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Vestre korridor
Sauda transformatorstasjon, trinn 1

Miljø-, transport- og anleggsplan
Sauda transformatorstasjon, trinn 1 
MTA-kart

1 NVE godkjenning KNMILJØ-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN
Denne MTAen gjelder arbeid knyttet til 
ny Sauda transformatorstasjon, trinn 1.
MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. 
Alle som jobber på anlegget skal være kjent med 
planens innhold og krav til arbeid.
Ved uhell, utslipp eller annet avvik fra MTA 
skal Statnett varsles. 
Ved akutt forurensning: Ring 110

Tegnforklaring
Eiendomsgrense
Gjerde
Anleggsgjerde
Restriksjonsområde drikkevannskilde
Traktorvei
Riggområde
Massedeponi
Midlertidig ledning
Mulig anleggsvei

SEF MS IM 27/04/15

Kontaktinformasjon (Statnett)
Prosjektleder 
SHA-ansvarlig
KU
Miljørådgiver 
Miljøkontroller
Grunneierkontakt

Mob. 932 29 901
Mob. 952 02 113
Mob. 909 68 412
Mob. 990 26 688
Mob. 992 70 954
Mob. 404 06 305

Morten Snaperud
Aksel Nodeland
Eddie Salvesen
Kai Nybakk
Ivar Tangeraas 
Bjarte Skipevåg

Transport
- Transport av stein til deponiet øst for stasjonen skal bare foregå mellom kl. 07.00 
  og 19.00 mandag til fredag
- All transport skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene og ikke medføre 
  fare for ferdsel i området

Forurensningskontroll
- Entreprenøren skal utføre anleggsarbeid slik at forurensning av grunn eller vann unngås
- Søl/lekkasje skal samles opp umiddelbar og området rengjøres og Statnett varsles

Grunneiere / myndigheter
- Ved henvendelse fra grunneiere, myndigheter eller andre 
   skal Statnett kontaktes.

Sentrale krav i MTAen oppsummeres under. Se plandokumentet for en fullstendig liste. Beskyttelse av drikkevann
- Entreprenøren skal sørge for at anleggsarbeid ikke fører til 
  forurensning av vannkilden
- Ved lekkasje av olje/kjemikalier skal entreprenør 
  umiddelbart stoppe lekkasjen og varsle Statnett

Anleggsområde
- Anleggsaktiviteter skal kun foregå innenfor Statnetts eiendom

Avfall
- Alt avfall skal:
  • Lagres og håndteres på en forsvarlig måte
  • Fjernes fortløpende fra anleggsplassen etter at arbeid 
    i området avsluttes
  • Sorteres og leveres godkjent mottak
- Brenning og nedgraving av avfall er ikke tillatt
- Utslipp av kloakk og/eller spillvann er ikke tillatt
- Vasking av betongbiler er ikke tillatt på anleggsområdet 
  eller innenfor restriksjonssonene til drikkevannskilden

Traktorvei 
(turvei)

Deponi øst

Anleggsmaskiner og kjøretøy
- Entreprenøren skal sikre at maskiner og kjøretøy som benyttes ikke lekker olje 
  eller drivstoff 
- Anleggsmaskiner skal bruke biologisk nedbrytbare oljeprodukter
- Anleggsmaskiner skal være rengjort før de kommer til området

Drikkevanns-
kilde Sone 3

Sone 1

Sone 2


