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Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 
Agder. Rapporten tar for seg temaet elektro. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for elektro har vært Kjell-Åge Størkersen.   
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 

Elektroinstallasjoner 

Innenfor reguleringsområdet til vei er det avsatt tilstrekkelig plass til veilys, føringsveier, 
fordelere/tennskap, trekkekummer, mindre tekniske bygg og nettstasjoner, samt tekniske 
bygg for tunneler. Grøfter for trekkerør etableres i utgangspunktet utenfor asfaltert areal. Det 
bør legges opp til felles føringer med trekkerør for kabeletater. HS-kabel er tenkt etablert 
langs hele strekningen, til forsyning av nettstasjoner og elektroinstallasjoner langs E18.  
 
Kabeletater 

Langs E18 er det mange konfliktområder med installasjoner til kabeletater som må ivaretas. 
Gjelder teleinstallasjoner/fiber, lavspent, høyspent og veilys. Driftsutfall av installasjoner til 
kabeletater i anleggsperioden må planlegges, varsles og gjøres så kort som mulig. 
 
420kV HS-overføringslinje Arendal - Bamble krysser vei flere steder. Denne må ikke 
omlegges, men må hensyntas ved arbeider under og inntil linje.  
 
132kV HS-linje Holtane - Gjerstad krysser vei ved gs-bru Tangen og over Gjerdemyra. Må 
omlegges i forbindelse med kryssområdet til Kragerø på Gjerdemyra. 
 

66kV HS-linje Holtane – Dalsfoss krysser vei ved Farsjø og må omlegges evt forsterkes.  
 

22kV HS anlegg må planlegges i samarbeid med Agder Energi, Kragerø energi og Lede AS. 
Ivareta forsyning av nye og midlertidige installasjoner, samt ivareta eksisterende og 
fremtidige HS og LS føringer som skal etableres langs ny veitrase.  

 

Fiber / tele installasjoner må planlegges sammen med aktuelle teleleverandører som har 
kabler og utstyr som kommer i konflikt med ny veitrase. Ivareta nye og midlertidige 
installasjoner, samt ivareta eksisterende og fremtidige installasjoner som skal etableres langs 
ny veitrase. 

 
Det er viktig at koordinering opp mot kabeletater blir ivaretatt tidlig i prosjekteringsfasen.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som ble 
vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert 
strekningen E18 Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal 
reguleres går gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og 
kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 
 
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og 
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I 
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor 
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 
 
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at 
E18 i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For 
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18 
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i 
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter 
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har 
fått motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble. 
 

 
Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 

Samfunnsmål  

• Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 
2022-2033 nås. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet. 
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• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye 
transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. 

Effektmål 

• Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i 
forhold til Nullveinettet.  

• Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre 
skadde og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

• Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal 

• Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

• Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 
framkommeligheten på øvrig veinett.  

• Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i 
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny 
E18 Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien 
kobles til ny E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på 
ca. 54 km, og planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 
 

 
Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet. 

 
I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, 
Brokelandsheia i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene 
omfatter tiltaket tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke 
trafikanter, friluftsliv og veier.  
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Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med 
tilhørende masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for 
masselagring som en del av tiltaket. 
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3 Elektro 

Innenfor reguleringsområdet til vei er det avsatt tilstrekkelig plass til veilys, føringsveier, 
fordelere/tennskap, trekkekummer, mindre tekniske bygg og nettstasjoner, samt tekniske 
bygg for tunneler. Grøfter for trekkerør etableres i hovedsak utenfor asfaltert areal. Det bør 
legges opp til felles føringer med trekkerør for kabeletater. HS-kabel er tenkt etablert langs 
hele strekningen, til forsyning av nettstasjoner og elektroinstallasjoner langs E18. Nye 
nettstasjoner skal hovedsakelig forsyne elektroinstallasjonene for E18. Nettstasjoner bør 
etableres innenfor reguleringsområdet til vei.  
 

