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SAMMENDRAG
I denne rapporten gis en vurdering av estetiske forhold ved en del kraftledningsmaster som
benyttes på høyere spenningsnivåer. De enkelte elementer i masten analyseres, og master som kan
erstatte hverandre sammenlignes. Vurderingene er gjort med bakgrunn i faget industridesign.
Målet med rapporten er å bidra til en best mulig estetisk utforming ved anlegg av kraftledninger.

ABSTRACT
This report gives an evaluation of esthetical aspects of different power-line towers used for higher
voltages. Each element of the tower is analysed, and towers that can be replaced by each other
are compared. The report is based on the field of industrial design . The objective is to give the
esthetical aspects of power-line building more attention and thereby irriprove the esthetical design.
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Forord
Estetiske virkninger er den viktigste miljøkonsekvens av kraftledninger og slike spørsmål har
også fått økende oppmerksomhet ved konsesjonsbehandling av energianlegg. NVE har på
denne bakgrunn fått utført flere utredninger av spørsmål tilknyttet kraftledninger og estetikk.
Et viktig tema i denne sammenheng er den estetiske utformingen av selve kraftledningsmastene og betydningen av heldig mastevalg for anleggenes totale miljøkonsekvenser. Denne
publikasjonen gir en sammenfatning av resultatene fra et utredningsprosjekt om masteutforming. Vi har ved hjelp fra faget industridesign fått utført estetiske analyser av
kraftledninger som fysiske byggverk.
Publikasjonen gjennomgår en del av de vanligste mastetypene som brukes i dag og gir en
beskrivelse av deres fordeler og ulemper sett fra en estetisk synsvinkel. Det gis også noen
mer generelle råd om utforming av master. Målet med dette er at konsesjonssøkere skal foreta
mer bevisste valg av masteutforming, og at estetiske forhold ved mastene etterhvert skal
tillegges større vekt.
Resultatet fra prosjektet er nedfelt i denne publikasjonen og i en rapport fra et forprosjekt.
Rapportene inngår som en del av NVE-prosjektet "Miljøkriterier for kabling."
Oppdragsgiver og ansvarlig i NVE har vært Asle Selfors. Torbjørn Monset har stått for
tilrettelegging av materialet for vurdering.
Arbeidet er utført av industridesignere MNID, Eva Widenoja og Heidi Hemstad i
Widenoja & Hemstad AS. Alle tilrådninger om bruk eller ikke bruk av bestemte master er
basert på deres estetiske vurdering av mastene.
Vi håper at publikasjonen kan bidra til en sikrere håndtering av visuelle spørsmål knyttet til
valg og utformingav kraftiedningsmaster.
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Innledning
Bakgrunn
Framføring av kraftledninger som miljøinngrep kjennetegnes i første rekke ved at landskap og
omgivelser ofte påføres en negativ estetisk virkning. Andre konsekvenser som virkninger for
fauna, landbruk og annen arealbruk kommer inn i varierende grad, mens de estetiske
konsekvenser vil være et tema i så godt som alle konsesjonssaker. NVE har på denne
bakgrunn fått gjennomført ulike utredninger tilknyttet kraftledninger og estetiske forhold.
Mest omfattende er utredningen "Estetikk, landskap og kraftledninger" (Kraft og Miljø
nr. 22, 1996). Det er også igangsatt utredninger som omhandler utforming av master, bruk av
farger på liner, og utforming av transformatorstasjoner.

Mål med publikasjonen
Denne publikasjonen gir en sammenfatning av resultatene fra prosjektet tilknyttet utforming
av høyspentmaster. Industridesignere har utført prosjektet og stått for de estetiske analysene
av kraftledninger som fysiske byggverk. Fordeler og ulemper med de vanligste mastetypene
som brukes i dag er beskrevet sett fra en estetisk synsvinkel. Der hvor master kan være
alternativer til hverandre, blir det i noen grad foretatt sammenligninger. Målet med dette er at
konsesjonssøkere skal foreta mer bevisste valg av mastetype i den enkelte sak, og ikke bare
velge den som er vanlig i deres område.
Framstillingen har karakter av tilrådning ut fra rene estetiske hensyn. Andre hensyn kan i den
enkelte sak tilsi at master som har estetiske svakheter likevel bør velges. NVE vil kunne
godkjenne slike løsninger, men dette kan eventuelt skje først etter at søker har drøftet ulike
mastetyper.
Heftet blir sendt alle netteiere og er ment som en støtte for de som planlegger nye
kraftledninger. I tillegg sendes det til berørte myndigheter og andre interesserte. Det vil i
fremtidig konsesjonsbehandling bli et krav om at også valg av mastetype kort skal begrunnes i
tillegg til den øvrige beskrivelsen av prosjektutforming og anleggets konsekvenser.

Videre arbeid med kraftledningsmaster
I første omgang har målet fra NVEs side vært å bidra til større estetisk bevissthet som igjen
bør føre til rett valg av mastetype blant de allerede tilgjengelige typer. En har også ønsket å
fokusere på detaljer ved de respektive mastene som ved enkle tiltak kan gi en bedre estetisk
utforming, Leks. gjennom annen fargesetting av beslag. Mastene som er omtalt har imidlertid
alle et ytterligere utviklingspotensiale, også de som tilrådes brukt.
Framover vil det være aktuelt med en videreutvikling av master på de ulike spenningsnivåer.
Dette kan omfatte alt fra justeringer av eksisterende master til nyskapninger. Siden det er
mange hensyn som må ivaretas, bør en rekke profesjoner være involvert fra starten av i et slikt
prosjekt. Det vil også kunne kreve en god del ressurser.
På 22 kV nivå er det i regi av EnFO igangsatt arbeid med å utforme nye master. NVE
vurderer å ta initiativ til et tilsvarende arbeid på høyere spenningsnivåer.
3

Oppbygging av publikasjonen
I kapittel 2 foretas en gjennomgang av en del av de vanligste kraftledningsmastene inndelt

etter spenningsnivå og antall kurser. Med utgangspunkt i fotografier drøftes de enkelte
mastene ut fra visse estetiske hensyn som er funnet å være relevante for bedømmelsen av slike
anlegg. Hovedvekt legges her på masten isolert sett, men forholdet til linene og mastenes
tilpasning til landskapet trekkes inn i noen grad.
Egenskaper ved mastene beskrives først, deretter konkluderes det kort om masten tilrådes
brukt. Ved tilrådingen sammenlignes det med master som antas å kunne representere
alternativer.
I kapittel 3 gis generelle råd om hensyn som bør tas ved valg og utforming av kraftledningsmaster. Dette er hensyn som bør vurderes ved alle prosjekter og kapitlet gir en generell
sammenfatning av de observasjoner som er gjort ved gjennomgang av de enkelte mastene.
Til slutt gis en forklaring og illustrasjon av en del begreper som nyttes i denne publikasjonen.
Ved behov kan en slå opp her ved gjennomgang av de ulike masteeksemplene.
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2. Estetiskdrøftingav utvalgtehøyspentmaster

2.0 Introduksjon
Kapittel 2 inneholder en estetisk gjennomgang av de mest brukte høyspentmastene i dag.
Betegnelsen mast omfatter i denne sammenheng bærende konstruksjon, travers og isolatorer,
altså det byggverket som må til for å holde linene oppe.
Kapitlet er delt i fire hovedavsnitt, hvor mastene er gruppert etter spenningsnivå og antall
kurser, enkeltkurs-master 66 og 132 kV, dobbeltkurs-master 66 og 132 kV, enkeltkurs-master
300 og 420 kV, og dobbeltkurs-master 300 og 420 kV. De ulike mastetypene innen hvert
avsnitt er i prinsippet altemativer til hverandre.
Hver mastetype er visualisert med et foto av bæremasten. Bæremasten er valgt som eksempel
fordi den er i flertall i kraftledningen og dermed er den i stor grad bestemmende for
hovedformene til de andre mastene i kraftledningen, det være seg vinkelmast eller endemast.
Det gis en kort beskrivelse av mastens spenningsnivå, plassering og enkelte tekniske data.
Deretter gis det en beskrivelse og bedømmelse av mastens estetiske kvaliteter, samt en
anbefaling om hvorvidt masten bør brukes eller ikke. Anbefalingene er utelukkende estetisk
motivert, og der det har vært nødvendig eller mulig, er det foreslått endringer som kan bedre
mastens estetiske kvaliteter.
Betegnelsen mast brukes som nevnt ovenfor, om hele byggverket. Topp er en annen
betegnelse som omfatter helheten av travers, isolatorer og øverste del av den bærende
konstruksjonen. Hvilke elementer som danner toppen i masten kan variere fra mast til mast,
avhengig av mastens form og oppbygging. Den bærende konstruksjonen kalles søyle når den
består av et helt element. Den kan være massiv eller åpen som i fagverksmaster. Bein brukes
når masten består av to eller flere bærende konstruksjoner som er åpne eller tette.
I kapittel 2.2 finnes det en analyse av en 66 kV limtrekraftledning hvor bæremasten, vinkelmasten og endemasten er gjennomgått. Dette er gjort for å vise et eksempel på hvordan de
ulike mastenes form påvirker helhetsinntrykket av kraftledningen.
For å kunne gi en saklig vurdering av de ulike mastetypene er det gjennomført en grundig
estetisk analyse. Feltstudier og fotografering av mastene ute i deres respektive omgivelser
danner utgangspunkt for analysene av hver mast. Estetiske krav ble utarbeidet slik at mastene
kunne beskrives og bedømmes på et likt grunnlag. Kravene er utarbeidet med tanke på at
mastene i minst mulig grad skal forstyrre omgivelsene. Dette innebærer blant annet at de skal
ha et harmonisk uttrykk. Balanse og samstemmighet mellom form, størrelse og materialer gir
grunnlag for dette. En klar retning i masten enten vertikalt eller horisontalt er også en
forutsetning for et harmonisk uttrykk. Gode proporsjoner i masten er viktig, og helt nødvendig
for at den skal kunne tåle høydevariasjon.For at mastenskalbidra til å gi en god rytme i
kraftledningen, må det være et balansert forhold mellom mast og liner.
I analysearbeidet har vi fokusert spesielt på mastene i kraftledningen. Forholdet til liner og
omgivelser er også nevnt i de av analysene der det har vært nødvendig å klarlegge spesielle
situasjoner. I de eksemplene hvor mastene forholder seg til omgivelsene på en særegen måte
er dette også nevnt i analysen.
Alle kapitlene har en mer detaljert innledning som beskriver spesielle forhold ved de ulike
spenningsnivåene.
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2.1 Enkeltkurs-master66 og 132 kV

