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1. INNLEDNING 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 
Statnett fikk 1.11.2019 anleggskonsesjon til å bygge og drive Åsen transformatorstasjon. I 
konsesjonen inngår utvidelser av eksisterende stasjon samt tillatelse til å gjennomføre 
nødvendige endringer i vegnett, sti og parkeringsplass ved stasjonen. Anleggskonsesjonen 
ble gitt med vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) 
som skal godkjennes av NVE før arbeid igangsettes.  
Prosjektet har vært på pause i påvente av avklaringer mot lokal industri, men er nå startet 
opp igjen. Boliden Odda AS har besluttet å utvide produksjonen av sink på sin fabrikk i Odda. 
For å dekke det økte kraftforbruket som dette vil medføre, er det nødvendig å øke 
transformeringskapasiteten mellom transmisjonsnettet og distribusjonsnettet i området. Åsen 
stasjon er en eldre stasjon og Statnett benytter derfor muligheten til å modernisere stasjonen 
samtidig som vi øker kapasiteten.  
Åsen transformatorstasjon ligger like ved demningen for Ringedalsmagasinet, Ullensvang 
(tidligere Odda) kommune i Vestland fylke.  
Utvidelsen av Åsen transformatorstasjon medfører utbygging inn i ytterkanten av et område 
med spredt hyttebebyggelse. En hytte må løses inn og rives. Området er i dag preget av 
dagens stasjon, en rekke kraftledninger og Ringedalsdammen. Stasjonen vil bli bygget som 
en fullverdig stasjon med dobbeltbrytersystem og doble samleskinner, transformatorer og 
tilhørende sjakter, nytt kontrollhus med kontrollanlegg og lager/garasje.  
Eksisterende stasjonsanlegg ved Åsen skal rives senest ett år etter idriftsettelsen av ny 
transformatorstasjon. Det vil lages en egen miljø-, transport- og anleggsplan for rivearbeidet. 

 
Figur 1: Oversiktskart 
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1.2 Bakgrunn og innholdet i planen 
Tiltakene i denne MTA-planen ble meddelt anleggskonsesjon den 01.11.2019 (NVE 
201841785-54). Konsesjonsvedtaket baserer seg på konsesjonssøknad Åsen 
transformatorstasjon fra november 2018, og tilleggssøknad fra juni 2019.  

 
Kopi av konsesjonssøknader og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Statnetts 
hjemmesider www.statnett.no.  

1.3 Formål med MTA-planen 
MTA-planen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet.  
Innholdet i MTA-planen baserer på seg på NVE sine retningslinjer for MTA-planer (NVE, 
2020). I tillegg er konkrete vilkår fra anleggskonsesjon og notatet "Bakgrunn for vedtak" lagt 
til grunn for MTA-planen. 
 

2. ANLEGGET, KONSESJONÆREN OG ORGANISERING 

2.1 Om anlegget og organisering 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 1. 
 
Tabell 1 Opplysninger om konsesjonæren og organisering av bygging  

Navn på konsesjonen: Åsen transformatorstasjon 

Kommune(r): Ullensvang 

Fylke(r): Vestland 

  

NVE ref.: 201841785-54 

  

Konsesjonær: Navn: Statnett SF Tlf. 23 90 30 00 

Prosjektleder: Knut Jarleif Jenssen Tlf. 413 53 075 

Organisasjonsnummer: 962986633 

Adresse: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 

Kontaktinformasjon 
byggefase: 

Byggeleder: Eivind Christian Sekse Tlf. 99 70 87 11 

Grunneierkontakt: Per Sølverud Tlf. 951 91 437 

Fagkompetanse miljø og landskap: Christina Hansen Tlf. 920 65 655 

Fagkompetanse skogrydding: Per Sølverud Tlf. 951 91 437 

 

2.2 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll 
knyttet til miljø og landskap. 

http://www.statnett.no/
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Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet 
med utbyggingsprosjekter. MTA-planen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. 
Statnett vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å 
bygge på området der det skal bygges. Grunneierkontakt skal være hovedkontakt mot 
naboer. 
Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av MTA-planen vil være 
offentlig tilgjengelig under en egen prosjektside på www.statnett.no.   

2.2.1 Implementering og oppfølging av MTA-planen 
Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at MTA-planen følges. MTA-planen inngår og 
følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene.  
Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp 
avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenøren har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

2.2.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Utarbeidelse av MTA-planen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i MTA-planen, skal Statnett 
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før saken 
sendes over til NVE for behandling. 
 

3. KONSESJONSVILKÅR 

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkår 
I anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkår. Disse er oppsummert i tabell 2. I tabellen er 
det vist til de kapittel senere i MTA-planen der temaet er utdypet. 
 
Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkår 

Vilkår Innhold i vilkåret Kommentar / avbøtende 
tiltak 

Relevant 
kap. / 
vedlegg i 
MTA-planen 

Koordinering. Mulig koordinering av anleggsarbeidet 
mellom Odda Energi og Statnett skal 
beskrives. 
 

• Hovedsakelig aktuelt for 
bruk av adkomstveien. 

6.1.1 

Fasadeutforming. Endelig fasade for kontrollbygget og 
lager/garasjebygget skal beskrives og 
vises på skisser. Bygget skal tilpasses 
lokale forhold, og det skal benyttes 
materiell og farger som gir bygget et 
dempet uttrykk. 

• Arkitekt i Sweco har gjort 
en vurdering av farger og 
fasademateriell.  

• Bygg med mørkgrå farge 
er vurdert til å best gli inn i 
et område med gråfjell og 
vegetasjon, særlig i 
regnvær og 
gråværsdager. 

6.2.8, og 
vedlegg 2 

Utforming og 
istandsetting 

Hvordan stasjonsområdet, vei, 
parkering og massedeponi skal 
utformes og istandsettes slik at de 
visuelle virkningene blir minst mulig. I 
dette inngår at Statnett skal så langt det 
lar seg gjøre skal opprettholde en 

• Anleggsarealer 
istandsettes etter 
prinsippene i Statnetts 
håndbok i 
terrengbehandling. 

• Eksisterende vegetasjon 
skal bevares der det er 

6.5 
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vegetasjonsskjerm rundt 
transformatorstasjonen. 
 

mulig, omkring 
stasjonsområdet. 

Varsling Det skal etableres et varslingssystem 
slik at hyttenaboer og andre berørte 
parter får informasjon i god tid i forkant 
av sprengningsarbeider. Dette skal 
beskrives i planen. 

• Alle berørte vil varsles 
med hvilke perioder det vil 
foregå sprengningsarbeid.  

• Det blir sirene ifm 
sprengningsarbeid.  

• Det blir også tilbud om 
SMS varsling i forkant av 
sprengning. 

6.6.6 

Transport Hvordan transport mellom Tyssedal og 
Åsen kan gjennomføres slik at 
ulempene for andre brukere reduseres. 
 

• Koordinering av transport 
mot andre brukere, 
spesielt i turistsesongen.  

• Trafikkdirigering i 
samarbeid med Trolltunga 
AS og Ullensvang 
kommune 

• Etablering av 4-5 nye 
møteplasser 
 

6.2.2 

Avrenning Hvordan avrenning fra massedeponi til 
vassdraget skal unngås. 

• Etablering av 
fordrøyningsanlegg; 
sedimentasjonsbasseng 
og permeabel duk, for 
vann ut fra 
anleggsområdet.  

• Siltgardin i Vetlavatnet 
under anleggsfasen må 
vurderes. 

 

6.7.2 

Friluftsliv  Hvordan Statnett skal sørge for at 
hytteeierne og brukerne av skiløypene 
har tilgang til disse i anleggsperioden. 
 

