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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 esthical aspects of 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. This report 
is based on the field of industrial design. The objective is to give the estetical aspects of power-line building 
more attention and thereby improve the esthetical design. 
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Forord 

Anlegg av kraftledninger har først og fremst estetiske virkninger og har fått økende oppmerksomhet ved 
konsesjonsbehandling av energianlegg. NVE har på denne bakgrunn fått utført flere utredninger knyttet til 
kraftledninger og estetikk. 

Den estetiske utformingen av selve kraftledningsmastene og det mastevalget man gjør har betydning for 
anleggenes totale miljøkonsekvenser. Denne publikasjonen gir en sammenfatning av resultatene fra et 

utredningsprosjekt om utforming av master. To industridesignere har utført estetiske analyser av kraft
ledninger 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 publikasjonen er at konsesjonssøkere skal få et mer bevisst forhold til mastetype, og at 
estetiske forhold ved mastene blir tillagt 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 rådgiver Asle Selfors. Arbeidet er utført av industridesignere MNID, 
Eva Widenoja og Heidi Hemstad i Widenoja & Hemstad AS. Alle tilrådninger om bruk eller ikke bruk av be
stemte master er basert på deres estetiske vurdering. 

Vi håper at publikasjonen kan bidra til en sikrere håndtering av visuelle spørsmål knyttet til valg og utforming 
av kraftledningsmaster. 

Mai 98 

Erling Diesen 
vassdrags- og energidirektør 

Kristian Løkke 
avdelingsdirektør 
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Innledning 

Bakgrunn 

Framføring av kraftledninger 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 lmyttet til kraft

ledninger og estetiske forhold. 

Mest omfattende er utredningen «Estetikk, landskap 
og kraftledninger» (Kraft og Miljø nr. 22, 1996). Det er 
også igangsatt utredninger som omhandler utfor
ming av master, bruk av farger på liner, og utforming 
av transforma torstasj oner. 

Mål med publikasjonen 

Denne publikasjonen gir en sammenfatning av 
resultatene fra prosjektet knyttet til utforming av 
høyspentmaster. Industridesignere har utført pro
sjektet og stått for de estetiske analysene av kraft
ledninger som fYsiske byggverk. Fordeler og ulemper 
med de vanligste mastetypene som brukes i dag, er 
beskrevet fra en estetisk synsvinkel. Der hvor flere 
mastetyper kan være aktuelle, blir det i noen grad 

foretatt sammenligninger. Målet med dette er at 
konsesjonssøkere skal foreta mer bevisste valg av 
mastetype i den enkelte saken, 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. Publikasjonen er sendt alle netteiere og er 
ment som en støtte for dem som planlegger nye 

kraftledninger. 

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, f.eks. 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 reld<e ulike fagmiljøer være involvert 

fra starten av i et slikt prosjekt. 

På 22 kV nivå er det i regi av EnFO igangsatt arbeid 
med å utforme nye master. NVE vurderer å ta initia
tiv til et tilsvarende arbeid på høyere spennings
nivåer. 

Oppbygging av publikasjonen 
I det første kapitlet foretas en gjennomgang aven 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 det neste kapitlet gis generelle råd om hensyn som 
bør tas ved valg og utforming av kraftlednings
master. Dette er hensyn som man bør vurdere ved 

alle prosjekter, og kapitlet gir en generell sammen
fatning av de observasjoner som er gjort ved gjen

nomgang av de enkelte mastene. 

Til slutt gis en forldaring og illustrasjon aven del 

begreper som nyttes i denne publikasjonen. 



Estetisk drøfting av utvalgte 
høyspentmaster 
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Introduksjon 

Dette kapitlet inneholder en estetisk gjennomgang 
av de mest brukte høyspentmastene i dag. Betegnel

sen mast omfatter i denne sammenheng bærende 
konstruksjon, travers og isolatorer, altså det byggver

ket 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 maste

typene innen hvert avsnitt er i prinsippet alternativer 

til hverandre. 

Hver mastetype er visualisert med et foto av bære
masten. 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 mast
ens 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. Anbefalin
gene er utelukkende estetisk motivert, og der det har 
vært nødvendig eller mulig, er det foreslått endrin
ger som kan bedre mastens estetiske kvaliteter. 

Betegnelsen mast brukes som nevnt ovenfor, om hele 
byggverket. Topp er en annen betegnelse som omfat
ter 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. 

Vi gir også en analyse aven 66 kV limtrekraftledning 

hvor bæremasten, vinkel-masten og endemasten er 

gjennomgått. Dette er gjort for å vise et eksempel på 

hvordan de ulike mastenes form påvirker helhets

inntrykket av kraftledningen. 

For å kunne gi en saklig vurdering av de ulike maste

typene 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 utarbei

det 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 omgivel

sene. Dette innebærer blant annet at de skal ha et 

harmonisk uttryldc 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 masten skal bidra 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 nødven
dig å Idarlegge 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 spennings

nivåene. 



Enkeltkurs-master 66 og 132 kV 

Innledning 
Enkeltkurs-mast betyr at masten har en kurs og 
dermed tre elektriske ledere. Dobbeltkurs-master har 

to uavhengige kurser med likt spenningsnivå og seks 

elektriske ledere. 

I denne gruppen master finner vi den største variasjo
nen mellom mastene. De 10 mastene som som her er 
analysert er ikke alle alternativer til hverandre, men 
det er likevel mulig å finne gode alternativer til de 

som kom dårligst ut av den estetisk analysen. 

