vurderingene som går fram av Omega Elkrafts (nå Rejlers)
utredning. Denne utredningen dokumenterer at jordkabel har langt høyere leveringssikkerhet enn
luftledning, ikke minst i værutsatte områder, mener aksjonsgruppen, og viser til nylige strømavbrudd
på Hvaler. De reagerer på at Hafslund Nett har spesifikke krav til en jordkabelavtale med kommunene,
og ber om at NVE setter foten ned for denne framferden.
Et annet argument for jordkabel mener de er hensynet til trafikksikkerheten, samfunnsutviklingen og
folkehelsen, idet de viser til uttalelser fra samferdselutvalget i Østfold fylkeskommune om at det ikke
blir aktuelt med gang- og sykkelvei hvis det bygges luftledning. De er også bekymret for at
luftledninger utgjør hindringer for nødetatenes helikoptertrafikk og helikoptertransport av materialer
til hyttebygging, i områder med dårlig framkommelighet i utgangspunktet. I tillegg kan luftledning
vanskeliggjøre redningsaksjoner av havarerte skip og båter.
Fuglekollisjoner i luftledningsnettet vil kunne få dramatiske konsekvenser for fuglebestanden i dette
området med rikt dyre- og fugleliv, herunder utrydningstruede og rødliste arter som hubro, nattergal,
hønsehauk, nattravn osv. Aksjonsgruppen viser til nylig observasjon av ørn ved Stokken, og området
Tangen–Vesterøy ligger midt i trekkruten til sjøfugl som hekker i reservatet på Øra.
En luftledning vil dessuten være til hinder for arbeidet for helsefremmende og miljøvennlig aktivitet,
da den vil berøre Stokken og viktige turområder, som Lunderamsa og Bjørnevågen. Alternativet med å
flytte ledningen inn i bebyggelsen er uholdbart, mener aksjonsgruppen.
3., 6. og 19. august 2015 oversender aksjonsgruppen ulike nyhetsklipp om en hendelse der masten til
en seilbåt forårsaket strømbrudd i en periode på 18–19 timer. De opplyser at det er tredje
strømavbrudd denne sommeren, og mener disse avbruddene hadde vært unngått dersom forsyningen
gikk i beskyttet jordkabel. De viser til ulike medieoppslag i lokalpressen om hendelsen og saken for
øvrig.
Hafslund Nett kommenterer at Omega Elkrafts tabell over varighet av registrerte driftsforstyrrelse i
perioden 2009–2012 bygger på generell statistikk og danner dessverre grunnlag for misforståelse
omkring situasjonen med ny kraftforsyning til Hvaler. Normalt kan forsyningen kobles om ved
kabelfeil, slik at forsyningen kan opprettholdes via andre ledninger. Deretter kan feiles finnes og
repareres, uten av strømkundene merker det. Dette er ikke tilfelle på Hvaler, som er ensidig forsynt.
Hvis feil skulle oppstå på en av de tre strømførende kabelfasene, har Hafslund Nett derfor søkt om å
etablere en reservefase, som raskt kan kobles inn ved feil på én av de tre andre. Ved feil på flere faser
samtidig, for eksempel som følge av en gravemaskin eller et skipsanker, vil det kunne gi over en ukes
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strømavbrudd for Hvaler. Hafslund Nett søkte derfor i utgangspunktet om kabel kun på de to
delstrekningene der det ikke har vært mulig å komme fram med luftledning. De opplyser også at en
kabelanlegg på hele strekningen vil gi ca. 130 skjøter, og skjøter er svake punkter hvor feil lettere kan
oppstå.
Øystein Berg (26. mai 2015) støtter uttalelsen fra aksjonsgruppen.
Hvaler SV, Fredrikstad SV og Østfold SV (18. mai 2015) er positive til at Hafslund Nett planlegger
sikring av strømforsyningen til Hvaler kommune, men de foreslåtte luftledningsalternativene har noen
uheldig konsvenser:
•

Trasé 1 går gjennom hensynssonen for friluftsliv vest for fylkesvei 108 og krysser Kyststien
på Kråkerøy to steder. Traseen gir størst kollisjonsrisiko for fugl ganske nær sjøområder og
høyt i terrenget. Verdifulle og nærmest ubebygde områder på Kråkerøy vil bli båndlagt med
skjæringer i et verdifullt landskap, i tillegg til at traseen går nær Kråkerøy ungdomsskole.

•

Trasé 2 berører randsonen av bebyggelsen på Kråkerøy, men antas å gi mindre behov for
rydding av skog fordi det følger veier og infrastruktur.

•

Begge luftledningstraseene gjennom Hvaler vil være i strid med kommunens intensjon om å
bevare Hvalers egenart som rekreasjons- og reiselivsmål. Spesielt på strekningen fra Tangen
til Vesterøy etterlyses bedre løsninger.

