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Dette dokumentet inneholder tilleggssøknad om konsesjon for bygging og drift av en 22kVkraftlinje fra

Siso koblings- og transformatorstasjon til Veiski kraftverk. Søknaden er utarbeidet av Norconsult AS
for Siso Energi AS.

Prosjektledelse:
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Morten Mikalsen
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som det av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhorer Norconsult.

Dokumentet ma bare benyttes til det formal som oppdragsavtalen beskriver, og ma ikke kopieres eller gjores tilgjengelig pa annen mate eller i

storre utstrekning enn formatet tilsier.

Norconsult AS l Gotfred Lies plass 2,NO-6413 Molde
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Sammendrag

Dette dokumentet inneholder tilleggssøknad om å bygge og drifte en 22 kV kraftlinje fra Siso
Koblings- og transformatorstasjon til Veiski kraftverk.

Tilleggssøknaden er tillegg til søknad om anleggskonsesjon for bygging og drift av ny
132/22 kV Siso Koblings- og transformatorstasjon i tilknytning til eksisterende 132 kV
koblingsanlegg på Siso i Sørfold kommune.
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Generelleopplysninger

BESKRIVELSE AV SØKER

TiltakshavererVeiskiVannkraftDA ogSisoEnergiAS.

VeiskiVannkraftDAerdeleidmed51% SisoEnergiog 49 % StatskogenergiVeiskiAS.

SisoEnergiAS bedriverproduksjonavelektrisitetfravannkraft,og eierog driverSisokraftverkog
Laksholakraftverk,samtnettanleggknyttettildisseto kraftverkene.

SisoEnergierorganisertsom etaksjeselskap(AS)som eiesliktav Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk(NTE)og ØstfoldEnergi.

KontaktpersonvilværeprosjektlederMortenMikalseniSisoEnergiAS.

OMSØKT TILTAK

Henvisningtillovverk

TiltakshaverenVeiskiVannkraftDA og SisoEnergiAS omsøkerfølgende:

- Konsesjonihenholdtilenergi/ovenav 29.06.1990,nr.50,§ 3.1,forbyggingog driftav tiltak
sombeskrevetietterfølgendekapittel.3.

0 SisoEnergiAS søkerkonsesjonforoppgraderingav22kVlinjefraSisokoblingsanleggtilSiso
dam.

BELIGGENHET

22 kVkraftlinjefraSisoKoblings-og transformatorstasjontilVeiskikraftverkliggeriSørfold
kommuneiNordland.Sekartutsnittivedlegg1.

ØVRIGE KONSESIONER

SisoKoblings-og transformatorstasjon132/22kVerkonsesjonssøktdatert8.desember2011.

SisoEnergi/VeiskiVannkraftDA bletildeltkonsesjonavNVEdatert19.desember2012medNVE
referanseNVE200803813-54.

SisoEnergiAS harkonsesjonpà22kVlinjefraSisokoblingsanleggtilSisodam.

IDRIFTSETTELSE

Anleggetplanleggesidriftsattvinter2016.
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i

i Forarbeid

l forbindelse med forarbeid til søknad om konsesjon på bygging av Veiski kraftverk er det foretatt

grundig forarbeid med offentlig godkjenning av planer for Kraftutbygging av Veiski Kraftverk i
Nordland fylke og i Sørfold kommune. l dette forarbeidet har også forlengelse og
oppdimensjonering av dagens 22 kV ledning vært med i den offentlige politiske behandlingen.

Alle myndighetsorgan er dermed godt kjent med at det må bygges en ny 22 kV ledning for å kunne
knytte til Veiski kraftverk.
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Beskrivelse av tiltak

Dennetilleggssøknaden gjelder søknad om å bygge og drifte en22 kV kraftlinje fra Siso koblings-
og transformatorstasjon til Veiski kraftverk. Ledningen består av en eksisterende ledning og en ny

ledning.

Dagens Iedningsseksjon fra Siso koblingsstasjon til Siso dam vil bli oppgradert og vil bestå av to
kabelseksjoner og luftnett. Det søkes om konsesjon for ny 22 kV ledning/kabel fra Siso dam til
Veiski kraftverk. Traseens delstrekninger beskrives i detalj nedenfor med tverrsnitt angitt i
parentes.

Samtidig med oppgradering av dagens ledning, vil eksisterende nettstasjon flyttes fra endepunkt

for dagens linje ved Siso koblingsstasjon til område ved ny endemast for linje til Siso dam. Herfra

vil det etableres lavspent jordkabel frem til hytte ved Siso dam.

