MILJØ-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA)
132 kV – Kraftledning Kråkerøy‐Hvaler

RAPPORT – INFORMASJON
ARKIVKODE

DOKUMENTTITTEL

7090‐002‐ETC‐001‐V03

Miljø‐, transport‐ og anleggsplan – 132 kV kraftledning Kråkerøy‐
Hvaler

PROSJEKTNUMMER / ANTALL SIDER + VEDLEGG

PROSJEKT

7090‐002 / 76

Ny 132 kV forbindelse Kråkerøy‐Hvaler. Luftledning og utvidelser i
transformatorstasjoner.

PROSJEKT ANSVARLIG / KUNDE REPRESENTAT

KUNDE

Håvard Bårli

Hafslund Nett AS

PROSJEKT ANSVARLIG – EFLA

UTARBEIDET

Ragnhildur Ingunn Jónsdóttir

Hjörtur Örn Arnarson, Vigdís Bjarnadóttir

NØKKELORD

SAMMENDRAG

MTA, mast, linjer

Miljø‐, transport‐ og anleggsplanen (MTA‐plan) gjelder for nybygging
av delstrekning med 132 kV luftledning og demontering og
avhending av 47 kV ledning mellom Kråkerøy og Hvaler, inkludert
tiltak i Hvaler transformatorstasjon. MTA‐planen skal godkjennes av
NVE før anleggsstart.

RAPPORT STATUS

☒ Draft
☐ Copy editing
☐ Final
RAPPORT DISTRIBUSJON

☒ Open
☐ With client permission

Utarbeiding og implementering av MTA planen inngår som en del av
konsesjonsvilkårene fra NVE.
Hafslund Nett er byggherre for prosjektet.

☐ Confidential
Hensikten med MTA‐planen er å sikre at det blir tatt nødvendige
miljøhensyn i planlegging og oppgradering av ledningen. MTA‐
planen er anleggsorientert og er utarbeidet slik at den kan benyttes
aktivt i anleggsfasen. Den er bygd opp med en tekstdel og en
kartdel. MTA‐plan inneholder krav til miljøstyring,
anleggsgjennomføring og oppfølging.

REVISJONSBESKRIVELSE
NO.

UTARBEIDET

DATO

KONTROLLERT

DATO

GODKJENT

01

Vigdís Bjarnadóttir

05.12.18 Ragnhildur I. Jónsdóttir 06.12.18 Ólafur Árnason

DATO

07.12.18

Første versjon.
02

Vigdís Bjarnadóttir

21.12.18 Hjörtur Örn Arnarson

08.01.19 Ragnhildur I. Jónsdóttir 10.01.19

Oppdatert etter kommentarer fra Hafslund Nett.
03

Håvard Bårli, HN

Reviewer

Approver

04.03.19

NVE

NVE

12.09.19

Oppdatert vedlegg.
04

EFLA/HN
Godkjent MTA‐plan.

05

Vigdís Bjarnadóttir

11.10.19 Ragnhildur I. Jonsdóttir 22.10.19 Ragnhildur I. Jonsdóttir 22.10.19

Hjörtur Örn Arnarsson
Oppdatering pga. funn av nye kulturminner

5

INNHOLD
1

INNLEDNING ______________________________________________________________________ 10
Bakgrunn og avgrensning ____________________________________________________________ 10
Anleggskonsesjon ___________________________________________________________________ 10
Mål og hensikt med MTA‐plan ________________________________________________________ 10
Struktur og bruk av MTA‐plan ________________________________________________________ 11
Entreprenørens ansvar ______________________________________________________________ 11
Kunnskapsgrunnlag _________________________________________________________________ 11

2

PROSJEKTBESKRIVELSE ______________________________________________________________ 12
Tekniske planer ____________________________________________________________________ 13
Konsesjonsgitte/omsøkte tiltak ________________________________________________________ 13
Forarbeid _________________________________________________________________________ 13
Anleggsgjennomføring i byggeperioden ________________________________________________ 30
Anleggsaktiviteter __________________________________________________________________ 30
Utbedring av eksisterende veier / bygging av nye veier _____________________________________ 31
Transport _________________________________________________________________________ 32
Fremdrift _________________________________________________________________________ 32

3

VIKTIGE KRAV OG FØRINGER _________________________________________________________ 33
Miljøpolicy og ‐ mål _________________________________________________________________ 33
Lover_____________________________________________________________________________ 33
Forskrifter ________________________________________________________________________ 34

4

MILJØSTYRING I PROSJEKTET _________________________________________________________ 35
Organisering og ansvar ______________________________________________________________ 35
Implementering, oppfølging og rapportering ____________________________________________ 36
Avvik og sanksjoner _________________________________________________________________ 37
Dokumentkontroll __________________________________________________________________ 37
Kommunikasjon og varslingsrutiner ____________________________________________________ 38
Varsling og kommunikasjonskanaler ____________________________________________________ 38
Kontaktinformasjon _________________________________________________________________ 38

5

KRAV TIL ANLEGGSARBEID ___________________________________________________________ 40
Anleggsområder ___________________________________________________________________ 40
Baseplasser/riggområder _____________________________________________________________ 40
Nye fundamenter ___________________________________________________________________ 41
Riving av bestående linjer med tilbehør _________________________________________________ 41
Transport _________________________________________________________________________ 42
Transportruter _____________________________________________________________________ 42
Bruk av opparbeidede transportveier ___________________________________________________ 42
Terrengtransport utenfor veier ________________________________________________________ 42
Bruk av helikopter __________________________________________________________________ 43
Transport og trafikksikkerhet__________________________________________________________ 43
Forurensningskontroll _______________________________________________________________ 43
Bruk av anleggsmaskiner og kjøretøy ___________________________________________________ 44

7

Håndtering og lagring av oljeprodukter og kjemikalier ______________________________________ 44
Beskyttelse av drikkevann ____________________________________________________________ 45
Kontroll og håndtering av avfall / avløp _________________________________________________ 45
Elektromagnetiske felt ______________________________________________________________ 46
Støy _____________________________________________________________________________ 46
Skogrydding _______________________________________________________________________ 46
Hensyn til omgivelse ________________________________________________________________ 49
Naturmangfold _____________________________________________________________________ 49
Kulturminner ______________________________________________________________________ 55
Friluftsliv __________________________________________________________________________ 68
Landbruk__________________________________________________________________________ 68
Boområder og befolkning ____________________________________________________________ 68
Istandsetting og ferdigstilling _________________________________________________________ 68
Beredskapsplanlegging ______________________________________________________________ 69
6

VEDLEGG _________________________________________________________________________ 70

VEDLEGG 1. MTA‐PLAN KART ________________________________________________________________ 71
VEDLEGG 1B/C/D ‐ OVERSIKTSKART ___________________________________________________________ 72
VEDLEGG 2. RYDDE‐ OG SKJØTSELSPLAN _______________________________________________________ 73
VEDLEGG 2B. SKOGRYDDING ________________________________________________________________ 74
VEDLEGG 3. BASEPLASSER___________________________________________________________________ 75
VEDLEGG 4. KONTAKTLISTE __________________________________________________________________ 76
VEDLEGG 5. MATTILSYNET INFO OM FARE FOR SPREDNING AV PLANTESKADEGJORER__________________ 77

8

9

1 INNLEDNING
Bakgrunn og avgrensning
Anleggskonsesjon
Oversikt over anleggskonsesjon og anleggseier gis i tabellen under.
INFORMASJON

Konsesjonssøker, eier og drifter av
anlegget

Kontakt person
Berørte kommuner
Krav om MTA‐plan

Hafslund Nett AS
Drammensveien 144 0247 OSLO
Tlf: 22 43 58 00
Organisasjonsnummer:
NO 980489698 MVA
Håvard Bårli, tlf: 928 41 159
Fredrikstad kommune og Hvaler kommune.
I konsesjonsvedtaket fra NVE stilles det krav om utarbeidelse av en miljø‐,
transport‐ og anleggsplan (MTA‐plan).

Mål og hensikt med MTA‐plan
En miljø‐, transport‐ og anleggsplan (MTA);





beskriver hvordan hensyn til miljø og samfunn skal følges opp i anleggsfasen,
plasserer ansvar både hos Hafslund Nett som byggherre og hos entreprenøren,
er et verktøy som skal sikre at føringer som finnes i lover, forskrifter, retningslinjer og planer
blir videreført i anleggsfasen, samtidig som Hafslund Nett sin miljøpolicy ivaretas,
har som mål å sikre minst mulige påvirkninger på det ytre miljø og samfunnet.

MTA‐planen kartlegger de viktigste risikofaktorene knyttet til gjennomføring av anleggsarbeid og stiller
krav til hvordan det skal planlegges, gjennomføres og avsluttes. Den stiller krav til både
risikoreduserende tiltak og beredskapsplanlegging.
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Struktur og bruk av MTA‐plan
MTA‐planen er anleggsorientert og er utarbeidet slik at den kan benyttes aktivt i anleggsfasen. Den er
bygd opp med en tekstdel og en kartdel. Tekstdelen gir informasjon om miljøstyring i prosjektet,
detaljer rundt varsling, kontroll og revisjoner. Den omtaler kravene knyttet til anleggsarbeid inkludert
spesifikke aktiviteter og anleggsområder. Kartdelen gir en oversikt over anleggsområder,
transportruter, særskilte restriksjonsområder og de sentrale kravene knyttet til arbeid (se vedlegg 1).
Kartene er bygd opp slik at det kan benyttes som styrende dokument i felt.
MTA‐planen er strukturert som følger; kapitelene 1–3 gir en orientering om prosjektet og
anleggsområdene mens kapitelene 4 og 5 gir spesifikke krav om hvordan anleggsarbeid skal planlegges,
utføres og avsluttes.
Entreprenørens ansvar
Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med og følge norske lover og forskrifter,
og kravene som gis i denne MTA‐planen.
MTA‐planen inngår som en byggherreleveranse i kontrakten.
Kunnskapsgrunnlag
MTA planen baserer seg på utredninger fra konsesjonsprosessen i tillegg til oppdaterte opplysninger
fra offentlige databaser som f. eks Naturbasen, Askeladden, artskart mfl. I tillegg er det innhentet
opplysninger om rødlistearter fra fylkesmannen i Østfold.
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
Hafslund Nett skal oppgradere den regionale strømforbindelsen til Hvaler kommune. Dagens 47 kV
luftledning med tilhørende kabelstrekninger ble bygget i perioden 1975‐78. Den tekniske tilstanden er
nå svekket og krever utskiftning. Strømførende linjer i traseen har med stor sannsynlighet
isolasjonsskader. På deler av strekningen hvor dagens trasé føres på felles master med
distribusjonsnettet er det til tider problemer med avstanden mellom ledningssettene. Muligheten til å
gjennomføre planlagt vedlikehold som krever strømutkobling er også begrenset siden utkobling av
regionalnettledningen medfører strømbrudd for Norgesnett sine kunder på Hvaler. Traseen berører
kommunene Fredrikstad og Hvaler.
Ny forbindelse isoleres for spenningsnivå 132 kV, men driftes på 47 kV inn til videre. Oppgraderingen
av kraftforbindelsen Kråkerøy‐Hvaler, og øvrig utbygging i nettområdet, er beskrevet i Hafslund Netts
langsiktige plan for utbygging og drift av strømnettet (Regional kraftsystemutredning).
Hafslund Nett startet arbeidet med konsesjonssøknaden i 2011 og søkte NVE om konsesjon for å
gjennomføre tiltaket i april 2012. Sammen med konsesjonssøknaden ble det utarbeidet
konsekvensutredning og gjennomført samrådsmøter med regional og lokal forvaltning i Østfold.
Innspill fra etater og grunneiere i denne prosessen bidro til valg av løsningene som ble omsøkt.
Ytterligere innspill i søknadens høringsrunde, samt krav fra NVE om tilleggsutredninger, resulterte i en
rekke endringer av opprinnelig omsøkte løsninger. 22. juni 2016 ga NVE Hafslund Nett konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler
transformatorstasjon i Fredrikstad og Hvaler kommuner.
Deler av NVE sitt vedtak ble påklaget. Klagene ble behandlet av Olje‐ og energidepartementet (OED)
som den 13. september 2017 vedtok å opprettholde NVE sitt vedtak. I tillegg vedtok OED at
kabelanlegget over moloene ved Stokken skulle forlenges på strekningen Økholmen ‐ Lerdalsveien på
Vesterøy. Det etableres derfor kabel mellom Kråkerøy transformatorstasjon og Lerdalsveien
(Vesterøy). Fra Lerdalsveien til Hvaler transformatorstasjon bygges det luftledning.
Anleggsstart er planlagt i 3. kvartal i 2019.
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Fagutredninger som er utført










