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1 INNLEDNING
Hafslund Nett har gyldig konsesjon for nettilknytning av Høgås og Joarknatten vindkraftverk via 2,6 km
luftledning og 2 km jordkabel til Ørje transformatorstasjon, ref. NVE 201200476-166. Hafslund Nett AS
søkte om konsesjonsendring for nettilknytning av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker kommune i
Østfold. Det ble gitt ny konsesjon 26. april 2018.
Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:


En ny ca. 4,6 km lang PEX-isolert jordkabel med spenning 47 kV mellom Ørje
transformatorstasjon og Brutjern transformatorstasjon og tverrsnitt med minimum
strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x1600mm2 Al.



Nytt gassisolert koblingsanlegg i nytt transformatorbygg på Ørje transformatorstasjon med areal
inntil 170 m2 over en etasje. Bygget skal utføres med teglsteinfasade og inneholde følgende
elektrisk anlegg:
o

7 gassisolerte bryterfelt med spenning 47 kV.



Nødvendig høyspennings apparatanlegg i Aasgaard transformatorstasjon, herunder 3 nye
bryteranlegg/koblingsanlegg.



Nødvendig høyspenningsanlegg.

Denne MTA-planen med tillegg distribueres til følgende parter:
1. NVE, for godkjenning
2. Marker kommune
Berørte grunneiere/rettighetshavere for kabeltraseen samt naboer og gjenboere til Ørje
transformatorstasjon kontaktes og informeres skriftlig om at MTA-plan for anlegget er utarbeidet. Komplett
MTA-plan kan dermed sees på nettsiden til http://www.josok-prosjekt.no/dokumenter.html
Søker er Hafslund Nett AS (Hafslund). Hafslund eier og driver strømnettet i Oslo, Akershus og Østfold
med til sammen 700 000 nettkunder, og er med dette Norges største nettselskap. Innbyggertallet i disse
fylkene er forventet å øke med en halv million innen 2040. For å møte denne utviklingen er strømnettet
kontinuerlig under utvikling og oppgradering.
Marker Vindpark AS og Hafslund Nett AS har inngått en utbyggingsavtale om prosjektering, innkjøp og
bygging av jordkabel fra prosjektets transformatorstasjon og Ørje transformatorstasjon. Marker Vindpark
utfører oppdraget på vegne av Hafslund, som vil ta over som eier av jordkabelen før denne blir satt i drift.
Marker Vindpark AS er et prosjektselskap stiftet av Scanergy AS med formål om å forestå utbygging og
drift av Marker vindkraftverk. Selskapet er i dag eid av Sveitsiske BKW Energie AG. BKW-konsernet er et
Bern-basert internasjonalt energi- og infrastrukturselskap med over 6000 ansatte.
Konsernet planlegger, bygger og driver infrastruktur for å produsere og levere energi til bedrifter,
husholdninger og offentlig sektor, og tilbyr digitale forretningsmodeller for fornybar energi. BKW er også
medeier i Fosen vind, Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. I forbindelse med utbygging av
prosjektet skal Scanergy stå ansvarlig for bygging av all nødvendig infrastruktur, mens BKW står
ansvarlig for levering og montering av vindturbiner.
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Kontaktinformasjon:
Firma

Konsesjonhaver
Hafslund Nett AS

Org. nr.
Kontaktperson/prosjektleder
Telefon
Epost

980 489 698
Joakim C. Steinseth
938 219 82
Joakim.cornelius.steinseth@hafslund.no

Utbygger
Marker Vindpark AS/
Scanergy AS
915 592 163/992 889 713
Tor Arne Pedersen
488 95 692
tap@captivacapital.no

