Konsesjonssøknad
NY 132 KV LEDNING BEVERGRENDA - GLABAK

1

Sammendrag:
Tiltakshaver Glitre Energi Nett AS (Glitre Energi) søker med dette anleggskonsesjon for bygging
av ca. 6 km ny 132 kV kraftledning fra Bevergrenda via Stengelsrud transformatorstasjon til
Glabak transformatorstasjon. Det søkes også om sanering ca. 6 km 66 kV ledning.

Bakgrunn for tiltaket er at kapasiteten i regionalnettet inn til Kongsberg by er begrenset og
forsyningssikkerheten i området er sårbar. Ved utfall på en av ledningene inn til Kongsberg ved
høy last, vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet i dagens nett til å forsyne byen og byens
innbyggere med strøm. 10-15 år frem i tid vil kapasiteten i normaldrift heller ikke være
tilstrekkelig.

Glitre Energi har utarbeidet en nettutredning for å etablere en samlet plan for bedring av
forsyningssikkerheten i Kongsberg.
Den langsiktige planen innebærer en økning av
driftsspenningen fra 66 til 132 kV. De omsøkte tiltakene i denne søknaden er de alternativene
som ble vurdert som de samfunnsøkonomisk beste tiltakene i utredningen.

Glitre Energis prioriterte alternativ er alternativ N-1, oppgradering av dagens trasé. Alternativt
omsøkes N-5 som er delvis planlagt i eksisterende trasé og delvis ny trasé. Første del av traséen
ut av Stengelsrud transformatorstasjon er i dette alternativet tenkt i ny trasé langs
Numedalsveien.

Glitre Energi har som mål å inngå minnelige grunneieravtaler for ledningstraséen, men det er
søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i medhold av oreigningsloven for å
kunne erverve nødvendige rettigheter for å starte bygging før skjønn eventuelt er avholdt.
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1

Generelle opplysninger

1.1

Presentasjon av tiltakshaver
Tiltakshaver er Glitre Energi Nett AS.
Glitre Energi Nett AS ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland
Energi Nett. Glitre Energi Nett er eier av regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder
i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene
Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran. Selskapet har i overkant
av 92.000 nettkunder.
Glitre Energi Nett AS omtales heretter som tiltakshaver i denne konsesjonssøknaden.
Kontaktinformasjon:
Selskap

Glitre Energi Nett AS

Adresse

Grønland 67
3045 Drammen

Kontaktperson

Trond Eriksen

Epost

Trond.eriksen@glitreenergi.no

Telefon

909 40 397

Organisasjonsnummer

981915550

Spørsmål om saksbehandling og høringsuttalelser rettes til:
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE, PB 5091 Majorstua
0301 OSLO
nve@nve.no
Tlf.: 09575

1.2

Søknadens omfang

1.2.1

Anleggskonsesjon
Tiltakshaver søker herved om anleggskonsesjon for bygging og drift av ny 132 kV ledning
mellom Bevergrenda og Glabak transformatorstasjon, i medhold av Energiloven av 29.06.90
§3-1.
Tiltakshaver søker to alternativer i følgende prioriterte rekkefølge:
1. Alternativ N-1: Oppgradering av dagens 66 kV trasé fra Bevergrenda via Stengelsrud
transformatorstasjon til Glabak transformatorstasjon
2. Alternativ N-5: Bygging av ny 132 kV ledning fra Bevergrenda frem til Stengelsrud og
ny 132 kV ledning langs Numedalsveien ut fra Stengelsrud transformatorstasjon. Fra
nedlagte Skavanger flyplass benyttes eksisterende trasé frem til Glabak
transformatorstasjon
Det søkes om tillatelse til å benytte eksisterende veier inn til ledningstraséen.
For begge alternative søker tiltakshaver om at eksisterende 66 kV linje skal saneres.
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Ledningen driftes med 66 kV driftsspenning frem til tiltak omtalt i kapittel 3.1 og 3.3 er
gjennomført.
Ombygginger
i
tilstøtende
transformatorstasjoner
omsøkes
når
spenningsoppgradering fra 66 til 132 kV er aktuelt.

1.2.2

Ekspropriasjonstillatelse
Tiltakshaver har som mål å inngå minnelige avtaler med de berørte grunneiere.
Det søkes om ekspropriasjon i medhold av oreigningsloven av 23.10.59 §2, for å kunne
erverve de rettigheter som er nødvendig for å kunne bygge anleggene.
Denne tillatelsen vil bli brukt ovenfor de grunneiere der det ikke lykkes å inngå minnelige
avtaler. Tiltakshavers rettigheter i forbindelse med ledningene som saneres vil tilbakeføres til
grunneier.

1.2.3

Forhåndstiltredelse
Det søkes i medhold oreigningsloven av 23.10.59 §25, om rett til å påbegynne byggingen av
anleggene før rettslig skjønn er avholdt for å fastsette i hvilken grad det skal betales vederlag
for de rettigheter som erverves.

1.3

Anleggets beliggenhet
De omsøkte anleggene ligger i Kongsberg kommune i Buskerud fylke. Søknaden omfatter en
66(132) kV ledning fra Bevegrenda via Stengelsrud- til Glabak transformatorstasjon. Det
foreligger to alternativer til trasé. Begge alternativene innebærer både luftlinje og kabel på
deler av traséen. Traséalternativene er nærmere beskrevet i kapittel 3.2. De alternative
traseene er vist på kart i Figur 1-1.og vedlegg 1.
Alternativ N-1 er planlagt i trasé for eksisterende 66 kV ledning. Alternativ N-5 planlegges
delvis i ny trasé, men etableres i eksisterende trasé fra nedlagte Skavanger flyplass og inn til
Glabak transformatorstasjon.
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Figur 1-1 Kart over tiltaksområdet

8

1.4

Konsesjoner som påvirkes av det omsøkte tiltaket
Det omsøkte tiltaket vil påvirke konsesjon med NVE referanse; NVE 201302772-4 pkt 16, pkt
17, pkt 20.

1.5

Samtidige søknader som påvirkes av det omsøkte tiltaket
Parallelt med denne søknaden sender tiltakshaver inn konsesjonssøknad på oppgradering av
66 kV ledning mellom Gomsrud- og Skollenborg transformatorstasjon. Tiltakshaver ber om at
de to søknadene sees i sammenheng.
For å kunne øke driftsspenningen i regionalnettet til 132 kV må tiltakshaver også oppgradere
66 kV ledning mellom Glabak- og Gomsrud transformatorstasjon. Denne forbindelsen er
imidlertid av nyere dato og en gjennomføring av dette tiltaket vil tidligst være aktuelt i 2030.
Da denne planen er lenger frem i tid er konsesjonssøknaden ennå ikke under arbeid.
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1.6

Eier og driftsforhold for omsøkte tiltak
Tiltakshaver vil eie og drifte den omsøkte 66(132) kV ledningen. Tiltakshaver eier og drifter
følgende transformatorstasjoner i området:







Glabak
Stengselsrud
Gomsrud
Skollenborg
Gravenfoss
Haugnes

1.7

Øvrige tillatelser

1.7.1

Plan og bygningsloven (PBL)
Anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi er unntatt reguleringsbestemmelsene
i plan og bygningsloven (PBL), med unntak bestemmelsene om konsekvensutredning av
kapittel 14 og om stedfestet informasjon i kapittel 2. Unntaket medfører blant annet:


Konsesjon kan tildeles uavhengig av planstatus



For kraftledninger skal det ikke vedtas reguleringsplan eller gis unntak fra gjeldende
planer



Det skal ikke vedtas planbestemmelser for slike anlegg som del av reguleringsplan
for andre tema

Siden omsøkt kraftledning er kortere enn 15 km vil ikke anlegget medføre krav om
forhåndsmelding og konsekvensutredning.

