
Riggområder

I byggefasen trengs det areal for ulike typer rigger som 
for eksempel lagring av materiale, verksted, kontor 
og i enkelte tilfeller bolig. I noen tilfelle vil hele eller 
deler av riggområdene etter anleggsslutt tas i bruk 
til samfunnsnyttige formål som aktivitetsplasser, 
parkeringsplasser eller velteplass for tømmer. I andre 
tilfelle vil riggplassen være en del av kraftverkets 
bruksareal. Ved mange utbygginger skal alle eller det 
meste av riggområdene tilbakeføres til naturområder 
etter avsluttet utbygging. 
Det er viktig at eventuell etterbruk av områdene blir 
avklart tidlig i prosessen. Det er ikke akseptabelt 
at riggområdene ender opp som ikke planlagte 
campingplasser eller som lagerplasser for diverse 
utstyr og avfall.

Planlegging 
Riggområdenes plassering styres i hovedtrekk av 
løsningene som velges for utbyggingen. Når dette 
er på plass, bør aktuelle alternativer for de ulike 
riggene vurderes ut fra områdenes naturkvaliteter, 
kulturminner, transportavstander og kostnader 
ved anleggelse og ved fjerning/tilbakeføring. 
Riggområdene skal fremgå av de detaljerte planene 
som NVE skal godkjenne. 

Terrengbehandling
Det underliggende terrenget bør i størst mulig grad få 
ligge urørt. Dette er enklest hvis riggområde anlegges 
i relativt flate områder uten oppstikkende knauser. Det 
kan da legges ut ett eller to lag med fiberduk klasse 
4 og så fylles området ut med sprengstein og subbus. 
Når området skal tilbakeføres, fjernes sprengstein og 
duk. Terrenget under vil da i stor grad være intakt og 
med en frøreserve som kan bidra til gjenetablering av 
naturlig vegetasjon. 
Dersom det må etableres riggområder i sårbart 
terreng hvor reetablering av vegetasjon tar lang tid 
eller man ikke ønsker sår i terrenget, som for eksempel 
på høyfjellet, kan en løsning være å plassere riggplass, 
brakker, gangbaner og annet opp fra terrenget på 
stolper. 

Anleggelse
Riggområdet bør avgrenses fysisk slik at aktiviteten 
holder seg innenfor de vedtatte grenser. Alpingjerder, 
sperrebånd eller tilsvarende er enkelt og greit, men 
krever normalt jevnlig vedlikehold på grunn av blant 
annet vindskader. Alpingjerder kan imidlertid enkelt 
gjøres mer robuste ved å forsterkes med trebord eller 
strekke tau mellom stolpene. En enkel avgrensing kan 
også etableres ved å legge ut stor stein langs kanten 
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Riggområder er kjerneområdet under byggefasen, og må plasseres med tanke på 
etterbruk.
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av riggområdet

En effektiv løsning for enkelte anlegg, er å etablere 
riggområde i kanten av massedeponi (tipp). Ved 
oppfylling av deponiet legges det opp tilstrekkelig 
med masse ved riggområdet slik at dette i anleggets 
sluttfase kan formes som en del av tippen.
Riggområder i skog, bør ikke legges som 
”bussholdeplasser” langs anleggsveiene, men trekkes 
såpass ut fra vei at det opprettholdes en skjerm av skog 
mellom vei og rigg. Denne skogen begrenser innsyn til 
rigg under anleggsfasen, og den skjermer området når 
ny vegetasjon skal etableres etter utbygging.

Arealbruksplan for byggingen av Lysebotn II kraftverk.

Riggområdet i høyfjellet, Langesæ damombygging, Statkraft 
AS. Foto NVE.

Gangbane i høyfjellet, Langesæ damombygging, Statkraft 
AS. Foto NVE.

Riggområde i tilknytning til tverrslag som er 
avgrenset med alpingjerde, Bjørnarådalen, Brokke 
Nord utbyggingen, Otra Kraft DA. Foto NVE.