Bakgrunn for tiltaket
Tiltakshaver skal legge til rette for at Marker vindpark, og senere Hån vindkraftverk på svensk side av
grensen, kan knyttets til regionalnettet ved Ørje transformatorstasjon gjennom en 47 kV kraftkabel som
legges i grøft.
Hafslund Nett har fått tillatelser fra Marker kommune og Statens Vegvesen til å legge 47 kV kabelanlegg
langs eksisterende veibaner, gang og sykkelveier eller i veiskulder. Langs fv. 128 / fv. 818 (gamle E18) vil
ny trasé legges minst tre meter utenfor veigrunn, inne på private eiendommer. Marker Vindpark AS, som
vil bære evt. merkostnadene for kabelløsningen, mener at en slik kabelløsning er akseptabel. Det er i
tillegg inngått avtale med alle direkte berørte grunneiere langs hele kabeltraséen.
Fremdriftsplan
Tiltakshaver har vært i dialog med grunneiere langs kabeltrasé, samt lokalt næringsliv og berørte
beboere. På bakgrunn av de tilbakemeldinger vi har fått fra berørte parter er fremdriftsplanen utarbeidet.
Det er inngått skriftlig avtale med alle direkte berørte grunneiere av kabelen.
For Marker Vindpark er det avgjørende at anleggsarbeider samordnes med øvrig anleggsvirksomhet
langs Brutjernveien, og at arbeidet for denne delen av kabelanlegget er ferdigstilt innen utgangen av juni
2018.
Næringsaktører på Sletta Industriområde ønsker primært at anleggsarbeidet skal skje i fellesferien, men
de har likevel mulighet til alternativ transportrute for varer og tjenester ved å følge Slettaveien,
Kilebuveien og Østre Rødenesveien og ut på E18 ved den nye brua, Norgesporten.
Flexit har flere vogntog innom hver dag, som henter og leverer varer. Tiltakshaver vil etter beste evne
etterkomme ønsket om at anleggsarbeid ved Moseveien skjer i juli, slik at dette ikke hindrer varetransport
til Flexit.
Langs Tjernstubben er det i all hovedsak privat beboere som blir berørt, men her vil enkle tiltak bidra til at
fremkommeligheten til eiendommene ivaretas gjennom anleggsarbeidet.
Næringsaktører i Ørje sentrum har gitt klart uttrykk for at det er relativ stor aktivitet gjennom
sommermånedene som følge av at Marker er en sommerturistkommune. Rema1000 har søndagsåpen
butikk, og har gitt uttrykk for at anleggsarbeidet kan skje etter fellesferien. Det samme gjelder øvrige
næringsdrivende i sentrum. Således vil anleggsarbeidet i Ørje sentrum gjennomføres i august og
september. Det vil etterstrebes å redusere anleggsperioden til et minimum.
Byggearbeidene er planlagt med oppstart i begynnelsen av mai. Arbeidet er planlagt påbegynt ved
Nordre Brutjern, dette for å sikre seg at kabelen er lagt i veien inn til vindkraftverkets transformatorstasjon
i god tid før komponentene til vindturbinene leveres i midten av juli. Dernest vil gravearbeider fortsette i
retning Ørje, slik at man er fremme ved krysningspunktet for E18 innen utgangen av juni.
Retningsstyrt boring under E18 skal også gjennomføres innen utgangen av juni, med riggplass på
nordsiden av E18, slik at det er klart til å fortsette arbeidet på ved Flexit i løpet av juli måned. Graving av
grøft langs Tjernstubben kan skje i løpet av juli måned.
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Fra Tjernstubben og gjennom Ørje sentrum (Braarudveien og Storgata) skal anleggsarbeidet skje i august
og september, før det hele avsluttes innen utgangen av september.

Figur 1: Fremdriftsplan

2 MTA – plan
2.1 Krav fra NVE
NVE fremstiller følgende krav i anleggskonsesjonen:
Miljø-, transport-, og anleggsplan
Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og
anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal
utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg
med konsesjon etter energiloven. Hafslund Nett skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune,
grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører.
Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.
Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, transport- og
anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.
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.
Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med
NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.
Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.
Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og
anleggsplanen blir godkjent.
Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:


Hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å gi minst mulig virkninger for Braneselva.



Utforming av nytt bygg tilpasset omkringliggende bebyggelse.

Side 5

Marker Vindpark AS
Miljø, transport og anleggsplan

Dat. 30.04.2018

Byggherrens intensjon og målsetning
Utarbeide miljø -, transport – og anleggsplan for å sikre at lover, forskrifter, retningslinjer og planer blir
videreført i den videre planleggingen av anlegget og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn i anleggs – og
driftsfasen.
Byggherrens målsetning er:





Etterfølge norske lover, forskrifter og arbeidsvilkår
Ingen skader på personell i byggetiden
Ingen skader på tredjeparts liv eller eiendom
Begrense skader på natur og miljø til et absolutt minimum

2.2 Presentasjon til grunneiere
Alle grunneiere, samt næringsaktører og beboere langs kabeltraséen er skriftlig informert om planene.
Det ble avholdt informasjonsmøte 8. februar 2018 om pågående planlegging av kabel fra Marker vindpark
til Ørje transformatorstasjon gjennom Ørje sentrum. Tiltakshaver har gjennom hele prosessen vært i
løpende dialog med Marker kommune, både administrativ og politisk ledelse.
Videre er MTA-planen oversendt, eller på annen måte, gjort tilgjengelig for alle grunneiere, samt berørte
næringsaktører og beboere.
Grunneierne vil bli presentert for de generelle krav NVE setter til en MTA-plan og at NVE sin veileder for
utarbeiding av MTA-plan er fulgt. Videre vil det bli gitt en presentasjon av hvordan de enkelte punkter i
MTA-plan skal etterfølges i dette prosjektet:








Arealplaner, rettighetsbelte etc
Planer for transport inn til og ut fra kabeltrase (adkomstveger)
Planer for riggområder, omlastingsplasser og trommelplass
Planer for hvordan skogen skal bli ivaretatt
Terrenginngrep og metoder for istandsetting i etterkant av tiltakets idriftsettelse
Plante – og dyreliv, kulturminner etc
Avfallshåndtering

2.3 Beskrivelse av tiltaket
Det er gitt anleggskonsesjonen for nettilknytning av Høgås og Joarknatten vindkraftverk:


47 kV kraftoverføring Ørje trafostasjon – Marker vindparks transformatorstasjon ved Nordre
Brutjern skal etableres i helhet som et jordkabelanlegg, total lengde ca. 4,6 km.



Kabelen vil følge Brutjernveien til fv128, og deretter gå i grøft langs og nord for fv128. Ved Nordre
Brutjern vil kabelen legges nære veien, for å unngå at trær må felles og verdifull fauna ved
Brutjernene skades.



Der det er fjell langs fv128, vil kabeltraséen legges slik at man unngår å sprenge bort store
fjellskrenter, men heller legger kabelen i kanaler eller tilsvarende noe nærmere veien.



Ved kryssing av Braneselva, legges kabelen i kanal under elva og dekkes til med stabile masser.



Slettaveien krysses ved grøft og omkjøringsvei skiltes. Ved Ørje Næringpark legges kabelen inn
på parkeringsplassen mot Slettaveien og krysser innkjørselen til Næringsparken med grøft.



Langs gang og sykkevei (gamle E18), forbi Branesmosen, legges kabelen med tilstrekkelig
avstand fra eksisterende 22 kV kabel, på utsiden av viltdyrgjerde, men ikke mer enn 3 meter fra
gjerdet.



Ved kryssing av E18, bores det fra nordsiden av riksveien og presses inn trekkrør for kabelen.
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Langs Moseveien og Tjernstubben legges kabelen i grøft fortrinnsvis på nordsiden av veien.



På strekning mellom Rema1000 og Marker Bo og Servicesenter i Braarudveien legges kabelen i
hensiktsmessig trasé i forhold til eksisterende infrastruktur.



Ved gang- og sykkelsti langs Brarudveien og Storgata, øst for Haldenveien, legges kabelen i
ytterkant av gang- og sykkelvei, men ikke slik at det skaper utfordringer i forhold til eksisterende
infrastruktur.



Haldenveien krysses ved graving av grøft og at det legges ned trekkrør, deretter trekkes kablene
gjennom trekkrørene. Denne operasjonen tar omkring en dag og veien stenges. Omkjøringsvei
skiltes.



Gjennom Storgata legges kabelen i forhold til eksisterende infrastruktur.



Generelt skal all eksisterende infrastruktur kartlegges og indentifiseres før gravearbeidet starter.
Retningslinjer for gravearbeid fra Marker kommune skal følges, sammen med gjeldende lover,
forskrifter og regler.

Se for øvrig vedlagt oversiktskart i Vedlegg 1.
Kabelen:
Kabelen er typen Milliken 145 kV jordkabel, TSLF 3x1x1600 mm² Al (1 – leder) med følgende
spesifikasjoner;

Omsøkt på følgende
strekninger:

Hele traséen fra Ørje transformatorstasjon til transformatorstasjon i
Marker Vindpark.

Kabeltype

PEX-isolert kraftkabel, type TSLF, med segmentert aluminiumsleder

Isolasjonsnivå

145 kV

Driftsspenning

47 kV

Ledertverrsnitt

1600mm², aluminium

Termisk overføringsevne

Ca. 925 A

Lengde

4,6 km

Ladestrøm

Ca. 10 A/fase v. 47 kV

Forlegning

Forlagt i trekant og buntet sammen

Krysskobling av skjerm

Nei

Kabeldiameter

Ca. 100 mm for enkeltleder, ca. 200mm for trelederbunt.