1.7.2

Lov om kulturminner
Det er gjort søk i Naturbase.no etter kulturminner. Det er ikke gjort funn av kulturminner i de
omsøkte traseene. §9-undersøkelser, som er en detaljert feltundersøkelse, vil bli gjennomført
som en del av detaljprosjekteringen dersom tiltakshaver blir pålagt dette som en del av
konsesjonsbehandlingen.

1.7.3

Forhold til naturmangfoldloven
Ledningen er i hovedsak planlagt i eksisterende trasé og vil dermed ha begrenset
konsekvenser for nye områder med hensyn til naturverdier, se kapittel 5 for ytterligere
vurderinger. Alternativ N-5 som delvis er planlagt i ny trasé er vurdert med hensyn til
naturverdier i kapittel 5.

1.7.4

Tillatelse til adkomst i og langs ledningstraséen
All transport i forbindelse med anleggsarbeidene vil så langt som mulig bli lagt til eksisterende
veier der disse kan benyttes. På strekninger uten veiadkomst vil transport foregå via midlertidig
traséer. Midlertidige tiltak vil bli beskrevet i MTA plan etter at entreprenør er valgt. Tiltakshaver
i samarbeid med entreprenør ønsker å inngå minnelige avtaler om bruk av grunn i forbindelse
med anleggsarbeider. Dersom minnelige avtaler ikke oppnås, vil tillatelse til forhåndstiltredelse
eller ekspropriasjonsskjønn benyttes for adgang.

1.7.5

Kryssing av ledninger, veier og jernbane
Ledningstraséen for den nye kraftledningen følger eksisterende trasé for store deler av
strekningen. For alternativ N-1 bygges ny ledning utelukkende i eksisterende trasé. Der
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kryssing av vei, ledning eller jernbane på nye steder blir aktuelt vil tiltakshaver søke
vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing eller nærføring.

1.7.6

Miljø, transport og anleggsplan (MTA)
Dersom tiltakshaver blir pålagt dette vil det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA) før byggestart. Denne vil beskrive hvilke tiltak som er nødvendig for å unngå
terrengskader og andre miljøulemper som følge av anleggene.
MTA-planen vil utarbeides etter NVEs «Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova». MTA-planen skal godkjennes
av NVE før anleggsarbeidet starter.

1.8

Fremdriftsplan
Tiltaket er planlagt bygget over to sesonger gitt at det bygges i samme trasé som eksisterende
66 kV linje. Følgende tidsplan er laget for å gjennomføre prosjektet:
Tabell 1-1 Fremdriftsplan

Aktivitet

Planlagt gjennomført

Innsendelse av konsesjonssøknad

Mai 2019

Tidspunkt for anleggskonsesjon

2019/2020

Prosjektering/planlegging

2019/2020

Byggestart

2020

Ferdigstillelse/idriftsettelse av anlegg

2022
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2

Utførte forarbeider

2.1

Arbeid i forkant av konsesjonssøknaden
Det er avholdt flere møter med kommunen de siste årene. Den 17.03.2017 ble det avholdt
møte hvor de ulike alternativene for oppgradering av nettet rundt Kongsberg ble diskutert.
I 2017 ble det utført en nettutredning for å vurdere alternative tiltak for utvikling av
regionalnettet i og rundt Kongsberg by. Nettutredningen presenterer de mest
samfunnsøkonomiske løsningene for de alternative tiltakene. Kommunens innspill er
hensyntatt i denne utredningen. I september 2017 ble det gjennomført nytt møte med
Kongsberg kommune. I dette møtet kom det opp nye alternativ. Det ble utarbeidet et
addendum til Nettutredningen hvor disse presenteres. Både utredningen og addendumet er
vedlagt denne søknaden i Vedlegg 3 og Vedlegg 4. Konklusjonen fra utredningen er grunnlag
for tiltakshavers prioritering av alternativ, og funnene er presentert i kapittel 4. Vurderte men
ikke omsøkte alternativ er presentert i kapittel 9.
I 2005 ble det skrevet en rapport av E-Co Tech; «Nettoptimaliseringsplan for Kongsberg 20052025». Rapporten presenterer anbefalt investeringsplan etter foreliggende effektprognose.
Kraftsystemutredningen for Buskerud fra 2016 [1] dokumenterer behovet for en oppgradering
av dagens 66 kV linje mellom Bevergrenda og Glabak transformatorstasjon.

2.2

Forhåndsuttalelser
Det er ikke innhentet forhåndsuttalelser.
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3

Beskrivelse av anlegget
Dette kapittelet beskriver nødvendige tiltak som omsøkes i forbindelse med:


Bygging av ny 66(132) kV ledning fra Bevergrenda
transformatorstasjon til Glabak transformatorstasjon



Sanering av eksisterende 66 kV ledning fra Bevergrenda via Stengelsrud til Glabak
transformatorstasjon

via

Stengelsrud

Tiltaket som omsøkes er vurdert med hensyn til natur, miljø og samfunn.
0-alternativet er omtalt i kapittel 3.1.2.
Den nye ledningen vil bygges med 132 kV materiell, men den vil i første omgang driftes på 66
kV.

3.1

Begrunnelse
Forsyningssikkerheten i området rundt Kongsberg er sårbar. Ved utfall på en av ledningene
inn til Kongsberg vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet i dagens nett til å forsyne byen og
byens innbyggere med strøm vinterstid. Det er derfor nødvendig med oppgraderinger av
regionalnettet. Dette er nærmere beskrevet i nettutredningen i Vedlegg 3.
Situasjonen i Kongsberg og nødvendige tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i området er
beskrevet i Kraftsystemutredning for region Buskerud 2018 kapittel 01.1 – 01.7 [1].
Tiltaket i denne søknaden har som mål å øke overføringsevnen til ledningene mellom
Bevergrenda og Glabak transformatorstasjon. Dette gjøres primært ved å øke tverrsnittet på
ledningene slik at overføringskapasiteten økes. Nye ledninger og kabler bygges med 132 kV
materiell, men vil i første omgang driftes på 66 kV. Lastflytanalyser, fra
kraftsystemutredningen, viser at det vil være behov for å drifte ledningen på 132 kV i fremtiden
med den lastøkningen som forventes i området. Ifølge Kraftsystemutredningen kan en tidligst
forvente denne overgangen innen 15-20 år. Når driftsspenningen i regionalnettet økes på 132
kV, kan 132/66 kV transformering i Skollenborg- og Flesaker transformatorstasjoner utgå.

3.1.1

Dagens situasjon
Fra øst kommer det inn en ledning fra Flesaker som går videre til Stengelsrud
transformatorstasjon. I 2010 ble ledningen mellom Flesaker og Bevergrenda oppgradert. Det
ble installert ledning av type enkel FeAl 240. Ledningen ble bygget slik at den kan ha en
driftsspenning på 132 kV, men driftes i dag på 66 kV. Fra Bevergrenda går det en dobbel FeAl
70 ledning fra 1922 til Stengelsrud transformatorstasjon. På strekningen fra Stengelsrud- mot
Glabak transformatorstasjon går det i dag en FeAl 70 ledning på betongmaster fra 1954.
Denne ledningen går parallelt med Flesaker – Stengelsrud frem til Bevergrenda.
Ca. 150 meter før Glabak er det satt opp endemast. Fra den og inn til Glabak
transformatorstasjon er det kablet. Kabelen er av typen TSLE 3x1x400 Al.

