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Dagsorden

Seksjonssjef Ame Olsen fra NVE vil lede seminaret. Det er satt av tid til spørsmål og kommentarer på

slutten av hvert innlegg. Vi vil be om at generelle spørsmål blir tatt opp under oppsummeringen på

onsdagen.

Tirsda 17 .08.99

KI. 09.00 -- 09.15

Kl. 09.15 -10.00

Kl. 10.00  -  10.45

Kaffepause

KI. 11.00  -  11.30

Kl. 11.30  -  12.00

Lunsj

KI. 13. 00- 13.45

Velkommen v/avdelingsdirektør Kristian Løkke fra NVE

NVEs erfaringer med fargebruk og materialvalg som avbøtende tiltak.
Erfaringer med farge bruk på kraftledninger i Østerrike.
Innleder: Bjarte Guddal fra NVE

Erfaringer fra norske kraftledningsanlegg. Eksempler fra saker hvor
NVE har satt vilkår om kamuflerende tiltak.
Innledere: Ivar Sæveraas og Randi M. Tomås fra NVE

Erfaringer fra kraftledningsbygging med fokus på valg av løsninger.
Muligheter og begrensninger ved å benytte denne typen tiltak på
fordelingsnettet.

Innleder: Reidar Josok fra Jøsok Prosjekt AS

Kamuflering av kraftledninger  -  en ornitologisk vurdering

Innleder: Arne Follestad fra NINA

Ulike kamuflerende tiltak på liner

Innleder: Steinar W. Busch fra Hydro Aluminium Conductors AS

Sintefs forskningsprosjekt om fargebelegg på kraftledningskomponenter

Innleder: Steinar Refsnæs fra Sintef Energiforskning AS



g Side 2

Kl. 13.45- 14.15

Kl. 14.15- 14.45

Kl. 14.45- 15.00

KI. 15.15 >

Pulverlakkering av stålmaster

Innleder: Oddvar Myklebust fra Ørsta Stålindustri AS

Ulike metoder for matting og fargelegging av stålmaster. Tekniske,
anleggsmessige, økonomiske og miljømessige erfaringer.

Innleder: John - Petter Sivertsen fra Statnett SF

Planlegging, gjennom{ øring og erfaringer med 132 kV kraftledningen fra
Frøystul til Vemork

Innleder: Ole Strand fra Hydro Energi avd. Telemark

Befaring av 132 kV kraftledningen Froystul - Vemork og 132 kV
kraftledningen Såheim - Mår

Omvisning på Industriarbeidermuseet på Vemork



Side 3

Onsda den 18.08.99

Kl. 09 .00 - 09 .30

Kl. 09.30 - 09.45

Kaffepause

Kl. 10.00 - 12.00

Lunsj

Kl. 13.00  -  15.00

420kV kraftledningen Kristiansand  -  Evjeområdet  -  livslops-

vurderinger, økonomi og estetiske vurderinger ved kamuflerende tiltak.

Innleder: Bard Bjontegaard fra Statnett SF

Presentasjon av Akershus Nett AS sin 66 kV kraftledningen Enebakk-

Flateby.

Innleder: Reidar Josok fra Jøsok Prosjekt AS

Gruppeoppgave

Oppsummering



Navn Tittel Etat Over- Royk/ikke Egen
nattin ro k bil?

Tone Woie førstekonsulent Direktoratet for 16-- 18 Ikke royk
Alstadheim Naturforvaltning, 7485

Trondheim. tlf. 73580500
Peder Bråstein gruppeleder- Lyse Nett AS. Pb. 8124, 4069 16-- 18 Ikke royk

entre renør Stavanger. tlf. 51908000
Even Vike gruppeleder- Lyse Produksjon AS, Pb. 16 -- 18 Ikke royk

bygningsteknikk 8124, 4069 Stavanger. tlf.
51908000

Oddvar Myklebust salgssjef Ørsta Stålindustri AS, 16- 17 Ikke royk
Pb. 193, 6151 Ørsta, tlf.
70047000

Jon Myrvåg salgssjef Alcatel Kabel Norge AS, Pb. 16- 18 Ikke royk Ja
130 Økern, 0509 Oslo, tlf.
22638820

Vidar Dale seksjonsleder Nord-Trøndelag Energiverk. 16- 18 Ikke royk
7736 Steinkjer,
tlf. 74150200

John Petter siviling. Statnett SF, Pb. 5 192. 16- 18 Ikke royk
Sivertsen Majorstua. 0302 Oslo. tlf.

22527000
Bård Bjøntegaard avd.ingenior Statnett SF Pb. 5 I 92. 16- 18 Ikke royk Ja

Majorstua. 0302 Oslo. tlf.
22527000

Ole Strand overing. Hydro Energi Telemark. 3660 Dag-
Rjukan. tlf. 35093100 pakke,

kun 17.
Arild Thosand montasjeleder Hydro Energi Telemark. 3660 Dag- Ja

Rjukan. tlf. 35093 I 00 pakke.
kun 17.

Roland Edvinsson adm.dire ktor Hydro Aluminium 16- 18 Ikke røyk
Conductors AS. Pb. I 86.
3192 Horten. tlf. 33071000

Steinar W. Busch MA-sjef Hydro Aluminium 16-- 18 Ikke røyk Ja
Conductors AS. Pb. I 86.
3192 Horten. tlf. 33071000

Geir Uglum rådgiver Olje- og energidepartementet. 16-- 18 Ikke royk ·)

Pb. 8148 Dep .. 0033 Oslo. tlf.
22246384

Solveig Renslo senioringeniør Bergenshalvøens Kommunale 16-- 18 Ikke royk
Kraftselskap. Midtunhaugen
10. tlf. 55127244

Hilmar Sandvik ledningssjef Vestfold Kraft Nett AS. Pb. Ja
203. 3101 Tønsberg. tlf.
33375148

Tore Lindem overing. Vestfold Kraft Nett AS, Pb. 17- 18 Ikke røyk Ja
203. 3101 Tonsberg.

Reidar Josok daglig leder Josok Pros'ekt AS 16- 18 Ikke rø k Ja
Arne Follestad Forsker NINA 16 -- 18 Ikke ro k
Steinar Refsnæs Forsker Sintef Energiforsknine AS

Einar Berg Landskapsarkitekt Inter Pares AS, 17- 18 Ikke røyk Ja
Fredensborgv. 4, 0 I 77 Oslo,
tlf. 22 20 00 07

Toralf Hjartsjø Overing. Skiensfjordens kommunale 17 -- 18 Ikke røyk Ja
kraftselskap. Storgt. 159,
3900 Porsgrunn, tlf.
35547500



Lars Dahle El-Tjeneste NS, Østre 16- 18 Røyk Ja.
Rosten 84. 7075 Tiller. tlf.
72894452

Unni Vasaasen Rådgiver Luftfartsverket 16- 18 Ikke røyk
Wergelandsveien 1-3, tlf.
22942329

Kristian Løkke A vdelincsdirektor NVE 16- 18 Røvk
Arne Olsen Seks onss'ef NVE 16- 18 Røk Ja
B · arte Guddal Overing. NVE 16-- 18 Ikke røyk
Randi M. Tornas Avd. ins. NVE 16-- 18 Ikke røvk
Tanja Midtsian Avd. ing. NVE 16- 18 Ikke røyk
Nils Henrik Avd. ing. NVE 16-- 18 Ikke røyk
Johnson
Tormod Eooan Avd. ing. NVE 16- 18 Ikke ro ·k
Siv Sannem Avd. ing. NVE 16-- 18 Ikke røyk
Inderbere
Hans Olav Ween Seks· onss · ef NVE 16-- 18 Ikke røyk
Roar Kristensen Overing. NVE 16- 18 Ikke røyk
Anne Hauoom Overino. NVE 16- 18 Ikke røyk
Ivar  M.  Sæveraas Radeiver NVE 16-18 Ikke rø k Ja
Helene Marie Bero A vd.incenior NVE 16- 18 Ikke røyk
Tore Sollibråten Avd.ing. NVE- Re@ion Sør 16- 1 8 Ikke rø k Ja
Melita Ringvold Førstekonsulent NVE 16 - 17 Ikke røyk
Hasle



Material- og fargebruk som
kamuflerende tiltak på kraftledninger

 Innlegg fra NVE ved:

  Kristian Løkke

 Bjarte Guddal

 Ivar Sæveraas

 Randi Margrethe Tornås
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Miljøulemper fra kraftledninger

 for friluftsliv, naturvern og kulturminner kan de gi
uønskede inngrep og redusert opplevelseskvalitet

 nær bebyggelse kan kraftledninger gi estetiske
ulemper og frykt for mulig helseskade

 fugler vil kunne kollidere med kraftledninger og vilt
kan forstyrres

 for jord- og skogbruk kan kraftledninger gi
driftsulemper og redusert produksjon

 kraftledninger vil legge beslag på arealer som kan
ønskes utnyttet til andre formål

II

Kraftnettets utstrekning

Spenning Luftlinje Kabelanlegg

[kV] [km] [km]

33 250 700

66 10 550 350

132 10 150 250

3001420 8 150 100

1 tillegg finnes det i distribusjonsnettet 91 000 km hoy spent

og 176 000 km la\'spenl fordeling'

I.

Avbøtende tiltak

 God traseplanlegging - trasejusteringer

 Parallellføring og fellesføring

 Kompakterende tiltak

 Jordkabel som alternativ til luftledning

 Bestemt material- o far ebruk i kraftlednin en

 Tiltak for fugl

 Skansom traserydding - vegetasjonsbelter

 Anlegg og drift

rI



Kamuflerende tiltak på kraftledninger

Motivasjonen for å bruke kamuflerende tiltak:
• i fa kraftledningsanlegg minst mulig: dominerende i landskapet

Tiltakene er i denne sammenheng:
Farging/matting av liner
Valg av formaistjenlige maste- og: isolatorryper
Fargelegging av master.