3.1  Prosjekteringsforutsetninger 

 
Elektroanleggene prosjekteres og bygges iht. gjeldende standarder, forskrifter, normer og 
SVV sine håndbøker.  
FEL, NEK-400, NEK-600, FEF og aktuelle REN-blad legges til grunn. 
Alle relevante håndbøker, deriblant N100, N200, N400, N500, N601, V124, R310. 
 
 

3.2 Veilysanlegg 

 
Belysning 

Det etableres veilysanlegg for hovedvei, sideveier og gs-veier som skal etableres/omlegges i 
forbindelse med prosjektet. Det legges opp til belysning av firefeltsvei og på tilstøtende veier 
og ramper. Tosidig belysning av firefeltsvei der denne utvides i forbindelse med 
kryssområder. 
 
Vektlegging av energiforbruk og trafikksikkerhet er en viktig faktor ved utforming av 
belysningsanlegget. To-veis kommunikasjon for overvåking og dimming av belysning. 
Energieffektivt belysningsanlegg med lavest mulig effektforbruk i forhold til belysningsnivå.  
 
Viltoverganger med belysning av hovedvei under overgang.  
Lysmaster langs bruer monteres på konstruksjon. Trekkerør støpes hovedsakelig inn i 
konstruksjon.  
Belysning av bussholdeplasser og parkeringsområder. 
Eksisterende belysning på sideveier beholdes og gjenbrukes der det er mulig. 
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Fordelere 
Ca 50 Hovedfordelere etableres i kryssområder og langs traseen, i forbindelse med 
nettstasjoner. Strømforsyning til utstyr som SSA-skap, kamera, tellepunkt, værstasjoner, 
mindre pumpekummer m.m. skal forsynes fra disse.   
Fordelere og mindre tekniske bygg for bomstasjoner, fiber-/nodebygg forsynes fra nye 
nettstasjoner som etableres langs vei. Plassering av hovedfordelere og nettstasjoner må 
samkjøres, slik at fordelere blir etablert i nærheten av nettstasjoner. Tilgjengelighet og 
adkomst til hovedfordelere og nettstasjoner må ivaretas. Plassering av nettstasjoner må også 
avklares med nettselskaper. 
 
Fordelere for veilysanlegget vil også forsyne kryssområder, bussholdeplasser og parkering 
som blir en del av infrastrukturen til E18. I forbindelse med parkeringsområder bør det 
etableres infrastruktur for tilførsel til fremtidig el-bil ladning. 
 
Nødvendig antall fordelere for kommunale veier og fylkesveier som blir omlagt må ivaretas. 
Eksisterende fordelere kan gjenbrukes der dette er mulig. Må gjennomgås med etater. 
 
 
Føringsveier 

Føringsveier/kabel-grøfter etableres gjennomgående langs hele strekningen samt i 
forbindelse med kryssområder og sideveier som er en del av nye E18.  
Trekkekummer og antall trekkerør etableres iht håndbøker fra Statens Vegvesen og krav fra 
Nye Veier. 
 
 
Automasjon 
Nødvendig antall SSA-skap, værstasjoner, bomstasjoner, styreskap til kamera og veiutstyr 
skal etableres. Kommunikasjon til installasjoner som SSA-skap, fordelere, tekniske 
installasjoner m.m. tilknyttes gjennomgående arbeidsfiber. I tillegg kan det etableres 
gjennomgående stamfiber som tilknyttes eksisterende fiber i begge ender av prosjektet.   
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3.3 Konstruksjoner 

Se også rapport fra Konstruksjon for omfang av bruer, kulverter, tunneler og viltoverganger. 
Det må tas hensyn til rapport fra VA for omfang av pumpekummer og utstyr.  
 
Trekkerørstraseer føres gjennomgående i bruer og kulverter.  
 
Det kan bli etablert mindre pumpestasjoner i forbindelse med underganger / kulverter. 
Strømforsyning til pumpestasjoner tas fra veilysfordelere der dette er mulig.  
 
