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FORORD
Det er bare omlag 100 år siden elektrisiteten ble tatt
i bruk. På disse årene har den radikalt endret leveforholdet i vår del av verden. Den er et dominerende
grunnlag for vår livsform. Noe vi i blant får erfare når
strømmen blir borte.
I elektrisitetens barndom var det ikke mulig å føre
kraften over lange avstander. Derfor måtte kraftverk
og forbrukssted ligge nær hverandre. Naturgrunnlaget for å nytte vannkraften til elektrisitetsproduksjon lå vel til rette over store deler av Norge. Det ga
tidlig rike muligheter for å utnytte elektrisiteten både
til vanlig bruk og for industriell distriktsutbygging.
Mange kjente industristeder kan være eksempel på
det, så som Rjukan, Sauda, Tyssedal og Odda.
Etterhvert gjorde den tekniske utviklingen det mulig
å overføre elektrisitet over store avstander. Det gjorde en relativt uavhengig av avstanden mellom produksjons- forbrukssteder. Behovet for dagens omfat-

tende overføringssystem var etablert. I dag er kraftledningene markerte trekk i landskapet - og det vil
de etter alle solemerker å dømme også være i en
overskuelig framtid. Det er derfor av vesentlig betydning at vi vier kraftledningene tilbørlig oppmerksomhet under våre planleggingsarbeider.
Denne publikasjonen tar sikte på å belyse en del forhold av natur- og landskapsmessig karakter. Siste
delen består av en samling artikler om spesielle emner, skrevet av spesialister.
Linda Sivesind har oversatt til engelsk og Herman
Svarva har tatt seg av lay-out.
NVE - Vassragsdirektoratet
Natur- og landskapsavdelingen
Februar 1984
Knut Ove Hillestad
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Kraftledningene i landskapet
På ca 100 år har elektrisiteten fullstendig endret leveforholdene i vår del av verden (side 26) . I mangt
oppfattes endringene som ubetinget positive, men
det finnes også negative. Hva som er hva - og i tilfellet i hvor stor grad - er det ikke meningen å drøfte
her. Men det kan være på sin plass å minne om at
virkningene av den tekniske utviklingen som er avhengig av elektrisiteten , på mange områder har hatt
større betydning for dagens samfunn enn politiske
avgjørelser tatt i samme periode.
Med rette står tanker om bruk og vern av natur sentralt i dagens samfunnsdebatt. Kursen som velges
gjennom politiske vedtak og/eller tekniske nyskapninger som ellers tas i bruk, må nødvendigvis
prege kulturlandskapet vårt. Det må vi være villige til
å ta følgene av når vi planlegger og former landskapet. Gjør vi ikke det må vi endre samfunnet.
Teknikken er en viktig del av vår hverdag. Det er
derfor ikke ulogisk at mennesker kan se noe positivt
i brytningen mellom teknisk pregete menneskeverk
og naturen i landskapet. Med andre ord er det i
utgangspunktet ikke noe forkastelig i at tidens mennesker kan finne positive landskapsopplevelser
knyttet til godt formete kraftledningsmaster og velvalgte kraftledningstraseer. Vi går glipp av noe verdi-
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fullt dersom vi lar slike tanker og følelser skylles bort
av de mange korttenkte og lettvinte tanker og følelser som utgjør deler av tidens «grønne bølge».

Bosetningsmønsteret og elektrisiteten
Da elektrisiteten ble tatt i bruk var det meget begrenset hvor langt den kunne overføres. Forbruksstedene måtte derfor ligge så nær produksjonsstedet som
mulig. I vårt land var det en stor fordel at utbyggbare
vannkraftkilder var godt geografisk fordelt. Mange,
selv små lokalsamfunn kunne gjøre seg nytte av
elektrisiteten. Det ga tidlig et stort antall kraftverk.
Det hører med til denne historien at Hammerfest var
den første byen i verden som fikk elektrisk gatebelysning!
De begrensete mulighetene for overføring av elektrisitet, gjorde at landets utbyggbare kraftkilder ble
bestemmende for lokalisering av mange av våre
eldste og mest kjente industristeder. Eksempler
nevnt i tilfeldig rekkefølge kan være: Rjukan, Sauda,
Tyssedal og Odda. Det var distriktsutbygging i
praksis! At mange av stedene senere fikk problemer, har i stor grad sammenheng med at overføringsmulighetene for kraft stadig har bedret seg.
Det gjorde at fordelene ved å ligge nær kraftverket
stadig ble mindre. Rjukan ville neppe vært by i dag
om fossen skulle bygges ut i våre dager (side 27).

I prinsippet er det nå teknisk sett enkelt å føre kraften frem over lange avstander (side 25). Lokalisering av forbruksstedene kan i stor grad skje uavhengig av hvor kraftverkene ligger - og omvendt. Praktisk
talt hele landet er knyttet sammen med kraftledninger - og det bygges stadig nye. Det skjer gjennom landsomfattende analyser, sentral planlegging
og samkjøring. Tilkoplingen til elektrisitetssystemene i utlandet utvikles også stadig.
Kraftledningene er viktige, egenartede og iøynefallende objekter i vår tids kulturlandskap. Det fører lett
til konflikter med linjer, flater og former som følger av
andre menneskelige aktiviteter. Det gjelder både vår
egen tids byggverk, trafikkårer og arealbruk, men
også elementer av det kulturlandskapet våre forfedre skapte i form av boplasser, fangstinnretninger,
dyrkingsarealer, rydningsrøyser, bygninger, gravplasser m.v.
Her er det ikke meningen å filosofere særlig mye
over hva som kan bli virkelighet i fremtiden. Men til
tross for hva en berømt danske har sagt nettopp
med tanke på hvor vanskelig det er å spå om fremtiden - er det neppe særlig dristig å forutsi at dagens
system vil bli avløst av helt andre tekniske løsninger.
Vi må med andre ord regne med at kraftledningene,
slik vi kjenner dem idag, vil bli overflødige! Hva da?
Jo, da er det godt å vite at det selv under dagens forhold teknisk sett er lett å fjerne dem, og at de beslag-
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lagte arealene i en slik situasjon i vesentlig grad kan
tilpasses andre tilsvarende og tilgrensende arealer i
området. Ja, det ligger nær å anta at metallet i ledningene kan bli en velkommen og lett tilgjengelig
ressurs å utnytte.

Hva tåler landskapet?
I landskapet vil et nytt objekt eller et inngrep som
stadig gjentas eller øker i størrelse, på et visst stadium overskride tålegrensen i landskapet. Det vil kort
sagt si at landskapet endrer karakter. Virkningene
kommer fortere og blir mer radikale jo mer objektet
eller inngrepet avviker fra det som ellers finnes (er
vanlig) i området. Det kan gjelde forhold som f.eks.
form , farge, lokalisering og materialvalg . Kraftledningene avviker i varierende grad på alle disse områdene .
En opererer her med vurderinger i et spenningsfelt
mellom tre poler, nemlig naturlandskapet og det
gamle og det nye kulturlandskapet. Kraftledningene
har egenskaper som kan ha vesentlig betydning for
slike vurderinger.

Blikkfang
Kraftledningenes egenskaper gjør at de lett tiltrekker
seg oppmerksomhet - de fanger blikket (blikkfang).

Kort og enkelt sagt øker denne effekten jo mer naturpreget et landskap er. De egenskapene ved kraftledningene som er særlig virksomme i denne sammenheng er særlig knyttet til materialvalg, form, farge, linjeføring og dimensjoner. Dessuten spiller avstanden - nær- og fjernvirkning - stor rolle . Vi må
heller ikke glemme at ledningenes forhold til lyskilden - solen - er viktig.

Er en kraftledning stygg?
Ja, det kan den være, men ikke nødvendigvis. Her
må det poengteres at ordene stygt og pent i mange
situasjoner lyder klisjeaktige og intetsigende. Diskusjoner i slike sammenhenger ender lett med hardnakkede og motstridende påstander, eller med salomoniske sukk, med henvisning til de berømmelige
ordene om at smak og behag ikke kan diskuteres.
Dersom slike standpunkter fører til at en godtar hva
som helst, kan det føre galt avsted. Det hender da
også.
I arbeidet med kraftledningene kan det gi positive resultater om en søker frem etter stikkordene : Det
enkle, konsekvente, planmessig oppbygde og funksjonelle. En må likevel ikke glemme at det finnes situasjoner der det «Sjarmerende - tilfeldige» også
har sine forsvarere .
Utfordringene er mange. Her er det ikke meningen å
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bruke pekefingeren . Derimot er det et håp at boken
skal føre til torgs en del tanker og ideer som kan
vokse videre hos flest mulig av dem som arbeider
med eller skal vurdere kraftledninger.

Landskap og opplevelser
Sansene våre er selvsagt av vesentlig betydning for
hvordan vi opplever landskapet. Vi ser - vi hører
osv. Men når det gjelder holdninger til omgivelsene
er det ofte i stor grad andre forhold som er avgjørende. Det kan være interesser, yrker, kunnskaper, erfaringer, økonomi, vane m.m.
Ytterliggående «kraftpatrioter» har f.eks. lett for å
godta nær sagt hva som helst av kraftledninger mens den tilsvarende motparten blant naturvernerne
har en tilsvarende avvisende holdning. Fruktbare
diskusjoner om kraftledninger og traseer mellom
slike personer er oftest umulig (sidene 28 og 29) .
Det er viktig å huske at vanens makt kan være meget stor. Det finnes f.eks. tallrike eksempler på at en
etter hvert blir så vant til kraftledningsmaster nær
ens eget hjem (side 31 ), eller der en ellers ferdes
stadig , at en ikke legger merke til dem! Støter de
samme menneskene på tilsvarende konstruksjoner
andre steder kan reaksjonene bli markerte og svært
ofte meget negative.

Kontrast - underordning
Ved praktisk talt all estetisk vurdering av menneskelig aktivitet i landskapet vil tanker om kontrast og underordning stå sentralt. Det er ikke mulig og neppe
heller ønskelig, å søke frem til entydige, altomfattende standpunkter i denne sammenhengen. Det
må bli både/og, alt etter forholdene i det enkelte tilfelle.
I våre dager preges landskapet i stadig større grad
av kraftledninger. Basert på dagens tekniske forutsetninger og muligheter, må vi anta at det vil fortsette i overskuelig framtid. Generelt vurdert blir kraftledningene i de fleste tilfeller oppfattet som landskapsmessig belastning. Sagt svært enkelt og skjematisk,
skulle dette mane til varsomhet. Med andre ord
tilsier det at ulike grader av underordning er at et
hovedprinsipp i vår håndtering av kraftledninger i
landskapet.

Om å pynte landskapet - trasevalg
Når foran nevnte kraftpatriot og en ytterliggående
naturverner skal vurdere trasevalg for en kraftledning , ender det lett med diskusjon eller i verste fall
munnhuggeri , om det er bruk for ledningen eller
ikke. Praksis viser at de to personene representerer
to så forskjellige verdener, at de neppe noen gang
kan enes. Det er klart at en her berører et grunnleg-
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gende og prinsippielt spørsmål , men slike vurderinger må i sin helhet være unnagjort før en kommer til
trasevalget.
Kraftledningen er et produkt av den samfunnsutviklingen og den livsformen vi velger eller avfinner oss
med. Med endret samfunnsutvikling og livsform følger også endrede krav til kraftledningene. Deres
spesielle egenskaper gjør at de ofte berører mange
interesser og forhold . Det oppstår derfor lett konfliktsituasjoner. Trasevalget tar enkelt sagt sikte på å
finne tram til det alternativet som flest mulig interesser tatt i betraktning , gir de gunstigste resultater.
Kompromisser er vanligere enn idealløsninger. Dersom en utelukkende skulle ta hensyn til det eksisterende landskapet, ville nok det være bedre stilt uten
kraftledninger.

Nærvirkning og fjernvirkning
I forholdet mellom kraftledninger og landskapet spiller dimensjonene - skalaen - en stor rolle. I vårt nære miljø vil vår egen kropp i stor grad angi skalaen.
En stor krattmast kan der lett bringe tankene inn på
elefanten og leketøysbutikken. I større landskapsmessig sammenheng kan f.eks. størrelsen (og formen) på åker og eng, skogteiger, vannflater, spesielle terrengformer eller dimensjonene på det aktuelle
landskapsrommet selv, angi skalaen. Etter som di-

mensjonene - skalaen - der øker, vil dimensjonene
på master og ledning spille mindre rolle . Men da kan
andre forhold nevnt foran under avsnittet «Blikkfang », være avgjørende for hvordan ledninger oppfattes i forhold til omgivelsene.
Nærvirkning og fjernvirkning er to ord som ofte brukes i forbindelse med kraftledninger. Det siktes her
til avstanden mellom betrakteren og ledningen. Altså
ikke klart avgrensede begreper. Alle overganger finnes - alt etter standplassen i forhold til den aktuelle
ledningen. Likevel representerer de to ordene forhold som det kan være viktig å være klar over i
mange situasjoner. Da har det som regel sammenheng med at de topografiske, trafikkmessige og/
eller andre forhold er slik at det finnes spesielt viktige punkter eller områder som gir utsikt mot ledningen (sidene 70, 71 , 76 og 77) .
Fjernvirkningen er særlig knyttet til forhold som går
på linjeføring og silhuettvirkning , men kan også gjelde andre egenskaper ved kraftledningene som
nevnt foran under avsnittet om «Blikkfang ».
I det nære miljøet har negative virkninger otte sammenheng med plassering av enkelte master. De
sprenger lett målestokksforholdene - f.eks. lite hus
- stor mast. Men også her kommer andre egenskaper ved kraftledningene nevnt foran under avsnittet
om «Blikkfang » inn i bildet. Det hender også at ledninger rent fysisk hindrer, eller visuelt forstyrrer, en
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fin utsikt (sidene 70 , 71 , 76 og 77). Eventuelle visuelle konflikter med andre byggverk (inkludert fornminner) o.a. kan også bli særlig påfallende.
Her kan det være på sin plass å nevne at små, lokale.forsyn ingsnett i mange situasjoner - forholdsvis kan virke mer negative enn store overføringsanlegg .
Det gjelder særlig i det nære miljøet (sidene 38 og
39).
Det forenkler ikke saken at nedgravde store ledninger (jordkabler) som kan ha et gunstig forhold til
fjernvirkningen , også kan forårsake vesentlige terrenginngrep av omfang , art og varighet som gir særlig stor belastning på nærmiljøet.

Nedgravde ledninger
Så brukes altså jordkabler? Jo, det hender. Særlig
er det gledelig å konstatere at det er igang en fin utvikling med bruk av jordkabler i lokale fordelingsnett
mange steder omkring i landet (side 39).
Dett hender også at jordkabler tas i bruk for større
ledninger. Men da som regel p.g.a. spesielle omstendigheter og over kortere avstander. F.eks. blir
de i blant brukt på den siste biten inn til koplingsstasjoner i tettbygde strøk.
Økonomien er den store bøygen ved bruk av jordkabler. De blir ofte vesentlig dyrere enn luftstrekk.

Særlig er det påfallende ved store ledninger. Dessuten er det et argument at reparasjoner kan bli både
vanskeligere og vesentlig dyrere.
I mange tilfeller forårsaker jordkabler mer omfattende terrenginngrep og av mer varig karakter enn
tilsvarende luftstrekk. Det er særlig tilfelle når det må
sprenges grøfter for store jordkabler i fjell med liten
eller ingen overdekning (løsmasser). I mange situasjoner er det dessuten nødvendig med varige transportveier langs traseene.
La det likevel være klart at det i mange situasjoner
er et sterkt ønske ut fra landskapsmessige vurderinger, om å bruke jordkabler i langt større grad enn
idag . Forhåpentlig vil ny teknikk og nye materialer etter hvert gjøre det mulig . På anmodning i 1981 undersøkte NEVF (Norske elektrisitetsverkers forening) i hvor stor grad jordkabler var tatt i bruk. Det
ble da oppgitt at det fantes 26 470 km lavspennings
og 13 600 km høyspennings kabelanlegg. I tillegg
var det lagt 1 520 km høyspenning sjøkabelanlegg.