Erfaringer viser at en ved denne type tiltak kan redusere de
estetisk/visuelle ner- og fjervirkningene.

I

Kostnader, drift og vedlikehold

Merkostnadene ved morke stal master. liner og isolatorer er ca. IO 'i,
ca  5 f or kun liner og isolatoren.

En har relativt lite kunnskap om konsekvenser av denne type tiltak for
drift og vedlikehold av kraftledningsanlegg.

• Sintef har satt i gang et prosjekt for a se nærmere på dette. En
skal her bl.a. vurdere i hvilken grad endringer av
funksjonsegenskaper kan redusere leveuden 111 linene

EI

"Policy"

Med bakgrunn i betydelige merkostnader og usikre drift- og
vedlikeholdsmess1ge konsekvenser \·ed abenytte kamuflerende
tiltak på kratlednmger. mener NVE at en forelopig må avgrense
bruken til områder/anlegg: der tiltakene erfaringsmessig gir best
resultat

En bor ogsa hoste mer erfaringer hva angar gevinster ved
kamuflerende tiltak. for en i vesentlig grad kan oke volumet på
denne type anlegg.

,
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Erfarte merkostnader

NVE har lite erfaringstall fra bygging  av  denne type kraftledningsanlegg:

 Dobbel 132 kV linje Langum - Rod i Drammen:

 Merkostnad ved bruk  av  malte stålmaster (foreløpig ikke utført) og
a benytte mørke liner og isolatorer ca 230.000 per km eller ca 1 0%
1 tillegg

 420 kV nettforsterkning i Setesdalen

 Merkostnad ved bruk  av  mørke master, liner og isolatorer
ca. 400 000 kr/km. eller ca 12 % tillegg.

NVEs kostnadskatalog.

I

Kostnadsforhold kabel og luftlinje
 Eksempel 132 kV

Stalmastlinje FeAl 150. normale torhold: 1.2 mill kr/km

 Kabelanlegg. TSLE 1x3x1000mm?: 3.5 mill. kr/km

• En kostnadsøkning på ca 300  %  ved bruk  av  kabel. mens
merkostnadene for et tilsvarende "kamuflert anlegg" vil blitt 1

storrelsesorden 120.000 kr eller 10 %.

Merkostnaden for kabelanlegg på 300/420 kV er enda høyere.
ofte I storrelsesorden 1000 %.

•  Kamuflering av kraftledninger er relativt billig i forhold til
kabel som avbøtende tiltak  .

I

Kamuflerende tiltak på
kraftledninger i Østerrike

Tradisoner for a 1 korrosonsutsate milj  a  male kraftledningsmaster.
Dene tora forlenge lcve11den pa mas1ene.
Mastene oftest belagt med gra eller grunne farger

Erfannger med disse anleggene er at de ofte blir langt mundre
dominerende, landskapet enn ordnare umale" kraftledningsanlegg.

Siden 1982 har Verhund. Osternkcs ··statncn··. pa denne hakgrunn

eksperimentert med beleggstyper for a redusere miljvirkningen ved
kraftledringsanlegg

En har ogsa eksperimentert med ulike hclcggstypcr pa linene

,
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Ny 380 kV ledning mellom
Taueren og Zell am Ziller

Verbunds planer om å bygge en ny kraftledning mellom
Taueren og Zell am Ziller motte stor motstand blant
lokalbefolkning og myndigheter.

- Verbund onskte av denne grunn 3 utvikle og presentere
en mer miljovennlig kraftledning. ved å farge
kraftledningen for å motvirke refleksjon og å kamuflere
den best mulig mot bakgrunnen.

-> Dette resulterte i at Verbund ferdigstilte sitt forste
komplette kamuflerte anlegg i 1995.

a

Om ledningsanlegget

70 km lang. med dobbelt ledningssett for 380 kV spenning

20 km av ledningen har to underliggende 110 kV ledninger.

Ligger mellom 600 m og 1800 m over havet. i varierende
landskapstyper.

Er bygd med sprøytelakkerte master med en olivengrønn large.
mørkebrune porselensisolatorer og liner som lakkert mørkegrønne.

• Så godt som 100  %  av ledningsanleggets er "kamuflert" .

• Merkostnadene ved a male mastene er beregnet til ca 2.5 % av
totalkostnaden ved anlegget. Tilsvarende kostnadsøkning for linene
var pa ca. 1,7 %. Bruk av mørkebrune porselensisolatorer pavirket
ikke kostnadene

Betydehig lavere merkostnader enn i Norge.

rI

Verbunds egne erfaringer

 Markegranne kraftledningsanlegg mye mindre synlige
enn "ufargede" krattlednnger.

a Hovedgevinsten ved tiltaket får en om sommeren. men
understreker at tiltaket ogsa har positive vrknnger om
vinteren.

Når en må ta spesielle hensyn til landskapet som berøres
vil Verbund i framtida kamuflere kraftledninger.

EI
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Kraftledninger med mørke
komponenter

 Totalt 28 konsesjoner hvor vilkår om morke
komponenter er gitt. Av disse er det i

9  konsesjoner vilkår om fargede stål- eller
aluminiumsmaster

 19 konsesjoner vilkår om morke eller matta liner

 18 konsesjoner vilkår om mork farget / matt
ståltravers eller limtretravers

 21 konsesjoner vilkår om mork farge på isolatorene

t.l

Kraftledninger hvor vilkår om mørke
komponenter er gitt:

» 420 kV ledn. Lyse trafost. - Stokkeland trafost..
Rogaland

 -i20 kV kdn Kristiansand - Skåreheia - Holen.
Setesdalen

1 32 kV ledn. Froystul- Vemork. Tinn

 132 kV ledn Askehaug - Kullerod. Vestfold

66 kV ledn Langum trafost. - Rod. Drammen

66kV ledn Ytre Enebakk - Flateby. Enebakk

B.

132 kV ledning Frøystul - Vemork

  Vilkår:

 Aluminiumsmaster eloksert i en mork brun farge. og
stålmaster males med mork gronn eller mork brun
farge innen 31 12.99

 !I.fatta liner

EE,
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132 kV ledning Froystul - Vemork

Viktig forutsetning: God bakgrunnsdekning gjennom
terreng og vegetasjon

 Kraftledningen har liten kontrast Iii bakgrunnen og
resultatet er en lite synlig kraftledning bade sommerstid
og vinterstid

I

66 kV ledning Langum trafost. - Rød

 Vilkår:

Olivengronne stålmaster

 Morke liner

 Kompositt eller porselensisolatorer med mork farge

» Skansom rydding av traseen

EI.
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Oppdrag

Seminar
Rjukan 17-18. August 1999

K... om materialvalg og fargebruk som kamuflerende tiltak
på kraftledninger»

Ørsta Stålindustri AS





Oppdrag

H I S T O R I K K
Ørsta Stålindustri AS ble etablert i 1947.

Varmforsinkede stålbaserte produkter til kraftlinjer,

bygg og anleggsvirksomhet utgjorde produktspekteret.

1947

Bedriften har hele tiden vært i utvikling,

og bærekraftig vekst er oppnådd gjennom stadig satsing

på teknologi, kvalitet og design.

1996



F orretn ingsom råder

;s
· ;t

Lysmaster

Veilysmaster

Parkmaster

Park-Gate-Hage

Utemøbler for park- og gatemiljø

Flaggstenger, stiger og sykkelstativ

Marina

Møre Marina

Betongbrygger

Landbruk

Fjøsinnredninger for stor- og småfe

Ørsta Gjødselport

Oppdrag

Varmforsinking og pulverlakkering
av spesialleveranser

Cambi Coat®

Bergsikring

Utstyr for stabilisering, vann- og frostsikring

av berg i tunneler og skjæring



Oppdrag

Unik overflatebehandling

Cambi Coat® er en kombinasjon av varmforsinking,
sinkfosfatering og pulverlakkering. Behandlingen gir unik
beskyttelse mot korrosjon og slitasje, samtidig som
overflaten får en lekker finish.

Pulverlakk

Sinkfosfatering

Varmforsinking

Stål

Cambi Coat-behandlingen har en "levetid" som er
flere ganger lenger en bare varmforsinket materiale
(SINTEF-test oktober -89).



Oppdrag

Fargevalg

• Stort fargespekter

• Varierende matthetsgrad

• Bør bransjen velge et visst antall standard farger og
matthetsgrader?

- Lavere pris ved etterbestilling

Pulverbelegging er en industriell prosess som er prismessig
og kvalitetsmessig gunstig.

-
e  ; .j'« > •••

50 KV-linje Enebakk - Flateby

Farge mørk grønn RAL 6008 Struktur
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Tekniske løsninger

• Valg av utførelse ved jording.

• Maskering av boltehull/sammenføyninger.

• Bør bransjen definere et ekssakt behov for jording og

maskering?

- Lavere pris ved optimalisering av maskeringen.

Ved resirkulering av stålet og sinken vil pulverlakken brenne
opp og gå ut som CO2-gass.

t ·

50 KV-linje Enebakk - Flateby

Farge mørk grønn RAL 6008 Struktur
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Combi Coat®

• Varmforsinking

• Sinkfosfatering

• Pulverbelegging

Metoden er industriell med muligheter for god kontroll av
prosessparametrene - altså god kvalitetskontroll.