• Tursti / skiløype vil legges 
om ut fra ny parkering, 
tidlig i anleggsfasen.  

 

6.6.1 

Støv Støv fra anleggsarbeid og transport, og 
eventuelle behov for tiltak som hindrer 
støvspredning. 

• Vanning, salting og 
kosting vil bli benyttet for 
å dempe støvspredning. 

• I tillegg settes krav om 
støvsuging på 
knuseverket.  

   

6.6.5 

Rydding av skog Statnett skal så langt det lar seg gjøre 
opprettholde en vegetasjonsskjerm 
rundt transformatorstasjonen for å 
begrense den visuelle virkningen av 
denne. 

• Det er krav om et 
ryddebelte på 3 meter fra 
stasjonsgjerde til trær.  

• Øvrig vegetasjon vil bli 
forsøk bevart så godt som 
mulig.  

• Vegetasjon utenfor gjerdet 
som skal fjernes er i 
hovedsak deponiområder, 
riggplass, adkomstveier 
og areal ved ny 
parkeringsplass. 

6.2.6 

Opparbeidelse av 
parkeringsplass 

Statnett skal opparbeide en ny 
parkeringsplass ved 
transformatorstasjon på Åsen som 
erstatning for eksisterende 
parkeringsplass. 
 

• Ny plass blir etablert. 
• Eksisterende parkering og 

tilkomst vil benyttes inntil 
nye er etablert.  

6.2.9 og 
6.6.1 

Kulturminner Konsesjonæren skal avklare 
undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 før miljø-, 
transport- og anleggsplanen blir 
godkjent.  

• Hordaland 
fylkeskommune har ikke 
sett behov for å 
gjennomføre § 9 
registeringer i forbindelse 
med de planlagte 

5.2.2 
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arbeidene på Åsen 
transformatorstasjon. 

• Ringedalsdammen er et 
fredet kulturminne 

Opprydding og 
istandsetting 

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig 
opprydding og istandsetting av 
anleggsområdene, som skal være 
ferdig senest to år etter at anlegget eller 
deler av anlegget er satt i drift. 
 

• Opprydding og 
istandsetting skal være 
ferdig i løpet av 2026.  

6.4 

Riving av 
eksisterende 
anlegg 
 

Eksisterende stasjonsanlegg ved Åsen 
skal rives senest ett år etter 
idriftsettelsen av ny 
transformatorstasjon. 
Det skal lages en plan for rivingen av 
ledningene. Planen skal forelegges 
NVE før arbeidene igangsettes, og den 
skal inngå i miljø-, transport- og 
anleggsplanen. 
 

Den eksisterende stasjonen 
som tas ut av drift vil rives. De 
eksisterende 
ledningsstrekkene vil flyttes 
over til ny stasjon. Det 
innebærer at to nye master 
skal bygges og to master skal 
rives. Det skal lages en egen 
plan for rivearbeidet.  

Egen MTA-
plan for 
rivingen vil 
forelegges 
NVE senere. 

 
 

3.2 Milepæler i prosjektet  
I tabell 3 er det gitt en oversikt over milepæler i prosjektet og frister/bestemmelser i 
konsesjonen.   
 
Tabell 3 Oversikt over milepæler i prosjektet. 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet 01.11.2049 
 

Bygging 2023-2025 
Statnett har søkt om forlenget frist for 
ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse 
samt ekspropriasjonstillatelse 

Planlagt ferdigstilling  2026 

Frist for idriftsettelse 2025 

Frist for istandsetting/rydding 2026 

 

3.3 Involvering ved utarbeidelse av MTA-planen 
Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune, 
fylkeskommune, statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av berørte og tilstøtende 
arealer.  
Tabell 4 Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan  

Hvem Type involvering (møte, befaring, skriftlig uttalelse) Dato møter/ 
utsendelse 

Ullensvang (tidl. Odda) 
kommune 

Møter og samtaler, siste møte avholdt 27.04.22. 
 

2018-2022 

Grunneiere  Møter, befaringer, dialog på e-post, telefonsamtaler. 2018-2022 



9 
 

Grunneiere er informert gjennom utsendelse av 
konsesjonsvedtaket fra NVE.  
Grunneiere vil også bli invitert til et informasjonsmøte med 
Statnett høsten 2022 før oppstart av anleggsarbeidet i 
2023.  
Det har også vært gjennomført møte med grunneiere i 
forbindelse med konsesjonsbehandlingen, januar og 
november 2019 i forbindelse med konsesjonsvedtak 
fra NVE. 
Det har også vært gjennomført særmøter med 
hytteforeningen og enkelte grunneiere og hytteeiere.  

 

Åsen Vel Det har vært gjennomført møter med hytteforeningen blant 
annet møte i mars 2022.  

2018-2022 

Statsforvalteren Møter og dialog, om bl a bygging av transformator-
stasjonen og tillatelse etter forurensningsloven. 
Ingen kommentarer til endringssøknaden i 2019. 

2019-2020 

Hordaland fylkeskommune Møter og samtaler. 
Har ikke sett behov for å gjennomføre § 9 registeringer. 

2019-2020 

Mattilsynet Møter og samtaler. 
 

2018-2020 

Trolltunga AS Møter og samtaler. 
Også dekket av møtet med Ullensvang kommune i mars 
2022.  

2018-2022 

Tyssedal Turn og Idrettslag Møter og samtaler om garasje og omlegging av lysløype. 
 

2019-2020 

Fagne (Odda Energi) og 
Boliden 

Flere koordineringsmøter 2018-2022 

Statkraft Flere koordineringsmøter 2018-2022 

Meteorologisk institutt Dialog om flytting av værstasjon. 2019-2022 

 
 

3.3.1 Kontakt med berørte grunneiere 
Tiltakene på Åsen transformatorstasjon berører Statkraft som grunneier, og kommer i tillegg i 
direkte konflikt med en hytte med privat grunneier. Flere hytter i samme hyttefelt ligger nært 
tiltaket. Alle berørte grunneiere i tillegg til Statkraft er tilskrevet og har mottatt 
konsesjonssøknad og tilleggssøknad. Det har gjennom hele anleggsplanleggingen vært 
jevnlig dialog med Statkraft, i tillegg til møter og dialog med hytteeiere/velforening og 
idrettslaget.  
 
 

4. AVVIK MELLOM KONSESJON OG MTA-PLAN 
 
Statnett har ikke gjennomført noen spesielle justeringer i forhold til konsesjonsgitt løsning. 
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5. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK 

5.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag  
MTA-planen baserer seg på konklusjoner fra konsesjonssøknad med miljøvurderinger i 
tillegg til oppdaterte opplysninger fra offentlige databaser som Naturbasen, Askeladden og 
artskart.  
Statnett har ikke avdekket ny kunnskap hverken gjennom søk i sentrale databaser eller 
gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterlig negativ miljø- eller 
landskapspåvirkning, eller medfører ytterlig negativ påvirkning for involverte parter, i 
perioden fra konsesjonssøknad til byggestart. 
Statnett gjennomfører regelmessig risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er 
også lagt til grunn i MTA-planen.  
 

5.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett har innhentet rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte 
energianlegget. Konkrete lovverk der det er innhentet tillatelser er vist under, med referanse 
til sted. 

5.2.1 Forurensningsloven 
Det er avklart med Statsforvalteren (Fylkesmannen i Vestland, i 2019) at bygging av 
transformatorstasjonen kan gjennomføres uten tillatelse etter forurensningsloven. 
Avklaring av forurensede masser i tiltaksområdet vil gjøres før oppstart, se også 6.7.3 
nedenfor.  
Etablering av midlertidig knuseverk faller inn under forurensningsforskriftens del 7, kap. 30. 
Statnett vil sende inn meldeskjema om dette før oppstart.  