2.1 Innledning
Enkeltkurs-mastbetyrat mastenharen kursog dermedtreelektriskeledere.Dobbeltkursmasterharto uavhengigekursermed likt spenningsnivåog seks elektriskeledere.
I denne gruppenmasterfinnervi den størstevariasjonenmellom mastene.De 10 mastenesom
som her er analyserter ikke alle alternativertil hverandre,men det er likevel mulig å finne
gode alternativertil de som kom dårligstut av den estetisk analysen.
De allerfleste mastenepå dettenivået harhorisontalopphengav linene, det vil si at linene
hengerved siden av hverandrei horisontalplanet.Det er kunto mastersom harvertikalopphengav linene. Linene hengerda over hverandrevertikalt.Mastenemed vertikaloppheng
gir stortsett et smaleretras&om,og kani mange situasjonergli godt inn i omgivelsene. Ut fra
en estetisk vurderingvil disse masteneofte være gode altemativertil mastermed
horisontaloppheng.
Desto enklereform mastenehar,desto bedreer det. Flere av de enkleste masteneer tilsynelatendelike, men detaljeneskillerdem frahverandreog gjør at noen masterblir mer
harmoniskeenn andre.Noen masterkanpå avstandvirkedempeti forholdtil omgivelsene,
mens de på nærthold blirmeget fremtredende.Disse mastenebør kun velges i de tilfellene
der kraftledningenhovedsakligsees på lang avstand.
Gode proporsjonerog enkel former viktig på disse mastene.På dette spenningsnivåeter det
sjeldenbehov for å velge mastermed kompleksetekniskeløsninger,de enkleremastenevil
som regel være gode nok. Dette gjelderikke bareden estetiske siden ved mastene,men også
den tekniske.Fagverksmastenebørha sværtenkle og helhetlige konstruksjonerfor å være
gode alternativertil de enkle tremastene.
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2.1 Følgende masterer analysert
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Asymmetrisk mast med limtrestolpe og ståltraverser
Mast: 50 kV med FeAl 240 liner.
Materialer:Limtrestolpemed ståltraverser.Kompositt- isolatorer,
Ohio Bross.
Størrelse:Ca. 15 m.
Plassering:Øksnevad.
Skjeienetrafo, Sandnes- Hattland
trafo, Klepp.
Eier: Mauldal Kraftlag.
Byggeår:1993
Foto:NVE EKTTOMP 13.05.94.36

-

Mastenbestårav en firkantetstolpe med 3 traverserasymmetriskplassertpå stolpen.Den
haren enkel form som er lett å forstå.Traversenesblankeoverflate,ubearbeidedeformog
mastensrå konstruksjongir den et unødvendigtekniskuttrykk.
Mastenselementerer samlet innenen smal vertikalform som gir en enkel og klaroppbygging. Den hargode proporsjonerog vil tåle høydevariasjonså lenge vertikaliteteni
formenbeholdes. De lange og tynne isolatorenevirkeruproporsjonertpå masten.
Isolatorenesdimensjonerligner linene og det gir en uklarovergangmellom liner og mast.
Den sterkekontrastenmellom overflatenpå traverseneog overflatenpå stolpen, deleropp
mastenpå en uheldig måte.Når en ser flere mastersammenvil asymmetrienforsterkespå
grunnav traversenesblankeoverflate,dereslengde og tetteplassering.Den sterke

kanvirkesidetung.
gjøratkraftledningen
asymmetrien
Masten kan brukes, men da bør det bli bedre sammenheng og harmoni
mellom traverser og stolpe. Den bør stå mot en bakgrunn og ikke på
åpne flater fordi kraftledningen virker sidetung når mange master sees
sammen. Masten kan godt stå langs veikanten fordi den har en enkel
form med klart definerte sider.
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H-mast med limtrestolperog ståltravers
Mast: 50 (60) kV med FeAl 240
liner.
Materialer: Limtrestolper med
galvanisert ståltravers.
Hengeisolatorer i grønt glass.
Størrelse: Ca. 15 m.
Plassering: Skiseng - Bru.
Eier Akershus Energiverk.
Byggeår: Ca. 1990
Foto: W&H 1995

Masten består av to firkantete stolper med en horisontal travers. Masten har en rolig
harmonisk form og det er harmoni mellom materialene. På nært hold blir stigetrinnene på
stolpene tydelige og masten virker litt urolig. På avstand forsvinner stigetrinnene og
dermed så påvirker de i liten grad helheten.
Sammenføyningene i masten er enkle og lite formmessig bearbeidet. Dette er tydeligst
mellom traversen og stolpene. Traversen er tilsynelatende surret fast til stolpene slik at den
blir sittende på den ene siden av masten, dette gjør at masten virker litt skjev.
Masten har gode proporsjoner. Traversens lengde harmonerer med avstanden mellom
stolpene. Masten har en vertikal form og vil derfor tåle en del høydevariasjon.
Linene er ryddig ordnet på masten. Masten gir god rytme til kraftiedningen, fordi masten i
seg selv er helhetlig.
Masten må gjerne brukes. Dens enkleform og harmonien
mellom materialer og overflater gir en god estetisk løsning.
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H-mast med trestolper og tretravers

Mast: 66 kV med FeAl 70 liner.
Materialer: Trestolper med tretravers. Grønne glass-isolatorer.
Størrelse: Ca. 15 m.
Plassering: Løkkemyra, Kraftledningen Kristiansund - Nordlandet.
Eier: Nordmøre Energiverk as.
Byggeår 1964
Foto: NVE, EK/TOM P 13.05.94.35

Masten består av to runde stolper og en travers med rektangulært tverrsnitt. Den har en
rolig og meget enkel form. Masten har samme materiale i stolpe og travers. Dette gir
sammenheng mellom elementene.
Sammenføyningene mellom traversen og stolpene er simple og ikke formmessig
bearbeidet.
Masten har rimelig gode proporsjoner, men traversen virker noe for bred i forhold til
høyden på stolpene. Hvis traversen må være så bred så bør stolpene bli litt høyere slik at
proporsjonene i masten blir bedre.
Masten har en vertikal form og vil derfor tåle en del høydevariasjon. Linene er ryddig
ordnet på masten. Masten er helhetlig, men virker litt stor, slik at rytmen i kraftledningen
ikke blir spesielt god.
Masten kan brukes fordi den har en rolig og helhetlig form som gjør den
nøytral iforhold til omgivelsene. Mastens treverk bør vedlikeholdes slik
at oveiflaten blir mindre skjemmende. "H-mast med limtrestolper
og ståltravers", anbefales likevel foran denne.
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H-mastmed trestolperog ståltravers
Mast: 132 kV med FeAl 120 liner.
Materialer: Kreosot-impregnerte
trestolper med ståltravers i fagverk,
stålspir for toppline, innvendig
stålstag og innvendig bardunering.
Hengeisolatorer i brunt proselen.
Størrelse: 18-20 m.
Plassering: Ved Tronsholen
trafostasjon. Kraftledningen
Tronsholen - Ullandhaug.
Eier: Lyse Kraft.
Byggeår 1952
Foto: Torbjøm Monset 1994

•

Masten består av to runde stolper som går gjennom den horisontale traversen. Denne
masten har i motsetning til de andre H-mastene barduner, fagverk i traversen og et tynt stag
like under traversen som til sammen gjør denne masten mer kompleks. Overgangen
mellom elementene er formmessig bearbeidet, for eksempel mellom stolper og travers. De
uregelmessige spissede stolpeendene forringer helheten.
Vaieren som går fra traversen til stolpetoppene binder elementene i toppen sammen. Staget
mellom stolpene sitter så tett opptil traversen at det kommer i konflikt med formene i
toppen av masten og virker forstyrrende.
Isolatorenes plassering ytterst på traversen virker ubalansert. Forholdet mellom høyde og
bredde i masten er rimelig bra og den vertikale formen tåler høydevariasjoner.
De hvite feltene på stolpeendene virker tilfeldig og gir en uheldig kontrast til de mørke
fargene ellers i masten. Bardunene forsvinner mot bakgrunnen og blir lite synlige. Hadde
de vært fremtredende ville de komplisert formen ytterligere.
Masten bør ikke brukes uten at den gis en mer helhetlig form.
"H-mast med trestolper og limtretravers" er et godt alternativ.
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H-mastmed trestolperog limtretravers