Sinkfosfat-skiktet (ca 1 mikro-meter) er helt vesentlig for å
passivere sinkoverflaten slik at en oppnår god vedheft over
tid. Uten passivering vil kjemiske prosesser foregå og
forårsake tap av vedheft og det vil oppstå avflassing av
malingen etter kort tid.

Sinkfosfat eller tilsvarende kan bare legges på i industrielle
prosesser. Dette skiktet er altså helt vesentlig enten en
bruker pulver-, våtlakk eller maling som toppskikt.

Pulverskiktet temperaturherdes i prosessen og er komplett
ved leveranse.

Pulverskiktet har svært gode mekaniske egenskaper, med
høy slagfasthet, hardhet og slitestyrke.



Oppdrag

Miljømessig er pulverlakk gunstig for arbeidsmiljøet, da
pulveret er uten løsemidler og fordi pulveret som faller til
bunnen av boksene resirkuleres.

I dag kreves det pulverlakkering av lakkerte produkter som
skal godkjennes for merking med det nordiske svanemerket
(miljømerket).

Ovennevnte synspunkter er velkjente i bransjen og er
dokumenterbare, bl.a. i et pågående prosjekt ved SINTEF,
ref. Marit Bjordal.
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Table I:
World Powder Coating Market 1986-1996
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Varmforsinking
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SINK-GRYTER: Stålgryter, elektrisk oppvarmet

Stor gryte Kapasitet 5000 kg/h

Størrelse LxBxH = 13,5 X 1,4 X 2,3m

Badtemperatur 460Cc

Liten gryte : Kapasitet 2600 kg/h

Størrelse LxBxH = 3,5 X 1,2 X 2,0m

Badtemperatur 460C

KRANKAPASITET: 6,4 tonn



Oppdrag
Varmforsinking:

Tørking
. . Skylling Flussmiddel

Sk II. Beising
Avfetting y Ing

Sinkbad

cl

Avkjøling
og kontroll

PROSESSBAD: Volum/størrelse: 38m3 
/ 14 x 1,5 x 2,0m

2 avfettingsbad : Temp. 60C Kaustikksoda/Biologisk avf.

5 beisebad : Temp. 18-20°C Saltsyre 6-16%

1 skyllebad : Skylling m/luftinnblåsning

1 fluksbad : Temp.60°C, dobbelsalt. Ammoniumklorid/

Sink klorid. NH,CL / ZnCL

SINK-GRYTER: Stålgryter, elektrisk oppvarmet

Stor gryte

Liten gryte

: Kapasitet 5000 kg/h

Størrelse LxBxH = 13,5 X 1,4 X 2,3m

Badtemperatur 460·C

: Kapasitet 2600 kg/h

Størrelse LxBxH = 3,5 X 1,2 X 2,0m

Badtem peratu r 460C

KRANKAPASITET: 6,4 tonn
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1.0PPHENG/AVTAK

2. FORBEHANDLING
2.1 Avfetting

2.2 Skylling

2.3 Aktivering

2.4 Sinkfosfatering

2.5 Skylling

2.6 Passivering

2.7 Skylling

3.TØRKEOVN

4. PULVERPÅFØRING

5.HERDEOVN
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Pulverlakkering

2. Forbehandling
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Pulverlakkering

4. Pulverpåføring





KORROSJONSVERN I AGGRESSIVE MILJØ
RAPPORT FRA KORROSJONSTEST UTFØRT VED MARINTEK (SINTEF)

Ubehandlet Varmforsinket Combi Coat
(Varmforsinket og pulverlakkert)

Bildene viser prøveplater fra en akselerert korrosjonstest utført ved SINTEF, avd.
Marintek i Sandefjord. Testen er utført i salttåkekammer (ASTM-standard B-1117) og har
gått over 12 mnd. (ca. 9.000 timer).

Hensikten med testen er å få en bekreftelse på hvilken kvalitet Cambi Coat har som
korrosjonsvern i aggressive miljø.

Kommentar til bildene:
Ubehandlet plate

Ubehandlet plate

Cambi Coat-behandlet plate

Sterk korrodert, ca. 50% tykkelsesreduksjon
dvs. 1,5 mm.

Sinken er tært opp ( ca. 90µm sink).

Det ble på forhånd laget et riss (skade) i belegget.
Dette har ført til en viss oppblæring rundt risset,
mens det øvrige belegget er intakt.

Konklusjon:
Sammenligner vi tilstanden til den varmforsinkede platen og platen med Cambi Coat, må
vi konkludere med at levetiden økes 2-3 ganger for Cambi Coat, selv med skade i
belegget. En plate uten skade vil ha betydelig lengre levetid.

Combi Coat?
STÅL

SINK

SINKFOSFAT

PULVERLAKK





•••

Oktagonale master

• Mastene blir produsert av plate og knekket i 8-kantet
konisk utførelse

• Leveres i høgder opp til 22m

• Master over 12m leveres i delt utførelse

• Mastene kan leveres pulverlakkert

• Konkurransedyktig pris

• Bruksområde:

- Veilysmaster

- Plassbelysningsmaster



•••

Polygonale master

• Mastene blir produsert av plate og knekket i mange -
kantet konisk utførelse

• Leveres i høgder opp til 50m

• Dimensjoneres etter behov

• Leveres i seksjoner med lengde inntil 12m

• Leveres med klatrestige og fallsikring i flere utførelser

• Konkurransedyktig pris sammenlignet med gittermaster

• Bruksområde:

- Plassbelysningsmaster

- Linjeføringsmaster

- Kommunikasjonsmaster







Karl Johans gate
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NY 132 kV LINJE MELLOM FRØYSTUL- OG
VEMORK KRAFTVERK

1. FORUTSETNINGER

2. PLANLEGGING

3. GJENNOMFØRING

4. ERFARINGER
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FORUTSETNINGER

Nytt Frøystul kraftverk ble bygget i 1993-95. Ny 132 kV høyspentlinje skulle bygges mellom
Frøystul og Vemork. I Vemork skulle den kobles opp mot en bestående 132 kV-linje som går
videre til koblingsanlegget ved Såheim kraftstasjon.

Den nye linjen ble 10,3 km og skulle følge den bestående linjetraseen for 66 kV-linje for gamle
Frøystul kraftverk. Den ny linje skulle planlegges og bygges i egen regi. Nytt bryterfelt i Såheim var
med i prosjektet. Det gamle kraftverket skulle stoppes 11.05.-95 og den nye linjen skulle stå ferdig
15.08.95.

PLANLEGGING

Hovedstudiet av linjen ble startet opp 01.10.93, først fire mnd. etter anleggstart på nytt Frøystul
kraftverk. Prosjektleder sluttet ved oppstart av hovedstudiet og ny leder ble satt på oppgaven.
Alle i prosjektgruppen hadde sine daglige vedlikeholdsoppgaver ved siden av prosjektet.

Oppmåling av nye mastepunkter og beregning av ny linje kunne først utføres til våren -94. Innen
den tid måtte mastetype være bestemt. Den korte byggetiden på 3 mnd. var den største utfordringen
i prosjektet. Den gamle linjen skulle være i drift, så all transport til nye fundamenter måtte forgå
på bakken. I prosjektutkastet var det forutsatt tremaster i den nye linjen.

Etter gjennomgang av vinddata og byggegrunn, var det klart at de fleste mastene måtte avstives
med mange barduner. Dette anså vi som lite tilfredsstillende i dette området. Vi ble stående igjen
med tre maste-alternativer:

- Ferdigmaster av slyngbetong
- Stålmaster
- Aluminiumsmaster.

Vi hadde en del erfaring med montasje av tilsvarende aluminiumsmaster. Slyngbetongmaster var et
spennende og økonomisk fristende tilbud. Betongmastene måtte monteres med et stort russisk
helikopter og fundamenteringen ble ganske omfattende på grunn av mye fjellgrunn.

Vi ble stående igjen med alternativet aluminiumsmaster. Disse kunne monteres ferdig liggende på
bakken og transporteres ut med et mindre helikopter og settes direkte på ferdig fundament. Maste-
montasjen på bakken kunne utføres av andre enn linjemannskaper.

Betonmast AS utførte oppmåling av linjetrase og linjeberegningene. Konstruksjon av master ble
utført av Hydramar AS, Mandal. Produksjon av mastedeler ble utført av Vik Verk, Sogn. Funda-
mentering og mastebygging skulle utføres som et fellesprosjekt mellom Hydro Energi Røldal,
Hydro Energi Telemark og Hydro Rjukan Næringspark, samt noe innleie fra Betonmast AS.
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Prosjektet var allerede ved oppstart kommet i tidsnød, så alt var fokusert på tidsbesparelse og
fremdrift. Konsesjonssøknad for ny linje ble uteglemt og først sendt til NVE etter deres henvendelse.
I søknaden ble det forutsatt 42 stk aluminiumsmaster, med mørk brun eloksert overflate og 5 stk

vinkel- og avspenningsmaster i galvanisert stål, strøm- og fibertoppliner i aluminium.

Etter flere runder med alternativer, fikk vi konsesjon på de søkte mastene. Stålmastene skulle males
i mørk brun eller grønn farge innen 31.12.99. Alle liner i Cu. En 11 kV linje langs samme trase
skulle fjernes innen 31.12.96.

Etter protester fra Hydro Energi vedr. bruk av Cu-liner, ble det gitt konsesjon på al-liner i mattet
utførelse. Prosjektet ble nå lagt under felles administrasjon med nytt kraftverk.