5.2.2 Kulturminneloven  
Hordaland fylkeskommune har ikke sett behov for å gjennomføre § 9 registeringer i 
forbindelse med de planlagte arbeidene på Åsen transformatorstasjon. Arbeidene foregår på 
areal påvirket av tidligere utbygginger, og det er lite potensial for funn av automatisk fredede 
kulturminner eller andre kulturminner.  
Ringedalsdammen er et registrert kulturminne. Dammen er fortsatt Norges største i 
kategorien gravitasjonsdam, og bygget med håndmeislet granitt. Demningen skal hensyntas 
slik at ikke murverket blir skadet eller skjemmet. Det skal ikke gjennomføres inngrep eller 
endringer av eksisterende transportvei over dammen.  
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages ukjente kulturminner, skal anleggsarbeid i 
området stanses og Statnett skal varsle kulturminnemyndighetene for å vurdere behov for 
tiltak. 

5.2.3 Naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i konsesjons- og endringssøknaden. 
Det legges frem kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i det berørte området som grunnlag 
for en beslutning, og det er vurdert om tiltaket vil øke den samlede belastningen på 
økosystemene som blir berørt. 
Ingen av anleggene berører områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller kartlagt 
som viktige naturtyper.  
Det vil avklares om tiltaket trenger egen tillatelse etter vassdragsloven for planlagt midlertidig 
deponi ved Ringedalsvatnet.   
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5.2.4 Veglova 
Statnett skal sørge for sikkerhet ved trafikkavvikling og løpende vurdere tiltak for sikker 
gjennomføring med tanke på omgivelsene. 
Tiltaket krysser Rv 13. Kryssing, avkjøringer og behov for sikringstiltak vil bli avklart med 
veieiere.  
Utførende entreprenør er ansvarlig for tillatelser på offentlig vei og for søknad til veieier om 
arbeidsvarsling, skiltvedtak og lignende. 

5.2.5 Motorferdselsloven 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor ikke 
nødvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke.  
Grunneiere er varslet om vår planlagte virksomhet, jfr. §10. All motorferdsel i utmark vil 
foregå med aktsomhet, jfr § 8. 

5.2.6 Luftfartsloven 
Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1), § 4 bokstav d gir Statnett unntak fra 
konsesjonsplikt for landingsplasser ifm. anleggsprosjekter hvor landingsplassene ikke blir 
benyttet i mer enn ett år. 
Vi planlegger ikke for å benytte noen av landingsplassene i over ett år. 
Det er et merkepliktig eksisterende spenn som vil flyttes fra endemast ved gammel stasjon til 
ny endemast ved ny stasjon. Ny endemast skal merkes. 

5.2.7 Mineralloven  
Det vil gjøres en avklaring med Direktoratet for Mineralforvaltning om de planlagte deponiene 
trenger tillatelse etter § 3 i mineralloven. 
 
 
 

6. GJENNOMFØRING AV ARBEIDENE 

6.1 Innledning 
Kart i vedlegg 1 viser arealbruksgrenser for anleggsarbeidet. I tillegg til det planlagte 
anlegget, viser kartene også hva som er midlertidige hjelpeanlegg og hva som er 
konsesjonsgitte permanente hjelpeanlegg i konsesjonen. Kartene viser også restriksjoner i 
form av områder der det skal tas spesielle hensyn.  

6.1.1 Koordinering med Odda energi / Fagne 
Det er betydelig anleggsvirksomhet som skal foregå oppe på Åsen, dermed også økt 
transport på veien opp dit. I tillegg har begge tiltakshavere planlagt å bruke riggplassen ved 
idrettsplassen i Tyssedal. Slik som fremdriftsplanene foreligger hos begge parter nå, vil det 
være lite aktiviteter som går parallelt. 
Statnett og Odda energi har etablert en samarbeidsavtale. I tillegg vil det være dialog 
underveis og gjennomføres koordineringsmøter, slik at det blir mest mulig samspill i 
aktivitetene.  
Odda energi / Fagne har sendt inn egen MTA-plan for deres tiltak.  
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6.2 Tekniske planer 
Det er gitt konsesjon til følgende utvidelser ved Åsen transformatorstasjon: 

• To transformatorer med ytelse 180 MVA og omsetning 300(420)/66 kV. Transformatorene er 
satt sammen av tre stk. enfasetransformatorer, hver med ytelse 60 MVA. 

• Oppstillingsplass for reservetransformator 
• Fire stk. doble bryterfelt med nominell spenning 300(420) kV. 
• Ett bryterfelt med nominell spenning 66 kV i Odda Energi sitt bygg. 
• Omlegging av 300 kV kraftledning Røldal–Åsen og Oksla–Åsen inn til nye bryterfelt. 
• Nødvendig høyspenningsanlegg, inkludert interne kabelforbindelser. 
• Rett til å utvide stasjonsarealet med ca. 21 daa. 
• Ett kontrollbygg med grunnflate på ca. 430 m2 og lager/garasje med grunnflate på ca. 120 m2. 
• Permanent deponi på ca. 33 000 m3 / 8 000 m2 nordvest for stasjonstomta. 
• Områdesikring (gjerde) med tilkomst rundt ny stasjon 

 
I tillegg er det gitt konsesjon til ny adkomstvei inn til stasjonen, med nytt parkeringsområde 
med tilknytning til eksisterende tursti. Det planlegges anleggsområder innenfor ervervet 
areal, se kart i vedlegg 1. Overskuddsmasse vil deponeres i konsesjonsgitt permanent 
deponi nordvest for stasjonsområdet. Midlertidig deponi for mellomlagring av masser vil være 
ned mot og i Ringedalsvatnet. 
Opparbeidet areal ved innkjøring til stasjonen vil bli tilrettelagt for parkering som erstatning 
for dagens parkeringsplass, slik beskrevet i konsesjonssøknad/tilleggssøknad.  
Dagens 300 kV-anlegg ved Åsen transformatorstasjon vil bli revet og fjernet, når ny 
transformatorstasjon er idriftsatt. 

6.2.1 Endring av eksisterende ledninger 
Det skal ikke bygges ny ledning, men de to eksisterende ledningene som går inn til dagens 
300 kV anlegg vil legges om og føres inn til den nye stasjonen. Det vil derfor bygges to nye 
endemaster og de to eksisterende endemastene vil rives. 
Arbeid med endemastene og tilhørende linjearbeid, er planlagt utført med kranbil. 
 

 
Figur 2 Dagens Åsen transformatorstasjon med eksisterende ledninger 
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6.2.2 Transport 
Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre 
vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser skal 
ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.  
Adkomst  
Åsen transformatorstasjon er lokalisert ved Ringedalsvatnet øst for Tyssedal i Odda 
Kommune. Transport til området må gå på Skjeggedalsveien fra Tyssedal, og krysse 
demningen til Ringedalsvatnet. Skjeggedalsveien er privat bomvei, men eies i dag av Odda 
kommune. Veien er svingete og smal, og har i sommersesongen tidvis betydelig trafikk som 
følge av turister til Trolltunga.  
I anleggsfasen vil det være behov for transport av utstyr, materiell og mannskap inn til 
stasjonstomten.  
Hovedvekten av transport i byggeperioden vil være forflytting av masser inn og ut fra 
byggetomten. Adkomsten over Ringedalsdammen er lite egnet for tyngre transport. For å 
unngå massetransport med kryssing av dammen vil prosjektet bruke knuseverk på 
anleggsplassen og produsere masser. Transport av overskuddsmasse foregår dermed til 
deponier som etableres i nærområdene tett ved stasjonen. Ved behov for ytterligere 
deponikapasitet, vil overskuddsmasser deponeres midlertidig langs eksisterende vei på 
vestsiden av Ringedalsvannet, samt ned mot og i vatnet. 
 

