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1. INNLEDNING 

1.1 Anleggskonsesjon 
I januar 2018 søkte Evia AS («Elvia») anleggskonsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 
forhåndstiltredelse for ny dobbelkurs 132 kV kraftledning mellom Tunby koblingsanlegg og 
Spydeberg transformatorstasjon i Spydeberg kommune, samt ombygging av Spydeberg 
transformatorstasjon. 

 
Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) ga den 04.05.2018 Elvia anleggskonsesjon for disse 
anleggene. 

 
NVE Ref.: 201801461-13 

 
Ny ledning vil erstatte dagens 47 kV-ledning, bygd i 1966, som vil saneres som følge av tiltaket. Ny 
ledning blir ca. 1,6 km lang.  

 
1.2 Anleggseier 
Elvia er et resultat av at Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS slo seg sammen fra 01.01.2020. Elvia 
overtok dermed samtidig alle rettigheter og forpliktelser fra Hafslund Nett og Eidsiva Nett. 

 
Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. De er 
dermed det største nettselskapet i Norge med ca. 900 000 husstander som kunder og et strømnett som 
dekker totalt ca. 50 000 km². Antall ansatte i Elvia er ca. 820. 

 
Elvia AS 
Organisasjonsnummer: NO 980 489 698 MVA 
Besøksadresse: Vangsveien 73, 2317 Hamar 
Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar 
Tlf.: 21 49 03 00 

 
Kontaktperson: Joakim Steinseth, 
Tlf.: 938 21 982 
E-post: joakim.cornelius.steinseth@hafslund.no 

 
1.3 Overordnede retningslinjer 
Miljøkrav i anlegget og anleggsvirksomheten er gitt med bakgrunn i: 

• Konsesjons- og ekspropriasjonstillatelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
• Elvia AS HMS policy for ytre miljø og samfunnsansvar, vedlegg 4. 

 
NVE sitt vedtak bygger på innspill i høringsfasen fra myndigheter, grunneiere og berørte interesser 
samt generelle lovpålagte krav. Kravene gjelder for hele anlegget. I tillegg er det gitt spesielle 
krav/hensyn til enkelte viktige områder/tema. 

 
Sentralt lovverk: 
En rekke lover med forskrifter har relevans for anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av 
kraftledninger. Overtredelse av bestemmelsene i regelverket kan medføre sanksjoner. Under gis et 
utdrag av aktuelt regelverk: 

• Energiloven 
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) 
• Forsyningsforskriften 
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
• Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

mailto:joakim.cornelius.steinseth@hafslund.no
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• Norsk rødliste 2018 (arter og naturtyper) 
• Lov om friluftslivet (friluftsloven) 
• Lov om luftfart (luftfartsloven) 
• Vegloven 
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
• Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
• Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
• Lokale restriksjoner for vern av drikkevannskilder 
• Lov om jord (jordloven) 
• Lov om skogbruk (skogbruksloven) 
• Forskrift om bærekraftig skogbruk 

 
1.4 Hensikt 
Konsesjonsvilkårene har blant annet satt krav om at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan 
(MTA) som skal beskrive ytre begrensing av inngrepsområde og fysiske konsekvenser av 
anleggsarbeidet. Planen skal drøftes med berørt kommune, grunneiere og eventuelt andre berørte 
parter og forelegges NVE i god tid før anleggsstart. 

 
Hensikten med MTA-plan er å sikre at lover, forskrifter, retningslinjer og planer blir videreført i den 
videre planleggingen av anlegget, og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn i anleggs- og driftsfasen. 

 
Byggherrens målsetting i henhold til sin HMS-policy for ytre miljø og samfunnsansvar: 

• Norske lover, forskrifter og arbeidsvilkår skal følges. 
• Ingen skader på personell i byggetiden. 
• Ingen skader på 3.- manns grunn/eiendom. 
• Skader på natur og miljø skal begrenses til et minimum. 
• Normal strømforsyning til sluttforbruker skal opprettholdes i byggetiden. 

 
1.5 Berørte Parter 

 
Grunneiere: 
Elvia har avholdt møte med grunneierne for å informere om prosjektet, der det blant annet også ble 
informert og søkt innspill vedrørende utarbeiding av MTA-plan. Det er inngått grunneieravtaler med 
berørte grunneiere.  
 