 
Tabell fra VA 

 

Sted  
Gongeelva bru  
Bakkevannet bru  
Tisjø bru  
Tyvannselva bru  
Sunde bru  
Haugelva bru  
Savannet bru  
Skjerkholt bru  
Fosstveit bru  
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3.4 Tekniske bygg 

 
Tekniske bygg for elektroinstallasjoner i dagsone 
Normalt blir det ingen større tekniske bygg i forbindelse med elektroinstallasjoner i dagsone. 
Mindre prefabrikkerte bygg i forbindelse med tilknytningspunkt / nodebu for fiber og 
eventuelle bomstasjoner. For å ivareta varme og kjøling er det normalt at byggene leveres 
med varmepumpe. Ved plassering av byggene må man også ta hensyn til utedelen for 
varmepumpe.  
 
Et felles bygg der det er mulig. 
 

 
 
Hvis etablering av teknisk bygg med fordeler og utstyr for automasjon er fornuftig i større 
kryssområder bør dette vurderes.  
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3.5 Kabeletater 

 
Kabler og luftstrekk 
Langs strekningen er det mange konfliktområder med installasjoner til kabeletater som må 
ivaretas. Gjelder fiber / tele, lavspent, høyspent og veilys.  
Driftsutfall av installasjoner til kabeletater i anleggsperioden må planlegges, varsles og gjøres 
så kort som mulig. 
 
420kV HS-overføringslinje til Statnett krysser veien flere steder. Denne må ikke omlegges, 
men må hensyntas ved arbeider under og inntil linje.  
 
132kV HS linje til Lede AS krysser veien noen steder. Og må omlegges i forbindelse med 
kryssområdet til Kragerø på Gjerdemyra. 
 
22kV HS anlegg må planlegges i samarbeid med Agder Energi, Kragerø energi og Lede AS. 
Det samme gjelder for omlegging av eksisterende forsyningsanlegg HS og LS.  Forsyning av 
nye og midlertidige installasjoner samt ivareta eksisterende og fremtidige HS og LS føringer 
som skal etableres langs ny trase.  
 
Ekom/fiber 

Traseer/omlegging av fiber samt fiber til installasjoner langs vei, skal planlegges i samarbeid 
med kabeletater som er etablert i området. 
Fiber / tele installasjoner må planlegges sammen med aktuelle teleleverandører som har 
kabler og utstyr som kommer i konflikt med ny veitrase. Ivareta nye og midlertidige 
installasjoner, samt ivareta eksisterende og fremtidige installasjoner som skal etableres langs 
ny veitrase. 
  
Det er mulig for nettselskaper å etablere Fiber/kommunikasjonskabel langs hele strekningen 
for intern kommunikasjon mellom nettstasjoner og utstyr som tilhører nettselskaper. 
 
Byggestrøm 
Midlertidige føringer til byggestrøm må planlegges sammen med nettselskaper.  
Gjelder for riggområder, ved bygging av bruer og konstruksjoner. 
Tilknytning av kommunikasjon/fiber til midlertidige installasjoner må også ivaretas. 
 
Infrastruktur til forsyning av veilysanlegg og installasjoner langs vei 

Det vurderes å etablere sammenhengende 22kV HS-kabel, og ca 50 stk nye nettstasjoner 
langs ny E18. Mellom nettstasjoner bør ikke avstand være lengre enn ca 1300m. Det bør 
etableres nettstasjoner i forbindelse med kryssområder. Plassering av øvrige nettstasjoner 
tilpasses disse. Nye nettstasjoner skal hovedsakelig forsyne veilysanlegget og tilhørende 
installasjoner for vei. 
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Nettselskapene kan vurderer å sammenkoble 22kV HS kabel som etableres langs strekningen 
på fylkesgrensen og kommunegrensen Kragerø – Bambles kan slik at denne blir 
sammenhengende.  Utveksling / sammenkobling mellom nettselskaper der disse overlapper 
hverandre avklares mellom nettselskaper og NV.  

 
Alle arbeider med flytting og reetablering av 22kV linjer skal planlegges og samkjøres med 
nettselskaper. Nettselskapene planlegger, eier og utfører arbeider med HS-installasjoner. 

  

Føringsveier 

Utførelse og planlegging av føringsveier i forbindelse med omlegging av HS-linjer og kabler, 
samt arbeider inntil HS-installasjoner skal gjøres i samråd med nettselskapene. 
 