 
Figur 3: Kart over området 

Koordinering trafikk 
Aktiviteten tilknyttet Trolltunga har sesong mai – september med flest besøkende i juli –
august. 1. juni – 30 september er perioden turister kan gå uten guide. Trolltunga AS opplyser 
at det typisk er flest besøkende på første finværsdag etter en periode med dårlig vær. 
Lørdager peker seg ut som den mest attraktive dagen. 
Det vil tilstrebes god planlegging og kontroll på tungtransporten for å redusere konfliktene 
med øvrig trafikk. Prosjektet vil ha god dialog med kommunen og turistnæringen for 
koordinering av busser, tunge og lette kjøretøy.  
Totalt sett vurderes utbyggingen av transformatorstasjonen på Åsen å generere noe økt 
trafikk. Dagens standard på Skjeggedalsveien medfører at konflikt mellom møtende kjøretøy 
vil være problematisk. Dette gjelder spesielt i turistsesongen. Type tungtransport vil variere 
avhengig av arbeid som foregår, og vil bl.a. innebære betongbiler og vanlige lastebiler med 
kjøring av materiell. 
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Skjeggedalsveien har gjennomgående veibredde ca. 4,0 meter, men langs enkelte 
delstrekninger er bredden ned mot 3,5 meter. For å kompensere for den smale veibredden, 
er det etablert en rekke møteplasser som er skiltet. Veien fra Tyssedal og til stasjonen vil 
utvides med ytterligere 4-5 møteplasser etter søknad og særlig avtale med kommunen. 
Møteplassene som blir etablert er store nok for at tyngre kjøretøyer kan møtes slik at 
behovet for å rygge lengre strekninger blir sterkt redusert.  
I tillegg planlegges Trafikkdirigering i samarbeid med Trolltunga AS og Ullensvang 
kommune, som i dag gjennomfører slik dirigering i den travleste turistsesongen. Inn og 
uttransport til området vil i størst mulig grad koordineres med trafikkflyten inn og ut av 
området for øvrig.  
Med hensyn på transport opp Skjeggedalsveien må dette vurderes særskilt av entreprenør 
og lokale ved kraftig regn eller dårlige værforhold. 
 
Skredvurdering  
NGI utførte i 2018 en befaring av Skjeggedalsveien for å vurdere skredfaren mot veien. Det 
konkluderes med at veien kun er utsatt for mindre utfall fra veiskjæringer. Det poengteres 
videre at det er utført omfattende sikring mot utfall av stein (bolting og steinsprangnett). 
Kommunen har også utført en omfattende rensk av løsmasser og blokker. Sannsynligheten 
for skred vurderes derfor som svært liten. 

6.2.3 Transformatortransport 
Det er totalt fire nye transformatorer som skal transporteres opp til Åsen. Transport av hver 
transformator er en engangsaktivitet som vil bli koordinert i samarbeid med politiet. Vanligvis 
skjer slike transporter på en tid av døgnet med lite trafikk. Statnett planlegger å benytte 
kaihakket i Tyssedal til ilandføring av transformatorene. 
Dispensasjon for tillatt vektbelastning opp Skjeggedalsvegen og over Ringedalsdammen vil 
omsøkes til Statens vegvesen i samarbeid med Ullensvang kommune. Videre må adkomsten 
over Ringedalsdammen utbedres ved hjelp av midlertidig forsterking over flomlukene, og 
trafotransporten må rygge over Ringedalsdammen. Det er stedvis bratt opp 
Skjeggedalsvegen med stigningsprosent målt fra 7 til 9,5 % på de bratteste partiene, men er 
gjennomførbart. I 2016 benyttet Statnett Transport samme utstyr til å kjøre opp en 
transformator med samme vekt fra kaien i Tyssedal og opp til Statkrafts anlegg ved 
Ringedalsdammen. 

6.2.4 Anleggsplasser 
Rigg/anleggsplasser er arealer avsatt til anleggskontor og eventuelle boligbrakker, lager og 
annen anleggsrelatert virksomhet. Riggplassene etableres i hovedsak som midlertidige, og 
settes i stand etter ferdigstilling av anleggsarbeidet.  
Riggplassene beskrevet i MTA-planen bygger på de som ble omsøkt i konsesjonssøknad/ 
tilleggssøknad. Det er foretatt en mindre justering basert på detaljert anleggsplanlegging og 
koordinering mot andre aktører. Dette gjelder Statkraft og Fagne/Odda Energi som har 
grensesnitt for sine arbeider på Åsen transformatorstasjon.  
Statnett planlegger å etablere to anleggsplasser der det kan etableres 
lager/kontorrigg/boligrigg. Der det etableres rigg for innkvartering og/eller kontor, skal 
nødvendige tillatelser hentes inn fra kommunen. Planlagte anleggsplasser er vist i vedlegg 1.  

• Anleggsplass (permanent) opparbeides langs vegen sør for stasjonen, i 
sammenheng med ny adkomstvei inn til stasjonen. Ferdig opparbeidet areal vil være 
ca. 0,8 daa. Vekstjord vil fjernes, mellomlagres, og benyttes til revegetering av 
skråninger o.l. Ved avslutning av anleggsarbeidet vil området benyttes til ny 
masteplass, parkering og lagerplass.  

• Midlertidige anleggsplasser sør for stasjonen vises i vedlegg 1 



15 
 

• Midlertidig deponi, se kap. 6.2.9 og vedlegg 1. 
Riggplassene skal tilbakeføres etter at anleggsarbeidet er ferdig.  

6.2.5 Helikoptertransport 
Det er ikke planlagt med bruk av helikopter.  
Dersom behov for helikopter likevel skulle oppstå, kan det være mulig å benytte riggplass til 
Fagne eller Statkraft (som i dag brukes til helikopterflygning) etter nærmere avtale. I tillegg vil 
berørte informeres.  

6.2.6 Skogrydding  
En del tiltak krever at Statnett gjennomfører nødvendig hogst. Generelt er skogryddingen et 
forberedende arbeid for anleggsarbeidet og skal, så langt forholdene gjør det mulig, bidra til 
akseptabel framkommelighet for mannskap og maskiner under anleggsarbeidet. Skogrydding 
skal også legge grunnlaget for sikker drift av anlegget og effektiv vedlikeholdsrydding i 
driftsperioden. Hogstavfall skal ikke legges i eller langs bekker eller bekkefar. Eksisterende 
turstier og dyretråkk skal opprettholdes. 
Statnett har behov for at et skogfritt belte på 3 meter på begge sider av stasjonsgjerdet.  
Skogryddeplanen er gitt i vedlegg 5. 

6.2.7 Transformatorstasjon  
Statnett har fått konsesjon på å bygge en ny stasjon ved siden av dagens. Utbyggingen vil 
kreve en utvidelse av eksisterende stasjonsareal mot vest inn i et område med fjellknauser 
og et lite tjern. Det kreves en del sprengning og planering av masser for å få plass til et nytt 
anlegg. Utsprengte og knuste masser på stedet benyttes for tilbakefylling som byggegrunn.  
Utvidelse av stasjonsarealet medfører at en hytte som ligger ved stasjonen i dag, må rives.  
 
Stasjonsområdet 
I Figur 2 vises utsnitt fra 3D-modell av stasjonsområdet og de planlagte komponenter. 

