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INNLEDNING
Norsk Vind Egersund AS fikk anleggskonsesjon den 1.12.2011. Etter klagebehandling ble
endelig anleggskonsesjon gitt den 26.11.2014 (NVE 200706600-72)
med godkjenning av
justert anleggskonsesjon den 11.8.2015 (NVE 200706600-84).
Miljø- transport- og anleggsplan (MTA-plan) skal utarbeides for å beskrive de fysiske konsekvensene bygging av vindkraftverket
har på ytre miljø. I tillegg skal MTA-planen synliggjøre de tiltak som skal gjennomføres for at kravene i konsesjonen overholdes slik at skadene
på og ulempene for det ytre miljø blir minimalisert. Formell bekreftelse av oppfyllelse av
konsesjonsvilkår vil ivaretas gjennom øvrig kommunikasjon med NVE og MTA-planen inneholder således kun en oppsummering av relevante punkter.
MTA-planen er utarbeidet

etter retningslinjer

gitt i NVEs veileder 06/2011.

Tiltakshaver er Norsk Vind Egersund AS, org nr 994 583 085, Professor Olav Hanssens vei
7A, 4021 Stavanger.
1.1

Status i forhold til andre planer og lovverk
Konsesjonen til Egersund Vindkraftverk er gitt i medhold av Energiloven § 3-5. For anlegg
gitt i medhold av denne loven, er det ikke krav til utarbeidelse av reguleringsplan etter Planog bygningsloven. Egersund kommune vil ikke utarbeide egen reguleringsplan for tiltaket.
Egersund kommune har regulert planområdet til vindkraftformål,
av området avsatt til LNF. Gjennom rullering av kommuneplanen
vindkraft i løpet av høsten 2015.

men i arealplanen er deler
vil området avsettes til

De deler av planområdet med tilhørende kraftlinjetrase som ligger i nedbørfelt for drikkevann, er avmerket i detaljplanen. Tiltakene i forbindelse med drift og utbygging er godkjent
av Mattilsynet etter Drikkevannsforskriften.
Fagrapporten, "Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø ved utbygging av Egersund
Vindkraftverk, Eigersund kommune" datert 18.06.2007, er fulgt opp av en §9-undersøkelse
ihht Kulturminneloven for om mulig å identifisere kulturminner i området. Undersøkelsen er
gjennomført sommeren 2015. Resultat av denne er at det ikke er funnet kulturminner som
vil berøre Egersund Vindkraftverk med unntak av en «teltplass» som vil ligge i en hensynssone som vil være uten innvirkning for prosjektgjennomføringen.
1.2

Fremdriftsplan

Figur 1 Overordnet

tidsplan

for utbygging
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2.

BESKRIVELSE

2.1

Tiltaket
Norsk Vind Egersund AS vil, basert på tildelt konsesjon,
med følgende tekniske spesifikasjoner
Tabell 1 Tekniske

AV TILTAKET
bygge og drifte Egersund vindkraftverk

spesifikasjoner

Beskrivelse
Total effekt

(teoretisk/maksimal)

112,2/111,2

Ant. turbiner

33 stk

Turbinleverandør

Senvion GmbH

Teoretisk

effekt

per turbin

3,4 MW

Maksimal

effekt

per turbin

3,37 MW

Hub-height(høyde

til senter

av rotor)

93 m

Rotordiameter

2.2

MW

114 m

Transformatorstasjon

- omsetning

Transformatorstasjon

- ytelse

Nettilknytning

– nominell

Nettilknytning

- lengde

22/50 (132) kV
120 MVA

spenning

50 (132) kV(FeAL 240)
ca. 8 km

Overordnede
mål
Under utbyggingen av Egersund vindkraftverk er det en overordnet målsetting at alt anleggsarbeid samt transporter til og fra anlegget skal gjennomføres etter best gjeldende praksis når
det gjelder hensyn til miljø, landskap og trygg ferdsel i området både i anleggs- og driftsfase.
Det er i kpt 5 beskrevet de føringer som ligger til grunn for at terrenginngrep
beidene kan utføres på en optimal måte for tilpasning til miljøet.

ifm anleggsar-

Anleggsarbeidet skal utføres i samsvar med krav i relevante lover og forskrifter. Dersom det
oppstår konflikter mellom lover og regler og innholdet i MTA-planen, gjelder de strengeste
kravene. Avvik fra beskrevne miljømål skal rapporteres og behandles som avvik.
2.3

Samrådsprosess
og involvering
I løpet av hele planleggings- og prosjektutviklingsfasen
av Egersund vindkraftverk har det blitt
gjennomført en rekke dialogmøter med grunneiere og vertskommune hvor valg av utbyggingsløsning, status og fremdrift har vært diskutert. I tillegg til kommune og grunneiere har det også
blitt avholdt møter med øvrige offentlige aktører og interessenter. For utfyllende oversikt, se
etterfølgende tabell.
Tabell 2Samrådsprosess

og involvering

Møte med
Egersund kommune
Grunneiere
Forsvaret
Telenor
Mattilsynetog
Vannverk
Rogaland Fylkeskommune
Fylkesmannen
i Rogaland
Ornitologisk
Hålandsdalen
Skoglaget

forening
Veilag

Type møte
Dialogmøte med hhv plansjef, rådmann, ordfører og
fagledere
Dialogmøter og orientering
Møte vedr. radarimplikasjoner
Vedr. sendere og radiosignaler
Møte vedr. drikkevann
Dialog vedr. §9-undersøkelsen
Dialog vedr. utredningsprogram
for rovfugl-tellinger
og hubro-undersøkelse ihht konsesjonsvilkårene
Dialogmøte i etterkant av sluttbefaring med OED
Dialogmøte om veitrase
Befaring
Dialogmøte og forhandling

Egersund
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Endringer
i forhold til opprinnelig
konsesjonssøknad
Konsesjonssøkt layout bestod av 24-35 turbiner. I den videre detaljeringen er det nå valgt en
layout med 33 turbiner. Konsesjonsområdet er redusert noe i sør i forhold til omsøkt utbyggingsløsning.
Relevante fagrapporter

2.5
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er tilgjengelig

på Norsk Vind Energis nettsider www.vindenergi.no.

Relevante konsesjonsvilkår
I konsesjonen fra NVE har følgende vilkår betydning for MTA-planen og skal hensynstas i alle
faser av prosjektet:
Konsesjonær skal benytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense virkninger for naturmangfoldet
Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i
anleggs- og driftsperioden, herunder skjøtsel av kystlynghei med særlig vekt på området med
urterik tørrhei, hensyn til rødlistede plante- og fuglearter og hensyn til drikkevannskilder
I nedbørfelt for drikkevann skal detaljplan forelegges vannverkseiere og deretter Mattilsynet
for endelig vurdering og godkjenning. Vannverkseiere skal inkluderes i den del av MTA-planen
som omfatter drikkevann, og skal deretter til Mattilsynet for særskilt godkjenning.
Undersøkelsesplikt ihht kulturminnelovens
§9 skal gjennomføres før anleggsstart.
Støy, skyggekast, ising og iskast skal dokumenteres og forelegges NVE.
Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel og området skal ryddes
og istandsettes senest to år etter idriftsetting.
Konsesjonær skal merke turbinene i samsvar med gjeldende regler for merking av luftfartshinder i samråd med Luftfartstilsynet
og Statens Kartverk.
Konsesjonær skal utarbeide forslag til tiltak som kan iverksettes for å opprettholde dagens
ytelse i Forsvarets radar.