Grunneiere er invitert til å komme med innspill vedrørende transport, bruk av veier og riggområder, 
samt andre hensyn. 

 
Viken Fylkeskommune: 
Det er sendt forespørsel til Viken Fylkeskommune om de anser det nødvendig å gjennomføre 
undersøkelser etter kulturminneloven § 9. Anleggsarbeid vil ikke starte før eventuelle 
kulturminneundesøkelser er gjennomført og Fylkeskommunen har godkjent planene. 
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1.6 Status for andre tillatelser/planer 
 

Kulturminneloven 
Det er sendt forespørsel til Viken Fylkeskommune om de ser behov for ytterligere undersøkelser eller 
registreringer etter kulturminneloven. 

 
Veglova 
Elvia vil søke nødvendige tillatelser fra offentlig vei, samt krysningstillatelser der ledning 
krysser offentlig veigrunn. 

 
Andre konsesjonsgitte anlegg 
Det er gitt konsesjon på ombygging av Spydeberg transformatorstasjon. Herværende ombygging 
ombygging er ikke omhandlet i denne MTA-planen. Elvia vil koordinere arbeidet slik at det ikke blir 
konflikt mellom arbeidet på disse anleggene. 

 
1.7 Endringer i forhold til konsesjonsgitt anlegg 
Det er foretatt mindre endringer av linjetrasé i forhold til konsesjonsgitt trasé. Dette er gjort for å 
optimalisere anlegget med færre mastepunkt. Samtidig har man fjernet mastepunkt som var plassert 
nær Lundsbekken. Endringene er gjort i samarbeid med berørte grunneiere.  

 
1.8 Fremdriftsplan 
Anlegget skal være ferdigstilt i henhold til konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra endelig konsesjon, 
dvs. innen 04.05.2021. Elvia vil søke om utsettelse av frist for idriftsettelse. 

 
Anleggsarbeidene planlegges med oppstart våren 2021 med skogrydding og graving av fundamenter. 
Planlagt ferdigstilling av hele anlegget med spenningssetting er desember 2021. Entreprenør som skal 
gjennomføre anleggsarbeidet vil lage en detaljert fremdriftsplan med bakgrunn i dette dokumentet. 

 
2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Bakgrunn 
Spydeberg transformatorstasjon er i dag forsynt via en enkel tremastlinje fra koblingsanlegget i Tunby, 
som er en avgreining fra 47 kV-ledningen mellom FKF kraftstasjon og Melleby transformatorstasjon. 
Spydeberg transformatorstasjon har ingen reserve i underliggende nett, slik at ved en eventuell feil på 
ledningen vil Spydeberg bli strømløst. 

 
Fremtidig nettutvikling tilser at det er riktig med en overgang til et 132 kV regionalnett slik at denne 
ledningen planlegges med 132 kV spenningsnivå. Ledningstverrsnittet og overføringskapasiteten er 
tilpasset den fremtidige forventede overføringen. Ledningen vil bli drevet med 47 kV spenning 
inntil videre. 

 
Bakgrunn for tiltaket er å sikre strømforsyningen til Spydeberg kommune. Dagens kraftledning er en 
enkurs kraftledning med tremaster, bygd i 1966. Høy alder og dårlig tilstand på ledningen utløser 
behov for ombygging. 
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2.2 Beskrivelse 
Ledningen får følgende spesifikasjoner: 
Traselengde: 1,6 km. 
Trase: Med rød strek på vedlagte kart 
Strømførende liner: 2 x 3 x 280Al 59, Legert Aluminium 
Isolasjonsnivå: 145 kV 
Isolatortype: Kompositt 
Driftsspenning 132 kV, driftes som 47 kV inntil videre 
Mastemateriale: Kon stålrørsmast, dobbel kurs. 

Fundamenter i betong 
Mastebilde: Se figur 1 
Bredde på rettighetsbelte: 30 m byggeforbud og 30 m skogrydding 
Jordline: 1 x Goll toppline 

 

Figur 1. Normalt mastebilde med byggeforbuds- og skogryddingsbelte 
 

2.2.1 Bygging av anlegget 
Kraftledningen bygges på følgende måte: 

• Stålrørsmaster med tilhørende utstyr, traverser, isolatorer og lignende transporteres ut til 
masteplassene enten som terrengtransport eller med bruk av helikopter. 

• For graving til fundamentering og oppreising av master vil det bli nyttet gravemaskin, 
helikopter eller eventuelt terrenggående kranbil. 