De aller fleste mastene på dette nivået har horisontal
oppheng av linene, det vil si at linene henger ved 

siden av hverandre i horisontalplanet. Det er kun to 
master som har vertikal-oppheng av linene. Linene 
henger da over hverandre vertikalt. Mastene med 
vertikaloppheng gir stort sett et smalere traserom, og 
kan i mange situasjoner gli godt inn i omgivelsene. 
Ut fra en estetisk vurdering vil disse mastene ofte 
være gode alternativer til master med horisontal

oppheng. 

Desto enklere form mastene har, desto bedre er det. 
Flere av de enldeste mastene er tilsynelatende like, 

men detaljene skiller dem fra hverandre og gjør at 

noen master blir mer harmoniske enn andre. Noen 
master kan på avstand virke dempet i forhold til 

omgivelsene, mens de på nært hold blir meget 
fremtredende . Disse mastene bør kun velges i de 
tilfellene der kraftledningen hovedsaklig sees på lang 
avstand. 

Gode proporsjoner og enkel form er viktig på disse 
mastene. På dette spenningsnivået er det sjelden 
behov for å velge master med komplekse tekniske 
løsninger, de enklere mastene vil som regel være 
gode nok. Dette gjelder ikke bare den estetiske siden 
ved mastene, men også den tekniske. Fagverks
mastene bør ha svært enkle og helhetlige konstruk
sjoner for å være gode alternativer til de enlde tre
mastene. 
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• 10 Følgende master er analysert 
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Asymmetrisk mast med limtrestoipe og ståltraverser 

Masten består aven firkantet stolpe med 3 traverser 
asymmetrisk plassert på stolpen. Den har en enkel 
form som er lett å forstå. Traversenes blanke over

flate. ubearbeidede form og mastens rå konstruksjon 
gir den et unødvendig teknisk uttrykk. 

Mastens elementer er samlet innen en smal vertikal 
form som gir en enkel og klar opp-bygging. Den har 

gode proporsjoner og vil tåle høydevariasjon så lenge 
vertikaliteten i formen beholdes. De lange og tynne 
isolatorene virker uproporsjonert på masten. 
Isolatorenes dimensjoner ligner linene og det gir en 

uldar overgang mellom liner og mast. 

Den sterke kontrasten mellom overflaten på traver

sene og overflaten på stolpen. deler opp masten på 
en uheldig måte. Når en ser flere master sammen. vil 
asymmetrien forsterkes på grunn av traversenes 

Mast: 50 kV med FeAI 240 liner. 
Materialer: Limtrestoipe med stål-traverser. Kompositt - isolatorer, 
Ohio Bross. 
Størrelse: Ca. 15 m. 
Plassering: Øksnevad. 
Skjeiene trafo, Sandnes - Hattland trafo, Klepp. 
Eier: Mauldal Kraftlag . 
Byggeår: 1993 
Foto: NVE EK/TOM P 13.05.94.36 

blanke overflate. deres lengde og tette plassering. 
Den sterke asymmetrien gjør at kraftledningen kan 

virke sidetung. 

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 limtrestolper og ståltravers 

Masten består av to firkantete stolper med en hori
sontal 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 høyde

variasjon. 

Mast: 50 (60) kV med FeA I 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 

Linene er ryddig ordnet på masten. Masten gir god 
rytme til kraftledningen, fordi masten i seg selv er 
helhetlig. 

Masten må gjerne brukes. Dens enkle form og 
harmonien mellom materialer og overflater gir en 
god estetisk løsning. 



H-mast med trestolper og tretravers 

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. 

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

Masten kan brukes fordi den har en rolig og 
helhetlig form som gjør den nøytral i forhold til 
omgivelsene. Mastens treverk bør vedlikeholdes 
slik at overflaten blir mindre skjemmende. "H-mast 
med limtrestolper og ståltravers", anbefales likevel 
foran denne. 

13 • 



• 14 

H-mast med trestolper og ståltravers 

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. Overgan
gen 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. 

Mast: 132 kV med FeA I 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: Torbjørn Monset 1994 

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 stolpe endene 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 limtre

travers" er et godt alternativ. 



H-mast med trestolper og limtretravers 

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 
høydevariasjon. Hvis masten blir for lav, mister den 
vertikaliteten sin, og dens orientering i formen blir 

udefinert. 

Mast: 132 kV med FeAI 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 

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 fagverkskonstruksjon i stål 

Masten består aven horisontal travers med to bein 
som skrår lett utover. Den har en geometrisk og 
vertikal form. Masten har en Idar 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 skygge
linjen på undersiden av traversen forvrenger formen. 
Fagverket og skrå-stillingen 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. 

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

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 Idarhet i konstruk

sjonen. 

Masten gir god rytme til kraftledningen fordi den 
ldart viser sin funksjon og det er et harmonisk 
forhold mellom liner og master. 

Masten må gjerne brukes fordi den har en lett 
form 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 lette 
fundamentet syns 



Fagverksmast av aluminiumsrør 

Mastens topp dannes av travers og et bærende ele
ment. Toppen holdes oppe aven avtrapp-ende 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 
støpej ernskonstruksj on. 

Toppens form og isolatorenes lave plassering gir 
toppen retning nedover. Toppen er ild<e 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 min

sker størrelsen. De runde rørene gir lite skygge
virkninger i konstruksjonen. 

Mast: 132 kV med FeAL 120 liner. 
Materialer: Rør i bruneloksert 
aluminium. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: 20 m. 
Plassering: Skardfoss, ved Frøystui. Kraftledningen Frøystui . Vemork. 
Eier: Hydro Energi Telemark. 
Byggeår: 1995 
Foto: NVE, VN/IMS. 