2.6

Dokumentasjon
og kontroll
MTA-plan med tilhørende detaljplan fungerer som styrende dokument for prosjektet og tiltak
beskrevet i dette dokumentet er således implementert i Norsk Vind Egersunds kontrakter
med de ulike leverandører.
I byggherremøter mellom tiltakshaver og leverandør skal Ytre Miljø være et fast punkt på
dagsorden. Rapportering knyttet til Ytre Miljø skal følge de retningslinjer og rutiner som er
avtalt for prosjektet for øvrig. Kopi av referat fra byggherremøter skal sendes NVE.
Kontroll av Ytre Miljø skal ellers sikres ved følgende tiltak:
Leverandør skal sikre at spørsmål knyttet til Ytre Miljø er en del av HMS-rundene på anlegget
Leverandør skal utarbeide egne planer og gjennomføre egne kontrollrunder for Ytre Miljø
Tiltakshaver kan foreta egne stikkprøver eller kontrollrunder
Tiltakshaver skal gjennom deltagelse i prosjekteringsmøter
samt gjennomgang av utarbeidede tegninger og arbeidsbeskrivelser sørge for at prinsipper i MTA-planen implementeres.
Tiltakshaver vil deretter i gjennomføringsfasen
følge opp at prinsippene etterleves ihht de
kontrolltiltak som er skissert ovenfor. Tiltakshaver skal sørge for at man i egen organisasjon
besitter riktig kompetanse for å kunne sikre en god oppfølging av disse forhold.
Planlagte og uforutsette

2.7

avvik fra MTA-plan skal behandles som avvik og varsles til NVE.

Varsling
NVE og berørte myndigheter skal varsles når anleggsarbeidene settes i gang. Dersom det
oppstår vesentlige planendringer må dette meldes skriftlig og godkjennes av NVE.
Anleggsperioden kan by på ulemper for beboere, grunneiere, trafikanter og andre lokale interessenter. Det skal legges vekt på god informasjon underveis for å minimere potensielle
konflikter. De mest berørte grunneiere, beboere eller andre brukergrupper skal holdes jevnlig
orientert om status og fremdrift. Leverandører er ansvarlig for å identifisere behov for offent-

Egersund
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lig informasjon
ren.

i forhold til planlagte anleggsaktiviteter

7

og skal formidle dette til tiltakshave-

Ved funn av objekter som kan tenkes å være omfattet av Kulturminneloven skal arbeid på
funnstedet stanses, og tiltakshavern skal varsles. Tiltakshavern vil deretter varsle kulturminnemyndighetene.
Ved behov for endringer i MTA-planen under anleggsarbeidet må tiltakshaver underrettes
minst 4 uker før arbeidet skal utføres. Det er Norsk Vind Egersund som skal varsle konsesjonsmyndigheten.
Det vil være NVE som godkjenner eventuelle endringer. Berørte kommuner og grunneiere varsles før arbeidet og nødvendige endringer iverksettes.
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3.

AREALBRUK

3.1

Arealbruk
planområde
for vindkraftverket
Byggingen av veg med tilhørende kranoppstillingsplasser
og fundamenter vil beslaglegge et visst
areal:
Riggområde:
Lokasjon av riggområde tenkes gjort innenfor planområdet i tiknytning til vegen som går inn
mot nordre del av planområdet. Området vil utgjøre ca 3.000 m2 og endelig størrelse av
areal vil optimaliseres i tett dialog mellom tiltakshaver, grunneier og entreprenører. Det vil
måtte sprenges noe i tilknytning til dette arealet, men terrenget vil i størst mulig grad settes
tilbake til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt og gjenværende areal
ønskes utnyttet til parkeringsplasser for besøkende til området.
Veger:
Bredden er 4,5 m med breddeutvidelse i svinger.
Oppstillingsplasser:
Dimensjon 28m x 45 m for plass til kraner og turbinkomponenter
ifm turbinmontasje.
I tillegg
vil arealer måtte planeres inn mot selve turbintårnet. Størrelse vil optimaliseres ut fra terrenget, men det antas 1.300-1.500 m2 pr oppstillingsplass
Mellomlagringsareal for turbinkomponenter
Det vil være et behov for ca 6.000 m2 planert areal i både nordre og søndre del til bruk for
mellomlagring av turbinkomponenter,
primært vinger. Dette etableres for å redusere behov
for terrenginngrep knyttet til hver enkelt turbinoppstillingsplass.
Man vil i størst mulig grad
søke kombinere arealet brukt ifm gjennomføring av vegbyggingen til denne funksjonen og i
minst mulig grad bygge egne arealer kun for mellomlagring.
Fundamenter:
Utføres som fjellforankrede fundamenter med en diameter på ca 7 meter
Transformatorstasjon:
Det vil etableres et bygg med grunnflate ca 160 m2. I tilknytning til bygget vil det plasseres
en endemast for luftlinjen samt et koblingsanlegg. Dette utendørsarealet utgjøre ca 110 m2.
I tillegg vil man etablere nødvendig kjøreareal rundt bygget.

3.2

Arealbruk
for kraftledningen
Den nye 50 (132) kV ledningen vil klausulbelegge et belte langs kraftledningen. På grunn av
ulike mastebilder og enkelte steder hvor det er trangt, så vil den nye ledningen klausulere
ulik bredde:
Rettighetsbelte
Rettighetsbelte

29 m:
21 m:

Ca 7,2 km
Ca 0,8 km

Innenfor dette beltet kan det ikke oppføres nye bygninger. Tiltakshaver må også ha rett til å
rydde skog innenfor dette beltet i den grad han trenger det for å sikre forsvarlig drift av ledningen.
Størrelse for fremtidig

klausulert

rettighetsbelte

for denne ledning er ca 226 daa.

Det klausulerte området består i hovedsak av (kratt)skogbevokst
enkelte seksjoner gå i randsonen av dyrket mark.

utmark, men traseen vil på

Tiltaket vil i svært liten grad påvirke jordbruksinteresser
da det er tilstrebet at ledningen vil
gå i randsoner av dyrket mark og utmark. Skogbruk i området vil bli påvirket ved at et skogryddebelte blir etablert med bredde 29 meter langs traseen (ikke jordbruk på den seksjonen
med 21 m rettighetsbelte).
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Figur 2 Rettighetsbelte/skogryddingsbelte

Figur 3 Parallell

føring

ved ny 50 kV ledning

med Lyse sentralnett,

absolutt

minimums

avstand

Det er 6 stk 132 kV master som vil bygges som gittermaster med trekantoppheng (ca 0,8
km). Det er imidlertid kun en av de seks mastene som får avstand 15 m (ytterfase 132 kV
ledning – ytterfase 300 kV ledning). De fem andre 132 kV mastene har en avstand 18 – 32
meter mellom ytterfase 132 kV ledning og ytterfase 300 kV ledning.
3.3

Detaljplan
Detaljplan

for Egersund vindkraftverk

fremkommer

av etterfølgende

figur 4.

Kort oppsummert vil prosjektet ha følgende karakteristika:
Turbiner tas i land ved Eigersund kai og fraktes langs Rv 44 til ny avkjøring ved Hålandsdalen.
Privat veg i Hålandsdalen utbedres for å tilfredsstille krav til turbintransport.
Veg fra Hålandsdalen møter Rv 56 (Heggdalsveien) og Rv 56 oppgraderes noe frem til avkjøring til nordre og søndre område for å tilfredsstille krav til turbintransport.
33 turbiner fordelt på et nordre og et søndre område.
Riggområde etableres innenfor planområdet i det nordre området.
Internveier på til sammen ca 20 km totalt i anlegget.
Anleggsveier inn til turbin 31 i sør og inn til turbin nr 1 i nord.

Egersund
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Kranoppstillingsplasser
for hver turbin.
Jordkabel fra hver turbin til ny trafostasjon plassert i det nordre området.
Ny transformatorstasjon
132/50/22kV bygges i det nordre området.
Ny luftlinje fra ny transformatorstasjon
til Kjelland transformatorstasjon,
ca 8 km, bygges i
hovedsak parallelt med eksisterende 300 kV høyspentlinje.

Figur 4 Detaljplan

Arealbrukskart

Egersund

Vindkraftverk

finnes også som vedlegg 2.
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4.

TRANSPORTPLAN

4.1

Transportruter
All transport skal foregå så skånsomt som mulig, og skal ikke medføre unødig forringelse av
berørt areal eller utgjøre en vesentlig fare for ferdsel i området. For synliggjøring av transportruten henvises til Figur 5.
Turbinleverandør vil benytte Egersund kai som ilandføringssted for sine komponenter.
er tidligere brukt ifm transport av turbiner til Høg-Jæren Energipark.