Mast: 132 kV med FeAl 240 liner.
Materialer: Kreosot-impregnerte
trestolper med limtretravers. Grønne
glass-isolatorer.
Størrelse: Ca. 18-20 m.
Plassering: Ved Rv. 70 ved Omsund
bru/Byskogen. Kraftledningen
Kristiansund - Nordheim
Eier: Nordmøre Energiverk as.
Byggeår: 1970
Foto: Torbjørn Monset 1994

Masten består av to runde stolper og en travers med rektangulært tverrsnitt. Traversen
smalner av og opp mot endene. Masten har samme materiale i stolpe og travers. Dette gir
sammenheng mellom elementene.
Sammenføyningene er simple og ikke formmessig bearbeidet. Masten har rimelig gode
proporsjoner.
Treverket har blitt svært slitt av vær og vind, og det får masten til å virke litt skrøpelig.
Masten har en vertikal form som vil tåle en del høydevat-iasjon.Hvis masten blir for lav så
mister den vertikaliteten sin, og dens orienteringen i formen blir udefinert.
Linene er ryddig ordnet på masten. Masten virker litt for stor, slik at rytmen i
kraftledningen ikke blir spesielt god.

Masten kan brukes, men hvis det lar seg gjøre burde treverket
vedlikeholdes slik at den ikke virker så slitt.
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H-mast med barduner og fagverkskonstruksjoni stål

Mast: 132 kV med FeAl 240 liner.
Materialer: Fagverkskonstruksjon i
stål med barduner. Isolatorer i
grønt glass.
Størrelse: Ca. 20-25 m.
Plassering: Sætre, Hurumlandet.
Eier: Buskerud Energi.
Byggeår: 1965
Foto: W&H 1995

N

Masten består av en horisontal travers med to bein som skrår lett utover. Den har en
geometrisk og vertikal form. Masten har en klar oppbygging og de ulike elementenes
funksjoner er forståelige.
Masten har et lett uttrykk og en samlet, helhetlig form. Det er gode proporsjoner i masten
og balanse mellom høyde og bredde.
Fagverket gir skyggevirkninger på formen og dette kan gi utilsiktede formdelinger. Den
mørke skyggelinjen på undersiden av traversen forvrenger formen. Fagverket og skråstillingen av stolpene fører til at masten virker litt urolig. På avstand forsvinner masten i
omgivelsene og den virker lett og lite synlig istedet for urolig.
Linene er godt plassert i forhold til traversen. De skiller seg tydelig fra topplinene som er
tynnere og ligger i et annet plan. Dette gir klarhet i konstruksjonen.
Masten gir god rytme til kraftledningen fordi den klart viser sin funksjon og det er et
harmonisk forhold mellom liner og master.

Masten må gjerne brukesfordi den har en lettform og en størrelse
som gjør at den harmonerer med omgivelsene. Den bør ikke stå i åpne,
flate landskap fordi masten vil virke urolig når det lettefundamentet syns.
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Fagverksmast av aluminiumsrør
Mast: 132 kV med FeAL 120 liner.
Materialer: Rør i bruneloksert
aluminium. Isolatorer i grønt glass.
Størrelse: 20 m.
Plassering: Skartoss, ved Frøystul.
Krattledningen Frøystul - Vemork.
Eier: Hydro Energi Telemark.
Byggeår: 1995

Foto: NVE,VN/IMS.

Mastens topp dannes av travers og et bærende element. Toppen holdes oppe av en avtrappende søyle med kvadratisk tverrsnitt. I toppen er det en åpning hvor den midterste isolatoren
henger. Den brune fargen og de runde rørene kan gi assosiasjoner til en støpejerns-

konstruksjon.
Toppens form og isolatorenes lave plassering gir toppen retning nedover. Toppen er ikke
spesielt proporsjonert i forhold til søylen. Isolatorene sitter noe for lavt og er plassert slik at
toppen virker unødvendig kompleks. På nært hold vises mastens sammenføyninger tydelig.
Mastens visuelle størrelse er forholdsvis liten fordi den er smal og fordi den mørke, brune
fargen minsker størrelsen. De runde rørene gir lite skyggevirkninger i konstruksjonen.
Masten virker litt tung i forhold til de lette linene fordi linene møter masten innenfor den
definerte formen.
Masten kan brukesfordi den matte, brune overflaten og de runde rørene demper
dens visuelle størrelse. På avstandforsvinner masten godt i omgivelsene. Formen
og proporsjonene bør likevelforbedres, spesielt med tanke på ncervirkning.Alle
mastene i kraftiedningen bør ha denne type avslutning mot bakken. Den gir god
visuell tilknytning til underlaget og mastene vil tåle større høydevariasjoner.
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H-mast i fagverkskonstruksjon
Mast: 132 kV med FeAI 253 liner.
Materialer: Galvanisert fagverkskonstruksjon i stål med innvendige
barduner. Isolatorer i grønt glass.
Størrelse: Ca. 25-30 meter.
Plassering: Ved E 10 mellom Kanstadbotn og Gullesfjordbotn. Kraftledningen Kanstadbotn - Hinnøy.
Eier: Statnett SF.
Byggeår 1973
Foto: Torbjøm Monset 1994

Masten består av to smale kileformede bein med horisontal travers. Traversen er et tydelig
element som dominerer over de smale beina. Masten har en enkel og geometrisk form med
en sterk vertikal retning. Den to-dimensjonale oppbyggingen får masten til å danne en
visuell flate i landskapet.
Masten har gode proporsjoner. Stagene mellom beina virker noe tilfeldig plassert og de gir
en litt umotivert oppdeling av flaten. Isolatorene er ryddig og klart plassert på masten.
Linene møter masten på en klar og ryddig måte. Masten vil tåle å bli lavere så lenge
vertikaliteten opprettholdes. Den kan virke litt ubalansert hvis den blir for høy.

Masten kan brukes, men den bør ikke værefor høy.
Blir den for høy kan den bli uproporsjonert og komme i ubalanse.
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Gaffelmast i stål
Mast: 132 kV med FeAl 185 liner.
Materialer: Galvanisert fagverkskonstruksjon i stål. Isolatorer i grønt
glass.
Størrelse: Ca. 20-25 m.
Plassering: Ved Uvdal I. Kraftledningen Uvdal I - Uvdal II.
Eier: Energiselskapet Asker og
Bærum.
Byggeår. 1966
Foto: Torbjøm Monset 1994

Masten har en vertikal form. Den er delt i to klare deler, den bærende søylen og en
trekantformet topp. Den horisontale traversen bæres av to armer. Fagverket i masten
kompliserer til en viss grad formen og gjør den mindre klar. Skyggevirkningene i fagverket
understreker dette. Masten virker stor.
Masten har ikke spesielt gode proporsjoner, toppen er vid i forhold til søylen, og masten
virker ubalansert. Masten virker også stor på grunn av denne ubalansen. Isolatorenes enkle
form innordner seg mastens form.
Masten viser tydelig at den holder linene oppe. Den kan gi kraftledningen god rytme hvis
den ikke blir for uproporsjonert.
Masten bør ikke brukesfordi den virker stor og dominerende.
Velg heller en enklere mastfor eksempel "Asymmetrisk betongmast"
eller "H-mast med trestolper og limtretravers".
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Asymmetrisk betongmast
Mast: 132 kV med FeAl 253 liner.
Materialer: Konisk søyle i forspent
betong med isolatorer og støtteisolatorer i kompositt.
Størrelse: Ca. 20 m.
Plassering: Ved E 18 sør for Nykirke.
Kraftledningen Bentsrud - Føske.
Eier. Vestfold Kraft.
Byggeår: 1995
Foto: Torbjørn Monset 1996

Masten består av en søyle med 3 isolatorer som er plassert asymmetrisk. Sammen med
støtteisolatorene danner isolatorene trekantformer mot søylen. Masten har en enkel og klar
oppbygging. Trekantformene innordner seg den klare vertikaliteten i masten.
Den kantete formen og blanke overflaten på innfestingselementene for isolatorer og stag
gir masten et noe ubearbeidet og teknisk uttryl& Overflaten på disse elementene gir sterk
refleksjon og fører til at det dannes uheldige blanke punkter på masten.
På avstand trer støtteisolatorene mer frem enn isolatorene og danner tydelige møtepunkter
for linene. Dette gir en klart forståelse av mastens funksjon.
Masten har gode proporsjoner mellom søyle og topp. Den vil tåle en god del høydevariasjon på grunn av den sterke vertikaliteten i formen.
Masten forsvinner godt i omgivelsene og kan gi en smal trasé.
Masten må gjerne brukes, men overflaten i innfestingselementene
bpr dempes for å gi bedre harmoni mellom ovediaten i elementene og
resten av masten.