GJENNOMFØRING

Nye fundamenter skulle plasseres under eksisterende linje. De fleste fundamentsteder hadde 1 til 2
meter med løsmasser over fjell. De fleste fundamenter måtte settes på fjell, derfor måtte det bygges
vei frem til hvert fundament, for å få frem gravemaskin, forskaling og betong. Veibygging og
fundamenteringen startet opp i juni.

På grunn av ikke innhentet konsesjon, ble arbeidene stoppet i august og tatt opp igjen i november-
94. Det meste av fundamenteringen ble utført vinteren 94-95 og var ferdig i rett tid for oppstart av
montasje. Fundamentjord ble først utført på bar mark.

Parallelt med fundamenteringen, ble det utført produksjonstegninger for mastene. Vik Verk produ-
serte alle al. mastene og Alfred Andersen produserte stålmastene. Levering av al.mastedeler startet
i april. Montasje av mastene foregikk på tre montasjesteder nær linjetraseen. Alle al-master ble
skrudd sammen liggende til en enhet med påmontert armatur og isolatorer. Noen vinkelmaster ble
delt i to løft. Stålmastene ble delt opp i flere løft. Prefabrikering av master pågikk til slutten av mai.

Gamle Frøystul kraftverk ble stoppet 11. mai som forutsatt. Umiddelbart startet demontering av den
gamle 66 kV-linjen. Revet utstyr ble transportert ut til kjørevei for henting. Det ble utkjørt ca 45
tonn Cu og 200 tonn stål.

Umiddelbart etter demontering av gamle liner, startet innflyvning av nye master. De fleste ble satt
på plass i et løft. 3 stk stålmaster ble bygd om med nye topper. All mastemontasje ble utført med
helikopter. Strekking av topp- og strømliner ble utført med helikopter. På grunn av lett line, ble det
satt på en god del vekter på strømlinene.

Den nye 132 kV-linjen var ferdig til bruk 15.08.95 - som forutsatt.
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ERFARINGER

Krav til utforming av høyspentlinjer har tydelig forandret seg mye de siste år. Det er mange hensyn
som skal tilfredsstilles og ikke minst utredninger om, nær sagt, alt tenkelig skal utføres. Det er
mange nye instanser som skal uttale seg, og det kan være fristende med en markering av egne
områder. Det kan bli ganske slitsomt for en utbygger autrede og svare på alle alternativer som
dukker opp under en konsesjonsbehandling. Det ser ut som utbyggeren vegrer seg for å søke konse-
sjon så lenge som mulig. Konsesjonsbehandlingen kan føles som et vanskelig pålegg og ikke som
en naturlig utredning i prosjektet.

Det kan føles som stor avstand mellom søker og konsesjonsgiver. Dette kan komme av at det er en
offentlig tillatelse som skal innhentes. Særlig under innføring av "nye pålegg" er det viktig at søker
og konsesjonsmyndighet setter seg ned sammen og legger en mal for de krav som skal settes i hvert
tilfelle. Begge parter har krav som skal oppfylles og det må være åpning for kompromisser. Begge

parter må stille med kvalifiserte medarbeidere som har innsikt i det området som skal behandles.

Ansvar for bygging av ny kraftlinje burde ikke vært tatt ut av prosjektet for nytt kraftverk. Nytt
kraftverk er ikke ferdig før det får ut kraften. Allerede under konsesjonssøknaden for nytt kraftverk,
startet problemet med konsesjonssøknad for linjen. Disse to søknadene er avhengig av hverandre
og burde vært fremmet samtidig. Dette påpekte også NVE under behandling av kraftverksøknaden.
Selv en konsesjon for fornying av utstyr (forandring) skal ut på høring, og dette tar tid. Konsesjon
for linjen ble sendt NVE 14 mnd etter konsesjon for selve kraftverket var gitt.

Kraftlinjer har lang levetid, gjeme 40-60 år. Derfor er det sjelden prosjektledere i egen organisasjon
har noen erfaring i bygging av høyspentlinjer. I ovennevnte tilfelle hadde egen organisasjon
bare erfaring med vedlikehold av linjer. Vi hadde noe erfaring med bytting av 10 stk betongmaster
til al.master i en 132 kV-linje. Den opprinnelige prosjektleder gikk ut av prosjektet før det kom
ordentlig i gang. Den resterende prosjektgruppen skulle gjennomføre prosjektet.

Den bestående doble 66 kV linjen hadde stålmaster i mørk grønn farge. Isolatorer i mørk brun
keramikk og liner i Cu som var nærmest svarte. Denne linjen var godt kamuflert i terrenget.

I budsjettfasen for kraftverket var det forutsatt ny linje med tremaster. Denne mastetypen var med
i prosjektet lenge. Den korte byggetiden betinget master som var raske montere i terrenget. Ved
bruk av tremaster ville den tradisjonelle fundamenteringen være for tidkrevende. På grunn av store
vindlaster, måtte en benytte ganske mye bardunering. En mulighet var å plasstøpe bøttefundamenter
som stolpene ble montert i. Det samme prinsippet benyttes for fundamentering av betongstolper.

Den korte byggetiden var prosjektets største utfordring. Vi hadde god erfaring med montering av
al.master og visste at disse kunne monteres på så kort tid som forutsatt. På grunn av store vindlaster
måtte mastene i den nye linjen være betydelig sterkere enn de vi hadde montert tidligere.
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For å komme i havn med prosjektet, måtte vi forhåndsbestille en del trekkeverktøy for al.rør, om vi
formelt ikke hadde bestemt mastetype. Før forarbeidene i marken startet opp i mai-94, måtte maste-
type bestemmes. For al.master og stålmaster vil det være ensartet linjeprofil. Derfor bestemte vi oss
for en slik profil. Vi hadde derfor fortsatt 2 stk alternativer for master.

For Hydro, som en stor produsent av aluminium, ville al.master være et naturlig valg og en god
erfaring for senere leveranser. I forhold til pris, levering og tid, ble det valgt al.master så langt dette
var teknisk og tidsmessig forsvarlig.

Vindlastberegningene ble utført av Svein Fikke, NVE. De vindlastene han beskriver er det maksi-
male som kan opptre i området. Større vind skal linjen ikke motstå. Alle beregningsregler forutsetter
en materiellsikkerhet og en lastsikkerhet. Vinddata og beregningsreglene er ikke samstemte. Dette
har sannsynlig gitt oss en linje med meget gode sikkerhetsmarginer.

Vinterarbeidet med fundamentering ble mer en utfordring enn vanskelig. Som vinterarbeid kostet
selvfølgelig fundamenteringen mere og tok lengre tid. Den valgte fundamentering er lite synlig i
terrenget.

Sammenkobling av mastene på bakken kunne utføres av andre mannskaper enn linjearbeidere.
Linjearbeidere var strengt tatt nødvendig, bare for bygging/ombygging av stålmaster, oppsetting av
al. master på fundament samt strekking av linene. Det var innleid noe hjelpemannskaper fra Beton-
mast for strekking av linene.

Mannskapene var hentet inn fra flere Hydroenheter og innleie. Dette fungerte meget bra. Alle tok
jobben som en utfordring. Det mest krevende var å koordinere alle aktiviteter som gikk samtidig og
skulle på plass til rett tid.

Sett i ettertid, var valgt mastetype det riktige. Prosjektet ble utført til riktig tid og til konkurrerende
pris mot andre mastetyper.

Merutgifter for behandling av 42 stk al.master (eloksering) kom på ca kr 500'. Ettermaling av 5 stk
galvaniserte master kommer på ca kr 225'.

De mørk brune mastene synes lite mot den skogbunn de har som bakgrunn. Selv om vinteren faller
de godt inn i bakgrunnen. Det er ikke noen helt hvite flater bak mastene. Solen reflekteres lite i de
runde mastene og for det meste står de i motlys og kaster ikke refleks.

På grunn av behov for større tyngde på linene, ble det benyttet glassisolatorer i stedet for composit
som først planlagt. Glasset har en lys grønn farve, som er godt synlig. De opprinnelige mørk brune
porselens-isolatorene ville her falle bedre inn i bakrunnen.

Al. liner er kommet for å bli. I utgangspunktet er de blanke. Vi har forsøkt med en matting av
linene. Dette ser ut til å hjelpe noe på synsinntrykket. En mørk line ville her selvfølgelig være
mindre synlig. Om den da ville være til større fare for fugler skal vær usagt. Det er synsinntrykket
mot det bakenforliggende som bestemmer fargen. Master i silhuett mot himmelen er det lite å gjøre
med. Det ser en et godt eksempel på i det samme området.
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Mål

Kartlegge egnede
fargebelegg og
eventuelle
driftskonsekvenser for
kraftledninger pga.
uheldige beleggvalg, og
om beleggene
tilfredsstiller
langtidskrav til visuell
fjernvirkning
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Nytteverdi

Bedre kunnskap om fargebelegg på

kraftledningskomponenter vil kunne:

• redusere visuell fjernvirkning av kraftledninger

• sikre tilfredstillende levetid av belegget

• redusere muligheten for uheldige konsekvenser

• sikre at anleggets levetid ikke reduseres

SINTEF Energiforskning AS --

J:\dok\ 12\sr\98006450 .DOC 3



Bakgrunn og status

• NVE har siden 1992 i forbindelse med
konsesjonsbehandling av kraftledninger, gitt ca. 17
pålegg om bruk av farging eller matting av
kraftledningskomponenter, for å redusere den visuelle
fjernvirkningen av kraftledningsanlegg.