Kaien

Strekningen fra Egersund Havn til avkjøring ved Hålandsdalen er på ca 8,5 km. På denne
strekningen er det distansen gjennom Egersund by som er den mest krevende. Tiltakshaver
har i tett dialog med turbinleverandør foretatt detaljerte vurderinger av transportruten gjennom Egersund by. Gjennom befaringer og fysiske oppmålinger ser vi at en transport gjennom byen er mulig og den absolutt beste løsningen for prosjektet.
Det vil måtte etableres nytt kryss for avkjøring ved Hålandsdalen og vegen gjennom Hålandsdalen vil måtte utbedres for å tilpasses kravene til turbintransporten.
Det vil også være
behov for enkelte oppgraderinger av RV 56 hvor Hålandsdalen ender og frem til avkjøringer
til nordre og søndre planområde. Det vil være tiltakshaver som har ansvar for disse tiltakene.
Turbinleverandøren vil være ansvarlig for nødvendig dialog med vegmyndigheter, politi etc
for selve transporten av turbinkomponentene
fra kai til planområdet. Turbinleverandøren har
også ansvar for de tiltak som er knyttet til demontering av skilt, lysstolper o.l.
Ved veiadkomsten til nordre og søndre del vil det etableres bommer både i anleggsperioden
og i driftsfasen for å hindre uønsket motorisert ferdsel. Det samme gjelder for anleggsvegene
som etableres fra nord og fra sør. Anleggsvegene vil utformes i tett dialog med grunneiere.
Eksisterende Rv56 går gjennom planområdet og spesiell aktsomhet må utvises ifm at transport mellom nordre og søndre område vil benytte denne vegen over en kort strekning.

Figur 5Transportrute

Egersund
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Typer av kjøretøy
Frakt av de ulike komponentene krever forskjellig type kjøretøy. Bladene er de lengste komponentene, og transportene her kan komme opp i ca 70 m total lengde. Transport av transformator som skal etableres i nordre område forventes å følge samme transportrute som
turbinkomponentene
og vil være den tyngste komponenten som skal fraktes.
Transportene
Vegvesen.

er å anse som spesialtransport,

og skal ha eskorte fra politi og evt Statens

For øvrig vil utførende leverandører ha behov for ulik type transport
rådet, bla ifm betongarbeider, massetransport etc.

Figur 6 Ulike typer

4.3

inn og ut av anleggsom-

kjøretøyturbintransport

Transporttider
All turbintransport som krever eskorte og vil være til hinder for ordinær trafikk, skal i utgangspunktet legges til kveld/ natt, f.eks mellom kl 22.00 og 06.00. Dette må avklares endelig med kommunen. Denne tilnærmingen er valgt da det er vurdert at trafikken på denne
tiden av døgnet er såpass redusert at det skaper minst mulig ulemper. Transporter av øvrig
utstyr som ikke krever spesielle tiltak, kan foregå til andre tider.
Dersom det av ulike årsaker må gå spesialtransporter på dagtid, skal dette informeres om i
hvert enkelt tilfelle eller tidsrom, i tillegg skal det opplyses om alternative veiruter slik at
trafikanter kan velge andre veiruter eller tider å kjøre på. Det er også viktig at nødetater får
opplyst om transporttider, med tanke på beredskap i eventuelle nødssituasjoner.
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Før transportperioden starter, skal det informeres lokalt om hvor man til enhver tid kan finne
oppdatert informasjon om transporter. Tiltakshavers hjemmesider, eventuelt sammen med
kommunens hjemmesider eller lokal radio, er gode informasjonskanaler.
Transporttider samt
kart med omkjøringsruter og kontaktinformasjon
bør til enhver tid ligge ute til informasjon.
Det er også en fordel å ha så rutinemessige transporter som mulig, på gitte dager og tidsrom, slik at det er forutsigbart for allmennheten når det vil foregå transporter.
4.4

Nettilknytning
(transport
og riggområder)
På etterfølgende kart vises riggområder, ledningstrase og aktuelle transportveger til og fra ledningstrase. All transport frem til riggområdene vil foregå med bil. Transport av materiell ut i terrenget vil i hovedsak foregå med helikopter, men med unntak kan dette også gjennomføres med
lastebil/ATV.

Figur 7 Oversikt

rigg og transportveger

for kraftledning

Hvilken av disse omlastningsplassene som blir nyttet av helikopter avklares før byggestart, men
mest sannsynlig vil riggplassen på Rangåbrui være utgangspunkt for utflyging/ helikoptertransport.
Det regnes ikke med å bygge nye anleggsveger eller andre transportinnretninger.
Eksisterende
skogsveger og sleper må påregnes benyttet for transport av tømmer og ved ut fra linjetraseen og
for adkomst av mannskaper med utstyr.
For å komme frem med personell, maskiner og lettere materiell vil man benytte eksisterende
skogsveger og andre private veger. Vegene vil bli istandsatt etter bruk. Det samme gjelder riggområder når anleggsarbeidene er ferdigstilt.
Trestolpene som skal benyttes på luftledningen er impregnert med kreosot. For å hindre avrenning av kreosotforbindelser
til naturen skal det brukes oljesugende duk under trestolpene der
disse skal mellomlagres. Oljeduken suger opp olje og slipper vann gjennom. Duken skal i etterkant håndteres etter gjeldende lover og forskrifter.
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Transportplan
for arealbruk
utenfor planområdet
Følgende instanser trengs å inngå avtale med for å frakte turbinene fra ilandføringssted
Egersund vindkraftverk:
Egersund havn
Egersund kommune
Veivesenet
Politiet
Kopi/ bekreftelse

på tillatelser

-

for ilandføring og mellomlagring av turbiner
transport gjennom sentrum.
for transporttillatelser
samt midlertidig fjerning av skilt
for eskorte til transportene
vil fremsendes NVE når de er innhentet.

til
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5.

TERRENGINNGREP

5.1

Generelt
I dette kapitlet er hovedprinsipper

OG ISTANDSETTING
for veibygging

og landskapstilpasning

beskrevet.

Landskapet på Egersund er preget av mye bart fjell og svært kupert terreng. Veibygging er
mer utfordrende her enn i flatere landskapstyper med mer løsmasse. Samtidig har man fordelen av at de kuperte terrengformasjonene
i stor grad kamuflerer veiene. Siden terrenget i
størsteparten av planområdet er såpass karrig og krevende, vil det være et overordnet prinsipp for hele anlegget at man bygger veienelett,
dvs i størst mulig grad på fylling. Skjæringer vil kunne oppleves som store inngrep i landskapet dersom de brukes i stor grad, og
fyllinger er lettere å fjerne dersom det skulle bli stilt ønske om dette i fremtiden. Ved i størst
mulig grad å følge naturlig topografi vil terrenginngrep reduseres.