Linje og ledning
Kraftledninger er dyre å bygge. Dessuten øker overføringstapet med lengden på ledningen. Derfor er
det et vesentlig teknisk/økonomisk poeng at ledningene blir kortest mulig . Som kjent gir fremdeles den
rette linjen mellom to punkter den korteste veien!
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Følgelig er den rette traseen i utgangspunktet et
ønskemål for planleggerne når to punkter skal knyttes sammen med en kraftledning .
Det fører lett til konflikter i vårt kuperte terreng .

Kraftgater - livsnerver - blodårer - piskesnerter
Flyene blir stadig en viktigere og mer selvfølgelig del
av vår hverdag. Stadig flere mennesker ser derfor
det store systemet av kraftledninger i fugleperspektiv. Nettopp under en slik synsvinkel hender det at
kraftledninger registreres - enten positivt som nødvendige livsnerver og blodårer i vårt moderne samfunn - eller negativt som sår etter piskesnerter mot
landskapet (sidene 40 og 43) . Særlig under de siste
reaksjonene ligger det en erkjennelse av at det ofte
er «gatene» i skogen mer enn ledningene selv, som
skaper reaksjonene.
Vinter med sne på bakken og kraftledning gjennom
skog som står uten sne, gjør traseen særlig iøyenfallende (siden 43, 44, 45 og 46) .
Oppfatningene er mange og ofte følelsesladet.
Her får det være nok å peke på at kraftledningene i
stor og stadig større grad , preger vesentlige deler av
landet. På sin vei gjennom landskapet berører de
mange interesser. For å komme fram med ledningene må en derfor ofte ty til kompromisser. Da er det

av vesentlig betydning at en søke fram til linjeføringer og -rytmer som i største mulig grad er tilpasset formene og bruksmønsteret i landskapet.

Landskap og linjeføring
For vurdering av linjeføringen kan det være nyttig å
betrakte landskapet som et system av linjer, flater,
rom og legemer. Det gjelder både forhold i naturen
selv og slike som følger av menneskelig aktivitet.
Eksempler kan være elv-vei , tjern-åker, dal-romhogstflate og åsrygg-bygning. Tiden kommer til som
den altoverskyggende og avgjørende faktoren .
Landskapet er nemlig aldri i ro. Det endrer seg stadig. Endringene skyldes både naturens egne krefter
og menneskelige aktiviteter. De som skyldes menneskene er i stor grad lette å registrere. Det kan også gjelde de naturlige, som f.eks. ved jordskjelv. vulkanutbrudd, leirfall, ras, flommer osv. Men som regel
utvikler de seg så sakte at vi har vanskelig for å legge merke til dem.
Konfliktsituasjoner opptrer ofte i forholdet mellom
kraftledninger og andre mer eller mindre linjepregete
objekter og elementer i landskapet. Det kan være
objekter som skyldes annen menneskelig aktivitet,
så som andre kraftledninger, veier, byggelinjer o.l.
Men like viktig er naturens egne linjer, som f.eks.
elver, åsrygger, strandlinjer o.l. Parallellføringen kan
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bli særlig uheldig p.g.a. ulikheter i karakter, materialvalg , form, rytme , dimensjoner m.v. Det kan også
gjelde hyppige krysninger.
I mange situasjoner kan det være gunstig å la ledningene gå i grenseområdet mellom to ulike landskapselementer eller former. Eksempler kan være
flatt/kupert terreng , skogkledd/treløst terreng, bebygd/ubebygd område, boligområde/friområde, boligområde/industriområde osv.
I mange situasjoner gir det negative virkninger i
landskapet at ledninger har uheldige berøringspunkter med, eller deler opp markerte landskapsrom
og flater.
Tilsvarende oppmerksomhet må en vie forhold til
andre blikkfang . Det virker f.eks . lett uheldig om
ledninger tar opp konkurransen med en dominerende og fin kirke eller en vellykket bro (sidene 86 og
87) . Ny teknikk har etter hvert gjort det lettere å løse
konflikter fjordspenn/bro ved å innarbeide kabelanlegget i selve broen .

landskapselementer den skal underordnes. Blir elementene for små og uvesentlige fører det lett til nervøse og rotete linjeføringer. Det gjelder både naturlige og slike laget av mennesker. Til de første hører
f.eks. koller og daler (drag). Mens bygninger og
bruksarealer av forskjellige slag kan være eksempler på det siste.
Med andre ord må store kraftledninger få roligere
rytme enn mindre. Samtidig som det flate og ensartete landskapet gir muligheter for roligere rytme
enn det kuperte.
To eller flere ledninger som legges ved siden av
hverandre (parallellføring) må få samme rytme. Mastene for like store ledninger må plasseres ved siden
av hverandre med traversene i samme høyde og
med like buer på linene (side 63).
Dersom ledningene har ulike dimensjoner, må de
bygges slik at de «går» sammen. Det kan f.eks. gjøres ved at avstanden mellom mastene på de minste
ledningene halveres i forhold til den store.

Rytme
Det er viktig at kraftledningene får gunstig rytme i
forhold til landskapet. Som nevnt kan det være vanskelig i vårt kuperte terreng , fordi lengst mulig rette
linjer er en viktig del av kraftledningenes natur. Det
må være rimelig forhold mellom ledningen og de

En er en, to er flere, mens tre er mange parallellføring
Ja, i forbindelse med parallellføring av kraftledninger
kunne en ofte gjerne snakke om entall , totall og flertall. I det ligger en påstand om at to parallelle ledninger, lagt ved siden av hverandre i mange situa-
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sjoner gir forholdsvis større landskapsbelastninger
enn økningen fra en til to umiddelbart skulle tilsi .
Går en så videre til tre parallelle ledninger, blir virkningen i landskapet ofte forholdsvis enda større.
Disse betraktningene har i stor grad sammenheng
med landskapsformen. De påpekte virkningene vil
normalt øke jo mer kupert landskapet er. På flat
mark blir virkningene forholdsvis mindre. I det flate,
ensartede landskapet vil dessuten enkelte kontrasterende elementer lett bryte virkningen. Det kan
være f.eks. en liten skogteig . Ja, til og med et enkelt
tre kan virke gunstig i et ellers treløst landskap.
Parallelle ledninger bør så langt det er mulig ha
samme dimensjon og ensartede master.
Dette er betraktninger som må vurderes spesielt
nøye i de tilfellene en ønsker å samle menneskeverk
for å spare landskapet. Parallelløsninger er med
andre ord ikke alltid en god landskapsmessig løsning .

Fjell og dal
Spar fjell og vidder - bygg kraftledninene nede i dalen og på flatlandet der folk ellers bygger og bor. Ja,
slik lyder ofte argumentasjonen, men like ofte kan en
høre den samme argumentasjonen omvendt!
I mange situasjoner må dette oppfattes som ønsker
om å føre belastningene over på naboer eller på

dem som har andre interesser enn en selv. Altså
problemstillinger det ikke finnes noen entydig løsning på.
Det må likevel poengteres at dette er forhold som
kan ha store økonomiske, bygningsmessige og
driftsmessige konsekvenser. Det er ofte vanskeligere og vesentlig dyrere å bygge i fjellet (sidene 127
og 125) F.eks. blir transporten lett mer komplisert
samtidig som mastene må bygges kraftigere p.g.a.
store islaster (nedising) (sidene 126 og 127). Tilsynet med ledningene kan også bli vanskeligere.
Det samme gjelder reparasjoner ved brudd. Brudd
skjer gjerne i uvær, og nettopp da er det forbundet
med de største vanskeligheter å ferdes i fjellet.

Perler på en snor
I mange situasjoner støter en på ønske om å la kraftledningene gå over vann . Det kan være begrunnet
med hensynet til spesielle brukerinteresser som
f.eks. bebyggelse, skogdrift osv. Det kan være så
vektige argumenter at de vinner frem . Men det har
også sine betenkelige sider. Vann i form av fjorder,
innsjøer, tjern og elver utgjør viktige elementer og
knutepunkter av spesielt stor verdi for landskapsopplevelsene. De kan lett lide ved uheldig trasevalg .
F.eks. vil det virke uheldig om en «trer» alle tjern og
innsjøer i et område på en kraftledning som perler
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på en snor! At kraftledninger i slike situasjoner også
kan representere spesielt stor fare for fuglelivet og
flytrafikken , er et annet viktig poeng.

Materialvalg
Norske master er vanligvis laget av betong, tre,
aluminium eller stål. Kunststoffer er hittil brukt i liten
utstrekning og da som traverser laget av glassfiberarmert plast.
Det finnes mange gode betongmaster omkring i landet. Produksjonen er innstilt fordi mastene ble for
dyre.
Tremaster er vanlige. Særlig gjelder det enkeltstolper av trykkimpregnerte tømmerstokker. Innen rimelighetens grenser kan de også brukes til større mastekonstruksjoner (side 98) . I de senere årene har
master av limtre vunnet terreng . Mye tyder på at det
er et materiale som kan utvide bruksområdet for tremaster vesentlig (sidene 100, 101, 102 og 103). aluminium brukes iblant (sidene 62 og 63), men synes
å tape i konkurransen , vesentlig av økonomiske
grunner.
Rusttregt stål også kalt patinastål, er tatt i bruk i beskjeden grad. Det er en stållegering som ruster seg
til en stabil rustrød (brun) overflate. Rustvannet som
renner av under prosessen kan skape praktiske
vanskeligheter og virke estetisk uheldig.

Varmeforsinket stål er i dag nærmest enerådende
som materiale til de større ledningene. Det brukes
også i en viss utstrekning til mindre master. Ja,
iblant til og med som enkeltstolper. Det synes nå å
være en stigende tendens til å velge heltettet istedenfor halvtettet stål (ihvertfall gjelder det Statskraftverkene). Det har i denne sammenheng tre klare fordeler (sidene 104 og 105):
1. delene til mastene får en mørk og matt overflate
allerede under produksjonsprosessen ,
2. muligheter for smekrere og mindre voluminøse
konstruksjoner,
3. mindre vekt og dermed større muligheter for helikoptertransport og -montering (side 105).
Så sant det er praktisk mulig bør en unngå å bruke
forskjellige materialer i en og samme mastekonstruksjon . F.eks. er master av tre og traverser av stål
vanlig , men ikke nødvendig og i mange situasjoner
også uønsket (sidene 92, 93, 94 og 95) .

Form
Formen på mastene er et uoversiktlig og komplisert
emne å analysere. Og nettopp de samme ordene komplisert og uoversiktlig - kan i stor grad brukes
om de mindre vellykkete mastene. En står her overfor et stort og variert internasjonalt fagområde med
forgreninger inn i vårt landskap. I denne sammen-
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hold kan refleksene fra master og liner «hente fram »
ledninger som er planlagt og bygd med tanke på en
mest mulig anonym tilværelse. (Det kan likevel nevnes at ledninger med reflekser - særlig motlys - kan
gi interessante visuelle opplevelser, ikke minst for
fotografering).

Liv og ledning (biologi)
Det er ikke påvist helseskadelige virkninger av de
elektriske feltene som folk kan utsettes for under de
kraftledningene vi har her i landet. Det gjelder også
dem som arbeider i høyspenningsanlegg selv om
spenningen går opp til 420 kV.
Når vi gjør inngrep i naturen, endrer vi i varierende
grad livsvilkårene på stedet. Planter og dyr som klarer de nye forholdene best, vil få overtaket og dominere. Gjennom sitt liv vil de på forskjellig vis være
med på å skape livsmuligheter for andre levende vesener, som kan utkonkurrere sine forgjengere. Dersom det ikke blir gjort nye inngrep i området, vil prosessen gå videre inn - til livsmulighetene på stedet
er «utnyttet» og det har utviklet seg et klimakssamfunn. Det kan være tilnærmet likt eller i varierende
grad ulik1 det opprinnelige, alt etter graden og arten
av de inngrepene som er gjennomført. I slike klimakssamfunn har en fått det en kan kalle en naturlig
balanse - men den er ikke statisk.

Når en skal se dette i sammenheng med virkninger
av kraftledninger, kan det være praktisk med en tredeling , det gjelder:
1. Virkninger av aktiviteten i anleggstiden
2. Virkninger av selve kraftledningen
3. Virkninger av sikkerhetssonen langs ledningen
1. Anleggsdriften og terrenget
Anleggstiden preges i stor grad av transporter (sidene 128 og 129). Dersom det skjer i terrenget og på
bar mark som ikke er frosset, blir det lett store terrengskader (side 130). Det kan være vanskelig å reparere slike skader. Men i mange tilfeller lar det seg
gjøre med tilfredsstillende resultat (side 131 ).
Anleggsveier som senere blir permanente, kan bli et
samfunnsmessig gode. Men under spesielle omstendigheter kan de åpne for trafikk til områder der
det av forskjellige grunner ikke er ønskelig .
I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre transportene om vinteren på frossen mark
eller snøføre (side 128). Transport med helikopter
brukes i økende grad. Nå gjelder det også ved montering av master (side 129). Det er en utvikling som
må hilses med glede, særlig gjelder det i høyfjellet
der terrenget kan få transportskader som ikke kan
repareres.
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2. Ledningen
Det var under befaring av trase for en kraftledning.
En advokat var i full gang med å gjøre rede for hvor
skadelig kraftledninger er for rein. Da ble en av deltakerne vår en reinkalv som sto under en mast et
stykke unna. «Hva sier du så om den?» - sa han
idet han gjorde advokaten oppmerksom på kalven.
«At også rein kan ha sine ungdomsproblemer!» ble
svaret etter et øyeblikks tenkepause!
Historien forekommer i flere varianter, men skal i hovedtrekk være sann. Her er den tatt med som et
motstykke til de mange fantasifulle beretningene
som verserer om hvor vanskelig rein har for å avfinne seg med kraftledninger. I virkeligheten er det
vel også for dem i stor grad et spørsmål om tilvenning, selv om det på ingen måte må underslås at
konflikter forekommer. De oppstår hovedsakelig ved
at ledningene direkte eller indirekte legger beslag på
arealer som er spesielt viktig for reinen og reindriften. At reinen blir uroet er et annet viktig poeng. Det
er særlig viktig når det gjelder villrein (sidene 132 og
133).
Det hender også at noen fuglearter bruker kraftledningene som rasteplass og til og med bygger reir i
mastene (side 136 og 137). Men denne i og for seg
positive bruken, kan ikke oppveie de negative virkningene uheldige plasserte og utformete ledninger
kan ha som dødsfeller for andre arter. F.eks. kan