• Ny stasjonstomt er ca 21 000 m2.  
• Grunnflate kontrollbygg er 430 m2 og garasje/lagerbygg 120 m2. 

  
Figur 4 Visualisering, 3D modell av Åsen transformatorstasjon (kilde: Sweco) 

 
Det bygges to transformatorsjakter som hver består av 3 sjakter, i tillegg til oppstillingsplass 
for en reservetransformator. Det bygges 4 doble bryterfelt med spenning på 300(420) kV og 
ett med spenning på 66 kV. Fremtidige utvidelser planlegges mot det eksisterende anlegget 
som skal saneres.  
Fiberkabel fra endemast og inn til stasjon skal ikke legges utenfor klausulert areal.  
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6.2.8 Bygninger, inkl. redegjørelse av farge og materialvalg fasader 
Et av vilkåret for Åsen er at det planlagte kontrollbygget skal tilpasses lokale forhold, med 
materiell og farger som gir bygget et dempet uttrykk. Vest for Åsen transformatorstasjon 
ligger det et eksisterende hyttefelt og transformatorstasjonen er også synlig fra Ringedalen. 
Det skal bygges et kontrollhus med grunnflate på 430 m2 og et lager med grunnflate på inntil 
120 m2. Statnetts standard kontrollhus og lager har røde vinduer og dører. I Åsen vil dette bli 
endret til farger i ulike gråtoner, ref. vilkår i anleggskonsesjonen. Det benyttes samme farger 
på vinduer og dører for lagerbygget som i kontrollhuset. 
 
Statnett har engasjert arkitekt i Sweco for å gjøre en vurdering av farger og materialvalg for 
bygningene. Fasadetegninger og visualisering finnes i vedlegg 2.  
Konklusjonen fra arkitekten er at en mørkgrå farge vil best gli inn i et område med gråfjell og 
vegetasjon, særlig i regnvær og gråværsdager. Bygget vil nærmest være usynlig fra lang 
avstand i motsetning til lysgrå betong, jfr. vedlagte fotomontasjer. 
Det som er noe mere synlig fra turiststien og hytteområdet enn ytterveggen er selve taket, 
samt diverse elementer som dører og vinduskarmer, som i enkelte tilfeller kan være noe 
fargerik i Statnetts sine prosjekter, for eksempel rødfargede ytterdører. 
Siden det er foreslått forskjellige materialer på vegger og tak, vil samme fargetone (nærmest 
koksgrå) bidra med at bygget virker roligere og gjør mindre ut av seg, som er intensjonen for 
dette tiltaket. Solinnstråling på horisontale eller vertikale flater vil uansett gi forskjellige 
fargeeffekter på de to byggeelementene til forskjellige års- og døgntider, dette bidra til noe 
forsiktig variasjon. 

6.2.9 Massedeponier og -balanse 
Det skal tas ut betydelige mengder masser for å etablere et plant stasjonsområde. Det er lite 
ønskelig å transportere massene over Ringedalsdammen, og overskuddsmassene må derfor 
deponeres lokalt. Utsprengt stein vil også benyttes andre steder på stasjonen for oppfylling 
av tomt og adkomstveg. I tillegg skal ny parkeringsplass opparbeides som erstatning for 
dagens parkeringsplass som blir nedbygget. Det vil likevel bli en del overskuddsmasser. 
Statnett har fått tillatelse til å etablere et nytt massedeponi ved stasjonstomta, samt benytte 
tidligere Statkrafts massedeponi ved Ringedalen kraftverk. En oversikt over massebalansen 
er vist i Tabell 5.  
NVE har stilt vilkår om at avrenning fra massedeponi til vassdraget skal unngås. Dette 
omtales nærmere i kap 6.7.2.  
 
Tabell 5 Massedeponier 

  Totalt volum (m3)  Andel sprengstein (m3) Andel løsmasser (m3) 

Permanent Hoveddeponi   33 900  14 100  19 800  

Midlertidig lagring av vekstjord 
langs veg  

 2 500   2 500  

Midlertidig lagring av løsmasser 
ved riggplass  

 10 900   8 500 (morene) 
2 400 (vekstjord) 

Midlertidig lagring av 
sprengstein i Ringedalen deponi  

 6 300  6 300   

     
 
Landskapsplan med permanent massedeponi er gitt i vedlegg 3.  
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Midlertidig deponi ved Ringedalsvatnet, midlertidig masselager 
Masser som skal benyttes til oppbygging av stasjonsområdet for en fremtidig utvidelse må 
mellomlagres til eksisterende stasjon er revet. Massene kjøres til eksisterende (tidligere 
Statkrafts) deponi ved Ringedalen kraftverk. 
 

  
Figur 5: Bilder fra Ringedalsvatnet med område for midlertidig deponi 

 
Hoveddeponi, permanent masselager 
Hoveddeponiet vil bli synlig fra adkomstveien fra Tyssedal i det man kommer opp ved 
vestenden av Vetlavatnet, mens selve anleggsområdet er lite eksponert. 
I detaljfasen er det viktig å sørge for at hovedformen på deponiet og skråningene ned fra 
eksisterende stasjonsområde får en god utforming. Den nordvestlige enden av 
hoveddeponiet skal formes slik at den tilpasses skålformen i landskapsrommet her. I tillegg 
skal de øvrige kantene av deponiet formes mot det eksisterende terrenget uten unaturlige 
sprang. Prinsipp for landskapstilpassing av hoveddeponiet vises i skissen under.  
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Figur 6: Illustrasjon av landskapstilpassing for hoveddeponiet 

Terrengformene i området er relativt store og rolige, og det tilstrebes at detaljutformingen av 
hoveddeponiet får en tilsvarende utforming. Landskapsplanen supplerer med å vise hvordan 
deponiet skal fylles opp mot eksisterende terreng langs langsidene for å unngå kant mot 
dette.  
Langs langsidene skal deponiet legges mot eksisterende terreng på en slik måte at man kan 
bevege seg til fots fra eksisterende terreng og ut på fyllingen uten å legge merke til sprang i 
høydenivået. Overflaten på deponiet utformes med en kupert overflate slik at den bølger med 
koller og forsenkninger på 3-6 m høydeforskjell.  
 

 
Figur 7: Prinsippskisse overgang deponi - terreng 
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Figur 8 under viser hvordan dagens stasjonsområde tilbakeføres ved at stedlige masser 
legges tilbake, og formes til et kupert landskap med enkelte steiner fordelt utover. Forslag til 
vegetasjonsskjerm er markert innenfor gulmarkert område. 

 
Figur 8: Revegetering av dagens stasjonsområde 

 

6.3 Kart og tegninger 
MTA-kart i vedlegg 1 viser de arealer som stilles til rådighet (arealbruksgrense) for tiltaket. I 
kartene vises også hva som er planlagt permanent arealbruk og hvilke arealer som skal 
tilbakeføres til opprinnelig bruk.  
Vedlegg 2 viser fasadetegninger av kontrollhus og lagerbygg. Permanent deponi er omtalt i 
kap 6.2.9 over.  

6.4 Beskrivelse av anleggsarbeidet – terrenginngrep og istandsetting 
Det skal ikke gjennomføres arbeid utenfor de definerte arealbruksgrensene i MTA-kartene. 
Arealbruk er regulert både i tid og rom, gjennom restriksjoner. Ved terrenginngrep skal 
vegetasjonslaget tas av og sikres der det er mulig slik at terrenget kan tilbakeføres ved 
istandsetting.  
Der det gjennomføres terrenginngrep, skal det sikres at vann ikke danner nye vannveier, 
eller at avrenning medfører utilsiktede negative konsekvenser for naturmiljø. 