Omsøkt tiltak må ses i sammenheng med tidligere omsøkt utvidelse av Siso koblings- og
transformatorstasjon, datert 8. desember 2011.

Omsøkt tiltak fremgår av vedlagt tilleggssøknadskart, vedlegg 1, hvor ny omsøkt 22 kV ledning er
uthevet med tykk, rød linje.

Tiltak ny 22 kV ledning fra Siso Koblings- og transformatorstasjon til Veiski Kraftverk:

Traséen:

o Fra Siso koblings- og transformatorstasjon til kabelendemast ca. 0,1 km (400 mmz Al)

o Videre luftlinje til kabelmast ved Siso dam, ca. 5,4 km (FeAl 240)

o Videre innskutt kabel ca. 0,7 km (400 mmz Al)

o Videre luftlinje ved Sisovatnet til kabelendemast ca. 4,6 km (FeAl 240)

o Kabel fra kabelendemast til Veiski kraftstasjon ca. 1,5 km (240 mmz Al)

Total lengde ca. 12,3 km

Det er utført en teknisk økonomisk analyse på kabel og linje som skal benyttes fra Siso
transformatorstasjon til kabelendemast ved Veiski kraftverk. På denne 12,3 km lange strekningen
skal ca. 2,3 km legges som kabel og de resterende ca. 10 km skal i luftlinje.

I tillegg til Veiski skal det etableres nettkapasitet til konsesjonssøkt Blåmann kraftverk, hvor antatt
ytelse er på 3,6 MVA.
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Med bakgrunn i denne vurderingen bygges ledningen med økonomisk tverrsnitt som angitt foran.
Luftledning vil bestå av impregnerte trestolper med traverser i galvanisert stål eller aluminium.
innskutte kabler bygges med TSLF enleder kabel og treleder kabel i jord/fjell grøft.

Planlagt mastetype fremgår av etterfølgende skisse, figur 1:

22 kV-ledning

LL!

Byggeforbudsbelfe lóm lFêyddebelfe213m

Figur 1: 22kV tremast med angivelse av byggeforbuds- og ryddebe/te

Masteskissen viser hovedprinsippet for masteløsningen, men innenfor samme spenningsnivå vil
den geometriske utformingen av mastene kunne variere noe.

Arealbruken til en luftledning er i hovedsak begrenset ut i fra krav til avstander til bebyggelse og
behovet for å rydde skog langs traséen for å oppnå sikker drift. Normalt settes rydde- og
byggeforbudsbeltet til 10 m ut til siden for hver ytterfase.

På strekningen fra Siso koblings- og transformatorstasjon til Sisodemningen, der dagens 22 kV
ledning går, vil ny ledning bygges parallelt for å kunne opprettholde drift (kjøring og kontroll av
damluker) til Siso kraftverk i byggeperioden. Normalt bygges en parallellføring med ca. 10 m
avstand mellom ytterfasene på hver ledning, men itrange områder kan avstanden reduseres til 6
m. Fra endepunkt av dagens ledning ved Siso koblings- og transformatorstasjon fornyes og
oppgraderes dagens ledning på ca. 5,5 km. Før innføringen til Sisodemningen settes inn en ny
nettstasjon slik at Sisodemningen fornyes med lavspent herfra. Fra ny nettstasjon bygges ny 22 kV
ledning til den nye Veiski Kraftstasjon. Denne vil ha en total lengde på ca. 6,8 km, herav ca. 0,7 km

kabel, 4,6 km luftledning og 1,5 km kabel på siste del inn til kraftverket.

Totalt 5,5 km med fornya og oppgradert ledning og 6,8 km med ny ledning.
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22 kV luftledningen bygges med en fase-/mastebenavstand på 2 m. Avstanden mellom ytterfasene
blir dermed 4 m. Dette gir et totalt rydde- og byggeforbudsbelte på 24 m.

En oversikt over trasèbredder/arealbehov for de to fremføringene fremgår av etterfølgende tabell 1:

Tabell 1.' Trasèbredder/arealbehov.

22 2 24 24 dekar

Det søkes om å få utført ovennevnte tiltak mellom Siso dam og Veiski i løpet av sommer/høst
2015, og de øvrige tiltak sommer/høst 2016.
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Begrunnelse for tílleggssøknad

Hovedbegrunnelsen for tilleggssøknaden er at Veiski kraftverk DA har fått konsesjon til å utnytte
fallrettigheter i Veiskielva i Sørfold kommune i Nordland. Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på
120 m, maksimal Vannføring på 5m3/s, installert effekt på ca. 5 MW og en årsproduksjon på ca. 20
GWh.