fugl som sitter på traversene komme til å berøre linene med vingene. På den måten får de strøm gjennom seg. Langt viktigere er likevel skader og dødsfall som følge av at fugl kolliderer med kraftliner
(sidene 134 og 135).
Problemet med fugl som flyr på kraftledninger kan
ikke unngås. Men noen steder skjer det i så stor
grad at en må ta spesielle forholdsregler. Merking av
linene gir iblant brukbare resultater for enkelte arter.
Men når en får vite at de fleste dødsulykkene skjer i
skumringen, om natten og ellers når sikten er dårlig,
er det forståelig at merkingen kan ha begrenset effekt for mange fuglearter.
Jordkabler kan være et alternativ. Men de er ofte
kostbare. Det kan være et poeng at det som regel er
de mindre kraftledningene som er de største dødsfellene.
Det beste middelet mot fugledøden er at en i størst
mulig grad legger ledningene utenom de områder
der kollisjonsfaren er spesielt stor. Det gjelder særlig
«flyruter» som brukes mye og der fugletettheten er
stor. Våtmarker er særlig utsatt.
La det som en kuriositet være nevnt at fugl også kan
være en fare for kraftledninger! Hakkespetter kan
være lei mot tremaster enkelte steder (side 139).
Kraftledningene kan også være farlige for båt-, flyog helikoptertrafikk. Normalt vil linene henge så høyt
at den aktuelle båttrafikken i området går klar (side-
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ne 79, 80, og 81 ). Men det har f.eks. likevel hendt at
seilbåter har berørt liner med mastene!
Det hender dessverre at fly og helikopter forulykker
p.g.a. kraftledninger. Merking av spesielt utsatte
partier på slike ledninger er påbudt for å redusere faremomentet. Det skjer delvis ved markering av mastene i begge ender av spennet med oransje farge
(sidene 80, 81, 82 og 117) og dessuten ved merking
av linene i selve spennet med oransje markører (side 119).
Ut fra landskapsmessige forhold er det i de fleste tilfellene av interesse at en i størst mulig utstrekning
velger traseer som gjør merking unødvendig.
3. Sikkerhetssone - ledningsgater
Forskrifter angir bl.a. den minste avstanden det kan
være fra kraftliner til jord, busker og trær, andre ledninger, bygninger m.v.
Der ledningene går igjennom vanlig åpent jordbrukslandskap, eller over bart fjell, skjer det små eller
ingen endringer i det biologiske miljøet langs ledningene.
Annerledes blir det i skog der det hugges ut gater.
Tradisjonelt skjer det helt skjematisk ved at en fjerner alle trær og busker. Det gir en skarpt, markert og
«barbert» gate gjennom skogen (side 44). Det tradisjonelle vedlikeholdet forutsetter så at en med
noen års mellomrom gjentar den samme kon-

sekvente behandlingen. Det skjer uten hensyn til at
vekstvilkårene og dermed veksthastigheten kan variere mye langs en ledning og at ulike busker og trær
har ulik artsbestemt veksthastighet og maksimal
høyde.
Slike markerte gater i skogen utgjør ofte langt de
største negative visuelle virkningene av en kraftledning i landskapet.
Det beskrevne tradisjonelle handlingsmønsteret er
nå under oppmyking. Det går kort ut på at en bare
hugger det som er helt nødvendig etter forskriftenes
bestemmelser og ev. trær som av spesielle grunner
kan være farlige (sidene 52 og 53). Skogsdriften
opprettholdes i størst mulig utstrekning. En sparer
busker og trær som normalt ikke blir så store at de
kommer i konflikt med bestemmelsene om minsteavstand. Eller at de vokser så sent at det vil ta særlig
lang tid. Der det er dårlig tilvekst får plantene stå lenger enn der tilveksten er stor. En søker å unngå
skarpe kanter i gatene m.v.
I gunstige tilfeller kan en på denne måten få til virkninger av varierte skogbryn som kan være verdifulle
for dyrelivet. Det kan bli økt tilgang på mat, spillplasser, skjulesteder, redeplasser m.v. Folk som liker å
plukke ville bær kan også finne fine bærplasser i
slike områder.
Tiltakene som er nevnt her, vil i vesentlig grad kunne
myke opp forholdet mellom kraftledninger og land-
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skapet. Men de krever en viss innsikt og en god
porsjon vilje for å kunne gjennomføres. Dessuten
kan de være mer arbeidskrevende og kostbare enn
de gamle metodene.

Bruksmessige forhold
Kraftledningene med sine sikkerhetssoner legger
beslag på betydelige arealer. Det oppstår derfor lett
konflikter med andre bruksinteresser. F.eks. skjer
det overraskende ofte i byer og andre tettbygde
størk fordi planleggerne ikke har avsatt plass til de
kraftledningene som er nødvendige forat samfunnet
skal fungere.
I landskapet ellers er konfliktene ofte av liknende art,
men de får likevel en noe annen karakter fordi det
der i stor grad er tale om andre typer av bruksinteresser. I jordbruket vil de interessene det her tenkes på, særlig være knyttet til driftsmessige belastninger fordi master er plassert på jordene (side 64,
65, 66, 67, 68 og 69).
Konflikter med skogbruket gjelder flere forhold. Ett
er av generell karakter ved at skog går tapt når kraftledningene føres frem gjennom skogen (side 44).
Spesielt uheldig kan det bli at en i blant legger beslag på særlig produktive arealer. Det kan f.eks. skje
når en ut fra visuelle vurderinger ønsker åla traseen

følge spesielle «drag» i landskapet. Nettopp der er
ofte den beste jorden!
I mange tilfeller har skogteigene her i landet en
langstrakt og smal form (fra dal til hei). Får da skogeieren en trase på langs av teigen kan han være ille
ute!
Det hender at kraftledninger kan være problem for
vinsjer og taubaner.
På den positive siden må nevnes at anleggsveier
som opparbeides for bygging av kraftledninger,
noen ganger kan kombineres med ønsket om gode
skogsbilveier.
Når ledninger skal føres gjennom verdifull skog, er
det særlig påkrevet å vurdere bruk av null-belter. Betegnelsen brukes om partier der linene henger så
høyt at trærne kan vokse uhindret. Det kan oppnås
ved at en velger mastepunkter som ligger høyere
enn terrenget imellom - eller ved at mastene bygges
særlig høye. Slike løsninger kan komme i konflikt
med visuelle forhold i en større landskapsmessig
sammenheng. Men det kan også være situasjoner
der en av samme årsaker ser en særlig stor gevinst i
at en slipper kraftgatene i skogen.
Det finnes en rekke forslag om å gjøre seg nytte av
kraftgatene. En meget omtalt, men lite nyttet ide går
ut på å dyrke juletrær (side 142). Gjennom målrettet
rydding, skjæring og evt. gjødsling er det mulig å
opparbeide spesielle elgbeiter (side 143). Det kan
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spare skogen omkring. Vinterbeiter er mest aktuelt
for da gjør elgen størst skade.
Det synes ellers å være rom for iderike og særlig
innsatsvillige personer når det gjelder å opparbeide
spesielle viltbiotoper i kraftgatene. Det hevdes at
mye kan skje på dette området uten at de meget omtalte juletrærne kommer i fare. De er nok mer ettertraktet av mennesker enn av dyr.
Gjødsling kan komme på tale. Det er til og med antydet ideer om å så til gatene med spesielle beiteplanter som f.eks. raps, rips og formargkål!. Ja, opparbeiding og spesielle grasvoller på egnede, særlig
på sørvendte partier, er også antydet.
Forholdet mellom kraftledninger og friluftsliv kan
ikke uttrykkes entydig . Det har sammenheng med at
enkelte personer og ulike friluftsaktiviteter stiller forskjellige krav til omgivelsene. Saken har i hvert fall
to sider. Enkelt sagt gjelder det psykiske og fysiske
forhold .
I psykisk sammenheng vil som regel visuelle forhold
være særlig fremtredende. Ofte kommer følelser inn
med stor tyngde.
Rent fysisk kan kraftgatene lette ferdselen i skogen
(side 141 ). Det kan oppfattes både positivt og negativt, ut fra interessegrunnlaget hos den enkelte og de
forskjellige typer aktiviteter. Det er forhold som må
sees i sammenheng med de tiltakene som ellers
skjer i kraftgatene. Kratt kan f.eks. være et hinder for

ferdselen (side 140). Økt dyreliv kan gi nye og rike
opplevelser.
Når det gjelder brukeraktivitetene i kraftgatene, må
det være klart at de ikke kan utvikles på en slik måte
at de hindrer drift og vedlikehold av ledningene. Det
er kraftselskapene som har ansvaret! Men mye kan
utvilsomt ofte oppnås gjennom aktivt samarbeid og
enhetlig planlegging .

Koplingsanlegg
Koplingsanlegget er nødvendige deler av kraftledningssystemet. De er ofte vanskelige å innpasse i
landskapet på en tilfredsstillende måte. Dimensjoner, form , farge o.l. er aktuelle stikkord i denne sammenheng.
Dominerende, og ofte uheldige virkninger understrekes ofte ytterligere ved at flere ledninger samles
og drar oppmerksomheten mot disse punktene.
Koplingsanleggene virker derfor i mange sammenhenger som visuelle magneter (side 73) - særlig når en ser landskapet i fugleperspektiv.
Det som er skrevet om master når det gjelder stålkvaliteter, farger o.l. gjelder i stor grad også for koplingsanlegg. Spesielt kan nevnes at bruk av rørkonstruksjoner i stedet for fagverk har gitt en rekke meget gode resultater for utseendet.
I de senere årene har en i stigende grad tatt i bruk
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metallkapslede koplingsanlegg for spenningen fra
og med 132 kV. De har vesentlige landskapsmessige fordeler, særlig fordi byggevolumet bare er
3-5% av et tradisjonelt anlegg. Det gjør at metallkapslede anlegg f.eks. kan plasseres inn i fjell og i
bygninger av forskjellige slag, som f.eks. portalbygg,
transformatorstasjoner o.l.
Metallkapslede koplingsanlegg - også kalt SF6 -anlegg - har faktisk åpnet for helt nye og verdifulle tankebaner ved vurderinger av forholdet mellom koplingsanlegg og landskap.
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Moderne teknikk gjor det mulig å overtøre elektrisitet over lange avstander.

Modem techniques make transmission of electncity possible across great distances.
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Utnyttelse av vasskraften hadde lange tradisjoner her i landet før elektrisiteten kom inn i

bildet.
The exploitation of water power had leng traditions in Norway even befare electricity en-

tered the picture.

Gamle Vemork kraftverk markerte starten på moderne norsk industriutvikling. Bygningen og rørgaten er nå vernet. Den nye stasjonen ligger inne i fjellet. Inngangen (portalen)
til venstre for den gamle stasjonsbygningen. Kraftledningen viser at kraften nå føres ut
av området.
The old Vemork power plant marked the beginning of modem Norwegian industrial development. The building and the pipeline are now protected. The new station is located
inside the mountain. The entrance is to the lefl of the old station building. Note the power line indicating that power is now exported from the area.

Et stykke fin norsk høyfjellsnatur. Alment anerkjent som storslått og vakker Ufr. s. 29).

28

A fine example of nature in the Norwegian highlands which are recognized for their magnificent beauty (see p. 29).

Noen skritt lenger fram - en kraftledning under bygging. Hvordan oppleves den i landskapet? Der er nok meningene delte
Ofr. s. 28).
A fews steps further on vided (see p. ~8 ) .

power line under construction. How well will it fit into the landscape? Opinions are no doubt di·
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Reflektert sollys fremhever veg, hus og kraftledning.
Reflected sunlight highlights the road, the building and the power line.

Slike stolpetransformatorer legger folk ofte ikke merke til i sitt nærmiljø fordi en har blitt
så vant til dem.
Otten , people do not even notice this type of pole-mounted transformer because they
have become so used to them.

Kraftledninger med variert utvalg av gamle mastetyper.
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Power transmission lines on several types of old towers.

Moderne mastetyper kan også gi uheldige landskapsvirkninger.
Modem towers can also have undesirable effects on the landscape.
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I

Eldre mastetyper langs en sterkt trafikkert veg
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Ufr. s. 35).

Older types of towers along a heavily trafficked highway (see p. 35).

To av masterekkene på s. 34 er i ferd med å bli erstattet av en.
The two rows of power lines on page 34 are being replaced by ane multi-circuit line.

35

Kraftledninger i skogen i bakgrunnen Ofr. s. 37).

36

In the background, power lines in the forest (see p. 37).

Kraftledningene på side 36 sett gjennom telelinse. De forsinkete mastene og traversene vises tydelig. Det gjør ikke de
mørke, grå-grønne, malte mastene.
The power lines on page 36, as seen through a telephoto lens. The galvanized towers and the cross-arms can be seen
clearly, but the dark grey-green, painted towers are not so obvious.
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Også beskjedne lokale forsyningsnett kan virke sterkt miljøbelastende.
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Even modestly proportioned local power supply lines can disturb lhe environment.

Boligområde som i sin helhet er bygget på overskuddsmasser fra tunneldrift. Elektrisitet og telefon er ført frem gjennom
jordkabler. Eksempel til etterfølgelse.
A housing project built entirely on an area built up from surplus tunnelling materials. Electric and telephone lines have been laid in underground cables. A good example.
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Veg og jernbane har større tekniske muligheter for å følge rytmen i landskapet, enn det som er tilfelle for kraftledninger.
Gunstig vegetasjon i traseene demper her i stor grad virkningene av de to kraftledningene som følger dalsidene.
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Roadways and railway tracks are easier to adapt to the rhythm of the landscape than power lines are. Propitious vegetation in the routes of the power lines greatly reduces the negative effects of the two power lines along the mountainsides.

To parallelle ledninger med traseføring som «presser• landskapet i stor grad.
Two parallel power lines with the kind of route which, to a great extent, «presses• the landscape.

41

Lyset fremhever ledningen sterkt Ufr. s. 43).

42

The light strongly highlights the power lines (see p. 43).

Noen opplever kraftledninger positivt som blodårer og livsnerver i et moderne samfunn · mens andre føler det negativt

som merker etter piskesnerter mot landskapet (jfr. s. 42) .
Some people experience power lines as positively as if they were the blood veins and nervesofa modem society, while

others experience them negatively as if they were whip lashes across the landscape (see p. 42).

43

Når kraftledninger går igjennom skog og det brukes tradisjonell rydding markeres «gaten» traseen spesielt tydelig. Den understrekes ytterligere når det er sne på bakken og
trærne er bare.
When traditional methods of clearing the way for power lines to go through forests are
used, the power line routes are especially evident. They are even more obvious when
snow covers the ground and the treas are bare.

Lengst mulig rette linjer er et grunnleggende trekk i kraftledningenes natur. Det gjør at
de visuelt ofte «deler opp og skjærer av» elementer i landskapet Ofr. sidene 20, 22, 23) .
Power lines are usually as lang and straight as possible. This means that visually they
otten «divide and isolata» elements in the landscape (see pages 20, 22 and 23).

Et vertikalt snitt skjærer av ryggen
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A verticle cut «Cuts off " the side of the mountain

Et horisontalt snitt «løfter" fjellet.
A horizontal cut «elevates » the mountain.
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Skrå føring i en fjellside virker ofte uheldig.

48

Diagonal placement down the side of a mountain is otten unfortunate.

Ledningen søker frem til et platå i terrenget. Sollyset fremhever de lyse mastene sterkt.
The power lines seek out a plateau in the terrain. Sunlight draws attention to the towers.
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Kraftledn ingene dominerer fjellsiden .

50

The power lines dominate the side of the mountain.

En mindre ledning ført frem i overgangssonen mellom innmark og skog.
A smaller line is placed in the transition zone between fields and forests.
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Ryddingen av traseen er begrenset til det nødvendigste. Det demper virkningen av ledningen.

Clearance of the power line raute is reduced to only what is absolutely necessary. This
reduces the effects of the power lines on the environment.

Også her er ryddingen begrenset til det nødvendigste.
Here also, clearance is reduced to an absolute minimum.

Bra trase langs vatnet. I det fjerne går den opp på høyfjellet.
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A good route , along the shoreline. In the distance we see that it leads up to the mountains.

Vanlig mastetype i bra trase.

The type of tower commonly used in well-planned routes.
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Ledningen er ført frem over de tørreste rabbene for å spare skogen.
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Power lines are placed across the most barren ridges in order to save the foresis .