19

2.2 Dobbeltkurs-master66 og 132 kV

2.2 Innledning
Dobbeltkurs-masterbetyrdet er to uavhengigekurseri mastene.Det er storvariasjonmellom
størrelsenpå mastenei dennegruppen.Noen børbrukesmed forsiktighet,nettoppfordi de
virkerunødig storei omgivelsene. Eksemplerpå dette er "Y- mast i fagverkskonstruksjonav
stål "og "Fagverksmastmed en ekstrabredtraverspå midten".
I denne gruppener det tattmed en estetisk analyse av bæremast,vinkelmastog endemasti en
66 kV kraftledningmed limtremasterpå Rudshøgdai Ringsaker. Dette er gjortsom et
eksempel for å vise hvordande ulike mastenei kraftledningenforholderseg til hverandrenår
det gjelderform,farger,materialerog størrelser.Kraftledningener tilpassetomgivelsene, og
de ulike masteneharnok likhetstrekktil at det dannessamhørighetog rytmei kraftledningen.
Alle de treulike mastenehardetaljersom kanog bør forbedres.Hovedinntrykketer likevel en
kraftledningsom glir godt inn i omgivelsene.
Dobbeltkursgjørlinene i masteneog kraftledningenmerfremtredendei omgivelsene. Linene
må innebyrdesværeryddige,og mastenmed sine elementermå ha en ryddigordningi forhold
til linene. Isolatoreneskal danneklaremøtepunkterfor linene i masten.Samtidigskal de
harmoneremed masteni form,fargerog proporsjoner.Likhetmellom mast og isolatorerer
ønskelig, enten i farge, overflateeller gjennomskinnelighet.
Når det gjelderevne til å tåle høydevariasjon,er det de enkle, mest vertikalemastenesom
tålerdettebest. Proporsjonenei disse masteneforblirbedreenn i de andreved stor
høydevariasjon.Eksempelpå detteer "Fagverksmastmed like lange traverser".
I denne gruppenbestårmangemasterav fagverkskonstruksjoner.Disse trengeren klar
avslutningned mot bakkenfor å virke stabile.Et godt eksempel på en god avslutningmot
bakkener "Fagverksmastmed like lange traverser."
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Symmetriskbæremasti limtre
Mast: Dobbeltkurs66 kV med FeAl
150 liner.
Materialer:Limtrestolpemed limtretraverser.Isolatoreri grøntglass.
Størrelse:15-20 m.
Plassering:Rudshøgda.KraftledningenRudshøgda- Tajet.
Eier: Hamar-regionenEnergiverk.
Byggeår:1992
Foto:NVE, EKTTOMN 29.04.94.18

Mastener symmetriskog bestårav én stolpe med tretraverser.Traverseneog isolatorene
danneren helhetlig form i toppenav masten.Traverseneharen harmoniskplasseringpå
stolpen.Mastenhargode proporsjonerog tålerhøydevariasjonfordi den haren klar
vertikalform.
Mastenskonstruksjoner oversiktligog det er lett å forståforholdetmellom elementene.
De blankestøttevinkleneundertraverseneblir for tydelige og dominererover den brune
treoverflaten,de brytermed den klareformeni masten.
Mastenharen forholdsvisliten visuell utstrekningfordi den er symmetriskog godt samlet
om midtaksen.
Limtremastenharstørreevne til å forsvinnei omgivelsene enn betongmasten.På avstand
vil limtremastenskonturlettereløses opp på grunnav dens fargeog overflate.Linene har
en ordnetog ryddigplasseringpå masten.
Masten må gjerne brukes fordi den har en enkel form og en nøytral
ovedlate som gjør at den glir godt inn i landskapet. Beslagene bør
lakkeres slik at ovedlaten blir mer lik mastens.
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Vinkelmast i limtre
Mast: Dobbeltkurs 66 kV med FeAl
150 liner.
Materialer: Limtrestolper med limtretraverser. Isolatorer i grønt glass.
Størrelse: Ca. 15 m.
Plassering: Ashogda.
Kraftledningen Rudshøgda -Tajet.
Eier: Hamar-regionen Energiverk.
Byggeår: 1992
Foto: W&H, 1995

,

Masten består av to skrå stolper som danner en kileform. Tre horisontale traverser er festet
til kileformen. Masten får et litt tungt uttrykk av de kraftige dimensjonene og den noe
ubearbeidede formen. Overgangen mellom elementene i masten er også ubearbeidet som
form. Traversene er festet direkte utenpå stolpene, og støttevinklene under traversene
ligger igjen utenpå både traversene og stolpene. Det dannes ingen god formmessig
overgang mellom traversene og kileformen.
Masten har forholdsvis dårlige proporsjoner fordi traversene er litt for lange i forhold til
gjenstående høyde på stolpene, over øverste travers. Traversenes dimensjoner virker litt
spinkle mot den kraftige kileformen.
Masten har et stort volum som dannes av traversenes plassering og den åpne vinkelen
mellom stolpene. Støttevinklenes blanke overflate gjør dem sterkt fremtredende i sollys.
Materialene ellers i masten harmonerer med hverandre. På avstand viser masten klart sin
funksjon, samtidig som den har likhet med bæremasten.
Masten kan brukes, men med deforbedringer som erforeslått over.
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Endemast i limtre
Mast: Dobbeltkurs 66 kV med FeAl
150 liner.
Materialer: Limtrestolper med en
limtretravers og en brunlakkert ståltravers. Isolatorer i grønt glass og
brunt porselen.
Størrelse: Ca. 20 m.
Plassering: Ved Rudshøgda.
Kraftledningen Rudshøgda - Tajet.
Eier: Hamar-regionen Energiverk.
Byggeår: 1992
Foto: W&H 1995

Nlo

Masten består av tre kileformer. I toppen er de bundet sammen av tre horisontale traverser.
Masten ser ryddig ut. Den har en høyreist form og beholder vertikaliteten selv om
elementene i masten stort sett er horisontale.
Den logiske oppbyggingen av formen understreker det ryddige uttrykket. Formen viser
tydelig mastens funksjon som endemast.
Parallelliteten mellom stolpene understreker linenes retning inn mot masten. Isolatorer og
kabler er plassert symmetrisk om hver kileform, det får masten til å virke rolig og
balansert.
De små kabelfestene som går nedover kileformene danner uheldige reflekterende punkter.
De galvaniserte kabelrørene nederst på stolpene gir en kontrast til de mørke stolpene og
blir unødig fremtredende.

Masten må gjerne brukesfordi den er helhetlig, enkel og strukturert.
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Konklusjonfor 66 kV kraftiedningeni limtre
Denne type kraftledningmå gjerne brukes. De ulike mastene har tilhørighet til hverandre
samtidig som de viser sine spesielle funksjoner. Detaljer kanforbedres på alle
mastetypene. For eksempel burde endemastenogså ha vertikal oppheng likt som resten av
kraftledningen.Helhetsinntrykketer likevel en kraftledningmed god rytme og samhørighet
mellom mastene.
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Limtremastmed massivestolper
Mast: Dobbeltkurs45 kV med FeAl
240 liner.
Materialer:Massivelimtrestolper,
med traverseri brunlakkertstål.
Isolatoreri grøntglass.
Størrelse:Ca. 20-25 m.
Plassering:Rv. 154 v/ NordreMidsjø.
KraftledningenSkiseng- Enebakk.
Eier: Akershus Nett AS
Byggeår:1985
Foto:W&H 1995

Masten består av to stolper som danner en spiss kileform. De tre horisontale traversene
danner tilsammen en visuell flate på øvre del av kileformen og gjør masten stor og
voluminøs. Masten har likevel et lett uttrykk fordi den er høy og elementene har slanke
dimensjoner. Den har gode proporsjoner, men formen gjør masten lite fleksibel i forhold til
høydevariasjon.
Masten virker forskjellig når den sees på nært hold og på avstand. På avstand blir
kileformen klart fremtredende, mens på nært hold blir alle elementene som traverser, stige,
isolatorer og fundament veldig tydelige og forstyrrende for helheten.
Mastens volum i toppen virker større på avstand enn på nært hold. På avstand får alle
elementene i masten likhet i farge, masten ser helhetlig ut. På nært hold blir forskjellene
overflaten tydeligere slik at masten virker mindre helhetlig.
På grunn av traversenes ulike lengder treffer linene masten i forskjellig avstand til
stolpene. Dette får linenes plassering til å virke uryddig. Mastens form gir god rytme til
kraftledningen og den forsvinner rimelig bra i omgivelsene.
Masten bør ikke brukes, siden den er lite helhetlig på nært hold. Bruk
heller"Symmetrisk bæremast i limtre".
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Symmetrisk betongmast
Mast: Dobbeltkurs50 kV med
Cu 95 liner.
Materialer:Støpt betongmed
isolatoreri grøntglass.
Størrelse:Ca. 25 m.
Plassenng:Sandnes. Kraftledningen
Tronsholen- Skeiene.
Eier: MauldalKraftlag.
Byggeår:1949
Foto:NVE, EK/TOM P 13.05.95 28