Figur 8Planområdet

sett fra Kagnuden,

Figur 9Planområdet

sett fra nordlige

sørlige

del, mot sør, foto RH

delen av vindkraftverketmot

syd, foto RH
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Det vil for hele anlegget markeres en ytre inngrepsgrense. Denne skal enten legges inn i
anleggsmaskinenes gps- system, og/ eller merkes fysisk i terreng. Utenfor disse grensene
skal det ikke være noen inngrep eller kjøring, ei heller mellomlagring av masser. Etter endt
anleggsperiode skal det ikke være noen motorisert ferdsel utenom anleggets veinett, og det
skal ikke forekomme skader eller inngrep i terrenget på utsiden av veiene.
Det skal være et overordnet prinsipp i utbyggingen at man bygger veier og kranoppstillingsplasser "lett", dvs unngår for mye sprenging og heller legger konstruksjonene på overflatene
i så stor grad som mulig. Det er flere årsaker til dette:
Sprenging i seg selv og skjæringer vil føre til unødvendige terrenginngrep som kan ha en
visuelt dårlig effekt i dette landskapet
Dersom det senere skulle bli krav om fjerning av deler av veiene, kan dette lettere gjøres når
veiene har vært bygget lett, og man kan få tilbake opprinnelig tilstand i større grad enn ved
mye sprenging
I det kuperte landskapet vil veien kun ses i korte sekvenser slik at inntrykket dempes
Der det er mye bart fjell, skal man ikke bruke løsmasser for å gjøre det "grønnere", man skal
være tro mot opprinnelig tilstand. Det er bedre å ha fokus på plassering av konstruksjonene slik
at selve formasjonen bidrar til å dempe uttrykket gjennom å finne en god plassering. Ofte sammenfaller dette med god byggeøkonomi, slik at miljømessig gunstige løsninger også er den løsningen utbygger ser som mest gunstig kostnadsmessig.
5.2

Veier
For å sikre best mulig terrengtilpasning
vil veiene kunne justeres noe under bygging ifht slik
traseene er vist i detaljplanen. Standard veibredde utenom kryss og plasser skal være 4,5 m.
I kurvaturer vil denne bredden økes for å ivareta breddebehov for transportene med turbinkomponenter som skal passere. Likeledes vil vegkryss utformes for å kunne oppnå nødvendig svingradius. Kabelgrøft legges i veiskulder. Toppdekket skal være velgradert grus.

Figur 10 Prinsipp

bratt

fyllingsskråning

i områder

med lite eller ingen løsmasser,

kilde TVDA

Figur 10 viser hvordan veiskråninger kan etableres i områder med lite eller ingen løsmasser.
En jevn overflatestruktur
på fyllingen samt å sikre stabilitet er viktige momenter.
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Figur 11 Skisse over topografi

Den småkuperte
sekvenser.

topografien

med veier,

kilde TVDA

på Egersund gjør at veier og plasser stort sett bare ses i korte

Der det finnes løsmasser skal disse mellomlagres,
anleggsutføring.

for så å tilbakeføres

til veikant etter endt

Skjæringer skal forekomme unntaksvis i anlegget. Der skjæringer etableres, skal det legges
masser i foten, som "kles" opp etter skråningen for å gi skjæringen visuelt god forankring.
Det skal alltid tenkes sikkerhet for sluttresultatet i etablering av skjæring, med tanke på
høyde og profil.

Figur 12 Fjellskjæring

uten tiltak,

kilde TVDA
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kledd med løsmasser,

kilde TVDA

Noen steder i planområdet vil veiene måtte legges inntil vannkant av hensyn til topografien,
f.eks ved Holmtjørna og andre småtjern. Dette er vurdert som mer gunstig enn å sprenge
seg inn i fjell for å unngå dette, så lenge nærføringen med vannet planlegges nøye. Det er
viktig å ha som prinsipp at naturlige vannveier skal opprettholdes. Andre forskjellige prinsipper for veibygging nær vann kan være; opprette buffersone mellom vann og vei, skape en
kunstig vannkant, plastre vannkant med stein eller etablere fyllingsskråning. Det vil i hvert
enkelt tilfelle planlegges i forkant av veibyggingen hvilket prinsipp en skal følge, og tiltakshaver vil være tett involvert ved behov og tvilstilfeller.
Nordvest for Sølsknuten, mellom turbin nr. 20 og 21 går deler av veien utenfor markert
plangrense, ref Figur 14. Tiltakshaver har avklart veiføringen med berørt grunneier.

Figur 14 Veiføring

turbin

21
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Avkjøring til Hålandsdalen vil måtte tilpasses transporten, men modifikasjonene
permanente, og omfanget på tiltaket vil reverseres etter endt transportperiode.

vil ikke være

Det vil etableres en egen anleggsvei for ved til turbin nr. 31 for lettere tilgang til sørlige planområdet. Denne vil etableres som en permanent vei med bom, men vil ha mindre bredde
enn øvrige veger da formålet er kun å benytte vegen for mindre kjøretøy. Det samme gjelder
helt nord i planområdet hvor eksisterende skogsvei benyttes og opprustes for den delen som
må forlenges for å nå frem til planområdet. Bom vil her etableres så nærme plangrensen
som praktisk mulig.
5.3

Massetak
Vegbyggingen er planlagt med et utgangspunkt om massebalanse innenfor nordre og søndre
område. Det vil være behov for å etablere egne massetak da man vil trenge mer masse enn
hva man klarer å få ut av veglinjene. Dette vil bidra til å redusere det totale terrenginngrepet
i forhold til veglinjen. Foreløpige vurderinger knyttet til lokasjon av massetak fremkommer
av Figur 4. Endelig lokasjon skal avstemmes i tett dialog mellom tiltakshaver og leverandør
og forelegges NVE før utførelse. Spesiell fokus skal legges på hvordan området etter anleggsarbeidets ferdigstillelse kan gis en utforing som i størst mulig grad ivaretar landskapsmessige behov. Massetak skal avmerkes på kart og gis en inngrepsgrense på lik linje med
anleggsarbeidene for øvrig.
I Hålandsdalen vil det etableres et massetak for å få tilgang til steinmasser for oppgradering
av eksisterende veg, se figur nedenfor. Tiltaket vil bli omsøkt og avklart med Egersund
kommune.

Figur 15 Lokasjon

massetak

Hålandsdalen

Egersund
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Kranoppstillingsplasser
og fundamentområder
Oppstillingsplassene for hovedkran skal bygges med en størrelse på ca 28 x 45 meter. Det vil
være behov for noe tilleggsareal utover dette for adgang frem til turbintårn og lagring av
eksempelvis blad i forbindelse med montasje, slik at totalt planert areal per turbin vil være i
området rundt 1.300-1.500 m2.
De samme prinsipper som presentert
plassene.

for veiutforming

skal også gjelde for kranoppstillings-

I prosjekteringen av disse plassene vil man søke å optimalisere størrelse i størst mulig grad
til terrengformasjonene
på hver enkelt turbinlokasjon. Dette vil kunne bety at man eksempelvis velger å mellomlagre turbinblad andre steder og frakte disse inn direkte når de skal
monteres. På denne måten reduseres arealbehovet i tilknytning til oppstillingsplassen og får
muligheter for bedre tilpasning til terrenget og dermed en landskapsmessig bedre løsning.
Der det er løsmasser inntil plassene, slakes skråningen ned fra plassene og masser dras
oppover mot plassen for å gi rom for vegetasjonsetablering
og en god overgang mellom
plass og omkringliggende terreng.
Turbinfundamentet
vil være basert på forankring med strekkstag direkte til fjell. Dette er en
fundamentløsning som reduserer behov for betong i fundamentet betraktelig og gir et meget
godt utgangspunkt for å finne en optimal tilpasning til terrenget for fundamentet. Fundamentet vil i utgangspunktet plasseres i nivå med oppstillingsplass men for å kunne optimalisere
terrengtilpasningen
vil man kunne ha en høydeforskjell på +2/- 2m realtivt nivået på oppstillingsplassen. Etter installasjon av turbin og der stedlige masser gjør det naturlig, tilbakefylles
inntil fundamentet etter de samme prinsipper som for kranoppstillingsplassen
for øvrig.
5.5

Transformatorstasjon
For å ivareta arealbehov til transformator med tilhørende koblingsanlegg samt noe administrativt areal vil det etableres et bygningsareal i nordre del. Lokasjonen av dette anlegget er
valgt for å optimalisere kabelanlegget i prosjektet hvor også luftlinjen som skal gå til Kjelland
er hensyntatt.
Alt arealbehov knyttet til ivaretagelse av driften av vindkraftverket
vil etableres i eller nær
Egersund by. Det er turbinleverandør som har ansvaret for å fremskaffe dette arealet. I så
måte vil det ikke være permanente arbeidsplasser i dette bygget.
Vann og avløp vil ivaretas etter retningslinjer fra Egersund kommune, og sannsynligvis vil
dette ivaretas ved å bore etter vann samt at det etableres lukkede system for avløpsvann.
Omkringliggende terreng vil bli arrondert på samme måte som for veger og kranoppstillingsplasser.
Ved endelig plassering av bygningsmassen
ning til terrenget.

vil det fokuseres på at man oppnår en god tilpas-

Rundt bygningsmassen vil det etableres nødvendig trafikkareal for tiltransport av transformator samt 5 parkeringsplasser for biler. Utvendig område vil få samme bæreevne og overflate
som vegene for øvrig.