Mastene er plassert på de høyeste punKtene 1traseen . Uet sparer sKog, men QJ0r ogsa at mastene v1rKer svært aommerende. Varselmerkingen understreker dette ytterligere.
The towers are placed at the highest points along their rautes. This saves forest. but also makes the towers appear to
dominate their surroundings. The warning colors accentuate the appearance of domination.
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Gjennom telelinsen ser vi en kraftledning stikke til fjells Qfr. s. 59).
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Through a telephoto lens we can see the power line reaching for the mountains (see p. 59) .

I det fjerne kommer ledningen, vist på side 58, ned fra fjellet. Videre har den fått en gunstig trase langs foten av fjellsiden .
Mastenes matte, grå overflate passer fint til situasjonen .
In the distance, the power line shown on p. 58 comes down from the mountain. It has been placed along a well-suited rou-

te along the foot of the mountain. The tower's dull grey surface fits into the scene very well.
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Som hovedregel bør parallelle ledninger ligge så nær hverandre at de kan dra nytte av
samme ryddebelte .
As a general rule , parallel power lines should be placed so close together thai they can
use a common forest clearance route .

To parallelle ledninger i bart terreng.

Two parallel power lines across barren terrain.

Tre parallelle ledninger som er kommet «i utakt" p.g.a . terrengforholdene .
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Three parallel power lines which are «Out of step» due to the topography of the area.

Tre parallelle ledninger som «går i takt» legger beslag på dalbunnen. Den ene ledningen har master av aluminium. En av
mastene virker selvlysende i solskinnet.
Three parallel power lines which are " jn step " seem to take up the entire valley. One of the lines has aluminium towers.
One of the towers seems luminescent in the sunlight.
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Master på jorder kan være plagsomme ved jordbearbeiding og innhøsting.
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Power line support systems placed in fields can hinder efficient cultivation and harvesting.

Master på jordene kan være uheldig for jordbruket.
Towers across fields may impede !arming.
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På beiter som ikke skal bearbeides (pløyes) er det lettere å avfinne seg med master.
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It is easier to accept the towers on grazing areas which are not going to be plowed.

Gunstig plassert mast.
A well-placed tower.
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Kraftledni ngen som er ført igjennom dette landskapet er bygget slik at mastene skal få en underordnet plassering samtidig
som de skal bli til minst mulig sjenanse for jordbruket Gir. s. 69).
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The power lines leading through this area are constructed sothai the towers are subordinated to the landscape as well as
being placed to cause the least possible trouble for larming (see p. 69).

En del av kraftledningen på side 68 sett gjennom telelinse. Mastene er plassert på udyrket mark og i grenseområder.
A section of the power line on page 68 as seen through a telephoto lens. The towers are placed in uncultivated fields and
in transition areas.
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Master i utsiktsretninger blir aldri vellykket.
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Towers placed in the same direction as the view can never be successfully integrated into the landscape.

Også en uheldig plassert mast
Another tower placed in an unfortunate location .
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Ugreit mastebilde og uheldig plasserte master. To kryssinger av vegen på kort strekning.
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Not a very pretty sight. The towers are poorty placed and the lines cross the road twice within a short distance.
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Koblingsanlegg virker i seg selv ofte som visuelle magneter i landskapet. Virkningen økes ofte vesentlig ved at flere kraftledninger også samles der.
Switchgears otten catch the eye in the landscape. This effect is otten accentuated because several power lines meet
there.
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Mot store landskapsformer kan selv store master virke små. Mastene vil også bli mørkere etterhvert.
Compared to the vastness of nature, even the great towers can seem small. The towers
will get darker as time passes.

Som på side 74, men her står mastene i silhuett.
As on page 74, but here the towers in silhouette.

En fin utsikt Ofr. s. 77).

76

A wonderful view (see p. 77).

Utsikten på side 76 forringes vesentlig når en endrer standplass og bildet blir som dette.
The view on page 76 is altered considerably when one changes position. Then the picture looks like this.
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I en V-dal kan det være vanskelig å finne egnete traseer.
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In a v-shaped valley it can be difficult to tind a well-suited route for power transmission lines.

Lite hyggelig fjordspenn.
Not a particularly attractive spanning of the fiord .
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Det finnes mange fjordspenn i Norge.

80

There are many fiord spannings in Norway.

Også et fjordspenn der endemastene er tydelig markerte.
Another fiord spanning where the end towers are clearly noticeable.
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Mastene dominerer landskapet fullstendig .

82

The towers dominate the landscape completely.

Traseer ført over vann kan unngå brukerkonflikter, men er i de flest tilfeller uheldig for landskapsbildet.

Leading power lines across water can otten help to avoid conflicts of interest, but the lines do not usually make positive
contributions to the landscape.
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Også i innlandet kan det være aktuelt med fjordspenn .

84

Even intand the need to span a fiord can arise .

En ledning som ellers er bygget på tremaster, har fått stålmaster ved kryssing av en elv. Det markerer ledningen sterkt i
landskapet.
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A power line which is entirely supported by wooden poles has been put on steel towers to spana river. This draws needless attention to the towers in the landscape.

)

Geografiske forhold gjør det otte ønskelig å legge krattledninger og broer på de samme stedene. Det skaper lett visuelle
konflikter.
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Geographical conditions aften make it desirable to locate power lines and bridges in the same places. This can easily

create visual conflicts.

Også et eksempel der en kunne ønske at enten broen eller kraftledningen rådet grunnen alene.

Another example where it would probably be more attractive if either the bridge or the power line stood alone.
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Konflikter bro - veg kan også gjelde vegbroer.

88

Road - bridge confticts can also occur with roadbridges .

Bare en del av broen er synlig, men den visuelle konflikten med kraftledningene er likevel påfallende.
Only a portion of the bridge is visible, but the visual conflict with the power line is obvious.
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Uheldig plassering av en mast.
An unfortunate tower placement.
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Også uheldig plassering av en mast.
Another unfortunate tower placement.

Vanlig mast av trestolper med travers av stål.
An ordinary tower of wooden poles with a cross·arm of steel.

Mast som på side 92, men traversen er av tre.
The cross-arm is made of wood. See page 92.

Her er brukt høye master for å redusere behovet for rydding i traseen. De varmforsinkete ståltraversene markerer mastene
spesielt godt.
High towers have been used here to reduce
the need for unnecessary clearing in the
power line raute. The heat galvanized steel
cross-arms make the towers especially no-

ticeable.

Master av kreosotimpregnerte stolper går
fint inn i landskapet. De forsinkete ståltraversene markerer ledningen i unødig stor
grad.
Towers of poles impregnated with creosote
lit into the landscape quite well. The galvanized steel cross-arms draw needless attention to them.

Kanskje en annen konstruksjon ville vært bedre?

Perhaps another type of construction would have been better?

En høyst diskutabel kryssavstivning.
A highly debatable X-member.

En enkel og god mast bygget av 4 stolper og en tretravers.
A simple, well-made tower, constructed with 4 potes and a wooden cross-arm _

Komplisert mast bygget av stolper, kanskje en annen løsning ville vært bedre?
A complicated tower built of poles. Perhaps another solution would have been better?

Enkel og god mast av limtre i tradisjonell form .
A simple, well-made laminated tower in the traditional form .

Også en god limtremast. Menneskene ved
foten av den viser at slike master kan ha
anselige dimensjoner.
Another fine laminated tower. The people at
the foot of the tower give an indication of lts
massive dimensions.

Særlig solid mast av limtre. Kanskje vi kan
håpe på en mere overbevisende utførelse
etterhvert som en blir mer fortrolig med de
mulighetene og begrensningene materialet
har?
An especially sturdy tower of laminated wood. Perhaps we can hope for a more acceptable design when we become more familiar with the possibilities and the limitations
of this material?

Også en enkel og god mast av limtre i tradisjonell form med 4 ben.
Another simple, well-made tower of laminated wood in the traditional design with 4 legs.

Mast av varmforsinket stål. På en del
av masten er det brukt heltettet stål. Det gir
mørk overflate Ofr. s. 105).
A tower of heat-galvanized steel. lmpervious steel is used for part of the tower. This
gives it a dark surface (sea p. 105).
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Nærbilde av det mørke partiet på masten
vist på side 104.
A close-up of the dark area of the tower
shown on page 104.

Betongmaster med traverser av stål.
Concrete towers with cross-arms of steel.

Uheldig blanding av materialer brukt ved ombygging av en ledning.

An unfortunate combination of materials was used to rebuild the power line.

Mastene er bygget om med et noe diskutabelt resultat.
The towers have been rebuilt, bul the result is not altogether satisfactory.

Også en diskutabel formgivning .
Another less-than-satisfactory design .
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Motsetninger virker ikke alltid tiltrekkende på hverandre.
Qpposites do not always attract.

Dvergen.

The dwar1.

En gammel og en ny kreosolimpregnert stolpe. Væ ; og vind tar også på kreosoten .
Creosote impregnated poles - ane old and ane new. Wind and weather affect creosote.

Masten er lys og derfor særlig iøynefallende.
These towers are light-colored and are therefore especially noticeable.

Mastene er malt grønne. De kunne med fordel vært mørkere.

The towers are painted green. They should
have been darker.

Varselmerket mast.

A we ll-marked tower.

Omfattende merkete master.
Very well-marked towers.

Varselmerkete master for 2 fjordspenn .
Well-marked power lines which span the
fiord twice.

Nær flyplass er det av lett forståelig grunner
særlig viktig å merke kraftledningene.
For obvious reasons , it is especially import·
ant that transmisslon lines close to airports
are well-marked.

Vanlig markør for merking av kraftliner.

A commonly used type of marker for
transmission lines.

Markører på kraftliner i fjordspenn .
The markers on power lines spanning ac·
rossa fiord .

De orange markørene er godt synlige mot

de grønne fargene ellers i landskapet.
The orange markers are highly visible
against the green background colors and
against the rest of the landscape.

Lyset gjør kraftledningen særlig dominerende i dette dalføret.
The light makes the power line especially
dominant in !his valley.

Et tilfeldig solstreif henter frem kraftledning en i bakgrunnen.
A ray of sunshine draws attention to the power lines in the background.

En kraftledning under bygging.

124

A power transmission line under construction.

Bygging av kraftledninger omfatter mange uttordrende arbeidsoppgaver.

Constructing a power transmission line involves many complicated procedures.
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Nedising av ledninger kan være vakkert -

men også i høyeste grad en fare for driftssikkerheten (jfr. s. 127).
An iced·down power line can be beautiful,

but it may endanger proper operation (see
p. 127).

Her har is og sne brutt med en mast (jfr. s.
126).
lee and snow have broken this tower down

(see p. 126).
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Store og vanskelige transporter er et ve-

sentlig trekk ved bygging av kraftledninger.
Large-scala and difficult transport of materials is common in power line construction.

Helikopter tas stadig mer i bruk ved bygging
av kraftledninger - det gjelder også ved
montering av master.
Helicopters are used more and more otten
when constructing power line support sys-

tems - especially for installing the towers.

Terrengskader må en regne med ved bygging av ledninger. Men særlig i høyfjellet og også ellers der terrenget er særlig
sårbart, er det viktig at de begrenses mest mulig.

130

A certain degree of damage to terrain is impossible to avoid when building power lines, so special care must be taken in
the high mountain districts and other places where the terrain is especially vulnerable.

Terrengskader reparert på en tilfredsstillende måte.
Damage to terrain can be satisfactorily repaired .
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Bilde tatt om morgenen 2. påskedag 1981 utenfor Statskraftverkenes mannskapsforlegning ved Tunga mellom Haugastøl og Finse. Reinflokken
hadde overnattet liggende under ledningen som var under spenning. Dyrene reiste seg da fotografen kom ut.

132

This picture was laken on the morning of Easter Monday, 1981 , outside of the State Power System 's crew quarters at Tunga, between Haugstøl
and Finse. The ftock of reindeer had spent the night under the high voltage power lines. The animals stood up when the photographer came out.

Rein og sau beiter på tilsådd steintipp under en kraftledning.
Aeindeer and sheep graze under power lines on a rock tip which was sown with grass.
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Hode av en lirype som møtte sin skjebne
ved kollisjon med en kraftline.
The head of a willow grouse that met its
destiny in a collision with a power line.

Mange svaner omkommer ved kollisjon med kraftledninger. Dette er en sangsvane.
Many swans are killed in collisions with power lines. This is a whooper swan.

Svaler raster på linene under sin høstlige ferd mot syd.

136

Swallows rasting on the lines during an annual journey south.
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Skjærer har funnet plass for rede i fagverket på et koblingsanlegg.
Magpies have found room for a nest in the framework of a switchgear.

137

Orrhane spiller på en kraftmast.

A blackcock doing his mating dance on a power tine tower.

s. 115
Reparerte skader etter kraftige angrep av hakkespetter på kraftmast.

Damage repairs after an attack of woodpeckers on the power line tower.

Der vekstforholdene er gode vokser kraftgatene fort til med tett kratt. Det kan være en stor fordel for viltet, men det kan
også være uheldig for friluftslivet.

140

Where growing conditions are good, danse brush and thickets quickly gain footholds in the power line routes . This can be
advantageous for wildlife, but ~ can be bothersome for outdoor enthusiasts.

Kraftgatene kan være fordelaktige for friluftslivet.

The power line routes can also be advantageous for outdoor enthusiasts.
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Dyrking av juletrær i •kraftgate •. Det finnes store uutnyttede muligheter for slik produksjon.

142

Growing Chnstmas trees in the power line rautes . There is a tremendous unexploited potential for this kind of production.

Furu og løvtrær i «kraftgaten» er kappet i egnet beitehøyde. Det kan gi verdifulle fortilskudd for viltet.
Pine and deciduous trees in the power line routes are trimmed to suitable grazing height. This can provide a valuable nutritional supplement for w ildlife.
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Sportskapellet og transformatormasten kommer dårlig overens. Opplegget for elektrisitetsforsyningen burde vært løst på en
bedre måte.

144

The foresi chapel and the transformer tower are not complementary to one another. There ought to have been a better way
to solve the problem of power transmission here.
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Fortid - nåtid - fremtid
Av Rolf Ragnar Johnsen

Det begynte i New York 4.9.1882. Da ble Pearl Street Station satt i drift. Verdens første elektrisitetsverk.
Det forsynte det nærmeste området med elektrisk
kraft til belysning. Distribusjonen foregikk direkte fra
en dynamo med likestrøm 120 volt, senere 240 volt.
Anlegget betegnes gjerne som blokkanlegg, idet det
forsynte en blokk, et kvartal. Det var begrensning i
overføringsevnen og ulemper ved krysning av gatene som begrenset leveringsomfanget den første
tiden.
Et par sitater fra samme tidsrom tas med her for å
illustrere fremsynthet, men også tvil og usikkerhet
som hersket på den tid.
Charles W. Siemens sier i en tale i 1877:
"Tiden vil kanskje gi oss effektive midler til overføring av kraft over store avstander, men jeg kan ikke
holde meg tilbake fra å peke på en metode som etter
min mening bør kunne overveies, nemlig den elektriske ledning. Tenk Dem at vannkraft blir tatt i bruk
for å drive en dynamoelektrisk maskin. Resultatet vil
bli en meget kraftig elektrisk strøm, som føres til et
fjerntliggende sted gjennom en metallisk leder og
der sette elektromagnetiske maskiner i bevegelse
og tenne kullspisser. En kobberleder av 3 tommers
diameter ville være i stand til å overføre 1000 hk
over en avstand av ca. 50 km».