Masten virker litt tung i forhold til de lette linene 
fordi linene møter masten innenfor den definerte 
formen. 

Masten kan brukes fordi den matte, brune overfla

ten og de runde rørene demper dens visuelle 
størrelse. På avstand forsvinner masten godt i 
omgivelsene. Formen og proporsjonene bør likevel 
forbedres, spesielt med tanke på nærvirkning. Alle 
mastene i kraftledningen bør ha denne type 
avslutning mot bakken. Den gir god visuell tilknyt
ning til underlaget og mastene vil tåle større 
høyde variasjoner. 
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H-mast i fagverkskonstruksjon 

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 u moti

vert 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. 

Mast: 132 kV med FeAI 253 liner. 
Materialer: Galvanisert fagverks-konstruksjon i stål med innvendige 
barduner. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 2S-30 meter. 
Plassering: Ved E 10 mellom Kanstad-botn og Gullesfjordbotn. Kraft
ledningen Kanstadbotn - Hinnøy. 
Eier: Statnett SF. 
Byggeår: 1973 
Foto: Torbjorn Monset 1994 

Masten kan brukes, men den bør ikke være for 

høy. Blir den for høy kan den bli uproporsjonert og 
komme i ubalanse. 



Gaffelmast i stål 

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. Fag
verket i masten kompliserer til en viss grad formen 
og gjør den mindre klar. Skyggevirkningene i fag
verket understreker dette . Masten virker stor. 

Masten har ikl<e spesielt gode proporsjoner, toppen 
er vid i forhold til søylen, og masten virker ubalan

sert. Masten virker også stor på grunn av denne 
ubalansen. Isolatorenes enlde 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. 

Mast: 132 kV med FeAI 185 linerMaterialer: Galvanisert fagverks· 
konstruksjon i stål . Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 20·25 m. 
Plassering: Ved Uvdal I. Kraftledningen Uvdal I . Uvdal Il. 
Eier: Energiselskapet Asker og Bærum. 
Byggeår: 1966 
Foto: Torbjørn Monset 1994 

Masten bør ikke brukes fordi den virker stor og 
dominerende. Velg heller en enklere mast for 
eksempel"Asymmetrisk betongmast" eller "H_ 
mast med trestolper og limtretravers". 
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Asymmetrisk betongmast 

Masten består aven søyle med 3 isolatorer som er 

plassert asymmetrisk. Sammen med støtte
isolatorene danner isolatorene trekantformer mot 
søylen. Masten har en enkel og klar oppbygging. 

Trekantformene innordner seg den ldare 
vertikaliteten i masten. 

Den kantete formen og blanke overflaten på inn
festingselementene for isolatorer og stag gir masten 
et noe ubearbeidet og teknisk uttrykk. 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 . 

Mast: 132 kV med FeAI 253 liner. 
Materialer: Konisk søyle i forspent betong med isolatorer og støtte
isolatorer 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 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 trase. 

Masten må gjerne brukes, men overflaten i inn
festingselementene bør dempes for å gi bedre 
harmoni mellom overflaten i elementene og resten 

av masten. 



Dobbeltkurs-master 66 og 132 kV 

Innledning 

Dobbeltkurs-master betyr det er to uavhengige kurser 

i mastene. Det er stor variasjon mellom størrelsen på 

mastene i denne gruppen. Noen bør brukes med 
forsiktighet, nettopp fordi de virker unødig store i 
omgivelsene. Eksempler på dette er " Y- mast i fag

verkskonstruksjon av stål" og "Fagverksmast med en 

ekstra bred travers på midten". 

I denne gruppen er det tatt med en estetisk analyse 

av bæremast, vinkelmast og endemast i en 66 kV 

kraftledning med limtremaster på Rudshøgda i 

Ringsaker. Dette er gjort som et eksempel for å vise 

hvordan de ulike mastene i kraftledningen forholder 
seg til hverandre når det gjelder form, farger, mate

rialer og størrelser. Kraftledningen er tilpasset 

omgivelsene, og de ulike mastene har nok likhets

trekk til at det dannes samhørighet og rytme i 

kraftledningen. Alle de tre ulike mastene har detaljer 

som kan og bør forbedres. Hovedinntrykket er likevel 

en kraftledning som glir godt inn i omgivelsene. 

Dobbeltkurs gjør linene i mastene og kraftledningen 

mer fremtredende i omgivelsene. Linene må 
innebyrdes være ryddige, og masten med sine ele

menter må ha en ryddig ordning i forhold til linene. 
Isolatorene skal danne klare møtepunkter for linene 

i masten. Samtidig skal de harmonere med masten i 

form, farger og proporsjoner. Likhet mellom mast og 

isolatorer er ønskelig, enten i farge, overflate eller 

gj ennomskinnelighet. 

Når det gjelder evne til å tåle høydevariasjon, er det 

de enkle, mest vertikale mastene som tåler dette best. 

Proporsjonene i disse mastene forblir bedre enn i de 
andre ved stor høydevariasjon. Eksempel på dette er 

"Fagverksmast med like lange traverser". 

I denne gruppen består mange master av fagverks

konstruksjoner. Disse trenger en Idar avslutning ned 

mot bakken for å virke stabile. Et godt eksempel på 

en god avslutning mot bakken er "Fagverksmast med 
like lange traverser." 
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Symmetrisk bæremast i limtre 

Masten er symmetrisk og består aven stolpe med tre 
traverser. Traversene og isolatorene danner en 

helhetlig form i toppen av masten. Traversene har en 
harmonisk plassering på stolpen. Masten har gode 
proporsjoner og tåler høydevariasjon fordi den har 
en klar vertikal form. 