-

Masten er symmetrisk og består av en stolpe med horisontale traverser, tre til hver side. De
danner klare festepunkter for isolatorene. Traversene oppfattes som mer avrundete enn
stolpen fordi de smalner av mot enden. Dette gir den kalde firkantede betongen et mykere
uttrykk. Masten har en klar vertikal form. Formen er fremtredende og kan lett gi
assosiasjoner til korsformer.
Masten er klar og ryddig i konstruksjon og sammenføyninger, og det er lett å forstå
mastens oppbygging. Den har rimelig gode proporsjoner og isolatorene er proporsjonert i
forhold til masten. Alt dette bidrar til å gjøre masten harmonisk og helhetlig.
Bruken av betong gir masten en sammenhengende og helhetlig form. Ulempen er at
materialet gjør masten fremtredende, spesielt på lang avstand. Masten blir tett og kompakt
i forhold til linene og gir derfor ikke spesielt god rytme til kraftledningen. Vinkelmastens
form skiller seg helt fra bæremastens form og forsterker den dårlige rytmen i
kraftledningen.
Masten kan brukes i tilknytning til by/tettsted, fordi dens form
og materiale gir den tilhørighet til det mer urbane.
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Fagverksmastmed like langetraverser.MastA
Mast: Dobbeitkurs 47 kV med
Pheasant FeAI 405 liner.
Materialer: Fagverkskonstruksjon i
stål. Galvanisert DB701 Silbergrau.
Isolatorer i grønt glass,
Størrelse: Ca. 20 m.
Plassering: Ved Bjerke Travbane.
Kraftledningen Tonsen - Linderud.
Eier: Viken Energinett AS
Byggeår: 1968
Foto: W&H 1995

Masten består av en søyle med tre like lange horisontale traverser som er plassert
symmetrisk om søylen. Den har en slank, vertikal form og fagverket er ryddig. Dette gir
tilsammen masten et lett uttrykk.
Mastens symmetriske oppbygging gjør formen tydelig og forståelig. Forholdet mellom
elementene er klart og ryddig.
Masten har gode proporsjoner og en klart avgrenset størrelse. Med sin vertikale form vil
den lett kunne varieres i høyden.
Mastens enkle utforming gir god rytme til kraftledningen. Linene er plassert rett over

hverandre og det gjør at de blir litt for tydelige i forhold til den lette masten.

Masten må gjerne brukes og den kan passe inn i ulike omgivelser
fordi den har en slank, enkel og harmonisk form. Det ryddige
fagverket i masten understreker dette.
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Fagverksmastmed en bredtraverspå midten.Mast B
Mast: Dobbeltkurs66 kV med
PheasantFeAl405 liner.
Materialer:Fagverkskonstruksjon
i
stål. Isolatoreri grøntglass.
Størrelse:Ca. 15-20 m.
Plassering:Skedsmokorset.KraftledningenLeirsund- Skedsmokorset.
Eier:AkershusNett AS
Byggeår:1973
Foto:W&H 1995

P

Masten består av en søyle med tre horisontale traverser. Den er stort sett veldig lik mast A.
Forskjellen er at midttraversen på denne masten er bredere enn de to andre traversene.
Dette knytter traversene mer sammen slik at masten får en deling mellom søyle og topp.
Masten har til tross for oppdelingen en klar vertikal form. Midttraversen gir masten et
større volum i toppen og det får masten til å virke tyngre enn mast A. Masten vil fortere få
dårlige proporsjoner ved høydevariasjon enn mast A, fordi det er vanskeligere å skape en
harmonisk balanse mellom topp og søyle.
Linene er plassert slik at det er lett å se hvor de kommer ut og inn av masten. Dette fører til
at det er balanse mellom liner og mast, og kraftledningen får en god rytme.

Masten kan brukesfordi den har en helhetlig og enkelform.
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Fagverksmastmed en ekstrabredtraverspå midten.Mast C

Mast: Dobbeltkurs 50 kV med
FeAl 95 iiner.
Materialer: Fagverkskonstruksjon
stål. isolatorer i grønt glass.
Størrelse: Ca. 25 m.
_

Plassering: Ved Helstad trafo.
Kraftledning Ås - Holstad.
Eier Akershus Energiverk.
Byggeår: Ca. 1965
Foto: W&H 1995

Masten er lik mast B i konstruksjon og oppbygging, men alle traversene er bredere enn i
mast B. Dette gjør at masten får dårlig balanse mellom topp og søyle. Den brede midttraversen medvirker spesielt til at masten får dårlige proporsjoner. Det er traversens bredde
som får masten til å virke tyngre enn både mast A og B.
Proporsjonene mellom den totale høyde og bredde er mindre gode. Masten har et større
volum i toppen enn mast A og B. Hele masten virker større og krever mer plass rundt seg.
Linene møter masten i traversenes ytterpunkter og dette bidrar til at toppen av masten
virker stor. Masten blir altfor tydelig i forhold til linene og det gir dårlig rytme til
kraftledningen.

Masten bør ikke brukes fordi den er uproporsjonert og lite harmonisk.
Velg heller mast A eller B.
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Fagverksmastmed traversersomskrårjevnt utover.Mast D
Mast: Dobbeltkurs66 (132) kV,
CondorFeAl 253 liner.
Materialer:Fagverkskonstruksjon
i
stål. Isolatoreri grøntglass.
Størrelse:Ca. 25 m.
Plassering:Løten, langsveien
mellomHamar og Elverum.
KraftledningenVang - Hjellum.
Eier:Hamar -regionenEnergiverk.
Byggeår:1974
Foto:W&H 1995

Masten består av en søyle med tre traverser som skrår jevnt utover. Masten har et noe tungt
uttrykk som skyldes de brede traversene og den kraftige søylen. Traversene danner et stort
volum som understreker tyngden i toppen av masten.
Mastens oppbygging og konstruksjon er rimelig forståelig. I møtet mellom traverser og
søyle dannes store felter med komplisert fagverksstruktur. I disse feltene er det vanskelig å
lese mastens konstruksjon.
Masten er uproporsjonert fordi søylens vertikale form ikke klarer å balansere den store
horisontale formen som traversene danner. Isolatorenes plassering ytterst på traversene
forsterker de dårlige proporsjonene.
Linene møter masten helt ytterst på det smaleste av traversene. Dette får linene til å trekke
traversene utover slik at masten virker ekstra stor. Masten er stor og dominerende og den
gir ingen god rytme til kraftledningen.
Masten bør ikke brukes fordi den er stor, tung og dominerende
i omgivelsene. Bruk heller mast A eller B.
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Y-mast i fagverkskonstruksjonav stål
Mast: Dobbeltkurs132 kV med
FeAl 120 liner.
Materialer:Grønnlakkertfagverkskonstruksjoni stål.
Isolatoreri brunglassertkeramikk.
Størrelse:Ca. 30 m.
Plassering:Ved avkjøringentil
Geilo/Hemsedalpå E16.
KraftledningenRingerike-Follum
Eier:StatnettSF.
Byggeår:1935
Foto:W&H 1995

Masten har en voksende form der traversene brer seg ut som armer fra søylen. Formen og
størrelsen gir en viss evne til å gli inn i omgivelsene. Traversene og isolatorene er godt
integrert som en del av mastens form, og det er lett å se hvordan elementene henger
sammen. Dette gjør masten rimelig harmonisk.
Mastens proporsjoner er ikke spesielt gode, den er litt for bred i forhold til høyden. Dette
skyldes traversenes bredde og den vide vinkelen som får dem til å virke hengende.
Den grønne fargen virker kamuflerende når masten står mot en bakgrunn. Fargen virker
mot sin hensikt når masten sees mot himmelen. I den situasjonen blir masten mer
fremtredende enn de galvaniserte mastene.
Det er ikke brukt unødvendig mye materialer for å gi masten dens form og derfor virker
konstruksjonen fornuftig og troverdig. Linene har en ordnet plassering på masten, men de
opptar stor plass i trasen. Vinkelmasten har samme form som bæremasten og gir sammenheng i kraftledningen. Isolatorenes skjeve plassering på vinkelmasten er imidlertid svært
uheldig og gjør masten både rotete og ubalansert.
Masten bør ikke brukes fordi den er stor og dominerende i omgivelsene.
Et alternativ kan være "Fagverksmast med like lange traverser ". Hvis ikke
den kan benyttes, så bør det utvikles en ny mast for dette spenningsnivået.
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2.3 Enkeltkurs-master300 og 420 kV

2.3 Innledning
På de høyere spenningeneer det få mastetyperå velge mellom. Alle harhorisontalopphengog
de er storekonstruksjoner,opp til 50 meterhøye. De mastenesom oppleves å ha en liten
visuell størrelseer å foretrekke.Visuell størrelseer den størrelsenbetrakterenopplever at
mastenhar,ikke den rentfysiske. Noen masterkanvirke størreenn det de er, for eksempelpå
grunnav dårligbrukav proporsjoner,form eller materialer.
Gaffelmastenopptarmindreplass i omgivelsene enn de andre,men er visuelt så storog
dominerendeat den er lite ønsket som løsning.
De tradisjonelleH-mastenedannerofte storevisuelle flatersom gir et annetestetiskproblem.
Konstruksjonenog måtenmasteneer bygd opp på førertil at mastenedannerstoreflateri
stedetfor tredimensjonaleformer. Dette gir dårligrytmetil kraftledningen.Rytmeni linene
stoppes ved hvermastfordimastenoppleves som en flate. Kraftledningenvirkeroppdeltog
lite sammenhengende.
300 og 420 kV kraftledningersyns i omgivelsene uansett,og derforer det viktig at mastene
haren enkel og harmoniskform som i minst mulig gradvil dominereover omgivelsene. Valg
av traséog samspilletmellom plasseringi omgivelsene og utformingav mastene,må vurderes
nøye ved oppføringav nye kraftledninger.
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2.3 Følgendemasterer analysert