• Betong til fundamenter vil bli tilkjørt med betongbil på veg, helikopter kan bli brukt til 
utflygning av betong til mastepunkt. 

• Traverser, isolatorkjeder og blokker for uttrekking av liner, kan heises på plass ved hjelp av 
håndwinsj, david i mastetopp eller kranbil. 

• Linene leveres på store tromler i lengder på 2000 m eller mer. Linene trekkes ut over blokker i 
hver mast ved hjelp av dragline, winsj og brems. Det vil bli satt krav om at linene i skal 
uttrekkes som ”fristrekk”. Dette innebærer at bremseutstyret som plasseres ved trommelplass 
holder et bremsestrekk som gjør at linene holdes klar av terrenget under uttrekkingen. Til slutt 
justeres linestrekket til riktig ”pilhøyde” og linene festes til isolatorene ved hjelp av 
hengeklemmer og avspenningsklemmer. 
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• Ved alle master nedlegges jordelektroder i form av kveiler i mastegropen, stråler i grøft 
(kråkefotsystem) og/eller jordspyd. 

 
2.2.2 Riving av eksisterende ledning 
Demontering av eksisterende ledning skal skje på en så skånsom måte som mulig og vil utføres på 
følgende måte:  

• Liner skal spoles inn i passende håndterlige bunter eller på tomme linetromler og fraktes til 
sitt respektive riggområde eller fraktes direkte til godkjent mottak. 

• Isolatorskåler må demonteres skånsomt slik at skålene ikke knuses. De skal deretter fraktes til 
sitt respektive riggområde, eller direkte til godkjent mottak, sammen med armaturdeler, bolter, 
linekapp etc. 

• Stolper med traverser skal demonteres og transporteres til riggområde, eller direkte til 
godkjent mottak, uten å dele opp stolpene i mindre deler. 

• Stolper skal graves opp i sin helhet. Stolpehull skal gjenfylles med masser og planeres slik at 
overflaten bli tiltalende. I dyrket mark skal øverste laget fylles med matjord, og det skal såes 
med ønsket frøblanding. 

• Betongfundament på fjell fjernes ned til fjellets overflate og fjellbolter skal kappes jevnt med 
fjelloverflaten. 

 
Alt materiell som skal avhendes skal leveres til godkjente mottak og må dokumenteres 
med mottakskvittering samt kvittering for betalte miljøavgifter. 
Avhending av materiell etter riving av ledninger skal utføres i henhold til FOR2004-06-01 nr. 930; 
”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall”. 

 
2.2.3 Støy 
Elvia vil informere grunneiere som har sensitive husdyr og dyr på beite om helikopterflyging, 
sprengningsarbeid o.l. Entreprenør skal utvise aktsomhet når det gjelder støyende anleggsarbeid. 
Man er avhengig av at grunneiere selv informerer Elvia om hvor og når det er dyr på beite slik at 
man kan få en god dialog rundt dette. 
 
Anleggsarbeid vil normalt pågå mandag – lørdag kl. 07.00 – 18.00. Dersom det blir nødvendig 
med støyende arbeid utenom normal arbeidstid skal berørte grunneiere bli varslet i forkant. 

 
2.3 Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø (SHA) 
Det stilles krav til utførende entreprenør på følgende områder: 

• Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS-plan) skal utarbeides spesifikt for dette 
anlegget i samsvar med byggherreforskriften og byggherrens overordnede SHA-plan. Planen 
skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Det legges spesiell 
vekt på bestemmelsene i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg”, 
” Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff”, ”Forskrift om løfteinnretninger og 
løfteredskap” m.fl. 

• Bruk av kjemiske stoffer skal begrenses. ”FOR2004-06-01 nr. 922: Forskrift om begrensing i 
bruk av helse-og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter ”skal følges. 

• Det skal ikke brukes sementbasert mørtel som inneholder kromat og det skal heller ikke nyttes 
kromatbelegg på varmforsinkede fjellbolter. I stedet skal varmforsinkede fjellbolter 
pulverlakkeres utenpå sinklaget. Bruker entreprenøren andre kjemiske stoffer som har 
betydning for helse eller miljø, skal det fremlegges dokumentasjon for dette og etterleve de 
vernebestemmelser som gjelder. 