Fra det norske polytekniske Tidsskrift i 1880:
«Om elektrisk transmission og dens anvendelse.
Ved de nuværende maskiner gaar i gjennemsnitt ca.
halvparten av den kraft som skal overføres, tabt,
dels ved motstand i maskinen og ledningene, dels
derved, at den omsættes i varme. En annen stor
hindring for inførelsen at den elektriske kraftførelse
var hittil ledningene, som maatte gjøres af kobber. I
nyere tid er der imidlertid konstruert dynamoelektriske maskiner, som fordrer et meget mindre ledningstværsnitt, saa at allerede 5 mm jerntråd er tilstrekkelig på 2000-3000 m afstand . Ved afstande
paa 5000-6000 m er imidlertid endnu kobbertraad
fordelagtigere . Paa denne afstand lader seg bekvemt overføre indtil 8 hestes kraft elektrisk transmission. Paa industriudstillingen i Berlin i 1880 drives en vævstol og en elektrisk jernbane paa denne
maade ».
Så tilslutt fra en lærebok fra 1882 av professor G. R.
Dahlander:
«Emellertid år det icke något tvifel att man skulle
kunne forflytta några hestekrafter några mil , men
visserligen til en kostnad, som skulle i de fleste fall
gøra førdelen tvilfelaktig ».
Hva vil så fremtiden bringe? Jeg mener at vi i vårt
daglige arbeid trygt kan konsentrere oss om kraftledninger i prinsippet løst som idag , nemlig en bæ-
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rende mastekonstruksjon , en isolerende del og en
strømførende del. Selvom for eksempel trådløs overføring ved mikrobølger og overføring ved hjelp av superledende kabler er kjent og prøvet i mindre skala,
vil det vel gå mange år før disse metoder kan tas i
praktisk bruk.
Idag kan vi nok falle for fristelsen til å dra litt på smilebåndet av de 100 år gamle sitatene. Men det vil
neppe gå ytterligere 100 år før folk kan finne tilsvarende grunn til å undre seg over at vi , så sent som
i 80-årene, brukte metalliske ledere båret opp
av master på fundamenter til å overføre elektrisk
energi.

Forskrifter for elektriske anlegg
Av Johan K. Warloe

Forskrifter for elektriske anlegg bestemmer hvordan
anleggene skal utføres, vedlikeholdes og drives. De
skal være fagmessig utført og ikke virke unødig
skjemmende på omgivelsene. Eiere plikter å sørge
for at forsvarlig vedlikehold og ettersyn av anlegget
utføres av fagfolk.
Elektrisitetstilsynet utfører det offentliges kontroll
med at bestemmelsene i forskriftene blir fulgt. Det
kan påby at anlegg stanses og settes i forsvarlig
stand eller fjernes dersom det medfører fare for
menneskeliv eller skade på eiendom .
For luftledninger stiller forskriftene krav til ledningsmastenes og ledningenes styrke. Mastene kan være
laget av impregnert tre, stål , aluminium eller av armert betong . I det senere er glassfiberarmert plast
kommet til som materiale for deler av master. Barduner av varmforsinket ståltau kan inngå som en konstruksjonsdel. Det stilles forskjellige krav til mastene
alt etter den funksjon de har som bæremast, forankringsmast eller endemast. Dimensjonene bestemmes av hvor tung ledningen er og strekket den er utsatt for p.g.a. vind og ekstralast (is/snø). På grunnlag av maksimale driftspenninger for ledningene
angir forskriftene og normer for isolasjon av luftledninger, den minste avstanden det kan være mellom
ledningene og bakken. Det tas hensyn til at ledning-
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ene kan svinge ut p.g.a. vind, og at is og snø kan
tynge ledningene ned. De skal også ha betryggende
avstand fra trær og busker. Høyder og avstander er
angitt i tabeller og illustrert ved figur.
I vanlig moderat beferdet området, d.v.s. utenom veger, jernbaner, krysninger, bygninger, er minstekrav
til faseleders høyde over jord som angitt i denne
tabellen:

Høyeste spenning
for komponent (kV)
Minstehøyde

12- 72,5
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300

420

6,00

6,70

8,30

3,30

Forskriftene angir også hvor nær ledninger kan føres
til andre ledninger, bygninger osv., ved nærføring eller krysninger. Det angis videre hvilke krav som stilles og hvilke forholdsregler som må tas ved krysning
eller nærføring av offentlig vei, jernbane, sterkt
beferdede plasser osv.

Konsesjon for bygging og drift av elektriske
anlegg
Av Johan K. Warloe

For å bygge og drive elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft, kreves konsesjon i medhold av elektrisitetsloven .
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen forelegger
søknad fra den som skal bygge anlegget for vedkommende kommunestyre, fylkeskommunen og berørte faginstanser og interesseorganisasjoner (høring) . NVE 's egne faginstanser vurderer samtidig
søknaden. Med grunneiere og rettighetshavere må
det enten være inngått frivillig avtale, eller det må gis
tillatelse til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter
for anleggene samtidig som konsesjon gis.
Ved høring kan det komme forslag om andre anleggssteder eller traseer. Disse forslag blir vurdert
nøye og NVE kan eventuelt be om at det blir foretatt
justeringer eller lagt fram søknad om alternativer.
Slik søknad må sendes ut til ny høring hvis endringene er betydelige.
Energidirektoratet kontrollerer om de anlegg det er
søkt om er den riktige utvidelse av elektrisitetssystemet sett fra et felles , nasjonalt synspunkt.
På grunnlag av de innkomne uttalelser foretas en
helhetsvurdering etter grunnreglene i elektrisitetslovens § 3. Det skal tas hensyn til distriktets behov for
elektrisk kraft og om anlegget vil føre til en rasjonell
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elektrisitetsforsyning. Ved vurdering av trase eller
anleggssted, skal tas hensyn til allmenheten og private interesser som blir skadelidende. Det blir lagt
vekt på at anlegget får best mulig landskapsarkitektonisk utforming og tilpassing til omgivelsene.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen gir deretter
konsesjon for anlegget. For noen anlegg, bl.a. varmekraftverk, er det bestemt at konsesjonen skal
fremmes av Olje- og energidepartementet. NVE gir
da tilråding til departementet.
Planlegging og behandling av søknader om bygging
av kraftledninger og andre elektriske anlegg er en
meget omfattende og tidkrevende prosess, som vil
føre for langt å gå nærmere inn på her. De er enkelt
og oversiktlig beskrevet i en egen publikasjon fra
Energidirektoratet i NVE. Den bærer tittelen: Konsesjonsbehandling, elektriske anlegg og kraft/eie.
Publikasjonen er avbildet på omslagets bakside.
Interesserte kan få tilsendt publikasjonen ved å
henvende seg til Informasjonskontoret eller Energidirektoratet i NVE.

Områdekonsesjon
Av Trond Ljøgodt

De fleste elektrisitetsverk som forestår alminnelig
forsyning, er etter søknåd tildelt områdekonsesjon.
Med områdekonsesjon gis konsesjonæren tillatelse
til å bygge og drive fordelingsanlegg til en angitt
spenningsgrense (i alminnelighet 22 kV nominell
spenning) uten konsesjonsbehandling av de enkelte
anleggsdeler.
For anlegg som bygges i medhold av områdekonsesjon, plikter konsesjonæren å overholde såvel
«Standardvilkår for konsesjoner» som de spesielle
vilkårene for områdekonsesjoner.
I standardvilkårene pkt. 3 angis konsesjonærens
plikter med hensyn til landskapsmessige forhold:
- Konsesjonæren plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan
skje uten urimelige ulemper og utgifter, å sørge
for at hoved- såvel som hjelpeanlegg blir til minst
mulig skade for dyre- og plantelivet og får en best
mulig landskapsarkitektonisk utforming og tilpassing til omgivelsene.
- Konsesjonæren plikter videre å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdet. Oppryddingen
må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg er satt i drift.
- Overholdelsen av dette punkt kan etter NVE's
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bestemmelse undergis offentlig tilsyn. Utgiftene i
denne forbindelse betales av konsesjonæren.
For områdekonsesjoner gitt etter 1. november 1975,
er det fastsatt nye spesielle vilkår som stiller
strengere krav til konsesjonæren enn tidligere. Vi lkårenes pkt. 28 har følgende ordlyd:
Kommunale myndigheter, grunneiere og andre
berørte, skal være forelagt planene og gitt anledning til å uttale seg . Ved vesentlige innvendinger mot anlegget, skal saken forelegges Norges
vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) til avgjørelse. NVE kan i enkelte tilfelle nedlegge forbud mot
bygging av et anlegg.

Innpassing av nye kraftledninger i hovednettet
Av Jon Tveit

Hovednettet er det overordnede overføringssystem
som binder landets produksjons- og forbrukssystem
sammen. En ny kraftledning i dette system skal tjene
to hovedmål:
- Den skal være et ledd i å transportere kraft fra
produksjonskildene fram til forbrukerområdene.
- Den skal forbedre mulighetene for en optimal
utnyttelse av produksjonssystemet.
En vanlig forestilling er at det kun er nødvendig å
bygge en ny kraftledning i samband med utbyggingen ·av en ny kraftstasjon for å overføre kraften fra

denne fram til et forbrukssenter. Dette holder ikke
stikk. Etterspørselen etter kraft øker over tid relativt
jevnt over hele landet, mens kraftstasjonene , som
skal dekke den, bygges ofte i store , konsentrerte enheter. Kraften som produseres skal med andre ord
fordeles over store områder, og det er blant annet
dette som er hovednettets oppgave. For planlegging
av utvidelse av hovednettet er derfor følgende nødvendig :
'
- Prognoser for etterspørselsutviklingen (energi og
effekt) fordelt på distriktet.
- Planer for utbygging av produksjonssystemet.
På dette grunnlag gjennomregnes det komplekse
hovednett for fremtidige stadier for å finne ut om ledninger eller komponenter i systemet er i ferd med å
bli overbelastet. For dette disponerer vi meget effektive EDB-systemer. Karakteristisk er det at det
ikke er et klart, veldefinert tidspunkt eller laststadium
hvor en komponent er overbelastet. Dette skyldes at
det er summen av en rekke forskjellige faktorer som
er bestemmende.
Prinsippielt gjelder det å fastsette når den samfunnsøkonomiske nytte ved en videre utbygging
overstiger de samfunnsøkonomiske kostnader. Dette høres enkelt ut, men når kostnadene og nytteverdiene skal kvantifiseres er dette komplisert. Stikkordene nedenfor, som indikerer de viktigste faktorer, skulle gi en pekepinn på det:
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-

Kapitalkostnader.
Drifts- og vedlikeholdskostnader.
Overføringstap.
Kostnader og tap ved svikt i leveranse til forbrukere (driftsforstyrrelser) .
- Optimal utnyttelse av produksjonssystemet.
- Miljøkostnader.
Alle disse faktorene er dynamiske i tid, hvilket vil si
at det skal tas hensyn til utviklingen av disse faktorene over den nye komponentens levetid.
Kort sagt skal det ved innpassing av en ny ledning i
hovedsystemet fastsettes:
- OM det er økonomisk med forsterkninger.
- HVOR er det nødvendig med forsterkninger.
- NÅR skal eller må forsterkningene foretas.
- HVORDAN skal den nye ledningen dimensjoneres.
Av det som er skrevet foran skulle det gå fram at
planleggingen og utbyggingen av hovednettet er en
kontinuerlig prosess. Ca. 10-15% av kostnadene
ved å levere en kWh til forbrukerne innen alminnelig
forsyning ligger i hovednettet. Ved for svakt hovednett kan det imidlertid oppstå store tap i utnyttelsen
av produksjonssystemet, og forbrukerne kan bli utsatt for store kostnader og ulemper ved driftsforstyrrelser. A underdimensjonere hovednettet kan derfor
være meget kostbart.
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Kraftnett og samkjøring
Av Rolf Wiedswang

Nesten all virksomhet i et moderne samfunn er avhengig av elektrisk kraft. Dette forutsetter en driftsikker kraftforsyning helt frem til de mange steder elektrisk kraft ønskes benyttet. Mellom kraftverkene og
forbruksstedene er det et elektrisk nett bestående av
kraftledninger for ulike spenninger, koplingsanlegg,
transformatorer og og kabler.
Om kraftnettet sammenlignes med veinettet, så tilsvarer de store samkjøringslinjer, motorveier og riksveier. Koplings- og transformatorstasjoner tilsvarer
veikryss, mens ledninger for midlere og lavere spenninger tilsvarer veier fra fylkesveier ned til småveier i
et boligområde.
En ledning med dobbelt så høy spenning kan som
regel overføre fire ganger så meget kraft. Der overføringsbehovet er stort, benyttes derfor kraftledninger med høy spenning, 420.000 eller 300.000
Volt. Samkjøringsnettet består av slike ledninger. De
forbinder steder der det enten er stor kraftproduksjon, stort forbruk, eller begge deler. Dette samkjøringsnett overfører kraft fra områder med større
kraftproduksjon enn forbruk til områder der forbruket
er størst. I Norge overføres det normalt kraft fra Vestlandet til Østlandet, og fra Nordland til Trøndelag og
Finnmark.
Kraft leveres inn på eller tas ut fra samkjøringsnettet

i store koplings- og transformatorstasjoner. I hvert
fylke er det noen få av disse stasjoner. For overføring fra disse stasjoner til mindre forbrukssentra, og
for overføring fra lokale kraftverk, er det høyspentnett for lavere spenninger, 132.000 og 66 .000 Volt.
Transformatorer tilkoplet sistnevnte nett forsyne r de
lokale 20.000 eller 10.000 Volts høyspente fordelingsnett. De fleste abonnenter er tilkoplet et 230 V
lavspentnett som mates fra fordelingstransformatorer tilkoplet det høyspente fordelingsnett.
En stabil og sikker kraftforsyning krever altså et omfattende nett. Ved at nettet drives som et stort sammenkoplet samkjøringsnett, oppnås både øket sikkerhte og en bedre utnyttelse av kraftverkene. Kraftverkene og ledningene danner gjensidig reserve for
hverandre. Et stort nett tåler uten ulemper for forbrukerne feil som i mindre nett ville medføre strømbrudd . Samkjøringsnettet i Norge, Danmark og Finland. Ved en større feil i et av landene, f.eks. utfall av
et stort kraftverk, vil kraftverk i alle landene momentant dekke hver sin del av det kraftunderskudd som
oppstår. Deretter regulerer de enkelte kraftverk etter
avtale sin belastning , slik at kraftutvekslingen over
grensene igjen blir som avtalt.
Samkjøringsnettet muliggjør en bedre utnyttelse av
kraftverkene. Når nedbøren fordeler seg anderledes
enn vanlig mellom landsdelene, produseres mer
vannkraft i de områder som har gode tilsig. Kraftverk
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med dårlige tilsig og kraftverk med gode magasineringsmuligheter reduserer sin kraftproduksjon tilsvarende, slik at vann spares. Kraftmengden som
overføres i samkjøringsnettet varierer derfor i størrelse, og mange steder også i retning.
I år med gode tilsig (mye nedbør) overføres en del
kraft til våre naboland hvor det dermed spares brensel i varmekraftverk. Dette er i stor utstrekning kraft
som ellers ville gått til spille ved tapping av vann
forbi kraftverkene. Ved tilsigssvikt dekkes en del av
forbruket i Norge gjennom import av kraft produsert i
utenlandske varmekraftverk.
Hvert enkelt ledd i kraftnettet har sin viktige og bestemte oppgave i landets kraftforsyning. Systemet
dimensjoneres såvidt mulig, slik at feil på en enkelt
ledning ikke fører til strømbrudd for abonnentene.
Derfor tåler kraftnettet liksom veinettet at enkelte
ledninger forsinkes eller må erstattes av andre. Men
det går i så fall som regel mest ut over abonnentene,
som får en mindre sikker kraftforsyning.
Viktige deler av kraftnettet drives i dag fullastet i
lange perioder. Dette begrenser mulighetene for en
effektiv samkjøring mellom kraftverkene, og øker tapene. Samtidig er sikkerheten mot nettsammenbrudd mange steder lavere enn ønskelig og økonomisk forsvarlig.