3.1.2

0-alternativ
0-alternativet er ingen tiltak. Eksisterende ledning beholdes og driftes på 66 kV.
0-alternativet hvor det ikke gis konsesjon på den nye 66(132) kV ledningen er ikke et reelt
alternativ. Det er forventet en lastøkning i Kongsberg som krever at tiltakshaver oppgraderer
regionalnettet for å opprettholde forsyningssikkerheten på et akseptabelt nivå.
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3.2

Kraftledning Bevergrenda – Glabak transformatorstasjon
Det omsøkes ny 66(132) kV kraftledning fra Bevergrenda
transformatorstasjon til Glabak transformatorstasjon, ca. 6 km

via

Stengelsrud

Vedlegg 1 og Figur 3-1 viser omsøkte traséer. I påfølgende kapitler beskrives traséer og
teknisk løsning. I beskrivelsen av traséene henvises det til punktene merket på kartet, A1-A13.
Traséalternativene prioriteres i følgende rekkefølge med bakgrunn i en økonomisk vurdering
(kapittel 4) og virkninger på natur-, miljøressurser og samfunn (kapittel 5):
1. Alternativ N-1. Oppgradering av dagens trasé fra Bevergrenda via Stengelsrud
transformatorstasjon til Glabak transformatorstasjon
2. Alternativ N-5. Oppgradering av dagens trasé fra Bevergrenda til Stengelsrud
transformatorstasjon. Ny trasé langs Numedalsveien fra Stengelsrud
transformatorstasjon
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Figur 3-1 Oversiktskart over omsøkte traséalternativ, hentet fra Vedlegg 1

3.2.1

Beskrivelse av trasé alt N-1
N-1 vil følge dagens trasé og er vist på Figur 3-1. Traséen begynner ved mast 42 i
Bevergrenda, vist på Figur 3-2, og går nordvestover i dagens trasé.
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Figur 3-2 Mast 42 (gittermasten til høyre), punkt A1, Bevergrenda

Linja krysser jernbanen og fv88 og dreier sørvestover over Numedalslågen. Linja krysser så
fv40 og strekkes inn i eksisterende Stengelsrud transformatorstasjon (A2). Innføring til
Stengelsrud transformatorstasjon er vist på Figur 3-3. Innstrekk fra Flesaker vises til høyre og
innstrekk fra Glabak til venstre på bildet. Linje som kommer inn fra høyre i bildet (nærmest) er
fra Pikerfoss kraftverk samt 24 kV i området. Oversiktsbilde er vist i Figur 3-4. Tiltak i
Stengelsrud transformatorstasjon er beskrevet i kapittel 3.3
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Figur 3-3 Innføring av 66 kV i Stengelsrud transformatorstasjon

Figur 3-4 Oversiktsbilde Stengelsrud transformatorstasjon

Fra Stengelsrud går så linja samme vei tilbake til Bevergrenda (A1). Mellom A1 og A2 vil det
derfor etableres en dobbeltledning slik at dagens 66 kV betongmastledning vist i Figur 3-2 kan
saneres. Dette vil også frigjøre en del av dagens båndlagte arealer på den aktuelle
strekningen. Videre går traséen rett sør gjennom Spitengrenda. Den krysser jernbanen (A5)
og fv.88 før den krysser Numedalslågen. Ved nedlagte Skavanger flyplass, heretter omtalt
som «Flyplassen» (A6), dreier ledningen sørøstover frem til A13. Videre går den langs elven,
på vestsiden, nær bebyggelsen ved Skavangerveien.
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Linja dreier mer østover og krysser over Numedalslågen på ny. Her går den parallelt med og
på østsiden av elven frem til endemast (A10). Figur 3-5 viser dagens ledning i samme trasé.

Figur 3-5 Endemast, A10, for videre kabling til Glabak transformatorstasjon

Videre til Glabak transformatorstasjon (A11) legges det kabel inn til stasjonen slik som i dag.
Nødvendige ombygginger i Glabak transformatorstasjon som kan utføres senere er beskrevet
i kapittel 3.3.
Totalt båndlagt areal for alternativet er ca. 167 daa. Dette er en økning sammenlignet med
dagens situasjon hvor båndlagt areal er ca. 147 daa. Dette skyldes i hovedsak en utvidelse
av dagens båndlagte areal for å oppnå tilfredsstillende krav i forskrifter til byggeforbudsbelte
og bransjestandard for 132kV ledninger.

3.2.2

Beskrivelse av trasé alt N-5
Fra Bevergrenda (A1) til Stengselsrud transformatorstasjon følges samme trasé som dagens
linje og alternativ N-1. Det etableres gittermast forberedt for dobbeltkurs tilsvarende som
mellom Flesaker og Bevergrenda. Skisse er vist i Figur 3-9.
Ut fra Stengselsrud vil linja gå sørøstover parallelt med, og på vestsiden, av Numedalsveien
(fv40). Alternativet vil følge vestsiden av veien sørover. Ved punkt A12 vil ledningen krysse
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Numedalsveien. Området for kryssing er vis på Figur 3-6. Herfra vil ledningen gå på østsiden
av veien over et område som i dag brukes som vannreservoar. Området er vist på Figur 3-7.

Figur 3-6 Område for kryssing av fv40

Figur 3-7 Området hvor ny 66(132) kV trasé er planlagt
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På sørsiden av vannreservoaret vil ledningen følge østsiden av Numedalslågen sørover forbi
tettstedet Gomsrud.
Fra «Flyplassen» punkt A6 vil alternativet følge dagens trasé til Glabak tilsvarende som
alternativ N-1.
Totalt nytt båndlagt areal for alternativet er ca. 78 daa.
eksisterende 66 kV linje saneres.

I tillegg frigis ca. 48 daa når

Alternativet medfører grunnerverv fra 9 eiendommer som ikke er berørt av linjer i dag.. Disse
er angitt i vedlegg 8.

3.2.3

Lengde, nominell spenning, tverrsnitt og materialvalg
Omsøkte 66(132) kV linje er ca. 6,2 km og 5,5 km for henholdsvis alternativ N-1 og N-5.
Linetype og tverrsnitt vil være FeAl 240.
Omsøkt 66(132) kV kabel vil være ca. 150 m i begge alternativene. Det omsøkes kabeltype
TSLF og kabeltverrsnitt inntil 3x1x1600 Al. Dersom detaljprosjekteringen viser at det er
nødvendig vil kabelen etableres i OPI-kanal.

3.2.4

Mastekonfigurasjon, rydde- og byggeforbudsbelte
Mastetypen som omsøkes er gittermaster i stål. For strekningen A1 – A2 bygges det gittermast
med dobbeltkurs. Mastetyper og konfigurasjon er vist på Figur 3-8, Figur 3-9 og i Vedlegg 5. I
kapittel 9.5 beskrives vurderte, men ikke omsøkte mastetyper.
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Figur 3-8 Gittermast, enkeltkurrsledning
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Figur 3-9 Gittermast, dobbeltkurs

Det etableres toppline langs hele traséen, tilsvarende som dagens linje mellom Flesaker- og
Stengelsrud transformatorstasjon.
Dagens master er mellom 12 – 16 meter med spennlengder mellom 30 og 230 m. Nye master
vil bygges med en høyde på ca. 25-30 m. Antatt spennlengde vil variere mellom 150 og 250
m. Antallet mastepunkter vil reduseres ved overgang til 132 kV ledning på grunn av økt
mastehøyde og spennlengde.
For ny linjetrasé etableres et rydde- og byggeforbudsbelte på 32 m (2x16 m). I alternativ N-1
mellom Bevergrenda (A1) og Stengelsrud (A2) omsøkes det å redusere dagens båndlagte
rydde- og byggeforbudsbelte, se Tabell 3-1.
Dagens rydde-/byggeforbudsbelter er som følger:
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Tabell 3-1 Dagens rydde- og byggeforbudsbelte

Strekning

Ryddebelte

Byggeforbudsbelte

Bevergrenda – Stengelsrud

2x10 m

2x13 m

Stengelsrud – Glabak

2x12,5 m

2x12,5 m

Stengelsrud – Glabak og Stengelsrud – Flesaker går parallelt mellom A1 og A2. I denne delen
av traseen etableres dobbeltkursmast slik at klausulert belte for strekningen reduseres fra 38,5
m
til
32 m.
Kabelen legges i grøft og det vil etableres et byggeforbudsbelte på 5 m.