Utbyggingsløsninger
Landskap
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv og reiseliv
Nærings‐ og samfunnsinteresser
Arealbruk i forhold til eksisterende planer og annen arealbruk
Elektromagnetiske felter og støy
Forurensning
Tekniske planer
Konsesjonsgitte/omsøkte tiltak

Hafslund Nett har fått tillatelse til en utbyggingsløsning, som består av:





Jordkabel fra Kråkerøy transformatorstasjon til Tangen
Sjøkabel fra Tangen til Bukkholmen (endret til Håholmen)
Jordkabel fra Bukkholmen (Håholmen) til Økholmen (Lerdalsveien)
Luftledning etter omsøkt trasé 2A fra Økholmen til Hvaler transformatorstasjon

Traseen er resultat av en rekke justeringer som utført etter innspill i prosjektets høringsrunder.
Resultatet er en enluftledningstrase som tar hensyn til viktige interesser, natur‐ og kulturmiljø og
friluftsliv. Av hensyn til trekkende fugl, vil det bli montert fuglemerking på luftspennene over
Skjelsbusund og Asmalsund.
Forarbeid
Vurdering av konfliktpotensial med fugler:
Hafslund Nett har utført en vurdering av hvordan anleggsarbeid vil kunne forstyrre sårbare fuglearter,
særlig under hekking.
Det er også utført en vurdering av konfliktpotensial med fugler under driftsfasen, særlig med fokus på
rovfugler. Fugleavvisere blir montert to steder på linesettet.
Kamuflerende tiltak
Som dempende og kamuflerende tiltak vil master, isolatorer og liner bestå av sine naturlige grå farger.
Bakgrunnen for vedtaket er at en stor del av ledningen ligger i landskap med grå granitt.
Kontakt med berørte myndigheter
Hafslund Nett har gjennom fasene i konsesjonsprosessen informert Fredrikstad og Hvaler kommuner,
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold om planene for oppgraderingen av dagens
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strømforbindelse. Det ble i prosjektets tidligfase gjennomført samrådsmøter med regional‐ og lokal
forvaltning i Østfold.







Norgesnett (tidl. Fredrikstad Energinett). Netteier av distribusjonsnettet Fredrikstad og Hvaler
kommune. Dato: 26.05.2011 og 20.06.2011.
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Dato: 08.11.2011.
Norsk Maritimt Museum, Tori Falck. Traséer sjøkabel Kjøkøysundet. Dato: 09.11.2011.
Fredrikstad og Hvaler kommuner. Dato: 10.11.2011. Gunnar Holme, Fredrikstad kommune,
Håvard Skaaden, Hvaler kommune.
Kystverket, ang. kryssing av hav.
Statens vegvesen, ang. kryssing av veier.

Figur 1 og 2 viser oversiktskart over Kråkerøy og Hvaler.
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FIGUR 1 Oversiktskart Kråkerøy – Hvaler.
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FIGUR 2 Oversiktskart Kråkerøy – Hvaler.

I følgende tekst, startet fra nord til sør, beskrives hva som må bygges/monteres eller rives/demonteres.
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1. Kabelmast i Sofus Sørensens skal rives. Kabelen kappes under bakkenivå, kortsluttes, jordes og
smokkes.

1.

2.

FIGUR 3 Kabelmast i Sofus Sørens hvor eksisterende 47 kV kabel tas opp i kabelmast som skal fjernes.

2. Ledningen og master, se figur 4 (kan inneholde flere mastetyper), rives frem til mast sør for
veien Tyttebærtangen, se rød ring på figur 5.

FIGUR 4 47 kV stål mast eid av Hafslund.
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3. Fra mast rett nord for veien Tyttebærstien og ned til Tangen føres Norgesnett sin 18 kV ledning
på samme masterekke som Hafslund Nett sin 47 kV ledning. 47 kV ledningen fjernes fra
fellesføringen til og med kabelmast på Tangen.

2.

3.

FIGUR 5 Fellesføring starter i første felles mast sør for veien Tyttebærtangen.

FIGUR 6 Første og andre fellesføringsmast mot Tangen. 47 kV linekurs øverst.
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4. Ved overgang til sjøkabel ved Tangen skal kabelendemasten, se figur 7, med alt tilhørende
materiell fjernes. Sjøkabelen kappes, kortsluttes, jordes og smokkes slik at kabelenden blir
liggende på minst 2 m dybde.

3.

4.

FIGUR 7 47 kV og 18 kV luftledninger videreføres som sjøkabler fra forskjellige endemaster. 47 kV sjøkabel blir tatt ut av bruk
etter at nytt kabelanlegg blir idriftsatt.

FIGUR 8 Kabling av 18 kV, siste mast før 47 kV sjøkabelmast på Tangen, og 47 kV sjøkabelmast på Tangen.
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5. Bukkholmen‐Økholmen, fellesføring med Norgesnett. Hele ledningen, inklusive diverse
arrangementer i distribusjonsnettet rives. Sjøkabelen kappes, kortsluttes, jordes og smokkes
slik at kabelenden blir liggende på minst 2 m dybde..

5.
5.

FIGUR 9 Sjøkabelmaster på Bukkholmen og 18 kV avgrening på Vesterøy.

FIGUR 10 18 kV avgrening på Vesterøy.

6. Økholmen‐Hvaler, fellesføring med 18 kV ledning eid av Norgesnett. 47 kV ledning fjernes fra
toppen av mastene, se figur 11FIGUR . For å minimere behovet for strømutkobling når jobben
utføres, vil mulighet for å gjøre jobben som AUS bli prioritert. Det vil kunne bli behov for
mindre tiltak i form av ekstra barduner etc. på enkelte master som følge av endringen.
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5.

6.

FIGUR 11 Ledningen rives i sin helhet frem til vinkelmast ved Fastlandsveien på Økholmen. Videre føres kun 18 kV eid av
Norgesnett.

FIGUR 12 Bæremast i fellesføringen, 47 kV som øverste ledning fjernes.
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6a. Avgrening av 18 kV nett.

6a.

FIGUR 13 Avgrening til Ødegården. Trasé for ny ledning bygges vises med rød strek

6b. Bankerød, avgrening til Hauge.

6b.

6.

FIGUR 14 Bankerød, avgrening til Hauge. Trasé for ny ledning vises med rød strek
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FIGUR 15 Til venstre: avgrening til Ødegården. Til høyre: Bankerød, avgrening til Hauge.

Eksempel på avgreninger mellom Bankerød og Holmetangen.
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7. Ny kabelmast (7) plasseres sør for Lerdalsveien slik at det blir godt plass til fremføring av kabler
inn mot masten.

6.
7.

FIGUR 16 Ny strømforbindelse går over fra kabel til luftledning i kabelmast ved Lerdalsveien.

8. Kryssing av Skjelsbusundet ved Almvika mellom Vesterøy og Spjærøy. Kryssingen skal utføres
med planoppheng. Fugleavvisere skal monteres på liner. Kystverkets krav om friseilingshøyde
er 17 m. Linespennet etableres med minste høyde 20 m.

8.

FIGUR 17 Kryssing av Skjellsbusund. Trasé for ny ledning vises med rød strek. Avgrening må kables for å lage plass til 132 kV
krysningsmast.

24

FIGUR 18 Punkt for plassering av krysningsmast ved Skjelsbusund på Vesterøy. Stolpe i lavspenningslinje må flyttes for å gi
plass til ny mast.
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9. Alsvik/Nygård, nærføring 18 kV nett, Rød‐Utgård‐Seiløsund, og beliggenhet inne i tettbygd
område. Her 18 kV ledningen kables forbi boligene for å gi plass til ny kraftledning.

Ny jordkabel
9

Mast med nettstasjon rives og stasjon
bygges på bakke (bakkenivå). Se figur 20.

FIGUR 19 Alsvik/Nygård, nærføring med 18 kV ledning og boliger.

FIGUR 20 Mast med nettstasjon rives og stasjon bygges på bakken.
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10. Holmetangen og kryssing av Asmalsund. For å frigjøre plass til ny kraftledning, må dagens
fellesføring med 18/47 kV flyttes noen meter mot øst mellom mastepunkt på Holmetangen og
til nytt punkt på sørsiden av Asmalsundet.

6.

Linevinkel endres

132 kV mast plasseres her

18/47 kV ledning bygges
om
10.

18 kV ledning kables
permanent inn til Hvaler
stasjon

FIGUR 21 Område på Holmetangen og kryssing av Asmalsund.
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FIGUR 22 Bæremast må endres til vinkelforankringsmast for å endre ledningsretning på 18/47 kV ledning. Lite plass for
bardunering pga. vei. 47 kV ledning fjernes fra mast på senere tidspunkt.

FIGUR 23 Bilde er tatt fra eksisterende mastepunkt på Holmetangen mot Asmalsundet.. Masten på bildet flyttes 7‐8 meter
mot venstre.
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11. Innføring til Hvaler stasjon. 18 kV kables permanent fra ny endemast på Asmaløy inn til
stasjonen. Ny 132 kV ledning føres inn på nytt innstrekkstativ i Hvaler transformatorstasjon.
18 kV ledning kables
permanent inn til Hvaler
stasjon
6.

11.

FIGUR 24 Ledningsstrekk på Asmaløy inn til Hvaler stasjon.
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FIGUR 25 Eksisterende stativ i Hvaler stasjon og området foran stasjonsgjerdet.