H-mast med kvadratiske bein, i fagverk

side 37

H-master i fagverkskonstruksjon

side 38

Gaffelmast i fagverkskonstruksjon

side 39
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H-mast med kvadratiske bein, i fagverk

Mast: 300 kV med CardinalFeAl
300 Duplexliner.
Materialer:Fagverkskonstruksjon
i
stål. Isolatoreri bruntporseien.
Størrelse:Ca. 30-35 m.
Plassering:Grorudi Oslo. KrattledningenFrogner- Furuset.
Eier Viken Energinett AS
Byggeår:1968
Foto:W&H 1995

Mastens form er en typisk H-mast. Den har to slanke og høyreiste bein med firkantet
tverrsnitt og en horisontal travers som er godt integrert i beina.
Elementene i masten er samlet innen en smal, vertikal form. Masten har et ryddig
harmonisk uttrykk fordi relasjonene mellom de ulike elementene er klare og tydelige.
Mastens slanke elementer får den til å virke lett og enkel, og den virker mindre enn det den
egentlig er.
Det gode forholdetmellomhøydeog breddegjør mastenvelproporsjonert.Mastensklare,
vertikale form gjør at den beholder de gode proporsjonene ved høydevariasjon. Linene er
plassert slik at det er lett å se hvor de kommer inn og ut av masten. De doble linene
harmonerer med parallelliteten i mastens bein. Balansen mellom mastens lette form og
linenes letthet gir kraftledningen god rytme.
Masten må gjerne brukes mer, den er harmonisk, ryddig og velproporsjonert. Den glir godt inn i ulike omgivelser. Masten bør
foretrekkes fremfor andre H-master.
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H-masteri fagverkskonstruksjon
Mast A: 420 kV med FeAl

Plassering:Skedsmo-

380 Tfiplex liner.

korset.Frogner- FoIlo.

Mast B: 300 kV med FeAl Plassering:Skedsmo330 Duplexspesialliner. korset.Frogner- Røykås.

Materialer:Fagverks-

Eier:Statnett.

Materialer Fagverks-

Eier:Statnett.

konstruksjoni stål.

Byggeår:1987

konstruksjoni stål.

Byggeår:1974

Isolatoreri grøntglass.

Foto:W&H 1995

Isolatoreri klartglass.

Foto:W&H 1995

Størrelse:Ca. 25-30 m.

MastA

Størrelse:Ca. 25-30 m.

Mast B

Mastene er typiske H-master, begge består av to smale, flate bein med en horisontal travers.
De danner store visuelle flater i landskapet. Traversene er de dominerende elementene i de
ellers så enkle konstruksjonene. Flatedannelsen og den svake vertikaliteten i formen gir
mastene et statisk uttrykk. Den tydeligste forskjellen mellom mastene er plasseringen av
isolatorene. I mast A danner to og to isolatorer tydelige trekantformede flater, mens
isolatorene i mast B henger loddrett ned. Dette gjør mast A mer kompleks enn mast B.
Mast A har en mindre klar form enn mast B fordi traversen er lengre og isolatorene mangler
en god visuell innfesting. Traversen er for lang i forhold til høyden på masten, slik at
masten får dårlige proporsjoner.
Mast B er mer helhetlig og formen er lettere å oppfatte. Isolatorenes plassering på traversen er ryddig. Masten er rektangulær og har rimelig gode proporsjoner.
Elementene i begge mastene gir inntrykk av at de er stablet oppå hverandre. Mastene får
derfor en lite bearbeidet form. Mastene danner store flater som dominerer over linene og
rytmen i kraftledningen blir dårlig.
Mast B bør brukes fremfor mast A, hvis det er teknisk mulig å velge slik, fordi
den er mer helhetlig og proporsjonert. H-mast med kvadratiske bein er også
et godt alternativ.
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Gaffelmasti fagverkskonstruksjon
Mast: 300 kV med FeAl 329 liner.
Materialer:Fagverkskonstruksjon
i stål. Fundamenti betong.
Isolatoreri bruntporselen.
Størrelse:Ca. 40-50 m.
Plassering:Alnabrui Oslo.
KraftledningenFåberg - Ulven.
Eier: Viken EnergInettAS
Byggeår:1968
Foto:W&H 1995
•

Masten har en vertikal form. Formen er satt sammen av to hoveddeler, en bærende søyle
og en trekantformet topp. I toppen åpner den seg mot de horisontale linene. Fagverket i
søylen forstyrrer forståelsen av mastens oppbygging og hvordan elementene forholder seg
til hverandre. Skyggene som dannes bidrar til å komplisere formen ytterligere. Samlet gir
dette masten et rotete og komplekst uttrykk.
Bunnen i søylen er bred og dårlig proporsjonert i forhold til overgangen mellom søyle og
topp. Mastens proporsjoner blir derfor ikke særlig gode. Masten tåler lite høydevariasjon
fordi toppen fort vil virke tung og gjøre masten ubalansert når søylen blir kortere. Isolatorene danner trekantformer som ligner detaljer i toppen, det gir de en tilhørighet til masten.
Masten viser tydelig at den holder linene oppe, og kan gi kraftledningen en god rytme.
Betongsokkelen virker klumpete i forhold til det lette fagverket. Den store åpningen ned
mot bakken får masten til å stå på tå og virke ubalansert.
Masten bør ikke brukesfordi den er kompleks, stor og dominerende.
Hvis den skal brukes må den forbedres på de nevnte områdene.
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2.4 Dobbeltkurs-master300 og 420 kV

2.4 Innledning
I denne gruppen finner vi de største mastene, og dermed også de største problemene med at
mastene dominerer over omgivelsene. På nært hold er mastene så mye større enn betrakteren
at man ikke klarer å oppfatte formen, - man overveldes av størrelsen og kompleksiteten i
konstruksjonene.
Utvalget av master i gruppen er begrenset, men både horisontaloppheng og vertikaloppheng er
representert. På tross av mastenes størrelse finnes det valgmuligheter for tilpasning av master
i omgivelsene.
" Bred H-mast i fagverkskonstruksjon" glir rimelig bra inn i omgivelsene, men bør brukes
med forsiktighet på grunn av størrelsen. I en del situasjoner kan det være bedre med to
enkeltkurs -master ved siden av hverandre enn èn bred H-mast.
Begge mastene med vertikaloppheng blir høye og dominerende. "Symmetrisk fagverksmast
med tre traverser" har en vertikal form som er å foretrekke fremfor "Symmetrisk mast i fagverkskonstruksjon med to traverser." Masten med tre traverser strekker seg bare i èri retning,
mens masten med to traverser blir både høy og svært bred på grunn av linekonfigurasjonen.
Ingen av mastene har spesielt gode proporsjoner.
På avstand er det viktig at mastene er proporsjonerte og har så liten visuell størrelse som
mulig. Plasseringen i omgivelsene er her spesielt viktig for hvordan kraftledningen oppfattes.
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2.4 Følgende master er analysert

Mast i fagverkskonstruksjon

med to traverser

side 43

Symmetrisk fagverksmast med tre traverser

side 44

Bred H-mast i fagverkskonstmksjon

side 45
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med to traverser
Mast i fagverkskonstruksjon
Mast: Dobbeltkurs300 kV med FeAl
329 linerog FeAl 300 Duplexliner.
i
Materialer:Fagverkskonstruksjon
stål. Isolatoreri bruntporselen.
Størrelse:Ca. 50 m høy og
ca. 30 m bred.
Plassering:Alnabrui Oslo.
KraftledningeneFrogner- Ulven og
Vinstra- Ulven.
Eier:Viken EnerginettAS
Byggeår 1968
Foto:W&H 1995

Masten er stor, høy og bred, og den dominerer omgivelsene. De hengende traversene og

den lange søylen gir masten et tungt uttrykk. Isolatorene svever under traversene fordi de
mangler en visuell innfesting til traversene.
Mastens kontur er lang og oppdelt og masten virker stor. Masten har ingen entydig retning
i formen, den spriker fordi den strekker seg både i horisontal og vertikal retning.
Mastens høyde-og breddeforhold er dårlig og forholdet mellom elementene i toppen er
uproporsjonert. Det eneste som binder sammen mastens elementer er likhetstrekk i
fagverket.
Masten er for stor og tung til å kunne gi en god rytme til kraftledningen. Den dominerer
fullstendig over linene. Linene er spredt plassert på masten og bidrar til å gjøre masten
disharmonisk.
Masten bør ikke brukes fordi den virker stor, tung og dominerende
i omgivelsene. Bruk heller den symmetriske fagverksmasten med
tre traverser.
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Symmetriskfagverksmastmed tre traverser
Mast: Dobbeitkurs 300 kV med FeAl
329 og FeAl 300 Duplex liner.
Materialer: Fagverkskonstruksjon i
galvansiert stål. Isolatorer i brunt
porselen.
Størrelse: 35 m.
Plassering: Postterminalen på
Alfaset, Oslo. Kraftledningene
Vinstra - Ulven og Hallingdal - Ulven.
Eier: Viken Energinett AS
Byggeår: 1995
Foto: W&H 1995