6.4.1 Motorferdsel utenfor offentlig veg 
Godkjente transportruter er vist som transportruter/kjørespor i vedlegg 1. Ved transport i 
utmark skal eksisterende kjørespor i utgangspunktet følges.  
For terrengtransport kan det iverksettes tiltak tilsvarende Landbruksforskriftens definisjon av 
ubetydelige terrenginngrep. Tiltakene skal ikke føre til endring i vannveier eller medføre fare 
for varig negativ påvirkning på sårbare naturressurser. 
Alle kjøreskader og terrenginngrep istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i 
terrengbehandling. 

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
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6.5 Visuelle virkninger; utforming og istandsetting 
Eksisterende vegetasjon skal bevares der det er mulig omkring stasjonsområdet, for å 
skjerme mot innsyn. Dette er illustrert i landskapsplanen (vedlegg 3) og vist i MTA-plan kart 
(vedlegg 1). I tillegg vil skråningene rundt stasjonen og parkeringsarealet istandsettes ved 
hjelp av tilførte vekstmasser, noe som også kan dempe den visuelle virkningen av utvidet 
transformatorstasjon.  
Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling.  
Midlertidige arealer tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Se også 
nærmere beskrivelse av de ulike anleggsplassene i kap. 6.2.4, og beskrivelse av 
istandsetting for deponier i kap. 6.2.9. Toppmasser (jord og vegetasjon) skal tas vare på og 
tilbakeføres etter gravearbeider for å sikre rask gjengroing. Toppmasse skal legges i ranke i 
utkanten av de enkelte anleggsområdene, eventuelt på lokalt mellomlager, og benyttes til 
istandsetting. Det permanente massedeponiet skal arronderes og tilpasses landskapet, 
deretter jordslås og revegeteres.  
Alle objekter som ikke inngår som en del av konsesjonen fjernes.  

6.5.1 Sanering av dagens Åsen transformatorstasjon 
Nåværende Åsen transformatorstasjonen skal rives og saneres så snart den nye er satt i 
drift. Det vil utarbeides en egen MTA-plan for rivingen, med tilhørende miljøsaneringsplan. 
 

6.6 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 
Avbøtende tiltak beskrives også i kap. 3.1 og i Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkår.  

6.6.1 Friluftsliv og allmenn ferdsel i området  
Området omkring Åsen stasjon er registrert som et viktig friluftsområde i Miljødirektoratets 
Naturbase. Det er mye fritidsbebyggelse i området, og det er et populært utfartsområde både 
for lokale og tilreisende. Fjellturen til Trolltunga starter i Skjeggedal, og har blitt svært 
populær for turister også internasjonalt. Utvidelse av stasjonen vil medføre en visuell 
forringelse av friluftsområdet, men dette er i konsesjonen vurdert å være av mindre 
betydning, da området allerede i dag er svært preget av kraftutbygging. 
Det er i dag en parkeringsplass som benyttes av hytteeiere og turgåere, og turistforeningens 
sti opp mot Mosdalshytta starter ved parkeringsplassen. Denne stien benyttes også som 
adkomst til hyttefeltet. Det er gitt konsesjon til ny parkeringsplass ved vegen inn mot 
transformatorstasjonen, og tursti / skiløype vil legges om ut fra ny parkering tidlig i 
anleggsfasen.  
I anleggsfasen vil anleggsområdet bli gjerdet inn og det vil bli satt opp informasjonstavler 
som orienterer om tiltaket. Det står i dag en scootergarasje tilhørende Tyssedal Turn og 
Idrettslag (TTIL) på parkeringsplassen. Statnett vil erstatte garasjen med en ny.  

6.6.2 Naturmangfold og landbruk 
Anleggsmaskiner skal rengjøres før og etter bruk i Åsen for å unngå spredning av fremmede 
arter, sykdommer mm. 

6.6.3 Trafikksikkerhet 
Skjeggedalsveien er eneste adkomstvei inn til området. Vegen er tidvis svært smal og 
svingete, og i sommersesongen tungt benyttet for turisttrafikk mot Trolltunga. Møtende trafikk 
bør i størst mulig grad unngås. 
Statkraft har tidligere gjennomført større anleggsaktivitet i samme område, og planlegging av 
trafikkavvikling er gjort med bakgrunn i de erfaringer Statkraft har gjort seg. 

https://www.statnett.no/contentassets/75bcf8a9990a44ad9bf9f8c6b9d2f5e6/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf
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Store komponenter vil i hovedsak fraktes opp på tider da det ikke er mye annen trafikk. Det 
vil benyttes en bom for å sperre veien i når det skal gå tungtransport oppover. Øvrig 
transport vil koordineres med den generelle trafikkflyten i området, som hovedsakelig går 
opp veien tidlig på dagen, og ned veien på ettermiddag/kveld. 
Detaljert trafikkplan vil oppdateres løpende, og det vil holdes jevnlig kontakt med lokale 
busselskap, turistnæringen, fastboende, Fagne (Odda Energi) og Statkraft. Økt 
anleggstrafikk kan i perioder føre til ulemper for omgivelsene. Det skal utvises særskilt 
aktsomhet ovenfor myke trafikanter og skolebarn.  
 
Utførende entreprenør er ansvarlig for skilting på offentlig vei og for søknad til veieier om slik 
skilting (skiltplan). 

6.6.4 Støy 
Anleggsfasen  
Støy i anleggsfasen skal normalt ikke overstige anbefalte nivåer for anleggsvirksomhet i 
retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442.  
For å begrense støybelastningen, skal anleggsaktivitet generelt unngås i perioden 23.00 – 
07.00 alle dager i nærheten av boligområder. Beboere og andre berørte i området vil bli 
varslet i forkant ved særlig støyende aktiviteter. Se også kap 6.6.6 under for varslingssystem 
ved sprengningsarbeid. Det er ikke tillatt med anleggsaktiviteter på søndager og helligdager. 
Det planlagte knuseverket og håndtering av masser (omlasting, transport mm) vil medføre 
støy. Anslag tid for knuseverket er 1-3 måneder, høsten 2023. Normal arb.tid er kl. 7-19. 
Knuseverket skal ikke kjøres fredag etter kl. 16 og ikke ellers i helgene.  
Statnett vil i dialog med de 1-3 nærmeste hyttene vurdere støyskjerming i anleggsperioden.  
Av hensyn til fremdrift og værforhold kan det bli nødvendig med arbeid utover periodene 
angitt ovenfor.  
 
Driftsfasen  
I forbindelse med justert plassering og utvidelse av Åsen trafostasjon er det gjort en 
støyberegning for driftsfasen, se vedlegg 6. Merk at beregningene forutsetter full belastning 
på alle transformatorer, og at det er ikke sannsynlig at transformatorene vil bli driftet på maks 
belastning i overskuelig fremtid. 

6.6.5 Støv 
For å begrense støvforurensning og nedsmussing, skal det ved behov iverksettes 
nødvendige tiltak i områder nær bebyggelse. Tiltaket kan blant annet innebære redusert 
fartsgrense, vanning, salting og/eller kosting. 
I tillegg vil det settes krav om støvsug og mulighet for vannsprøyting i knuseverket. Dette blir 
ytterligere redegjort for i melding om knuseverk. 

6.6.6 Varslingssystem sprengningsarbeid   
Ved sprengningsarbeider varsles arbeidene med en hørbar sirene.  
Det vil også etableres en SMS-varslingstjeneste, der alle som ønsker å få informasjon om 
sprenging kan melde seg på. SMS vil sendes omtrent 15-45 minutter før sprenging skjer.  