Restriksjonsbelte

2 meter på hver side av kabelanlegg

Grøftetverrsnitt

Varierer, se også egen figur på forrige side.
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Rettighetsforhold:
Det er inngått avtale med samtlige direkte berørte grunneiere langs kabeltraséen.
Statens Vegvesen ga 13.07.2017 tillatelse til graving etter vegloven §32 og § 57. Tillatelsen gjelder
følgende kabeltrasé:
Kabeltrasé fra Ørje sentrum og Nordre Brutjern. Det planlegges en kabeltrasé fra Ørje
transformatorstasjon som skal følge kommunalt vegnett østover gjennom Ørje
sentrum, deretter krysse ny E18, og videre følge fv. 128/fv. 818 (gamle E18) fram til
Nordre Brutjern. Kryssing av E18 skal skje ved gjennomboring.
Ved Svenskeveien 24 vil kabelen krysse under nye E18, som vist i figur 2. Kryssing under E18 vil skje
ved gjennomboring.

Figur 2: Snitt ved gjennomboring under E18.

Kabelgrøfter:
Nytt jordkabelanlegg skal forlegges i grøfter i
henhold til FEF2006, og en vil også følge
praksis fra REN-standard (blad 9012).
Innenfor eiendomsgrensen til Statens
Vegvesen vil Hafslund Nett AS rette seg etter
krav fra Statens Vegvesen gitt i
gravetillatelsen, (SVV ref. 17/86955-3). Krav
fra Statens Vegvesen er hjemlet i Veglova §
32 og § 57. Krav fra Vegvesen vil blant
annet si at kabler skal legges 90 cm under
bakken, dypere enn krav i FEF2006.
Generelt grøftetverrsnitt i samsvar med krav i
SVVs gravetillatelse er vist i Figur 3.
Figur 3: Grøftesnitt for forlegning langs vei.
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Utenfor Statens Vegvesens eiendom vil grøftesnittet hovedsakelig blir som i Figur 3, men med en noe
mindre overdekning (iht. til forskriftskrav).
På flere steder langs kabeltraseen forventer en å støte på flere forhold som gjør at en må tilpasse
kabelføring/grøft:


Gjennom Ørje sentrum vil traseen måtte krysse vann- og avløpsledninger (VA),
kommunikasjonskabler og lavspenningskabler. Det er gjennomført grundige undersøkelser for å
avdekke eksisterende infrastruktur. Tiltakshaver vil gjennomføre arbeidet etter de retningslinjer
som gjelder i Marker kommune, samt generelle lover, regler og forskrifter.



Ved kryssing av E18 er det lagt til grunn boring av kabelrør under veien. Statens vegvesen har
gitt tillatelse til boring under E18.



Ved kryssing av Slettaveien og Haldenveien (fv21) skal det graves grøft og legges ned trekkrør
for kabelen. Her vil trafikk bli omdirigert for en kort periode (1 dag) med en egen skiltplan.



Ved kryssing av Braneselva vil kabelen legges i støpte kanaler/rør, slik at de ligger godt forankret
dersom det oppstår stor vannføring i elva/bekken. Dersom det støtes på grunt fjell, vil det
vurderes alternative løsninger som opprettholder kravet om skånsom inngrep og opprydding.

Det totale areal for kabelanlegget er ca 5200 m2 (se punkt 2.6), men det aller meste av dette arealet kan
benyttes slik det var før kabelen ble lagt.