Det er mulig å ha felles føringsveier i sammen grøft som trekkerør for vei. Hvis nettselskaper 
ønsker ekstra trekkerør langs traseen, må dette avklares underveis med prosjektet og NV.  

Plassering av trekkegroper avklares med Nettselskaper.  

 
Sikkerhet for arbeider inntil HS-linjer og installasjoner 

Arbeider inntil HS linjer medfører økt risiko for liv og helse. Etablering av E18 og alle arbeider 
inntil HS-installasjoner skal utføres etter retningslinjer fra nettselskaper. Nettselskapene er 
ansvarlig for sikkerhet ved arbeider på og nær ved HS-installasjoner. 
 
Arbeid nær ved og inntil høyspent linjer 66kV,132kV og 420kV 

Utdrag av retningslinjer for arbeid under og langs vei. Avstander mellom linje og utstyr der 
vei kommer under linje ved krysninger. Man må være OBS på nye krav og endringer som 
kommer slik at man følger gjeldende forskrifter og krav. Prosjektet må opprette kontakt med 
ledningseiere/ nettselskaper allerede ved oppstart prosjektering av ny E18. 
  
Generelle avstandskrav for å synliggjøre utfordringer i forbindelse med HS-installasjoner.  
Minsteavstand under linje mellom veiinstallasjoner og linje er minimum 10,5meter. Det 
arbeides med at denne økes til 12,5m. Der vei krysser under linje må det være god høyde 
mellom bakke og line, for å gjør arbeid med maskiner enklere og sikrere. Minimum 
risikoavstand mellom strømførende ledning og redskap, eks. gravemaskin, kraner er 6 meter, 
det vil si at det skal være minimum 6 meter "luft" mellom line og eks. toppen av 
gravemaskinskuffe i mest ugunstige situasjon og en kran skal ikke komme innenfor 6 meter 
fra line.  
 
Mellom HS-linje og vei der veilinje ligger langs med.  Fra midt under ytterste line, er det 
horisontalt et byggeforbudsbelte på 10,5meter. For 420kV linjen må langsgående viltgjerder 
etableres mellom ny E18 og kraftlinje, pga tilgang for vedlikehold. Kraftlinjen skal ikke være 
inneklemt mellom viltgjerde og E18. Ledningseier / nettselskap skal kontaktes når det utføres 
arbeider nærmere enn 30 meter fra ytterste linje. Det vil da bli tatt en vurdering av hvilke 
tiltak som må iverksettes, det kan være alt fra en skriftlig avtale med entreprenør til at 
Statnett/netteier må være på plass under arbeid, med leder for sikkerhet (LFS). 
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Rød sone viser sone med 12,5 meter fra ytterste linje.  
Gul sone viser sikkerhetssone 30m fra ytterste linje. 
 
Generelt arbeid "nær ved" kraftledninger fører med seg en del utfordringer og tiltak for å 
sikre personsikkerheten og utilsikta utkopling av ledningen. 
Det vil hele tiden være en vurdering ut fra type maskiner/utstyr som skal brukes, hvilke tiltak 
som må settes i gang. Fjellsprengning nær ledninger krever at Statnett/netteier stiller med 
personell. Det samme gjelder for kraner og annet utstyr når det kan være til fare for 
personsikkerheten og forsyningssikkerheten. Det vil også bli stilt krav til 
opplæring(nettbasert) kurs "aktivitet nær kraftledninger og kabel", kurset tar ca. 45 min, det 
forklarer veldig godt farer ved å jobbe langs en kraftledning. 
 
Konfliktområder er omtalt under kapitlene til kabeletatene.  
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3.5.1 Lede AS (Tidligere Skagerak Energi) 

 
Underliggende tekst og avklaringer er gjort i samråd med Lede AS. 
Området til Lede AS strekker seg fra kommunegrensen til Kragerø ved Hulldalen i sør og 
frem til ny oppgradert E18 i nord ved Fosstveit.  
 