6.6.7 Bygningsbesiktelse og rystelseskrav 
Det vil installeres rystelsesmålere, samt utføres tilstandsvurdering, på nærliggende 
bygninger fra sprengningsområdet.  
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6.7 Forurensninger og avfall 
I forkant av oppstart med anleggsarbeid skal valgt entreprenør utarbeide en avfallsplan der 
forventet mengde avfall produsert per fraksjon, identifiseres. I tillegg skal godkjent mottak for 
avfallet identifiseres. Eventuelt avfall som gjenbrukes lokalt, identifiseres også i 
avfallsplanen. Statnett stiller krav om at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall 
fraktes ut i terrenget med vind. 

6.7.1 Forurensningsbegrensende tiltak 
Rengjøring av maskiner samt lagring og fylling av drivstoff skal foregå på anvist plass/egnet 
sted, med tett dekke og oppsamling.  
Tiltak for å redusere støv er omtalt i kap. 6.6.5.  
Det vil bli stilt krav til entreprenør om konkrete krav til kjemikaliehåndtering og oppsamling av 
søl. Drivstofflageret vil ha oppsamlingsutstyr i fall det skulle skje utslipp. 

6.7.2 Drikkevann og avrenning til vann- og vassdrag 
NVE har stilt vilkår om at avrenning fra massedeponi til vassdraget skal unngås. Dette 
inkluderer avrenning fra hoveddeponi til reservedrikkevannskilden Vetlavatnet, nord for 
stasjonen, samt avrenning til Ringedalsvatnet fra midlertidig deponi, anleggsområdet, 
riggplasser og midlertidig deponering langs veg. 
Det er 9 private grunnvannsbrønner (fordelt på 11 hytter) i området. 
 
Ringedalsvatnet 
Ringedalsvatnet er omgitt av bratte fjell- og lisider på alle kanter. Området er sterkt påvirket 
av kraftutbygging og Ringedalsvatnet er i dag registrert som en sterkt modifisert 
vannforekomst, med dårlig økologisk tilstand. 
For å unngå avrenning til drikkevannskilden fra anleggsarbeid vil det etableres et 
fordrøyningsanlegg med sedimentasjonsbasseng og permeabel duk. Vann ut fra 
anleggsområdet skal føres via bassenget for å håndtere avrenning i byggefasen. 
 
Vetlavatnet 
Vetlavatnet er reservedrikkevannskilde for Tyssedal, og renner ut i elva Tysso ned mot 
Tyssedal. Tysso har varierende vannføring som følge av regulering av Ringedalsvatnet til 
kraftproduksjon, men vannføring øker nedover Tyssovassdraget grunnet stort nedslagsfelt 
(ca 10km2 /23 mill. m3 tilsig per år). Tyssedal tettsted har sitt drikkevannsinntak noen 
kilometer lenger nede i Tyssovassdraget. I Skjeggedal er det etablert et kommunalt 
ledningsnett for samling av avløp fra boliger / fritidsboliger og kraftstasjonen. Avløpsvannet 
renses i et biologisk/kjemisk renseanlegg. 
Under anleggsfasen må siltgardin i Vetlavatnet vurderes. 

6.7.3 Forurenset grunn 
Store deler av tomten ny stasjon skal bygges ut på er områder ikke berørt av tidligere 
bebyggelse og industrivirksomhet. Tomten ligger likevel nær eksisterende stasjon og 
kraftanlegg, og flyfoto viser et bygg som nå er revet, beliggende ved eksisterende 
parkeringsområde. Det er derfor besluttet å gjennomføre miljøgeologiske undersøkelser på 
tomten. Undersøkelsene er planlagt i tidsrommet mars – juni, avhengig av snøforhold. Ved 
eventuell påvisning av forurensede masser vil det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av 
massene, som må godkjennes av Ullensvang kommune før oppstart av gravearbeider. 
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6.7.4 Beredskapsplan akutt forurensning 
Det vil bli kontrollert at entreprenør utarbeider en egen beredskapsplan for akutt forurensning 
for tiltaksområdet. 
 
 

7. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll.  Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i forhold til krav i 
konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen tilpasses 
hvert enkelt prosjekt.  
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2.1 Visualisering (bildemanipulasjon) av Åsen transformatorstasjon, plassert i 
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Vedlegg 2.2 Visualisering av fasader og tak, fra ulike vinkler 
 

 
 
 
  









 
 

VEDLEGG 3. LANDSKAPSPLAN MED MASSEDEPONI 
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VEDLEGG 4. TVERRSNITT AV MIDLERTIDIG OG PERMANENT DEPONI 
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VEDLEGG 5. SKOGRYDDEPLAN TEKST OG KART 
 
  



Ny stasjon Åsen 
Beskrivelse skogrydding av stasjonsområdet og deponier/riggplasser. 
 

1. Skogrydding  
1.1. Generell beskrivelse  
Skogryddingen er et forberedende arbeid for byggingen av master og ledning og skal, så langt 
forholdene gjør det mulig, bidra til akseptabel framkommelighet for mannskap og maskiner 
under anleggsarbeidet. Skogrydding skal også legge grunnlaget for sikker drift av ledningen og 
effektiv vedlikeholdsrydding i driftsperioden. 

Alle krav og hensyn i konsesjon og Miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) skal ivaretas ved 
utførelsen av skogryddingen.  

1.2. Omfang 
Skogrydding av nytt stasjonsområde, deponier, ny ledningstrase og nye mastepunkt. Det vises 
også til vedlagt kart, Hogstplan Åsen stasjon. 

Arealoppgave: 

Nr Beskrivelse Enhet Antall 

1. Stasjonstomt Inkl. massedeponi 
1.1. Drivbart, snaurydding daa 37,3 

1.2. Ingen skog rydding daa 12 

1.3 Drivbart, begrenset skogrydding daa 7 
2.  Massedeponi  
2.1. Drivbart, snaurydding daa 5,8 

2.2. Ingen skog rydding daa 7,6 
    

 

I tillegg kan det bli nødvendig å rydde noen anleggsplasser og andre arealer etter nærmere avtale 
med byggherren. 

1.3. Merking av arealer som skal ryddes 
Entreprenør skal utføre oppmerking av stasjonsområde, deponi, gater og ledningstrase som skal 
ryddes.  

Byggherre leverer digitalt underlag (shape-filer, koordinatliste) for arealer, mastepunkter og 
ryddebelte (yttergrense for ledningstrase/arealer) som skal ryddes. Entreprenør sørger for 
oppmerking av ryddebelte før skogryddingen starter eller mens ryddingen pågår, nøyaktighet på 
oppmerkingen skal være innenfor +/- 1 m (dvs bruk av RTK eller TPS).  

Nøyaktighet på ferdig utført skogrydding skal være innenfor +/- 1 m. Eventuell feilrydding på 
grunn av manglende eller unøyaktig oppmerking vil være entreprenørens ansvar i forhold til 
grunneier/skogeier, og eventuell erstatning for feilhogst må entreprenør svare for.     

 



1.4. Skogrydding stasjonstomt og massedeponi. 
 
Alt nyttbart virke (d1,3 > 10 cm) fra alle treslag skal hugges, kjøres fram og lunnes på anvist 
lunneplass for videre transport og omsettes/avhendes.  Gjenliggende kvist, topp og annet 
hogstavfall kappes godt opp, slik at det kommer godt ned til bakken og dermed utgjør minst 
mulig volum og ikke er vesentlig til hinder for fremkommelighet. Hogstavfall skal ikke ligge igjen i 
grøfter, inntak stikkrenner, bekker, vassdrag, stier, veier, inntil gjerder, dyrka mark, 
overflatedyrket beiteareal eller andre opparbeidede arealer.  
 