2.4 Bygging av anlegget:
Tiltakshaver planlegger oppstart av anleggsarbeidet i mai 2018. Arbeidet vil koordineres med berørte
parter, herunder Marker Vindpark, Marker kommune, Statens vegvesen, grunneiere og berørte
næringsaktører og beboere.
Det tas sikte på et oppstartsmøte i begynnelsen av mai hvor Marker Vindpark, Statens vegvesen og
kommunen deltar, sammen med entreprenør. Arbeidet vil følge fremdriftsplan under avsnitt 1, med
oppstart mai og ferdigstillelse innen utgangen av september.
Entreprenøren vil bli pålagt skilting og trafikkregulering i anleggsperioden. Det skal avklares med
kommunen og Statens vegvesen hvordan dette skal gjennomføres før anleggsarbeidet starter opp.
Det vil ikke bygges anleggsveier eller tilkomstveier i forbindelse med anleggsarbeidet, men i sin helhet
benytte eksisterende veier, samt gang- og sykkelvei. Sistnevnte gjelder på strekningen mellom
Slettaveien og Svenskeveien 24.
Det må påregnes kjøring utenfor vei i selve grøftetraséen, men for øvrig vil eksisterende veier benyttes. I
forbindelse med bygging må det påregnes at et område på inntil 5 meter fra senter kabeltraséen vil bli
berørt, men at det i all hovedsak vil være vesentlig mindre, særlig i Ørje sentrum.
Overskuddsmasser i form av asfalt skal kjøres bort til en godkjent lagerplass for asfalt som blant annet er
benyttet i forbindelse med bygging av nye E18. Øvrige overskuddsmasser kjøres bort og deponeres på
godkjent sted på Sletta industriområde og benyttes som fyllmasse i utvidelse av dette området.
Mellomlagring av masser og riggplass for utstyr er avklart med kommunen. Det er primært i Ørje sentrum
at dette representerer en utfordring. Langs kabeltraséen for øvrig vil masser legges til side og all masse
vil i hovedsak fylles tilbake i grøfta slik at det hele føres tilbake til det opprinnelige, jfr. kap. 2.7.
Før anleggsarbeidet avsluttes skal alle berørte området til bakeføres slik det var før anleggsarbeidet
startet. Dette skal skje i samråd med kommunen og øvrige berørte parter.
Trekking av kabel vil skje etappevis, slik for å få en tidseffektiv legging av kabelen. Hver kabeltrommel har
en kabellengde på 660 meter.
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Anleggsområdet vil være 5-10 meter fra senter av kabel, avhengig av hvor i traséen man opererer. I
tillegg vil det være anleggsaktivitet fra Storgata til midlertidig lagringsplass ved Ørje kirke.
Tiltak ved spesielle punkt må behandles:
Kabelen vil følge en trasé mellom Fv128 og den sydlige enden av Nordre Brutjern. Dette er et sårbart
område, og det vil iverksettes særskilte tiltak som sikrer at kjemikalier eller andre stoffer ikke havner i
vannet. Det vil være forbud mot fylling og lagring av diesel eller oljer ved Brutjernene.
Ved Sletta industriområde vil kabelen krysse Braneselva som beskrevet i punkt 2.3. Her vil eksisterende
vegetasjon og trær bevares i den grad det er praktisk mulig. Elveleiet skal føres tilbake til sitt naturlige ved
at utgravd elvebunn legges til side separat fra øvrige masser, og legges tilbake over kanal.
I anleggsperioden må det påregnes at gang- og sykkelveien langs E18 ved Branesmosen tidvis stenges
av for ferdsel i en begrenset tidsperiode. Alternative ruter vil bli skiltet.
Gjennom Ørje sentrum skal anleggsområder og åpne grøfter sikres med portable gjerder og merkes som
anleggsområde for å sikre at uvedkommende ikke får adgang. Dersom det blir avdekket
høyspenningskabler slik at de blir liggende uten overdekning skal det merkes i henhold til gjeldende
regelverk for «kabler forelagt direkte på bakken».

2.5 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Det stilles krav til utførende entreprenør blant annet på følgende områder:


Entreprenør skal gjøres kjent med MTA plan.



Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA – plan) skal utarbeides spesifikt for dette anlegget i
samsvar med byggherreforskriften. Planen skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven og
internkontrollforskriften. Det legges spesiell vekt på bestemmelsene i ”Forskrift om sikkerhet ved
arbeid i og drift av høyspenningsanlegg”, ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff”,
”Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap” med flere.



Bruk av kjemiske stoffer skal begrenses. ”Forskrift om begrensning i bruk av helse – og
miljøfarlige kjemikalier og andre produkter” skal følges.



Bruker entreprenøren kjemiske stoffer som har betydning for helse og miljø skal han fremlegge
dokumentasjon for dette og etterleve de vernebestemmelser som gjelder.



Sikker jobb – analyse skal utarbeides og implementeres i alle rutiner der det kan være fare for
skade på personell, omgivelser og natur. Spesielt gjelder dette sprengningsarbeider, reising av
master og montasje i disse, helikoptertransport, montasje av liner/kabler og bruk av maskiner i
terrenget.
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2.6 Arealbruk
Kabeltraséen går i offentlig og privat vei, samt i landbruks- og skogsareal.
Lengde
[m]

Areal
[m2]

Kommentar

Offentlig vei

1330

1263,5

Kabelen representerer en begrensning for annen fremtidig
infrastruktur, men vil ikke være i vesentlig konflikt med
eksisterende infrastruktur.

Privat vei

260

234

Strekningen fra fv128 (gamle E18) og vindparkens
transformatorstasjon vil privat vei bli berørt. Avtale med
grunneiere inngått.

Landbruksområde

600

900

Kabelen legges tilstrekkelig dypt, slik at det ikke representerer
noen ulempe for landbruksvirksomheten, dessuten vil kabelen
ligge helt i kanten av landbruksarealet.

Skogsområde

2020

2424

Det vil bli felt skog som kommer i konflikt med kabelen. I og med
at kabelen blir liggende innenfor tomtegrensen til privat grunneier
langs Fv128.

Annet

410

410

Over parkingsplassen til Ørje Næringssenter og stien fra Storgata
til Ørje transformatorstasjon.