Egersund

vindkraftverk

– MTA-plan

Figur 16 Transformatorstasjon

5.6

21

– foreløpig

layout

Ny 50 (132) kV kraftlinje
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.
Terrenginngrep vil omfatte sprengings – og gravearbeid for fundamentering av mastene. 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.
For å reetablere stedegen vegetasjon
tes som toppdekke.

skal oppgravde masser tilbakelegges,

eventuelt benyt-

Innenfor rettighetsbeltet
skal ledningseieren ha rett til skogrydding i den grad dette er nødvendig av hensyn til drift av anlegget. Enkelte trær som står slik at de kan være en fare for
ledningen kan felles utenfor det angitte rettighetsbeltet.
Skogavfall, greiner og trær kappes og legges ned til kontakt med bakken for å stimulere til
rask nedbryting.
Trær og høye busker kappes slik at stubbehøyden ikke blir høyere enn 25 cm. I eventuell ur
og ulendt skogbunn kan dette være vanskelig å overholde, men det må utvises godt skjønn
slik at ledningsgaten blir estetisk tiltalende.
Lave og saktevoksende busker og kratt som ikke er høyere enn 2 m kan stå, men det må
under alle omstendigheter sørges for at det er en snau gate i ledningens senterlinje med
bredde 4 m der det er lett fremkommelig for uttrekking av liner.
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Alle ferdselsveier og stier skal til enhver tid holdes ryddige og åpne for fri ferdsel.
Beiteplanter for storvilt, for eksempel små furu, rogn, osp og selje, kan med fordel kappes i
1,5 m høyde for dermed å fremme nye knoppsettinger og øke beitegrunnlaget.
Alle ferdselsveger

og stier skal til enhver tid holdes åpne for ferdsel av dyr og mennesker.

Alt trevirke med diameter større enn 12 cm skal kvistes. Greiner deponeres i terrenget på en
slik måte at det tilbakeføres til jord ved forråtnelse. Tømmer og vedstranger med diameter
større enn 12 cm kappes i passende lengder. Dette skal i utgangspunktet transporteres til
veg som er kjørbar med traktor eller bil der det kan hentes av grunneier eller tiltakshaver
etter avtale. Der det er åpenbart at transporten blir dyrere enn verdien, kan veden kappes i
mindre lengder og deponeres på passende steder i terrenget. Den nevnte 4 meter brede
skogsgate, traktorveger og slepene holdes rene for deponert skogsvirke.
På masteplassene skal all skog og vegetasjon
strekning på 20x20 meter.

ryddes og fjernes fra mastepunktet

i en ut-
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6.

FORHOLDET TIL ANDRE AREALBRUKSINTERESSER

6.1

Skog og utmarksbeite
Deler av planområdet er i dag tilplantet
fremføring av veier og luftlinje.

Figur 17Berørte

skogsfelt,

barskog og noe skog må ryddes i forbindelse med

kilde Konsesjonssøknad

Mye av planområdet brukes i dag til landbruk og beite. Av totalt 15 eiendommer
berørt av tiltaket, har 14 av dem dyr på beite.

som blir

Tiltak:
Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at ulempene for landbruk
og skogbruk blir minst mulig
Entreprenører skal så langt 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
Varsling om anleggsstart sikrer at brukere kan iverksette nødvendige tiltak mht. beitedyr, bla
gjennom midlertidige gjerder eller vaktmannskaper
I tett dialog med grunneiere vurdere behov for ferister og permanente gjerder
Unngå gjødsling av kystlynghei
Fareområder sikres så beitedyr ikke kan komme til skade
Gjennom god planlegging begrenses arealet som til enhver tid er sperret for adkomst
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Friluftsliv
og ferdsel
I mange andre vindkraftanlegg erfarer man økt bruk av områdene til turgåing eller sykling.
Siden området er meget kupert og stedvis krevende å komme frem i i dag, er det grunn til å
tro at mange kommer til å bruke området når det blir mer tilrettelagt.
Det vil være nødvendig med informasjon til brukere av området for friluftformål, både av
generell art, men også pga nærhet til drikkevann. Videre vil det være viktig å strukturere
anleggsarbeidet slik at ikke større områder enn nødvendig stenges for ferdsel til enhver tid.
Når det gjelder kraftledningen mellom Egersund vindkraftverk og Kjelland så er den lagt i et
terreng som er benyttet til ledningsføring fra før. Eksisterende 300 kV ledning mellom Kjelland og Åna-Sira er en del større enn den kraftledning som omhandles i denne MTA – plan,
og således vurderes konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon som liten.
Tiltak
Se tilpasninger av anleggstrafikk beskrevet under transportplanen i kap.4.
Gjennom skånsom terrengbehandling og riktig anleggsutforming skal områdene som blir berørt fortsatt være attraktive for friluftsliv og ferdsel.
Fareområder merkes og/eller sperres av sikkerhetshensyn.
Tiltakshaver skal informere brukere som kan bli berørt av anleggsarbeidet om planlagt fremdrift og aktiviteter som kan være forstyrrende.
Tiltakshaver har ansvaret for at det informeres om anleggsarbeidet ved mye benyttede utfartsområder, bl.a. med skilting og i samarbeid med lokale organisasjoner og kommune.
Tilrettelegge for parkeringsplasser i tilknytning til adkomstvegene til nordre og søndre område.
Tilrettelegge for friluftsliv gjennom å etablere rasteplasser, gi anlegget en utforming tilpasset
terrenget, samt etablere veianlegg med tanke friluftsopplevelser
for bl.a. syklister og bevegelseshemmede

6.3

Drikkevann
Det vil foregå bygging av både turbiner med tilhørende veger og kraftledning
er tilsigareal for drikkevann.
Detaljplanen viser at turbin 1 i det nordlige området ligger i nedslagsfeltet
Turbin 2 vil ligge i randsonen for dette nedslagsfeltet.

i områder som

for Revsvatnet.

I nedslagsområdet for Holmavatnet vil 2 turbiner (nr 8 og nr 10) ligge plassert helt opp i
randsonen av hva som er definert som nedslagsfelt for drikkevann, men alle ligger iflg kartet
utenfor og ingen spesielle tiltak vil bli iverksatt for disse lokasjonene.
I sørlige del av anlegget ligger ingen turbiner i nedslagsfeltet

for Egersunds vannforsyning.

Ved utarbeidelse av lay-out har det vært lagt vekt på hvordan veiene utformes.
et mål at tilførselsveier legges utenom nedslagsfeltet, kun med stikkveier inn til
turbinpunkt. Dermed unngår man unødig gjennomgangstrafikk
i nedslagsfeltet,
aktiviteten innad i nedslagsfeltet betydelig. I driftsfasen vil det ikke være daglig
turbinene men anslagsvis ca 1 servicebil pr uke ifm ettersyn.

Det har vært
hvert enkelt
og reduserer
trafikk inn til

De kreosotimpregnerte
mastestolpene til kraftledningen vil gi fra seg noe kreosot til omgivelsene. Rundt mastepunkt kan man spore avrenning av kreosot fra stolpene i en liten radius,
typisk 1 – 3 meter. Avrenning av kreosot vil være størst når stolpene er nyimpregnerte og
deretter minske med tiden. Etter at stolpene har stått i lang tid (10-20 år) vil det normalt
være minimalt med avrenning av kreosot.
Det vil i anleggsarbeidene legges stor vekt på hvordan man arbeider i nærheten av bekker
og vann, som har en direkte kontakt ned mot drikkevannet. Arbeids- og oppholdsprosedyrer
vil presenteres i HMS- planer med sikte på å redusere risiko for utslipp til bekkesystem både
av kjemiske stoffer samt masser generelt.
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Det skal også legges vekt på så kort og effektiv anleggsperiode
tiden og risiko reduseres.