Elektriske felt fra kraftledninger - er de farlige?
Av Magne Waskaas

En kraftledning som er i dritt, vil alltid omgi seg med
et elektrisk felt. Den elektriske feltstyrken er avhengig av avstanden mellom de strømførende lederne og bakken, dvs. av mastehøyde og nedheng
samt ujevnheter i terrenget.
Høye partier i terrenget gir lokalt et sterkere felt,
mens daler lokalt gir et svakere felt enn et plant terreng. Bygninger, trær og busker virker på samme
måte som ujevnheter i terrenget. I toppen av f.eks.
et tre vil feltet være høyt, mens det vil være svært
lavt på bakken nær trestammen.
Når vi befinner oss under, eller i nærheten av en slik
ledning, vil vi bli omsluttet av dette feltet. Spørsmålet
er om dette elektriske feltet vil kunne påvirke oss på
noen måte og i tilfelle om det vil være farlig for oss.
Ved Statens Institutt for Strålehygiene er det utført et
litteraturstudium nettopp om hva slags biologiske
virkninger elektriske felt fra kraftledninger kan ha, og
på det grunnlaget foretatt en vurdering av mulige
helsefarer fra slike felt.
Litteraturutvalget i undersøkelsen omfatter vitenskapelige rapporter og artikler fra Øst og VestEuropa samt Sovjet-Unionen og USA.
De biologiske virkningene av elektro-magnetiske felt
er studert ved forsøk på cellenivå, ved dyreeksperi-
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menter og ved epidemiologiske helseundersøkelser
av arbeidere i høyspenninsfordelingsanlegg.
Resultatene av undersøkelsen viser at det hittil ikke
har vært mulig å påvise noen helseskadelige virkninger av de elektriske feltene publikum kan utsettes
for under de kraftledninger vi har her i landet, eller
av de feltene som arbeiderne i høyspenningsanlegg
utsettes for, selv om spenningene går opp til 420 kV
(420.000 Volt) .
Man har heller ikke kunnet påvise noen som helst
sammenheng mellom disse feltene og risiko for
kreft. Enkelte mennesker kan oppfatte elektriske felt
som prikking eller stikking i huden. Følsomhetsgrensen er svært individuell. Noen oppfatter feltet allerede under 132 kV ledninger, mens andre ikke
merker noe i det hele tatt, selv ved meget høye
spenninger.
Når det gjelder pacemakere har man nå konstruert
noen typer som er spesielt ufølsomme for 50 og 60
Hz elektromagnetiske felter. Slike blir gjerne implantert hos pasienter (i alle fall i USA) som ofte omgås
elektromagnetiske felt fra kraftledninger.
Imidlertid antyder nyere forskning at arbeidere i
høyspenningsanlegg kan utsettes for elektriske
utladninger (eller «støt») som kan gi biologiske virkninger. Utladningene oppstår enten når en person
med direkte kontakt til jord, berører en oppladet, isolert gjenstand, eller når en oppladet person som er

isolert fra jord , berører en jordet gjenstand. Det er
ennå for tidlig å si noe sikkert om mulige helseskadelige virkninger av disse utladningene, men det pågår en betydelig forskning på dette området i verden
i dag og den følges med argus-øyne.
Referanser:
1) Waskaas, M.: Biologiske virkninger av elektriske magnetiske felt fra kraftledninger - med
vurdering av mulig helsefare. Et litteraturstudium. Østerås, 1981. Utgitt av Statens Institutt for
Strålehygiene. (SIS-rapport 1981 :6)
2) Waskaas, M.: Elektriske felt i høyspenningsanlegg . En kartlegging av elektriske felt under
kraftledninger, i fordelingsanlegg og i kraftstasjoner. Østerås, 1982. Utgitt av Statens Institutt
for Strålehygiene. (SIS-rapport 1982:5) .
3) Waskaas , M.: Biologiske virkninger av magnetfelt. En litteraturstudie. Østerås, 1982. Utgitt av
Statens Institutt for Strålehygiene. (SIS-rapport
1982:7).
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Transport. Tekniske og økonomiske muligheter
og begrensninger
Av Sverre Oftedal

Som ved all annen næringsvirksomhet foregår det
innen kraftledningsbyggingen en kontinuerlig teknologisk utvikling, i takt med, og under påvirkning av,
stadig skiftende forutsetninger. Vi har fått en utvikling i retning av større og tyngre ledninger i topografisk og klimatisk vanskelige traseer. Dette krever
tyngre anleggsutstyr og endrede metoder. Samtidig
skjer det en jevn forskyvning av kostnadsforholdet
manntime-/maskinkostnad, som i seg selv krever en
omlegging av arbeidsmetodene, fra manuell til høgmekanisert innsats.
Materialtransporter, og mannskapenes reisetid til og
fra arbeidsstedet representerer et vesentlig kostnadselement ved kraftledningsbygging. Disse kostnadene kan reduseres sterkt ved at :
- ledningstrasene legges så nær eksisterende kommunikasjonssystem som mulig,
- det bygges anleggsveier (tilsvarende skogsbilvei
klasse Ill).
- det settes inn helikopter i transporttjenesten.
Ledningstraseene er et resultat av en aweining av
mange hensyn, bl.a.:
- klimatiske forhold,
- miljømessige forhold,
- arealbruksmessige forhold,

- driftssikkerhetsmessige forhold,
- byggekostnader.
Bare i sjeldnere tilfeller vil de rent anleggsmessige
og snevert økonomiske hensyn være avgjørende for
valg av traseen.
I en tid med økende lønnskostnader og økende samfunnsmessig motstand mot midlertidige og varige
naturinngrep, har helikopteret fått økende interesse
og betydning for kraftledningsbyggingen. Særlig er
dette hjelpemidlet interessant i vanskelig terreng, og
vanskelig tilgjengelige høgfjellsområder. Helikopteret vil generelt korte inn byggetiden, hvilket har stor
betydning for rentebelastningen på anleggsregnskapene.
Det er i den senere tid utviklet interessante metoder
som gjør det mulig å benytte helikopteret som arbeidsredskap, som «flygende kran», ved fundamentering, maste- og linemontering.
Store kraftledningsprosjekt krever tungt utstyr, og
har kollivekter på opptil 10-12 tonn. Det betyr at vi
hittil har hatt, og i overskuelig fremtid vil få, behov for
bilvegadkomst inn i ledningstraseen på enkelte
punkter.
Valg av transport- og arbeidsmetode må baseres på
følgende karakteristiske trekk ved de forskjellige
hjelpemidler:
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Helikopter:
+ Rask transport.
+ Høg kapasitet innenfor helikopterets laste-evne.
+ Høg beredskap ved eventuelle arbeidsulykker.
+ Ubetydelige miljømessige ulemper.
+ Muliggjør en rask omarbeiding av fremdriftsplaner.

Anleggsveier:
+ Gir sikker, rask og billig transport av både mannskaper og materiell.
+ Gir ofte nyttig vegutløsning i samband med
skogs- og seterdrift, naturområder etc.
+ Nasjonaløkonomisk fordelaktig, fremfor å bruke
penger til forurensende helikopterdrivstoff.

Begrenset tilgang på riktig helikoptertype til riktig
tid.
- Høg timekostnad. Misbruk kan gi store tilleggskostnader.
- Noe væravhengig. Tåke og snøvær største hindring.
- Lasteevnen begrenset til ca. 2500 kg pr. enhet.

-

-

Terrengtransport
+ Lite vær- og føreavhengig.
+ Sikker transportmåte.
+ Billig transportmåte innenfor rimelige avstander.

-

Stor terrengslitasje.
Begrenset fremkomstmulighet.
Stor maskinslitasje.
Avhengig av grunneieres og myndigheters tillatelse.
Sen og ubekvem transport av mannskaper.

-

Begrenset finansieringsgrunnlag.
Tidkrevende prosedyre for å få nødvendige tillatelser, og relativt lang byggetid.
Varige naturinngrep.
Begrenset nytte i høgfjellsområder i snøbrøytingsperioder.
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Mastekonstruksjoner
Av Kåre Schjetne

Master for kraftledninger finnes i en mengde konstruktive utforminger og bygges av forskjellige materialer. Vesentlige årsaker til dette mangfold er
endringer i teknikk og arbeidsmetoder, variasjoner i
spenningsnivå og antall kurser, forskjellige klimatiske laster og ulike oppfatninger om stygt og pent.
Standardisering i hovednettet
Statskraftverkene, som er ansvarlig for størstedelen
av landets hovedforsyningsnett, har i ganske betydelig grad søkt å standardisere sine tekniske løsninger. De innvendige bardunerte master er lette å
dra kjensel på over hele landet. Denne standardiseringen har hatt åpenbare fordeler. Det har foregått
en kontinuerlig produksjon med kort leveringstid.
Bufferlagere med standard stålprofiler har redusert
tiden mellom spesifikasjon og produksjonsstart.
Standardiseringen har gitt anleggsmessige frihetsgrader, idet mankostål har kunnet lånes fra andre
ledninger under produksjon. Mastehavarier på grunn
av vind- og islaster har raskere kunnet utbedres ved
å bruke master klare for forsendelse til nye ledninger. Videre har standard mastetyper vist seg lettere å
få akseptert enn nye mastetyper. Vanetenkning gjør
seg gjeldende også her. Men hva med alternativene?

Bardunerte master
Bardunerte master brukes i stort omfang i våre naboland. Bruken av høyfaste ståltau som konstruksjonselement gjør mastene lettere og billigere enn
selvbærende master. Hvorfor brukes de så ikke i
større grad i Norge? Innvendingene har dels gått på
det større grunnareal som blir berørt mellom de utspredte bardunfundamentene, dels mot bruk av barduner i områder med store snø- og islaster og dels
rene utseendemessige betraktninger. Statskraftverkene har i de senere år drevet utvikling av en bardunert mastetype som både teknisk og økonomisk er
et aktuelt alternativ til de tradisjonelle mastetyper.
Den bardunerte mastetypen vil bli søkt brukt på nye
dninger hvor forholdene ligger tilrette.

Rørmaster
Et mastealternativ spesielt nyttet i USA, er rørmaster. I stedet for fagverk brukes en mangekantet konisk rørkonstruksjon, oftest sammensveiset av to
bukkede stålplater. Mastetypen er tatt i bruk spesielt
i tettbygde strøk hvor det er store restriksjoner på utseende av bygningsteknisk inngrep, ofte kombinert
med hensynet til redusert arealbruk. De slanke søylene krever liten plass i terrenget og har en smekrere og mer kompakt profil. Mastetypen har ikke kunnet konkurrere kostnadsmessig med fagverksmas-
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ter. Avhengig av belastnings- og terrengforhold har
merkostnadene for ledninger i USA variert fra
10-70% .
Tremaster
Bruk av trestolper som konstruksjonsmaterialer har
vært begrenset til 132 kV og lavere spenninger. Men
ved store laster og økende linetverrsnitt har det også
for disse spenninger vært nødvendig å nytte stål. Tilgjengeligheten på lange, grove stolpedimensjoner
har også vært avtagende. Trykkimpregnerte laminerte master er i dag et aktuelt alternativ i overgangssonen fra der naturstolper er tilstrekkelig og
klart billigst og til der stålmaster er helt nødvendig.
Begrunnelsen for bruk av denne mastetypen er dels
praktisk/økonomisk, dels at en trekonstruksjon kan
gi en bedre miljømessig tilpassing . Erfaringene med
laminerte trekonstruksjoner er foreløpig begrenset.
Statskraftverkene bygger nå sin første 132 kV-ledning med laminerte rørstolper på skogsstrekningen
mellom Kvænangen og Alta. På fjellpartiet nyttes
stålmaster.
Alternative konstruksjonsmaterialer
I tillegg til trykkimpregnerte trematerialer og varmforzinket stål, har legert aluminium og rust-tregt stål
sporadisk vært anvendt. aluminium synes idag ikke
å kunne konkurrere med stål. Det må i så fall være

eksepsjonelt store besparelser i transport og montasje på grunn av redusert vekt. Levert fra fabrikk faller aluminiummaster vesentlig dyrere. Det rust-trege
stålet blir ikke galvaniset, men får etter en tids eksponering et brunt oksydsjikt som beskytter mot videre korrosjon. Ståltypen har vært introdusert i bygningsindustrien og for master på grunn av den spesielle overflatestrukturen og farger. Hovedinnvendinger mot å bruke dette stålet har vært begrenset
profilutvalg og lengre leveringstid, montørinnvendinger mot å arbeide med «rustent» materiale og
nødvendige beskyttelsestiltak mot rustavrenning på
isolatorer.
Ved valg av stålkvalitet for varmforzinkede master
legges det idag vekt på å nytte stål som får en matt
zinkoverflate som i liten grad reflekterer sollyset.
Fargestofftilsetting i zinkbadet synes ikke aktuelt.
Betongmaster har i dag liten anvendelse på grunn
av høye kostnader. Et materiale som er på vei inn er
kunststoffisolatorer. I enkelte tilfeller kombinerer de
oppgaven som isolator og som del av den bærende
konstruksjonen.
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Varmforsinket stål
Av Knut Svendheim

Det finnes en rekke metoder for matting og farging
av sinkoverflater. Det vil føre for langt å komme nærmere inn på det her. Ut fra dagens forhold kan det i
denne sammenhengen ikke være tale om annet enn
valg av stålkvaliteter og maling.
Hittil har en som regel i noen grad brukt utettet, men
helst halvtettet stål (St. 37-2). På dette stålet får
sinkbelegget en lys grå og blank overflate. Det kan
bli mørkere partier der jernsinken har grodd helt ut til
overflaten. Når slike overflater blir utsatt for vær og
vind, vil de i varierende grad bli mørkere og mattere
over det hele. Miljøet er avgjørende for graden og
hastigheten. I industrimiljø går utviklingen fortere og
lengre enn i f.eks. høyfjellsluft.
Dersom en velger heltettet stål (St. 52-3) vil jernsinken praktisk talt umiddelbart gro ut til overflaten. Den
blir da jevnt over relativt mørk grå - av og til nesten
svart - og matt.
Det grå belegget - som er en jernsinklegering - er
mere motstandsdyktig mot korrosjon enn et belegg
som vesentlig består av sink. Det er også som regel
tykkere. Levetiden øker derfor vesentlig.
Hurtig oppgroing av jernsink kan gi flekkvise partier
med rustfarging i overflaten. Det er bare et overflatefenomen som ikke svekker stålet. Dessuten vil vær
og vind normalt fjerne sporene ganske raskt.