Sum

4 620

5 232

Områder

Det arealet som båndlegges som følge av kabelen har ingen praktisk økonomisk betydning for offentlige
eller private veier. Det samme gjelder landbruksareal og annet areal. For skogsområder vil det ha
begrenset betydning, da aktuell trær i utgangspunktet ligger nære eksisterende vei og har begrenset verdi
som skogsareal.

2.7 Transport og riggområder
Overskuddsmasser transporteres bort etter hvert som grøfta graves ut. Midlertidig massedeponi anlegges
i Ørje sentrum og ved Svenskeveien 24. Dette gir god fremkommelighet for øvrig vare- og
personbefordring i Ørje sentrum.
Kabelen leveres på lastebil i tromler med opptil 660 meter kabel i hver trommel. Det vil være mindre
behov for mellomlagring da kabeltromlene hentes direkte fra lager etter hvert som de skal legges. I
forbindelse med legging av kabelen vil det benyttes løfte åk eller tilsvarende som sikrer forsvarlig og
effektiv legging av kabelen.
Kabelen følger i all hovedsak eksisterende veier og gang- og sykkelvei. Dette vil bidra til en effektiv og
sikker transport og legging av kabelen.
I Ørje sentrum vil masser bli lastet direkte på lastebil og transport til asfaltlager, deponi eller mellomlager
for masser. Dette for å opprettholde tilfredsstillende fremkommelig.
I vedlegg 1 vises det oversikt over alle riggplasser, mellomlager for masser, deponi og asfaltlager. Det er
inngått avtale med alle grunneiere som besitter riggplasser eller midlertidig og permanent deponi.

Side 11

Marker Vindpark AS
Miljø, transport og anleggsplan

Dat. 30.04.2018

2.8 Terrenginngrep og istandsetting
Terrenginngrep skal utføres skånsomt for å begrense skader på natur. Terrengskader skal utbedres etter
prinsippene i «Håndbok i økologisk restaurering» (Forsvarsbygg 2010) og gjennomføres snarest mulig
etter at inngrepet/tiltaket er gjennomført.
For å reetablere stedegen vegetasjon skal de avgravde masser legges til side og tas vare på, og benyttes
som toppdekke ved istandsetting.
Terrenginngrep vil omfatte sprengings – og gravearbeid for kabelgrøfter. Så langt som mulig skal
sprengstein samles sammen og tildekkes av avdekkingsmasser. Dersom man anser at det er fare for
erosjon må andre tiltak vurderes.

2.10 Plante – og dyreliv
I forhold til naturverdier tilknyttet brutjernområdet står følgende beskrevet om denne naturtypelokalitet i
naturbase;
«Brutjern-området er en samling av større og mindre skogstjern (mesotrofe til dystrofe) med varierte og
utviklete vegetasjonssoner og småbekker mellom tjerna. Totalt 20 øyenstikkerarter er registrert i området.
Området er levested for alle de fem europeiske Leucorrhinia-artene. Området er enestående ved at sørøstlige og alpine arter møtes, og danner sammen en fauna-diversitet som er spesiell. Tilsammen huser
området et av de rikeste øyenstikker-faunaene i Norge (Dolmen 1995).»
I forhold til rødlistearter og naturtyper som blir berørt av kabelen er de fleste registreringer og de største
verdiene knyttet til området langs Nordre Brutjern. Brutjernene og Butjern er områder med viktige
biologisk verdier, herunder som leveområde for flere rødlistede arter som Bunkestarr, Småmyrull, sjeldne
øyenstikkarter, Småsalamander, edelkreps, sumpglansblomsterflue og tovingen krokflekket
damblomsterflue. Dersom det avdekkes svartlista arter, vil tiltakshaver i samråd med myndighetene
iverksette tiltak som hindrer spredning.
Under anleggsarbeidet skal det gjøres tiltak for å sikre at masser ikke havner i tjernet, ved blant annet ved
at gravingen skjer med tilstrekkelig avstand til vannet. Dersom avgravde masser ikke kan ligge trygt langs
kabeltraséen, skal massene transporteres vekk til midlertidig deponiområde (asfaltdeponi). I området nær
Nordre Brutjern skal det ikke foregå påfylling av diesel, oljeskift eller andre reparasjoner av
anleggsmaskiner og –utstyr (se vedlegg 1).