Figur 3-10 Dagens ryddebelte

3.2.5

Nødvendig høyspennings apparatanlegg
66(132) kV høyspentlinje
Driftsspenning

66 kV

Isolasjonsnivå

145 kV

Linetverrsnitt

FeAl 240

Termisk grenselast*

1142 A

Toppline

Innføringsvern i form av toppline

Isolatorer

Hengeisolatorer av kompositt eller glass

Mastetype

Stålmast

Normal mastehøyde

25-30 m

Rydde-/byggeforbudsbelte

32 m

Antatt spennlengde

150-250 m

66(132) kV kabel
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Driftsspenning

66 kV

Isolasjonsnivå

145 kV

Kabeltverrsnitt

TSLF 3x1x1600Al

Termisk grenselast

1020 A

Forlegning

I kabelgrøft

Byggeforbudsbelte

5m

*Iht. Planleggingsbok for kraftnett – tekniske data. Ved 20°C omgivelsestemperatur og 80°C
ledertemperatur

3.2.6

Sanering av kraftledninger
Eksisterende 66 kV ledning saneres mellom Bevergrenda (A1), Stengelsrud
transformatorstasjon og Glabak transformatorstasjon. Det saneres ca. 6 km ledning. Sanering
av eksisterende linje frigjør plass til ny 66(132) kV linje.
Ved utkobling av linja fra Flesaker/Stengelsrud vil all forsyning av Kongsberg skje fra
Skollenborg transformatorstasjon i sør. Som beskrevet i kapittel 3.1 vil det ikke være
tilstrekkelig forsyningskapasitet herfra vinterstid, og ombyggingen må utføres om sommeren
og perioder med mindre belastning. På grunn av sårbarheten i forsyningen vil det være behov
for å utføre ombyggingen seksjonsvis over to sommersesonger.

3.3

Ombygginger i Stengselsrud- og Glabak
transformatorstasjon
Før spenningen kan oppgraderes til 132 kV må transformatorstasjonene oppgraderes med
nye transformatorer og brytere. Da den nye 66(132) kV linja foreløpig skal driftes på 66 kV, er
det ikke nødvendig med ombygginger i transformatorstasjonene for å få disse opp på 132 kV
før en eventuell spenningsoppgradering.
Stengelsrud transformatorstasjon består i dag av to stk. transformatorer med spenningsnivå
60/10,5 kV og 60/22 kV. Ved oppgradering til 132 kV må disse byttes. Dette omsøkes i egen
konsesjon på et senere tidspunkt.
Glabak transformatorstasjon består i dag av en eldre transformator (55/11 kV) og en nyere på
66(132)/11(22) kV. Her er det i dag satt av plass til en ny transformator for 132 kV og tilhørende
koblingsanlegg, se Figur 3-11. I en periode vil det i fremtiden være både 132 kV transformering
og 66 kV transformering i Glabak. Det er satt av plass til en midlertidig transformator for dette
formålet.
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Figur 3-11 Glabak transformatorstasjon, avsatt areal til fremtidig utvidelse av stasjonen.

For Stengelsrud transformatorstasjon vil det være nødvendig å vurdere behov for forsterkning
av dagens innstrekkstativ. For alternativ N-5 vil det være behov for å vinkle innstrekkstativet
noe sørover.

3.4

Systemløsning
I Buskerud var det behovet for overføring av kraft fra produksjonsanleggene som styrte valg
av spenningsnivå på regionalnettet. For Kongsberg ble det bygget 66 kV. I henhold til
gjeldende retningslinjer og nettmelding av 2012 [4] skal alt regionalnett standardiseres på 132
kV spenningsnivå. Linja som omsøkes bygges derfor med 132 kV materiell, men vil i en
overgangsperiode driftes på 66 kV. Behov for å drifte ledningen på 132 kV er beskrevet i
kapittel 3.1.
Tverrsnittet på linja som omsøkes er i samsvar med oppgraderingen linja Flesaker –
Bevergrenda fra 2010. Denne linja ble bygget med FeAl 240. Kabeltverrsnitt er valgt for å
oppnå tilsvarende overføringskapasitet som den planlagte linja.
Eksisterende 66 kV linje mellom Bevergrenda og Glabak transformatorstasjon saneres som
følge av omsøkt tiltak. Plan for sanering og innvirkning på forsyningssikkerheten er beskrevet
i kapittel 3.2.6.
Omsøkt tiltak vil, som beskrevet i kapittel 3.1, bedre forsyningssikkerheten inn mot Kongsberg.
Denne er per i dag ikke på et akseptabelt nivå.
Det planlagte tiltaket tar høyde for forventet fremtidig forbruk. I kraftsystemutredningen er det
foretatt en lastflytanalyse som viser at det i flere år fremover vil være tilstrekkelig å drifte den
nye linja på 66 kV forutsatt at det bygges en ny linje med større tverrsnitt. Det vil for øvrig være
behov for en oppgradering til 132 kV frem i tid, men tidspunktet er fortsatt noe usikkert og vil
avhenge av utviklingen av forbruket i området.
Strekningen mellom Flesaker og Bevergrenda er i dag bygget med gittermaster forberedt for
dobbeltledning. Dersom det ved oppgradering til 132 kV kommer en ledning nummer to er
tilknytningen videre avhengig av hvilket av de omsøkte alternativene som blir realisert.
Følgende muligheter er vurdert:


Alternativ N-1: Linje fra Flesaker går direkte til Glabak fra Bevergrenda.
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3.5

Alternativ N-5: Linje fra Flesaker går til Stengelsrud transformatorstasjon fra
Bevergrenda via ledig kurs på mastene som omsøkes i denne konsesjonssøknaden

Sikkerhet og beredskap
Tiltakshaver eier alt regionalnett i området og har etablert beredskap for drift og vedlikehold.
Omsøkte tiltak blir en del av denne beredskapsplanen.
Omsøkt ledning er tenkt i samme trasé eller i nærhet til eksisterende kraftledning, og
tiltakshaver har god kjennskap til områdets geografi, topografi og værforhold.
Som nevnt i kapittel 3.2.6 vil det være behov for seksjonsvis omlegging av linja over to
sommersesonger for å redusere risikoen ved at Kongsberg kun har en forsyningsvei når
eksisterende linje er sanert og ny linje bygges.
Forsyningssikkerheten i området vil bedres ved en realisering av omsøkt tiltak, som omtalt i
kapittel 3.1.

3.6

Sikkerhet mot flom og skred
Ny 66(132) kV ledning etableres helt eller delvis i dagens trasé for 66 kV ledning Bevergrenda
– Glabak transformatorstasjon.
Tiltakshaver er ikke kjent med at denne delen av traséen er utsatt for skred. I følge
aktsomhetskart for snø- og steinskred hos NGI er det heller ikke registrert noen skredfare i
området.
Hele området langs Numedalslågen er registrert som et aktsomhetsområde for flom ifølge kart
fra GeoNorge. Omsøkte tiltak gir ikke noen økt risiko sammenlignet med dagens situasjon.
Mastefundamentene vil eventuelt tilpasses flomrisikoen i prosjekteringsfasen.
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4

Økonomisk beskrivelse av anlegget
Dette kapittelet er en sammenstilling av de økonomiske vurderingene gjort i nettutredningene
i Vedlegg 3 og Vedlegg 4.

