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Bekk, del av vannforsyning. 
Avklaring med Statnett før arbeid 
kan iverksettes.

Delvis permanent lukking 
av bekk. Åpning av 
bekk etter midlertidig 
lukking på øvrige strekk
Rør i grøft

Terrengjustering/ heving.
Arronderes og sås til med 
frøblanding
godkjent av Statnett

Tilbakeføres til opprinnelig 
nivå/terreng ved anleggsslutt

Veistigning justeres. 
Maksimal heving 
1,5 m i kryss

Midlertidig kjørevei for beboere ved Løkka. 
Opparbeides før arbeid på Svarthavnveien.
Stenges med bom
Tilbakeføres ved anleggsslutt.
Deler av vei kan bli flyttet østover ved behov.
Etter anleggsperiodens slutt vil 
det bli en ferdselsåre minimum med 
opprinnelig standard

! DEPONERING AV MASSER !
Masser skal sorteres.
Midlertidig deponering av masser skal primært skje på rigg 10, 9, 2, og 1.
Toppmasser skal lagres i ranker med maksimal høyde 2-3 meter.
Overskuddsmasser kjøres bort til godkjente deponier.
! VARSLING AV TREDJEPART !
Ved behov for  stengig av veier, sprenging, lineskjøting eller andre støyende aktiviteter
skal berørte varsles av entreprenør i god tid før tiltak.
! BEPLANTNING MED TRÆR/STIKLINGER !
Område for spesiell beplantning ved anleggsslutt, etter anvisning fra Statnett vises med
grønn stjerne.

Området beholdes etter anleggsslutt.
Kan da benyttes av både Statnett og 
allmennheten. Blir i utgangspunktet ikke
brøytet.

Brukes som rigg i anleggsperioden.
Restaureres i henhold til landskapsplan
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Sylling transformatorstasjon
Arealbrukskart
+ CA Eksisterende brønner
"6 Planlagt mast
/ Område for beplanting ved anleggsslutt
8 CA IKT kiosk

Permanent bekkelukking
Midlertidig bekkelukking
Massedeponi, Permanent
Massedeponi, Midlertidig 

! Eksisterende master
Eksisterende ledninger
Planlagt Ledning
Baseplass / midlertidig. Tilbakeføres
Lagerområde
Parkering / midlertidig. Tilbakeføres
Rigg / midlertidig. Tilbakeføres
Rigg / Brakkerigg / permanent. Arronderes.
Rigg / Parkering /permanent
Rigg, reserveområde. Arronderes.

Veger
Eksisterende veg. Oppgraderes
Midlertidig kjøretrasé. Tilbakeføres
Planlagt midlertidig veg. Tilbakeføres
Planlagt permanent veg

Bygg og anlegg
Kontrollhus og tomt. Senkes i terrenget
Eiendomsgrense, inntegnet
Gjerde. Justeres etter avtale i anleggsperioden

Restriksjonstema
Skog / trær
Vannforsyning
Planlagt Klausulert Areal. Hogst.
Stasjonsflate
Eksisterende ryddebelte
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For nøyaktige plasseringer av anlegg vises til situasjonsplan (u. offl)