Lokallagene og fylkeslaget av SV er kritisk til de statlige føringene for høyspentledninger i Norge,
som de mener er for lite framtidsrettet og for styrt av økonomiske hensyn. De viser til at våre naboland
har andre tilnærminger til kabling av hensyn til miljø og forsyningssikkerhet. Jordkabel i OPI-kanal i
kombinasjon med gang- og sykkelvei mener de er en trygg strømforsyning, som i beskjeden grad
belaster natur og landskapsbildet.
Hafslund Nett sier de har godkjent at framdriften tilpasses for å kunne gjennomføre en god utredning
av muligheten for kabel i kombinasjon med gang- og sykkelvei. De samarbeider med Hvaler og
Fredrikstad kommuner, og hittil er prosjektet utsatt ett til to år som følge av kabelutredningene.
Fredrikstad
Kråkerøy bondelag (14. april 2015) henstiller på det sterkeste at det legges jordkabel i det sårbare
natur- og kulturlandskapet, for å unngå at øya blir delt i to og bli dominert av en luftledning. De viser
til at store områder på Kråkerøy er vernet og nevner blant annet de mange hule eiketrærne som er
registrert i området. I henhold til arealplaner skal ikke området utbygges de neste 50 årene, påpeker
Kråkerøy bondelag.
Hafslund Nett sier de i traséutredningen har forsøkt å berøre de mest sårbare områdene minst mulig.
Det har for eksempel medført at de har gått bort fra opprinnelige trasé langs sydskråningen mellom
Enhuus og Kråkerøy kirke, som består av rik edelløvskog. Trasé 2A som hovedsakelig går parallelt med
fylkesvei 108 vil begrense inngrepene i sårbar natur sammenlignet med trasé 1.
Lars-Håkon Wennersberg (31. mai 2015) føyer seg til uttalelsen fra Kråkerøy bondelag, som berørt
grunneier på gnr./bnr. 428/3.
Syklistenes Landsforening Fredrikstad lokallag (21. april 2015) anmoder om at kraftledningen blir
lagt som jordkabel i gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108. Det vil forene flere miljøfremmende
tiltak: sikker kraftforsyning, vern av kystlandskapet og trygge trafikkforhold for myke trafikanter.
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Sameiet Holmelia (26. mai 2015) mener at traseen bør gå vest for fylkesveien gjennom Femdal,
dersom luftledning blir valgt. Dette begrunner de med at den østre traseen vil gå svært nær gang- og
sykkelveien som brukes av veldig mange skolebarn og andre, og den vil berøre flere boliger. De
krever allikevel at ledningen legges i bakken, selv om finansieringen fra kommunene ikke kommer på
plass.
Sameiet viser til en artikkel fra 2008 på nettstedet forsking.no/kreft, som anbefaler at avstanden
mellom boliger og kraftledninger bør være minst 100 meter, for ikke å påføre kvinner økt risiko for
brystkreft. Denne studien mener de NVE og Hafslund Nett bør ta hensyn til, og ikke la økonomiske
hensyn veie tyngre enn liv og helse. De viser også til andre nettsteder som påpeker økt risiko for ulike
sykdommer og lidelser, og mener at Statens stråleverns anbefalinger ikke er tilstrekkelig strenge. I
tillegg må det forventes at frykt for helseskade kan føre til redusert boligverdi i de berørte områdene,
mener sameiet, og viser til rettsaker i USA med store erstatningsutbetalinger til boligeiere. De viser til
opplysninger om at det i Danmark nå er forbudt med luftledninger, og derfor tar ekstra kostnader med
kabling framfor å utsette innbyggerne for helseskader.
I tillegg nevner Sameiet Holmelia de mange fugletrekkene over Hvaler og Kråkerøy, som vil bli berørt
av luftledningen.
Hafslund Nett sier de forholder seg til forskrift om elektriske fordelingsanlegg ved etablering av
luftledninger og kabler nær boliger. Både kabler og luftledninger omgir seg med magnetfelt.
Magnetfeltet rett over en jordkabel er høyere enn rett under en tilsvarende luftledning, men styrken
avtar raskere ut til sidene av en jordkabel. Det er i konsesjonssøknaden utført beregning av feltstyrken,
og det er tatt hensyn til de anbefalinger som forskrifter angir. For øvrig forholder Hafslund Nett seg til
Statens stråleverns kompetanse innenfor dette fagfeltet.
Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg (31. mai 2015) og Vestre Fuglevik Velforening (31. mai 2015)
sier seg i likelydende uttalelser uenige i Hafslund Netts påstand om at jordkabel har lavere
leveringssikkerhet og lengre reparasjonstid enn luftledning. De viser til egne undersøkelser og
samtaler med eksperter hos kabelprodusenten Nexans og SINTEF, som blant annet ikke kjenner til at
kabelfeil har oppstått uten ytre påvirkning, slik Hafslund Nett hevder. Det er påpekt at alle kabler og
ledninger gjennomgår omfattende testing før levering.
Organisasjonene ber om at NVE baserer sin beslutning på Rejlers faglige utredning, som konkluderer
med at jordkabel har langt høyere leveringssikkerhet i værutsatte områder. De minner om nylige,
langvarige avbrudd i strømforsyningen, som ikke ville ha skjedd med en beskyttet jordkabel.
I en tilleggsuttalelse fra begge organisasjonene 11. juni 2015 skriver de at det ikke kan være noen tvil
om at jordkabel er best på Kråkerøy. Dersom luftledning mot all fornuft skulle bli valgt, bør det
pålegges jordkabel fra Kråkerøy transformatorstasjon til Kråkerøy ungdomsskole. Overgang til
luftledning bør først skje etter kryssingen av Enhusveien, og deretter bør trasé 1 velges på resten av
Kråkerøy, slik at minst mulig bebyggelse blir visuelt påvirket eller påvirket av ryddebeltet.
For øvrig reagerer de på at Hafslund Nett og Rejlers har oppgitt så forskjellige utetider for jordkabel,
og mener dette må utredes nærmere. De viser videre til planbestemmelsene i Fredrikstad kommunes
arealplan, som beskriver en hensynssone som for 132 kV kraftledninger ikke skal være mindre enn 45
meter fra ledningens senterleder. Denne grensen vil ledningen på mange strekninger være veldig nær. I
tillegg kan et byggeforbud 22 meter fra traseen føre til problemer for enkelte ved brann eller lignende.
Det vises til internettsider der saken omtales, der det kreves jordkabel.
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Fredrikstad kirkelig fellesråd (28. mai 2015) viser til sin tidligere uttalelse til trasé 2. For trasé 1B
gjelder fortsatt deres uttalelse knyttet til nærhet til Kråkerøy kirke, og det er viktig å ta hensyn til
kulturlandskapet med kirken som det naturlige midtpunkt. Trasé 1B berører kirken i mindre grad, da
all vegetasjon som skjermer mot fylkesveien kan bli stående, og traseen i mindre grad forstyrrer
samspillet mellom kirken og kirkegården. Imidlertid legger traseen føringer for muligheten for
utvidelse av kirkegården mot nordvest, som er den mest aktuelle. Trasé 1B vil passere mellom
eksisterende kirkegård og eventuell utvidelse, og gravferdsloven § 7 forbyr luftledning over kirkegård.
Fellesrådet protesterer derfor mot begge luftledningsalternativene 1B og 2A.
Arne Fuglevig (17. april 2015), eier av gnr./bnr. 439/1 og 426/230 på Kråkerøy mener at jordkabel er
beste løsning for innbyggerne og naturen på Kråkerøy. Dersom luftledning blir valgt, mener han at
trasé 1A forbi Kråkerøy ungdomsskole er beste løsning. Trasé 1B og 2 A vil rasere en del store
eiketrær langs riksvei 108 og gå på de høyeste punktene i Kråkerøymarka. Fuglevig viser til en
servituttavtale som begrenser eiernes rådigheter over eiendommer i område mellom Kråkerøy
ungdomsskole og Kråkerøyveien. Trasé 2 vil gå gjennom området og berøre et område som er aktuelt
å regulere til boligutbygging, framholder Fuglevig.
Hafslund Nett sier at servituttavtalen innebærer at det skal være allmenn rett til å benytte området
Enhuusvidda til rekreasjon og friluftsliv. Traseene ligger begge i utkanten av dette område og vil etter
Hafslund Netts syn ikke redusere muligheten til å benytte området slik avtalen sier. De viser samtidig
til at Fylkesmannen i Østfold har uttalt seg positivt til trasé 1B/2A.
Christian Storrød Gerhardsen (10. april 2015) håper at jordkabelløsningen blir valgt og
finansieringen lar seg løse, da han mener det vil være uhørt at økonomiske interesser skal bli
avgjørende for hvordan øysamfunnet blir seende ut for all framtid. I tillegg vil jordkabelalternativet
bidra til å få på plass en lenge etterspurt gang- og sykkelsti til Hvaler.
Linn Krabberød (10. april 2015) ber om at det ikke gis konsesjon til luftledningen, for å bevare den
vakre naturen på Kråkerøy og Hvaler og beskytte folk fra skjemmende og potensielt skadelige
høyspentmaster.
Anne Eilen Temte (15. april 2015) ber om at ledningen legges i bakken og mener det vil lønne seg å
ta hensyn til vakker natur, kultur og skjærgårdslandskap på lang sikt. Hun mener befolkningen er villig
til å betale for å bevare naturen og trenger en sykkelsti. Vedlikeholdsutgifter på jordkabler vil være
mye lavere enn for en luftledningen, mener hun dessuten.
Charlotte Louise Eriksen (17. april 2015) mener at penger ikke kan være avgjørende når det er et
spørsmål om hvilke løsninger som vil gi barn en sikker hverdag i barnehage og skole eller på veien dit.
Hun mener kraftledninger gir økt helserisiko for både barn og voksne og sier nei til den nye
kraftledningen over Kråkerøy.
Nina Meyer (21. april 2015) mener det er selvsagt at kraftledningen må legges som kabel i gang- og
sykkelvei, fordi det vil være visuelt uakseptabelt å sette opp høyspentmaster i skjærgården, og det er
behov for gang- og sykkelvei til Hvaler. Hun viser til at det har oppstått gnist og branner i dagens nett
pga. sterk vind, og tiden det tar å utbedre feil på kabelnettet mener hun ikke kan tillegges vekt, da flere
eksperter er uenige i Hafslund Netts påstand. Risikoen for feil vil bli redusert når kablene legges i
bakken. Meyer viser avslutningsvis til diskusjonen om kreftrisiko for de som bor under kraftledninger.
Hafslund Nett sier de i utgangspunktet kun søker om kabel der det ikke er mulig å komme fram med
luftledning. Videre opplyser de at gnister og brannfare kun oppstår dersom strømførende liner kommer
i kontakt med hverandre eller mot jordforbindelse. Dagens ledning henger forholdsvis lavt og er mer
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utsatt for ytre påvirkning, som for eksempel vind. Hafslund bekrefter at feilhyppighet for jordkabler er
mindre enn for luftledning. Problemet er at reparasjonstiden ved feil er vesentlig lengre for et
kabelanlegg. Det at Hvaler er ensidig forsynt, betyr at feil gir strømavbrudd på Hvaler. Ved feil på
jordkabel kan strømavbruddet bli flere dager langt.
Det er Statens strålevern som kan svare på spørsmål om kreftrisikoen knyttet til elektromagnetiske
felt. Hafslund Nett opplyser imidlertid at ingen tillates å bo under ledningen, da det i henhold til krav i
forskrift om elektriske forsyningsanlegg må være minst 6,7 meter vannrett avstand mellom bygg og