4.1

Investeringskostnader
Tabell 4-1 viser investeringskostnadene for de omsøkte alternativene. N-1 vil ha lavest
investeringskostnad. Alternativ N-5 har en beregnet investeringskostnad ca. 1,4 MNOK over
alternativ N-1.
Tabell 4-1 - Sammenligning av investeringskostnader

N‐1 ‐ Dagens trasé
[MNOK]**
Entreprisekostnader
Byggherrekostnader*
Prosjektering
Investeringskostnad

N‐5 – Numedalsveien
[MNOK]**
24,4
4,9
2,4
31,7

24,6
6
2,5
33,1

*Prosjektdrift og erverv av grunn
**eks. MVA
Investeringskostnadene er nærmere beskrevet i nettutredningen, se Vedlegg 3 og Vedlegg 4.

4.2

Nettap
Nettapene vil reduseres med 70% ved full belastning og bytte av eksisterende FeAl 70 linje
med FeAl 240 og fortsatt drift på 66 kV. Tapene vil reduseres ytterligere når spenningen øker
til 132 kV.
Reduserte nettap er uavhengig av alternativ.

4.3

Avbruddskostnader
Når forbindelse mellom Flesaker og Skollenborg (sør for Glabak transformatorstasjon) er
forsterket er det tosidig innmating på 132 kV til Kongsberg by. Hyppighet av feil vil gå ned da
et nytt nett har færre feil enn et eldre nett. Dette er nærmere omtalt i nettutredningen i Vedlegg
3.
Sannsynlighet for avbrudd er lik for begge alternativene og er derfor ikke vurdert nærmere.
Det er ikke lagt til grunn endring av avbruddskostnader.

4.4

Estimat av endrede flaskehalskostnader
Tiltakene som er beskrevet vil medføre at Kongsberg på sikt vil opprettholde tosidig forsyning
på 132kV og det forventes ikke at det vil bli fare for at det skal oppstå flaskehalskostnader i
det aktuelle området.

4.5

Drift og vedlikeholdskostnader
I Vedlegg 3 og Vedlegg 4 er nåverdiberegninger av drift og vedlikeholdskostnader gitt. Årlige
drift og vedlikeholdskostnader er basert på erfaring satt til 2% av investert beløp for luftledning,
1% for kabel og 1,5 % der det er blandingsnett.
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4.6

Levetidskostnader
Det er gjort en vurdering av levetidskostnad for de ulike alternativene. Levetidskostnadene vil
innbefatte
Entreprisekostnader,
Byggherrekostnader,
Prosjektering,
Drift
og
vedlikeholdskostnader og nettap.
Usikkerheten til tallene er vurdert til +/- 20% dersom investeringen hadde vært gjort i dag.
Usikkerheten er stor så tidlig i prosjektet. Det skyldes blant annet:


Usikkerhet knyttet til grunnforhold



Usikkerhet i forhold til råvarepriser spesielt stål- og aluminiumsprisene har variert stort
de siste årene



Usikkerhet i forhold variasjoner i valuta



Prisstigning frem til byggestart og prisstigning i anleggsperioden

I Figur 4‐1 er det vist en oversikt over alle alternativene som er vurdert for tiltaket. Kostnadene
varierer fra 39 MNOK til 60 MNOK. En oppgradering av dagens trasé, alternativ N‐1, kommer best ut
samfunnsøkonomisk. Den er teknisk gjennomførbar og gir minst visuelle endringer.

Figur 4-1 – Levetidskostnader[MNOK]
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5

Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn

5.1

Arealbruk
Tabellen under viser båndlagt areal for de to nye alternativene. Dagens linjer båndlegger et
areal på ca. 147 daa. Båndlagt belte for linje og kabel er hhv. 32 m og 5 m.
Hele dagens ledning fra Bevergrenda via Stengelsrud til Glabak transformatorstasjon saneres,
ca. 6 km.
For alternativ N-5 saneres ledningen mellom A1 og A6 uten at det etableres ny linje i samme
trasé, og det frigjør ca. 1 km av dagens trasé.
Tabell 5-1 Båndlagt areal for de ulike alternativene

Ny 66 (132) kV ledning
Alternativ N-1

Alternativ N-5

Båndlagt belte dagens trase

147 daa

147 daa

Økt båndlagt areal eksisterende trasé

20 daa

13 daa

Båndlagt areal i ny trasé

-

72 daa

Båndlagt areal som frigis ved sanering av
eksisterende 66 kV linje

-

-80 daa*

Totalt båndlagt areal ny ledning

167 daa

152 daa

* redusert byggeforbudsbelte mellom A1 og A2 samt sanert linje mellom punkt A1 og A6

5.1.1

Forholdet til offentlige og private planer
Strekningen inn mot Glabak transformatorstasjon i eksisterende trasé er registrert som
fremtidig grønnstruktur på Kongsberg kommunes arealplan [5]. Alternativ N-5 går over et
eksisterende vannreservoar sør for punkt A12. Kommunen har planer om å utvide det
eksisterende anlegget [6].
Øvrige deler av strekningen i begge traséalternativene går gjennom eksisterende
boligbebyggelse og grønnstruktur uten at det er registrert noen fremtidige planer.
På strekningen A6 til A7 er det planlagt en fremtidig utbygging i kombinasjon med turområdet.

5.1.2

Arealtyper og bruken av området
Traséen er planlagt gjennom områder som domineres av fulldyrka jord, skog, ferskvann og
bebyggelse. Kartet på figuren under viser fordelingen av de ulike arealtypene.
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Figur 5-1 Fordeling av arealtyper. Oransje=fulldyrka jord, Gul=overflatedyrka jord/innmarksbeite,
Grønn=skog, blå=ferskvann, rosa=bebyggelse

Felles for begge traséalternativene er at de planlegges helt eller delvis langs eksisterende 66
kV trasé. Arealbruken vil derfor ikke påvirkes nevneverdig i driftsfasen.
Alternativ N-5 vil mellom Stengselsrud transformatorstasjon (A2) og punkt A6 følge ny trasé.
Denne strekningen er nær Numedalsveien og Numedalslågen. Deler av strekket er ved
eksisterende vannreservoar ved Bikjen.
Traséen krever tre og to kryssinger av Numedalslågen for henholdsvis alternativ N-1 og N-5.
Det vil bli behov for midlertidige riggområder i anleggsfasen, og gravemaskin vil benyttes langs
traséen i anleggsperioden.
Sanering av eksisterende linje medfører fjerning av gamle mastepunkter og tilbakeføring av
terrenget.
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5.2

Bebyggelse og bomiljø
Kraftledningen vil gå nær bebyggelsen langs nesten hele traséen. Siden den går i
eksisterende trasé helt eller delvis langs hele strekningen vil den visuelle virkningen fra
kraftledningen være begrenset. De nye mastene vil være høyere og kan derfor bli noe mer
synlig for omgivelsen enn dagens master. Imidlertid vil det bli færre mastepunkter noe som vil
forbedre nærmiljøet i forhold til dagens linje.
For alternativ N-5 vil det være ny bebyggelse som kan oppleve visuelle virkninger av den nye
kraftlinja ut av Stengelsrud transformatorstasjon. Dette gjelder:


Bebyggelse ved Røråsplassen



Bebyggelse ved Gomsrud



Bebyggelse øst for punkt A6

Magnetfelt og støy i forhold til bebyggelse og bomiljø er nærmere beskrevet i kapittel 5.3 og
5.4.
Vedlegg 12 viser en oversikt over arealbruk, antall eiendommer berørt og antall hus innenfor
100 m fra linja. Tabellen under oppsummerer funnene. Alternativ N-1 vil ikke ha innvirkning på
noen ny bebyggelse.
For alternativ N-5 vil 17 nye hus som tidligere ikke er berørt av kraftlinjer komme nærmere enn
100 m. Samtidig vil 23 hus mellom A1 og A6 som i dag er innenfor 100 m ikke lenger være
innenfor 100 m fra kraftledningen.
Tabell 5-2 Hus innenfor 100 m fra kraftlinje