Se også vedlagt "Hovedrapport KSU Vestfold og Telemark 2020 – 2039" 
 
I området til Lede AS profil er det en del konflikter med 22kV HS og LS installasjoner som 
medfører omlegginger. 

I tillegg eier Lede AS 132kV linjen Holtane - Gjerstad der det blir en større konflikt med E18 
på Gjerdemyra som medfører omlegging.  

Har lagt inn noen av områdene der det blir konflikt mellom eksisterende HS og LS 
installasjoner, som blir berørt i forbindelse med ny E18. 
 
 

Konfliktområder med Lavspent og 22kV HS installasjoner 

Dørdal, konflikt med lavspentlinje  
Bakkevannet, konflikt med 22kV-linje 
Skogen, konflikt med lavspentlinje 
Plassen, konflikt med lavspentlinje.  
 
 
Konfliktområder 132kV HS-linje Gjerdemyra 

132kV linje over Gjerdemyra må omlegges eller det må etableres nye master langs 
eksisterende trase. Omlegging linje Gjerdemyra må samkjøres av Kragerø Energi, Lede AS og 
NV. Samkjørt prosjektering og utførelse. Dialog med Agder Energi for evt strømbrudd og at 
linjen blir mer sårbar i anleggsperioden. 
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Gjerdemyra  

 
 
Det vurderes forskjellige alternativer for omlegging. Konsesjonsbehandling starter sommer 
2021 og ledes av Lede AS  
Ut fra foreslåtte planer for omlegginger av eksisterende vei og nytt kryssområde, vil 
eksisterende HS-linje og muligens 3stk mastepunkter bli berørt.  
Eksisterende mastepunkter må flyttes / omlegges. Flere mastepunkter må muligens byttes ut 
hvis linje får en annen vinkel. 
 

132kV HS-linje Tangen ved Fikkjebakke 

Ut fra foreslåtte planer for omlegginger av eksisterende vei og nytt kryssområde vil 
eksisterende HS-linje og master ikke bli berørt. Eksisterende mastepunkter kan bestå. Det må 
tas hensyn til eksisterende master og linje ved etablering av ny gs-bru på Tangen. 
Forsterkning av jording og oppheng, må vurderes av netteier 
 

Byggestrøm 

Det kan være utfordrende å få etablert byggestrøm i forbindelse med arbeider med 
konstruksjoner. I områder uten nærhet til 22kV og LS kan etablering av byggestrøm bli 
utfordrende. 
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3.5.2 Kragerø Energi 

 

Underliggende tekst og avklaringer er gjort i samråd med Kragerø Energi. 

Området til Kragerø Energi strekker seg fra kommunegrensen til Gjerstad ved Bråtvannsdalen 
i sør og frem til kommunegrensen til Bamble ved Hulldalen i nord. 

I området er det en del konflikter med 22kV HS og LS installasjoner som medfører 
omlegginger. I tillegg blir det forsterkning av 66kV HS-linje ved Farsjø og arbeider med 
132kV HS-linje ved Gjerdemyra. 
Se også vedlegg "Inspill til planarbeid for E18 Dørdal – Tvedestrand 14102020 

Har lagt inn noen av områdene der det blir konflikt mellom eksisterende HS og LS 
installasjoner, som blir berørt i forbindelse med ny E18. 

 

Konfliktområder med Lavspent og 22kV HS installasjoner 

Konflikt med linje i Bråtvannsdalen. Linje til Fikkjebakke fra Tangen og linje ved Tyvannselva 
kan kobles ut og legges om. Linje til Gjerdedalskilen må omlegges. 

KE ønsker å etablere nye HS-kabler fra Tangen, i ny vei til Fikkjebakke, og langs E18 mellom 
Gjerde og Tangen. 
 

Auråen, konflikt med lavspentlinje 

Damkjerr, konflikt med 22kV-linje 

Mellom Gjerdemyra og Holtane konflikt med 22kV-linje og lavspentlinje. 

Grytvannselva, konflikt med 22kV-linje 

Hegland, konflikt med lavspentlinje 

Fikkjebakke, konflikt med 22kV-linje og lavspentlinje. Konflikt med nettstasjoner som ligger 
langs Krokenveien (ved ny E18) Disse må flyttes, kabler omlegges. 