2.11 Kulturminner
Fylkeskonservatoren har i sin uttalelse påpekt at ved et punkt går traseen ca. 50 meter sør av to tidligere
registrerte kulturminner. Begge er kokegroper/kokegropslokaliteter (ID 159249 og ID 159250).
Jordet hvor kulturminnene ligger har et potensial for å kunne påvise ikke tidligere kjente kulturminner. For
å minske en potensiell konflikt med ikke tidligere registrerte kulturminner anmoder Fylkeskonservatoren
om at traseen trekkes lengre sør helt inn i mot kontrollplassen for trailere hvor massene allerede er
omrotet.
Denne anmodningen blir tatt hensyn til, og kabelen blir lagt helt inn mot kontrollplass for trailere.
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50,
(Kulturminneloven) § 8.

2.12 § 9 undersøkelser etter kulturminneloven
Det vil bli foretatt undesøkelser etter § 9 i kulturminneloven.
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2.13 Krav og frist til istandsetting
Rydding og istandsetting knyttet til anleggsarbeidene skal skje fortløpende. Endelig istandsetting av hele
den konsesjonsgitte jordkabel og luftledning skal være ferdig senest 2 år etter at anlegget er satt i drift.
Det vil foregå anleggsvirksomhet på riggområder og i utmark. Det er et overordnet mål at
anleggsarbeidene ikke skal medføre forurensning til grunn eller vann. Følgende skal følges for å redusere
risiko for forurensning:


Det utarbeides en avfallsplan



Alle relevante lover og forskrifter skal følges



Det utarbeides rutiner for påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift etc

Det vil ikke implementeres særskilte tiltak for å ivareta skog- og landbruksinteressene i området.
Imidlertid vil man i prosjekteringen og byggingen av anlegget ta hensyn til følgende forhold:


Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at ulempene for landbruk og
skogbruk blir minst mulig



Entreprenører skal så langt det er mulig bruke kjøretøy med lavt marktrykk for å redusere fare for
strukturskader og jorderosjon



Drivverdig skog som etter avtale med grunneier skal lundes, lagres på hensiktsmessige
lagringsområder/riggområder



Fareområder sikres så eventuelle beitedyr ikke kan komme til skade



Brukeren skal få god tid til å iverksette nødvendige tiltak mht. eventuelle beitedyr, ved at
prosjektet varsler brukerne i god tid før anleggsstart. Eksempler på slike tiltak er midlertidige
gjerder eller vakthold



Tiltakshaver skal koordinere avhugging av skog med Glommen Skog.

2.14 Prosjekttilpasset kontrollplan
Dette dokumentet med vedlegg er et styrende dokument for prosjektet. Rapportering av avvik knyttet til
ytre miljø skal følge de retningslinjer og de rutiner som er avtalt for prosjektet. Brudd på krav beskrevet i
dette dokumentet skal betraktes som avvik og skal rapporteres og behandles i henhold til de avtalte
rutiner for rapportering og behandling av avvik. Se vedlegg 3 for prosjekttilpasset kontrollplan.

3 REFERANSER









Anleggskonsesjon i medhold av energiloven – lov av 29. juni 1990 nr 50, meddelt Hafslund Nett
AS den 26. april 2018.
Detaljprosjekt – Jøsok Prosjekt AS
Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport – og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon
etter energilova – Rettleiar 06/2011 NVE.
Håndbok i økologisk restaurering” (Forsvarsbygg 2010)
Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
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Fremdriftsplan

Tid
01.07./10.08.

05.08. /30.09.
Følger Braarudveien til gangvei ved
Storgata, og deretter Storgata til
Damstien. Krysser fv21
(Haldenveien) ved kommunehuset.

Følger
Moseveien
og Tjernstubbveien.

Start 20.05. / Slutt 15.07.
Oppstart ved N. Brutjern transformatorstasjon og deretter følge Brutjernveien til fv128 (Svenskeveien), hvor kabelen
følger svenskeveien til Sletta Industriområde, hvor veien krysser Slettaveien og følge Branesmosen til krysningspunkt
nord for E18. Kryssing av E18 ved boring og legging av trekkrør.

Sletta Industriområde

Kryssing av fv21

Statens vegvesen
Kontrollstasjon

Kryssing av bekk

Flexit

Kryssing av E18

Tegnforklaring
Konsesjonsgitt kabeltrasé
Skjøtsteder for kabel (antatt)

Miljø, transport og anleggsplan
Marker vindpark
23.04.2018

Miljø-, transport- og
anleggsplan

Riggområde for maskiner og utstyr
Rigg og mellomlagring av masser

Omkjøringsveier

Asfaltlager og riggplass

Transformatorstasjon Nordre Brutjern

Deponi overskuddsmasser

Ørje transformatorstasjon

Forbud mot lagring/fylling av drivstoff m.m. ved Brutjernene

Marker Vindpark AS
47 kV jordkabel Marker Vindpark - Ørje

OVERORDNET KONTROLLPLAN

Nr.