nærmeste strømførende line på dette spenningsnivået. Samtidig påpeker de at også jordkabler
genererer magnetfelt, som er sterkere rett over kabelen enn rett under en luftledning pga. kortere
avstand.
Martin Friis (25. april 2015) ønsker kabler i grunn og sjø, av hensyn til miljøet, kystlandskapet og
framtidige generasjoner.
Marit og Jørn Vilsted (26. april 2015) anbefaler at kraftledningen legges som jordkabel på Kråkerøy,
men ber om at trasé 2A uansett forkastes. Det vil berøre mange husstander og forsøple hovedveien til
Hvaler, og er det dyreste alternativet. Av luftledningstraseene mener de trasé 1B virker minst
ødeleggende for naturlandskapet, bebyggelsen, de som daglig kjører på strekningen og turister som
besøker det fantastiske naturområdet.
Christian T. Nygaard (6. mai 2015) protesterer mot at traseen ved Goenrød er lagt lenger vest enn
det opprinnelige forslaget, fordi:
1. Gjenstående skogbelte vest for traseen vil bli for smalt til å tåle høst- og vinterstormer, og
resultatet vil sannsynligvis bli at trærne velter og ledningen blir synlig og skjemmede sett fra
sjøen. Faren for at fugl som flyr inn og ut av naturreservatet ca. 300 meter vest for traseen, vil
kollidere med ledningen vil også øke.
2. Den justerte traseen ligger unødvendig tett på hus og bygninger på Nygaard (Goenveien 7),
mens den opprinnelige traseen lå midt mellom husene i Goenveien 5 og 7.
I en tilleggsuttalelse 25. mai 2015 mener Nygaard at det er tvilsom om det er behov for
oppgraderingen, da solenergi og innføring av «smart strøm» vil redusere toppene i strømforbruket. I
sommersesongen tidobles befolkningen på Hvaler. Befolkningstoppen sammenfaller med toppene i
kraftforbruket, men er også den tiden på året da solinnstrålingen er sterkest, skriver Nygaard. Lavere
pris på solcellepaneler, strengere byggeforskrifter og automatiske strømmålere vil gi bedre utnyttelse
av kraftsystemet og redusere/eliminere behovet for økt nettkapasitet. Han mener Hafslund Nett ikke
har incentiver til å ta disse hensynene inn i sine kalkyler, da de uansett får dekket inn investeringen fra
nettkundene, jf. energiloven. Derfor ber han NVE om å be Hafslund Nett legge fram en behovsanalyse
som inkluderer de nevnte faktorene før beslutningen fattes.
Dersom oppgraderingen allikevel skal gjennomføres, må det pålegges jordkabel for skåne beboere og
bruker av områdene, jordbruk, dyreliv og vegetasjon. Dersom det i verste fall bygges luftledning,
anser han trasé 2A i kombinasjon med 1/1A/1B sør for Femdal som det minste ondet. Han begrunner
valg av trasé 2A nord for Femdal med at den følger etablert infrastruktur og ligger beskyttet for
fugletrekket mellom Øra og Goenvad av høydedraget ved Buskogen. Dessuten er det langs veien
mellom Kråkerøy kirke og Femdal flatt og åpent jordbruksterreng med lite fjell, hvor det kan være
gunstig å legge jordkabel for en forholdsvis liten kostnad.
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Mellom Kråkerøy kirke og Femdal er trasé 1/1A/
1B minst egnet. Det vil pga. topografien bli
ruvende og unødvendig synlig fra sjø og land.
Rest på vestsiden av traseen ligger Goenvad
naturreservat med unik våtmark og fugleliv, og
en luftledning i denne inn- og utflygingen vil gi
kollisjons- og elektrokusjonsfare, mener
Nygaard. I tillegg vil død fugl påvirke avling og
jordbearbeiding på underliggende arealer og
kreve en plan for rydding av død fugl. Traseen vil
kreve at skogteigen som ligger 10–100 meter
nordøst for de nærmeste gårdsbygningene må
reduseres med ca. 50 % (vist på kartet), dvs. at
alle grantrærne vest for ledningen må fjernes,
mener Nygaard. Det vil gjenstå et skogbelte vest
for traseen, som er for smal til å stå imot høst- og
vinterstormer. Dette vil igjen øke faren for at fugl
kolliderer med ledningen, og den blir mer synlig
fra naturreservatet.
Videre påpeker han at LNF-området på vestsiden
av Kråkerøyveien og sør for Enhus er et unikt
turterreng med stier og skiløyper, som vil bli negativt påvirket av en luftledning med tilhørende hogst.
Traseen er et resultat av hensynet til beboere i Goenveien 5 og gamle eier omfattet av
naturmangfoldloven. Han viser imidlertid til at det er flere eier i en stor eikelund (se kart), som
feilaktig ikke er registrert av Fredrikstad kommune og befinner seg midt i trasé 1A/1B. Nygaard har
informert kommune og fylkesmannen om dettet, og venter at registrering vil skje snarlig. Han mener
også at Hafslund Nett tar feil når de sier at trasé 1A/1B berører færre risikotrær og krever mindre hogst
enn trasé 2A og mener det er omvendt.
Nygaard viser til Statens stråleverns nettsider, der det opplyses at magnetfeltet kan være 0,4 mikrotesla
i en avstand av inntil 40 meter fra ledningen. Han ber om at verdiene utredes for trasé 1A/1B, da
avstanden til Goenveien 7 vil være under 50 meter. Dette kommer i tillegg til at det av estetiske og
verdimessige årsaker er uønsket å ha ledningen så nær bebyggelsen. Som et alternativ krever han at
traseen trekkes noe lenger øst, slik at avstanden fra ledningen til boligene i Goenveien 5 og 7 bli
tilnærmet den samme.
Sør for Femdal er Nygaard negativ til alle traseene, men mener trasé 1, 1A, 1B er minst negativt, da
den går lavere i terrenget enn trasé 2A, 1C.
Hafslund Nett påpeker at både trasé 1A/1B og 1 forbi Nygaard/Gonrød krever hugst av skog. Som
følge av høringsuttalelser til den opprinnelige konsesjonssøknaden, ble traseen trukket vestover for å
øke avstanden til husene i Goenveien 7. Ulempen er, som Nygaard påpeker, at skogen i traseens vestre
kantsone kan bli noe mer utsatt for vind.
Dagens kraftforsyning må oppgraderes, og dette kan ikke utsettes, mener Hafslund Nett. I
distribusjonsnettet nærmer kostnaden med kabel og luftledning seg hverandre, der hvor det er gunstige
graveforhold for kabelgrøfter. I regionalnett er derimot kostnaden 4–6 ganger høyere for kabel enn for
luftledning. Mindre justeringer av traseen er mulig, og ikke registrerte eiker kan om mulig omgås med
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vinkelmaster, men dette vil både være fordyrende og gi kraftledningen et mer uryddig uttrykk.
Hogstvolumet vil framkomme når skogen i traseen måles opp, noe som først gjøres etter endelig
vedtak.
Hafslund Nett viser til konsesjonssøknadens vedlegg 6 med magnetfeltberegninger for 52 kV
spenningsnivå, som viser at magnetfelt over 0,4 mikrotesla vil strekke seg ut til ca. 11 meter fra
senterlinjen ved 122 A strømstyrke. Framtidig oppgradering til 132 kV vil redusere strømstyrken og
magnetfeltet utbredelse til ca. 1/3 av dette når en legger til grunn samme forbruk.
Liz Lotte Norli, Martine, Magnus og Sara Norli Solstad (12. mai 2015) ønsker kabel i gang- og
sykkelvei, som de mener gir minst naturskader. Dersom denne løsningen ikke er mulig ønsker de trasé
1, som går lengst vekk fra deres eiendom gnr./bnr. 429/30 i Femdal og berører færre fastboende enn
alternativet. I tillegg sparer traseen mye skog og er den strakeste veien av traséalternativene. De viser
til at det berørte området er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv, med strenge restriksjoner på
bygging og naturendringer. Trasé 1 vil gå over allerede ryddede jorder og åkrer og gå utenom myra
med hekkende ender rett ved deres eiendom. De har også hester og høner på småbruket, som vil bli
mindre plaget av støy om trasé 1 velges framfor alternativet. Det opplyses at deleierne Lena Norli og
Liv Norli Kjær støtter uttalelsen.
Hanne-Sofie Hyberg Røed (12. mai 2015) mener jordkabel er beste løsning for miljøet og landskapet.
Dersom luftledning allikevel velges, ber hun om at trasé 1 velges, da denne berører færrest boliger og
er det korteste av alternativene. Selv om det berører frilufts- og fugleområder, mener hun
menneskelige hensyn og bomiljø må prioriteres.
Lasse Delås og Øyvind Johansen (19. mai 2015) og Betonmast Østfold AS (19. mai 2015) sier i
likelydende uttalelser at de er hytteeiere på Bukkholmen og ønsker en trasé på østsiden, dvs. bak
hyttene. Aller helst ser de at sjøkabelen føres helt til sørenden av holmen, selv om det koster med.
Etter deres vurdering vil verditapet for dem og kommende generasjon bli langt større. De understreker
for øvrig at all rekreasjonsvirksomhet på Bukkholmen skjer på vestsiden, og de to berørte hyttene har
et tyvetalls brukere i helger og ferier, i tillegg til et utall av badegjester og fiskere sommerstid.
Personlig ville hytteeierne være villige til å ta opp lån for å få den traseen de ønsker på østsiden av
holmen, avslutter de.
11 berørte hjemmelshaver på eiendommen Fjellberg, gnr./bnr. 429/8 sier via advokat Elna K.
Holbye (22. mai 2015) ønsker at jordkabel velges. Dersom det ikke går, er de mest negative til trasé
1A/1B ved Femdal, som de mener vil ødelegge dyrebare skogs- og rekreasjonsområder i LNFområdet. Et 40 meter bredt ryddebelte vil forringe adkomsten til friluftsområder som Bjørnvågkilen,
Femdalssund, Randholmen og Tjeldholmen, og føre til verdireduksjon på tilgrensende
boligeiendommer. Området mot Oslofjorden er regulert naturreservat, opplyser de. Trasé 1 foretrekkes
av luftledningsalternativene på strekningen forbi Femdal, da den går over åpne jorder.
Hafslund Nett opplyser at trasé 1A/1B er et resultat av uttalelser i første høringsrunde, som gir noe
mer skjermet trasé med mindre innsyn fra Lundebuen og øvrig bebyggelse på østsiden av traseen. De
vil imidlertid berøre gnr./bnr. 429/8 og kreve noe mer avvirking av skog.
Marit Sofie Røed (22. mai 2015) ønsker helst jordkabel, men foretrekke trasé 1 av
luftledningstraseene ved Femdal, av hensyn til visuelle virkninger og elektromagnetiske felt på
gårdsbruket Femdal, som hun tenker å overta.
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Are Risnes (23. mai 2015) forstår de økonomiske hensynene som ligger til grunn for at luftledninger
velges framfor kabler, men forstår ikke at slike hensyn kan veie tyngre enn å bevare den flotteste
naturen i Østfold.
Margareth Cielicki (26. mai 2015) mener det ikke er akseptabelt å bygge luftledning i de vakre
naturområdene på Kråkerøy og Hvaler, som med sitt unike landskap er et meget attraktivt område for
fastboende og hyttefolk. Jordkabel må velges, mener hun.
Line K. Hansen (26. mai 2015) ber om at jordkabel i gang- og sykkelvei velges, og begrunner dette
med at både trafikksikkerheten, samfunnsutviklingen, folkehelsen og kystlandskapet er avhengig av at
denne løsningen velges.
Anders Lunde (28. mai 2015) mener eneste mulig løsning er jordkabel i gang- og sykkelvei, og at
økonomiske hensyn ikke kan vei tyngre enn hensynet til folk, miljø, helse og estetikk. Luftledninger i