Masten er symmetrisk og består av en søyle med tre traverser ut til hver side. Traversene
og isolatorene er strukturert og ryddig plassert på masten. Det er lett å se hvordan
elementene forholder seg til hverandre. Isolatorene danner store former som får masten til
å virke tung og statisk. Søylens store åpninger deler opp formen og danner hull i
konstruksjonen. Åpningen i søylen ned mot bakken gir derimot masten en viss letthet.
Traversene er proporsjonert plassert i forhold til hverandre, men de er plassert for langt ned
på søylen til å gi hele masten gode proporsjoner. Traversenes lave plassering gir også
masten et stort volum. Søylens avslutning er liten og spiss, slik at toppen av masten virker
stump og uproporsjonert i forhold til resten av masten. Sett rett fra siden virker linene
ryddige. Rett forfra er linene mer kaotiske spesielt fordi det er duplex liner på den ene
siden. Mastene gir en rimelig god rytme til kraftledningen, det er balanse mellom liner og
mast. Kraftledningen får en god oppdeling i liner og mast.
Masten kan brukesfordi den har en samlet og ryddigform, men
proporsjonene i masten børforbedres.
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Bred H-mast i fagverkskonstruksjon
Mast: Dobbel420 kV med Pheasant

Kraftledningen:Skytta- Frogner.

405 Duplexliner.

Eier: Viken EnerginettAS

i
Materialer:Fagverkskonstruksjon

Byggeår:1978

stål. Isolatoreri grøntglass.

Foto:W&H 1995.

Størrelse:Ca. 25 m høy og
ca. 30-35 m bred.
Plassering:Gjelleråseni Nittedal.

Visuelt danner masten en rektangulær flate. Masten har en tydelig travers som blir båret av
bein som er formet som trekantede flater. Den virker ikke spesielt høy og i en del
situasjoner kan den gli godt inn i omgivelsene. Formen er likevel problematisk fordi den
krever en bred trasé.
Masten har en enkel oppbygging og konstruksjonen er forståelig. Den klare geometrien
understreker dette. Masten har en hierarkisk oppbygging og viser at den holder traversen
oppe. Traversen kan virke tung i forhold til den lette konstruksjonen i beina. Sammenføyningen mellom travers og bein er også vanskelig å forstå.
Isolatorene oppfattes som en del av fagverkskonstruksjonen. Derfor er det vanskelig å
oppfatte hvordan linene møter masten. Linene virker ellers ryddige i forhold til masten.
Masten har rimelig gode proporsjoner og den klare horisontale formen gjør at masten vil
tåle høydevariasjon, så lenge formen forblir horisontal. Inntrykket av at masten danner en
visuell flate får den til å virke stor. Den vil også dominere i kraftledningen, fordi
flateinntrykket repeteres ved hver mast.
Masten kan brukes der den kan gli inn i det omkringliggende
landskapet. Hvis dette ikke er mulig, er det bedre å bruke to master.
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3. Generelleestetiskerådved valg og
utformingav høyspentmaster.

3.0 Introduksjon
De generelle rådene er utarbeidet for å presisere og utdype en del problemstillinger som kom
frem gjennom analysene av de enkelte mastene. I tillegg gir dette kapitlet oss mulighet for å gi
en estetisk kommentar til noen master som ikke står oppført i kapittel 2. Ved nyutvikling av
master kan rådene også brukes som sjekkliste for å unngå de mest vanlige estetiske
problemene.
Kapitlet er lagt opp slik at det presenteres en estetisk problemstilling på hver side. Deretter
følger en generell anbefaling for hvordan det estetiske problemet bør løses. Problematikken er
også illustrert med ett eksempel på en uønsket estetisk situasjon, og ett eksempel på en god
estetisk løsning. Hver illustrasjon har en kort billedtekst som forklarer det estetiske problemet.
Rådene omhandler forhold vedrørende masten som helhet, og for de ulike detaljene og
elementene på masten. Forhold ved kraftledningen og linene nevnes også. Situasjonen rundt
isolatorene i masten er spesielt vektlagt. Det er viktig at isolatorene har en klar tilknytning til
masten og at de markerer møtet mellom liner og mast. Her er det viktig å finne den rette
visuelle balansen. Vi har tatt med flere eksempler som viser gode og dårlig situasjoner rundt
dette emnet.
Mastene skal alltid fungere som en del av en kraftledning. Derfor er det viktig at bæremasten
har et formspråk som kan gjenspeiles i hele kraftledningen. Dårlig formsammenheng mellom
for eksempel bæremast og vinkelmast vil gi dårlig rytme til kraftledningen. Med en god rytme
i kraftledningen vil virkningen på omgivelsene dempes, og kraftledningen vil bli mindre
forstyrrende.
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3.1 Følgende estetiske råd presenteres

Harmonisk uttrykk

side 49

Klar orientering i formen

side 50

God orden i konstruksjonen

side 51

Gode proporsjoner

side 52

Mastens visuelle størrelse bør være minst mulig

side 53

Harmoni mellom isolatorer og mast

side 54

Harmoni mellom form på isolatorer og mast

side 55

God visuell tilknytning mellom isolatorer og mast

side 56

Harmonisk plassering av isolatorer

side 57

Harmoni mellom isolatorer og mast ved retningsendringer

side 58-59

Harmoni mellom overflatene i masten

side 60

Tydelig avslutning mot bakken

side 61-62

Formlikhet mellom bæremast og vinkelmast

side 63

Harmoni mellom liner og mast

side 64
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Harmonisk uttrykk
Ma.sten bør ikke virke kompleks, teknisk eller industriell. Et saklig og rolig uttrykk er
ønskelig for å dempe mastens tydelighet i omgivelsene. Mastens form bør ikke gi
assosiasjoner til korsformer eller galger.
•

Mastene har et teknisk og
industrielt uttrykk.

Balansen mellom konstruksjon,
funksjon og form gir masten et
rolig uttrykk.
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Kiar orientering i formen
Mastenbør ha en klar vertikaleller horisontalorienteringfor å ha en harmoniskform.

-

-

Mastene har ingen entydig orientering, de
strekker seg ut både i vertikal og horisontal
retning.

Masten over har en klar horisontal orientering, mens masten til venstre har en klar
vertikal orientering.

50

God orden i konstruksjonen
Masten skal ha en form som er lett å forstå. Hvis formen raskt kan oppfattes og
forstås virker masten mindre forstyrrende i omgivelsene. En logisk oppbygging av
masten og en klar formmessig sammenheng mellom elementene vil dempe mastens
forstyrrende effekt.

Fagverket i denne masten
kompliserer formen og gjør den
vanskeligere å forstå. Relasjonene mellom elementene er
utydelige.

Fagverket i denne masten er
åpent og ryddig. Forholdet mellom elementene er forståelig og
formen er tydelig og klar.
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Gode proporsjoner
Uansett høyde skal masten ha best mulig proporsjoner. Hvis dette ikke er mulig, bør
konstruksjonen forandres for å få bedre proporsjoner.

•

-

_

Masten virker avkappet og klumpete når
den blir så lav. Traversene som henger
utover gjør masten ekstra tung og gir
dårlige proporsjoner.

11

Masten tåler store høydevariasjoner fordi
den har en enkel, vertikal form.
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Mastens visuelle størrelse bør være minst mulig
Den visuelle størrelsen, det vil si den opplevde størrelsen til masten bør være lik eller
mindre enn mastens egentlige størrelse.

Masten virker stor fordi de brede
traversene som sitter høyt oppe på
formen skaper et stort visuelt rom
under masten. Den dominerer fullstendig i omgivelsene.

_

Mastens visuelle størrelse tilsvarer
dens fysiske størrelse, fordi
elementene er samlet om den
vertikale søylen. Den vil ikke
dominere omgivelsene i samme
grad som masten over.
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Harmonimellomisolatorerog mast
Isolatorene bør danne en klar visuell overgang mellom liner og mast, i tillegg skal de
harmonere med masten. For å oppnå dette må det være en viss likhet i form, farge,
overflate og gjennomskinnelighet mellom isolatorer og mast. Hovedregelen er at master
med mørk farge bør ha isolatorer med mørk farge, og master med lys farge bør ha
isolatorer med lys farge.
Isolatorene er brune og ugjennomskinnelige. De blir for tydelige i
forhold til det lyse, lette fagverket
i masten.

Isolatorenes lyse farge harmonerer
med den lyse fargen i masten.
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Harmonimellomform på isolatorerog mast
Isolatorenes form skal være i harmoni med masten. Både V-hengekjeder og rette
hengekjeder er akseptabelt sett fra en estetisk synsvinkel, så lenge de passer sammen
med delformer og helheten i masten. Dette er spesielt viktig i fagverksmaster hvor
konstruksjonen ofte kan komme i konflikt med form og plassering av isolatorene.

Fagverketi mastendannertrekantformersom lignerpå isolatorenes trekantformer.Dette virker
uheldigfordiforskjellenmellom
isolatorerog mastblirutydelig.