Alternativ

Antall hus innenfor 100 m fra
ny 66(132 kV) linje

Antall nye hus innenfor 100
m fra ny 66(132 kV) linje

N-1

132

0

N-5

126

17
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5.3

Elektromagnetiske felt og helse
En strømførende leder vil gi et magnetfelt innenfor en viss avstand fra leder. Utstrekningen av
dette feltet er gitt av type mast, strøm i ledningen og intern avstand mellom lederne. Feltet
avtar med økende avstand fra strømførende leder. Det er utført beregning av magnetfelter fra
omsøkt mastetype og andre vurderte løsninger, se Vedlegg 7. Vedlegget beskriver
myndighetskrav og nasjonale anbefalinger. Statens stråleverns anbefaler en
utredningsgrense for magnetfelt som er 0,4 µT som et gjennomsnitt over året. Dersom det
årsgjennomsnittlige magnetfeltet overskrider dette, skal tiltak vurderes, ikke nødvendigvis
gjennomføres.
Det er ikke dokumentert noen negative akutte helseeffekter ved kortvarig eksponering for
høyspentanlegg så lenge verdiene er lavere enn 200 mikrotesla (µT). Dette gjelder for voksne
og barn. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier i nærheten av denne grenseverdien.
Magnetfelt fra omsøkt ledning er vist i Figur 5-2 og Figur 5-3. For alternativ N-1 er det i vedlegg
3 beskrevet at 14 bygninger kan få magnetfelt over utredningsgrensen. Byggene dette gjelder
er 3 bygg ved pkt A5, et bygg ved pkt A6, 10 hus ved pkt A8. Disse har forøvrig magnetfelt
over utredningsgrensen også med dagens 66 kV linje så ingen nye hus vil få magnetfelt som
overskrider utredningsgrensen. Ved overgang til 132kV vil antall hus som er berørt gå ned.
I alternativ N-5 vil ingen nye hus vil få magnetfelt som overskrider utredningsgrensen for
magnetfelt. Mellom A1 og A6 vil 3 bygninger ved pkt A5 som i dag har årsgjennomsnittlig
magnetfelt over 0,4 µT ikke lenger eksponeres for magnetfelt over utredningsgrensen.
For tiltaket som er berørt av denne søknaden, så mener tiltakshaver at eneste aktuelle tiltak
for å redusere omfanget av magnetisk felt å realisere alternativ N-5. Kabling utover det som
er omsøkt vurderes til å ikke være samfunnsøkonomisk rasjonelt.

Figur 5-2 Magnetfelt for gittermast med enkeltledning. Utredningsgrensen fra Statens strålevern
overskrides nærmere enn 17 m fra sentrum på kraftledningen
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Figur 5-3 Resulterende magnetfelt for gittermast med dobbeltledning. Utredningsgrensen til Statens
strålevern overskrides nærmere enn 24 m fra senter.

5.4

Støy
Det er tre forhold som kan gi hørbar støy fra ledningen i driftsfasen:


Koronastøy/ledningskorona



Isolatorkorona/glimtutladninger



Kontaktstøy/gnistutladninger

På bakgrunn av vurderingene under er det ikke avdekket noe behov for avbøtende tiltak.
Koronastøy/ ledningskorona
Dette skyldes partielle utladninger ved lederoverflaten. Støyen fra utladningene, koronastøy,
oppleves som knitring særlig i fuktig vær. Korona er mer fremtredende ved økt spenning fra
132 kV og oppover. Lite linetverrsnitt i forhold til strøm vil forsterke koronastøyen. For den
meldte 132 kV ledningen vil det sannsynligvis planlegges for et tverrsnitt med høy termisk
belastning i forhold til forventet gjennomsnittlig belastning. Det vil da ikke bli hørbar støy fra
ledningen med den planlagte effekten..
Isolatorkorona/ glimtutladninger
Dette er partielle utladninger fra isolatoroverflate eller mellom isolator og innstøping av pigg,
bolt eller kappe. Det vil for den meldte 132 kV ledningen bli benyttet nye moderne isolatorer
og faren for isolatorkorona anses å være minimal.
Kontaktstøy/ gnistutladninger
Dette oppstår først og fremst pga. løse og dårlige forbindelser, samt mangelfull jording.
Eksempler på dette kan være løse klemmer eller skålisolatorer som ikke har god kontakt
mellom de enkelte leddene. Støyen skyldes korte utladninger mellom elektrodene. Faren for
kontaktstøy fra en ny ledning anses som liten. Ved regelmessig vedlikehold av ledningen vil
faren for kontaktstøy være liten også når ledningen blir eldre.
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5.5

Infrastruktur
All transport i forbindelse med anlegget vil så langt som mulig bli lagt til eksisterende veinett.
Midlertidige anleggsveier vil bli angitt på kart som en del av MTA planen etter at entreprenør
er valgt og det faktiske behovet er kartlagt i samarbeid med valgte entreprenør. Det vil bli
vurdert bruk av helikopter hvis eksisterende veinett ikke kan benyttes. Evt. helikopterbruk vil
bli beskrevet i MTA plan,

5.6

Friluftsliv og rekreasjon
Kraftledningen vil gå i eksisterende trasé helt eller delvis og vil med dette ikke ha noen økt
negativ virkning på friluftslivet i området etter at den er ferdigstilt.
Den norske turistforening har ikke registrert noen turstier, løyper eller turisthytter i område som
berøres av ledningstraséene. I anleggsperioden vil det bli satt opp skilting. I kortere perioder
( noen dager) vil anleggsarbeidene kunne gi begrensninger for bruk av turstiene, tiltakshaver
har til hensikt å legge til rette for at turstier og rekreasjonsområdet kan benyttes også i
anleggsperioden.
Det er gjort et søk i naturbase og norgeskart etter friluftslivsområder. Det er ikke registrert
statlige sikrede friluftsområder innenfor tiltaksområdet, eller funnet noen tur- eller friluftsruter.
Tiltakshaver er kjent med at omfang av friluftsliv i alternativ N-5 er svært begrenset. Det er i
hovedsak området rundt «Flyplassen», punkt A6 – A7, som blir brukt som turterreng. Dette
området er i dag allerede berørt av den eksisterende kraftlinja, og ny linje er planlagt i samme
trasé i begge traséalternativene. Under drift vil ikke den nye linja tilføre området noe nytt
kraftlinjeelement. Under anleggsfasen vil det være nødvendig å planlegge anleggsarbeidene
for å minimere konsekvensen for den eksisterende friluftsaktiviteten. De konsekvensene som
forventes å oppstå i anleggsfasen er støy fra anleggsarbeidene og anleggstrafikk
(gravemaskiner, terrengkjøretøy og muligens helikopter) ifm arbeidene i terreng. Tiltakshavers
forslag til avbøtende tiltak er beskrevet i kapittel 6. Disse vil bli detaljert en MTA-plan.

5.7

Landskap og kulturminner
Tiltaksområdet ligger i landskapsregion «Nedre dalbygder på Østlandet». Denne
landskapsregionen er blant landets mest barskogdominerte. Det er bolighus og
gårdsbebyggelse som preger landskapet. Regionen preges av daler og store, regulerte elver.
Omsøkt tiltak vil ikke utgjøre et nytt kraftlinjeelement. Eksisterende linje saneres og ny linje
bygges i helt eller delvis samme trasé. Det er kun for alternativ N-5 linja etableres utenom
eksisterende trasé på en del av strekningen.
66(132) kV ledning vil bygges med færre mastepunkt som dagens linje. Tiltaket vil med dette
begrense visuell virkning på landskapet dersom antall mastepunkt reduseres.
Det er utarbeidet visualiseringer av den nye 66(132) kV linja på utvalgte steder. Figur 5-4 viser
boligfeltet i Skavanger, hvor to av mastene er synlige.
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Figur 5-4 Visualisering av ny linje forbi boligfelt i Skavanger

Figur 5-5 viser begynnelsen av boligfeltet sør for Numedalsveien 175. Det er laget
visualisering av to master og linje nordover mot Stengelsrud over vannreservoar.