Ved Hvaler transformatorstasjon er det avsatt riggplass og plass til prosjektkontor. Innføring av
kraftledning medfører mindre tiltak inne på stasjonsområdet. Det vil bli etablert en celle for
spolekompensering samt tilpasning av innstrekkstativet. Stasjonsgjerdet må justeres og tilpasses.
Tiltakene vil kreve utvidelse med 1‐2 m av inngjerdet område og opparbeidelse med pukk og bærelag.
Arbeidet er innenfor samme eiendom ved Stabburveien 18 (39/5/42 i Hvaler) eid av Norgesnett.
Anleggsgjennomføring i byggeperioden
Anleggsaktiviteter
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Skogrydding utføres av skogsentreprenør ved bruk av hogstmaskin og/eller motorsag. Virke
transporteres ut til velteplasser ved skogsbilveier e.l. før videre uttransportering. Det er
utarbeidet en rydde‐ og skjøtselsplan (se vedlegg 2) samt dokumentet «Skogrydding» som
beskriver Hafslund nett sine spesielle vilkår for prosjektet (se vedlegg 2b).
Arbeid med fundamenter. Fundamentdesignet er avhengig av grunnforholdene, men kan
deles inn i to hovedkategorier; jord‐ og fjellfundament. Jordfundamenter etableres ved å grave
ut gropen til fundamentet som støpes før omkringliggende masse tilbakefylles og terrenget
istandsettes. For fjellfundamenter kan det være behov for fjerning av jordlag før
fundamentarbeidet starter. Fjellfundamentene støpes direkte på fjell og forankres ved bruk av
fjellbolter.
Utstyr til fundamentarbeid består i hovedsak av beltegående gravemaskiner til utgraving av
jordfundamenter og/eller fjerning av toppdekke og vekstlag for fjellfundamenter. På










fjellfundamenter vil det også være behov for en luftkompressor med utstyr for boring av hull
for fjellbolter, sprengning osv. Beltegående gravemaskiner vil som regel kunne kjøre frem til
de fleste mastepunktene, men på vanskelig tilgjengelige master kan det være aktuelt å fly inn
en lett gravemaskin med helikopter. Luftkompressor og utstyr for boring fraktes enten med
kjøretøy eller helikopter.
Materiell som trengs til fundamentarbeid innebærer som regel forskalingsmaterialer,
armering, jording og betong. Materiellet kan fraktes, enten ved bruk av helikopter eller på
vei/terreng. Mengden betong varierer mellom de enkelte fundamentene, men er som regel
størst for jordfundamenter.
Mastemontering. Det vil være to hovedmåter å montere mastene på. Valg av monteringsmåte
vil variere etter flere forhold, bl.a. adkomst til mastepunkt, avstand til eksisterende ledninger,
værforhold mm. I begge tilfelle vil mastemateriellet transporteres inn til avtalte
baseplasser/premonteringsplasser.
Mastene kan premonteres på premonteringsplassene, og deretter flys med helikopter inn til
mastepunktene for så å monteres på fundamentene. For mastepunktene med adkomst fra vei
eller sleper, kan masten også monteres ved bruk av mobilkran/terrenggående kran.
Mastestål/premonterte elementer transporteres direkte til mastepunktet for så å monteres.
Mastetyper. Det vil bli benyttet rørmaster med materialer i stål og kompositt. Det er liten
forskjell i fargeuttrykk og tekstur mellom rørmastene i stål‐ og kompositt.
Linestrekking. Vinsjer og tromler er tunge, og riggplassene for linestrekking er planlagt i
tilknytning til veier. Tromler sammen med vinsj‐ og bremsutstyr transporteres inn til
riggplassene ved bruk av lastebil. Vinsjeutstyr kan transporteres til vanskelig tilgjengelige
områder med helikopter. Det kan benyttes helikopter for å strekke pilotlinen mellom mastene,
men ved nærføring av andre spenningssatte ledninger utføres dette manuelt.
Demontering av eksisterende ledning. Ved demontering av ledningen skal linene kappes og
spoles inn før de transporteres ut av området. Metode for demontering av mast vil variere
etter bl.a. adkomstsmuligheter, avstand til eksisterende ledninger og terreng. Typisk kan
mastene demonteres enten ved at masten veltes og deles opp på stedet, eller at den flys ut
seksjonsvis med helikopter for så å deles opp på baseplass. Over tett bebygde områder skal
det ikke brukes helikopter.
Fjerning av fundamenter krever normalt gravemaskin med piggutstyr. Fundament pigges ned,
armeringsjern kappes vekk og jording fjernes fra overflaten. Betongrester og øvrig materiell
transporteres ut med kjøretøy eller helikopter.
Etablering av baseplasser. Baseplasser er arealer avsatt til lager, premontering, vinsj‐
/trommelutstyr, helikopterlanding eller annen anleggsrelatert virksomhet. Baseplasser
etableres og opparbeides i tilknytning til veier, som midlertidig plasser (se vedlegg 3).
Utbedring av eksisterende veier / bygging av nye veier

Hafslund Nett har utført en tilstandskartlegging av eksisterende veier som planlegges benyttet ved
adkomst til ledningstraséen.
I både konsesjonssøknad og bakgrunn for vedtak kommer det fram at det er ikke behov for opprustning
eller bygging av nye veier som følge av tiltaket.
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Transport
I anleggsfasen vil utstyr og materiell bli transportert med lastebil frem til riggplasser, mastepunkt og
langs ledningstraséen så fremt det er mulig. Det er utført en kartlegging av aktuelle veier og sleper i
terrenget.
Terrengående kjøretøy eller helikopter vil bli brukt i tilfeller hvor dette kreves eller vurderes som en
mer hensiktsmessig transportmåte.
Hafslund Nett vil søke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneierne og rettighetshavere for bruk
av plasser, veier og sleper, men hvis dette ikke lykkes vil rettigheten måtte erverves rettslig gjennom
konsesjonsvedtakets ekspropriasjonstillatelse.
Det benyttes også begrepet "transportrute" som betegnelsen for alle veier, sleper og traséer for
terrengkjøring som skal brukes i forbindelse med anleggsarbeidet. Transportrutene vises i MTA‐planen
etter følgende kategorier:




Kommunale og private veier. Disse er typisk asfalterte veier og skogsbilveier der det skal være
mulig å kjøre med vanlig personbiler, varebiler og/eller lastebiler. I noen tilfeller kan det være
behov for firehjulstrekk. Det er ikke kartlagt forhold knyttet til vinterkjøring på disse veiene.
Terrengslep. Disse er typisk traktorveier, kjørespor eller områder uten spor der det vil være
utfordrende å benytte vanlig kjøretøy. På disse transportrutene vil det være nødvendig med
alternativ transport som f. eks, beltegående kjøretøy, ATV o.l.

Det henvises til kap. 5.2. for nærmere beskrivelse av transport.
Fremdrift
Anleggsarbeidet forventes å igangsettes sommer/høst 2019.
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3 VIKTIGE KRAV OG FØRINGER
Miljøpolicy og ‐ mål
Miljøkrav i anlegget og anleggsvirksomheten er gitt med bakgrunn i:



Konsesjons‐ og ekspropriasjonstillatelsen fra Norges vassdrags‐ og energidirektorat.
Hafslund Netts HMS policy for ytre miljø og samfunnsansvar.

Natur og miljø skal vektlegges på linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn.
NVE sitt vedtak bygger på innspill i høringsfasen fra myndigheter, grunneiere og berørte interessenter,
samt generelle lovpålagte krav. Kravene gjelder for hele anlegget. I tillegg er det gitt spesielle
krav/hensyn til enkelte viktige områder/tema.
Lover
I dette kapitlet gis en oversikt over viktige lover, forskrifter og øvrige dokumenter som gir generelle
føringer for gjennomføring av tiltaket. Lovene og forskriftene finnes på www.lovdata.no. Det
forutsettes at entreprenøren setter seg inn i krav og føringer i det enkelte lovverk, forskrift osv. Listen
er ikke uttømmende.
Hafslund Nett og entreprenør skal til enhver tid etterleve alle lovbestemte krav og lokale bestemmelser
relatert til ytre miljø.







Energiloven
Forurensningsloven
Naturmangfoldloven
Miljøinformasjonsloven
Viltloven
Lov om laksefisk og
innlandsfisk mv.








Lov om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven)
Lov om kulturminner
Friluftsloven
Jordloven
Folkehelseloven
Vegloven







Lov om motorisert ferdsel i
utmark og vassdrag.
Brann‐ og
eksplosjonsvernloven
Matloven
Skogbruksloven
luftfartsloven

33

Forskrifter
Føringer i de følgende lovene er gjeldende for utbyggingsprosjektet
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Forskrift om rammer for vannforvaltningen
Avfallsforskriften
Internkontrollforskriften
Byggeforskriften






Byggherreforskriften
Forskrift knyttet til støy
Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg.

4 MILJØSTYRING I PROSJEKTET
Organisering og ansvar
Byggherre: Hafslund Nett
Overordnet ansvar for at prosjektet planlegges, samordnes og utføres i samsvar med
miljølovgivning, byggherreforskriften og Hafslund Nett prosedyre for miljøstyring i utbyggingsfasen,
uavhengig av hvem som utfører arbeidet. Miljøhensyn skal vurderes på lik linje med tekniske og
økonomiske hensyn i prosjektet. Hafslund Nett sin byggeleder/KU ivaretar denne rollen.
Prosjekteier: Hafslund Nett
Har det overordnede tekniske og økonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede rammer.
Holder NVE oppdatert om fremdrift og endringer.
Prosjektleder (evt. delprosjektleder)
Opptrer på vegne av Hafslund Nett, og utfører helt eller delvis Hafslund Netts plikter. Prosjektleder
har det overordnede ansvar for miljø i utbyggingsprosjektet.
Byggeleder
Står for kontinuerlig stedlig oppfølging i anleggsfasen. Bistår ved spørsmål relatert til MTA‐planen
med vekt på ytre miljø. Byggeleder rapporterer til Hafslund Nett sin prosjektleder.
Byggeleder har ansvar for å registrere behov for oppdatering av MTA‐planen underveis i prosjektet
og rapporterer til prosjektleder. Byggeleder skal påse at miljøhensyn følges opp i henhold til
kontrollplanen, sikre at entreprenøren til enhver tid kjenner til planenes krav og retningslinjer.
Byggeleder skal gjennomføre møter, befaringer og kontroller der MTA er et tema, samt rapportere
avvik.
Grunneierkontakt
Grunneierkontakten skal legge til rette for en smidig prosjektgjennomføring der grunneiers
interesser ivaretas på en god måte, og der grunneier opplever Hafslund Nett som en profesjonell og
pålitelig Byggherre. Grunneierkontakten har hovedansvar for all direkte kontakt med berørte
grunneiere, herunder eksempelvis nødvendige avklaringer (avtaler) for bruk av veier og sleper,
hogst, bruk av riggplasser etc.
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Grunneierkontakten har også ansvar for å holde prosjektet oppdatert vedrørende eventuelle
endringer som er av betydning for prosjektgjennomføringen. Grunneierkontakten skal til enhver tid
holdes oppdatert vedrørende eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere, eksempelvis
anleggskader, behov for å avvike planlagt transportplan på grunneiers eiendom, mottatte klager fra
grunneiere etc.
Entreprenør
Entreprenøren / leverandøren har ansvar for å oppfylle de angitte miljømål og innfri miljøkrav som
er beskrevet i MTA‐planen.
Entreprenøren/ leverandøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med miljømålene, krav
og tiltak.
Entreprenøren er ansvarlig for implementering og oppfølging av kravene i MTA‐planen og skal sørge
for å informere alle ansatte og innleide som er knyttet til anlegget / prosjektet om krav og innhold i
MTA‐planen (se for øvrig kap. 4.2).
Den enkelte arbeidstaker
Den enkelte arbeidstaker skal bidra til implementering og oppfølging av tiltak, være kjent med
miljøkrav og melde fra om miljøuhell og avvik fra MTA‐plan.
Implementering, oppfølging og rapportering
Både Hafslund Nett og entreprenøren er ansvarlig for at MTA‐planen implementeres og følges opp.
Kravene i MTA‐planen skal implementeres gjennom god miljøstyring i prosjektet.
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Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med og følge norske lover og forskrifter av relevans for
utbyggingsprosjektet.
Entreprenøren skal sikre seg at alle krav i MTA‐planen implementeres, oppfylles og
dokumenteres. Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med miljømålene,
krav og tiltak.
Entreprenøren skal kunne dokumentere at alle som arbeider på prosjektet, inkludert
underleverandør, er gjort kjent med kravene i MTA‐planen.
I byggemøter mellom Hafslund Nett /byggeledelse og entreprenør/leverandør skal ytre miljø
være et fast punkt på dagsorden. Ytre miljø skal være en del av HMS‐runder på anlegget.
MTA vil bli fulgt opp som en del av kontrakten, blant annet med egen avfallsplan. Rapportering
skal skje i månedsrapporten. Rapportering skal som et minimum inkludere avvik fra MTA‐plan,
produsert avfallsmengde fordelt på fraksjoner (se kap. 5.3.4) og oversikt over miljøfarlige
væsker (se kap. 5.3.2).
Entreprenør/ leverandør skal gjennomføre egne kontrollrunder for ytre miljø.
Hafslund Nett kan foreta egne stikkprøvekontroller og/eller kontrollrunder. Prosjektet vil
kunne bli underlagt intern og ekstern miljørevisjon. Kontrollene utføres av selskapets eget
HMS‐personale, evt. andre som Hafslund Nett utpeker til dette.