Isolatoreneer godtplasserti forholdtil fagverketi traversenog
lignerikke på fagverket.Det
dannesklare møtepunktermellom
linerog mast.
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God visuell tilknytning mellom isolatorer og mast
Isolatorenes form og konfigurasjon må harmonere med mastens form. Isolatorene må
plasseres slik at de får en klar visuell tilknytning til masten.
V-hengekjedene harmonerer med
mastens form, men på grunn av
avstanden til traversen gir de inntrykk av å sveve under traversen.
Visuelt er de ikke tilstrekkelig
knyttet til masten.

=

_

Isolatorenes konfigurasjon harmonerer
med mastens former og er plassert nært
nok til å få en visuell tilknytning til
traversene.
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Harmonisk plassering av isolatorer
Isolatorene skal ha en harmonisk plassering på traversen, samtidig som form og
konfigurasjon må harmonere med formen ellers i masten.

Isolatorerplassertheltytterstpå
traverseneer uheldigog bidrartil å
gi mastenet lite harmoniskuttrykk.

Isolatorersom er plassertlitt
innenfortraversenesavslutninggir
mastenet balansertog mer
harmoniskuttrykk.
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Harmonimellomisolatorerog mastved retningsendringer
Avstanden mellom linene bør holdes mest mulig lik gjennom hele kraftledningen, også
når kraftledningen går i vinkel. Form, lengde og plassering av isolatorene er viktig for
balansen og harmonien i masten.
Bruk av avspennings-isolatorer i vinkelmastene er også akseptabelt fordi disse
isolatorene oppleves mer som punkter i masten.

For å få lik avstand mellom linene
er isolatorene plassert asymmetrisk i masten, i tillegg er de svært
lange. Tilsammen gjør dette at
masten virker skjev og ubalansert.

En trekantformet konfigurasjon av
isolatorer gjør at linene kan endre
retning uten at isolatorene blir
skjeve og disharmoniske i forhold
til masten.
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Harmoni mellom isolatorer og mast ved retningsendringer
I de situasjonene hvor bæremasten brukes som vinkelmast, kan det oppstå problemer i
forhold til isolatorene. Vinklingen fører til at isolatorene kan bli skjeve og dermed
ubalanserte på masten. Form, lengde og plassering av isolatorene er bestemmende for
hvorvidt også bæremastene kan fungere som vinkelmaster.

Isolatorenes skjeve plassering i
mastetoppen gjør masten fullstendig ubalansert og sidetung.
Formen er ikke tilpasset mastens
funksjon som vinkelmast.

I dette tilfellet er vinkelsituasjonen
estetisk akseptabel, fordi skjevheten i isolatorene underordner
seg masten. Den korte lengden på
isolatorene bidrar til at de innordner seg masten.
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Harmoni mellom overflatene i masten
Mastens overflater og farger bør være avstemt og balansert i forhold til hverandre. Dette
vil bidra til å gi formen et rolig uttrykk.

Støttevinklenes blanke og reflekterende overflate står i sterk kontrast til
den mørke, matte overflaten på
limtreet. Kontrasten får masten til å
virke oppbrutt.

.

å

Elementenes overflater harmonerer
med hverandre og understreker et
rolig uttrykk.
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Tydeligavslutningmot bakken
Master med fagverk trenger en klar tilhørighet til bakken. Avslutningen av masten mot
underlaget må være samstemt med resten av masten.

Mønstret i fagverket er likt helt
ned til bunnen av masten.
Dette danner en stor flate mot
bakken, - det virker som om
masten flyter oppå underlaget.

Fagverket åpner seg ned mot
bakken og danner en klar avslutning av masten. Dette gir
masten en tydelig og troverdig

forankring til underlaget.
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Tydeligavslutningmot bakken
Master med kompakte stolper har liten flate mot bakken og det virker mer naturlig at de
kommer rett opp fra underlaget. Disse mastene har ikke nødvendigvis behov for en egen
avslutning ned mot underlaget.
Kileformen gir masten en klar tilhørighet til bakken, masten vokser opp fra
underlaget. De brede fundamentene
nederst på kileformen virker derfor
unødvendige og danner tunge,
klumpete avslutninger mot bakken.

Stolpenes kontaktflate mot bakken
er liten, - det virker som om masten
vokser naturlig opp fra underlaget.

62

Formlikhet mellom bæremast og vinkelmast
Det bør være en viss formlikhet mellom de ulike mastene i kraftledningen. Hvis vinkelmasten har en helt annen form enn bæremasten, oppleves dette som et brudd i rytmen
kraftledningen og sammenhengen vil bli dårlig.

Bæremasten og vinkelmasten oppleves som to fullstendig forskjellige former. Dette oppstår fordi
isolatorene er organsiert på forskjellig måte, og vinkelmasten mangler avslutning av traversen
på venstre side. Med en klar avslutning av traversen ville vinkelmastens hovedform blitt mer lik
bæremasten og formslektskapet mellom mastene tydeligere. Forskjellen mellom isolatorene
ville da markert vinkelmastens spesielle funksjon, uten at det ville forstyrre formlikheten mellom
mastene og rytmen i kraftledningen.
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Harmonimellomlinerog mast
I samme kraftledning bør variasjon i linekonfigurasjonen unngås. Dette gir dårlig rytme
og lite sammenheng i kraftledningen.
Overgang fra vertikaloppheng
til planoppheng gir en uheldig
estetisk virkning fordi isolatorene
strekkes i ulike retninger. Linene
virker uryddige.

Masten forutsetter bare planoppheng
og gir god rytme til kraftledningen.
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Vedlegg:Begrepersom brukesi pubHkasjonen

Begrepsforklaring
Toppline
Toppen

Travers

\I

Isolatorer

Fase (Duplex-liner)-----

Bein

Enkeltkurs-mast
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Begrepsforklaring

Toppline

Traverser
Isolatorer

Toppen

Fase (enkel line)

Dobbeltkurs-mast

Søyle
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Forklaringer av ord og uttrykk som brukes

Estetikk:Læren og vitenskapen om det skjønne.
Estetisk:Som er overenstemmende med estetikkens regler. Smakfull, vakker.
Elementer:Former som det visuelt er hensiktsmessig å dele masten i. En travers kan være ett
element. I en annen sammenheng kan travers og isolatorer sammen oppleves som ett element.

Formsammenheng:Formmessig tilhørighet og sammenheng mellom to eller flere elementer.
Geometriskform:Form som ser ut som den er bygget opp av en eller flere grunnformer;
kvadrat, sirkel, rektangel, trekant o.l.
Harmoniskform: Samstemmighet og vakker/riktig proporsjonert form.
Helhetligform: En form som med sine elementer danner et totalt hele som er avsluttet,
udelt og fullstendig.

Mastenstopp: Samlebetegnelse for øverste del av masten. Dannes som regel av traverser,
isolatorer og øvre del av bærende konstruksjon.

Mastensvisuellestørrelse:Den opplevde størrelsen, ikke den fysiske, det rom som dannes
av formen.

Proporsjoner:Overenstemmelse og harmoni i forholdet mellom elementene.
Rytmei kraftledningen:Et balansert forhold mellom liner og master som gjør kraftledningen sammenhengende og harmonisk.

Statiskuttrykk:De visuelle kreftene i formen er uten bevegelse. Det finnes lite eller ingen
spenning i formen, den blir uinteressant.

Vertikal/horisontalform: Beskriver formens orientering.
Visuelleflater: Formens oppbygging gjør at den oppfattes mer som en flate enn som en form.
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MAST
Mast: Det byggverket som skal til for å føre linene frem i terrenget. Masten består av
bærende konstruksjon, travers(er) og isolatorer.

Bæremast:Masten står inne i kraftledningsforløpet og den holder linene oppe.
Endemast:Masten står i enden av kraftledningen og den er en forankring for kraftledningen.
Eks.: Dobbel 66 kV "Endemast i limtre", side 25.
Vinkelmast:Masten brukes når kraftledningen skal endre retning. Den skal både holde linene
oppe og endre retning på kraftledningen. Eks.: Dobbel 66 kV "Vinkelmast i limtre", side 24.

Kurs:Tre elektriske ledere som til sammen utgjør en kraftoverføring. Hver leder er opphengt
i en isolator og kan bestå av 1 til 3 liner.

Enkeltkurs-mast:Vanlig høyspentkraftledning med 3 elektriske ledere.
Dobbeltkurs-mast:To kurser opphengt i samme mast. De to kursene har samme
spenningsnivå, men kan drives som to kraftoverføringer uavhengig av hverandre.

Fellesføring:To kurser med ulikt spenningsnivå opphengt i samme mast. Uvanlig i Norge.
Parallellføring:To uavhengige kraftledninger (to masterekker) som går parallelt med
hverandre. Kan ha ulikt spenningsnivå og ulikt antall kurser.

LINER
Simplexline: Hver leder i kursen består av en line.
Duplexline: Hver leder i kursen består av to liner opphengt i samme isolator.
Triplexline: Hver leder i kursen består av tre liner oppphengt i samme isolator.
Horisontalopphengav linene: Linene henger ved siden av hverandre i horisontalplanet.
Eksempel: "H-mast med limtrestolper og ståltravers", side 11.

Vertikalopphengav linene:Linene henger over hverandre i vertikalplanet. Eksempel:
"Asymmetrisk betogmast", side 19.
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