dette området er dessuten svært utsatt for vær, vind, salt miljø osv., noe som tilsier høy slitasje og mye
vedlikeholde, mener Lunde, og viser til sin bakgrunn som elektriker.
Henrik Pettersen (28. mai 2015) mener det ikke kan tillates å bygge luftledning i den flotte naturen
på Kråkerøy og Hvaler. Å kombinere jordkabel med gang- og sykkelvei vil gi bedre infrastruktur og
bidra til å skape arbeidsplasser. I kostnadsberegningene mener Pettersen at det ikke er tatt høyde for
langsiktige drifts- og vedlikeholdskostnader og ytre påvirkning i form av tordenvær, stormer og
sjøluft. Han jobber selv med elektro og vet at kabler i bakken er lettere å komme til dersom de legges i
rørtraseer. Han anbefaler at Hafslund Nett tar kontakt med kabelekspert Nexans.
Anne Christine Klingvall og Håvard Næss (29. mai 2015) ønsker ikke luftledning. De viser til at
den nasjonale kabelpolicyen åpner for kabling i særlige tilfeller og mener at det må være tilfelle over
Kråkerøy og Hvaler. Her er det vakker natur og små øyer som gjør alle inngrep iøynefallende. På
Kråkerøy går det allerede en sykkelsti som kabel kan legges i, og videre mot Hvaler er det behov for
en sykkelsti.
De viser til at det har vært flere helikopter- og flyulykker pga. kraftledninger. Med den store trafikken
til Hvaler, spesielt sommerstid, er det stor sannsynlighet for ulykker og behov for luftambulanse. I
tillegg blir det mer og mer vanlig med mikrofly, småfly og private helikoptre for å oppleve det vakre
landskapet. Disse kan få behov for nødlanding, og en luftledning vil være et hinder.
Videre påpeker Klingvall og Næss at elektromagnetiske felt kan øke risikoen for barnekreft, at en
luftledning vil være svært synlig og gjøre store, permanente innhugg i landskapet. De mener det blir
mer vanlig i andre europeiske land å kable denne typen ledninger. 40 meter brede ryddegater vil
ødelegge for dyrelivet og fugletrekk, og de viser til at store deler av Kråkerøy er LNF-område med
strenge restriksjoner på betydelig mindre inngrep enn det Hafslund Nett søker om.
Jan Ove Brekke og Maria Granli-Brekke (31. mai 2015) eier bolig i Goenveien 5, som tidligere lå
tett inntil trasé 1. Den nye traseen 1A/1B er justert lenger vest, av hensyn til deres bolig og hule eier på
eiendommen. Selv om de er fornøyd med justeringen, ønsker de fortsatt ikke en luftledningstrasé nær
eiendommen og deres barns lekeområder, da det skaper frykt og bekymringer. Samtidig ser de at noen
vil bli berørt på tilsvarende måte, uansett hvilken trasé som velges.
De er også kritiske til å tillate slik inngrep i naturskjønne omgivelser, og de mener at traseen vil skade
naturmangfoldet og et yndet tur- og friluftsområde. Trasé 1 vil også ligge i innflygingen til Goenvad
natur-/fuglereservat, der fugletrekkene går lavere enn for eksempel nærmere Kråkerøyveien. De mener
merking av linene ikke vil eliminere kollisjonsfaren for en rekke rødlistearter eller
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habitatsforstyrrelser. På denne bakgrunn ber de om at NVE utelukker trasé 1/1A/1B, samtidig som de
viser til Fredrikstad kommunes uttalte mål om å samle infrastruktur langs veier og fylkesmannens
motstand mot slike inngrep i natur- og friluftsområder.
Det eneste fornuftige alternativet er jordkabel, og de ber om at NVE og Hafslund Nett strekker seg
langt for å realisere samarbeidet med Fredrikstad kommune om en slik løsning.
Åse og Henry Femdal (31. mai 2015), eiere av gnr./bnr. 429/4, 432/1, 432/6 og 432/64, og Hans
Femdal (31. mai 2015), eier av gnr./bnr. 429/27, har avgitt tilnærmet likelydende uttalelser. De mener
behovet for og konsekvensene av anleggsveier må beskrives nærmere før konsesjonsvedtak, da det er
grunn til å tro av flere av anleggsveiene må opprettholdes permanent for å sikre framkommeligheten
til kraftledningen. Blant annet avhenger forsyningssikkerheten av god tilgjengelighet, også i
skogsområder, og de peker på at en luftledning er mer utsatt for ytre påvirkning enn en jordkabel. Selv
om det benyttes komposittmaster, krever fundamenteringen anleggsveier, mener de. Anleggsarbeidene
vil dermed gi store sår og konsekvenser ut over det som er beskrevet i endringssøknaden, påpeker de.
I området ved Femdal og Bjørnevågveien vil alle de foreslått luftledningsalternativene gi store inngrep
i naturen/LNF-området. Hafslund Netts beskrivelse av området mener de ikke stemmer med
virkeligheten. Justeringen 1A/1B vil ifølge endringssøknaden beslaglegge mer av skogs- og
turområdet forbi Femdal enn trasé 1, men Åse, Henry og Hans Femdal mener det ikke er noen
forskjell på traséalternativene, da ingen vil berøre jordbruksarealet direkte der de er lagt på østsiden av
Bjørnevågveien.
Dersom det blir valgt luftledning, foreslår de en traséjustering av 1A/1B fra Strålsund mot Femdal, for
å unngå nærføring til eksisterende bebyggelse. Ved å flytte traseen noe lenger vest, begrenses også
behovet for skogrydding pga. lavtvoksende vegetasjon i dette området. Det vil heller ikke være
nevneverdig fordyrende eller kreve flere vinkelmaster, mener de. Eventuelt kan trasé 1A/1B trekkes
lenger vest og rettes ut for å unngå knekkpunktet der den møtes av trasé 2A, for å oppnå en kortere
trasé. Videre synes de at trasé 1/1A/1B over Lunderamsa mot Tangen vil være den mest hensynsfulle
traseen, forutsatt at den flyttes vekk fra jorde og jordekant.
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Fra Bjørnevågen mot Lunderamsa ligger et jordet kalt «Dalen, hvor det går en turløype som er en del
av kyststien mot Tangen. De opplyser at de har mottatt penger fra Fredrikstad kommune for å utføre
landskapspleie, skjøtsel og restaurering av en gammel steingard. Rett sør for Lunderamsa ligger
dessuten Bjørnevågenlia naturreservat, vernet i 2014. De mener en luftledning heller bør gå i utmark
enn tett innpå bolighus, men forstår ikke hvorfor Hafslund Nett fremmer et forslag langs Dalen og
turstien, og over Lunderamsa mellom fornminner og naturreservat. De nevner dessuten at en slik trasé
ikke kan ligge langs jordet og jordekanten, da det vanskeliggjør hydrotekniske tiltak og vedlikehold.
Åse, Henry og Hans Femdal mener at jordkabel langs fylkesveien er den beste løsningen, da en
luftledning vil gi visuelle virkninger for naturen og/eller bebyggelsen, uansett hvilken trasé som
velges. Fugle- og dyrelivet blir berørt, folk må leve i frykt for elektromagnetisk felt og det vil påføre
berørte eiendommer økonomiske tap, framholder de. De mener at området rundt Lunde og Femdal vil
være attraktivt for utbygging. De tror ikke på Hafslund Netts påstand om at jordkabel gir dårligere
leveringssikkerhet enn luftledning, da utredninger av Rejlers og uttalelser fra Nexans tilbakeviser
dette.
Avslutningsvis avviser Åse og Henry Femdal å undertegne avtaler om anleggstransport eller
rettigheter til oppsetting av luftledning på sin eiendom.
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Hafslund Nett sier at hvilke veier som skal benyttes i anleggsfasen og for framtidig drift og
vedlikehold vil bli kartlagt og presentert i tiltakets miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan), som
utarbeides i dialog med grunneierne etter at endelig løsning er valgt. Det samme gjelder behov for
opparbeidelse av midlertidige eller permanente adkomstveier. Planen skal godkjennes av NVE.
Justering av trasé 1A/1B mot vest som foreslått vil gi vesentlig lengre traseer over eiendommene
gnr./bnr. 432/2, 429/1 og 429/8, og er derfor ikke ønskelig. Trasé 1A/1B som følger i jordekanten til
«Dalen» gir en trasé som ligger så lavt som mulig gjennom området. Det er høye fjellskjæringer på
begge sider av jordet, og en ledning lenger oppe på høydedraget vil bli vesentlig mer synlig, mener
Hafslund Nett. Trasé 1A/1B er også lagt ca. 175 meter vest for gravrøysa «Lunderamsa», slik at mye
skjermende vegetasjon blir beholdt mellom kraftledningen og kulturminnet. Trasé 2 nær dagens trasé
mot Tangen vil passere ca. 85 meter øst for Lunderamsa og vil skjermes av høy granskog. Mot Tangen
er traseen lagt inn i skogen og så lavt som mulig, for å unngå unødig eksponering mot bebyggelsen
langs Tangenveien.
June Skjærstad Kristoffersen (31. mai 2015) avgir i store trekk likelydende uttalelse som Åse,
Henry og Hans Femdal, med noen tilføyelser. Hun peker på at Hafslund Nett ved Femdalsund og
Bjørnevågveien har søkt om alternativet 1A/1B og 2A lenger vekk fra den kommunale
Bjørnevågveien. Denne traseen vil i stedet for å komme tett inntil boligen i Bjørnevågveien 10 og
jordbrukslandskapet rundt Femdal-gårdene, komme tilsvarende nær Femdalsund 3, mener hun.
Videre framholder hun at regulering til LNF-områder er gjort for å ivareta de naturskjønne områdene
på Kråkerøy, og dette er ikke tilfeldige områder. Trasé 1A/1B og trasé 1 tangerer LNF-området og vil
påvirke områder som tidligere ikke er berørt av infrastruktur. Pga. dårlige framkommelighet forventer
hun at anleggsarbeidene også vil gi store inngrep i naturen, med store konsekvenser for fugle- og
dyreliv.
Hafslund Nett viser til endringssøknadens kapittel 1.6.9, som sier at området generelt består av
kraftledninger, kommunale veier og fylkesvei, men at dette nødvendigvis er dekkende for alle
eiendommene på strekningen. Trasé 1 berører mer dyrket mark enn trasé 1A/1B, fordi traseen går
langs jordekanten fra veikrysset Femdalsund–Bjørnevågsveien og ned til punktet der den møter trasé
1A/1B.
Ole Petter Skarstad og Anne Lene Norli Andersen (31. mai 2015) er eiere av gnr./bnr. 429/8 og
berørt av trasé 1A/1B. De opplyser innledningsvis at deres eiendom ikke er medtatt i oversikten over
berørte eiendommer, og at traseen av den grunn bør trekkes. De forventer at det er behov for
anleggsveier og ber om at disse utredes.
Deres eiendom ligger i LNF-område, med strenge begrensninger på bygge- og anleggsvirksomhet som
ikke har direkte tilknytning til landbruksvirksomhet. Videre viser de til skogbrukloven § 1, som sier at
biologisk mangfold skal sikres, og landskap, friluftsliv og kulturverdier skal tas hensyn syn. De kan
ikke se at trasé 1A/1B harmonerer med de nevnte hensynene. Eiendommen er flittig brukt
rekreasjonsområde, og de mener kyststien/blåløypa blir ødelagt dersom trasé 1A/1B velges. Traseen
vil også ødelegge eneste adkomstvei til eiendommen, mener de.
Hensynet til et rikt plan-, dyre- og fugleliv tilsier også at trasé 1A/1B ikke kan velges. De viser til
Bernkonvensjonen, som slår fast at vill flora og fauna utgjøre en naturarv med estetisk, vitenskapelig,
kulturell, rekreasjonsmessig, økonomisk og egen verdi som må sikres for framtidige generasjoner.
Trasé 2 vil ikke medføre like store ødeleggelser i naturen.

