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SAMMENDRAG
Ved mer detaljert prosjektering internt i Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk ser vi det hensiktsmessig
å gjøre endringer for å bedre anleggets tilpassing til landskapet.
Siden arbeidene vil starte opp først på Engerfjellet omsøker vi i første omgang endringene vi ser
fordelaktige her. Endringene er motivert av et ønske om å redusere inngrepenes omfang på generell basis
og spesielt i forhold til våtmark/myr.
Det er tre endringer som beskrives i dette notatet. Det er endringer mellom WTG 8, 4 og 9 og mellom
transformatorstasjon og WTG 2, samt en mindre justering mellom WTG 4 og WTG9. Endringene vil kreve
mindre justeringer av buffersone.
Det presiseres at veilinje som presenteres ikke er optimalisert. Mindre endringer for bedre tilpassing kan
derfor forventes.
Alle omsøkte endringer ligger godt innenfor konsesjonsgrensa. De to hovedendringene medfører redusert
ny veilengde med 250m, samtidig som vi unngår omfattende oppgradering av eksisterende veilinje over et
strekk på 1150m.
Prinsipp i håndboka vil ligge til grunn for utforming og istandsetting.
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Figur 1: Oversiktskart over Engerfjellet. Rød stiplet linje viser gjeldende buffersone. Omsøkte tillegg til buffersone er
markert med lilla. Mørkeblå sirkler er turbinpunkt og turkist rektangel er transformatorstasjon.
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1

Endringer mellom WTG 8, 4 og 9

I godkjente planer, som utgjør grunnlaget for buffersona, har man søkt å bruke eksisterende veilinje
i størst mulig grad. Dette er i utgangspunktet et godt prinsipp for å minske omfanget av samla
inngrep. Inn mot WTG 8, WTG 4 og WTG 9 vil dette medføre en oppgradering av eksisterende
veilinje over et strekk på ca. 1050m, stedvis i utfordrende terreng som blant annet vil kreve større
fylling i myr der veien fra WTG 8 kobles til eksisterende veitrase. I tillegg vil det bli behov for ca.
1100m ny vei for å nå fram til kranoppstillingsplassene.
Foreslått ny trase er lagt øst for WTG 4 og vil gi kort forbindelse videre til WTG 9. Samla ny
veilengde vil bli ca. 1100m.

X
O
Figur 2: Ny trase er vst på østsida av WTG 4, med kort forbindelse videre til WTG 9. I forhold til nye inngrep er foreslåtte
nye veistrekk bare 50m lengre enn for tidligere trase. Til dette unngås oppgradering av 1150m vei vest for WTG 4. Orange
markering viser utfordrende punkt der tidligere trase ville kreve en større fylling i myra samt en større skjæring i
terrengforma i yttersving av radien for å få rom til vingesveip. Eksisterende buffersone er vist med rød stipla linje. Omsøkt
utvidelse er vist med lilla skravur, hovedsakelig i nord, men med en mindre trekant og sør for WTG 4, som vil bli nødvendig
om man skal opprettholde tidligere planer. Eksisterende veilinje i forlengelsen av godkjent veilinje, markert med grønn
sirkel har en bratt stigning og oppgradering ville derfor medført større inngrep, blant annet med gjenfylling av et
bekkedrag. Denne vil bli erstattet med ny kortere veilinje fra WTG 9 som også er en faktor som taler for endringen.
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Figur 3: Den større fyllingen som vil komme i et myrområde er godt synlig sett sørover fra WTG8. viser endringer i veilinjen i
området mellom WTG 8 og 4, sett fra nord. Orange felt viser skjæringa som må til for å ivareta vingesveip gjennom
kurvaturen. Sett fra dette holdet ligger ny linje godt forankra inn mot terrengformene. Strekningen markert med røde kryss vil
utgå ved bruk av ny linje.

Figur 4: Området sett fra vest, med WTG8 til venstre i bildet, WTG4 sentralt i bildet og WTG9 synlig i høyre billedkant.
Strekningen markert med røde kryss utgår. Ny linje vil og få strekk med en viss fyllingshøyde på nedsiden, men ikke med like
stor høyde som for justert veilinje. I motsetning til eksisterende linje som tidvis ligger i åpnere område inn mot myrpartier,
ligger ny veilinje i sin helhet i skogsområde. Visuell virkning på sikt vil derfor bli svært begrenset

Figur 5: På modellutsnittet fra øst, sett inn mot veilinja ved WTG4, er det tydelig at ny trase har svært begrenset eksponering i
denne retningen.
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2

Endringer mellom transformatorstasjon og WTG 2

I godkjente planer er veitraseen fra WTG 9, forbi WTG 1, avkjøringen til trafotomta og videre til
WTG 2, lagt i utkanten av Søndre Engerfjellmyra. Veien forserer ett bratt terreng ned mot myra før
den svinger østover der veien langs myra er forankra inn mot terrengformasjonen i nord.
Veistrekket fra avkjøring til trafotomt opp til kranoppstillingsplass for WTG2 har en lengde på ca.
850m
Med foreslått ny trase vil deler av veien opp til trafotomta bli gjennomgående. Det største
inngrepet langs traseen vil bli fyllinga i overgangen mellom kollene der henholdsvis trafostasjon og
WTG2 er plassert. Fyllingen blir liggende på toppunktet i det lokale daldraget og vil med det ikke
påvirke avrenningsmønsteret. Ved å slake ut fyllingssidene og overgangen inn mot eksisterende
terrengformer vil man klare å gjenskape en naturlik terrengformasjon. Veistrekket fra det tar av fra
vei til trafotomt opp til kranoppstillingsplass for WTG2 har en lengde på ca. 550m, ca. 300m kortere
enn veilinje innenfor godkjent buffersone.

Figur 6: Ny trase via vei opp til trafotomta passerer et mindre brudd innenfor godkjent buffersone i skråninga ned mot
søkket mellom kollene der henholdsvis trafotomt og WTG2 er plassert. Dette veistrekket er 300m kortere enn tidligere
trase nede ved Søndre Engerfjellmyra. Eksisterende buffersone er vist med rød, stipla linje medn omsøkt utvidelse er vist
med lilla skrsvur.
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Figur 7: Nytt, kortere veistrekk ligger mer skjermet i skogkledd område enn tidligere trase som ligger eksponert ut mot
myra (markert med røde kryss). I tillegg til klare landskapsmessige og til dels miljømessige fordeler er linjeføring både i
horisontal og vertikalprofil bedret, med de fordelene det har for turbintransporten.

Figur 8: Modellbildet viser området fra vest. Veistrekning som vil utgår er markert med røde kryss. Veilinje opp til trafo vil
bli justert for å minimere inngrep i myra til venstre i bildet.

3

Avklaringer

De omsøkte endringene i veilinjer er forelagt kommune og grunneiere.

4

Framdrift

Avskoging langs veitraseene på Engerfjellet er nært forestående og en rask avklaring på søknaden
vil derfor være sterkt ønskelig.
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