• Erfaringer med ulike typer belegg og oksider på
kraftledningskomponenter, som belastes med strøm,
overspenninger, forurensning og mekaniske
påkjenninger, tyder på at enkelte løsninger kan føre til
uheldige driftstekniske konsekvenser pga.:

SINTEF Energiforskning AS ---
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Bakgrunn og status forts.:

- spaltekorrosjon og galvanisk korrosjon pga.
dårlig drenering i linen

- spaltekorrosjon under belegg

- vekselstromskorrosjon eller avsmelting av
linetråder pga. ujevn strømfordeling i linen

- økt kontaktresistans pga. redusert kontaktareal

- økt kontaktresistans pga. lite oksyd - eller
beleggbrytende kontaktflater

- elektrisk (utladning) nedbrytning av belegg ved
oppheng kan føre til korrosjonsutmatting

SINTEF Energiforskning AS --
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Bakgrunn og status forts.:

- utglidning pga. redusert friksjon i avspenninger

- strengere krav til overflatebehandling av liner
under montasje

- redusert overføringsevne pga. oppvarming av
mørke liner på solskinnsdager

• Mange nettselskaper er opptatt av hvordan konsesjons-

myndighetenes pålegg om bruk av fargebelegg eller

matting av kraftledningskomponenter best kan

imøtekommes uten at egenskapene og levetiden til

komponentene reduseres.

SINTEF Energiforskning AS --
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Bakgrunn og status forts.:

Økt kontaktresistans pga. lite oksyd-eller
beleggbrytende kontaktflater

SKJØTING AV GAMMEL OG NY LINE MED
SEKSKANTPRESS

0,92

0,9
'I 0,88

I 0,86
li= 0,84

i 0,82

0,8

it 0,78

i 0,76

0,743e

0,72
28 år gammel oksydert Ny line i ny skjot, halvdel

lineende i ny skjøt, 2
halvdel 1

Skjøtens halvdel

SINTEF Energiforskning AS  --
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Aktiviteter

Prosjektet legger opp til aktiviteter i tre retninger:

• Driftskonsekvenser ved matting eller farging

• Beleggenes aldringsegenskaper

• Visuell fjernvirkning av fargede kraftledningsanlegg

SINTEF EnergHorsknlng AS
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Aktiviteter forts.:

1. Omfang og rammebetingelser

2. Identifisering og beskrivelse av
aktuelle belegg og kraftlednings-
komponenter

3. Beskrivelse av beleggenes og de belagte
komponentenes funksjonsegenskaper og
produksjonsbetingelser

4. Kravspesifikasjoner, som funksjonstester av
belegget og de belagte komponentene,
skal måles mot

SINTEF Energlforskning AS ---
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Aktiviteter forts.:

5. Problemoversikt mhp.:

- aktuelle ytre påkjenninger, som kan påvirke

belegget og komponentenes egenskaper

- mulig driftstekniske konsekvenser

- kritiske problemer

6. Laboratorie og feltprøver mhp.:

- fjernvirkning

- mekanisk holdfasthet

- nedbrytning av belegg og komponenter

- kontaktegenskaper

7. Evaluering og rapportering

SINTEF Energiforskning AS --
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Finansiering

Budsjett

AIie beløp er oppgitt i hele tusen kroner (ekskl. MVA)

Prosjekt 1999
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6 Problemoversikt 30

7
8

Laboratorie og feltprover
Evaluering og rapportering
SUM

250

380

SINTEF Energiforskning AS --
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Finansieringsplan for aktiviteten over
prosjektperioden

AIie beløp er oppgitt i hele tusen kroner (ekskl. MVA)

NFR
1998

30

1999

150

2000

200

2001 Senere Sum

200 200 780
En FO 40 100 150 150 440
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a» es y  • od A  .if, At y« • « a'49p,4 lee, 'phi seas 'we au'e # a,-u, '.,f'

Statnett SF 50 100 100 100 350
Industri

s  ,  .tn f •

NVE
SUM

35
.,'- f' a, el fuel

50

145

50

380

100 100 100
n, ' » •  , rip # e »tiff up',f « ey tr-i - pg ' •• th e

50 50 50 250

650 750 750 2675
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Fremdriftsplan/rapportering

1998 1999 2000 20001 Senere
1. Omfang, I

I

7:
rammebetin elser og Ian I

I

2. Identifisering av aktuelle
bele 0 ko nenter z: V

3. Beskrivelse av egenskaper
til hele o kom nenter V

4. Kravspesifikasjoner I
I

t V
I

5. Problemoversikt
I
I

V v'I
6. Laboratorie og feltprøver

I
I
I

V7; z:

7. Evaluering og rapportering I I

V' 7' V
I
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Organisering

Prosjektet er et delprosjekt under Effekt-prosjektet "Kraftledninger".

Delprosjektet "Fargebelegg på kraftlednings komponenter" vil bli

drevet ved SEfAS, der Steinar Refsnæs er prosjektleder.

I referansegruppen for prosjektet sitter:

• Leif Larsen

• Håvard Bårli

• Bjørn Walle

• Arne Olsen

• Bård Bjøntegård

• Hilmar Sandvik

ALCATEL KABEL NORGE AS

Akershus Nett

BKK Regionalnett AS

NVE

Statnett SF

Vestfold Kraft Nett AS

SINTEF Energiforskning AS --
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1. Omfang, rammebetingelser og krav

• Hvilke anleggsdeler og komponenter kan være
aktuelle?

• Line

•  Skjøt

• Kontaktklemme

• Mast
• Travers

• Opphengsarmatur

• Isolator

• Bardunering og stag

SINTEF Energlforskning AS --
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Omfang, rammebetingelser og
krav forts.

• Miljøkrav

• Her er det tenkt på hvilke krav som skal stilles til
kraftledningen i det miljøet hvor den går. Kravet er
at den visuelle fjernvirkningenav kraftledningen
skal dempes

• Beleggene skal ikke føre til forurensning

• Konsesjonsbetingelser av estetiske hensyn

• Lover og forskrifter mhp. arbeidsmiljø i produksjon
kan begrense valgmulighetene

• Forskrifter mhp. bygging og drift av elektriske anlegg
med fargede komponenter (finnesikke)

SINTEF Energiforskning AS ---
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Omfang, rammebetingelser
og krav forts.

• Nasjonale eller internasjonale normkrav mhp
beleggenes egenskaper.

• Slike normer finnes ikke

• Dette betyr at produsentene hovedsaklig
konkurerer på pris og mindre på kvalitet.

• Funksjonskrav for fargede komponenter,

• Som for andre kraftledningskomponenter

• Et mål bør være at de fargede / mattede
komponentene ikke fører til redusert driftssikkerhet
og leveringskvalitet eller økte overføringstap.

SINTEF Energiforskning AS --
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Omfang, rammebetingelser og krav
forts.

• Nettselskapenes inntektsramme og krav til avkastning

• NVE har tildelt selskapene en inntektsramme.
Eventuell økning i kapital- / driftskostnader,
reduksjon i inntekter eller kompensasjoner på
grunn av  ikke  levert energi, vil gi lavere overskudd.

• Ved myndighetspålagte ekstrakostnader kan
selskapene søke om utvidet inntektstak.

• "Frivillig" imøtekommelse etter press fra publikum

SINTEF Energiforskning AS --

J:\dok\ 12\sr\98006450 .DOC 20



2. Identifisering og beskrivelse av aktuelle
belegg på aluminium

• Lakkering

• Contilack

• Polygrip

• Fett/ olje

• lnnfarging i trekkmiddelet

• PEX
• Lufttørkende maling

• Flammespraying

• Stor fargevariasjon

• Matt, gråsort farge

• Blank, sort farge

• Lys brun, svart, grønn

• Gråsort farge

• Sort

• Stor fargevariasjon

SINTEF Energiforskning AS --
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Identifisering og beskrivelse
av aktuelle belegg på liner

forts.

• Stråling (eks. sandblåsing)

• Eloksering / anodisering

• Elektrolyttisk innfarging

• Kromatisering

• Kjemisk matting

• Kjemisk farging

• Mange fargemuligheter

• Farger mellom brun og sort

• Farger mellom gul og brun
4> r j"a &. lf , 4,4 f8 Cg3s

• Mange fargemuligheter

SINTEF Energiforskning AS --
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3. Beskrivelse av beleggenes
produksjonsprosess

Nr Metode Prosess Anmerkning
Sintring av pulver ved Problematisk

høy temperatur på produksjons-
overflaten av ferdig line prosess

.- -To hovedtypersom''Produksjons-
påføres i hhv. kald eller prosessen

flytende (ca130°C) kan være
tilstand problematisk

."59, e' 4."A'.e ;Pg '''; n-' ' MA''» 'ea; S e '5» aw-Uc''-..at''w+! '' ,''· .• ' '' .''-·.a."...', '! 4. A O''+''3 'Xv# {·ft9 A '-''OF-. 'A» ;8- .¢ °-4.nt!:29e» ',4{4t4:! '!3:p-

Fargetilsetning i Ikke bruk av
3 Lumpi trekkmiddelet løsemidler

'-;, Se-'¢-e,» ·» 'at« '· r, ...' -»'.''  , ·see' « , ·»  ., +» le!», - °,',Ae,tees''« ee w".,A", vsss, A»'."·4,, »g,fas.{'eea, ee

4 Stråling Lett sandblåsing o.l.

1 Lakk

2 Fett

SINTEF Energiforskning AS
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Identifisering og beskrivelse av
aktuelle belegg på liner

forts.