Side 135

Aller helst ønsker Skarstad og Norli Andersen at jordkabel velges, selv om dette er dyrere. De savner
dokumentasjon på behovet for økt effekt og 132 kV spenning til Hvaler. Samtidig ber de Hafslund
Nett besvare om den planlagte 132 kV-ledningen til Hvaler er del av en plan om å øke
overføringskapasiteten til kontinentet via en sjøkabel fra Hvaler. De viser videre til at alle strømmålere
på Hvaler er byttet ut med fjernavleste AMS-målere, som gjør det mulig å koble ut last ved høy
belastning på nettet, noe de ber om nærmere utredning av. Beskrivelsen av behovet for å separere 52
og 18 kV-ledningene for å bedre forsyningssikkerheten og tilstanden til ledningene, mener de er en
udokumentert påstand.
Hafslund Nett forklarer at informasjon om søknaden og høringen ble sendt til de to hjemmelshaverne
som ble funnet i forbindelse med adressesøk, Lena Norli og Marit Norli, mens det i eiendomsregistret
står oppført totalt elleve hjemmelshaver på gnr./bnr. 429/8. De beklager at ikke alle hjemmelshaverne
fikk informasjonen og opplyser at de ettersendte informasjonen med utvidet høringsfrist til de øvrige.
Hvilke veier som skal benyttes i anleggsfasen og for framtidig drift og vedlikehold vil bli kartlagt og
presentert i miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA-planen), som utarbeides i dialog med grunneier
etter at endelig løsning er valgt. Dette gjelder også ved behov for opparbeidelse av midlertidige eller
permanente adkomstveier. Planen skal godkjennes av NVE.
Konsesjonssøknaden og endringssøknaden beskriver hvordan biologisk mangfold sikres og hensynet
til landskap, friluftsliv og kulturverdier skal ivaretas i LNF-områder, og Hafslund Nett opplyser at
MTA-planen vil detaljere disse hensynene. Den vil også beskrive hvordan hensynet til Kyststien vil bli
ivaretatt. De opplyser videre at adkomstveien til eiendommen ikke vil bli ødelagt av den nye
kraftledningen.
Hafslund Nett sier videre at å isolere ledningen for 132 kV gjør det mulig å gå over til 132 kV drift i
Kråkerøy transformatorstasjon i framtiden, som er i samsvar med langtidsplanene for nettet i området.
Det er ikke plass til etablering av 132/52 kV transformering i Kråkerøy stasjon, og det vil da bli
nødvendig å reservere tomt til en ny stasjon sentralt på Kråkerøy. Valg av spenningsnivå har
ingenting med kraftutveksling til kontinentet å gjøre.
Etablering av AMS-målere er Fredrikstad Netts ansvar, og Hafslund Nett er uansett pålagt å forsyne
Hvaler med elektrisitet, også på den kaldeste dagen i året. Til slutt påpeker de at det er reell fare for
kortslutning mellom de strømførende linene på 52 og 18 kV-ledningene, spesielt på strekningen
Bukkholmen–Sildeodden, hvor forskjellen i strømbelastning er stor. 52 kV-linene kan da sige ned mot
18 kV-linene, og islast på de øverste linene kan forverre situasjonen. Kortslutning skjer før det er
fysisk kontakt mellom linene, og vil kunne føre til avbrenning og nedfall av begge ledningene.
Erik Andreassen og Ingrid Femdal (30. mai 2015) er eiere av gnr./bnr. 432/44, Bjørnevågveien 10.
De ønsker følgende løsninger, i prioritert rekkefølge:
1. Jordkabel vil spare befolkningen for frykten for elektromagnetiske felt, være vesentlig mindre
skjemmende for de som benytter områdene til tur- og rekreasjonsformål og gi mindre
reduksjon i eiendomsverdiene.
2. Dersom luftledning blir valgt, ønsker de trasé 1A/1B, eventuelt med endringer foreslått av
Åse, Henry og Hans Femdal. Trasé 1 vil berøre deres eiendom mest, med en mast tett inntil
deres bolig hvor det også bor tre barn.
3. Dersom trasé 1 mot formodning skulle velges, skisserer de justeringer av traseen som vil flytte
den til den andre siden av jordet, parallelt med Bjørnevågveien og dermed øke avstanden til og
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redusere magnetfelteksponeringen ved deres bolig. Føre-var-prinsippet tilsier at det ikke er
forsvarlig å akseptere magnetfelt tett opptil utredningsnivået strålevernmyndighetene har satt,
avslutter de.

Hafslund Nett opplyser at senterlinjen til trasé 1 vil ligge ca. 40 meter fra boligen og ca. 25 meter fra
eiendomsgrensen til Bjørnevågveien 10. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg krever 6,7 meter
vannrett avstand mellom strømførende line og nærmeste bygningsdel på bolig på dette
spenningsnivået. Å flytte traseen over på vestsiden av jordet vil føre den nær bruket Femdal og
medføre mastepunkter i dyrket mark, noe som ikke er ønskelig.
Berit Norli Andersen og Else Karlsen (31. mai 2015) er eiere av gnr./bnr. 429/8, Fjeldberg og blir
berørt av trasé 1A, 1B. De er kritiske til traseen, fordi den går gjennom LNF-område. Deres eiendom
er dessuten en del av naturreservatet Kråkerøy-skjærgården. De stiller spørsmål ved hvordan en 40
meter bred ryddegate i deres skog er tenkt erstattet økonomisk. De ber også om nærmere informasjon
om hvor og hvordan anleggsveier og tilhørende anlegg er planlagt, og hvordan arealene og skogen
som blir berørt av disse inngrepene skal erstattes. Videre er de kritiske til sprengningsarbeider i
naturen. Hafslund Netts beskrivelse av deres eiendom som berørt av ulike kraftledninger og veier
kjenner de seg ikke igjen i, da det ikke en gang har bilvei fram til eiendommen. Kun er
kyststien/blåløypa går over deres eiendom i dag. Skogen deres har rikt dyre- og fugleliv, og de ber om
svar på hvordan dette skal beskyttes i anleggsperioden og etterpå.