Det tillates ikke kjøring med skogsmaskiner på veier. Det tillates heller ikke kjøring med 
skogsmaskiner utenfor stasjonsområdet eller utenfor deponiområdet. Det må påregnes noe 
graving for å komme frem. 
 

Kvist/topper/hogstavfall fra skogryddingen skal benyttes til "plastring" av kjøretrase for å 
redusere kjørespor, midlertidig driftsveger skal planeres igjen etter skogrydding pg framkjøring 
virke er fullført, såfremt ikke annet avtales med byggherre.    

1.5. Skogrydding masteplasser,  
All skog, kratt/vegetasjon ryddes i et areal på minst 40 x 40 m (masteplassen) rundt hver mast.  

1.6. Omsetning av virke 

Entreprenør sørger for omsetning/avhending av alt nyttbart virke som er framkjørt, entreprenør 
bærer alt ansvar og risiko med virke. Herunder ansvar for at virket blir transportert bort fra 
lunneplass, dette ansvaret kan ikke overføres kjøper, transportør/transportselskap eller noen 
annen part. Byggherre kan pålegge entreprenør å fjerne lunnet virke på 1 ukes varsel, dersom 
det er nødvendig på grunn av annet arbeid. Oppfyller ikke entreprenør dette kravet kan 
Byggherre få virket transportert og mellomlagret annet sted på entreprenørens bekostning. 

1.7. Opprydding og reparasjon av skader 

Entreprenør er ansvarlig for opprydding og reparasjon av eventuelle kjøreskader på terreng, 
veger og eventuelt annet areal som benyttes/blir berørt, herunder opprydding på lunneplasser 
etter at videre transport av virke er fullført. 

1.8. Skogryddeplankart 
Det er utarbeidet skogryddeplankart med symbolisering som viser aktuell skogbehandling for 
arealene. Plankartet er lagt ved som en del av denne beskrivelsen. 
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1 Innledning og formål 

I forbindelse med justert plassering av Åsen trafostasjon er akustikkgruppen i Sweco Norge 
AS engasjert for å foreta en støyvurdering. Formålet med vurderingen er å kartlegge hvorvidt 
naboer til trafostasjonen vil få lydnivå over gjeldende grenseverdier som følge om 
justeringen.  

2 Situasjon 

Figur 1 viser anlegget før og etter justering. 
 

       
Figur 1: Situasjonsplan for eksisterende anlegg (til venstre) og justert anlegg (til høyre) 

3 Definisjoner og forkortelser 

Lden:  A-veid tidsmidlet lydtrykknivå re. 20 µPa for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og 
utenfor rom med støyfølsom bruk 

 
Ln: A-veid tidsmidlet lydtrykknivå re. 20 µPa for natt (night) med 10 dB ekstra tillegg. 

Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom med støyfølsom bruk 

4 Regelverk 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
Anbefalt grenseverdi ved etablering av ny støyende virksomhet er grenseverdi for gul sone 
eller lavere: 

• Støykilde: industri med helkontinuerlig drift med impulslyd*:  
o Lden ≤ 50 dB på uteoppholdsareal og på fasade ved støyfølsom bebyggelse, 

lørdager og søndager/helligdager 
o Ln ≤ 45 dB og LAFmax 60 dB utenfor soverom ved støyfølsom bebyggelse, i 

nattperioden klokka 23-07 
 
* Av M-128, som er veilederen til T-1442, fremgår at transformatorer typisk vil ha størst 
bidrag til A-veid lydnivå ved 200 Hz, og da gjerne som rentone. I henhold til T-1442 skal 
kravene for industri med impulslyd benyttes også ved forekomst av rentoner. 
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5 Lydkilder 

Figur 2 viser dominerende lydkilder på eksisterende og nytt anlegg. 

 
Figur 2: Dominerende lydkilder på eksisterende og nytt anlegg 

 
Tabell 1 viser lyddata for dominerende kilder opplyst av oppdragsgiver. For eksisterende 
anlegg ar dette estimerte lydnivå. For nytt anlegg er dette lydnivå satt som makskrav.  
 
Beregningene forutsetter full belastning på alle transformatorer. Det er ikke sannsynlig at 
transformatorene vil bli driftet på maks belastning i overskuelig fremtid. Nær full belastning 
oppnås ikke før eventuelt Boliden utvider sin sinkproduksjon. Beregningene gjengitt i denne 
rapporten viser derfor et verste tilfelle (full belastning). 
 

 
Tabell 1: Dominerende lydkilder og tilhørende lyddata 
 

Frekvensspekter for lydkildene er ikke kjent. Ettersom transformatorer typisk har en peak 
(rentone) ved 1/3-oktavbånd 200 Hz er det i beregningene lagt inn høyeste nivå ved 1/1-
oktavbånd 250 Hz og 10 dB avtakende for hvert høyere 1/1-oktavbånd og tilsvarende for 
hvert lavere 1/1-oktavbånd.   
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6 Beregningsforutsetninger 

Støyberegningene er utført ved bruk av industristøymetoden med beregningsprogrammet 
CadnaA, versjon 2019. Første ordens refleksjoner er medregnet. Det er antatt generell 
markabsorpsjon = 1 («myk mark»), men for skjæringer i fjellet er markabsorpsjon = 0 
benyttet («hard mark»). Bygninger er gitt absorpsjonsfaktor på 0,21. Grid-oppløsning for 
støysonekart er 1 m x 1 m og kartene er beregnet i 4 meters høyde relativt til terreng hvis 
ikke annet er angitt. 

7 Resultater 

Figur 3 viser støysonekart med gjeldende grenseverdier for hverdager, lørdager, søndager 
og helligdager, det vil si gul sone tilsvarer Lden = 50 dB. 

 
Figur 3: Beregnet Lden (day – evening – night) 

 
Konklusjon Lden: 
Som det fremgår av figuren vil det ene hjørnet på ett av nabohusene mot vest ligge helt i 
randsonen på gul sone hverdager/lørdager/søndager/helligdager. Merk at kartene viser det 
verste tilfelle (konservative lyddata, se avsnitt 5), ved lavere belastning ventes det aktuelle 
huset å ligge utenfor gul sone. 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnr.: 10367-SWE-ÅSE-C-AS-0002 Rev.: 01A 
Tittel: Støyvurdering Dato: 17.10.2019 

 
         
 
  

Statnett SF  Side 6 av 6
Gradering Statnett Åpen

 

SD
O

K
-19

6
-4

, revisjo
n

 7
.0

. M
al (n

o
) - Fo

rsid
e - Tekstd

o
ku

m
en

t. G
o

d
kjen

t av R
am

n
ath

 Falch
 A

m
b

ath
y 1

3
.11

.2
0

18
 

Figur 4 viser støysonekart med gjeldende grenseverdier for natt, klokka 23-07, det vil si gul 
sone tilsvarer Ln = 45 dB 

 
Figur 4: Beregnet Ln (night) 

 
Konklusjon Ln:  
Som det fremgår av figuren vil samtlige hus ligge utenfor gul sone nattestid i tidsrommet 23-
07.   
 
Til info: 
«Villaen i Skjeggedal» som ligger nordøst på støykartet vil få lavere støynivå enn i dag hvis 
man faser ut eksisterende anlegg, det vil si lydkilde nr 1-3 i Tabell 1/Figur 2 tas bort. 
 
Figur 5 viser høyeste fasadenivå henholdsvis før (til venstre) og etter (til høyre) utfasing av 
eksisterende anlegg mot øst. Endring i mest utsatte fasade tilsvarer cirka 5 dB. 

        
Figur 5: Beregnet Lden (day – evening – night) før og etter utfasing av eksisterende anlegg mot øst 
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