• Sikker-jobb analyse skal utarbeides og implementeres i alle rutiner der det kan være fare for 
skade på personell, omgivelser og natur. Spesielt gjelder dette sprengningsarbeider, reising av 
master og montasje i disse, montasje av liner og bruk av maskiner i terrenget. 

 
Aktuell entreprenør er ennå ikke valgt. Elvia regner med kontraktsinngåelse i januar/februar 2021. 
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2.4 Arealbruk 
Det skal settes opp 7 nye master på denne strekningen. Samtidig vil det bli revet 13 master. Det er lagt 
opp til 30 m bredde på byggeforbuds- og skogryddingsbelte, dvs. 15 m til hver side av senterlinje, målt 
horisontalt. 
Lengden på ny ledning er 1,616 km, klausulert areal for byggeforbudsbelte blir dermed 40,4 daa. 
På eksisterende 47 kV ledning er rettighetsbeltet 20 m. Det totale arealet som dagens 47 kV ledning 
beslaglegger er dermed ca. 32,0 daa. 
Ved bygging av ny 132 kV ledning må Elvia anskaffe rettigheter til å rydde skog langs ledningstraseen 
på en bredde på 30 m. 
Elvia må også anskaffe rettigheter til et klausulert belte på 30 m hvor det blir byggeforbud. Det 
klausulerte området består av dyrket mark, innmarksbeite og noe grønnstruktur. Det samme som 
dagens ledning berører. 
For den nye ledningen vil det kun bli 1 stk. mast i dyrket mark mot 4 stk. for eksisterende ledning. 
Arealet ny mast beslaglegger blir noe mindre enn dagens master siden det benyttes kone 
stålmaster.  

 
2.5 Transport og riggområder 

 
2.5.1 Transport 
På vedlagte kart vises riggområder, ledningstrasè, transportveger i terreng utenfor ledningstrasè, samt 
bruk av private veier. All transport frem til riggområder vil foregå med bil. Transport av materiell ut i 
terrenget vil bli gjennomført med terrenggående kjøretøy (Gravemaskin og terrenggående kran o.l.) 
eller med helikopter 
Det kan bli aktuelt å benytte ATV for kjøring i terreng for transport av personell, verktøy og 
småmateriell. ATV for persontransport skal begrenses mest mulig. «Viftekjøring» er ikke tillatt. 
Entreprenøren pålegges også å legge frem en plan for ATV-transport. 
Kjøreruter planlegges slik at det i størst mulig grad ikke blir kjørespor som medfører fare for 
jorderosjon / vannsig. Eventuelle spor som kan danne vannsig skal planeres / utbedres fortløpende. 
Kjøreruter i terreng, skogsveger og private veger skal settes tilbake i tilnærmet opprinnelig stand når 
bruken er ferdig. 
Det skal ikke etableres nye permanente anleggsveger eller andre transportinnretninger som følge av 
dette tiltaket. 

 
Helikopterflygning 
Dersom entreprenøren anser det hensiktsmessig, vil det bli gitt anledning til å benytte 
helikopter i forbindelse med anleggsarbeidet. Omfanget av helikopterbruk vil bli avklart med 
entreprenør i forbindelse med tilbudsarbeidet. 

 
Jordbruksområder 
Det skal utvises aktsomhet ved arbeid og transport i jordbruksområder. Ved oppgraving av 
fundamenter skal matjorden legges til side og ikke blandes med annen jord. Ved igjenfylling vil 
matjorden legges tilbake som toppmasser. Området såes til med såkorn etter grunneiers ønske. 

 
Forebyggende tiltak 
Som et forebyggende tiltak må man vurdere forsterking av kjøreruter. Kjøreruter som vil bli mye 
brukt, og i områder hvor terrengkjøring kan føre til vann- og vinderosjon, må dette vurderes. 
Forsterkning kan utføres med å legge ut nett, matter eller klopper. (Kap. 8.2 i Håndbok i økologisk 
restaurering) 
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Utbedring av skader etter terrengkjøring 
Skader etter terrengkjøring, normalt 10 m lengde og 30 cm dype kjørespor, skal utbedres etter 
beskrivelser i Håndbok i økologisk restaurering (Forsvarsbygg 2010). Vi ser for oss to metoder som 
kan benyttes på dette prosjektet: 

• Naturlig gjenvekst – ingen aktive tiltak. (Kap. 9.1 i Håndbok i økologisk restaurering). På 
strekninger med bare ubetydelige skader eller det er uklar fremtidig bruk vil det være 
tilfredsstillende å ikke gjøre noen aktive tiltak. 