Konflikt med 22kV linje langs vei mellom Fikkjebakke og Tangen  

Mellom Bråtvannsdalen – Høgstli konflikt med 22kV-linje og lavspentlinje. 

 

132kV HS-linje mellom Gjerdemyra og trafostasjon Revåsen 

Konfliktområdet for 132kV linje til Lede AS over Gjerdemyra vil også få konsekvenser for 
dobbellinjen til Kragerø energi mellom T-mast Gjerdemyra og trafostasjon Revåsen. Hvis det 
blir omlegging av Lede AS sin linje over Gjerdemyra må denne tilkobles linje som tilhører 
Kragerø energi. Disse arbeidene må samkjøres mellom nettselskapene. 
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66kV HS-linje nord for bru ved Farsjø 

Linje Holtane – Dalsfoss, må omlegges og mulig forsterkes der ny E18 krysser linjen.  
Samkjøres med Lede AS som også benytter linjen. 

 

 
 

 

 

Byggestrøm 

Det kan være utfordrende å få etablert byggestrøm i forbindelse med konstruksjoner. 
I områder uten nærhet til 22kV og LS kan etablering av byggestrøm bli utfordrende. 
Byggestrøm til etablering av Bråtetjenn viltovergang / tunnel kan muligens hentes fra 22kV 
linje som krysser området ved Bråtvann.  
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3.5.3 Agder Energi 

 

Underliggende tekst og avklaringer er gjort i samråd med Agder Energi. 

Området til Agder Energi strekker seg fra prosjektstart ved Rødmyr i sør og frem til 
kommunegrensen til Kragerø ved Bråtvannsdalen i nord.  
 
I området er det en del konflikter med 22kV og LS installasjoner som medfører omlegginger. 
Se også vedlegg med kartunderlag over HS og LS installasjoner. 

 
Ny vei til Risør kommer under 132kV HS-linje ved Aklandstjenna / Brurknatten. Her går HS-
linje mellom to høyder slik at det bør bli god avstand mellom vei og linje. 

 

Har lagt inn noen av områdene der det blir konflikt mellom eksisterende HS og LS 
installasjoner, som blir berørt i forbindelse med ny E18. 

 

Konfliktområder med Lavspent og 22kV HS installasjoner 
Linje som kommer under ny bru ved Fosstveit må legges i bakken.  

Konflikt også ved Neperoa, Linje E-Moland.  

En del omlegginger av HS ved Sunde. Etableres langs eksisterende vei. 

 
Fra Gamle plass - gjennom Sunde og Brokelandsheia, konflikt med 22kV-linje og 
lavspentlinje. 
Neperoa, konflikt med 22kV-linje 
Fossen, konflikt med 22kV-linje 
kryssområdet til Risør, konflikt med lavspentlinje 
Lia, konflikt med lavspentlinje 
Fosstvei, konflikt med 22kV-linje som kommer under bru vestsiden av Storelva og konflikt 
med lavspentlinje som kommer under bru på østsiden av storelva. 
Rømyr ved tunnel, konflikt med lavspentlinje 
 

Byggestrøm 

Det kan bli meget utfordrende å få etablert byggestrøm til arbeider med konstruksjoner. 
I områder uten nærhet til 22kV og LS kan etablering av byggestrøm bli utfordrende, 
da det er lange strekninger som ikke ligger inntil eksisterende HS og LS installasjoner. Største 
utfordringer med byggestrøm blir fra Risør krysset og sørover til Skjerkholt 
Kan hente ut mindre effekter fra linje ved Lia. Bygging av bru ved Risørkrysset over Savannet 
krever fremlegging av midlertidig 22kV linje, hvis man skal unngå aggregatdrift i 
anleggsperioden.  
Byggestrøm Brokeland er tilgjengelig for bygging av Sunde bru. Byggestrøm er også 
tilgjengelig ved Neperoa. Byggestrøm til etablering av tunnel gjennom Bergehaganeheia kan 
muligens hentes fra 22kV linje ved Sunde eller fra 22kV i eksisterende tunnel. 