Mastens konstruksjon er oversiktlig og det er lett å 
forstå forholdet mellom elementene. De blanke 
støttevinklene under traversene blir for tydelige og 

dominerer over den brune treoverflaten. de bryter 
med den klare formen i masten. 

Masten har en forholdsvis liten visuell utstrekning 
fordi den er symmetrisk og godt samlet om midt
aksen. 

Mast: Dobbeltkurs 66 kV med FeAI 150 liner. 
Materialer: Limtrestoipe med limtre-traverser. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: 15-20 m. 
Plassering: Rudshøgda. Kraft-ledningen Rudshøgda - Tajet. 
Eier: Hamar-regionen Energiverk. 

Byggeår: 1992 
Foto: NVE, EK/TOM N 29.04.94.18 

Limtremasten har større evne til å forsvinne i omgi
velsene enn betongmasten. På avstand villimtremast

ens kontur lettere løses opp på grunn av dens farge 
og overflate. Linene har en ordnet og ryddig plasse
ring på masten. 

Masten må gjerne brukes fordi den har en enkel 
form og en nøytral overflate som gjør at den glir 
godt inn i landskapet. Beslagene bør lakkeres slik 
at overflaten blir mer lik mastens. 
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Vinkelmast i limtre 

Masten består av to skrå stolper som danner en 
kileform. Tre horisontale traverser er festet til kile

formen. Masten får et litt tungt uttrykk av de laaf

tige 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 laaftige 

kileformen. 

Mast: Dobbeltkurs 66 kV med FeAI 150 liner. 
Materialer: Limtrestolper med lim-tretraverser. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 15 m. 
Plassering: Åshøgda. 
Kraftledningen Rudshøgda -Tajet. 
Eier: Hamar-regionen Energiverk. 
Byggeår: 1992 
Foto: W&H, 1995 

Masten har et stort volum som dannes av traversenes 
plassering og den åpne vinkelen mellom stolpene. 

Støttevinidenes blanke overflate gjør dem sterkt 

fremtredende i sollys. 
Materialene ellers i masten harmonerer med hveran
dre. På avstand viser masten klart sin funksjon, 

samtidig som den har likhet med bæremasten. 

Masten kan brukes, men med de forbedringer som 

er foreslått over. 



Endemast i limtre 

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 galvani-

Mast: Dobbeltkurs 66 kV med FeAI 150 liner. 
Materialer: Limtrestolper med en limtretravers og en brunlakkert stål
travers. Isolatorer i grønt glass og brunt porselen. 
Størrelse: Ca. 20 m. 
Plassering: Ved Rudshøgda. 
Kraftledningen Rudshogda - Tajet. 
Eier: Hamar-regionen Energiverk. 
Byggeår: 1992 
Foto: W&H 1995 

serte kabelrørene nederst på stolpene gir en kontrast 
til de mørke stolpene og blir unødig fremtredende. 

Masten må gjerne brukes fordi den er helhetlig, 
enkel og strukturert. 
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Konklusjon for 66 kV kraftledningen i 
limtre 
Denne typen kraftledning må gjerne brukes. De ulike 
mastene har tilhørighet til hverandre samtidig som 
de viser sine spesielle funksjoner. Detaljer kan 
forbedres på alle mastetypene. For eksempel burde 

endemasten også ha vertikal oppheng likt resten av 
kraftledningen. Helhetsinntrykket er likevel en 
kraftledning med god rytme og samhørighet mellom 
mastene. 



Limtremast med massive stolper 

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 høyde
variasjon. 

Masten virker forskjellig når den sees på nært hold 
og på avstand. På avstand blir kileformen klart 

fremtredende, mens på nært hold blir alle elemen
tene 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 mas
ten likhet i farge, masten ser helhetlig ut. På nært 

Mast: Dobbeltkurs 45 kV med FeAI 240 liner. 
Materialer: Massive limtrestolper, med traverser i brunlakkert stål. 
Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 20-25 m. 
Plassering: Rv. 154 vI Nordre Midsjø. Kraftledningen Skiseng - Enebakk. 
Eier: Akershus Nett AS. 
Byggeår: 1985 
Foto: W&H 1995 

hold blir forskjellene i 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 

Masten er symmetrisk og består aven stolpe med 
horisontale traverser, tre til hver side. De danner 

ldare festepunkter for isolatorene. Traversene oppfat

tes som mer avrundete enn stolpen fordi de smalner 
av mot enden. Dette gir den kalde firkantede beton

gen et mykere uttrykk. Masten har en klar vertikal 
form. Formen er fremtredende og kan lett gi assosia
sjoner til korsformer. 

Masten er klar og ryddig i konstruksjon og sammen
føyninger, 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. 

Mast: Dobbeltkurs 50 kV med Cu 95 liner. 
Materialer: Støpt betong med isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 25 m. 
Plassering: Sandnes. Kraftledningen Tronsholen . Skeiene. 
Eier: Mauldal Kraftlag. 
Byggeår: 1949 
Foto: NVE, EKITOM P 13.05.95 28 

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 kraft
ledningen. 

Masten kan brukes i tilknytning til by/tettsted, 
fordi dens form og materiale gir tilhørighet til det 
mer urbane. 



Fagverksmast med like lange traverser. Mast A 

Masten består aven søyle med tre like lange horison
tale 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 kraft
ledningen. Linene er plassert rett over hverandre og 
det gjør at de blir litt for tydelige i forhold til den 
lette masten. 