Figur 18 Nedslagsfelt

som mulig, slik at oppholds-

for drikkevann

Som overordnet prinsipp er alt utslipp til grunn og vann uønsket, både i og utenfor nedslagsfelt for drikkevann. Det skal vises særlig forsiktighet innenfor nedslagsfeltgrensene
til drikkevannskildene. Det vil derfor legges til grunn rutiner og retningslinjer for anleggsarbeidet for å
minimere risiko for uønskede hendelser. Noen viktige overordnede prinsipper er:
Ingen turbiner skal plasseres slik at de kan forurense en vannkilde direkte, for eksempel ved
et havari.
Alle turbiner skal driftes på sikker måte med rutinemessig vedlikehold
Inngrep i nedslagsfelt skal minimeres. Veier legges i størst mulig grad utenfor feltene.
Det skal ikke etableres midlertidige riggarealer i nedslagsfeltene til Revsvatnet eller Holmavatnet.
All aktivitet som medfører risiko for forurensning skal gjennomføres etter fastsatte rutiner iht
SHA og HMS- program
Gråvann/svartvann
vil ikke bli tillatt sluppet ut i terrenget og skal oppsamles i dertil egnede
beholdere og innleveres/ destrueres ihht Egersund kommunes krav
Plasser for lagring og påfylling av drivstoff skal skje på fastsatte plasser utenfor nedslagsfeltene hvor det er spesielle sikkerhetsanordninger
Alle maskiner skal sjekkes for lekkasjer og generell tilstand og det skal finnes nødvendige
absorbenter i alle anleggsmaskiner
Alle hendelser skal rapporteres i tråd med HMS- planen
Stoffkartotek skal være oppdatert og lett tilgjengelig
Hver turbin har innvendig oppsamlingsvolum for eventuelle utslipp/lekkasjer
av olje eller
kjemikalier
Minimere motorisert ferdsel til turbinene
Vindkraftanlegget er stengt med bom for allmenn motorisert ferdsel
I nord vil det vurderes å sette opp skilt langs veien nær nedbørfeltene for ytterligere å gjøre
oppmerksom på områdene.
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I byggeperioden vil bruk av oljeduk for mellomlagring
avrenning til grunn.

av trestolper

til kraftlinjen

hindre event

Alle krav og tiltak som er nevnt ovenfor, vil bli spesifisert i kontrakten med leverandør.
takshaver skal sikre rutiner for oppfølging av krav og vilkår i anleggsarbeidet.

Til-

Videre har det vært diskutert hvilken risiko det kan være for grunnvannsinfiltrasjon
dersom
det skulle skje en forurensning utenfor nedslagsfeltet. Det vil alltid være en viss risiko for
grunnvannsinfiltrasjon,
men dersom ovenfor nevnte sikkerhetsprinsipper
følges, så vil den
totale risikoen være svært liten.
Eventuelle hendelser skal rapporteres
Mattilsynet

og følges opp i ht HMS- plan og internkontrollsystem.

har hatt MTA plan til vurdering

og har følgende merknader:

«Mattilsynet har vurdert den del av MTA-planen som angår nedslagsfeltene for drikkevannskildene
Holmavatn og Revsvatn. Vi har vurdert de beskrevne avbøtende tiltakene som tilstrekkelige for å hindre
mulig forurensning av drikkevannskildene.
Vi påpeker at det er viktig å følge nøye opp tiltakene som er
beskrevet i planen både under anleggs- og driftsperioden. Vi har ingen ytterligere kommentar til saken
og godkjenner herved den del av MTA-planen som angår nedslagsfeltene for drikkevannskildene
Holmavatn og Revsvatn».
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Planter
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og vekster

Kystlynghei forekommer i store deler av konsesjonsområdet men er under en viss gjengroing. Det vil i detaljprosjekteringen
legges vekt på å redusere omfang og lengde på veilinjer
som kommer i berøring med kystlyngheien. Dette vil også redusere negativ effekt for urterik
kystlynghei i dette området. Samtidig er terrenget utformet slik at man ikke alltid har så
mange alternativ ifht vegfremføring. Dermed er det krevende å unngå helt at man kommer i
berøring med områder med kystlynghei.
I fagrapport

Biologisk Naturmangfold

står følgende:

«Kystlyngheiene i planområdet er dominert av fuktheier, men det er også bra innslag av tørrhei på godt
drenerte steder. De to vegetasjonstypene veksler lokalt innenfor begrensede arealer. Da fuktighetforholdene er forskjellig i fukthei og tørrhei, er også sammensetning av plantearter ulik. Fuktheiene i planområdet er preget av gress og starr, og spesielt bjønnskjegg, rome og blåtopp kan dominere store arealer.
Her inngår også kornstarr og hundekvein som vanlige arter. På de fuktigste stedene finnes klokkelyng og
klokkesøte. Røsslyng finnes som mengdeart i begge vegetasjonstypene,
men er vanligst i tørrhei. Lokalt
i tørrhei inngår melbær som mengdeart sammen med røsslyng. Mer spredt forekommer krekling. Heiblåfjær er spredt forekommende i tørrhei. Iurterike partier på grus inngår ellers tiriltunge, svever, engfiol
m.fl.»

Figur 19Kystlynghei

For kraftledningen er det gjennomført et søk i ”Naturbase” (Direktoratet for Naturforvaltning)
hvor man finner følgende naturtyper som trase for ny 50/132 kV ledning Egersund vindkraftverk
– Kjelland går gjennom:
1. BN 00044650
Nodlandsheia. Kystlynghei
2. BN 00049806
Sletteidvatnet NØ. Evjer, bukter og viker
3. BN 00049810
Slevelandsåna. Viktig bekkedrag

Egersund

vindkraftverk

– MTA-plan

28

3
Kjelland trafostasjon

2

1

Figur 20 Registrerte

naturtyper

langs ledningstrase

Tiltak
I områder med kystlynghei og myr skal entreprenør bruke stedegen masse til revegetering.
I den grad det lar seg gjøre terrengmessig, skal internveinettet,
kranoppstillingsplasser
og
turbinfundament
unngå direkte berøring med kystlynghei. Dette gjelder spesielt ved utformingen av infrastruktur ved turbin nr. 9 og 13, og nr. 29 og 28.
I de tilfeller hvor myr skal saneres, bør man bevare myrtorven og legge den tilbake for å
reetablere en myrsituasjon.
Leverandørene kan bli pålagt å iverksette fysiske tiltak for å forsterke overflaten og hindre
erosjon i særlig sårbare områder som våtmarksområder.
Dette gjelder også i trase for ny
50/132 kV-kraftledning.
Toppmassene skal ikke komprimeres eller glattes når de legges tilbake i terrenget.
Terrengskader skal repareres så raskt som mulig for å unngå erosjonsskader, og om nødvendig skal erosjonsnett brukes.
Langs kraftledningen begrenses trafikk så mye som mulig for å beskytte naturtypene. En
egen transportplan skal utarbeides i forkant av anleggsstart.
7.2

Dyreliv
Planområdet representerer et relativt fattig fugleliv med få uvanlige/viktige
arter og funksjonsområder. Området preges av småkupert og skrinne heier med innslag av kulturskog og jordbruksområder. I dette landskapet dominerer vanlige spurvefugler helt. Ingen områder med høy
tetthet av fugl er registrert innenfor planområdet. Et lokalt viktig våtmarksområde ligger i kanten
av området.
Ihht konsesjonen er det iverksatt planer for forundersøkelser mht rovfugltrekk og hubro. Sistnevnte vil være ferdig utredet høsten 2015 mens rovfugltellinger vil bli gjennomført i perioden
15.08 til 15.10.2015.
Videre viser de foreløpige gjennomførte rovfugltellinger i området at det så langt er trekkende
tårnfalk og spurvehauk som dominerer men som pga mye vind i telleperioden hovedsakelig trekker lenger nede i dalførene. Trekket av rovfugl har gått på bred front, men med en klar tendens
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til å følge dalganger. En relativt liten andel av rovfuglene som har blitt registrert
områdene for turbiner har beveget seg i rotorhøyde (50-100 mob.)

i de planlagte

Når pågående undersøkelser er gjennomført ihht avtalt program godkjent av NVE, og
orten ferdigstilt vil den umiddelbart oversendes NVE. Eventuelle funn som avviker fra
setninger man har hatt tidligere vil evalueres og eventuelle tiltak vil avstemmes i tett
NVE. Foreløpige konklusjoner fra undersøkelsen viser at det trolig finnes 3-4 hubropar
bruke planområdet. Men det er ingen kjente hekkeplasser nærmere enn 1 km utenfor
det. Det vil imidlertid gjennomføres ytterligere undersøkelser, for eksempel lytting på
og leting etterfølgende sesong.