FAGRAPPORT ELEKTRO 

 
  

 
 

Side 21 av 29 
 

 

3.5.4 Statnett 

 
Underliggende tekst og innledende tekst med sikkerhet og sikkerhetsavstander mm er gjort i 
samråd med Gregar Haugen Statnett.  
Se også vedlegg "Høringsuttalelse – Varsel om oppstart av planarbeid – Høring av 
planprogram – E18 Dørdal – Tvedestrand" 
 
Generelt 

Ny trase for E18 kommer inntil Statnett sin 420kV HS-linje Arendal – Bamble, langs deler av 
strekningen. 
Strekning med konflikter mellom 420kV HS-linje strekker seg fra Skillermyra Tvedestrand 
kommune til Skomakar Heiane i Risør Kommune. 
I Kragerø kommune krysser E18 under linje ved Dammyra ca 3km nord for kommunegrensen 
til Gjerstad. 
 
Arbeider inntil 420kV HS-linje medfører økt risiko for liv og helse, se også innledende tekst 
punkt 3.5.  
 
Omlegging flytting av master 

Kostnader for flytting av master er betydelig. I tillegg kommer mulige forsinkelse i prosjektet 
pga omlegging av 420kV HS-linje. Veitraseen er utformet slik at flytting av linje unngås, men 
det er en del nærføringer og krysninger som må ivaretas. 
Utkobling av linjen bør i utgangspunktet også unngås. Evt arbeider som må utføres med 
utkoblet linje bør planlegges og koordineres med Statnett sin utkoblingsplan for internt 
vedlikehold.  Tidspunkt med utkoblinger av linjen for inspeksjon og vedlikehold, er ofte 
fastsatt inntil ett år i forveien. 
 
Statnett krever at det skal være rystelse-måling på betongfundament når det er sprengning 
nær ved. 
 
Ved bygging av vei nær ved kraftledningen kreves det at Statnett må stille med leder for 
sikkerhet under anleggsperioden. 
 
Velger man å trekke veien lenger enn 30m fra kraftledningen vil det kun være med kryssing 
av ledningen man trenger å gjøre tiltak. 30 meters sone er området 30 meter horisontalt fra 
nærmeste spenningsførende anleggsdel. 
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En del punkter fra Statnett som må ivaretas ved etablering av vei 

  
• Viltgjerder. HS-master må ikke komme mellom viltgjerder og vei. Vei må etableres 

med nok avstand fra mast slik at evt viltgjerde kommer mellom vei og mast. 
Viltgjerdet må jordes.  
  

• Felling av trær. Der det er kort avstand mellom vei og linje skal all skog fjernes, pga 
fare for at trær knekker. Trær som står ubeskyttet av andre trær er mer utsatt for vær 
og vind. 
  

• Varsling av ønsket utkoblinger av linje i forbindelse med veiarbeider. 
Varslinger 1år i forveien, slik at utkobling kan planlegges og evt samkjøres/utføres i 
forbindelse med planlagt vedlikehold av linjer. 
  

• Kraner i forbindelse med bygging av bru ved Savannet må plasseres slik at de ikke 
under noen omstendigheter kommer nærmere enn 10m fra linje. Tegninger 
/beregninger av plassering kran bør utføres i 3D-modell. Plassering skal godkjennes 
av Statnett. 
Alle arbeider under linje må utføres uten bruk av fastmontert kran. Byggekran kan 
etableres under HS-linje så lenge sikkerhetsavstandene blir overhold. 

• Det er etablert enkle adkomstveier/traktorveier frem til hver mast. Adkomst til disse 
må være tilgjengelig etter at ny E18 er etablert. 