Anmerkning
Relativt kort

Rensing, vannbasert lakk tørketid
;;'4; ·4,t5Ex!24 ,'  25;44 ?2!g9if?Ee,a4,any-A.arr;Pr4,aA r w'' "erk?'; « '54, ;".2 '.4- ,a7R' 4, 14447;2;;544;2034444,-a4-1'y'3:384.-a14my:?3,313479»2:4;5<4' X143;28447-,:,3447y?443.478. ',19425-..'82TY}±!24,

Rensing med løsemiddel,

preparering i sinkoppløsning, Kostbar løsning
elektrolyse i syrebad, oksid beregnet på
farges ytterst i porene aluminium

re. -'',»gorse; Se«f;·rt! .st Argy so; 84,90» 7d,A s.1,'4,".. .M5..,Aw; ·rye«»a .,e .·rrrsGeue«  ,-:, ,9..h,,4'·,,1.ere,,$. 4 A w.,7r- ..., 3.',re,,t sf-e,P er'  • r ¢s'. 54n.'.'AA ,yr%,,Aw_ ·er! or9At±,seT! R' " » s,..Se

Kostbar løsning
Elektrolyseisyrebad, oksid beregnet på

aluminium

Nr Metode

5 
Contilack

Prosess

6 
Eloksering /
anodisering

7 
Elektrolyttisk
innfarging farges innerst i porene

SINTEF Energiforskning AS  --
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Identifisering og beskrivelse av aktuelle
belegg på liner

forts.

Nr Metode Prosess Anmerkning

8 
Helseskadelige

Kromatisering Kjemisk bad kjemikalier
wt»w nag.a »?} » $. .1A8,, a,0. aaasess'«a 4Mt..'  _M a,''lb' . .SI' Is"as' ?',' ». As,e., .' «'UR. ..'MI ' 9",8.0-! .' I'686: 2 i,, gr»A,at _l».99 »,' .tae , SA

Vannbasert
dispersjon av
akryl polymer

"'"•-•x. ... - ,__ ·• '---· -- _,_ ----- r··=-  - ff""•  • Et Slrlg'r . -····- - --- . " -u,  - .• · .. " ,. , - ----- %<,  . -«- . ' - -- >< o/,0 • .. ,-.h  .

Kjemisk .
10 . saltsyrebad Helseskadelige

beha ndlmg eller lut kjemikalier
ypping 1

fargebad.
Oksidbelegget
farges

9 Polygrip

Kjemisk

farging
11 Slites lett bort

SINTEF Energiforskning AS  --
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4. Kravspesifikasjoner
EGENSKAP .. . .. ········· iKRAV. . . . . - . . . .. - ······ ····· l
r=a·r·gEtrt1ernvifiUeir" · · ·· ··· ··-i · · .. ,, · "·"··· ..... -·· ···· ·· ••· .. · · ··· ,, ····· · ····· · · · · ····-··· · ".,, .. · ·-· ·i
virkning ISort, mørk grønn, helst matt I

.. ..- ,-._.-,.,.._.:  1-.•r-  ... ,, . ··,.-,:_,.,.. __ ,._ .-; ., ... ·.-;•:c.  _ -•.'JI;.·.·-'··-----,_,- . ., ·.· •-. ,.,., . ._, · _.,. .•'•, ,·  :- ..  _ _. .. •_., .. ,, ........  :---  - --· · - .. , .. _.,.., .. •.- "..-.·.• ,,;.• __ • --.. ·. \ -.,,,,:..,__-, · .,.-;- /_... ••.. ·,•  ::  .. c.,_ ... _:.· ··•.fh  -.-. ... ,, .. .,..,. .r•  .... ,-, ,-•-- :•V. .,t••.•••\(j,.('_..J..·<· •  ½ .. .,,-, .. · .. :. •• ,,,. '. fl!.....,,.,;.·r  - •·""•:•.-';,...;  :r.•.  - '---.' .,•t,IGod vedheft som tåler montasje og {

Vedheft iulike miljøpåkjenninger i driftsperiodenI
i(a)

, ••· ,.,. ,.••··•·••c ••· ,., •..,,.e•,·.,, , .•. , '-•>·<•'''·'" ,-, ., .,, .. ,_ .•• ,.,.,. . ·;-,,·•c•••,·c ,., • .., •··•.-c•:•,,··_.,. .... ,,  , .• •·"'" ,,- •.• , ,,._.,, .. , .. , _,,;,1  ,, .. , ....... _. •. ,cJ  ,, , .. "·· -· ,, · ... , •."· ...,-,a-··•·•,.,., ,, •. , .. ,., •'-'" , .... , ,.-,.,, "''C,  .·.-,, ..-.,,-,._.,.•"',·-er,:., ·-,:c••·.,,.>-:"°-' ,, .. , .•. ,._.,,,,..,,.,.,.,.,,-.r,,.,,,,e,:c,,!

IBelegget må ikke påvirke j
+

Korrosjonsegenskaper komponentenes egenskaper eller i
frams kynde nedbrytningen I

.. ,e . .._.. · .,r.,·-, . .,. ···.,,.,.- ... , .• ,.,,,., .. - _. ... , ...-.·,cc , ···. , .•. , • ,., ,.,- .. •  ·:-  .... - ·.Y', ·,.,-  :·  ... , . ., . .,..,,. •'·} • ...... .-. •  ::·,  •• ... ,•. ,· .. ,.· .... ·• u., ... ,_ ... . ·:·;,,,,_.,,,, ..... ,.-, :",'  •• ,,_,,,, "'' · -,--• .. .,;.,,· ,,. , .  ,:  • •,, ,;w•,• , .. • .--.:•,,•cw,,,, .. •·-"'"'""'-'"""•"· ::·:,c ••·-•,,·,..,,-•·• .,.:, .• ., .• ,

UV-bestandighet l! Holdbarheti driftsperioden j
"e.e rg·roe'ye ear'-'voe'', «Ge{v •. 'at'·. ,. Mg ' so'; re . » ,' ·sw, s,, mu sr' .es.c'tr-. soy±gee, -, ah.as"!@Md1Ugh.a';2- • a»,"
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Kravspesifikasjoner forts.

-•· ·, • ,-_; "' ·•_ ,-·  :-·-a,._.,. .. ,,-:,•••. _,,r-,.,,q,._•"\1.1,r , ,• • V••, ,,\•n;l•· YI'·• <'lo"·-, o  f"'','.-<!"<f'"•' -,.,r,·  · ,_...,. - z•,•r., ;•·'1,:-.•..1· ,,..,,..-,:-- J,--,\._.....,:I''·• -••·_::•,_.:-,,,,1 ,,,._.,. ··• .·,• ;,.- -'"" ••s-·•- L-,' ·· --

!
KRAV •

rl,":•.:--:-·.,-,,,.'.Y' ..'-.r-·. -p .- ;;•. -,- _ •• -  :  ,_ .. , _; ... _1''.-"·.jl-,• '."J'-·:',i -: :;··•,',-'-'.t:{•': ....?)f"':,  '·/ .1'+,'-'{t,,,•p:.:r,,:.;;_•.-;-,!.-;";•>7i_-,;'[,p.:'),>¥·Y1,l•--:-·t-1,;;-•,;::--,-:-,t''''fi:':.;:;j;,_-1-·-·,.1ff•':"J.:1;tt--;;'-Yf..,.. ..•,,-:>r-"":"iU;' ..,-.-.:ø.>·r-;.u;,;?.,.Ji .....;;!'Jlji

I Max kont. Driftstemp. 80°C !
: ••·,'. -  ,,:•: __ _-•':,  .,.., _ _., -•·-  -:, .•  ,., ,_ ... , .• -,J··. __ ·_ •· •. -,y. •-·,,.,_,- •.. _·-:  ":'\--".-,:"t!.j..,;1·•'1-:·. t;_;,--: 0}-1','., .... •;:·--.-. '/-.-$.' ··)':< -.!i-'i""-,7•, .. °r"•.:.  ", .. -..-  ...•f'>·":/: > .. ,. ,-,l"!'/,4. 0 1.:: .... •• .. 7 .fY/.,.:,,l;:·••,;f',""• j ,h:, .. -=,:.._ .... : ..'\1'..iJY,.!,

} +
i Normal dim. Drifts temp. 50°C i
-   .. •·.·  ·--"···:,r .. ..-" .. :·:· .·, .. ,,., .•. ·.',· .. ··,•,•·.";",,··"-,-•,.-:,.•,sc ..... ,· .. : . .->. ..-,.:,<,Y,.,., ..1·•1,.:•.,,\J»r.'•X;· •..,.·,.'1>, .. .-·· ... .::; ..... T>Y .. .,.:·1,-.·,:::·;_.v.:;7/t_.',?:'-1 •. ', .. '1"1''"-"'-..:-:7 ·'T'  · •., .Y '? -'!',:

lTemperaturbestandighet Max kortvarig temperatur ved I
}

l kortslutning 250°C i
} Minimumiftterperatr.-soc }
: .• :.,  ·;. _··"' . ·.  ,)' ... (., ••  •,,:.; • ;11·,•t:i:,,1;.i..,,.•-.  :·.·  _ .. _ •• ,- ... - __  .)  .. ··•.-,'I,,,-.·<.::. · .•  -•:•• ,, .,, ,-'';.: .. -, , -"" .···,.;«,,  •:.-, ._, ... ,,,,,;,,.:,.·,c.·'·•--·:· ,,, .... ,":·'  ","•"·""' ,-.•·· ,, ·. . •.-. ',"i,·.,:.- .·, •. ,' ,. .• . . ··. ;;,.· _;'"" ·:.  :•:r•"i1'·'--  \'" - ,"· ....... · .---..-,, .• ;."',  • .. :. ,j,  '·-·- :"" ..  ·-·;.:: __  .·- ··.• -",.-t ... :"'!o-l}'.'r1•l'!'.',:·- .. 1,;.  .. --.- ....... ,.·. ,.  ,.1·::1. .- ·;._ .. ·· ..•-;'"7~ ... .-:· ....... ·  -,u.,•• , ... ·/i .... ',·, ,••-'·.:•-s-.;e:_:J.'-• .• ·•.1 '-N'!ff:.,

jEGENSKAP
:· .•.' ,. -e:''\:Y ;••,., . : .  •:•  •: L, '--- ':. •. ',,.. •!,  ., :,.- ' --_•; ""-'.<i;-.-,.:r,.-·.;.p.,.:.f·" '{'1 • . .-c,  l•·  • ·''•"' '\.:·";, • -:--·:, •<'•.' "·.'- • "..; . · \ · • .': · ,..-.:  _., · 1,: ·;, -",-;c •• _,;' .J ,-.fl-•· ". :. ,_- ·  ·:.•·
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Kravspesifikasjoner forts.