Figur 21 Territoriumgrenser

for hubro.

sluttrappde forutdialog med
som kan
planområsenvinter

Kilde: Ecofact

Figur 21 indikerer territoriumgrense
for hubro i og rundt planområdet (rødt polygon). Grensene
må ses på som et hjelpemiddel for å få oversikt, og ikke som eksakte grenser. Foreløpige undersøkelser viser at det er påvist hekkende hubro i 7 av disse territoriumene (1,3,4,5,6,7 og 8) de
siste 15 årene. I territorium 2 er det registrert en territoriehevdende
hann.
Det er gjennomført et søk i ”Naturbase” (Direktoratet for Naturforvaltning)
for å finne ut om ledningen fra Egersund vindkraftverk og Kjelland går gjennom områder med viktige dyrearter.
Langs traseen finnes ingen helhetlige områder, men kun punktvise registreringer. Trase for ny
ledning går ikke gjennom noen av disse punktene.
Tiltak
Der det er mobile tanker for drivstoff, skal disse ha doble vegger og være sikret mot velt eller
kollisjon med kjøretøy. Det skal ved lagerplasser være tilgang på oljeabsorberende materiale.
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KULTURMINNER
§9-undersøkelsen etter Kulturminneloven
kommune; rapport #45 2015.

ble gjennomført

sommeren 2015 av Rogaland Fylkes-

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i direkte konflikt med tiltaksområdet. Det
er imidlertid et SEFRAK-registrert kvernhus gruppe B på Kolldal og en tuft etter ei uteløe nær
Kolltjørna ved planområdets ytterkant. Det finnes flere steingarder i planområdet.
§ 9-undersøkelsen avdekket ingen nye funn med unntak av en ”teltplass” (ID 213666) som ligger
i hensynssone, og som ikke berører de planlagte tiltak og inngrep. Anbefalingene i denne oppdaterte kulturminneundersøkelsen
vil følges opp og hensynssonen vil respekteres ifm anleggsarbeidene i vindkraftverket.
For detaljert kart over hensynssone henvises det til vedlegg.

Figur 22Kulturminnerved

Kolltjønna
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ved Koldal

Det finnes registrerte kulturminner
ledning og registrerte kulturminner
virkning på minnene.

i nærheten av trase for ny kraftledning. Avstanden mellom ny
er likevel så stor at bygging av ledning ikke vil ha noen inn-

Det er ikke satt krav eller vilkår til etterundersøkelser.
Tiltak
Det skal ikke settes i gang tiltak som kan skade eller ødelegge registrerte kulturminner.
Tiltakshaver skal gjennom dialog med leverandører sikre at bevissthet hos leverandører knyttet til kulturminner, både det som er registrert samt aktsomhet ifht event funn av nye
Dersom det under anleggsarbeidet skulle oppdages kulturminner, skal anleggsarbeidet i det
berørte området stanses umiddelbart, tiltakshaverskal
varsles og kulturminnemyndighet
skal
kontaktes
Før anleggsstart for kraftledningen utarbeides en transportplan som skal minimere risiko for
skade på eksisterende kulturminner

9.

FORSVARSINTERESSER
Forsvarsbygg Eiendom er kontaktet ifm Forsvarets radar. Det er enighet om å utarbeide samme
avtale som forSkinansfjellet
(Bjerkreim-klusteret).
Dette er avtaler som vil gjelde alle vindkraftverk i området. Forsvaret har bekreftet at tiltaket ikke representerer noen konsekvenser for dem.

10. LUFTFART
Prosjektethar
ingen innvirkning
heller på rutetrafikk.

på Avinors radar- kommunikasjons-

eller navigasjonsanlegg,

ei
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Det fremgår av konsekvensutredningen
at tiltaket ikke vil medføre vesentlige virkninger for luftfart. Et vindkraftverk er imidlertid å betrakte som luftfartshinder,
og posisjon og høyde for hver
vindturbin skal innrapporteres til Statens Kartverk for oppdatering av nasjonalt register for luftfarthinder.
Turbinene skal merkes i henhold til Forskrift om rapportering,
fartshinder, etter vedtak fra Luftfartstilsynet.

registrering

og merking av luft-

Kraftledningen vil på mesteparten av strekningen mellom Kjelland og Egersund vindkraftverk
ligge i ”skyggen” av 300 kV ledning Kjelland – Åna-Sira og vil således ikke medføre noen konsekvenser. Ingen spenn i ledningen får så stor høyde over bakken/havoverflate
at merking etter
”Forskrift om merking av luftfartshinder”
er aktuelt.

11. TELEKOMMUNIKASJON,

TV- OG RADIOSIGNALER

Telenor er kontaktet og det er ingen konflikter eller tekniske problemer knyttet til installasjonen eller drifting av det nye vindkraftverket.
Ingen særskilte tiltak er derfor foreslått.
Kraftledningen vil på mesteparten av strekningen mellom Kjelland og Egersund vindkraftverk
ligge i ”skyggen” av 300 kV ledning Kjelland – Åna-Sira og vil således ikke medføre noen
konsekvenser.

12. STØY OG SKYGGEKAST
12.1

Støy i anleggsfasen
Anleggsarbeidet vil medføre støy, spesielt ifm bygging av veger og oppstillingsplasser. I tillegg vil det være støy knyttet til transporten av turbinkomponenter
og annet materiell til
byggeplass.
Miljøverndepartementets
retningslinjer for støy i arealplanlegging gir anbefalte grenseverdier. I tillegg kan kommunen stille krav i denne sammenhengen. Forbigående støy over anbefalte grenseverdier kan tolereres, men det stilles krav til varsling og eventueltavbøtende
tiltak.
Omfanget og konsekvens av sprengning er vanskelig å forutsi. Slikt arbeid genererer naturlig
noknoe sjenerende støy, men må kunne betraktes som enkelthendelser. Støv fra anleggsarbeidet antas ikke å være sjenerende utenfor planområdet.
Tiltak
Kommune, lokalbefolkning og grunneiere skal varsles før anleggsstart
De samme interessenter varsles 1 uke før sprengningsarbeid eller annet spesielt støyende
arbeid
Entreprenørens utstyr skal tilfredsstille forskriftskrav mht lydeffekt
Ved støyende arbeider nært opp til bebyggelse skal man søke unngå arbeider utenfor tidsrommet 22:00 til 06:00

12.2

Støy i driftsfasen
I konsesjonsvilkårene står det at «Vindkraftverket
skal bygges og drives slik at støynivået
ved nærliggende boliger ikke overstiger gjeldende anbefalte grenseverdierpå
Lden 45 dBA.»
NVE har bekreftet at det er regelverk gjeldende for konsesjonstidspunktet
som skal benyttes
og i denne prosessen er det besluttet å benytte modellen NORD2000 for beregning av støyutbredelsen. Analysen er foretatt ihht "Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging, T 1442-2005". AF-Infrastructure
AB har gjennomført beregninger
presentert i rapport 708448, datert 2015-09-02.
I henhold til retningslinjenebenyttes
årsmiddelverdien, Lden, som målenhet på støy. Denne
vektes med henholdsvis 5 og 10 dBA tillegg for støy som opptrer på kveld og natt, hvor dag

Egersund

vindkraftverk

– MTA-plan

33

er definert som perioden fra 07-19, kveld fra 19-23 og natt fra 23-07. Støynivåene er i henhold til retningslinjen evaluert basert på følgende grenseverdier:
Lden= 45-55 dBA. Gul vurderingssone. Støypåvirkningen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Lden
55 dBA. Rød restriktiv sone. Normalt krav om støyreduserende tiltak.
Ifht de analyser som ble gjort ifm konsesjonssøknaden, er en ny og detaljert støyanalyse
gjennomført med NORD2000 basert på de turbiner som vil installeres og den faktiske vinden.
Figur 24 viser faktisk støy Lden.
Beregningene er gjennomført med utgangspunkt i en turbinstøy
nacelle. Grenseverdien er 45 dB for boliger som er i vindskygge
ikke er i vindskygge mer enn 30% per år. Berørte boliger ligger
veileder. To boliger på Åsheia oppfyller retningslinjene fra 2005,
inngått avtaler mellom tiltakshaver og eierne ifht dette.