  
• Sprengning 

Strenge retningslinjer for rystelser ved sprengning inntil mastepunkter. Det må legges 
frem rapporter fra geolog som viser kvalitet på fjell/grunn. Dette blir avgjørende for 
hvordan sprengning skal utføres. Her må det også dokumenteres at stabiliteten til 
master opprettholdes både under byggeprosessen og i dens levetid. Dette er spesielt 
aktuelt hvis man skal fylle opp med masser i nærheten av master som ikke står på 
fjell.  Sensorer skal monteres på fundament og mast før arbeider i området starter 
opp. Det må også dekkes godt under sprengning da ledningen og deler i masta ikke 
tåler og bli utsatt for steinsprut. 

  
  
Uforutsette hendelser som kan oppstå under linje. 
Is på ledninger er ett problem som av og til oppstår under visse forhold. Disse kan falle ned 
på vei og forårsake ulykker.  
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Adkomstveier til master 
Statnett ønsker opplysninger om parallellveier og skogsveier som evt blir etablert i 
forbindelse med prosjektet.  
 
Kart som viser adkomstveier til mastepunkter. Tilkomst til adkomstveier må ivaretas ved 
prosjektering av ny vei.  
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Konfliktområder 420kV HS-linje 

 
Dammyra, Kryssing under linje 
 

 
 
Skomakerheiene, kryssing under linje 
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Savannet og Risørkrysset, krysning med konstruksjoner under linje 
Krysning sidevei i forbindelse med krysset til Risør 
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Bleiktjennheia og Byttingsmyra, nærføring og krysning 
 

 
 
 
 
Varden, nærføring 
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3.6 Tunneler 

Tekniske bygg 
Tekniske bygg kan etableres i nisje i tunnel eller utenfor i nærheten av portal. Evt nisje i 
tunnel skal ha tett vegg ut mot tunnelrommet. Behovet for full størrelse på tekniske bygg bør 
vurderes. Korte tunneler slik at det bør være nok med ett teknisk bygg for tunnel selv om 
bygget blir plassert utenfor tunnel.  
 
Føringsveier 

Trekkerørstrase sammenhengende gjennom tunnel. Kabelstiger i heng.  
 
Automasjon 

Normalt ikke behov for sikkerhetsutrustning. Må vurderes. Det bør også vurderes om det skal 
etableres bom eller stoppsignal utenfor de tre lengste tunnelene. 
Det blir etablert gjennomgående fiber langs hele strekningen.  
 
Ventilasjon 

Normalt ikke behov for ventilasjon, men dette må vurderes ut fra trafikkmengde, og behov 
for brannventilasjon. 
 
Belysning 

Belysning på kabelstiger i heng. 



FAGRAPPORT ELEKTRO 

 
  

 
 

Side 28 av 29 
 

 

4 Referanser 

 
Forskrifter og normer 

Siste gjeldende utgave av forskrift / norm skal brukes til videre prosjektering. 
• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF (2006) 
• Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg FEL (1998) 
• Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK400:2018 
• El og ekom i vegtrafikksystem NEK 600:2021 
• Tavlenorm NEK439:2013 
• Maskinnorm NEK-EN 60204-1 

 
Håndbøker Statens Vegvesen 
Gjeldende håndbøker og veiledninger utgitt av Statens Vegvesen.  
Nevner noen av de mest relevante, men siste utgave av alle gjeldende håndbøker skal følges 
ved videre prosjektering. 

• N100 Veg og gateutforming (2019) 
• N200 Vegbygging (2018) 
• N500 Vegtunneler (2020) 
• R310 Trafikksikkerhetsutstyr (2011/2014) 
• V124 Teknisk planlegging av veg-og tunnelbelysning (2013) 
• N601 Elektriske anlegg (2021) 
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5 Vedlegg 

 
Kabeletater 

- Statnett  
Høringsuttalelse – Varsel om oppstart av planarbeid – Høring av planprogram – E18 Dørdal - 
Tvedestrand 
 
- Kragerø Energi 
Innspill til planarbeid for E18 Dørdal – Tvedestrand 14102020 
 
- Agder Energi 
Kartgrunnlag 
 
- Skagerak Energi 
Varsel om oppstart av arbeider med oppdatering av kraftsystemutredning for Vestfold og 
Telemark. Hovedrapport KSU Vestfold og Telemark 2020 - 2039 
 
 
 
 

 
 