Side 137

Slik Norli Andersen og Karlsen ser det er eneste fornuftige løsning jordkabel. Alternativ må trasé
velges, som beste luftledningstrasé. De ønsker ikke å inngå avtale om grunn eller rettigheter til
anleggstransport over eiendommen.
Hafslund Nett kommenterer at traseen ikke skal legges inn i naturreservatet, og at behovet for
anleggsveier vil beskrives i miljø-, transport- og anleggsplanen, som også skal godkjennes av NVE.
Skog og grunn registreres av nøytral takstmann og erstattes etter gjeldende satser. Det erstattes
venteverdi for ikke hogstmoden skog. Der hvor det er fjell, vil det sprenges mastegroper for
komposittmaster med diameter på ca. tre meter. Masser tilbakefylles og planeres rundt mastepunktet. I
endringssøknaden står det at traseene berører områder der det fra før er kraftledninger, kommunale
veier og fylkesvei, men Hafslund Nett sier at dette gjelder generelt og ikke nødvendigvis for den
enkelte eiendom. Kyststien vil bli bevart og være farbar også i anleggsperioden. Fugl vil kunne
kollidere med linene, men hvordan dyrelivet for øvrig blir berørt er mindre kjent. Ryddebeltet kan
imidlertid bli et godt beiteområde når undervegetasjonen vokser fram.
Jørgen Søderberg Jansen (11. juni 2015) er innbygger på Kråkerøy og Hvalerturist om sommeren,
ivrig syklig og politisk engasjert. Han mener fortsatt strømforsyning med luftledning vil videreføre
dagens problemer med strømbrudd pga. vær og ytre påvirkning. I tillegg vil den skjemme det unike
skjærgårdslandskapet og gi elektromagnetisk påvirkning. Han mener kabel i gang- og sykkelvei vil
være den beste løsningen for alle parter.
Lisemarit J. Epland (14. april 2015), Thomas Pettersen Kase (18. april 2015), Petter Nygård (11.
mai 2015), Wanja Lodalen (27. mai 2015) og Else Berit Aschim (28. mai 2015) ønsker i separate
uttalelser jordkabel i gang- og sykkelvei.
Hvaler
Papperhavn Velforening (15. april 2015) gikk på årsmøte 9. april 2015 enstemmig mot luftledning til
Hvaler, da øyene er en naturperle og viktig rekreasjonsområde året rundt. De støtter løsningen med
jordkabel i gang- og sykkelvei.
Granholmen Hytteforening (22. april) protesterer mot luftledning fra Kråkerøy til Hvaler, og viser til
at området er sårbart med rikt fugleliv, og er et kjært rekreasjonsområde for fastboende i Fredrikstadområdet og tilreisende. Hytteforeningen støtter alternativet med jordkabel i gangs- og sykkelvei.
Holmetangen Vel (11. mai 2015) blir direkte berørt av utbyggingsplanene, som de mener vil ødelegge
naturopplevelsen og Hvalers verdi som hytte- og boligområde med mange friluftslivsaktiviteter. I
tillegg påpeker velforeningen at luftledninger er sårbare for salt og ekstremvær, som det kan forventes
mer av i framtiden. De ber derfor om at det legges kabel i gang- og sykkelvei.
Hafslund Nett er enig i at luftledninger er mer utsatt for ekstremvær og korrosjon i kystnære strøk enn
i innlandet. For å unngå skader og slitasje dimensjoneres ledningen etter klimalaster som kan påregnes
å opptre innenfor en framtidig tidsperiode, etter både norske og internasjonale krav. For eksempel
dimensjoneres ledningene for å tåle den sterkeste vinden som ventes å opptre i løpet av 150 år.
Naturvernforbundet på Hvaler (3. mai 2015) mener at kraftledningen må legges i OPI-kanal i gangog sykkelvei langs fastlandsveien på Hvaler. En løsning med enda større master i tillegg til dagens
master vil være visuelt uakseptabelt. At Hvaler kommune vil betale for jordkabel bør være avgjørende
for at denne løsningen velges, mener Naturvernforbundet på Hvaler.
Østlandske Pensjonistboliger AS (12. mai 2015) er stor grunneier på Hvaler og mener det er viktig å
velge jordkabel i dette området, som er hjem for naturparker, sårbar kystfauna, svake naturinteresser
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og en økologisk viktig del av norsk skjærgård. Av de omsøkte luftledningsalternativene på Hvaler,
mener de trasé 2A er den beste.
Hafslund Nett bekrefter at opprinnelig omsøkte trasé 2 på Hvaler er frafalt til fordel for trasé 2A.
Kjerringholmen Vel (21. mai 2015) foretrekker at det legges jordkabel i gang- og sykkelvei, og peker
spesielt på hvor viktig det er å ta hensyn til området fra Kjøkøy til Vesterøy, inngangsportalen til
Hvaler-skjærgården.
Laenga Hyttegrend AS (22. mai 2015) mener luftledning vil forringe naturopplevelsen og arbeidet
for å bevare som unikt naturområde. Det er dessuten behov for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108
for å bedre trafikksikkerheten.
Økholmen sjøbodmiljø eierseksjonssameie (27. mai 2015) representerer eiere og bruker av 47 ferieog fritidshus på Vesterøy og har forståelse for at kapasiteten og leveringssikkerheten for kraft til
Hvaler må forbedres. De forstår at sjenerende inngrep neppe kan unngås. Imidlertid foretrekker de
kabel i gang- og sykkelvei, både av hensyn til naturen og for å bedre trafikksikkerheten for syklende
og gående.
Av luftledningstraseene konsentrerer de seg om strekningen fra Bukkholmen til Økholmen, som
ansees som porten til Hvaler. En luftledning med 15–18 meter høye master vil bli meget synlig over
lave øyer, holmer og skjær. Å legge traseen på de lave skjærene på østsiden av fylkesvei 108 vil bli
skjemmende og til sjenanse til trafikanter og eiere og bruker av fritidseiendommene på Siljeholmen og
Økholmen. Dersom luftledning velges, håper de derfor at den legges tilnærmet i dagens trasé mellom
Bukkholmen og Vesterøy.
Hafslund Nett opplyser at den nye kraftledning skal bygges adskilt fra Fredrikstad Netts 18 kV
ledning, og må bygges i ny trasé på østsiden av dagens ledning, hvor det er ledig plass.
Hvaler Jeger- og Fiskerforening (3. juni 2015) mener det ikke er noen hast med å foreta utbyggingen
av nettet nå. De forventer at Hvaler og Fredrikstad kommuner innen 10–15 år fram i tid vil ha dekket
mer av sitt kraftbehov både fra vindkraft og kraftproduksjon til havs. Det bør planlegges bedre og
helhetlig, som inkluderer fornybare energikilder, befolkningsutvikling og folks forbruk, natur, flora og
fauna. Kraftledningen representerer et inngrep som vil prege områdene i mer enn 100 år, skriver
foreningen. Dersom kraftledningen skal bygges nå, bør sjøkabel fra Øra transformatorstasjon til
Hvaler transformatorstasjon velges. Hvis dette er for kostbart nå, bør prosjektet utsettes.
Dersom luftledning velges ber foreningen om at det først og fremst tas hensyn til menneskers
livskvalitet og begrense skadevirkningene på naturen. Det betyr at minst mulig skog må felles, ved å
plassere traseen i terreng med liten barskog/krattskog i fjellterreng. Master og liner bør kamufleres, og
jordkabel må benyttes i områder med boliger, skoler og barnehager og der mennesker oppholder seg.
Det må legges sjøkabel fra Tangen til Håholmen, og jordkabel i kulvert/rør i gang- og sykkelvei langs
fastlandsveien til Hvaler, for ikke å ødelegge en av de vakreste veistrekningene i østlandsområdet og
av hensyn til langsiktig vedlikehold. Over Skjelsbusundet og Asmaløysundet må det legges sjøkabel,
avslutter Hvaler Jeger- og Fiskerforening.
Hvaler Hytteforening (31. mai 2015) mener luftledning vil rasere kystlandskapet ved inngangsporten
til Hvaler og viser til Hafslund Netts egen beskrivelse av mastene som store. Dersom kryssingen fra
Tangen til Bukkholmen skal gjøres med luftspenn, sier Hafslund Nett at kravet til fri seilingshøyde vil
kreve høye master. Hvaler Hytteforening ber om at NVE pålegger sjøkabel i stedet for luftledning, av
hensyn til landskapet i inngangsporten til Norges eneste marine nasjonalpark. Hvaler kommune sliter
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økonomisk og ønsker å tiltrekke seg turisme, næringsliv og beboere, noe som kan bli ødelagt av
Hafslund Netts planer, mener hytteforeningen. Eneste argument for luftledning i stedet for sjøkabel er
kostnader, mens hytteforeningen framholder hensyn til framtidige generasjoner, miljøet, innbyggere
og fritidsinteresser som viktigere. De er dessuten bekymret for elektromagnetiske felt. Etter
endringssøknaden ønsker hytteforeningen at det legges jordkabel i gang- og sykkelvei til Hvaler, men
at det ikke bør forutsettes at kommunene belastes med merkostnadene.
Hafslund Nett sier det ikke er søkt om å bygge luftledning over sundet mellom Tangen og
Bukkholmen, men derimot over Asmalsundet og Skjelsbusundet.
Siljeholmen Vel (30. mai 2015) representerer 92 hytter på Siljeholmen og viser til tidligere uttalelse,
innsigelse fra fylkesmannen og notat fra Aksjonsgruppen bevar Kråkerøy og Hvaler. De er positive til
at det skal bygges ny ledning for å sikre strømforsyningen til Hvaler.
Deres kommentarer til søknaden fra Hafslund Nett fra 2012, er de antar at løsningene forkastes pga.
innsigelsen fra Fylkesmannen i Østfold. De synes utbyggers påstand at luftledning gir bedre
leveringssikkerhet enn jordkabel i OPI-kanal er tilbakevist i notatet fra aksjonsgruppen. Traseen synes
også å skrinlegge alle utviklingsplaner i området rundt Stokken.
Løsningen med jordkabel i gang- og sykkelvei som presenteres i endringssøknaden, mener
velforeningen ivaretar fylkesmannen innsigelse og imøtekommer protester fra grunneier, oppsittere og
andre. De støtter dette alternativet. Å kombinere kabel med en gang- og sykkelvei som uansett vil
komme, vil gi kostnadsbesparelser for samfunnet og må derfor prioriteres.
Velforeningen framhever strekningen fra Bukkholmen til Økholmen som den mest naturskjønne delen
av traseen, hvor det er viktigst at jordkabel velges. De mener det må være mulig å få tilskudd fra
Miljøverndepartementet for å ta hensyn til Ytre Hvaler nasjonalpark, i tillegg til innskudd fra Hvaler
og Fredrikstad kommuner og Statens vegvesen. Strekningen utgjøre også en av de mest trafikkfarlige
strekningene av fylkesvei 108. Velforeningen mener det ikke vil ha betydning for framdriften å velge
denne løsningen, som åpner for å markedsføre nasjonalparkens silhuett med eksempelvis en
kunstnerisk installasjon ved Bukkholmen.
I en tilleggskommentar 4. august 2015 opplyser de at Siljeholmen var uten strøm fra lørdag 1. august
kl. 14.59 til søndag 2. august kl. 06.19 og mellom kl. 08.32 og 09.38 søndag 2. august. For dette får
hytteeierne 600 kroner i kompensasjon. Næringsdrivende var uten strøm ca. to timer, med inntektstap
som følge av dette. De peker på at det bare i 2015 var tre strømbrudd på grunn av ytre påvirkning, i det
siste tilfellet en seilbåtmast. På denne bakgrunn mener Siljeholmen Vel at jordkabel er den eneste
løsningen som sikrer strømkundene mot slike hendelser.
Hafslund Nett presiserer at seilbåten som forårsaket strømbrudd 1. august, kom i berøring med
Fredrikstad Netts 18 kV ledning, som henger under dagens 52 kV ledning. Så lenge ledningen er
bygget i henhold til gjeldende forskrifter om minsteavstand til vannet og godt merket, er det båtførers
ansvar å unngå nærføring. Den nye ledningen vil også bygges høyere, som vil redusere faren for
overslag fra fartøy. Hafslund Nett kjenner ikke til at det er kompetansestrid om hva som er sikreste
framføringsmåte for regionalnettet.
De bekrefter at det benyttes OPI-kanal for framføring av kabel i Oslo, men kun der hvor trafikken
krever rask oppgraving av grøft for støping av kanal og rask gjenfylling. Kablene trekkes etterpå. OPIkanal brukes også der det er behov for å sikre kablene ekstra mot ytre påkjenninger. Ellers legges
kabler normalt i løsmassegrøft, som både er rimeligere, gir høyere overføringskapasitet og enklere,
rimeligere og raskere reparasjon ved feil.
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Hvaler Grunneierforening (31. mai 2015) representerer mange grunneiere med både direkte og
indirekte til dels stor økonomiske interesser i å unngå luftledning. Det gjelder båndlegging av arealer
for framtidig bruk, reduksjon av verdien på skogarealer og nærliggende eiendommer i direkte skygge-,
silhuett- og siktlinje til master og liner. De ønsker jordkabel i betonggrøft, som vil gi bedre
leveringssikkerhet, bedre miljø, bidra til bygging av gang- og sykkelvei og øke Hvalers attraktivitet.
Jeanett Helberg Borge (9. april 2015) protesterer mot en luftledning til i Hvaler-skjærgården, som
hun mener vil skjemme innfallsporten til Hvaler og være negativ for reiselivet i Hvaler kommune.
Ole Petter Langaard (10. april 2015) mener at behovet for ledningen kan reduseres ved å innføre
varierte timepriser på nettleien for å flate ut forbrukstoppene, eller ved å installere solcellepaneler i
hver bolig/hytte og benytte Tesla-batterier i boligene. Ellers krever han at ledningen legges i sjø eller i
bakken, slik at det fineste området i Norge ikke ødelegges av store master.
Elisabeth Rustand (17. april 2015) ber om at Hvaler-øyene bevares, og mener en kombinasjon av
jordkabel og gang- og sykkelvei er en glimrende idé, da det er behov for økt trafikksikkerhet langs
riksvei 108.
Geir Atle Sandem (20. april 2015) mener det er gledelig at OPI-kabelanlegg er omsøkt, av hensyn til
folk og natur, og fordi det vil gi en sikrere strømforsyning til Hvaler. Kombinasjonen med gang- og
sykkelvei er akkurat hva Hvaler trenger og vil fremme mosjon og aktivitet for en bedre folkehelse.
Dersom kraftledningen ikke kables, vil en gå glipp av denne muligheten, mener Sandem og viser til
uttalelser fra Østfold samferdselsutvalg.
Et kabelanlegg i OPI-kanal vil være skjermet for ytre påvirkning og vil ha lav feilprosent
sammenlignet med luftledning, selv om feil i teorien kan gi lengre reparasjonstid. Sandem mener at
Hafslund Nett må få i stand en avtale med Fredrikstad Nett for å få lagt deres strømnett i samme kanal,
da dette nettet er utdatert og har høye reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Det vil gi et landskap
fritt for luftledninger, og med finansiering fra Hvaler og Fredrikstad kommuner, vil det gi en
miljøgevinst for alle. Aller helst burde Hafslund Nett og Fredrikstad Nett samarbeidet om én felles 132
kV kabel i stedet for å investere i hver sin med så lav risiko for driftsstans, slik at
finansieringstilskuddet fra kommunene kunne reduseres.
Et alternativ til planlagte 132 kV kabel kunne være 56 kV kabel, som vil være langt rimeligere og
dekke behovet for strøm til Hvaler, mener Sandem. Han viser til at nye byggekrav, smarte
strømmålere og alternative energikilder kan bidra til redusert strømforbruk. Hvis det er ønskelig med
enda bedre forsyningssikkerhet, kan det legges en 56 kV sjøkabel fra Øra til Rød i tillegg. Den
planlagte oppgraderingen vil gi ensidig forsyning til Hvaler, via Kråkerøy transformatorstasjon, sier
Sandem.
Videre påpeker Sandem at en luftledning er sterkt utsatt for ytre påvirkning, og viser til at Hvaler er et
værutsatt område hvor det har vært mange strømavbrudd pga. skader på dagens luftledning. Han er
også bekymret for kollisjonsfaren luftledningen representerer for fugl, i et område som er kjent for sitt
rike fugleliv med flere rødlistede arter. Trekkruter for blant annet svaner, fiskemåker, ender og svaler
går på tvers av sundet mellom Bukkholmen og Vesterøy. Nærheten til nasjonalparken vil også kunne
ramme skogsfugl, herunder utrydningstruede og sjeldne arter som hubro, nattergal, hønsehauk og
nattravn, i tillegg til å skjemme området visuelt.
Sandem trekker også fram hensynet til nødetatens helikoptertrafikk, som vil få begrensede muligheter
til å lande. I tillegg vil brukere av mikrofly, paraglidere og hangglidere og helikoptertrafikk i
forbindelse med frakt av bygningsmaterialer bli påført økt risiko og begrensninger. Elektromagnetiske
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felt fra kraftledninger er en annen bekymring hos innbyggerne langs traseen, mener Sandem. En
kabeltrasé vil redusere arealene som blir berørt av magnetfelt, etter hans syn.
Luftledning vil skjemme Hvaler-landskapet og redusere opplevelsen av hytteliv, rekreasjon, fiske og