Transformering (22/132 kV) i Siso koblings- og transformatorstasjon er allerede konsesjonssøkt.

Siden utbygger ikke er områdekonsesjonær, søkes det anleggskonsesjon om å bygge og drifte den
12,3 km lange 22 kV linjen, fra 132/22 kV transformatorstasjonen til kraftverket. Etter som dagens
ledning på 5,4 km til Siso dam vil ha behov for oppgradering av kapasitet, søkes det om konsesjon
for hele ledningen på 12,3 km.

I forbindelse med konsesjonssøknaden for Veiski Kraftverk er det søkt om adkomstvei til
kraftstasjonen. Eksisterende vei ved Siso dam og den nye veien vil bli benytta i forbindelse med
bygging av kraftledningen fra Siso koblings- og transformatorstasjon til Veiski kraftverk.
Eksisterende vei til Siso dam benyttes i forbindelse med oppgradering av dagens ledning.

Kostnad for ledningene:

ø 22 kV Iedning fra Siso Koblingsstasjon til Siso demning: ca. 7,2 mi/l. kr.

o 22 kV ledning fra Siso demning til Veitski kraftverk: ca. 5 9 mill. kr. 

Detaljert kostnadsoppstilling for ledningen er vist i vedlegg 2. Det framgår her at den samlede
kostnad for anlegget med planlegging og uforutsette kostnader er beregnet til å ha en total kostnad
på 15 5 mill. kroner. 
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Virkningerformiljø,naturressurserogsamfunn

Påetterfølgendesiderfremgårhovedkonsekvenseneavomsøkttiltak,som i sinhelhetliggeri
Sørfoldkommunei Nordland.Informasjoneneri allvesentlighethentetutifratilgjengelige
informasjonskildersom DN's Naturbase,kulturminnedatabasen"Askeladden",samt

kommuneplanensarealdelforSørfoldKommune.

5.1 AREALBRUK OG FORHOLD TILKOMMUNALE OG
FYLKESKOMMUNALE PLANER

DetfremgåravetterfølgendeutsnittfraarealdelenavkommuneplanenetilSørfold,figur5-1,at
omsøkttiltak,i sinhelhetliggeri etLNF-området.Seinntegnetledningmedrødfarge.

I etterfølgendetabell2fremgårenoversiktoverarealbeslagetfornykraftledning.

Kartoverområdetmed inntegnetledningfremgårav vedlegg1 og figur2.

Tabell2.Oversiktoverarealbeslaget.

Totaltarealsomomsøktledningog 12,5km 290dekar
oppgradertledningbeslaglegger
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Figur 2.' Utsnitt av arealdelen av kommuneplan 2009-2021. Kraftlednjng vist med rød farge.

5.2 NØDVENDIGE OFFENTLIGE OG PRIVATE TILTAK

Generelt legges det i anleggsperioden opp til å benytte mest mulig av tilgjengelige offentlige og
private veier. Forutsetningen vil da være at disse vedlikeholdes av entreprenøren. Omsøkt tiltak vil
ikke medføre behov for permanente veibyggingstiltak ut over det som er konsesjonssøkt i
forbindelse med kraftverket.

5.3 KONSEKVENSER I FORHOLD TIL BIOLOGISK
MANGFOLD/NÃTURMILIØ

Påvirkningen av tiltaket på biologisk mangfold vurderes samlet å være ubetydelig.

Vurderingen er basert på tilgjengelig informasjon på Naturbasen. Vår samlede vurdering er at
kunnskapsgrunnlaget stári rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmiljøet jfr.
naturmangfoldlovens § 8. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.

Tiltaket berører ingen utvalgte naturtyper eller verneområder. Det foreligger registeringer av
rødlistede arter langs eksisterende anleggsvei.

Konsesjonssoknad 2014-11-25 lSide l3 av 23



Norconsult6:0
Txlleggssoknad 22 l-:V linje til Veiskr Kraftverk

5.4

Konsesjonssoknad

Ombygging og utvidelse av 22 kV ledningen vil i liten grad ha betydning i forhold til inngrepsfrie

naturområder, som vist i figur 3.

u,

å J' // I’, hin _Hr- I v:

   

F' 1%? s» ° ' 'f
Un ' V.” ,. 1'“

I-: -
/ ` i ' ‘ ..its , _». . ; .