• Overflatebehandling – Lufting av toppjord. (Kap. 9.3A i Håndbok i økologisk restaurering). 
Ved større skader etter kjørespor og det organiske laget ikke er slitt helt bort er dette en egnet 
metode. Omrøringsdybden kan variere fra noen få centimeter i skrinne områder til et par 
desimeter i frodigere og fuktigere områder. 

 
Dersom man anser at det er fare for erosjon må andre tiltak vurderes. Det kan avtales med berørt 
grunneier at grunneier selv utbedrer disse skadene. 

 
2.5.2 Riggplasser: 
På vedlagte kart er det merket 4 riggplasser, inkludert vinsj og trommelplass. Riggplassene vil bli 
brukt til mellomlagring av master og annet materiell. Ved riving av eksisterende ledning kan man også 
benytte disse områdene til mellomlagring av demontert materiell før dette transporteres vekk til 
godkjent mottak. 

• Riggplass 1, 2 og 3 er allerede opparbeidet plasser og trenger ikke noen ytterligere 
istandsetting. Riggplass 4 på dyrket mark og må istandsettes etter bruk. 

• Riggplass 1 og 4 vil bli brukt til plassering av tromler og strekkeutstyr som vinsj og brems. 
Riggplass 5 er en allerede opparbeidet og asfaltert plass inne på Myrerskog Næringspark 
og trenger ingen ytterligere istandsetting. Område vil brukes til omlasting og 
mellomlagring av utstyr og materiell. 

• Riggplassene skal settes tilbake i opprinnelig stand, eller som avtalt med grunneier, så snart 
som mulig etter anleggsarbeidene er ferdigstilt. Metoder beskrevet i Håndbok i Økologisk 
Restaurering skal følges så langt det lar seg gjøre. 

• Hvilke riggplasser som vil bli benyttet og omfang av bruken er per i dag ikke avklart med 
grunneierne, men Elvia er i dialog med berørte grunneier om dette forholdet. 

 
Base for helikopter 
I den grad det blir benyttet helikopter og det er behov for base for helikopterflyging, vil dette bli 
etablert på riggplass 3 eller 4, eventuelt annen plass godkjent av grunneiere. Der blir det også etablert 
depot for bunkring av drivstoff. Helikopter vil måtte ha mulighet for å lande på alle riggplasser i 
forbindelse utflyging av materiell og utstyr 

 
Entreprenør vil bli pålagt å utarbeide en fremdriftsplan med bakgrunn i dette dokument. 

 
2.6 Terrenginngrep og istandsetting 
Terrenginngrep skal utføres skånsomt for å begrense skader på natur. Terrengskader skal utbedres etter 
prinsippene i Håndbok i økologisk restaurering (Forsvarsbygg 2010), og gjennomføres snarest mulig 
etter inngrepet er ferdigstilt. 
For å reetablere stedegen vegetasjon, skal de avgravde masser tilbakelegges, eventuelt benyttes som 
toppdekke etter kap. 9.3B «Naturlig gjenvekst fra stedlige toppmasser». Dersom man anser at det er 
fare for erosjon må andre tiltak vurderes. Eventuelle skader på eksisterende private veger eller terreng, 
skal utbedres til opprinnelig stand med en gang anleggsarbeidet er ferdig. 
Eventuelle skader på eksisterende private veger, skal utbedres til opprinnelig stand med en gang 
anleggsarbeidet er ferdig. 
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2.7 Skogrydding 
Innenfor rettighetsbeltet med bredde 30 m, jf. pkt. 2.3, skal ledningseieren ha rett til skogrydding i den 
grad dette er nødvendig av hensyn til drift av anlegget. Enkelte trær som står slik til at de kan være en 
fare for ledningen kan felles utenfor det angitte beltet. 

 
• Skogsavfall, greiner og trær kappes og legges ned til kontakt med bakken for å stimulere til 

rask nedbryting. 
• Trær og høye busker kappes slik at stubbehøyden ikke blir høyere en 25 cm. I ulendt 

skogbunn kan dette være vanskelig å overholde, men det må utvises godt skjønn slik 
at ledningsgaten blir estetisk tiltalende. 