friluftsliv på øyene. Turistnæringen, som Hvaler er avhengig av, baserer seg på disse
landskapsverdiene og vil kunne lide økonomisk, framholder Sandem. Han ber om at NVE tar hensyn
til folkemeningen på Hvaler og Kråkerøy og de verdiene som står på spill.
Hafslund Nett kommenterer at feilstatistikken det henvises til ikke sier noe om anleggenes alder.
Gjennomsnittsalderen på luftledninger i Norge er betydelig høyere enn for kabelanlegg, noe som kan
påvirke feilstatistikken. Det må også tas høyde for at reparasjonstiden er vesentlig lengre for kabel,
noe som vil ha stor betydning for Hvaler, med ensidig forsyning. De opplyser at de har vært i
samrådsmøte med Fredrikstad Nett, uten at det er fremkommet løsninger. Selv med smartnett og
alternative energikilder, vil det være behov for oppgradering av dagens strømnett, som må
dimensjoneres ut fra den timen i året med størst strømforbruk.
Videre sier Hafslund Nett at kabel fra Øra er utredet, men vil uansett kreve oppgradering av dagens
ledning for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet, pga. lange reparasjonstider. Videre er det
protestert mot inngrep i fuglereservatet på Øra.
Sandem har rett i at Hvaler risikerer å miste strømmen i lang tid hvis strømforsyningen fra Kråkerøy
transformatorstasjon skulle falle ut. En ny luftledning vil har bedre standard enn den gamle, og vil
normalt kunne repareres på timer, mens et kabelanlegg vil ta dager å reparere. Den nye ledningen vil
dimensjoneres for å oppfylle gjeldende krav til ekstremvær, og traseen vil ryddes slik at påfall av trær
ikke skjer, samtidig som det tas hensyn til miljøet. Det vil alltid være fare for fuglekollisjoner, og
fugleavvisere kan monteres for å redusere risikoen. Nye kraftledninger registreres hos
luftfartsmyndighetene og dermed gjøres kjent for flytrafikken i området.
Lise og Arne Sandem (21. april 2015) mener det eneste akseptable er å legge kabler i jord eller sjø for
å verne kultur- og kystlandskap mot unødvendig ødeleggelse. De mener det vil ha vært en selvfølge i
andre europeiske land.
Rune Harald Gulbrandsen (30. april 2015) håper at han aldri får se høyspentmaster på Hvaler, og
spesielt på strekningen fra Hvalerporten til Vesterøy. Han mener det er helt nødvendig med en ny
gang- og sykkelvei av hensyn til trafikksikkerheten, og ber om at NVE gir konsesjon til en løsning
som kommunen og fylket tilrettelegger for.
Mette Ormstad (7. mai 2015) ønsker jordkabel av hensyn til fugl, sikrere strømforsyning og
landskap. I tillegg er det behov for gang- og sykkelvei på Hvaler.
Eli Volckmar (10. mai 2015) er hytteeier på Siljeholmen og ønsker gang- og sykkelvei, men er sterkt
imot luftledning. Hun viser til at Østfold fylkeskommune har uttalt at det ikke er aktuelt å bygge gangog sykkelvei hvis det bygges luftledning. Derfor konkluderer hun med at et vedtak om luftledning på
strekningen vil bety dårlig trafikksikkerhet for mye trafikanter langs Hvalerveien også i framtiden. En
luftledning vil dessuten bety et stort naturinngrep i den vakre ankomstporten til Hvaler, mener
Volckmar.
Jon Ivar Fjeldstad (11. mai 2015) ønsker ikke skjemmende master forbi Siljeholmen, hvor det er
svært lite vegetasjon og store master vil ruve og skjemme utsynet. Han ønsker kabel i gang- og
sykkelvei, som vil bidra til trafikksikkerheten til gående og syklende langs fylkesveien.
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Roy Høiås (10. mai 2015) er hytteeier og bruker av Hvaler hele året og mener luftledning vil rasere et
av landets vakreste landskap. Det bør legges kabel i gang- og sykkelvei, også av hensyn til
trafikksikkerheten på strekningen.
Kurt Allan Hansen (13. mai 2015) ønsker i utgangspunktet jordkabel, men har kommentarer til
luftledningstraseene. Dersom luftledning velges, mener han det må være mulig å henge de to parallelle
ledningene i samme masterekke for å unngå en ny trasé i tillegg til den gamle. Han stiller spørsmål
ved hvorfor mastene må være så mye høyere enn dagens og ruve i landskapet. For øvrig mener han at
valg av luftledningstraseen er fornuftig, dersom ledningene henges i felles master.
Hafslund Nett opplyser at den nye ledningen vil få noe høyere master enn dagens ledning, fordi
ledningen dimensjoneres for et framtidig spenningsnivå på 132 kV, som krever økt avstand over mark
og vei. For å redusere markinngrepet skal det benyttes kun én stolpe i hvert mastepunkt, noe som
krever at linene henges opp vertikalt. Sammen med økt avstand mellom mastene bidrar disse faktorene
til høyere master. Fellesføring med distribusjonsnett, som i dag, reduserer driftssikkerheten, kan føre
til lengre reparasjonstid ved feil og gjøre vedlikehold vanskelig.
Anne Marie Nørholm og Gunnar Moreite (17. mai 2015) har hus i nordre Almvika og vil bli sterkt
berørt av magnetfelt, visuelle virkninger og tapt eiendomsverdi som følge av luftledning over
Skjelsbosundet. Uavhengig hvordan de selv blir berørt, mener de at store master ved sundet vil
ødelegge landskapet. Videre opplyser de at de i Harebakkeskogen ved Bankerødkollen er registrert
Sandgaffel, Gåsefot og Børstebrunpigg, som er vekster på rødlisten for arter. De nevner også fugle- og
dyrelivet i området.
De har tidligere foreslått en bomavgift for å bidra økonomiske til kabel i gang- og sykkelvei, da de
stiller spørsmål ved om det er riktig at bare Hvaler kommune skal betale for det. Denne muligheten
ønsker de nærmere undersøkt.
Hans H. Utgård (16. mai 2015) er grunneier på Nedre Utgård og blir direkte berørt på en liten del av
eiendommen gnr./bnr. 46/47 og indirekte berørt på eiendommen gnr./bnr. 46/8. Det gjelder alle
luftledningstraseer fra Ødegården og over Skjelbusundet. Den dårligste traseen er trasé 2A parallelt
med Dalen og gjennom et av Hvalers største og mest uberørte natur- og skogsområde. Han mener det
rent teknisk også vil være ugunstig å legge en trasé langs et smal skogsbelte, hvor trærne kan bli opptil
25 meter.
Videre mener han det virker lite fornuftig å velge en trasé som går over Hvalers nest høyeste punkt
(Veten, 72 moh.), som er et historisk utkikkspunkt med store kulturinteresser. En luftledning over
Skjelbusundet bør legges så langt nord som mulig og krysse sundet nord for brua, selv om denne
traseen vil berøre langt flere hytter. Kryssing av sundet har vist seg å være sårbart, der
seilbåtkollisjoner og materialtretthet ha ført til strømbrudd. Fuglekollisjon kan også føre til skader på
spennet, og Utgård mener kryssing ved Spjærøybrua kan redusere slike problemer. Han viser til at det
nylig ble lagt kabel over sundet av denne grunn.
Utgård mener kabel i betonggrøfter fra Fredrikstad til Rød er den beste løsningen for naturen, alle
brukere av Hvaler og Kråkerøy og driftssikkerheten.
Hafslund Nett opplyser at kryssing nord for Skjelsbusundbrua vil kreve riving av flere hytter, noe de
mener er en urealistisk løsning. Gjenbruk av dagens ledningstrasé forutsetteer at begge ledningene
rives før nye bygges, som vil føre til lange utkoblingsperioder og en svært kostbar løsning. Trasé 1 vil
ikke gå rett over Veten, men på østsiden, slik at utsikten mot vest ikke berøres. I endringssøknaden har
Hafslund Nett forsøkt å ta hensyn til de dype skogdalene på nord-vestsiden av Veten, gjennom den
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justerte traseen 2A. Det er imidlertid ikke mulig å unngå å berøre noe av skogen i området. Kryssingen
av Asmalsundet krever at det legges tilstrekkelig høyt til at fritidsbåter kan passere under.
Ane Thurid Brudi (20. mai 2015) mener luftledning vil påføre det sårbare landskapet på Hvaler altfor
stor skade. Siljeholmen og Stokken er allerede skadet av veien, og trafikkstøyen er en plage. Da veien
ble anlagt tenkte ingen på gang- og sykkelvei, slik at det nå er livsfarlig å bevege seg til fots og på
sykkel langs Hvalerveien. Hun mener at kabel i ny gang- og sykkelvei er eneste akseptable løsning.
Hafslund Nett mener det kan diskuteres hva som gir størst direkte skade i terrenget av kraftledning
eller gang- og sykkelvei, da sistnevnte vil kreve båndlegging av 5–6 meter med utfylling av masser og
sprenging av fjell. En luftledning vil kun kreve sprenging av mastehull med ca..tre meter diameter
eller støping av betongfundament med 1,5 meter diameter, hver 150–200 meter.
Gerd Berit Utgård (27. mai 2015) ønsker jordkabel og gang- og sykkelvei, av hensyn til den flotte
naturen og fuglelivet.
Hein A. Mathisen (27. mai 2015) håper at det blir enighet om kabel i OPI-kanal, og protesterer på
traséalternativ 1 over Vesterøy. Traseen og master ser ut til å bli stående på eller nær han eiendom på
østsiden av Vesterøy ned mot Skjelsbusundet, i tillegg til å komme nær flere av naboene i nord, i et
uberørt fjellterreng. Han mener derfor at trasé 2 er bedre, fordi den vil ligge mer skjult i skogen og bli
mindre synlig i områdene rundt Skjelsbusundet. Her går det allerede en høyspenttrasé som skal
beholdes, og to adskilte kraftledningstraseer unngås om denne velges også for den nye ledningen.
Dersom trasé allikevel skulle bli valgt, ber han om at kryssingen flyttes ca. 300 meter lenger sør, slik
at den krysser sundet mellom Brattholmen og Torskeskjær. Dette vil øke avstanden til boliger på
begge sider av Skjelsbusundet, framholder Mathisen.
For øvrig mener han at å krysse Skjelsbusundet med luftledning er dårlig gjennomtenkt og historieløst,
og viser til at eksisterende ledning ble kablet over sundet for noen år siden. Kryssingen av sundet må
skje med kabel for å dempe de negative visuelle virkningene, avslutter Mathisen.
Hafslund Nett sier de har vurdert ulike krysningspunkter over Skjelsbusundet. Kryssingen er
utfordrende pga. ale hyttene langs sundet og pga. utformingen av terrenget. Flere vinkelpunkter etter
hverandre gjennom terreng med store høydeforskjeller gir en estetisk dårlig utforming av
kraftledningen. For å unngå dette kan det bli nødvendig å gå nærmere boliger enn det beboerne ønsker.
Hafslund Nett opplyser at avstanden fra senterlinjen i trasé 1 til Mathisens hyttevegg er ca. 25 meter,
men detaljprosjekteringen vil vise om det er rom for å trekke ledningen noe lenger vekk. Det avhenger
blant annet av plasseringen av den siste masten før kryssingen av sundet.
Anja Blegeberg og Tor Eriksen (28. mai 2015) ber om at en eventuell luftledning legges så langt
unna Siljeholmen som mulig, dvs. på vestsiden av veien, da dette er det tettest befolkede hytteområdet
på Hvaler. Leveringssikkerhet av strøm er det viktigste for beboere og hyttefolk på Hvaler, og
Blegeberg og Eriksen stiller spørsmål ved hvorfor det bare bygges én ny forsyningsledning. De mener
at kabel med en reserveløsning er det beste alternativet for leveringssikkerheten. Kabel i rør eller i sjø
vurderer de som mer sikkert, da den ikke er utsatt for vær og vind. Dersom feil skulle oppstå, foreslår
de at det etableres en reserveløsning med dieselgenerator som kobles inn i reparasjonsperioden.
Luftledning i et åpent kystlandskap er ingen god løsning, og Hafslund Nett bør underlegges samme
restriktive regelverk for bygging i strandsonen. Derfor bør kabelalternativet velges.
Blegeberg og Eriksen reagerer på informasjonen som ble gitt av NVE under befaringen, da de mener
det ikke er belegg for de tekniske vurderingene som ble framlagt. Det burde være umulig å ødelegge
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en beskyttet jordkabel. Dersom det legges en reserveleder og etableres en reserveløsning, vil
leveringssikkerheten være god, mener de.
John Normann Rødseth (29. mai 2015) opplyser at han har kjøpt eiendommen Lonøyveien 25 på
Vesterøy og er bekymret for kreftfaren som en kraftledningen kan medføre. Han er spesielt bekymret
for sin kreftsyke datter og hennes to små barn, som han ikke kan få besøk av dersom kraftledningen
kommer nær huset.
Phattharee og Jon Petter Sandem (29. mai 2015) er hyttebrukere på Siljeholmen og innleder med at
de er opptatt av sikker strømforsyning. De gleder seg over at Hafslund Nett har søkt om jordkabel i
OPI-kanal, men mener dette burde være prioritert løsning, da det er det beste for kultur- og
kystlandskapet. Selv med mange traséjusteringer er luftledning langt fra en god framtidig løsning, men
de vil komme i konflikt med folk, natur og miljø. OPI-løsningen gi også en sikrere strømforsyning,
slått fast i Reylers rapport, SINTEF og andre fagfolk, mener de.
De framholder at en luftledning er sterkt utsatt for klimapåvirkning, forurensning og annen ytre
påvirkning. Løsningen betyr dermed stadige utgifter i forbindelse med avbrudd og vedlikehold,
kostnader som nærmest kan utelukkes ved å velge jordkabel, som ligger skjermet mot vær og ytre
påvirkning. De opplyser at til registrerte driftsforstyrrelser i perioden 2009–2012, som viser at
jordkabel har lav feilprosent sammenlignet med luftledning. I all hovedsak er det også feil på
luftledninger som har ført til lang utkoblingstid, ifølge registreringene. Utfall av kabelforbindelser kan
i teorien gi lengre reparasjonstid, men det forekommer i praksis svært sjeldent, særlig når kablene
ligger beskyttet i betongkanal.
Videre mener de at det bør arbeides for å få lagt Fredrikstad Netts nett i samme kanal, da dette nettet
også bør fornyes. Ved å velge jordkabel er det etter Sandems syn vedlikeholdskostnader å spare, og
samtidig oppnå en miljøgevinst. De mener også det vil være penger å spare dersom Hafslund Nett
velger 56 kV jordkabel, som burde være tilstrekkelig i lang tid framover. Strengere isolasjonskrav til
boliger, smart strømmålere og økt bruk av alternative energikilder kan føre til at oppgraderingsbehovet
faller bort.
I dette værutsatte området er det også viktig å unngå etablering av nye hindringer for nødetatenes
helikopterlandinger, eller muligheten for å lande med helikopter som frakter bygningsmaterialer o.l.
Det er også luftaktivitet knyttet til mikrofly, paraglidere og hangglidere i områder.
Andre hensyn er kollisjonsfaren for utrydningstruede og sjeldne fuglearter, faren for helsevirkninger
fra elektromagnetiske felt eller frykten for dette og nærhetene til Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvaler
trenger dessuten gang- og sykkelvei, og dette er en god mulighet til å bidra til økt trafikksikkerhet for
myke trafikanter, mener Sandem.
Wivi-Ann Holmås (31. mai 2015) protesterer på luftledningstraseen som er planlagt ca. 75 meter fra
hennes hus i Lonøyveien 71 på Vesterøy. Traseen er i endringssøknaden flyttet nærmere hennes hus av
hensyn til et planlagt boligområde på Bankerød. Ledningen vil dermed være synlig fra hennes terrasse
og andre områder ved huset og påføre hennes familie frykt for kreft og plager. Det vil bety en stor
verdiforringelse av eiendommen mener Holmås, og viser til at hennes datter er eloverfølsom og hun
selv har leukemi. Hun mistenker at hennes sykdom skyldes at hun tidligere har bodd over 30 år 15,5
meter fra en transformator. Hun viser til uttalelser fra Norges Miljøvernforbund om faren for å få
brystkreft ved magnetfelt lavere enn det hun forventer å få ved huset (0,1 mikrotesla). Magnetfelt er
også et problem for mobil- og internettdekning og pc-skjermer.
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Holmås er videre bekymret for støy fra luftledningen i fuktig vær, som vil påvirke opplevelsen av
naturen. Hun er også bekymret for virkninger for dyrelivet og faren for at fugl kolliderer med linene,
og nevner en rekke arter med tilhold i området. Av de mange nevnte grunnene ber hun derfor om at
ledningen legges i jord eller sjø.
Om det skal tas hensyn til et planlagt boligområdet nordøst for henne, mener hun det også må tas
hensyn til mulig framtidig utbygging på hennes tomt, og traseen må flyttes lengre unna. Verst bli det
for eiendommen gnr./bnr. 51/16. Hennes forslag går fram av kart vedlagt uttalelsen.