•""''""•-""'•":-'"''"'_,,,,..,.,,,·•""'·••--"O', .. , ... ,-, .. :,-.·,,,._ .. ",•'.::.-,,,,,,.,, ...... C"•" ".''."<C•"C• .,,,_,, .. ''•• · ,., -••• "H ,_, _ _,,.,,,, --"- •- •,,-•·•,..•,,,,,., ... ,,. v • .-.,,,-,•s,-;,,•- ,s,O  <•·--- "" 4,•,n""''"'<"'-"""'

iEGENSKAP iKRA V I
f-o: .\··-·-:, .. ,•:::.1./4.,·i ... '1 .. ·,.'.1 /\''"'-·:.,i,."':-,•_,-1/,¥._ --,v4,,•_-;,:!\_··'.:;  :•<. ,.-'._":•·:•,,_:t··::··';":,_, •<- .. ,..,_; __.,..,<-_··1;:-; .) •. ,-.;:·· ... ,_.·  - .•. :•:_,,.·J:--  .. - _·ll--'t £,,:- .. -'°?-" ••,.·,-r·t--··,_ . . ,;._·:- ..,:.<;- :''- -:-;.::-,, •.•. (- ,...,..,:--,---_l.l;:l,'l"J'.;".':.1L!!'.f.&1•.;;:·1·- A<" ..... _.::".::-v,1:r- ..:...t;..A•'"Y·•-f'l.·('i·,_;'';",_'_*.f "'A'.,.; ;Æ,:.(. ,:'. \.rP-,·.:r,0:v•1",·t"=':.,.

IStrekk- og I I
B

ivibrasjons påkjenninger ISom for ikke farget line i
$

IBeleggets ledningsevne; Kontakt mellom trådlagene I
_.;;. ,.· 1-_-.-\":"? :'; .. _ ...---r:-.:.::;w,_;::.,:.7.:  ·:->1<:.y-:* 1,  -\ .... • .;.0.J-,:··,  '"!!"-1:t,.•,4 .,'-J·• .;,•· 4{':"·  ..,..,- • ••• v.·,.; )' 1 >/2 .i.,_ . ..,_;.t_·.:1 ..-t,.·' ..:_-.,/..QO<'!_.W.:·.:;:.;-_,_·_::'.: ,, ...•,·:NJ .... ·•.,,_,..,-.-:'/' ,1.0_. - 4._, v,"'-_V,.. :'--,-.<"..:.iff··.::;f"X·-':"\: ,.V .. >h-t'. -Y-.,..!,.,,.ll1->J)':".f .'f.';i....-'..?.,1.,  _l.'' ,rs. •,,.,_",S_:..::t."-':.;..,.: ..:?,,.;.1/,.[,-'G"':.t,.--:'i.7 q-)r':¼"'·'
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Kravspesifikasjoner forts.

r...._._,,,. .. , ,-.,-.,•,: ,,,. .·,: -.·,;0; ·• -r 0 -""···,.•.,.:-._,,,..\_....-..,,,.._.,.,.,,..._.,:,. . .,.... •.  Y- ·.'<'."06." . .-, > ,,_._ ·· ·. _ .. ,.. ,.,_, - . . -.----"m"-.,_ .. _.-;.,..., __y _ ,;,- -·•·••,.--,.,...,,:>·  - .,.. -·•·, . .-.-· - ._ <  ·::  , .• - '-"•'":.;> . .• 1  . ',:.<Q.,..\f ,-_..,<·...i;--.-, _,;p.r ·>-"'- i.  , •..-"'-IT-•...,•·.ft••·.-- ,,,,.., q - *-  .,

IPRODUKSJON IKRA V !
: a $-, ..... ·., . ,,., .,_,,,,u• .. , r;,<,- /,:.s:. ·.·"'>-i-\,,,>;, • ,.-, :·c:.•·.··.?,<c._ •. . :,.,,,,.,-:.  _. JF.'<!"".•.· ,I>><-:,,'!"-: .... ,,,., .-...e.1.,- '·· ·.-. '·'-. _.,_ .. , .•. _-.,;.,-.--;_, ... :. · ..• -, .• , ..  -:. N> •-.-.: .-:. _JX_L ·'·· .  -:, .-,,,,,,1,,•"···s!:n,:,,··.'.!--:'\!' - ,...,,,+-,.:-<- . .•,h--- : ... ····"'"'·'" ,_.;...'f"i ... <v;,.,½_•,,g,,. __·1

iPåvirkning av metallet iKompatibel I
i.  /- ._,,_,..,,:_,,;f.-,,+,:·,V,.'.- .-Jn·.· . . ·. ··.·.·',..",•--, .>-·';.  -•..:,. ·v,X'> ,"':? ;, •rr ..  ·:· ,"·"··;,>,,:,._.--#. ·,; · ·.;-:,-',>. ··'.·· _.,.;,,«_f:;..,•-; ..-<.,>·•·•·:·.7·". ,;:;:_--,· :·•·.9 .. -•> . .h·_,,._,.. ·.•,,r.,,:. ';';C•r,::f,.,.cw•v.:o·;')_ ".}Tl?,'-·•• ;.,_-,,-,,.,:c:;r,p::l'<'.f.''''-', _ ·, "".c··,._-.- ,., .• , •.{\¼

I ITynnest mulig mhp. termisk I
!Beleggtykkelse I I kt . k  . I . ;i !og e e ris so as Jon I
hieingmeilomInelag?Stortorkehastigetvedj
t # #

Ipå trommel Ispoling i
t Ledende eller isolerende i
' 5IBeleggets ledningsevne; bestemmer I
" :,. i!!

l Iproduksjonsmate
. :· ., .. G .• , : ..• ,.-._ c/,, .. ·"" .-.·,.·.,.,··'"-."-'1- .•. • •·,. :.· .,,,  ,.: . .. -•", . ,,·.  ,.:..  _,·,., .. •. ·.·,., _,.,,_._ .. "-- _z,;·. ·_., .... :,.··.: .. -- , . .- .. ----- ,. ·,  ,:  . ,··; ·/.:; 'I • ,:- .. :.-. '.,•.· ·.•· .... : ,, .. n"'-::-··.-:-,s,v:, ..··;•·.-:1 -:,.o,e:'c':'· .,·,::cx,f.>-•V . .//, ,.,,,;:C,Xo':.-d,"\.<".f.")'CJ\ 1" 1,..tr,: >_;,;1::,1'.'.:-;:_;,;,.;';<·
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Kravspesifikasjoner forts.

IStrekking av line
;
l;
;
I
I

.

!Kontaktegens kaper
1
s
!

rMONTA"iSJEEGENSKAPER'i·KRAv· ·-··· . ···••·•····•-•'<-•• -------· -·· ,, ·1
1····· · ·· · -· · •·· · · #.••·•·.· .. ·.· ·····•·.• · ··· , ... · •. • ··· ·····11ngenstrekK7'60y'es-1<aaer ··1

· iog skadelige sår over I
iutkjøringsbrems og j
Iblokker. Ingen berøring mot I
f bakken.Reparasjon av i
i Ij O •

Istørre sar I
•.·······•·· ··· 1·FJEi'rning··av·•t,e1Ei99'Vecr~•-·'·-··1

!skjøting. Ingen økning i I
Iovergangsmotstanden I

hngenglidning eller{
l

skadelige def or mas joner Il

--:···; ..  -, -_, .. , .... 7."'.'::,•·.-: ·-:- --.- -,·•;.:.;..  :-··-----,  ;,·.•- ,'. --- ·.-•  -·-·-···.:•-;_  . .,  -:"' . ..• - ·•·• .. ·, ---;-· .... ,

IIVlekanisk holdfasthet i

ioppheng
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6. Laboratorie og feltprøver

• Akselererte korrosjonsprøver av
liner i korrosjonskammer

• Analyse etter 1, 3&6 mnd

• 1 mnd =1 Qr

• Utprøving av liner på Lista
feltprøvestasjon,

• Analyse etter 1, 3 og
eventuelt 6 år

• Eksisterende nett

• Visuell fjernvirkning
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Laboratorie og feltprøver forts.

• Akselererte korrosjonsf ors øk
av klemmer i
korrosjonskammer

• Resistansmåling hver
mnd i 6 mnd

• 1 mnd =1 &r

• Utprøving av klemmer på
Lista feltprøvestasjon:

• Resistansmåling i3-6 år

• Montasjeforsøk av klemmer

• Strømbelastning og
lastsyklusforsøk av klemmer

. -k\ .. ·.;/:.:,·;-:,;·:,. ?.-.;'.. •--·,... ' .·· ..·;,;··' .."4
. .. .

, .
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Laboratorie og feltprøver forts.