Det er hevdet at maling av varmforsinket stål kan gi
belegget en levetid på 2-2,5 ganger summen av levetiden for de to beleggene hver for seg! Men her er
også økonomi og andre praktiske forhold av vesentlig betydning.
I innlandsklima vil en varmforsinket ståloverflate vare i minst 80--100 år - trolig vesentlig lengre. I fuktig
og «normalt forurenset miljø» reduseres levetiden,
noen neppe under 50--70 år. I ekstremt forurenset
industrimiljø kan den nok bli vesentlig kortere - og
da kan det nok også svare seg å male varmforsinkede stålkonstruksjoner.
Litteratur:
Norzink NS, viing. R. Thomas: Varmforzinking stålkvalitetens innvirkning på beleggets utseende.
(1976).
Torleif Jorg, Det norske Zinkkompani NS: Varmeforzinking (Artikkel i Ingeniørnytt 7.6.74).
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Matting av stålaluminiumliner
Av Kåre Schjetne

Nyproduserte stålaluminiumliner har en blank overflate som i betydelig grad reflekterer sollys og derfor
synes godt i terrenget. Etter en tid oksyderer lineoverflaten, som derved blir matt og lite reflekterende. (Sidene xxxxxx) .
Statskraftverkene etablerte en arbeidsgruppe i 1981
for sammen med de norske lineprodusenter å utrede
hvilke tiltak som har vært satt i verk utenlands, og
hva eventuelt kan gjøres av norske fabrikanter for å
matte lineoverflatene. Vi er kjent med et fåtall tilfeller
av matting i Australia og USA. Linene har her blitt
beblåst med forskjellige blåsemedier (al-oksyd, nøtteskall) , til dels også påført lakk etter beblåsingen.
Det har i norske laboratorier vært foretatt prøving av
alternative blåsemedier (glasskuleblåsing og al-oksydblåsing) og av blåsemedienes korrosive innvirkning på linene.
Det synes mulig å finne blåsemedier som gir en tilstrekkelig overflatematting . Mattingsgraden må avveies mellom to grenser. På den ene siden kan en
for forsiktig overflatebehandling føre til at matttheten
«gnis bort» under lineutkjøring. På den annen side
vil en for sterk destruering av overflaten gi økt corona-støy fra strømbelastet line. En fare ved blåsingen
vil være at partikler blir liggende igjen mellom tråden
og linen og derved føre til gnidningskorrosjon.

I 1982 ble to prøvelengder av toppline beblåst med
al-oksyd. Den ene ble kjørt ut over blokker, den andre strukket direkte opp, begge på 420 kV Rød - Tveiten. Det har vært vanskelig å skjelne beblåst og ny,
ubehandlet line ved observasjon på stedet. Lysforhold, observasjonssted og lysets innfallsvinkel er
imidlertid av stor betydning . Etter to års eksponering
vil det foretas mer detaljert sammenlikning.
Foreløpig er det ikke funnet praktiske og rimelige
blåseutrustninger som kan installeres i produksjonslinjen. Det vil etter avsluttet prøving tas opp til vurdering om en kunstig matting noen år før den naturlige mattingen inntreffer, er verd de merkostnader og
tekniske ulemper som mattingen medfører.
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Kabelanlegg
Av Arne Berg

Høye spenninger er nødvendig for å føre store
mengder elektrisk energi over lange avstander. Teknisk/økonomisk er luftledninger da det beste alternativet. Luften er et ypperlig og gratis isolasjonsmateriale som i tillegg leger seg selv etter elektriske
gjennomslag.
Teknisk er det mulig å overføre store mengder elektrisk energi ved hjelp av jord- og sjøkabler. Men omkostningene er store.
I dagens situasjon koster luftledninger på 300 og
420 kV 1,5-2,5 mill. kroner pr. kilometer. Et tilsvarende kabelanlegg koster mellom 1O og 20 ganger
mer. Det gjør at det skal meget tungtveiende grunner til før kabel velges i stedet for luftledning.
Iblant gjør spesielle interesser, eller forholdene på
stedet, at en ikke kan krysse en fjord eller en innsjø
med luftspenn. Alternativene kan da være luftspenn
rundt - eller sjøkabel på bunnen av fjorden eller
innsjøen. I tilfellet kabel forlanger Kraftforsyningens
sivilforsvar at det legges betong-bunkere som splintbeskyttelse for det elektriske utstyret i kabelens
endeterminaler.
Av sikkerhetsmessige grunner misliker luftfartsmyndighetene luftspenn over fjorder og innsjøer.
Mens fiskeri- og sjøfartsmyndighetene i stor grad
misliker installasjoner i sjøen.

Sjøkablene må ofte beskyttes mot fiskeredskaper og
ankere på store dyp. Det er et meget vanskelig arbeid. Byggherren har store problemer med å gi riktig
spesifikasjon av bunnforholdene i traseen og entreprenørene har like store problemer med å gi en pris
på arbeidet. Grøftearbeid for å beskytte kabler på
store dyp har derfor lett for å bli uforholdsmessig
dyrt.
I strandsonen og ned til 1O meters vanndyp bør sjøkabler beskyttes mot drivende vrakgods og drivis.
Ved overføringer over lange strekninger er det aktuelt å bruke likestrøm. Her i landet finnes ikke slike
luftledninger. Derimot føres det likestrøm gjennom
kabelen som krysser Skagerrak mellom Norge og
Danmark.
Installasjons- og forlegningsmessig er i prinsipp sjøkabelanlegg for veksel- og likestrøm like. Det som
kan medføre visse problemer med en likestrømsoverføring med moder jord som returleder, er tilkoplingspunktene til jorden: det s.k. elektrodeanlegget.
Strømmen fra elektrodene skaper et spenningsfall
radielt ut fra anlegget. Metallinstallasjoner med noen
utstrekning i bakken, vannrør, kabler o.l. vil være
sterkt utsatt for korrosjon i anleggets nærhet.
Da elektrodeanlegget forøvrig skal ha best mulig
elektrisk kontakt med jord, er det naturlig å legge
denne type anlegg der jordens elektriske lednings-
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evne er best, - i strandsonen til salt sjø og mest mulig under terreng, knapt nok synlig på overflaten.
Den uinnvidde har lett for å undervurdere de landskapsmessige virkningene av anleggene for de store jordkablene (30D--420 kV). P.g.a. innbyrdes varmepåvirkning må kablene ligge med en viss avstand
i grøften. Avstander på opp til 2 meter er ikke fantasi.
Ved maksimal overføringsevne forutsetter dagens
kabelteknologi 3 kabler pr. fase og 3 faser, d.v.s. 9
kabler, - eller en grøftebredde på 16 meter. Dessuten må det være transportvei langs kabeltraseen
for legging og senere vedlikehold. Med 4 meter til
vei blir det et ca. 20 meter fullstendig planert og ryddet belte. Den visuelle fjernvirkning av kabelanlegget kan være liten, men prisen er meget høy - og
nærvirkningen kan bli meget uheldig.
I en luftledningstrase kan det tillates at mindre viktige bygninger oppføres: garasjer, veksthus o.l. I en
kabeltrase er dette ikke tillatt.
Kabelanlegg kan likevel være aktuelle også ved
overføring av store energimengder. Sjøkabler er behandlet tidligere. Som alternativ kan kabelanlegg i
broer være en meget god løsning. Kablene legges i
fortauet som utformes som en kabelkanal. Da kan
varmetapet i kablene utnyttes til å oppnå isfrie fortau
på broen.
Tunneller for veg, jernbane o.a. kan være aktuelle
kabeltraseer. Det kan f.eks. være aktuelt for å unngå

fjelloverganger med stor isingsfare på luftledninger,
vanskelig tilgjengelig o.a.
Iblant er kabelanlegg til og med en forutsetning for å
få frem nødvendige elektriske energioverføringer.

163
Kabling i vegbroer

Høgspentledninger - en trussel mot fuglelivet?

Av Trond Ljøgodt

Av Kjetil Bevanger

Kraftledningsnettet i kyst-Norge er bygd ut med et
stor:t innslag av fjordspenn og sjøkabelanlegg.
Fjordspennene er ofte landskapsmessig uheldige og
er til hinder for fugletrekk og flytrafikk. Sjøkabelanleggene har til tross for god kabel- og kablingsteknikk vært usikre og uønskede innslag i elektrisitetsforsyningen.
To forhold har i de siste årene gitt elektrisitetsverkene et tredje alternativ ved kryssing av fjorder og
sund. Utviklingen av plastisolert kabel opp til 132
kV-nivå har gitt elektrisitetsverkene kabeltyper som
er enkle å anlegge og sikre i drift. Kyst-Norge er og
vil bli tilført en rekke nye brusamband. Gjennom
samarbeid mellom vegmyndighetene og elektrisitetsverkene kan en innarbeide kabelanlegg i broene.
Erfaring viser at slike anlegg kostnadsmessig i
mange tilfelle vil kunne konkurrere med fjordspenn.
Erfaring viser også at kabelanlegg kan utføres i
bestående broer uten store ekstrakostnader. Som
alternativ til sjøkabelanlegg byr løsningen utvilsomt
på kostnadsmessige og driftsmessige fordeler.

Kollisjoner mellom fugler og kraftledninger har lenge
vært gjenstand for ornitologers oppmerksomhet.
Spesielt foreligger det undersøkelser fra utlandet.
Det mest omfattende arbeid har dansken Gylstorff
(1979) utført, mens det norske materialet er spinkelt.
Folkestad (1980) har imidlertid noen data å bygge
på.
I utgangspunktet berører problemet alle fuglearter,
men enkelte arter og/eller artsgrupperinger er spesielt utsatte. Gylstorff (1979) fant 39 arter blant 177
ofre. Fuglenes størrelse (primært vingelengde) og
flyveteknikk (spesielt høy flyvehastighet) er av vesentlig betydning. Av forhold som ikke angår den enkelte art er individtetthet og trekkintensitet avgjørende. Værforholdene påvirker dessuten kollisjonshyppigheten i stor utstrekning.
Flest kollisjoner finner sted i tilknytning til våtmarksområder i og med at det her er stor konsentrasjon
av fugl, og at vannfugl generelt har høy flyvehastighet og er særlig aktive i skumrings- og nattetimene.
Vår og høst er «høysesong» for disse ulykkene, og
langt de fleste arter kolliderer med ledningene om
natten. Et fåtall arter synes å kollidere om dagen slik
som f.eks. knoppsvanen.
Engelske undersøkelser (Harrison 1963, Minton
1971, Scott 1972) har vist at kraftledningskollisjoner
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er en vesentlig dødsårsak hos knoppsvaner og nedgang i en lokal populasjon kunne spores tilbake til
slike kollisjoner. Folkestad (1980) har utført undersøkelser vedrørende sangsvaner som overvintrer i
Møre og Romdal og funnet at ca. 10% av den totale
bestanden årlig drepes mot kraftlinjer.
Blant «landfugler» er det særlig meldinger om hubro, kongeørn og havørn som dominerer. Likeledes
synes enkelte linjetrekk å bety en alvorlig fare for enkelte hønsefugler som lirype, storfugl og orrfugl.
Rødreven har tydeligvis oppdaget dette og patruljerer gjerne under slike linjetraseer.
Om natten og i skumringstimene samt i usiktbart
vær oppdager fuglene ledningene for sent til at de
kan styre unna og kollisjonsfrekvensen øker betraktelig. Også en rekke småfuglarter (spurvefugl) og
mindre vannfugler ender da som trådofre.
Gylstorff (1979) anslår at det årlig drepes
250.000-300.000 fugler ved kollisjoner med
el.ledninger, men sier at «generelt kan kollisjonenes
antall ikke være av betydning for de berørte arters
populasjoner».
Det synes å være 20-60 kV ledningene som representerer den største faren for fuglekollisjoner. Avgjørende betydning har faseavstanden og avstanden fra traversen til ledningene. En økning i disse
avstandene vil trolig i mange tilfelle bety en reell
senkning av skadeomfanget.

Mastehøyden, ledningens retning i forhold til fuglenes vanligste flyveretning på den enkelte lokalitet, er
andre vesentlige momenter ved den tekiske siden
av problemet.
Fra et ornitologisk synspunkt hadde en selvsagt sett
at hele ledningsnettet var lagt i kabel, men dette er
naturlig nok urealistisk av flere årsaker. Imidlertid
bør denne løsningen overveies ved særlig utsatte
steder, som f.eks. ved fuglerike våtmarksområder.
Av andre tiltak som kan være med å minke kollisjonsfaren er merking av ledningene. Rødfarget
strømpe rundt ledningene eller opphenging av strimler på ledningen synes mest effektiv (Folkestad
1980, Gylstorff 1979). Imidlertid er det klart at den
viktigste måte å komme problemet til livs, er på et
tidlig stadium i planlegginsfasen vedrørende trasevalg, å inngå et samarbeid med naturhistoriske museer og universiteter, eventuelt lokale foreninger av
Norsk ornitologisk forening, slik at utsatte plasser
kan utpekes. Ofte vil de nevnte instanser, hvis data
ikke allerede foreligger, relativt raskt kunne foreta en
registrering av ømfindtlige biotoper og viktige funksjonsområder for fuglelivet. Ved å legge linjene utenom slike steder vil problemet bli vesentlig minsket.
Til slutt kan nevnes at master og el.ledninger også
kan ha en positiv betydning for en rekke fuglearter.
Mastene og ledningene benyttes av noen arter som
rasteplass, av andre som utkikks- eller sangpost. Ja,
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enkelte ·arter bruker mastene endog som hekkeplass. Det må imidlertid slås fast at denne positive
effekten ikke kan oppveie de negative påvirkningene
fuglelivet påføres av elforsyningsnettet.
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Varselmerking av kraftledningsspenn
Av Arne Berg

Meldinger om at fly eller helikoptere har fløyet inn i
en kraftledning er dessverre ikke så sjeldne. Svært
ofte inneholder de opplysninger om at menneskeliv
er gått tapt. I tillegg vil slike ulykker lett føre til store
både direkte materielle skader og indirekte ved at industri, landbruk o.a. kan lide ved eventuelle strømbrudd.
Luftfartsmyndigheter og kraftselskaper i mange land
har i en årrekke vært opptatt av hvordan slike ulykker kan unngås.
I våre konsesjonsbetingelser for bygging og drift av
kraftledninger forlanges det at ledningsprosjektet
forelegges Luftfartsverket for godkjenning og for
fastsettelse av varselmerking i henhold til : «Luftfartsverkets Normer for varselmerking av luftfartshindringer».
Varselmerking av et kraftledningsspenn består i
prinsipp av markering av linene i spennet med
oransje markører utformet som tykkmagete sigarer
med diameter 1 meter og lengde 1,8 meter. De monteres på linene med en innbyrdes avstand på ca.
100 meter sett tvers på spennet.
Men - selv om linene er markert hender det at fly
kolliderer med dem.
I vårt kuperte terreng kan linene henge flere hundre
meter over bakken, eventuelt vannet. Det gjelder
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særlig fjordspenn . I slike tilfeller må spennet henge
så høyt at båttrafikken kan passere uhindret. Flytrafikken har derimot ingen generell sikker høyde ved
utsatt spenn .
Statskraftverkenes spenn over Sognefjorden mellom Frønningen og Fimreite kan være et godt eksempel på langt spenn. Nedhenget (pilhøyden) i
lange spenn er ca. 10% av lengden på spennet. I
nevnte eksempel er lengden 5000 m og nedhenget
noe mer enn 500 m. Spennmastene er plassert ca.
800 m.o.h. og 400 m.o.h . På det laveste henger linene 60 m over vannet.
Det er ikke uvanlig at tåke eller lavt skydekke skjuler
hele eller deler av dette spennet. Det er åpenbart at
det er en flytrafikkfelle.
Bare i klart vær med god sikt med riktig retning på
innfallende lys i forhold til flyretning er markeringen
tilfredsstillende for hurtiggående fly, - under alle andre forhold kan den være for dårlig hvis ikke flygeren
på forhånd vet nøyaktig hvor spennet er montert.
Kan spennet markeres bedre, - eller er det andre
metoder som kan tas i bruk?
Tettere montering av markører på linene vil føre til
for store ulemper for vedlikeholdet av spennet. Det
er derfor neppe noen praktisk brukbar løsning .
Enkelt sagt er det i dagens situasjon, derfor i dette
tilfellet som ellers i landet, neppe noen andre bedre
tiltak som kan gjennomføres enn at flygerne til en-

hver tid blir pålagt å ha ajourførte kart over de områdene de flyr, der alle spenn er inntegnet og påført
nødvendige data.