Q 6 B “.1 ' '_ ' n' å
f: _ ° -B—. . o ‘

‘L x n ' ' f'
~,,. ' , _ o

n ' -.

T\.

Figur 3: Utsnitt fra Naturbase.

FRILUFTSLIV OG REKREASION

Det aktuelle området for ledning består av snaufjell.

Influensområdet ligger som et godt utgangspunkt til både Rago nasjonalpark, Blåmannsisen og
Padjelanta nasjonalpark i Sverige. I følge Samlet plan rapport (709) består influensområdet av et
relativt åpent landskap med moderate høydeforskjeller. Bortsett fra elvene som ofte danner
barrierer og snøskavler som blir liggende lenge over anleggsveiene inn til området, er

tilgjengeligheten for det meste god. På grunn av sein snøsmelting blir sesongen for fotturer meget

kort og i følge Samlet plan rapport (709) egner området seg best for skiturer.

På grunn av at tilgjengeligheten er relativ vanskelig, må dagens brukerfrekvens av området regnes
som relativt lav selv om landskapet gjør at opplevelsesverdien er større. På tross av dette må
verdien for friluftsliv allikevel regnes som stor, mest på bakgrunn av villmarkspreget. Tiltaket ventes
å påvirke friluftsinteresser i området til en viss grad etter som ledningen blir synlig langs veien.
Dette vil være negativt for friluftsopplevelsen i området. Dette vil være negativt for friluftsinteressen
i området. Tiltaket vil imidlertid ikke utgjøre noen fysisk hindring for utøvelse av friluftsliv.

l følge Samlet plan rapport (709) brukes området til jakt og fiske på sensommeren, men at

intensiteten er lav og at brukerne hovedsakelig er kommunens egne innbyggere. Videre er området
statseid og jakt- og fiskeinteressene forvaltes av Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening
(www.fsjff.no). I følge kontaktpersonen for denne foreningen, Alf Brandsæther, foregår det noe
småviltjakt her og det er bare fjellrype som er av betydning for jakt (storvilt jaktes ikke). På
hjemmesidene til Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening opplyses det at det er stor røyebestand
av varierende størrelse i Veiskivatnet og at det er rike fiskemuligheter i området rundt Veiskihytten,
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som foreningen Ieier ut. Her følger det også med naust og to båter til Veiskivatnet. Generelt er det
middels med brukerinteresser i influensområdet. Tiltaket vil ikke påvirke jaktmullghetene i området,

utenom i anleggsfasen. Sportsfiskemulighetene vil forbli uforandret.

l forhold til dagens situasjon vil opplevelsesverdien /rekreasjonsverdien ikke bli vesentlig endret
som følge av en ny 22 kV ledning.

LANDSKAP

Overordnet Iandskapsbeskrivelse.

lnfluensområdet liggeri landskapsregionen Høgfjellet i Nordland og Troms. Landskapet i
tiltaksområdet vurderes å representere det typiske landskapet i regionen, uten store inngrep.
Landskapet har normalt gode kvaliteter, med middels mangfold og inntrykksstyrke. Tiltaksområdet
ligger ikke innenfor fjordlandskap, men innenfor sårbare høyfjellsområder.

Tiltaksområdet ligger så høyt over havet at det er en kort vekstsesong her og derfor vil det ta lang
tid før naturinngrep er revegetert.

Tiltaksbeskrivelse

Den forlengede kraftledningen bygges langs eksisterende anleggsvei ved Sisovannet. Området
rundt stasjonen består for det meste av myr og småskogvegetasjon. Dagens ledning til Siso dam
bygges parallelt med dagens trase til nyetablert nettstasjon. Herfra bygges dagens ledning om fram
til Siso dam i en ny trase som følger eksisterende anleggsvei.

Synlighet

Den nye ledningen vil være synlig langs Sisovannet. Den ombygde ledningen vil være like synlig
som dagens ledning.

Sårbarhet

Området har inngrep av både kraftledninger, veier og dammer i tilknytning til Siso kraftverk.

SAMISKE OG NORSKE KULTURMINNER OG KULTURMILIØ

Det er registrert 4 kjente kulturminner i nærheten av nye Veiskl Kraftverk, se figur 4. Alle disse har
status som "automatisk fredet" kulturminne. Ved å samordne vei og kraftledning ved å legge
kraftledning som kabel på siste del til kraftverket, vil inngrep i kulturminner kunne unngås.