• Akselererte korrosjonsprøver
av skjøter i
korrosjons kammer:

• Resistansmåling hver
mnd i 6 mnd

• 1 mnd =1 ar
w-. .s.·9. .r.Mc

-,-

• Utprøving av skjøter på Lista
feltprøvestasjon:

• Resistansmåling hvert år i
3- 6 &r

• Strekkprøving av skjøter
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Laboratorie og feltprøver forts.

• Strekkprøving av
avspenningsklemmer

• Klarlegge om enkelte
belegg kan påvirke den
mekaniske holdfastheten
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Rapport om materialvalg og fargebruk
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1. SAMMENDRAG

1.1 Bakgrunn

Rapporten er utviklet som følge av de avbøtende tiltak som ble palagt folge gjennom
konsesjonsvilkårene for bygging av ny 72,5 (50) kV kraftledning fra Ytre Enebakk til Flateby
i Enebakk kommune.

Kravene om økt fokus på miljømessige hensyn ved bygging av kraftledninger, medfører at
NVE til en viss grad benytter nettselskapene som prøvekaniner for utvikle nye løsninger
som ivaretar kravene.

Som følge av behovet for forsterke krafttilførselen til Flateby i Enebakk kommune søkte
Akershus Nett AS (AN) Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) den 06.02.1995 konsesjon for bygging av en 14,5 km lang 72,5 (50 )V kraftledning fra
Ytre Enebakk til Flateby i Enebakk kommune. Konsesjon ble gitt av NVE den 04.06.1997.

1.2 Pålegg fra NVE

I konsesjonen ble AN palagt autfore avbøtende tiltak i form av fargesetting av master, liner
og isolatorer:

• Master bygges med søyle av rundstål eller vinkeljern og males i mørk grønn farge.

• En mørk linetype nyttes, dvs. en line som er lakkert i mørk farge.

• Det benyttes isolatorer med mørk grå eller brun farge.

1.3 Oms6king av plegg

Etter ANs egen vurdering, kunne lakkering av linene kunne føre til problemer med den
elektriske kontakten mellom linene og armaturen, samt kontaktproblemer i forbindelse
med etablering av arbeidsjordinger. Det ble vurdert som meget arbeidskrevende å fjerne
lakken i samtlige av disse punktene. Dette samt usikkerheten i forbindelse med levetiden
som følge av korrosjon ved isolering av linens kjerne, førte til at AN den 27.03.1998 søkte om
fritak fra pålegget om å bruke en linetype i lakkert utførelse.

I brev av 30.04.1998 endret NVE dette konsesjonsvilkåret til nytt vilkår om å benytte mattet
line.
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2. INNLEDNING

I NVEs konsesjon av 04.06.97, ble det satt krav om avbøtende tiltak i form av farvesetting av
master, liner og isolatorer.

I konsesjonen heter det:

"Bæremaster bygges med søyle av rundstål eller vinkeljern. Mastene males i en mørk grønn
farge".

"En mor linetype nyttes, dvs. en line som er lakkert i mork farge".

"Det benyttes isolatorer med mork gr@ eller brun farge".

Akershus Nett frisøkte kravet om lakkert line. Frisøkingen ble endret til pålegg om å
benytte line i mattet utførelse.

Som følge av påleggene startet Akershus Nett en prosess med forespørsler om prosjektering
og materialleveranser i henhold til pålagte krav.

Rapporten inneholder ingen navn på leverandører.

3. MASTER

3.1 Lakkeringsmetode

Lakkeringen av mastene kan utføres med to forskjellige metoder, våtlakk eller pulverlakk.

Erfaringer med våtlakkering på galvaniserte stålmaster viser at holdbarheten er begrenset.
Det er også lett å få sår og avskallinger ved transport og montasje. Dette gjør at
behandlingen av mastestålet etter lakkeringen må utføres ytterst forsiktig.

Pulverlakkering derimot gir en sterk og hard overflate med vesentlig bedre vedheft enn
våtlakk. Den er også mer resistent mot transport- og montasjeskader.

Utfra de undersøkelsene som ble gjort kunne vi ikke se noen vesentlige prisforskjeller
mellom våtlakkering og rimeligste pulverlakkering.

Ut fra disse momentene betraktet vi pulverlakkering som best egnet og bestemte oss for at
kun dette var aktuelt for prosjektet.
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3.2 Mastetype

I utgangspunktet hadde AN to typer mastekonstruksjoner som var aktuelle å benytte.
Enten forgittringsmaster av sammenskrudde vinkeljern eller forgittringsmaster av
sammensveist rundstål levert i seksjoner. I forespørselen for master, ble det derfor forespurt
på begge mastetypene både i galvanisert og pulverlakkert utførelse.

I de innkommende tilbudene opplyste leverandøren av sammensveiste forgittringsmaster,
at disse seksjonene var for store til at noen norske firmaer kunne foreta pulverlakkering.
Det ville også bli for kostbart agjennomfore dette i utlandet. Det ble derfor kun tilbydd
våtlakkering av mastene.

Da det ikke skulle benyttes våtlakkering var denne mastetypen ikke lengere aktuell. Dette
anså vi som en ulempe da denne mastetypen ville kunne vært et godt alternativ både med
hensyn til kostnader og montasjevennlighet, og ikke minst sett i et miljomessig perspektiv.
Denne mastetypen er en meget åpen og luftig mast der synlige flater er vesentlig mindre
en tilsvarende master av sammenskrudde forgitring.

3.3 Fargevalg

Fargetonen i naturen vil forandre seg med hvilke tresorter som dominerer, lyssetting,
innsynsvinkel og siluettvirkning. Det er derfor ikke enkelt å finne en farge som glir godt inn
i terrenget og passer under alle forhold.

Traseen for linjen Enebakk- Flateby er lagt i skogsterreng som hovedsakelig domineres av
mørk barskog. Det ble derfor antatt at en forholdsvis mørk grønnfarge ville gi det beste

resultatet. Det ble bestilt fargeprøver av forskjellige grønnfarger i matte utførelser både
med og uten struktur i malingen.

Utfra fargeprøvene ble fargen RAL 6008 med struktur valgt, fordi det ble antatt at
strukturmaling ville gi best resultat. "Speilvirkningen" i denne malingen syntes å være

betraktelig mindre.

Etter at mastene ble satt opp synes mastene å gli meget godt inn i terrenget, særlig i
områder med granskog. I områder med mye løvskog kan fargen kanskje synes noe mørk,
men sett under ett vil vi si oss fornøyd med fargevalget.

Når de fargede mastene sees på forholdsvis nært hold i silhuett mot himmelen, synes de
imidlertid agi et noe "tyngre" inntrykk enn tilsvarende master i galvanisert utførelse. Den
mørke grønnfargen vil også fremheve seg noe mer vinterstid da omgivelsene blir hvite.

4





4.2 Kostnader

Når linen skal mattes ved hjelp av kjemikalier, kan som nevnt ikke den ferdigproduserte
linen dyppes i badet. Det vil da bli meget vanskelig askylle og nøytralisere linen på en slik
måte at man er sikret mot at det blir værende igjen kjemikalierester inne i linen. Under
produksjonen må derfor enkeltkordelene i det ytterste laget gjennomgå
kjemikaliebehandlingen før linen spinnes. Dette er en fordyrende prosess.

For Enebakk-Flateby prosjektet medfører pålegget om bruk av mattet line et tillegg i
lineprisen på ca. 30 %.Produsenten har imidlertid opplyst, at hvis det blir mer vanlig å
bruke en slik line i fremtiden, vil det kunne investeres i anlegg som vil gjøre arbeidet med
matteprosessen mindre omfattende og dermed rimeligere enn idag.

5. ISOLATORER

5.1 Valg av isolatortype

Ved krav om å benytte isolatorer med mørk grå eller brun farge kan det enten benyttes
porselenisolatorer eller komposittisolatorer. Porselenisolatorer har isolatorskåler med
større diameter og kan derfor virke mer synlige enn komposittisolatorer. De er også mer
utsatt for skader samt at høyere vekt virker negativt inn på transport og montasje.

AN har tidligere benyttet komposittisolatorer på 66 kV linjen Garder- Gran. Våre erfaringer
med disse isolatorene fra dette anlegget er gode.

Etter en helhetlig vurdering kom vi frem til at komposittisolatorer i en mork gr? farge ville

vere det beste ogs for linjen Enebakk -Flateby. (tw DC 't } 3 r5
hi% D - vii Ldi

5.2 Kostnader > tGl iysc a l i

Siden komposittisolatorene er lettere og tar mindre plass, fører dette til en reduksjon i
transport- og montasjekostnadene. Det bedrer også arbeidsforholdene til montørene som
slipper unødige fysiske påkjenninger som tunge løft av glassisolatorkjedene. Under
forutsetning at komposittisolatoren har tilsvarende styrke og holdbarhet som en
porselenisolator, kan det ut fra en helhetlig vurdering sies at det gunstigste valget vil være
kompositt.

Ved bruk av komposittisolatorer krever forskriftene dabble isolatorkjeder som forsterket
oppheng. Ved bruk av porselenisolatorer er dette ikke pakrevet. Dette gjor at antall
forsterkningspunkter vil påvirke kostnadene ved valg av komposittisolatorer Da det kun er
fire krysningsspenn på linjen Enebakk- Flateby hvor det kreves forsterket oppheng, vil ikke
kostnadene ved å benytte komposittisolatorer bli vesentlig høyere enn tilsvarende
glassisolatorer.

Rapporten er utarbeidet av avdelingsingeniør Odd Jørgen Ottesen og
Avdelingssjef Håvard Bårli ved Akershus Nett, regionalnett.
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