• Lave og saktevoksende busker og kratt som ikke er høyere enn 2 m skal beholdes under 
førstegangsrydding dersom dette ikke er til hinder for anleggsmaskiner i byggeperioden. 

• Derom entreprenør vil trekke ut drageline uten bruk av helikopter må det ryddes en snau gate i 
ledningens senterlinje med bredde nok til at dragelinen kan løpe fritt uten å henge seg opp i 
greiner. 

• Alle ferdselsveier og stier skal til enhver tid holdes ryddige og åpne for fri ferdsel. 
 

Alt nyttbart trevirke skal kvistes. Greiner deponeres i terrenget på en slik måte at det tilbakeføres til 
jord ved forråtnelse. Tømmer og vedstranger skal i utgangspunktet transporteres til veg som er kjørbar 
med traktor eller bil der det kan hentes av grunneier eller byggherre.  Der det er åpenbart at 
transporten blir dyrere enn verdien, kan veden kappes i mindre lengder og deponeres på passende 
steder i terrenget. Stier, traktorveger og slep skal holdes rene for deponert skogsvirke. 

 
2.7.1 Avbøtende tiltak 

 
Kantvegetasjon 
Ved kryssing og nærføring av vassdrag skal man opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte for å 
motvirke avrenning og erosjon. Som et minimum skal den lave kantvegetasjonen bevares langs 
vassdrag. 
 
0-belte 
Det er ingen strekninger langs denne ledningen hvor strømførende liner kommer så høyt over terrenget 
at skogrydding i sin helhet kan sløyfes. 

 
2.8 Naturmangfold 
Området hvor ny 132 kV-ledning skal bygges er i hovedsak jordbruksområde med spredt 
bebyggelse. Det er i all hovedsak få konflikter mellom tiltaket og naturmangfoldet i området. 
Eventuelle konflikter redegjøres for nedenfor.  

 
Kartlagt friluftsområde 
132 kV-ledningen krysser et kartlagt friluftsområde med kategori «svært viktig friluftsområde», 
FK00024356. Når det er snø brukes dette området til skiløyper. En planlagt transportrute (vei 3.2, jf. 
figur 2) vil sammenfalle med skiløypen. Dersom det pågår anleggsarbeid når skiløypene er i bruk må 
det gjennomføres riskoreduserende tiltak. Dette kan være: 

- Skilting langs skiløypen om at det pågår anleggsarbeid og ferdsel på eget ansvar 
- Inngjerding av områder der man ikke ønsker at allmenheten skal ferdes 
- Skilt eller vakter for å stoppe skiløpere når det pågår arbeidsopperasjoner som kan 

medføre fare/risiko for personer. 
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Figur 2. Kartlagte friluftsområder 

 
Storsalamander 
Det er registrert to gårdsdammer hvor det er påvist storsalamander på Eikeberg med verdi «svært 
viktig». Dette gjelder BN00 103579 og BN00 119798. 
For å redusere fare for skade på Storsalamander vil man gjennomføre følgende risikoreduserende 
tiltak: 

• Ingen kjøring eller anleggsarbeid nær gårdsdammene hvor Storsalamander er observert. 
(Annet enn kjøring på veg). 

• Ingen fylling av drivstoff eller olje i område ved Eikeberg. Dette gjelder også på riggplass 2. 
• Ingen mellomlagring av materiell utenfor riggområde ved Eikeberg. 
• Ingen stubbebehandling etter skogrydding. 
• Hvis det observeres Storsalamander i anleggsområdet skal man ta hensyn til dette slik at det 

ikke medfører skade. 
 

Bilde 1. 
Storsalamander, 
Foto Leif Åge Strand, 
NIBIO. 

FK00024356 
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Figur 3. Lokaliteter med observert Storsalamander 

 
Lundsbekken/Kirkebekken 
Kraftledningen krysser Lundsbekken/Kirkebekken med sidebekk. Dette bekkedraget, BN00103728, 
er registrert med verdi «viktig». For å påvirke dette bekkedraget i minst mulig grad skal det ikke 
hugges mer skog i kantsonen enn nødvendig. Se avbøtende tiltak kap. 2.7.1. 
 
Kjempespringfrø  

Langs Lundsbekken/Kirkebekken er det også registrert en uønsket art, Kjempespringfrø, se bilde 2. 
Dersom denne oppdages innenfor anleggsområdet må det gjøres tiltak for at anelggsarbeidet ikke 
medfører spredning av frøene til denne arten. 