Figur 5-5 Visualisering av nye master sett fra Numedalsveien 175

Figur 5-6 viser visualisering ved Bevergrenda og kryssing av Numedalslågen fra punkt A5. Det
øverste bildet viser dagens mast og linjer. Dette punktet er vurdert som det stedet der omsøkt
ledning vil gi størst visuelle konsekvenser. Et avbøtende tiltak for dette området er å gi
konsesjon til alternativ trase evt. kan det vurderes å flytte mastepunktet på til det stedet der
bildet er tatt.
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Figur 5-6 Visualisering av ny mast ved Bevergrenda sett fra punkt A5. Eksisterende situasjon er vist på
øverste bilde.

Områder for visualisering ble valgt på bakgrunn av befaring av traséen. Flere steder langs
traséen ble vurdert, men det ble konkludert med at ledningen vil bli lite synlig for bebyggelsen
flere steder.
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Det er gjort et søk på Naturbase.no etter registrerte kulturminner. Det er gjort to funn som ikke
direkte berøres av ledningen, men er ca. 50 m fra ledningen. De to funnene er vist i Figur 5-7
og Figur 5-8. Funnene er langs eksisterende trasé. Det vil ikke bli plassert nye mastepunkt
eller foregå anleggstrafikk i disse områdene. Den nye 66(132) kV ledningen vurderes derfor
ikke å få konsekvenser for kjente kulturminner. Prosedyrer og tiltak for å bevare lokalitetene
under anleggsarbeidene beskrives eventuelt i MTA-planen.
Det er funnet et automatisk fredet arkeologisk minne sørøst for A6, lokalitetID 112939. Dette
er registrert som et bosetning-aktivitetsområde. Dette kulturminnet vil heller ikke komme i
direkte konflikt med de planlagte anleggsanleggsarbeidene, men Tiltakshaver ser det som
naturlig å merke kulturminnet midlertidig for å sikre at kulturminnet bevares igjennom
anleggsarbeidene.

Figur 5-7 Kulturminne sørøst for punkt A6 (kilde: naturbase.no)

Det er funnet et ikke fredet arkeologisk minne ved kryssing av Numedalslågen nord for Glabak
transformatorstasjon, lokalitetID 139585. Funnet er registrert som et veianlegg. Dette funnet
vil heller ikke komme i direkte konflikt med de planlagte anleggsanleggsarbeidene,men
Tiltakshaver ser det som naturlig å merke funnet midlertidig for å sikre at det ikke bevares
igjennom anleggsarbeidene.
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Figur 5-8 Kulturminne nord for punkt Glabak transformatorstasjon (kilde: naturbase.no)

5.8

Naturmangfold
Det er fortatt et søk på naturbase.no og artsbanken.no etter naturtyper og arter som skal
hensyntas. Søkene er begrenset til tiltaksområdet.

5.8.1

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Langs hele Numedalslågen er det registrert funn av Elvemusling. Elvemusling er en truet og
rødlistet art som er kategorisert som sårbar.
Elvemusling finnes i elver og bekker i lavlandet over det meste av Norge, men antall lokaliteter
har gått ned med mer enn 30 % etter 1900 og de fleste bestandene sør for Dovre har
reproduktive problemer. Også på verdensbasis regnes arten som betydelig truet. Norge har
en stor del av den europeiske bestanden (anslagsvis over halvparten).
Siden det etableres kryssing via luftledning er det er ikke vurdert at tiltaket vil ha en
konsekvens for elvemuslingen i driftsfasen. Under anleggsfasen er det viktig at det ikke renner
ut finmasser i elva som kan skade elvemuslingene. En eventuell etablering av elvekryssing
via kabel ville sannsynligvis gitt vesentlig større konsekvenser da anleggsarbeider i elva ville
være nødvendig.
Prosedyrer og tiltak for å hindre forurensing og avrenning av finmasser til elven under
anleggsarbeidene tas inn i MTA-planen for å beskytte mot anleggs- og transportskader.

5.8.2

Naturtyper og vegetasjon
Kapittel beskriver naturtyper og vegetasjon kartlagt i området. Vegetasjon har ikke
forvaltningsinteresse, men det nevnes å synliggjøre konsekvensene av tiltaket.
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Figur 5‐9 viser fordelingen av treslagene i området, ingen av disse er vurdert å ha forvaltningsinteresse.
Tiltaket berører i hovedsak barskog.

Figur 5-9 Treslag. Grønn=barskog, lys grønn=lauvskog (kilde: naturbase.no)
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Ved «Flyplassen», vest for A13, er det registrert en skogsdam som er kategorisert som en
svært viktig naturtype. Lokalisering er vist på Figur 5-10. Dammen er ca. 20 m fra senter av
linja på det nærmeste. I dammen er det registrert funn av liten salamander. Denne er registrert
som en rødlistet art og arbeid nær skogsdammen vil bli utført varsomt i anleggsfasen. Utover
funnet av skogsdam er ikke tiltakshaver kjent med at det finnes andre naturtyper med
forvatningsinteresse.
Prosedyrer og tiltak for å hindre forurensing og avrenning av finmasser til skogsdammen under
anleggsarbeidene tas inn i MTA-planen for å beskytte mot anleggs- og transportskader.

Figur 5-10 Svært viktig naturtype (rød markering) (kilde: naturbase.no)

Alternativ N-5 og området over «Flyplassen» og langs med Numedalslågen er områder med
høy og svært høy bonitet, Figur 5-11. Linja vil beslaglegge et ryddebelte på 32 m, og med
dette hindre fremtidig vekst innenfor dette beltet.
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Figur 5-11 Område med høy og særs høy skogbonitet, grønn og mørk grønn (kilde: naturbase.no)

5.8.3

Verneområder
Det omsøkte tiltaket berører ingen verneområder ifølge naturbase.no.

5.9

Andre naturressurser
Alternativ N-5 vil i deler av strekket, sør for punkt A12, gå over et eksisterende vannreservoar.
Linjetraséen krever et byggeforbudsbelte på 32 m og traséen må planlegges mot en eventuell
utvidelse av vannreservoaret.
Deler av strekningen berører dyrkbar jord flere steder, se Figur 5-1. Kraftledninger vil som
regel kun i mindre grad påvirke utnyttelsen av dyrket jord. Der dyrkbar jord påvirkes kan
mastepunkter og linjestrekk medføre driftsmessige ulemper på kort eller lengre sikt. Negativt
omfang er som regel knyttet til fysisk beslag av jordressurser, men også barrieredannelse og
fragmentering av ressurser, som kan gi driftsulemper for jordbruker. Der linja går gjennom
dyrkbar jord planlegges det å benytte eksisterende mastepunkt. Eventuelle nye mastepunkt
tilstrebes å plasseres i utkant av dyrka mark.
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5.10

Samfunnsinteresser
Tiltaket vil ha behov for varer og tjenester i anleggsfasen, deriblant anleggsarbeid, innkjøp av
komponenter og materiell og transport av materiell. En del av arbeidet kan forventes å utføres
av lokale selskaper og vil skape lokal sysselsetting. Etter at anlegget er idriftsatt vil det øke
forsyningssikkerheten i Kongsberg, som beskrevet i kapittel 3.1. Dette vil også styrke
muligheten for videreutvikling av Kongsberg by som en teknologiby og gi rom for økt industriell
virksomhet og befolkningsøkning.

5.11

Luftfart og kommunikasjonssystemer
Tiltakshaver er ikke kjent med noe sensitivt kommunikasjons-, navigasjons- eller radaranlegg
som kan påvirkes på noen måte av det omsøkte tiltaket.
Luftledning vil merkes i henhold til gjeldende retningslinjer, samt registreres i Nasjonalt register
for luftfartshindre.