For å undersøke om det er andre samiske interesser i influensområdet, annet enn kulturminner,

kulturmiljøer og reindriftsinteresser, ble det i forbindelse med konsesjonssøknad for Veiskl
Kraftverk sendt en skriftlig forespørsel om dette til Sametinget i Karasjok. Det ble også forespurt
om det var nødvendig med befaring for registrering av samiske interesseri influensområdet. I brev
svarer Sametinget at det ikke er kjent automatisk fredete samiske kulturminner i området og at det
er gjennomført få systematiske registreringer av samiske kulturminner i Sørfold. De skriver videre
at de kjenner til at det aktuelle området har vært brukt i Iang tid av reindriftssamer og at det derfor
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kan være samiske kulturminner som hittil ikke er påvist. Sametinget skriver også at
sannsynligheten for konflikt med automatisk fredete kulturminner vil kunne legge føringer på
omfanget av tiltaket innenfor det navngitte området, og at detaljene i tiltaket må avklares med
kulturminnemyndigheter. Dersom det er sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner,
må sametinget vurdere en befaring før endelig uttalelse kan gis. Denne vurderingen ønsker
sametinget å gjøre under høringsrunden. Det er vanskelig å vurdere virkningen av tiltaket på
samiske interesser siden det ikke er kjent noen samiske kulturminner og kulturmiljøer eller samiske
interesser annet enn reindrift her.

Figur 4: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden.

5 .7 REINDRIFT

Det er opplyst fra Reindriftsforvaltningen at Duokta reinbeitedistrikt består av tre siidaandeler med
et reintall i vårflokk på ca. 900 dyr. Videre ble det opplyst at området rundt Veiskivatnan benyttes
både av Norsk og Svensk reindrift. Om vinteren benyttes området som vinterbeite av Duokta
reinbeitedistrikt og om sommeren fungerer området som sommerbeite for Tuorpon sameby i
Sverige. De svenske reineierne fører reinen opp i disse fjellområdene fordi det blir for varmt for
reinsdyra de i lavereliggende skogsområdene i Sverige på sommerstid. I følge Nils Gustav Blind, i
Tourpon sameby, har svenske reineiere ca. 1000 dyr i området på sommerbeite. Det er stort sett
de samme områdene som brukes av både Norske og Svenske reineiere, men siden områdene

rundt Kvitvatnet er høyfjell, er det bare reinsdyr fra Svensk side her på sommerbeite. Disse føres
østover over utløpet av elva fra Kvitvatnet.

Videre opplyser Reindriftsforvaltningen Nordland at reindriften har en hytte ved Veiskivatnet ved
Kvitvassbukta, samt at distriktet har et naust ved utløpet av vatnet.

I samlet plan rapport (709) om Fagerbakkvassdraget kommer det frem at influensområdet har stor
verdi som sommerbeite og bare delvis som vinterbeite p.g.a. usikkerhet ved at områdene i vest
låses i perioder med mildvær og påfølgende frost. l følge Samlet plan rapport (709) er "reindrifta i
distriktene svært fleksibel og bruken av beiteområdene kan variere mye fra år til år". Denne
variasjonen skyldes usikkerheten i vinterbeitesituasjonen som igjen fører til at drifta må legges opp
etter forholdene den enkelte vinter.
Oppgradert ledning fra Siso koblingsstasjon til Siso dam bygges parallelt med dagens ledning til ny
nettstasjon. Herfra bygges ledningen i en ny trase fram til Siso dam. Ny kraftlinje til Veiski vil i
hovedsak legges langs adkomstvegen til kraftstasjonen, og inngrepene i denne forbindelsen vil i så
måte bli beskjedne. Det vil ikke bli ytterligere massedeponi som kan gi direkte virkning på
beitearealet. Samlet sett vil derfor tiltaket legge beslag på en del areal.

Den planlagte veien inn til kraftstasjonen kan komme i konflikt med beiteområdene, men vil ikke
utgjøre noen sperring.
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Generelt vil forventes det at de største problemene i forhold til reindrift vil være i tilknytning til
anleggsperioden. I denne perioden vil det bli noe støy fra kjøretøy og maskiner samtidig som det vil
være mennesker i området. Dette vil kunne medføre at reinen skyr området i denne perioden.
Derfor er det spesielt viktig at planleggingen av ledningen skjer i tett dialog med reindrifta slik at de
mest forstyrrende delene av anleggsarbeidet kan foregå utenfor den perioden som er av størst
verdi i forbindelse med trekk og flytting. Forutsatt at dette hensynet tas, vurderes tiltaket og gi liten
til middels negativ virkning på reindrift.