Mast: Oobbeltkurs 47 kV med Pheasant FeAI 405 liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon i stål. Galvanisert OB701 Silbergrau. 
Isolatorer i gront glass. 
Storrelse: Ca. 20 m. 
Plassering: Ved Bjerke Travbane. 
Kraftledningen Tonsen . Linderud. 
Eier: Viken Energinett AS. 
Byggeår: 1968 
Foto: W&H 1995 

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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Fagverksmast med en bred travers på midten. Mast B 

Masten består aven søyle med tre horisontale traver
ser. 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 Idar vertikal form. Midt
traversen 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. 

Mast: Dobbeltkurs 66 kV med Pheasant FeAI 405 liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon i stål. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 15-20 m. 
Plassering: Skedsmokorset. Kraftledningen leirsund - Skedsmokorset. 
Eier: Akershus Nett as. 
Byggeår: 1973 
Foto: W&H 1995 

Masten kan brukes fordi den har en helhetlig og 
enkel form. 



Fagverksmast med en ekstra bred travers på midten. Mast C 

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 midt-traversen medvirker spesielt til 
at masten får dårlige proporsjoner. Det er traversens 
bredde som får masten til å virke tyngre enn både 

mastAogB. 

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. 

Mast: Dobbeltkurs 50 kV med FeA I 95 liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon 
i stål. Isolatorer i grønt glass. 
5tørrelse: Ca. 25 m. 
Plassering: Ved Heistad trafo. 
Kraftledning Ås . Holstad. 
Eier: Akershus Energiverk as. 
Byggeår: Ca. 1965 
Foto: W&H 1995 

Masten bør ikke brukes fordi den er upro
porsjonert og lite harmonisk. Velg heller mast A 

eller B. 

31 • 



• 32 

Fagverksmast med traverser som skrår jevnt utover. Mast D 

Masten består aven søyle med tre traverser som skrår 
jevnt utover. Masten har et noe tungt uttryld< 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 plasse
ring ytterst på traversene forsterker de dårlige pro

porsjonene. 

Mast: Dobbeltkurs 66 (132) kV, Condor FeAI 253 liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon i stål. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 2S m. 
Plassering: Løten, langs veien mellom Hamar og Elverum. 
Kraftledningen Vang - Hjellum. 
Eier: Hamar ·regionen Energiverk. Byggeår: 1974 
Foto: W&H 1995 

Linene møter masten helt ytterst på det smaleste av 
traversene. Dette får linene til å trekl<e 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 omgivelsene. Bruk heller mast A eller 
B. 



Y-mast i fagverkskonstruksjon av stål 

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. 

Mast: Dobbeltkurs 132 kV med FeAI 120 liner. 
Materialer: Gronnlakkert fagverks-konstruksjon i stål. 
Isolatorer i brunglassert keramikk. 
Størrelse: Ca. 30 m. 
Plassering: Ved avkjøringen til 
Geilo/Hemsedal på E16. Kraftledningen Ringerike -Tollum. 
Eier: Statnett SF. 
Byggeår: 1935 
Foto: W&H 1995 

Det er ikke brukt unødvendig mye materialer for å gi 
masten dens form, og derfor virker konstruksjonen 

fornuftig og troverdig. Linene har en ordnet plasse
ring på masten, men de opptar stor plass i traseen. 

Vinkelmasten har samme form som bæremasten og 
gir sammen-heng i kraftledningen. Isolatorenes 
slqeve plassering på vinkelmasten er imidlertid svært 
uheldig og gjør masten både rotete og ubalansert. 

Masten bør ikke brukes fordi den er stor og domi

nerende i omgivelsene. Et alternativ kan være 

"Fagverksmast med like lange traverser u. Hvis ikke 

den kan benyttes, så bør det utvikles en ny mast 

for dette spenningsnivået. 
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Enkeltkurs-master 300 og 420 kV 

• 34 Innledning Følgende master er analysert 

På de høyere spenningene er det få mastetyper å H-mast med 
velge mellom. Alle har horisontaloppheng og de er 

, ,/ ,/ 
kvadratiske bein 

store konstruksjoner, opp til 50 meter høye. De i fagverk side 35 
mastene som oppleves å ha en liten visuell størrelse 

er å foretrekke. Visuell størrelse er den størrelsen 
som betrakteren opplever at masten har, ikke den 

rent fysiske. Noen master kan virke større enn det de 
er, for eksempel på grunn av dårlig bruk av propor-
sjoner, form eller materialer. 

Gaffelmasten opptar mindre plass i omgivelsene enn H-master i fagverks 
de andre, men er visuelt så stor og dominerende at konstruksjon side 36 
den er lite ønsket som løsning. 

De tradisjonelle H-mastene danner ofte store visuelle 
flater som gir et annet estetisk problem. Konstruksjo-
nen og måten mastene er bygd opp på fører til at 

mastene danner store flater i stedet for tredimensjo-
nale former. Dette gir dårlig rytme til kraft-
ledningen. Rytmen i linene stoppes ved hver mast 
fordi masten oppleves som en flate. Kraftledningen 
virker oppdelt og lite sammenhengende. 

300 og 420 kV kraftledninger syns i omgivelsene 
uansett, og derfor er det viktig at mastene har en 
enkel og harmonisk form som i minst mulig grad vil 
dominere over omgivelsene. Valg av trase og samspil-

let mellom plassering i omgivelsene og utforming av ,/ ,/ 
Gaffelmast i 

mastene, må vurderes nøye ved oppføring av nye fagverks-

kraftledninger. konstruksjon side 37 



H-mast med kvadratiske bein i fagverk 

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 elemen
tene er klare og tydelige. Mastens slanke elementer 
får den til å virke lett og enkel, og den virker mindre 
enn den egentlig er. 