Aktivitet

Krav (dokument)

1

Overlevering av godkjent MTA-plan
til entreprenør

2

Kontrollere entreprenørens
organisasjonsplan
Kontrollere entreprenørs
fremdriftsplan.
Kontrollere entreprenørens HMSplan
Kontrollere entreprenørens
Kvalitetssikringsplan
Kontrollere entreprenørens
transportplan
Kontrollere entreprenørens Riggplan
Kontrollere entreprenørens
avfallsplan

3
4
5
6
7
8

9

12

Merking av Deponi og tomtegrense
for riggområder
Utarbeide plan for byggemøter og
informasjonsflyt.
Utarbeide plan for kontroll av
entreprenørens arbeid
Kontroll av skogrydding

13

Kontroll av transport

14

Kontroll av deponerte masser

15

Kontroll av sikring av byggeplasser

16

Kontroll av kabelgrøfter

17

Kontroll av kabel (kappeprøver)

18

Kontroll av Kabellegging

10
11

Kommentar

Ansvarlig

Anleggskonsesjon,
NVE Veileder for
MTA
Godkjent MTA

Referanse
(dokument)
Godkjent MTA

Må overleveres til entreprenør så tidlig
som mulig.

Prosjektleder

Organisasjonsplan

Prosjektleder

Godkjent MTA

Fremdriftsplan

Anbudsinnbydelse
Teknisk beskrivelse
Anbudsinnbydelse,
Teknisk beskrivelse
Godkjent MTA

HMS-plan

Inkludert beredskapsplan og
varslingsplan
Inkludert rutiner for kontroll og
rapportering av fremdrift
Skal inkludere rutiner for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø, samt ytre miljø.
Skal inkludere arbeidsrutiner, samt
rutiner for gjennomføring av SJA.
Inkludert rutiner for kontroll og
vedlikehold av maskiner.
Inkludert nødvendige rutiner
Inkludert nødvendige rutiner

Godkjent MTA
Godkjent MTA,
Anbudsinnbydelse,
teknisk beskrivelse
Godkjent MTA
Tas inn i kontrakt
Anbudsinnbydelse
Godkjent MTA,
Transportplan,
kontrollplan
Godkjent MTA
Riggplan,
kontrollplan
Fremdriftsplan,
Teknisk beskrivelse,
Teknisk beskrivelse,
tegninger
Fremdriftsplan,
Teknisk beskrivelse,
tegninger

Kvalitetssikringsplan
Transportplan
Riggplan
Avfallsplan

Fysisk merking i
terreng
Byggherrens
kontrollplan
Byggherrens
kontrollplan
Avviksrapporter
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra kontroll
Avviksrapporter,
referat fra befaring

Prosjektleder
Prosjektleder
Prosjektleder
Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder/
Kontrollør
Prosjektleder/
Kontrollør
Prosjektleder/
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Prosjektleder
Kontrollør
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OVERORDNET KONTROLLPLAN

Nr.

Aktivitet

Krav (dokument)

19

Kontroll av evt. sprengingsarbeider

20

Kontroll av gjenfylte grøfter

21

Kontroll av tilbakeføring terreng

22

Oppfølging av egne avviksrapporter

23

Oppfølging av entreprenørens
endringsmeldinger
Kontroll av kobling

24
25
26
27
28

Fremdriftsplan,
Teknisk beskrivelse,
Fremdriftsplan,
Teknisk beskrivelse,
Godkjent MTA plan,
Tekniske beskrivelse
Avviksrapporter

Referanse
(dokument)
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter,
referat fra befaring
Avviksrapporter

Kontinuerlig oppfølging

Endringsmeldinger

Endringsmeldinger

Kontinuerlig oppfølging

SHA-plan

Avviksrapporter,
referat
Avviksrapport,
Befaringsrapport
Befaringsrapport

Kontroll at kontakt og prosedyre for
kobling blir gjennomført ihht. SHA-plan
Både på riggomgråder, anleggsområder
og transportveier

Møtereferat,
dokumentert
gjennomgang
Avviks rapporter,
befaringsrapporter

Evaluering av prosjekt for å sikre
erfaringsoverføring til andre prosjekter

Kontroll av entreprenørens
opprydding før avslutning
Gjennomføre sluttbefaring,
eventuelt sammen med NVE
Evaluering av gjennomføring av
prosjekt

Godkjent MTA

«As built»-tegninger

Tegninger

Teknisk beskrivelse

Kommentar

Ansvarlig
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Prosjektleder/
Kontrollør
Prosjektleder/
Kontrollør
Kontrollør
Kontrollør
Prosjektleder/
Kontrollør
Prosjektleder
Prosjektleder
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