 

Bilde 2. Kjempespringfrø 

BN00103579 

BN00119798 
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Figur 4. Lundsbekken/Kirkebekken 

 
2.9 Kulturminner 
Det er registrert flere automatisk fredede kulturminner i riksantikvarens database nær denne ledningen. 
Det er pr. i dag ikke gjennomført undersøkelser i henhold til Kulturminneloven § 9 for dette tiltaket. 
Det er sendt forespørsel til Viken Fylkeskommune som vil vurdere om det er nødvendig å gjøre slike 
undersøkelser. Dersom det blir konflikt med kulturminner vil vi justere planene i samråd med 
Fylkeskommunen og berørte grunneiere, og sende revidert MTA-plan til NVE. 
Vi vil i samråd med Fylkeskommunen merke de nærmeste kulturminnene for å unngå skader på disse i 
forbindelse med anleggsarbeidet. 
Om det under anleggsarbeidet oppdages kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturmyndigheter 
varsles. 

 
2.10 For- og etterundersøkelser 
Byggherre skal gjennomføre en tilstandskontroll med fotografering og/eller filming av alle private-, 
skogs- og traktorveier samt riggplasser før og etter anleggsarbeidet er ferdigstilt. 

 
2.11 Kvikkleire 
I følge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes havavsetninger i området. Slike avsetninger 
består typisk av leire og silt, og det kan forekomme kvikkleire. Det er ingen kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området, men det er registrert kvikkleire ved Spydeberg sentrum og sør for 
Spydeberg kirke. 
 
Det ble gjennomført en befaring med Løvlien Georåd AS hvor alle mastepunktene ble befart 
og nærliggende raviner undersøkt for erosjon og rasaktivitet. 
For mastepunkter 3 -7 vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende. Disse mastene vil 
sannsynligvis bli fundamentert enten direkte på berg eller på et tynt løsmassedekke over berg. 
Mastepunktene 1 og 2 forventes å bli fundamentert på tørrskorpe/leire og det skal derfor rådføres med 
geotekniker ved utgraving dypere enn 2 m. Fundamentene for mast 1 og 2 vil derfor bli utformet på en 
slik måte at det ikke blir utgraving dypere enn 2 m. 

BN00103728 
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2.12 Frist for istandsetting 
Rydding og istandsetting knyttet til anleggsarbeidene skal skje fortløpende. Endelig istandsetting av 
hele den konsesjonsgitte ledningen skal være ferdig senest innen 2 år etter at anlegget er satt i drift. 

 
2.13 Forurensning og avfallshåndtering 
Det vil foregå anleggsvirksomhet på riggområder, innmark og i utmark. Det er et overordnet mål at 
anleggsarbeidet ikke skal føre til forurensing av grunn eller vann. Følgende skal følges for å redusere 
risiko for forurensing: 

• Det skal utarbeides en avfallsplan. 
• Alle relevante lover og forskrifter skal følges. 
• Rutiner for påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift etc. skal utarbeides. Det er et krav om 

forsvarlig lagring og håndtering av kjemikalier som oljeprodukter og drivstoff, blant annet 
plassering av tanker, tankenes tilstand og bruk. 

• Alle tanker over 20 liter skal være doble. Tanker skal oppbevares på egnet sted slik at de står 
støtt, fare for påkjørsel minimeres, og hvor eventuelle lekkasjer og søl kan samles opp. 

• Det skal være nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense 
virkningene av eventuelle akutte utslipp. 

• Søl og lekkasjer av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart. Absorberende materiale skal 
brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og oppgravde masser skal 
leveres til godkjent mottak. 

• Alt avfall etter byggearbeidene skal kildesorteres og leveres på godkjent mottak. Brenning og 
nedgraving av avfall i anleggsområde er ikke tillatt. 

 
2.14 Kontroll, Rapportering, Avviksbehandling 
Dette dokumentet med vedlegg er et styrende dokument for prosjektet. Rapportering av avvik knyttet 
til ytre miljø skal følge de retningslinjer og de rutiner som er avtalt for prosjektet. Brudd på krav 
beskrevet i dette dokumentet skal betraktes som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold til 
de avtalte rutiner for rapportering og behandling av avvik. 
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