Avvik og sanksjoner










Entreprenøren skal benytte et avvikshåndteringssystem for ytre miljø og SHA, slik at eventuelle
avvik og uønskede hendelser rapporteres og dokumenteres, jf. Hafslund Nett prosedyre for
behandling av avvik og uønskede hendelser. Systemet skal sørge for at tiltak iverksettes for å
redusere sannsynlighet for at hendelsene skjer igjen.
Ved avvik fra MTA‐plan eller brudd på lover eller forskrifter skal entreprenøren melde fra
umiddelbart til Hafslund Nett. Dette skal skje gjennom avviksmelding. Årsaken til avvik skal
kartlegges og eventuelle avbøtende tiltak foreslås. Gjennomgående tiltak skal implementeres
i revisjon av MTA‐planen.
Hafslund Nett skal sørge for at alle avvik registreres i Hafslund Nett sitt
avvikshåndteringssystem.
Hafslund Nett har ansvar for varsling av NVEs miljøtilsyn og andre berørte myndigheter og
parter ved avvik fra MTA‐plan.
Hafslund Nett og entreprenøren har myndighet til å stanse anleggsarbeid dersom; arbeid ikke
foregå i henhold til MTA‐planen, det oppdages en vesentlig risiko for ytre miljø eller hvor
værforhold vil kunne føre til en økt risiko for akutt forurensning. Arbeid skal igangsettes igjen
etter at risikoen er tilstrekkelig vurdert og er akseptabel.
Hafslund Nett forbeholder seg retten til å bruke sanksjoner ved avvik eller der avvik ikke
behandles i henhold til avtalte rutiner (ref. krav i HMS‐dokumentet).
Dokumentkontroll

Innhold i MTA‐plan er godkjent av Hafslund Nett og NVE sin miljøseksjon. MTA‐plan er et levende
dokument og skal revideres ved behov, blant annet ved endringer i arbeidsomfang, eventuelle nye
krav og pålegg eller basert på erfaring fra arbeidet.
Ved behov for revisjon skal MTA‐plan oppdateres av Hafslund Nett i samråd med entreprenøren og
endelig godkjennes av NVE.
Den til enhver tid oppdaterte versjonen av MTA‐planen vil være offentlig tilgjengelig på prosjektsiden
på www.hafslundnett.no.




Hafslund Nett har ansvar for å informere entreprenøren om revisjoner til MTA‐planen og
eventuelt varsling til NVE, berørte grunneiere og kommuner før endringene iverksettes.
Entreprenøren er ansvarlig for å informere underleverandører om revisjoner, og for at
underleverandørene etterkommer bestemmelsene i MTA‐planen.
Arbeid kan ikke utføres i strid med godkjent MTA‐plan. Dersom entreprenøren ser behov for
endringer i MTA‐planen skal Hafslund Nett varsles umiddelbart. Hafslund Nett skal deretter
vurdere om endringen er ønskelig. Dersom endringen er ønskelig skal Hafslund Nett søke å
oppnå nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere. Hafslund Nett
har ikke noe ansvar overfor entreprenøren dersom tillatelse ikke blir gitt eller at tillatelsen blir
gitt senere enn ønsket.
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Kommunikasjon og varslingsrutiner
Regelmessig kommunikasjon med berørte parter er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. Dette er
alle involverte i prosjektet ansvarlig for. En oppdatert oversikt over myndigheter gis i vedlegg 4.
Hafslund Nett sin grunneierkontakt sørger for oppdatert oversikt over grunneiere.







Hafslund Nett har hovedansvar for å sørge for informasjonsflyt til myndigheter, grunneiere og
andre berørte, samt lokalbefolkning for øvrig. Dette gjelder både før, under og etter
anleggsarbeid. Grunneierkontakt hos Hafslund Nett skal være hovedkontakt mot grunneiere.
Entreprenøren vil kunne ha daglig kommunikasjon med berørte. Dialog med berørte
grunneiere skal skje i samråd med grunneierkontakt. Uenighet og konflikt med berørte skal
varsles umiddelbart til grunneierkontakt hos Hafslund Nett.
Kommunikasjon skal skje i henhold til Hafslund Nett sin varslingsplan for prosjektet.
Hafslund Nett skal sørge for at kontaktliste og grunneieroversikt holdes oppdatert.
Varsling og kommunikasjonskanaler










Hafslund Nett skal varsle berørte kommuner/myndigheter og grunneiere når
anleggsprosjektet starter opp, og når anleggsarbeid er avsluttet.
Hafslund Nett skal sørge for at gjeldende versjon av MTA‐planen ligger tilgjengelig på
www.hafslundnett.no i tillegg til en kort oppsummering av prosjektet / anleggsarbeid og en
indikativ fremdriftsplan.
Fremdrift skal være på dagsorden på hvert byggemøte og fremdriftsplan skal holdes
oppdatert. Møtereferat og fremdriftsplan skal lagres på felles lagringsmedium (f.eks.
Interaxo).
Hafslund Nett skal sette opp informasjonstavler på sentrale plasser langs linjer og ved
stasjonsområdet, evt. hos kommunene. Konkrete restriksjoner for ferdsel skal merkes med
informasjonstavler.
Entreprenøren skal sørge for at alle adkomstspunkter skiltes ved avkjøring fra offentlig vei.
Skilt skal minimum inneholde adkomstspunktnummer og kontakt navn/telefon hos
entreprenøren.
Kontaktinformasjon

Kontakt informasjon til berørte myndigheter gis i vedlegg 4.
Hafslund Nett sin hovedkontaktperson for arbeid er: Håvard Bårli, Havard.Barli@hafslund.no tlf: 928
41 159
Rettigheter/grunneier: Andreas Elders, Andreas.Elders@hafslund.no, tel: 476 00 806
Byggeleder/befaring: Svenn‐Ole Knold, Svenn‐Ole.Knold@hafslund.no, tel: 414 64 111
Skog/rydding/vegetasjon/Arcgis/laserdata: Kjell‐Olav Bjerknes, Kjell‐Olav.Bjerknes@hafslund.no, tel:
951 79 793
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Akutt forurensning / utslipp
Ved akutt forurensning eller utslipp skal Redningssentralen / brannvesen kontaktes umiddelbart, tel.
110.
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5 KRAV TIL ANLEGGSARBEID
Anleggsområder
Dette kapitlet gir krav knyttet til anleggsplanlegging og‐ gjennomføring, blant annet kontroll av
anleggsplass, transport og ferdigstilling av anleggsarbeid. Krav gjelder hele anleggsområde med mindre
annet presiseres.
Baseplasser/riggområder
Baseplasser/riggområder er arealer avsatt til lager,
helikopterlanding eller annen anleggsrelatert virksomhet.
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premontering,

vinsj‐/trommelutstyr,

Entreprenøren skal kun benytte godkjente baseplasser som vist på MTA‐kart (vedlegg 1).
Restriksjoner/krav spesifikk til den enkelte baseplassen vises i MTA‐planen.
Alle baseplassene kan bli brukt som landingsplass for helikopter hvis ikke annet framkommer
i MTA‐planen.
Entreprenøren skal etablere riggområdene med følgende forutsetninger.
o Etableres helt eller delvis med grusdekke.
o Det skal sørges for en myk overgang til naturlig terreng.
o Det skal unngå store fyllinger / skjæringer.
o Ved etablering skal om nødvendig overflatemassen fjernes og mellomlagres for bruk i
istandsetting. Mellomlagring av toppmasse til istandsetting skal i utgangspunktet ikke
overstige 2 m i høyde.
Hafslund Nett har ansvar for inngåelse av avtaler med grunneiere i forbindelse med
opparbeiding og bruk av baseplasser.
Valgt entreprenør skal ved behov kunne komme med innspill til hvilke rigg‐, vinsj‐ og
trommelplasser de ønsker å bruke basert på sin gjennomføringsmetode, og hvor stort areal
som trengs. Detaljplassering av riggplassene foretas derfor i samråd med berørt grunneier når
entreprenøren er valgt.