5.12

Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet
I normal drift er det ingen utslipp fra det omsøkte anlegget.
Støy og elektromagnetiske felt er beskrevet i kapittel 5.3 og 5.4.
Dersom tiltakshaver blir pålagt dette vil det før anleggsfasen utarbeides en miljø-, transportog anleggsplan (MTA-plan). Denne vil beskrive tiltak mot uønskede utslipp og forurensning
under byggingen av anlegget.

6

Avbøtende tiltak og forbedrende tiltak
De omsøkte traséene er planlagt med tanke på å oppnå gunstige tekniske løsninger som tar
hensyn til samfunn og miljø.
Følgende tiltak er planlagt:








Benytte eksisterende mastepunkt for å unngå konflikt med kulturminner og viktige
naturtyper
Flytting av mastepunkt for å optimalisere fremtidig bruk av grunn for grunneiere
der det lar seg gjøre.
Benytte eksisterende veinett i størst mulig grad
Unngå permanente anleggsveier
Naturlig revegetering av riggplasser og sanerte mastepunkt
Tidspunkt for anleggsarbeid. Ombyggingen planlegges i perioder med lite last
(sommerstid), og med seksjonsvis omlegging for å ivareta forsyningssikkerheten
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7

Offentlige og private tiltak
For alternativ N-5 må det søkes Statens vegvesen om tillatelse til kryssing av fv40 med
66(132) kV linje langs ny trasé.
Planlagte kryssinger med veier og jernbane langs eksisterende linjetrasé vil koordineres med
Statens vegvesen, Kongsberg kommune og Bane NOR. Nye master vil være like høye eller
høyere enn dagens master, og ingen kryssinger vil gå lavere enn dagens 66 kV linje. Under
bygging vil det kunne bli behov for å stenge veier og jernbane. Det planlegges for å holde dette
til et minimum og tidspunkt vil avklares med infrastruktureiere.

8

Innvirkning på private interesser
Tiltakshaver vil forsøke å inngå avtale med grunneiere, og søker iht. kapittel 1.2.2 og 1.2.3
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse dersom minnelige avtaler ikke lar seg gjennomføre.
Dette gjelder også adkomst i byggefasen.

9

Vurderte, men ikke omsøkte, alternativ
Det er vurdert løsninger med hensyn til trasévalg og bygging av kabel eller linje. Vurderte, men
ikke omsøkte alternativer, er kort beskrevet nedenfor og vist i Figur 9-1. Det er utarbeidet en
nettutredning som går mer i detalj for hvert alternativ, Vedlegg 3 og Vedlegg 4. Det er valgt å
ikke gå videre med disse alternativene på bakgrunn av den økonomiske vurderingen i kapittel
4.
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Figur 9-1 Alternative traséer som ikke omsøkes, hentet fra Vedlegg 2

9.1

N-2 - Flyplassen
Alternativ N-2 vil følge samme trasé som N-1 frem til «Flyplassen» (A6). Herfra vil det kables
langs sti over den nedlagte flyplassen. Fra punkt A13 vil det kables under dagens trasé.
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Mellom punkt A8 og A9 planlegges det en gangbru som vil benyttes for å krysse elva med
kabelen. Fra A9 følger traséen stien som går langs elva ned til Glabak transformatorstasjon.
Alternativet medfører grunnerverv fra 13 eiendommer som ikke er berørt av ledningen i dag.
Alternativet omsøkes ikke da det er 13 MNOK dyrere enn det rimeligste alternativet N-1 og det
er ikke vurdert å ha noen fordeler som argumenterer for denne økte levetidskostanden.

9.2

N-3 - Jernbanen
Alternativ N-3 vil være likt som N-1 frem til punkt (A5). Herfra vil det kables langs jernbanen
ved Skinnesløkka. Jernbanetrasé går på østsiden av elva nedover på oversiden av Fv. 88.
Fra punkt A9 går kabelen videre som alternativ N-2.
Avtale med Bane NOR angående parallellføring er nødvendig, noe som er meget usikkert
blant annet på grunn av jordingsforhold.
Tiltakshaver har vært i kontakt med Bane NOR vedrørende nærføring og fått følgende
tilbakemelding:
«For kryssing med kabler normalt på jernbane gjelder den generelle regelen om kabelfritt profil
på 0,9 m. For høyspenningskabler parallelt med jernbanen, nærmere enn 20 meter, vil det
måtte gjøres nærmere vurderinger av gjensidig påvirkning og jording.»
Alternativet medfører grunnerverv fra 12 eiendommer som ikke er berørt i dag.
Alternativet omsøkes ikke da det er 21 MNOK dyrere enn det rimeligste alternativet N-1. Det
er ikke vurdert å ha noen fordeler som argumenterer for denne økte levetidskostanden.
Forholdet til Bane NOR gjør også alternativet usikkert.

9.3

N-4 - Østlig linje
N-4 vil være likt som N-1 frem til punkt (A1) ved Bevergrenda. Fra (A1) vil ledningen gå sørøstover og dreies sørover i naturlig søkk i terrenget. Ved Lia (A4) plasseres endemast. Fra
punkt (A4) kables det opp sti til Henglseveien. Kabel graves videre ned i veien, som er
kommunalt eid. Rett nord for Bevergrendveien 24 vil kabel traséen skilles fra veien, krysse
jernbanen og gå videre i sti langs Lågen. Mellom punkt (A9) og inn til Glabak
transformatorstasjon går traséen likt som i N-2.
I område rundt punkt A4 vil kabelen gå gjennom et område som er regulert til «turdrag».
Kabelendemast plasseres i utkant av dette området, ca. ved punkt A4. Fra punkt A4 vil
ledningen gå gjennom LNRF-område nordover mot Stengelsrud.
Avtale med Kongsberg kommune angående bruk av vei er nødvendig. Det er også nødvendig
med taksering av skog for denne traséen. Tiltaket medfører også én kryssing av jernbanen.
Alternativet medfører grunnerverv fra 21 eiendommer som ikke er berørt i dag.
Alternativet omsøkes ikke da det er 16 MNOK dyrere enn det rimeligste alternativet N-1. Det
er ikke vurdert å ha noen fordeler som argumenterer for denne økte levetidskostanden. Det er
sannsynlig at alternativet vil komme i konflikt med utbygging vest for et regulert område,
kampestad Vest. Forholdet til kommunen, ny trasé i LNRF-området og kryssing av jernbane
gjør også alternativet usikkert.

9.4

N-6 - Nordlig kryssing
N-6 vil følge samme trasé som N-1 frem til A13. Fra A13 vil alternativet krysse over Lågen til
punkt A9. Fra A-9 vil traséen gå langs gangvei ned til Glabak transformatorstasjon tilsvarende
alternativ
N-2.
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Alternativet omsøkes ikke da det er 7,0 MNOK dyrere enn det rimeligste alternativet N-1. Det
er ikke vurdert å ha noen fordeler som argumenterer for denne økte levetidskostanden.

9.5

Mastealternativ
Utover omsøkte stålmastledning er H-mast i tre eller kompositt og rørmaster i kompositt
vurdert. Figur av master som er vurdert, men ikke omsøkes, er vist i Vedlegg 5.
Det bygges stort sett gittermaster i stål i området (eks. i Figur 3-2), og det vil være en visuell
fordel om mastetypen som brukes holdes lik for et enhetlig visuelt inntrykk fra kraftledninger i
området.
Stålmaster er valgt fremfor tremaster da disse erfaringsmessig vil ha lenger levetid.
Tiltakshaver har begrenset driftserfaringene med kompositt. Tiltakshaver har god erfaring med
drift av stålmaster i sitt nett og standardisering vurderes som en fordel med tanke på
reservemateriell og kompetanse hos eget personell.
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