5.8 LANDBRUK

Siden influensomràdet ligger høyt til fjells (600 til 950 m o.h.) er det ingen jord- og
skogbruksinteresser her. l følge næringssjefen i Sørfold kommune var det tidligere noe sau på

beite i nærheten av Sisovatn, men at dette nå har opphørt. Kommunen kunne også opplyse at det
ikke er noe sau på utmarksbeite i prosjektets influensområde.

5.9 ANDRE NATURRESURSER

Ingen kjente.

5.10 STØY

Kun støy knytta til anleggsperioden.

5.11 UTSLIPP OG FORURENSNING

Ingen utslipp.
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Avbøtende tiltak

Kraftledningen vil prosjekteres slik at den i størst mulig grad følger eksisterende vei og ny vei fram
til Veiski kraftverk. Det vil bli lagt vekt på å begrense de arealmessige inngrepene i naturen mest
mulig. Ledningen legges som kabel siste 1,5 km inn til Veiski kraftverk.
Det legges opp til dialog med Reindriftsnæringen under den videre planleggingen, slik at tiltakene
som planlegges, kommer i minst mulig konflikt med reindriften i området.
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7 Grunneiere

Følgende grunneiere vil bli berørt av tiltaket som følger av tilleggssøknaden:

Tabell 3: Grunneiere.

53 3

53

53

91

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

91

35

36

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

KaiIvan Andersen

Siso Energi AS

Siso Energi AS

Statskog SF

Sameie betående av:

Bjørn Helge Henriksen

Ole Henrik Fagerbakk

Siso Energi AS

Berit Helen Raaum

Einar Monne Jensen/Torunn Jensen

To Ottar Solvoll

Siso Energi AS

Lena Skjærstad Mosti

Laila Berg

Laial Berg/ Odd Harald Hansen

Statskog SF

Straumvassveien 5,

Pstboks 63 Sentrum

Erilstadtunet 23,

Brinkenveien 5,

Svaleveien 3,

Mosti,

Slettliveien 6,

Slettliveien 6, Helland

Postboks 63
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8226 Straumen

8226 Straumen

8226 Straumen

7801 Namsos

8206 Fauske

8226 Straumen

8226 Straumen

8208 Fauske

8226 Straumen

8207Fauske

8226 Straumen

8210 Fauske

8226 Straumen

8226 Straumen

7801 Namsos

Berørt grunneiere vil bli tilskrevet før tiltak i henhold til denne tilleggssøknaden igangsettes.
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Vedlegg

Det vises generelt til vedlegg som følger konsesjonssøknaden av 8. des. 2011.

l tillegg vedlegges:

- Vedlegg 1: Oversiktskart “tilleggssøknad” og detaljkart for ledningstiltak.

o Vedlegg 2: Kostnader.

v Vedlegg 3: Enlinjeskjema Siso koblings- og transformatorstasjon
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Vedlegg 1: Oversiktskart
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Ny linje og kabeltrase til Siso dam og Veiski Kraftverk
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Illustrasjon med inntegnet omsøkt vei til Veiski kraftverk i forbindelse med
kraftverkssøknad.
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Vedlegg 2 : Kostnader

Tiltak ny 22 kV ledning fra Siso Koblings- og transformatorstasjon til Veiski Kraftverk:
NOK

[mgu ug /ru/wllengdcr mengde

i mo km
/.141/lmlu 5.40 km

0.70 km
Lily/Inn' 4.60 km

Kind 1.50 km
Sum luzlnlng 12,30 km

()m.\'nk/ 22/\' Vlcdmng Å'vhlrng\'unlugg - Slxu dcnln/mg.’

22kV Iedningogmaster I-‘cAl240 5,40 6 ól0 kkr
22kV kabel ul fra koblingsanleggog mntil kraftverk 400Al 0,80 590 kkr
(hnxnkr 22/.’ l' ledning S/xu denmmg- I'wI.vIu kru/lvvr/r:

ZZkVledningog master Fe/\l 240 4.60 4 930 kkr
l2kV kabel ut fra Sisodemningog sistedel tilVensklkraftverk 240Al L50 920 kkr
Konsesbn/Planle in 10% 1 310 kkr

_ _ kkr 
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