Nye fundamenter




Ved utgraving i forbindelse med fundamenter, skal toppmasser legges til side og tas vare på
under forhold som begrenser uttørking, og legges tilbake som topplag for å sikre rask
gjengroing av området rundt masten.
Toppmassene skal når de legges tilbake ikke komprimeres eller glattes. Dette for å sikre god
lufting og fukttilgang i den tilbakeførte massen.
Riving av bestående linjer med tilbehør
















Alt sikringsarbeid i forbindelse med riving og avhending av eksisterende anlegg skal inngå i
entreprenørens anbud.
Eksisterende kraftledninger skal demonteres på angitte strekninger.
Demonteringen må foretas slik at isolatorer ikke knuses unødig. Alle isolatorskår o.l. må
umiddelbart fjernes. Det samme gjelder for armaturdeler, bolter, ledningskapp etc.
Ved fjerning av 47 kV linjekurs i master med fellesføring skal eventuelle forsterkningstiltak av
mastene som følge av endrede krefter utføres før demontering. Se egen beskrivelse for slike
tiltak. Mastenes topp kappes ned til nytt nivå og påføres nye topphetter. Det må brukes lette
kjøretøy mellom mastene.
Betongfundament på fjell fjernes ned til fjellets overflate og fjellbolter kappes jevnt med
fjelloverflaten. Jordfundamenter i betong pigges ned til 1 m under bakkenivå. Groper gjenfylles
med jordmasser som komprimeres og planeres.
Betong og øvrige materialer fra fundamentene fjernes i sin helhet og leveres på godkjent mottak.
I utmark kan trestolper i grop kappes minimum 0,5 m under terrengoverflaten, men på dyrket
mark forutsettes at stolpene trekkes opp i sin helhet. Gamle stolpegroper skal gjenfylles og
planeres.
I dyrket mark skal også låsestein fjernes ned til en dybde av minimum 0,7 m, og hullet fylles med
matjord.
Bardunbolter, fjellstag og andre fjellbolter skal kappes jevnt med fjellets overflate.
Ved rivning i havneområder må det tas spesiale hensyn til båter.

FIGUR 26 Båthavnene på Stokken og ved Grønnetkilen på Vesterøy.

41

Transport
All transport på bakken og i luften skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene. Det må ikke
medføre vesentlig fare for ferdsel i området.
Transportruter
Hafslund Nett har ansvar for inngåelse av avtaler med grunneiere. Hafslund Nett skal fremskaffe
nødvendige avtaler og tillatelser med grunneiere om bruk av private veier og sleper.








Entreprenøren skal kun bruke godkjente transportveier og kjørespor (se MTA‐kart, vedlegg 1).
Entreprenør skal forholde seg til lokale telerestriksjoner for både offentlige og private veier.
Det må påregnes at både offentlige og private veier kan gis kjørerestriksjoner av hensyn til
teleløsning om våren.
I tillegg til oppgitte transportveier, kan det kjøres i klausuleringsbeltet langs traséen, og
innenfor ervervet stasjonstomter, dette med unntak av evt. restriksjoner vist på MTA‐kart
(vedlegg 1). Der det er oppgitt spor for terrengkjøring innenfor traséen er det kun disse som
skal benyttes.
Hvis det er en bedre transportrute som entreprenøren vil benytte, må dette godkjennes med
Hafslund Nett og grunneier før den tas i bruk.
Entreprenøren er ansvarlig for skade på transportveier og terreng på grunn av
transportaktiviteter. Skade skal utbedres umiddelbart og dokumenteres.
Bruk av opparbeidede transportveier







Entreprenøren skal sørge for at alle adkomstspunkter skiltes ved avkjøring fra offentlig vei.
Skilt skal minimum inneholde adkomstspunktnummer og kontakt navn/telefon hos
entreprenøren.
På opparbeidede veier (asfalterte veier, skogsbilveier og øvrige grusveier) skal kjøretøy holde
seg innenfor veibanen og eventuelle møteplasser. Dette for å bl.a. unngå skade på veikant og
omgivelser.
Fartsgrense på private veier og skogsbilveier er 25 km/t dersom ikke annet er skiltet. Farten
skal tilpasses stedlige forhold. Ved transport på private veier skal alle grinder lukkes etter
passering. Bruk av eksisterende veier skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel.
Terrengtransport utenfor veier
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Entreprenøren skal i størst mulig grad bruke kjøretøy med lavt marktrykk som reduserer faren
for strukturskader og jorderosjon, alternativt tilpasse lasten til grunnforhold og terreng. Antall
kjøreturer og type kjøretøy skal tilpasses lokale forhold.




For terrengslep skal det kjøresetter avmerkede sleper. Dersom forholdene på stedet er av en
slik art at dette ikke er mulig, kan dette avvikes etter nærmere avtale med Hafslund Nett.
Kryssing av bekk og elv skal unngås. En eventuell kryssing skal gjennomføres så skånsomt som
mulig for å unngå terrengskader og erosjon. Det skal være ekstra varsom ved kryssing av
bekker/elver med stor vannføring.
Bruk av helikopter






Entreprenøren avtaler direkte med grunneier om etablering av baseplasser med
landingsmulighet for helikopter. Plassene merkes av entreprenøren før oppstart.
Entreprenøren er ansvarlig for innhenting av alle relevante tillatelser fra myndigheter (bl.a.
luftfartsmyndigheter).
Helikopter skal ikke fly med hengende last over bygninger.
Helikopter skal ikke fly lavere enn 300 m over bakken med unntak av i ledningstraséen, ved
godkjente baseplasser eller ved godkjent landingsarealer for helikopter med mindre annet
avtales med Hafslund Nett.
Transport og trafikksikkerhet







Entreprenøren skal utarbeide en skiltplan før anleggsstart. Som minimum skal det skiltes
avkjøring fra offentlige vei og ved veikryss inn mot ledningstraséen. Baseplasser skal også
skiltes. Før oppstart av anleggsarbeid skal Hafslund Nett gjennomgå skiltplanen med
entreprenøren og godkjenne denne.
Før oppstart av anleggsarbeid skal Hafslund Nett og entreprenøren utarbeide en enkel
trafikkplan for hvert adkomstpunkt som skal redegjøre for hvordan anleggstrafikk skal
koordineres, hensyn til andre brukere og evt. andre forhold. Planen skal implementeres av
entreprenøren.
Før oppstart av anleggsarbeid skal Hafslund Nett og entreprenøren kartlegge behov for tiltak
og fysisk sikring av boligområder. Dette skal være kartlagt som restriksjonsområder. Dette
inngår i trafikkplan som utarbeides for adkomstpunktet. Tiltak vurderes i kontakt med berørte
beboerne og kommunen. Det skal bl.a. vurdere behov for anleggsgjerde langs veien, redusert
fartsgrense, bruk av mobilfartshumper og skilting. Det skal også redegjøre for en
informasjonsstrategi med berørte.
Forurensningskontroll

Entreprenøren skal utføre anleggsarbeid slik at forurensning av grunn eller vann unngås. Dersom det
er behov for midlertidig utslippstillatelse plikter entreprenør å innhente nødvendige tillatelser til dette.
Hafslund Nett har undersøkt de berørte kommunenes arealplaner. Omsøkte trasé vil ikke krysse
registrerte områder med forurenset grunn som for eksempel over industriområder eller avfallsmottak.
Hvis det oppdages forurensede masser i grunnen ved graving til fundamenter og kabelgrøfter, skal
disse tas hånd om av utførende entreprenør som avhender massene i henhold til gjeldende lovverk.
Kommunen vil også bli varslet. Ved sanering av eksisterende anlegg, vil master og ledninger bli tatt ned
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på en skånsom måte og levert til godkjent mottak. Trestolper av kreosot blir behandlet som miljøfarlig
avfall.
Entreprenøren skal sørge for at maskiner og utstyr er rengjort før adkomst til anleggsplassen. Dette
gjelder også hvis transport av maskiner, utstyr og materiell inn og ut av Norge. Se vedlegg 5;
Informasjonsbrev fra Mattilsynet om fare for spredning av planteskadegjørere.
Bruk av anleggsmaskiner og kjøretøy




Entreprenøren skal sikre at maskiner og kjøretøy som benyttes ikke lekker olje eller drivstoff.
Kjøring i bekker og elver skal unngås.
Bruk av helikoptre og lagring av flybensin skal skje i henhold til gjeldende regelverk.
Håndtering og lagring av oljeprodukter og kjemikalier
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Lagring og påfylling av drivstoff og olje skal foretas basert på en forenklet risikovurdering for å
unngå utslipp. Ved usikkerhet om risikoen, skal miljøkontrolleren kontaktes. Begrepet «tank»
benyttes for alle beholdere av olje og kjemikalier, som f. eks tank, fat eller kanne.
o Tank skal plasseres synlig og utenfor fare for påkjørsel.
o Tank skal stå støtt uten fare for velt.
o Området rundt tank skal holdes ryddig.
o Tank skal plasseres slik for at det unngås avrenning til vann hvis lekkasje. Som
hovedregel skal lagring/påfylling finne sted minimum 10 m fra vann, bekk og vassdrag.
o Påfylling skal foregå under oppsyn. Tank skal være låst / lagres låst når det ikke er
under tilsyn.
o Tank, inkludert løfteutstyr, skal være i god stand og uten skader. Tank dekket av ADR‐
sertifisering skal ha en gyldig godkjenning for periodisk kontroll og godkjenning skal
merkes tydelig på tanken. For mindre tanker ikke dekket av ADR‐sertifisering, skal
tankene være beregnet for formålet.
o Tank skal merkes tydelig med faresymboler (særlig brann‐ og eksplosjonsfare),
godsmerking og evt. stablemerking.
o Det skal være tilstrekkelig beredskapsutstyr for å samle opp evt. søl eller lekkasje.
Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig, skiltet og anleggsarbeidere skal være kjent
med bruk av utstyret.
o Transport av drivstoff, oljeprodukter og kjemikalier skal foregå iht. forskrift av 1. april
2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.
o Det er ikke tillatt med røyking, åpen ild eller bruk av vinkelslipere nærmere enn 5 m
fra tanker.
Søl/lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbar og området rengjøres. Dette i
henhold til beredskapsplan (se kap. 5.9).
o Ved utslipp og spill skal arbeidet som forårsaket utslipp stanses.
o Absorberende materiale skal brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende
materialer og forurenset grunn skal leveres til godkjent mottak.