Det gode forholdet mellom høyde og bredde gjør 
masten velproporsjonert. Mastens klare. 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. 

Mast: 300 kV med Cardinal FeAI 300 Duplex liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon i stål. Isolatorer i brunt porselen. 
Størrelse: Ca. 30-35 m. 
Plassering: Grorud i 0510. Kraft-ledningen Frogner - Furuset. 
Eier: Viken Energinett AS. 
Byggeår: 1968 
Foto: W&H 1995 

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-master i fagverkskonstruksjon 

Mast A: 420 kV med FeAI 380 Triplex liner. 
Materialer: Fagverks-konstruksjon i stål. Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 25-30 m. 
Plassering: Skedsmokorset. Frogner - Follo. 
Eier: Statnett. 
Byggeår: 1987 
Foto: W&H 1995 

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 plasse
ringen 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 propor

sjoner. 

Mast B: 300 kV med FeA I 330 Duplex spesial liner. 
Materialer: Fagverks-konstruksjon i stål. Isolatorer i klart glass. 
Størrelse: Ca. 25-30 m. 
Plassering: Skedsmokorset. Frogner - Røykås. 
Eier: Statnett. 
Byggeår: 1974 
Foto: W&H 1995 

Mast B er mer helhetlig og formen er lettere å opp
fatte. Isolatorenes plassering på traversen er ryddig. 
Masten er rektangulær og har rimelig gode propor

sjoner. 

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 hvis det er teknisk 
mulig å velge den. Mast B er mer helhetlig og 
proporsjonert. H-mast med kvadratiske bein er 
også et godt alternativ. 



Gaffelmast i fagverkskonstruksjon 

Masten har en vertikal form. Formen er satt sammen 
av to hoveddeler, en bærende søyle og en trekant
formet topp. I toppen åpner den seg mot de horison
tale 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. 

Mast: 300 kV med FeAI 329 liner. 
Materialer: Fagverkskonstruksjon 
i stål. Fundament i betong. 
Isolatorer i brunt porselen. 
Størrelse: Ca. 40-S0 m. 

Plassering: Alnabru i 0510. 
Kraftledningen Fåberg - Ulven. 
Eier: Viken Energinett AS. 
Byggeår: 1968 
Foto: W&H 1995 

Masten viser tydelig at den holder linene oppe, og 
kan gi kraftledningen en god rytme. Betongsokkelen 
virker ldumpete i forhold til det lette fagverket. 
Den store åpningen ned mot bald<en får masten til å 

stå på tå og virke ubalansert. 

Masten bør ikke brukes fordi den er kompleks, stor 

og dominerende. Hvis den skal brukes må den 
forbedres på de nevnte områdene. 
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Dobbeltkurs-master 
300 og 420 kV 

Innledning Følgende master er analysert 

I denne gruppen finner vi de største mastene, og 
dermed også de største problemene med at mastene 
dominerer over omgivelsene. På nært hold er mas

tene så mye større enn betrakteren at man ild<e 

klarer å oppfatte formen, - man overveldes av størrel
sen og kompleksiteten i konstruksjonene. 

Utvalget av master i gruppen er begrenset, men både 
horisontaloppheng og vertikaloppheng er represen
tert. På tross av mastenes størrelse finnes det valgmu
ligheter for tilpasning av master i omgivelsene. 

" Bred H-mast i fagverkskonstruksjon" glir ganske 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 en 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 fag-verkskonstruksjon 
med to traverser." Masten med tre traverser strekker 

seg bare i en retning, mens masten med to traverser 

blir både høy og svært bred på grunn av line
konfigurasjonen. Ingen av mastene har spesielt gode 
proporsjoner. 

På avstand er det viktig at mastene er proporsjonerte 
og har så liten visuell størrelse som mulig. Plasserin
gen i omgivelsene er her spesielt viktig for hvordan 

kraftledningen oppfattes. 