Kraftledninger og skog
Av Johan Andersen

I alle statskraftverkenes ledninger blir skoglige data
systematisk registrert. Bonitetene angir den høyde
trærne har ved hogstmodenhet. Det nivellerte ledningsprotilet angir strømførende liners høyde over
bakken på et hvert sted . Ved systematisk å sammenholde bonitet og linehøyde blir alle strekningene
der skogen kan vokse med tull produksjon - de såkalte 0-belter - tatt ut. De utgjør fra noen tå opptil
25% av arealet, avhengig av terrengformasjonene.
Disse beltene kan gi betydelige landskapsmessige
effekter, idet de bryter de åpne kraftgatene.
Statskraftverkenes ledninger skal være tresikre :
Verken gjennom vekst eller ved hogst skal trær kunne komme inn i kraftledningens overslagsområde.
Det beltet som på denne måten belegges med restriksjoner (klausuleres) kalles Skoggaten.
Ledningseieren (eksproprianten) avklarer sitt forhold
til grunneieren gjennom oppsatte skjønnsforutsetninger (erstatningsgrunnlag) .
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For skog gjelder bl.a.:
I skoggaten skal eksproprianten ha rett til å foreta
det som etter hans mening er nødvendig for å hol.de vegetasjonen tilstrekkelig nede, så det ikke blir
til hinder for ledningsanleggets drift og sikkerhet.
Han skal også kunne gjøre hva han finner nødvendig for å gi vegetasjonen i skoggaten slik utforming og sammensetning som det ut fra andre
hensyn måtte finnes ønskelig.
Men:
Grunneieren beholder retten til å dyrke og nyttiggjøre seg grunnen som ledningen går over, med de
innskrenkninger som følger av ekspropriantens
rett til ettersyn, reparasjoner m.v. som er nevnt
foran under pkt. 1 og 2.
Vegetasjonens artsrikdom og vekstenes iboende
egenskaper for tilpassing til vekslende økologiske
forhold, gir rike muligheter til å få frem varierte landskapsbilder i skoggaten, drive nytteproduksjon av
trevirke (fiber), pyntegrønt, juletrær eller legge forholdene til rette for utvikling av viltfremmende tiltak
som skjøttende randsoner og favorisering av trær og
busker med spesiell forverdi:
De foretatte skogregistreringer og foreliggende ledningsprofiler gir et utmerket grunnlagsmateriale for å
kunne utarbeide de driftsplaner for vegetasjonens
skjøtsel som er nødvendig for å optimalisere nytteproduksjonene og landskapstiltakene og minimalise-

re arbeidsinnsatsen for å holde vegetasjonen under
kontroll for sikker drift av ledningene.
De siterte skjønnsforutsetninger gir enkelt sagt ledningseiren råderetten over vegetasjonen og grunneieren eiendomsretten til det som produseres. Ved
aktiv innsats fra partene bør forholdene ligge til rette
for felles fordeler gjennom bevisst og systematisk
planlegging. Fra ledningseierens side må den starte
med anleggsperioden og følges fremover i driftsperioden med regelmessige revisjoner (f.eks. 1O årige).
Den må ha enhetlig ledelse og ha tilstrekkelig faglig
kvalifisert personell til rådighet.
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Elgbeite i kraftledningsgater i skog
Av Olav Kaveldiget

Kraftledningsgatene legger beslag på betydelige
skogarealer. Hedmark Skogselskap har tatt opp tanken om det kan være mulig å produsere viltbeite,
spesielt elgbeite for den meget store elgbestand i
fylket i de kraftgatene som ligger lagelig til. Det er
viktig å understreke at det er vinterbeite for viltet en
ønsker å produsere. Det er på denne årstiden beitet
er i minimum og det er viktig å øke beitetilgangen.
Kraftverkene i fylket har stilt seg positive til tanken,
og et opplegg er under utprøving. Dette går i korthet
ut på følgende:
Ved enkle skjøtselsinngrep å regulere treslagssammensetningen i kraftledningsgatene slik at hovedsaklig attraktive beiteplanter som osp, rogn, selje,
vier, einer og furu får vokse fram, mens all gran
unntatt de som kan bli et velformet juletre fjernes. All
or hogges også ned og det samme med de større
bjørkene, mens bjørkekjerr får stå.
For de nevnte artene gjelder det å holde for-produksjonen i bekvem høyde for viltet. Dette gjøres ved å
«toppe» eller «halshogge» planter, som er i ferd
med å vokse seg ut av dette sjiktet. Plantenes siste
årsskudd er alltid de næringsrikeste. Ved toppingen
vil nye nåler, blader og kvister som utvikler seg fra
sovende knopper under kuttstedet, oppnå den rike
næringsstatus og være attraktive beiteplanter for vil-

tet. Som det fremgår av dette hogger man ikke gatene snaue med jamne mellomrom, men holder skogen nede ved topping.
Gjødsling med sterkt nitrogenholdig gjødsel
(Skog-An 34,5% N) kombinert med de nevnte skjøtselsinngrep, vil ytterligere kunne øke forproduksjonen. Forsøk med gjødsling er igang.
Framtidsmålet for skjøtselen av kraftledningsgatene
må være å bygge opp en lauvdominert krattskog på
de beste markslagene, mens furu og einer må gis
plass på de dårlige markene.
På steder hvor adkomstforholdene er enkle og det
ellers er egnet, kan det være aktuelt med juletreproduksjon som en annen positiv utnyttelse av kraftledningsgatene.
Ideen om å utnytte kraftledningsgatene til forproduksjon for elgen, har selvsagt bare interesse i de typiske vinterbeiteområder.
Det ville bli en sterkere systematisering av dette arbeidet om kraftselskapene skolerer sine ryddemannskaper til å ta de hensyn som her er nevnt ved linjeryddingen i stedet for snauing.
Det vil etter vårt syn være både billigere og en riktigere anvendelse av disse etterhvert store arealene.
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Kraftledninger og rein
Av Odd Kjos-Hanssen

Det har vært mange opphetete debatter om kraftledningenes innvirkning på tamrein og villrein. Rein-interessene har derfor i lang tid stått sentralt ved vurdering av trasealternativer for nye kraftledninger.
Problemet er to-delt. Det er hevdet at reinen forstyrres av stikking og bygging, - og at ledningene kan
virke som barrierer for reinens trekk etter at de er
satt opp.
Ved vassdragsreguleringsskjønn hevdes det ofte at
tamrein forstyrres, at det blir vanskeligere å drive reinen og at kalvingsområdene må flytte fra områder
der det bygges kraftledninger. Barrierevirkninger blir
særlig påpekt i forbindelse med villrein.
Ved skjønn får reineiere og grunneiere ofte erstatninger for slike skadevirkninger på grunnlag av sakkyndige utredninger.
Som ellers i forbindelse med rein og vassdragsreguleringer, er det ikke foretatt så mange undersøkelser
som dokumenterer hva som er virkningene av en
kraftledning.
Ulempene for tamreindriften er av praktisk art. Selv
om det kan være ulik oppfatning mellom reineiere og
kraftutbyggere om omfanget, så er forekomsten av
visse ulemper ikke omtvistet.
Forstyrrelsene fører til øket energiforbruk for villrein.
Det kan gi lavere reproduksjon og bærekapasitet for

et villreinområde. Disse teoretiske skadene er svært
vanskelig å måle, bl.a. fordi mange andre faktorer
har langt større betydning for villreinens reproduksjon og for det antall dyr et område kan gi tilstrekkelig næring. Jeg kjenner ikke til at en har forsøkt å
dokumentere denne siden av de virkningene kraftledningene kan ha.
Barrierevirkninger for villrein har derimot vært debattert og utforsket, både i Norge og utlandet. Mellquist
1975 refererer en del tidligere litteratur om emnet.
I Setesdalsheiene har vi eksempler på at reinen
krysser traseene både under og etter bygging av
kraftledninger. (Kjos-Hanssen og Gunnerød, 1977)
(Kjos-Hanssen 1980). I nordre del av Setesdalsheiene viser jaktstatistikkdata en sannsynlig forbigående
barriereffekt av 275 kV linja Kvanndal-Songa. (KjosHanssen 1980).
Skogland, Gaare og Mølmen (1980) har pekt på
kraftledningen langs Aursjøen som medvirkende årsak til at Snøhettareinens fostringsflokker (simler og
kalver) ikke bruker området vest for ledningen.
Mange forfattere, bl.a. Klein (1979) har vist at kraftledninger, veger og andre fysiske inngrep har større
barrierevirkning for simler med kalver enn for reinsbukker.
Det er verken mulig eller riktig å trekke en enkel konklusjon av den dokumentasjon som foreligger. Når
villrein skal krysse kraftledninger, skjer en aweiing
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mellom motivasjonen for å krysse den og dyrets
motstand mot å gjøre det. Er motivasjonen stor nok,
vil dyret krysse. Toleransen ovenfor alle slags byggverk er nok større enn tidligere. Det er naturlig at
simler med kalver er mer forsiktige enn bukkene.
Periodevis kan vind eller nedbør forårsake at ledningen gir lyd og knitring fra seg. Da krever kryssing
sterkere motivasjon enn ellers, men disse forholdene er forbigående. Det vanlige er at kraftledninger
krysses av villreinen i Norge i dag.
Der traseene går i utkanten av utbredelsesområdet,
kan det imidlertid fortsatt skje at ledningen har barriereeffekt. Men dersom beiteområdene på den
andre siden har noen betydning for reinen, så vil
barriereeffekten opphøre etter få år. For reinpopulasjonen som helhet spiller slike tilfeller neppe noen
rolle, men de kan føre til et økonomisk tap for de
grunneiere som har jaktterreng «Utenfor» ledningen.
Litteratur:
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pattedyr under kraftlinjer. I Kjos-Hanssen, 0. & all.
(red.): Vassdragsreguleringers virkninger på vilt.
NVE og DVF. (158-168).
Kjos-Hanssen, 0. og T.B. Gunnerød 1977: Villreinundersøkelser i Setesdalsheiene i 1975 og 1976.
Rapport nr./2-1977. DVF - Reguleringsteamet,46s.
Klein, D.A. 1980: Reaction of Caribou and Reindeer

to obstructions - a Reassessment. I Reimers & all.
(red.): Proe. 2nd lnt. Reindeer/Caribou Symp. Røros, Norway, 1979. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. (519-527).
Mellquist, P. (1975): Reinsdyr/Kraftlinjer. En litteraturstudie. VN-rapport nr. 2. NVE - Vassdragsdirektoratet. 22 s.
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Koplingsanlegg for høyere spenninger
Av Sverre Vikanes

Til elektriske koblingsanlegg har man i de senere år i
stigende grad tatt i bruk metallkapslede anlegg for
spenninger fra og med 132 kV. Som kapslingsmateriale brukes aluminium eller stål. Som isolasjon brukes SF6 -gass.
- En betydelig reduksjon av byggevolumet. Dette
gjør det mulig å plassere koplingsanleggene inne i
fjell i forbindelse med kraftstasjoner og inne i
bygninger i transformatorstasjoner.
- De elektriske deler er beskyttet mot forurensinger,
saltbelegg, is og snø og atmosfæriske angrep.
Disse fordelene er spesielt store i industristrøk.
- Ubetydelig akustisk støy ved kopling av effektbrytere.
- Da SF6-gassen ikke er brennbar og det heller ikke
finnes olje eller annet brennbart materiale i selve
anlegget, vil brannfaren være minimal.
- Med de lave gasstrykkene som benyttes, 2-5 bar,
vil eksplosjoner neppe forekomme under normale
forhold.
- Montasjetiden blir kortere enn for konvensjonelle
anlegg.
- Drifts- og vedlikeholdsarbeidet blir betydelig mindre enn for konvensjonelle anlegg.
- Anleggene er fra naturvern og miljømessige synspunkter meget gunstige.

Plassbehov
SF6-anleggene benyttes ofte i stedet for konvensjonelle anlegg på grunn av det reduserte plass- eller volumbehovet. Plassbesparelsen blir relativt større jo
høyere spenningen er. Sammenligner man arealene
av et konvensjonelt anlegg med et tilsvarende anlegg i SF6 -utførelse, vil man for 132 kV redusere
arealet til ca. 5% og for et 300 kV anlegg til ca. 3%.
I sammenligning mellom friluftsanlegg og kapslede
innendørsanlegg, må en være oppmerksom på at
kapslet anlegg krever en del tilleggsareal utendørs
for avledere, spenningstransformatorer og avspenningsmaster for ledninger. Tar man hensyn til dette,
vil man for et 300 kV anlegg få et arealbehov for et
kapslet anlegg på ca. 7-8% av arealet for et konvensjonelt anlegg.
Økonomi
Ved valget mellom SF6-anlegg og konvensjonelle
anlegg, er det som oftest flere faktorer som er avgjørende. I noen tilfeller kan et SF6 -anlegg være den
eneste tekniske løsningen. I andre tilfeller kan det
være en ren økonomisk sammenligning som er avgjørende. Har man en tomt som medfører rimelige
bearbeidingsutgifter, vil man kunne regne med lavere pris for et konvensjonelt anlegg enn for et SF6-anlegg. Forskjellen vil normalt dreie seg om 15-20%
for 300 kV og noe mindre for 420 kV.
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SUM MARY
Since electricity became accessible to the general
public a century or so ago, it has completely changed living conditions in the industrialized world . At
present power transmission lines and stations are
very evident in the landscape. The public 's reactions
to this are both positive and negative.
In electricity's infancy it was technically impossible
to transmit power over any great distance. Power
plants and consumer centers had to be located fairly
close to one another. This fact weighed heavily
when decisions were made about the locations of
many of Norway's now well-established and wellknown industrial areas, for example Rjukan, Sauda,
Tyssedal and Odda. In the course of time, technological development has greatly increased the
possibilities for long-distance power transmission.
This has resulted in much greater freedom concerning the locations of consumer centers. Rjukan, for
example, would probably never have become a city
if the development project there had been contemplated in this day and age.
Today power lines are important, distinctive and prominent objects in the natural landscape. They can
easily come into conflict with other elements in the
landscape.
It is not possible to determine with any degree of eer-

tainty the length of time it will take before technology
will make it possible to remove today 's power transmission lines. But when this option is open to us, we
believe that technically it will be a fairly simple matter to remove the power lines and to accommodate
the appropriated territories to their surroundings.
The occurrence of foreign objects or unusual shapes
in the landscape may otten attract a great deal of attention. During discussions about power lines the
main points of concentration have been on choice of
materials, spatial form , color, location, line, dimensions and relationship to natural light. All of these
«key words» are representative of the situations presented here through words and pictures.
A simple analysis has been carried out to determine
the factors which influence the way in which an individual perceives the landscape. All of us use our
senses to evaluate our experiences, but in addition
to this it is especially important to realize the extent
to which our opinions are based on our interests, occupations, knowledge, experiences, habits, etc. Is it
best to try to achieve subordination or contrast in the
relationship between power lines and the rest of the
landscape? Usually power lines are viewed as negative factors in the landscape. Owing to this, the
conclusion has been reached that genera/ly - dependent upon local conditions in each individual case - the greatest possible degree of subordination is
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the best policy. It must be pointed out, however, that
technology has become an important part of everyday living. It is therefore not unthinkable that people
are able to see something positive in the visual juxtaposition offered by man-made objects and nature
in the landscape. For that reason, the contrast may
possibly be exploited advantageously. This goes for
power transmission lines, too!
The situations of other user groups are also discussed, for example agriculture and forestry, outdoor life,
game preservation, etc.
Please note that the voltage used in Norway (maximum 400 kV) is not dangerous for human beings or
animals.

Publikasjonen som forteller om saksbehandlingen av saker som gjelder kraftledninger og andre elektriske anlegg.
This publication is about the procedures followed in matters concerning power transmi!;sion lines and
other electric installations.