Ved utslipp og spill skal Hafslund Nett varsles. Ved større utslipp skal
Redningssentralen kontaktes (tlf. 110).
Tilstrekkelig absorbentmaterialer skal være tilgjengelig på anleggsmaskiner og ved
lagringstank(er) for å kunne håndtere et uhell. Alle anleggsarbeidere skal være kjent med bruk
av beredskapsutstyr.
Entreprenøren skal vurdere alternativer til miljøskadelige stoffer i henhold til
Produktkontrolloven.
Entreprenøren skal sørge for at oppdatert oversikt, der lagerbeholdning og forbruk av
miljøfarlige væsker og materiell fremgår er tilgjengelig. Entreprenør plikter å ha et oversiktlig
stoffkartotek med datablad over de kjemikaliene som er i bruk på anlegget. Oversikt over
lagerbeholdning og forbruk av miljøfarlige væsker og materiell rapporteres sammen med
entreprisens månedsrapport til byggherre.
o






Beskyttelse av drikkevann






Det er ikke kjent om drikkevannskilder langs ledningstraseen og adkomstveier, men det
forventes private brønner i tilknytning til spredt bebyggelse på deler av traseen. Dersom det
blir kjent om privat vannforsyning, skal entreprenøren sørge for at anleggsarbeid ikke fører til
forurensning av disse kildene eller endring i vannmengde.
Ved lekkasje av olje/kjemikalier nær kjente drikkevannskilder, skal entreprenør umiddelbart
rydde opp lekkasje og, i dialog med miljøkontrolleren, foreta en faglig vurdering av om
lekkasjen kan ha konsekvenser for drikkevannskvaliteten.
Ved eventuell forurensning av drikkevann skal entreprenøren sørge for alternativ
drikkevannsforsyning og istandsetting av eller erstatning for drikkevannskilden.
Kontroll og håndtering av avfall / avløp









Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan i henhold til avfallsforskriften. Sentralt i dette er
klassifisering og beregninger av forventet avfall (mengde og type avfallsfraksjoner), og
dokumentasjon av faktisk avfallsmengde, transporterer og mottakssted. Entreprenøren skal
sørge for implementering blant egne ansatte og underentreprenør/leverandør.
Avhending av avfall skal generelt utføres i henhold til FOR 2004‐06‐01 nr. 930: Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall. Eventuell restverdi av materiellet tilfaller entreprenøren.
Alt avfall skal:
o Lagres og håndteres på en forsvarlig måte.
o Fjernes fra hvert mastepunkt/riggplass etter at arbeid i området avsluttes.
o Sorteres, gjenvinnes og leveres godkjent mottak. Det skal dokumenteres med
mottakskvittering samt kvittering for betalte miljøavgifter.
o Ikke brennes eller graves ned. Dette gjelder også papir og trematerialer. Det er ikke
tillatt med bålbrenning.
Alle anleggsområder skal holdes ryddig til enhver tid.
Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede
containere. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes.
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Ved behov for tømming/utvask av betongbiler, skal entreprenøren setter av et areal til dette
formålet i tilknytning til godkjente riggområder. Avsatt areal skal være minimum 10 m fra vann
eller vassdrag og ha kontrollert avrenning til sedimentbasseng eller annen renseløsning for å
unngå at betong renner ut i naturen. Det er ikke tillatt å tømme betongrester og vaskevann fra
betongbiler og blandeverk i terrenget.
Ved søl av betong i terrenget skal alle betongrester fjernes.
Utslipp av kloakk og/eller spillvann er ikke tillatt. Entreprenøren skal sørge for lukket
sanitærløsning (tett tank). Sanitæravfall skal leveres til godkjent mottak.
Elektromagnetiske felt

Kraftledninger omgir seg med lavfrekvent elektrisk og magnetisk felt. Det magnetiske feltet er bestemt
av strømmen som går gjennom ledningen, og ikke av ledningens spenning. Magnetfeltet varierer
proporsjonalt med mengde strøm gjennom ledningene.



Hafslund Nett planlegger i størst mulig grad å legge alle ledningstraséer slik at magnetfelt fra
ledningene ikke kommer i konflikt med boligområder.
Tiltak for å redusere avstanden fra luftledningens senterlinje til nivået for utredning kan være
høyere mastekonstruksjoner og tettere ledningsoppheng. Fremtidig overgang til 132 kV
driftsspenning reduserer gjennomsnittlig årlig strømstyrke, og reduserer magnetfeltet
ytterligere.
Støy






Alminnelig anleggsstøy må påregnes i korte perioder ved for eksempel graving til kabelgrøfter
og mastefundamenter, samt støy fra helikopter under utflygning og montasje av master.
Ved arbeid som innebærer sprengning eller særlig støyende aktiviteter ut over normal
virksomhet, skal entreprenøren varsle Hafslund Nett, etater og andre berørte beboere i
området om dette senest 1 uke i forkant. For å begrense støybelastningen, skal
anleggsaktivitet generelt unngås i perioden 23.00 – 07.00 alle dager i nærheten av bo‐ eller
friluftsområder.
Helikoptertransport skal ikke foregå i tidsrommet 20:00–07:00 og ikke på søndag/helligdager.
Ved behov for avvik må Hafslund Nett varsles for å vurdere behovet. Entreprenøren skal også
orientere berørte grunneiere, og evt. søke om tillatelser.
Skogrydding
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Det er kun skogsentreprenøren som skal utføre skogrydding eller hogst med mindre annet
avtales med Hafslund Nett.
Skogrydding skal foregå så skånsomt som mulig og slik at ulempene for omgivelsene
begrenses. Vegetasjon skal søkes beholdt i overgangssoner mot gjenstående skog, vassdrag,
stier, veier og bebyggelse så sant sikkerheten for ledningen ivaretas. Det skal også tas hensyn
til økt risiko for vindkast og velt.











Rydde‐ og skjøtselsplan for hele prosjektet er gitt i vedlegg 2. Planen gir beskrivelser av
førstegangsrydding og vedlikeholdsrydding for alle strekningene i prosjektet. Områder med
begrenset skogrydding fremgår av MTA‐plan (null hogst/delvis null hogst).
Det legges opp til bruk av eksisterende veier og sleper for adkomst til mastepunktene. I den
anledning kan det bli nødvendig å rydde noe skog og vegetasjon. Rydding av aktuelle sleper
omfattes ikke nødvendigvis av eksisterende avtaler. Hafslund Nett skal utføre skogrydding og
vil informere samtlige berørte grunneiere om planlagt anleggstransport. Behov for
tilleggsavtale og kompensasjon vil da bli vurdert for den enkelte eiendom.
Hafslund Nett har ansvar for at vegetasjonsrydding utføres skånsomt, slik det framgår i MTA‐
planen og skogryddingsplanen.
Hafslund Nett skal merke opp spesielle områder med restriksjoner.
Hafslund Nett sin skogansvarlige i prosjektet følger opp utførelsen av skogryddingen og påser
at krav og målsettinger med ryddingen blir nådd.
Som en del av overtagelsesforretningen skal Hafslund Nett godkjenne at eventuelle
anleggsskader i forbindelse med rydding og transport av virke er istandsatt tilfredsstillende.
På store deler av Hvaler er det spredte forekomster av furuer som er blitt undertrykt av vær
og vind, og som har sluttet å vokse i høyden. Hafslund Nett ønsker å spare flest mulig av disse.
Det vurderes å merke disse før hogst. Løvtrær og grantrær skal i hovedsak felles. Store eiker
skal om mulig spares. På neste side vises eksempelfigurer.
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FIGUR 27 Befaringsbilder fra Hafslund Nett.
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Hensyn til omgivelse
Ny 132 kV ledning bygges med master i stål og kompositt og med liner i to plan. Traseens ryddebelte
er inntil 30 meter, det vil si 15 meter til hver side fra senterlinjen.
Vurdering for konsekvenser for biologisk mangfold, naturtyper, fauna og vegetasjon er basert på
følgende informasjonskilder:







Naturbase inklusive data unntatt offentlighet F (naturtyper, viltforekomster, arter).
Naturverdier på kommunale nettbaserte kart (Hvaler og Fredrikstad).
Artskart (data lastet ned og bearbeidet i GIS) og annen artsinformasjon fra Artsdatabanken.
Artsobservasjoner‐fugl (oversiktsbilde over arter som ikke er rødlistet i området).
Norge i bilder (www.norgeibilder.no) for detaljstudier av terreng og vegetasjonsdekke.
Kontakt med følgende personer:
o Fylkesmannen i Østfold v/Carl‐Henrik Jensen
o Hvaler kommune v/Laila Rød
o Fredrikstad kommune v/Tor Kristiansen
o Ornitologisk forening avdeling Østfold v/Åge Sten Fredriksen
Naturmangfold





Entreprenøren skal sørge for at anleggsarbeid ikke kommer i konflikt med vernede eller
spesielle naturverdier. Alle verdiene som skal tas hensyn til merkes på kart som
restriksjonssoner (vedlegg 1).
Entreprenøren skal unngå lav helikopterflyging over eventuelle restriksjonsområder merket på
kart i restriksjonsperioden. Noen av områdene kan også innebære restriksjoner på
anleggsaktiviteter på bakken /i traseen.

Fugl


Data i Artskart, Naturbase og Artsobservasjoner viser at områdene rundt tiltaket er viktige for
sjø‐ og vannfugl. Det er registrert en rekke rødlistede fuglearter som bl.a. lomvi (CR), fiskemåke
(NT), hettemåke (NT), sjøorre (NT), dvergdykker (NT), lappfiskand (VU), makrellterne (VU),
storspove (NT), stjertand (NT), strandsnipe (NT), alke (VU), krykkje (EN), bergand (VU),
brushane (VU), dverglo (NT), gulnebblom (NT), havhest (NT), polarlomvi (VU), skjeand (NT),
snadderand (NT), stellerand (VU), storlom (NT), svartand (NT), svarthalespove (EN), sædgås
(VU), teist (VU), toppdykker (NT), tyvjo (NT) og vannrikse (VU). Av mer landbaserte arter er det
observert nattravn (VU), trelerke (NT), stær (NT), vipe (NT), sanglerke (VU), fiskeørn (NT),
sivhøne (NT), hønsehauk (NT), vepsevåk (VU), hauksanger (CR), lerkefalk (VU), myrhauk (VU),
nattergal (NT), rosenfink (VU), sivhauk (VU), skjeggmeis (NT), svartrødstjert (VU), svartstrupe
(NT), topplerke (RE), tornirisk (NT), tornskate (NT), tyrkerdue (NT), tårnseiler (NT) og varsler
(NT). Flere av disse er rene observasjoner av fugler som har fløyet gjennom området og det er
dermed ikke alle som er hekkefugl i tiltaksområdet. I tillegg forekommer selvfølgelig en rekke
andre vanlige arter av svaner, gjess, ender, vadere, lommer, måker og alkefulger som ikke er
på rødlisten.
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Øra naturreservat og Kråkerøy‐skjærgården naturreservat ligger nær tiltaket og er svært viktig
for fugl både som hekkeområde, næringsområde og rasteplass for trekk. I tillegg er det en
rekke mindre fuglefredningsområder syd og øst for Tangen. Her nevnes bl.a. Skomakerskjæra
fuglefredningsområde, Sauedauen‐, Gåseskjær‐, Knubben og Nordre Fugleskjær
biotopvernområder som alle er beskyttet i sjøfuglenes hekketid. Videre er det også Ytre Hvaler
nasjonalpark som er av betydning for fugl. Helt lokalt vil gruntvannsområder og de mange
grunne viker og bukter, være viktige leveområder for fugl. På Søndre Asmaløy er det registrert
svært mange arter (se http://www.feltornitologene.no/lokalitet.htm?lid=34). NOF Østfold har
også en ornitologisk stasjon på Akerøya syd på Hvaler.
Når det gjelder fugletrekk er det i det ornitologiske miljøet kjent at det forekommer et større
rovfugltrekk opp langs Østfoldkysten og over til Vestfold i området Moss‐Horten (se
http://www.borrevannet.net/observasjoner/rovfugltrekket.php). I tillegg er det trekkene fugl
som skal inn til de nevnte fugleområdene og videre innover i landet.
Av lokale trekk opplyser NOF Østfold at det mellom Tangen og Vesterøy særlig om våren
trekker inn en del spover, ender, storskarv og svaner fra sør‐sørvest. Disse flyr gjerne over
sydspissen av Kråkerøy og nord på Kjøkøya i retning Øra‐området. De fuglene som skal til Øra
trekker ofte mye lavere enn de som ikke lander på Øra, men skal videre. Det forekommer også
trekk langs Asmalsund og Skjelsbusund da dette ligger i den vanlige trekkretning.
Generelt vurderes området som fuglerikt både når det gjelder fugl knytet til sjø og land. Det
forekommer også betydelige fugletrekk i området. Området vurderes derfor å ha storverdi for
fugl.
Fugleavvisere skal monteres på linjen ved kryssingen av Skjelsbusundet ved Almvika mellom
Vesterøy og Spjærøy, og på kryssingen av Asmalsund mellom Spjærøy og Asmaløy (se figur 28).