\ \/ 

~~~:=-:-

Mast i fagverkskonstruksjon 
med to traverser side 39 

Symmetrisk fagverks

mast med tre traverser 

Bred H-mast i 
fagverks
konstruksjon 

side 40 

side 41 



Mast i fagverkskonstruksjon med to traverser 

/ 

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

søylen gir masten et tungt uttryldc Isolatorene svever 
under traversene fordi de mangler en visuell inn
festing 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 forhol

det mellom elementene i toppen er uproporsjonert. 
Det eneste som binder sammen mastens elementer 
er likhetstreld< i fagverket. 

Mast: Dobbeltkurs 300 kV med FeAI 329 liner og FeAI 300 Duplex liner. 39 
Materialer: Fagverkskonstruksjon i stål. Isolatorer i brunt porselen. 
Størrelse: Ca. 50 m høy og 
ca. 30 m bred. 
Plassering: Alnabru i Oslo. Kraftledningene Frogner· Ulven og Vinstra -

Ulven. 
Eier: Viken Energinett AS . 
Byggeår: 1968 
Foto: W&H 1995 

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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Symmetrisk fagverksmast med tre traverser 

Masten er symmetrisk og består aven 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. Åpnin

gen 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 

Mast: Dobbeltkurs 300 kV med FeAI 329 og FeAI 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 

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 brukes fordi den har en samlet og 
ryddig form, men proporsjonene i masten bør 
forbedres. 



Bred H-mast i fagverkskonstruksjon 

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 trase. 

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. 
Sammen-føyningen mellom travers og bein er også 
vanskelig å forstå. 

Isolatorene oppfattes som en del av fagverks

konstruksjonen. Derfor er det vanskelig å oppfatte 
hvordan linene møter masten. Linene virker ellers 
ryddige i forhold til masten. 

Mast: Dobbel 420 kV med 
Pheasant 405 Duplex liner. 
Materialer: 
Fagverkskonstruksjon i stål. 
Isolatorer i grønt glass. 
Størrelse: Ca. 25 m høy og 
ca. 30-35 m bred. 
Plassering: Gjelleråsen i Nittedal. 
Kraftledningen: Skytta - Frogner. 
Eier: Viken Energinett AS. 
Byggeår: 1978 
Foto: W&H 1995. 

Masten har rimelig gode proporsjoner og den klare 

horisontale formen gjør at masten vil tåle høyde
variasjon, så lenge formen forblir horisontal. Inntryk
ket 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 om

kringliggende landskapet. Hvis dette ikke er mulig, 
er det bedre å bruke to master. 
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Generelle estetiske råd ved 
valg og utforming av 
høyspentmaster 



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 ild<e står oppført i 
kapittel 2. Ved nyutviIding av master kan rådene også 

brukes som sjeIddiste 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 proble
met bør løses. ProblematiId<en 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 forldarer 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 
Idar 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 eksem

pler som viser gode og dårlig situasjoner rundt dette 
emnet. 

Mastene skal alltid fungere som en del aven kraft
ledning. 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 kraft
ledningen. Med en god rytme i kraftledningen vil 
virkningen på omgivelsene dempes, og kraft

ledningen vil bli mindre forstyrrende. 

Følgende estetiske råd presenteres 

Harmonisk uttryld< 

Klar orientering i formen 

God orden i konstruksjonen 

Gode proporsjoner 

Mastens visuelle størrelse bør 
være minst mulig 

Harmoni mellom isolatorer og mast 

side 44 

side 45 

side 56 

side 47 

side 48 

side 49 

Harmoni mellom form på isolatorer og mast side 50 

God visuell tilknytning mellom isolatorer 
og mast 

Harmonisk plassering av isolatorer 

Harmoni mellom isolatorer og mast ved 
retningsendringer 

Harmoni mellom overflatene i masten 

Tydelig avslutning mot bakken 

side 51 

side 52 

side 53-54 

side 55 

side 56-57 

Formlikhet mellom bæremast og vinkelmast side 58 

Harmoni mellom liner og mast side 59 
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Harmonisk uttrykk 

Masten bør ikke virke kompleks, teknisk eller indus
triell. Et saklig og rolig uttrykl< er ønskelig for å 

dempe mastens tydelighet i omgivelsene. Mastens 
form bør ikke gi assosiasjoner til korsformer eller 

galger. 

Mastene har et 
teknisk og industri

elt uttrykk. 

Balansen mellom konstruksjon, funksjon og 
form gir masten et rolig uttrykk. 



Klar orientering i formen 

Masten bør ha en klar vertikal eller horisontal 
orientering for å ha en harmonisk form. 

Mastene har ingen entydig oriente
ring, de strekker seg ut både i verti
kal og horisontal retning. 

\ \ 

/ 

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

, 
i 
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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 oppbyg
ging av masten og en Idar formmessig sammenheng 
mellom elementene vil dempe mastens forstyrrende 
effekt.Masten skal ha en form som er lett å forstå. 

/ 

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

elementene er utydelige. 

Hvis formen raskt kan oppfattes og forstås, virker 
masten mindre forstyrrende i omgivelsene. En logisk 
oppbygging av masten og en Idar formmessig sam
menheng mellom elementene vil dempe mastens 
forstyrrende effekt. 

Fagverket i denne masten er åpent og ryddig. 

Forholdet mellom elementene er forståelig og 
formen er tydelig og klar. 



Gode proporsjoner 

Uansett høyde skal masten ha best mulig proporsjo
ner. 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. 

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 omgivel
sene i samme grad som masten over. 



Harmoni mellom isolatorer og 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 gjennomskinnelig-

het 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 ugjennom-skinnelige. De 
blir for tydelige i forhold til det lyse, lette fag-

.i verket i masten. 

Isolatorenes lyse farge 

harmonerer med den 

lyse fargen i masten. 
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Harmoni mellom form på isolatorer og mast 

Isolatorenes form skal være i harmoni med masten. 

Både V-hengekjeder og rette hengekjeder er aksepta
belt sett fra en estetisk synsvinkel, så lenge de passer 

sammen med delformer og helheten i masten. Dette 

er spesielt viktig i fagverksmaster hvor konstruksjo

nen ofte kan komme i konflikt med form og plasse
ring av isolatorene. 