Alternativt må det legges jordkabel i gang- og sykkelvei, sjøkabel fra Øra til Asmaløy eller følge
opprinnelig trasé over planlagt byggefelt på Bankerød.
Hafslund Nett opplyser at traseen forbi Bankerød ble justert som følge av innspill i første
høringsrunde, da det ble opplyst om planer for framtidig boligbygging. Holmås’ bolig ligger ca. 75
meter fra vinkelpunktet i senterlinjen på trasé 2A.
Carl-Erik Madsen (31. mai 2015) er imot luftledningsløsningen og begrunner det med følgende:
•

Hensynet til fugl, blant annet på grunn av nærhet til Øra-området og kollisjonsfare

•

Visuelle virkninger i det åpne landskapet i innfallsporten til Hvaler.

•

Hensynet til turismenæringen i Hvaler kommune, som kan bli negativt påvirket av luftledning,
men positivt påvirket av ny gang- og sykkelvei.

•

Forsyningssikkerheten, som han forventer å bli bedre med jordkabel.

•

Fredrikstad Nett bør bidra i kostnadsdekningen, da de er eiere av ledningen som blir stående
igjen, og som Madsen mener må fjernes samtidig.
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Anne Aasen og Tore Gregersen (31. mai 2015) protesterer som hytteeiere ved Skjelsbusundet på den
prioriterte luftledningsløsningen. Hvaler har en flott nasjonalpark og unik natur, hvor det er strenge
restriksjoner på hvilke inngrep som tillates av hensyn til naturen. Det påvirker hvilke muligheter
hytteeiere har til å utvikle og bygge på sine eiendommer, og de reagerer derfor på at et så stor inngrep
som luftledningen representerer kan tillates. Kabel i sjø eller i gang- og sykkelvei sparer naturen, og en
ny gang- og sykkelvei kan gi befolkningen et ekstra gode, mener Aasen og Gregersen.
Marta Karina Toftland (30. mai 2015) mener jordkabel i gang- og sykkelsvei er en god løsning.
Luftledning på dette spenningsnivået mener hun er for farlig og en utdatert løsning. Hun protesterer på
planen om å føre ledningen over fjellene mot Bankerød, inn i et helt nytt område uten at det er
nødvendig og uten å ta hensyn til beboere og naturen. For å ta hensyn til natur, mennesker og dyreliv,
ber hun om at traseen ikke legges mot Bankerød når den allikevel skal østover.
Roar S. Andersen (31. mai 2015) ønsker ikke luftledningstrasé 1 på Hvaler og ber om at jordkabel i
gang- og sykkelvei blir valgt, selv om det er dyrere. Han er hytteeier på eiendommen rett nord for
masten som er plassert ved Skjelsbusundet, der trasé 1 skal krysse over. I tillegg planlegges traseen
over Veten, som er Vesterøys høyeste topp med bart fjellterreng. Han mener det er en umulig trasé
dersom det skal tas hensyn til estetikk, fastboende, hytteeiere og brukere av Skjelsbusundet. Trasé 2A
vil ha mindre visuelle virkninger, men da med jordkabel fra masten i skogen ved Almvika og videre i
sjøkabel over sundet, avslutter Andersen.
Hafslund Nett sier at sjøkabel over Skjelsbusundet vil kreve kabelendemaster på hver side av sundet,
med opplegg for reservefase tilsvarende som ved kryssingen Tangen–Bukkholmen. Det må sprenges
kabelgrøft ned mot vannet på hver side. Innskutt kabel øker antallet komponenter og øker dermed
sannsynligheten for feil og avbrudd. Hver overgang mellom kabel og luftledning gjør forbindelsen mer
sårbar for skader som følge av lynoverspenninger, og Hafslund Nett ønsker færrest mulig av slike
løsninger. Investeringskostnad og kostnader knyttet til beredskap for feilsøking og reparasjoner vil
være betydelig høyere enn for luftledning.
Stiftelsen Dypedalsåsen, Maria Lier og Hvaler kommune, sameiere til eiendommene gnr./bnr.
49/439 m.fl. protesterer via advokat Geir Kristoffersen (27. mai 2015) på endringssøknaden.
Eiendommene, hvor det drives med båtsalg, verksted og marina for småbåter, ligger på Stokken og blir
berørt av luftledning enten direkte over eiendommen eller over naboeiendommen gnr./bnr. 511/8. Det
er forbindelse med kommunens rullering av kommuneplanene foreslått ytterligere utbygging med
boliger og næringsvirksomhet på eiendommene, noe som vil bli umulig dersom luftledningen
realiseres. I tillegg vil ledningen gi negative visuelle virkninger og frykt for helsevirkninger.
Sameierne gir sin tilslutning til jordkabelløsningen, eller alternativt sjøkabel fram til landsmottak på
Økholmen (alternativ 4). Det henstilles til at NVE tar hensyn til den samfunnsøkonomiske gevinsten
med å kombinere jordkabel og ny gang- og sykkelsvei langs fylkesveien.
Bjørn Sandberg (27. mai 2015) protesterer på at luftledningstraseen er planlagt ca. 50 meter fra hans
hus, nr. 66 på Bankerød. Traseen ble flyttet nærmere eksisterende hus på Bankerød på å ta hensyn til
et planlagt boligområde nordøst for hans bolig. Han begrunner sin protest med:
1. Frykt for at magnetfelt kan gi økt kreftfare, som han mener er vanskelig å beregne på forhånd. Han
forventer å få magnetfelt over 0,1 mikrotesla, og viser til en rapport fra Norges Miljøvernforbund
som konkluderer med forhøyet risiko for brystkreft ved magnetfelt over 0,05 mikrotesla. I tillegg
gir magnetfelt ulemper for mobil- og internettdekning, pc-skjermer osv.
2. Kraftledninger avgir støy i fuktig vær og redusere gleden ved å være ute.
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3. Visuelle virkninger når kraftledningen legges på topper i terrenget, og synlighet fra stor avstand,
også fra sjøen.
4. Det må tas hensyn til naturmiljøet og det rike dyrelivet på Bankerød. En rekke fuglearter og
fugletrekk kan bli utsatt for kollisjonsfare med luftledningen.
5. Hvis det tas hensyn til et planlagt boligområde nordøst for Sandbergs eiendom, mener han det
også må tas hensyn til utbyggingsmuligheter på hans og hans naboers eiendommer.
Sandberg har flere forslag til alternative løsninger:
1. Ledningen kan legges som vist på kart fra Bratte
Bakke til Ødegården, slik at det blir større
avstand fra ledningen til hus.
2. Sjøkabel fra Øra til Asmaløy trenger ikke å gå
gjennom naturreservatet. Det går mange
sjøkabler på havbunnen, som ikke har
problemer med ankringsskader o.l. Kablene kan
dessuten graves ned, og skipsleia kan krysses
bare én gang.
3. Jordkabel i gang- og sykkelvei.
4. Justere traseen ca. 30 meter nordover, for å ta
hensyn til utbyggingsmuligheter på noen av
eiendommene.
5. Legge traseen over det planlagte byggefeltet og
øke avstanden til hans bolig, da det ikke er
mulig å bygge ut området.
Sandberg opplyser avslutningsvis at det 60 meter
vest for mast nr. 246357 er en mulig gravrøys, som
bør undersøkes nærmere, slik at direkte inngrep kan
unngås.
Hafslund Nett viser til at kraftledningens magnetfelt ved gjennomsnittlig strømstyrke på 122 A vil
komme ned i 0,4 mikrotesla 11 meter fra senterlinjen. Ledningen vil ligge ca. 50 meter fra bolighuset
til Sandberg og ca. 15 meter fra tomtegrensen i Lonøyveien, og magnetfeltverdiene vil derfor ikke
overstige 0,4 mikrotesla. De opplyser at trasé 2A vil ligge lenger vekk fra eiendommen enn
opprinnelig trasé 2. Støy fra kraftledninger kan oppstå i fuktig vær, men er normalt ikke noe problem
på ledningen med spenningsnivå opp til 132 kV.
Å justere traseen slik Sandberg foreslått krever at dagens kraftledning må krysses to ganger og
periodisk utkobling av strømmen. Det vil også bli flere vinkelpunkter og høye master i
krysningspunktene. Et alternativ er å kable 18 kV-ledningen, som vil være fordyrende. Hafslund Nett
opplyser at avstanden til boligen i Lonøyveien 66 vil være ca. 45 meter, og til boligene i Lonøyveien
27 og 35 ca. 40 meter. Boligen i Lonøyveien 61 vil ligge ca. 25 meter fra ledningen.
Registrering av kulturminner vil blir foretatt av fylkeskonservatoren, og Hafslund Nett vil følge opp
krav som stilles i den forbindelse.
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Håkon Garnes (22. juli 2015) protesterer mot luftledning på Hvaler, som både vil bli skjemmende i et
nasjonalt vernet område, og er en gammeldags og lite innovativ løsning. Han peker på at teknologien
muliggjør alternativer som ikke har like negative virkninger, som det bør tas hensyn til.
Per-Arne Thomassen (25. januar 2016) protesterer mot de omsøkte
traseene ved Bankerød, da de vil gå rett over et kommunalt
byggefelt og ødelegge den videre satsingen på Bankerødkollen som
boligområde. Han mener dagens kraftledningstrasé er bedre, og viser
for øvrig til en e-post av mai 2013 til Ragnhild Bakkevik i
Multiconsult. Han foreslår i denne e-posten en alternativ trasé som
går over lengst syd i Ødegårdskilen, over dalen, fastlandsveien og en
bensinstasjon med noen næringsbygg. Ledningen vil imidlertid
henge høyt over disse pga. topografien. Han spør hvorfor denne
traseen ikke er vurdert nærmere.
Hafslund Nett sier i e-post 2. mars 2016 traseen over Bankerød ble
justert etter innspill fra Bankerød om boligfeltet under regulering.
Traseen som Thomassen foreslår vil medføre et nytt krysningspunkt
med eksisterende trasé, og den vil også berøre et næringsområde.
Ulempene flyttes derfor til dette området. Dersom Fredrikstad Nett
ønsker å overta 52 kV-ledningen som forsterket distribusjonsnett, vil
kryssingen medføre en meget høy kryssing, ev. kostbar kabling av
dagens ledning. Utredete trasé 9A er heller ikke omsøkt, av samme grunn. Hafslund Nett mener på
denne bakgrunn at det justerte alternativet 9B ivaretar hensynet til det nye boligfeltet.
Are Borgersen (9. april 2015), Wenche Meland (9. april 2015), Bente Svartdahl (9. april 2015),
Rune Engen (10. mai 2015), Helge Rosbach (22. mai 2015), Glenn C. Nicolaisen (24. mai 2015),
Kari Tønnesen (26. mai 2015), Ulla K. Kjeldstad (21. juni 2015) og Joachim Schrader (5. juli
2015) ønsker i separate uttalelser jordkabel i gang- og sykkelvei.
Øyvind Rønning (13. april 2015) og Freddy Svendsen (19. mai 2015) protesterer i separate uttalelser
mot luftledning på Hvaler.