FIGUR 28 Kryssing av Skjelsbusund til venstre og kryssing av Asmalsund til høyre.

Annet dyreliv og andre verdier
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Artskart og Naturbase gir lite informasjon om annet dyreliv, men det er registrert en rekke
områder der rådyr krysser vei. Rådyr er en vanlig forekommende i området. I tillegg må man
forvente å finne rev, grevling, hare og en rekke andre vanlige forekommende arter. I dammer
er det registrert stor og liten salamander, samt lokaliteter med ål. Det er også en registrering
av slettsnok. Noen gyte‐ og oppvekstområder for kysttorsk er registrert. Slik tiltaket er planlagt
vil det ikke berøre eller føre til konsekvenser av vesentlig betydning for annet dyreliv.





Tiltaket berører ikke verneområder etter naturvernloven/naturmangfoldloven, men har
nærføring til Bjørnevågenlia naturreservat. Tiltaket vurderes imidlertid ikke å føre til negative
effekter for verneverdiene.
Tiltaket får ikke innvirkning på INON‐ områder eller vernede vassdrag.

Vegetasjon







Innenfor 100 meter til hver side av tiltaket er det i Artskart registrert 81 lokaliteter med
rødlistede karplanter, sopp og lav. Disse er sandgaffel (VU), blåbringebær (NT),
skaftjordstjerne (NT), bittergrønn (EN), bukkebeinurt (NT), almelav (NT), blomsterkjuke (NT),
dverggylden (VU), slørvokssopp (VU), eikevokssopp (NT), elfenbenvokssopp (NT),
engridderhatt (NT), flammevokssopp (VU), frytlevokssopp (NT), furupiggmusling (NT),
gullrørsopp (EN), giftig rødskivesopp (NT), griseblad (VU), gråsvart kremle (NT), gul hornvalmue
(CR), jordbærkløver (EN), kastanjerørsopp (NT), kjempehøymol (EN), krabbekløver (NT),
krypbeinurt (EN), lakrismusserong (NT), lundvokssopp (NT), musserongvokssopp (NT),
ormetunge (VU), praktvokssopp (NT), pusleblom (EN), rosabrun grynmusserong (VU),
russelærvokssopp (NT), skifervokssopp (NT), småvasskrans (EN), sodaurt (EN), solblom (VU),
strandrødtopp (VU, mangeobservasjoner), tusengylden (EN mange observasjoner), vanlig
tornbeinurt (EN), villkornell (VU), vrangstorpigg (VU). Av disse ligger bare 9 lokaliteter med
data nyere enn 1950 innenfor 20 meter til hver side for senterlinjen av traseen. Dette er to
lokaliteter med strandrødtopp, tre med tusengylden, to med dverggylden og en med
furupiggmusling. Alle lokalitetene unntagen furupiggmusling er registrert i 1998, knyttet til tre
geografiske punkter og alle ligger på den nordre halvøya på Vesterøy der hovedveien kommer
inn på øya. Furupiggmuslingen er registrert i 2005 og er funnet ved Alsvik på Spjærøy.
Basert på forekomstene av mange rødlistede arter gis området stor verdi for vegetasjon.
I tolkningen av dataene om rødlistet vegetasjon må man være klar over at flere av
observasjonene er gamle og mange har også upresis eller svært upresis stedsangivelse. Flere
av dataene er knyttet til samme geografiske punkt, noe som tyder på at den reelle plasseringen
i terrenget kan være annerledes. For en del av datapunktene oppgis det også at lokaliteten ser
ut til å være gått ut som følge av andre inngrep. Flere av dataen er av nyere dato med god
geografisk presisjon i stedsangivelsen. Det er lagt til grunn at artene finnes i planområdet og
at flere av dem kan finnes innenfor influensområdet til et ryddebelte. Videre er lagt til grunn
at noen arter også kan finnes i ryddebeltet. Kartet er tolket slik at det særlig er artene på
Kråkerøy som er knyttet til skogsmiljøer, mens de nord på Vesterøy i hovedsak ser ut til å være
knyttet til områder med lite trær og dermed mindre behov for rydding.
På figur 29 vises lokaliteter med rødlistede planter i området. Samme arealer finnes også på
kartet i vedlegg 1.
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FIGUR 29 Grønne trekantene viser lokaliteter med rødlistede planter innenfor 100 meter til hver side for tiltaket. Det er til
sammen 81 lokaliteter, men flere av disse er knyttet til samme geografiske punkt. Kilde: Artskart, Artsdatabanken.
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Naturtyper


Det er 28 naturtyper som ligger innenfor 100 meter av tiltaket. Disse er vist på figur 30 som
grønne areal. Samme arealer finnes også på kartet i vedlegg 1.

FIGUR 30 Grønne arealer viser naturtyper innenfor 100 meter til hver side for tiltaket. Nummer refererer til samme nummer
i tabellen under. Enkelte områder kan være så små at de ikke synes annet enn som tall i kartet. Kilde: Naturbase.
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OMRÅDENAVN

NATURTYPE

KU‐
VERDI

DN‐VERDI

1

Holmebekken Kråkerøy

Viktig bekkedrag

Liten

Lokalt viktig

2

Vesterøy Nord

Ålegrassamfunn

Liten

Lokalt viktig

3

Dalsholmen

Ålegrassamfunn

Liten

Lokalt viktig

4

Langeli

Evjer, bukter og viker

Liten

Lokalt viktig

5

Smertudammen

Dam

Stor

Svært viktig

6

Børsekroken

Bløtbunnsområder i strandsonen

Middels

Viktig

7

Måsholmene N

Bløtbunnsområder i strandsonen

Liten

Lokalt viktig

8

Almvika

Bløtbunnsområder i strandsonen

Liten

Lokalt viktig

9

Dalsholmen

Bløtbunnsområder i strandsonen

Middels

Viktig

10

Bommetjernet

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern

Middels

Viktig

11

Lærdalen

Evjer, bukter og viker

Middels

Viktig

12

Vennersberg

Rik edellauvskog

Liten

Lokalt viktig

13

Fuglevikdammen

Dam

Stor

Svært viktig

14

Rød

Evjer, bukter og viker

Liten

Lokalt viktig

15

Siljeholmen

Bløtbunnsområder i strandsonen

Middels

Viktig

16

Dalsholmen

Evjer, bukter og viker

Liten

Lokalt viktig

17

Asmalsund

Ålegrassamfunn

Liten

Lokalt viktig

18

Torskekjær

Bløtbunnsområder i strandsonen

Liten

Lokalt viktig

19

Langeli

Kalkskog

Liten

Lokalt viktig

20

Nygaard, øst for

Store gamle trær

Stor

Svært viktig

21

Nordgården

Store gamle trær

Stor

Svært viktig

NR.
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OMRÅDENAVN

NATURTYPE

KU‐
VERDI

DN‐VERDI

22

Trolldalen

Rik sump‐ og kildeskog

Stor

Svært viktig

23

Asmalsund øst

Bløtbunnsområder i strandsonen

Middels

Viktig

24

Økholmen

Bløtbunnsområder i strandsonen

Liten

Lokalt viktig

25

Holme

Dam

Liten

Lokalt viktig

26

Fuglevik ‐ eik III

Store gamle trær

Liten

Lokalt viktig

NR.

Kulturminner
I henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 9 og 10 skal konsesjonssøker melde fra til
kulturmyndighetene om den planlagte utbyggingen. Hafslund Nett har planlagt traséen ut fra
tilgjengelig informasjon i databasen til Riksantikvaren. Østfold fylkeskommune ved
Fylkeskonservatoren bidro til traséløsninger i samrådsmøter med Hafslund Nett. I mai‐juni 2019 ble
det registrert syv nye kulturminner i rapport frå Arkeologisk registrering for Østfold fylkeskommune.





Entreprenøren forplikter seg til å unngå transport/anleggsarbeid over, og skade på, kjente
kulturminner og kulturmiljøer.
Det må ikke benyttes maskinelt utstyr innenfor sikringssonen til registrerte kulturminner.
Eventuell hogst og fjerning av hogstavfall skal gjøres manuelt og tråd med krav fra
Fylkeskonservatoren ved Østfold fylkeskommune.
Dersom entreprenøren under anleggsarbeid støter på ukjente kulturminner, plikter han å
stanse arbeidet straks og umiddelbart varsle Hafslund Nett, som igjen varsler
kulturminnemyndighetene.

Følgende kjente kulturminner finnes tett ved trasé området:
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1. KulturminneID 147212 og 147189‐1
Kråkerøy nr. 10 og 11

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Steinalderboplass. Registrert og delvis utgravd av Erling Johansen. Nr. 10 og 11 i Generalplanen for
Kråkerøy. Nærmere opplysninger om boplassen vites ikke.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger utenfor linjetraséen og anleggsvei og skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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2. KulturminneID 147223‐1 og 147224‐1
Kråkerøy nr. 22 og 23

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Steinalderboplass. Registrert og delvis utgravd av Erling Johansen. Nr. 22 og 23 i Generalplanen for
Kråkerøy. Nærmere opplysninger om boplassen vites ikke.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger i nærheten av master som skal demonteres. Områdene skal ikke beferdes med
maskinelt utstyr.
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3. KulturminneID 155036‐1
Fuglevik

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Løsfunn av skafthulløks av stein gjort i dyrka mark. Avbrutt i skafthullet hvoretter det er boret nytt hull
nærmere eggen. Nåv. lengde 14,9 cm, bredde over det opprinnelige skafthull 6,3 cm. F. under
jordarbeid syd for husene på Fuglevik.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger i linjetraséen men utenfor anleggsvei og ikke i nærheten av mast. Kulturminnet
skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.