Figur 24 Støykart

for området

med estimerte

grenseverdier

for faktisk

på 104,2 dB
og 50 dB for
alle innenfor
men er over

ved turbinens
boliger som
støykravet i
45 dB. Det er

støy; årlig Lden

Tiltak:
Ingen tiltak er nødvendig.
12.3

Skyggekast
Skyggekast oppstår når en vindturbin i drift blir stående mellom solen og et mottakerpunkt,
og det dannes roterende skygger fra rotorbladenes bevegelser. Hvor og når skyggekast inntreffer avhenger blant annet av lokal topografi, tidspunkt på dagen, sesong og mottakerpunktets lokalisering i forhold til vindturbinen.
Når opprinnelig konsesjon ble gitt var det ingen retningslinjer
heller ingen krav mht skyggekast i konsesjonen.

for skyggekast og det er derfor

Det er gjennomført oppdaterte beregninger basert på valgt turbintype. Disse beregningene
er utført av ÅF Gruppen, datert 25.10.2015. Vedlagte kast viser forventet skyggekast og
worst case skyggekast. Ved Åsheia er det to eiendommer hvor skyggekast er ca 40 timer per
år, det er inngått avtale som aksepterer dette med de to grunneierne. Øvrige eiendommer i
området er mellom 0 og 14 timer per år. Det er også gjort detaljerte vurderinger av hver
eiendom og når skyggekast opptrer på døgn og årstid.
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Det henvises til vedlegg 3A og 3B for kart som viser utbredelse av skyggekast.
Tiltak:
Tiltak kan iverksettes

på turbiner som forårsaker skyggekast.

13. ISING
Ved gitte kombinasjoner av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet vil det kunne akkumuleres is på vindturbiner. Hvis denne isen faller av eller kastes av turbinen, vil den kunne utgjøre en fare for folk eller dyr som ferdes i nærheten av vindturbinene. Dette gjelder da primært folk som ferdes inne i vindkraftverket,
men det kommenteres også at turbin nr 30 og
31 er lokalisert nær offentlig veg.
Foreliggende registrering av vind og temperatur er analysert. Meventus AS har gjennomført
en studie og man har funnet at ising vil forekomme normalt mellom 1-4 dager i året. Isingsperiodene anses å være kortvarige og lite intensive. Dette innebærer at det mest sannsynlig
vil akkumuleres lite is på vindturbinene i løpet av en isingsperiode.
Meventus har i tillegg vurdert konsekvenser og risiko sett ifht akseptnivå for individuell risiko
for personer som befinner seg i nærheten av anlegg som utgjør en viss fare. Det er her benyttet retningslinjer fra DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Meventus
vurderer at sannsynligheten for skader fra iskast vurderes å være liten og ligge godt innenfor
DSBs akseptkriterier for sikkerhetsnivået i hensynssoner.
Tiltak:
Valgt turbinteknologi vil gjennom sensorer på alle turbinene registrere hvorvidt det bygger
seg opp is på bladene. Hvis dette skjer vil turbinen stoppe av seg selv og starte igjen først
når isdannelsen er over, alternativt gå med redusert hastighet.
Turbin 30 og 31 i tillegg til ovennevnte ha installert en teknisk løsning som gjør at turbinene
ved stans vrir rotor slik at bladene blir stående paralleltmed
veg og kraftlinje. Dette vil da
gjøre at eventuell is fra blad ramler av så langt unna veg og kraftlinje som mulig.
Det settesopp skilt ved adkomstvegene til vindkraftverketfor
å informereom
fare for iskast
ved spesielle værmessige forhold

14. STØV
Veger og kranoppstillingsplasser
vil ha gruset overflate og i tørre perioder i anleggsfasen med
mye bruk vil mye støv kunne genereres.
Tiltak:
Veger vannes ved behov.
Eventuelle offentlige veger som benyttes ifm transport
hvis disse skitnes til grunnet anleggsarbeidet.

til og fra anleggsområder

skal vaskes

15. FRIST FOR ISTANDSETTING
I planleggingen av vindkraftverketinkludertkraftlinjen
etterstrebes løsninger som ivaretar de
landskapsmessige forhold så langt det lar seg gjøre. Det henvises i så måte til kpt 15.
En endelig istandsetting skal ihht konsesjonen skje senest 2 år etter idriftsettelse. Erfaringsmessig vil man etter at turbininstallasjon
er ferdig gå over veger og kranoppstillingsplasser
for en siste flikking av skråninger. Det samme kan gjelde istandsetting etter montasjearbeider for kraftledningen.
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Slik fremdriftsplanen foreligger, vil dette typisk skje i løpet av september/oktober
2017.
Imidlertid er det viktig at dette arbeidet gjøres uten at det er for fuktig i terrenget, og det
kan derfor være aktuelt at noe av dette gjøres våren 2018.
Uansett vil all istandsetting

være ferdigstilt

16. PROSJEKTTILPASSET

innen 2 år etter idriftsettelse.

KONTROLLPLAN

Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner for oppfølging av konsesjonsvilkår, krav satt i
denne MTA-planen og annet lovverk relevant forutbyggingen.
Premissene for dette er allerede innarbeidet i kontrakter med leverandørene og i selve gjennomføringen av prosjektet vil
dette detaljeres av alle parter videre.
Det skal lages et oversiktskart som er avmerket med områder som krever hensyn, f.eks
oppbevaring av farlige stoffer, parkering av maskiner, annen lagring, avfall, rigger, etc.,
samt tiltak for å hindre uønskede hendelser i disse områdene.
Leverandørerskal
forplikte seg til å vedlikeholde utstyr og maskiner i tråd med norske regler
og sertifiseringskrav.
Tiltakshaverskal
utføre stikkprøver.
Det skal være normalt god orden og hygienisk tilfredsstillende forhold i rigger og områder
hvor det oppholder seg personell. Det skal etableres forsvarlige arbeidstidsordninger
og regler for visse typer arbeid (f.eks arbeid som medfører støy) utenom ordinær arbeidstid.
Følgende rammeverk

vil uansett ligge til grunn for oppfølging og kontroll i prosjektet:

Utarbeidelse av organisasjonskart
Klar definisjon av nøkkelrollene i prosjektet; prosjektleder, stedlig byggeleder, ansvarlige
personer for entreprenør, ansvarlige personer for sikkerhet (f.eks. kobling, høytspent
etc.). HMS- ansvarlig hos tiltakshaverog
entreprenør.
HMS-plan
Det skal vurderes og nedfelles farlige arbeidsoperasjoner i prosjektet. Dette skal dokumenteres, f.eks i form av en risikoanalyse. Denne skal inneholde prosedyrer, rutiner og
forebyggende tiltak, samt handlingsplan for uønskede hendelser.
Avviksbehandling
Det skal tas i bruk egne skjemaer ved avvik vedrørende Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
samt Ytre Miljø. Alle avvik skal dokumenteres og leveres til nærmeste leder. Avviksrapportering skal være fast punkt i tiltakshavermøter,
samt sjekkliste for Ytre Miljø. Prosjektet skal også ha en egen varslingsplan for alvorlige ulykker
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VEDLEGG 3B – KART SKYGGEKAST (WORST CASE UTBREDELSE)