Fagverket i masten danner 

trekantformer som ligner på 

isolatorenes trekantformer. 
Dette virker uheldig fordi 

- forskjellen mellom isolatorer 

og mast blir utydelig. 

Isolatorene er godt plassert i forhold til fagverket i 

traversen og ligner ikke på fagverket. Det dannes 

klare møtepunkter mellom liner og mast. 



God visuell tilknytning mellom isolatorer og mast 

Isolatorenes form og konfigurasjon må harmonere 
med mastens form. Isolatorene må plasseres slik at 
de får en Idar 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. 

Isolatorer plassert helt 
ytterst på traversene 
er uheldig og bidrar 
til å gi masten et lite 
harmonisk uttrykk. 

Isolatorer som er plassert litt innenfor traversenes 
avslutning gir masten et balansert og mer harmo
nisk uttrykk. 



Harmoni mellom isolatorer og mast ved retningsendringer 

Avstanden mellom linene bør holdes mest mulig lik 
gjennom hele kraftledningen, også når kraftled
ningen går i vinkel. Form, lengde og plassering av 
isolatorene er viktig for balansen og harmonien i 
masten. 

I 

For å få lik avstand mellom linene er isolatorene 
plassert asymmetrisk i masten, i til/egg er de svært 

lange. Til sammen gjør dette at masten virker skjev 
og ubalansert. 

Bruk av avspenningsisolatorer i vinkelmastene er 

også akseptabelt fordi disse isolatorene oppleves mer 
som punkter i masten. 

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 der bæremasten brukes som vinkel
mast, kan det oppstå problemer i forhold til isolato
rene. Vinklingen fører til at isolatorene kan bli skjeve 
og dermed ubalanserte på masten. Form, lengde og 

plassering av isolatorene er bestemmende for hvor
vidt også bæremastene kan fungere som vinkel

master. 

Isolatorenes skjeve 
plassering i mastetop

pen gjør masten full
stendig ubalansert og 
side tung. Formen er 
ikke tilpasset mastens 
funksjon som vinkel
mast. 

I dette tilfellet er vinkelsituasjonen estetisk aksep
tabel, fordi skjevheten i isolatorene underordner 
seg masten. Den korte lengden på isolatorene 

bidrar t i l at de innordner seg masten. 



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 reflekter-ende overflate 

står i sterk kontrast til den mørke, matte overfla

ten på limtreet. Kontrasten får masten til å virke 

oppbrutt. 

Elementenes overflater harmonerer med hver

andre og understreker et rolig uttrykk. 
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Tydelig avslutning mot 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 

l ikt helt ned t il 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. 



Tydelig avslutning mot bakken 

Master med kompakte stolper har liten flate mot 
bakken og det virker mer naturlig at de kommer rett 

opp fra underlaget. 

Kileformen gir masten en klar tilhørighet til bak
ken, masten vokser opp fra underlaget. De brede 

fundamentene nederst på kileformen virker derfor 

unødvendige og danner tunge, klumpete avslut

ninger mot bakken. 

Disse mastene har ikke nødvendigvis behov for en 
egen avslutning ned mot underlaget. 

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

fra underlaget. 
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Formlikhet mellom bæremast og vinkelmast 

Det bør være en viss formlikhet mellom de u like 

mastene i kraftledningen. Hvis vinkelmasten har en 

helt annen form enn bæremasten, oppleves dette 

II 

v 
I1 

I 
I1 

I 

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 bære-

som et brudd i rytmen i kraftledningen og sammen

hengen vil bli dårlig. 

I 

masten 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. 



Harmoni mellom liner og mast 

I samme kraftledning bør variasjon i line
konfigurasjonen unngås. Dette gir dårlig rytme og 
lite sammenheng i kraftledningen. 

Masten forutsetter bare planoppheng og gir god 
rytme til kraftledningen. 

Overgang fra vertikaloppheng til planoppheng gir 
en uheldig estetisk virkning fordi isolatorene 
strekkes i ulike retninger. Linene virker uryddige. 
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Vedlegg 
Begreper som brukes i rapporten 

Begrepsforklaring 
Enkeltkurs-mast 

Travers 

Toppen 

Isolatorer 

Fase (Duplex-liner) 

Bein 

Toppline 

j 



Begrepsfork'aring 
Dobbeltkurs-mast 

Traverser 

Isolatorer 

Fase (enkel line) 

Søyle 

ToppIine 
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Ord og uttrykk 

Estetikk: 

Læren og vitenskapen om det skjønne. 

Estetisk: 

Som er overenstemmende med estetild<ens regler. 

Smakfull, vald<er. 

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. 

Geometrisk form: 

Form som ser ut som den er bygget opp aven eller 
flere grunnformer; kvadrat, sirkel, rektangel, trekant 
o.l. 

Harmonisk form: 

Samstemmighet og vakker/riktig proporsjonert form. 

Helhetlig form: 

En form som med sine elementer danner et totalt 
hele som er avsluttet, udelt og fullstendig. 

Mastens topp: 

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

Mastens visuelle størrelse: 

Den opplevde størrelsen, ikke den fYsiske, det rom 
som dannes av formen. 

Proporsjoner: 

Overenstemmeise og harmoni i forholdet mellom 
elementene. 

Rytme i kraftledningen: 

Et balansert forhold mellom liner og master som gjør 
kraft-ledningen sammenhengende og harmonisk. 

Statisk uttrykk: 

De visuelle kreftene i formen er uten bevegelse. Det 

finnes lite eller ingen spenning i formen, den blir 
uinteressant. 

Vertikal/horisontal form: 

Beskriver formens orientering. 

Visuelle flater: 

Formens oppbygging gjør at den oppfattes mer som 
en flate enn som en form. 



Mast/liner 

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 
"Ende mast i limtre". 

Vinkelmast: 

Masten brukes når kraftledningen skal endre ret
ning. Den skal både holde linene oppe og endre 

retning på kraftledningen. Eks.: Dobbel 66 kV 
"Vinkelmast i limtre". 

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 spennings
nivå og ulikt antall kurser. 

Simplex line: 

Hver leder i kursen består aven line. 

Duplex line: 

Hver leder i kursen består av to liner opphengt i 
samme isolator. 

Triplex line: 

Hver leder i kursen består av tre liner oppphengt i 
samme isolator. 

Horisontaloppheng av linene: 

Linene henger ved siden av hverandre i horisontal
planet. Eksempel: "H-mast med limtrestolper og 
stål travers", 

Vertikaloppheng av linene: 

Linene henger over hverandre i vertikalplanet. 
Eksempel: "Asymmetrisk betogmast", 
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