58

4. KulturminneID 147231‐1
Kråkerøy nr. 26

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Steinalderboplass. Registrert og delvis utgravd av Erling Johansen. Nr. 26 i Generalplanen for Kråkerøy.
Nærmere opplysninger om boplassen vites ikke.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger i nærheten av anleggsvei nr. 10. Kulturminnet skal ikke beferdes med maskinelt
utstyr.
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5. KulturminneID 126776
Holte

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
"Fornminne". Avmerkingen viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av
boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av
boplassen ikke undersøkt, og lokaliteten har derfor status som automatisk fredet ihht.
Kulturminneloven. Det eksisterer heller ikke noen avgrensning av boplassen.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger utenfor linjetraséen og anleggsvei og skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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6. KulturminneID 126777
Holte

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
"Fornminne". Avmerkingen viser en steinalderboplass, registrert av Erling Johansen. Deler av
boplassen ble også utgravd av samme person, men uklart i hvilket omfang. Mest sannsynlig er deler av
boplassen ikke undersøkt, og lokaliteten har derfor status som automatisk fredet iht.
Kulturminneloven. Det eksisterer heller ikke noen avgrensning av boplassen.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger utenfor linjetraséen men tett på anleggsvei nr. 11. Hold maskinelt utstyr innenfor
veikanten.
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7. KulturminneID 12947
Lunderamsa

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Langrøys, l 35,5 m, br 5,5 m, h 1,5 m. Opprinnelige partier av kantmuren er fremdeles intakt bak
nedraste og utkastede steinmasser. 14 m S for N‐enden ligger et gravkammer. Vid utsikt over sjøen.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger utenfor linjetraséen og anleggsvei og skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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8. KulturminneID 227970
Bankerødrøysa

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Gravrøys (trolig) på terrengets høyeste punkt, 45 moh. Arrig åsrygg med mye eksponert fjell og flere
små steinbrudd. Beskrivelse fra Enkeltminne: Sirkulær, ca. 15 x 14 x 0,5 m. Flere lag rullesteiner i
forskjellige størrelser, noen, mer kantete steiner og flatere heller, dekket av mose, lav, lyng og med et
par godt voksne furuer. Et sted i røysa ble i alle fall 3 lag stein påvist. Noe skadet, steiner er kastet ut
av røysa.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger utenfor linjetraséen og anleggsvei. Ytterkanten av minnet er 36 m fra mast nr. 8.
Kulturminnet skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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9. KulturminneID 250057
Ca. 160 m sør‐vest for Nordengåsen

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
To funnførende prøvestikk med til sammen 6 avslag av flint påviste lokaliteten. Flaten avgrenses av
berg og stigende terreng i alle himmelretninger. En liten åpning mot nord er vegen ut. Siden lokaliteten
ligger rett under eksisterende kraftlinje er det ganske ryddet og åpent her, bare noen undervegetasjon
på deler av flata. Høgden over havet daterer lokaliteten til slutten av mellomste del av yngre steinalder.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger i linjetraséen og i nærheten av anleggsvei. Kulturminnet ligger i nærheten av
master som skal demonteres. Områdene skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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10. KulturminneID 249888,
350 m vest for Liatoppen

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
En ganske små lokalitet påvist med 3 funnførende prøvestikk liggende på rekke nord‐sør, med til
sammen 7 avslag av flint. Avgrenset av skjermende bart berg i øst og lågere bergnabber som så stuper
bratt ned til vest. Lokaliteten vender seg mot nord, hvor terrenget skråner svakt og så etter hvert
brattere mot nordvest. I sør var det en liten dump i terrenget laget av toppen på lokaliteten (nesten
som en sallokalitet) og låge lyngkledd bergnabber. Det viser seg nå som ganske åpent, med lyng og
spredt blandingsskog. Den vanlige strandlinjekurv for Halden‐Fredrikstad vil grovt datere lokaliteten til
tidlig del av yngre steinalder.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnet ligger i linjetraséen og i nærheten av master som skal monteres. Kulturminnet ligger
utenfor anleggsvei. Kulturminnet skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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11. KulturminneID 249889, 249891 og 249892
Vest av Bankerødkollen

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Kulturminne med ID 249889 var påvist med 3 funnførende prøvestikk med til sammen 4 avslag av flint.
Flaten vender seg mot nord. Her er det ganske åpent, med bare spredt vegetasjon, gras og ormegras.
Lokaliteten avgrenses av fallende terreng og negative prøvestikk i nord, berg og myraktig flate i sør,
lågt berg i vest og høye berg i aust. En strandlinjedatering plasserer lokaliteten til rundt midten av
mellomste perioden av yngre steinalder.
Kulturminne med ID 249891 ligger rundt 25 meter sør for lokalitet for kulturminne med ID 249889 og
er skyldt fra denne med noe lurvete og steinete terreng samt negative prøvestikk. Lokaliteten var
påvist med 6 funnførende prøvestikk med til sammen 32 avslag av flint og 3 avslag av kvarts. Den
vender seg mot nordvest og avgrenses av stigende og smalnende terreng i sør, berg i aust, små, låge
bergrygger og sigende terreng i vest. Lokaliteten er både ganske åpen og tidvis ganske tettvokst av
småskog ‐ mest bjørk. Dateringen plasserer lokaliteten til tidlig del av yngre steinalder.
Kulturminne med ID 249892 var påvist med 7 funnførende stikk med til sammen 21 avslag av flint.
Flata avgrenses av berg i søraust og sør, med ei åpning mot sør. Skråner svakt opp mot aust. Berg i
nord. Vender seg mot vest og nordvest. Her skråner terrenget svakt nedetter før det flater ut i myra
der berget i nord og sør ender. Spredd vegetasjon, hovedsakelig små bjørketre. Dateringen plasserer
lokaliteten til tidlig del av yngre steinalder.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnene ligger i linjetraséen og i nærheten anleggsveier. Kulturminnet ligger i nærheten av
master som skal monteres. Områdene skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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12. KulturminneID 250058 og 250060
Nord‐øst av Almvika

Lagt inn av: Østfold fylkeskommune
Kulturminne med ID 250058 er påvist med 8 funnførende prøvestikk med til sammen 45 biter og avslag
av flint. Flaten vender seg mot sør‐øst, med et berg i midten. Sørlig del er noen fuktig (der stien og linja
går per i dag), mens nordlig del er tørr. Her går en bekkeravine som nok har øydelagt en del av
lokaliteten. Det er mulig den har gått over til berget på andre siden av ravinen, men mesteparten av
området her virker å ha rast ut. Et prøvestikk var tatt her uten funn. Flaten er tilvekst med spredde,
store grantre. Den blå turstien svinger innom hele lokaliteten. Lokalitetsavgrensingen er lengst i
retning nord‐ sør og krysser hele trasebredden. Avgrensingen i sør og vest er basert på stigende berg.
I øst heller terrenget nedetter, og i nord er det då ravinen som setter grensa. Strandlinjedateringen
setter denne lokaliteten til slutten av mellomste del av yngre steinalder.
Kulturminne med ID 250060 er påvist med tre funnførende prøvestikk med til sammen funn av 10 biter
og avslag av flint. Bekkeravinen deler lokaliteten i to. Hoveddelen av lokaliteten virker å være på
østsida av ravinen. Flaten her skrår svakt mot sør før den stuper ned i ravinen. I nord er det lågt nakent
berg og ravinen som setter avgrensingen. Det samme låge berget setter grensa i øst. På vestsida av
ravinen ligger det berget som deler lokaliteten og skjermer i nord, mens i vest og sør skrår terrenget
nedetter. Alle prøvestikka innehold en god del skjell av ymse slag. Dateringen plasserer lokaliteten til
slutten av yngre steinalder.
Hensyn i anleggsperioden
Kulturminnene ligger i linjetraséen og i nærheten av master som skal monteres men utenfor
anleggsvei. Kulturminnene skal ikke beferdes med maskinelt utstyr.
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Friluftsliv




Entreprenøren skal ta hensyn til friluftsutøvere både langs transportruter og i ledningstraséen.
Eventuell kryssing av kjente turstier/skiløyper merkes på kart (vedlegg 1).
Eventuelle skader på eksisterende turstier og løypetraséer skal utbedres.
Landbruk








Ved bruk av anleggsmaskiner fra utenfor Norge, skal disse rengjøres før og etter bruk i Norge.
Samme gjelder hvis armatur leveres i trekasser, de skal være heat‐treated og det skal ikke være
bark på boksene. Dette er for å unngå spredning av fremmede arter, sykdommer mm.
Det skal vises hensyn til dyr på beite, innmarksområder og inngjerdet beite, samt birøkt. Ved
behov skal anleggsområder sikres forsvarlig slik det ikke oppstår skade på husdyr.
Ved helikopterflyving skal det spesielt tas hensyn til gårdsbruk der det er dyr på beite eller
innom hus.
Grinder skal lukkes etter passering og holdes lukket.
Eventuelle skader på husdyrgjerder eller innhegninger skal repareres umiddelbart og eier
varsles.
Boområder og befolkning




Entreprenøren skal iverksettes tiltak for å redusere støv i områder nær bebyggelse, dette kan
være i form av vanning/salting av veier og anleggsplasser.
Over sommertider skal Hafslund Nett sørge for parkeringsplasser i området for
anleggspersonell.
Istandsetting og ferdigstilling
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Terrengskade skal repareres for å unngå erosjonsskader og eventuelt skal erosjonsnett brukes.
Reparasjon skal skje umiddelbar ved ferdigstilling av arbeid ved masten. Dersom dette ikke lar
seg gjøres pga. værforhold/vinterføre, skal Hafslund Nett varsles og skade utbedres senest
innen utgang av sommeren etter.
Tilsåing som del av terrengrestaurering skal skje med stedegne arter i samarbeid med Hafslund
Nett.
Etter ferdigstilling av anleggsarbeid ved hver mast, skal entreprenøren sørge for at området
rundt masten er ryddig, at det ikke ligger avfall eller materiell igjen, og at vegetasjonsskade
utbedres (Obs. det er ikke tillatt med brenning av avfall). Istandsetting skal være mest mulig i
tråd med opprinnelig eller naturlig tilstand. Hafslund Nett er ansvarlig for å kvalitetssikre
istandsetting. Før entreprenøren får utbetalt sluttoppgjør skal Hafslund Nett godkjenne at evt.
anleggsskader er istandsatt tilfredsstillende.

Beredskapsplanlegging
MTA‐planen stiller en rekke krav for å begrense risiko for skade på ytre miljø og ulempe for omgivelser.
Utforutsette hendelser kan allikevel skje, som for eksempel oljelekkasje, og det stilles derfor krav om
utarbeidelse og implementering av en beredskapsplan.




Entreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan som ivaretar mål og krav i MTA‐planen
(beredskapsplan stilles også som et krav i SHA‐plan). Beredskapsplan skal implementeres før
anleggsoppstart og inneholder som minimum:
o Vurdering av risiko knyttet til ulike avvik og uhellssituasjoner.
o Vurdering av behov for beredskapsutstyr/‐ prosedyrer.
o Informasjon over beredskapsutstyr, plassering og skilting.
o Planen oppdateres basert på erfaring fra avvikssystemet.
Entreprenøren skal sørge for tilstrekkelig beredskapsutstyr på anleggsplassen i forhold til
vurderte risikoer. Utstyr skal være lett tilgjengelig, i god stand og skiltet. Alle anleggsarbeidere
skal være kjent med hvor utstyr er og hvordan det brukes.
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6 VEDLEGG
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VEDLEGG 1. MTA‐PLAN KART
Se separat vedlegg
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VEDLEGG 1B/C/D ‐ OVERSIKTSKART
Se separat vedlegg
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VEDLEGG 2. RYDDE‐ OG SKJØTSELSPLAN
Se separat vedlegg
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VEDLEGG 2B. SKOGRYDDING
Se separat vedlegg
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VEDLEGG 3. BASEPLASSER
Se separat vedlegg
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VEDLEGG 4. KONTAKTLISTE
Se separat vedlegg

76

VEDLEGG 5. MATTILSYNET INFO OM FARE FOR SPREDNING AV
PLANTESKADEGJORER
Se separat vedlegg.
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