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1. SAMMENDRAG 

Notatet redegjør for landskapsvurderingene som er gjort som en del av arbeidet med 

å finne den mest optimale plasseringen av ny substasjon for anlegget til Ormen Lange 

fase 3.  

Til reguleringsplanarbeidet har Møre og Romsdal Fylkeskommune gitt innspill om 

ivaretakelse av landskapsmessige forhold og trukket frem at en bør unngå inngrep i 

landskapsryggene i området. 

Denne landskapsvurderingen viser ulike alternativer til plassering av ny substasjon, 

der en har sett på ulike muligheter for å legge dette anlegget på det flate jordet 

mellom landskapsryggene Midtre Steghaugen og Korsberget.  

Det konkluderes med at alternativet som er innarbeidet i det foreliggende 

planforslaget samlet sett er det som best vil ivareta områdets landskapskvaliteter 

både på lokalt og overordnet nivå.  
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2. LANDSKAPSMESSIGE VIRKNINGER OG ESTETISK 

UTFORMING AV ANLEGGET PÅ LAND 

2.1. BESKRIVELSE AV NÅTILSTAND 

Dagens anlegg blir angitt som godt tilpasset til landskapet, og opprettholdelse av 

markante landskapsformasjoner og -trekk er viktig i så måte.  

 

Figur 1: Landskapsryggene i området, eksisterende anlegg, anbefalt plassering av ny substasjon og 

kabeltrase. 

Landskapsmessig verdi av området er karakterisert som «Middels» (Lokal/regional 

betydning). 

Gjeldende reguleringsplan har en bestemmelse om terrenginngrep (§ 1.2) som sier at 

«Nødvendige inngrep i terreng skal utføres på en slik måte at eksisterende og naturlig 

vegetasjon så langt det lar seg gjøre blir bevart. Alle skjæringer og fyllinger skal få en 

utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene». 
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Figur 2: Nyhamna sett fra øst. Viktige landskapstrekk markert med hvit stiplet linje. Rød pil viser ståsted som 

er valgt for illustrasjonene som er utarbeidet til vurderingen av alternative plasseringer for ny substasjon. 

Rød sirkel viser hvor i åsryggen inngrepet vil komme for den anbefalte plasseringen av tiltaket. 

I fugleperspektiv (figur 2) vises skalaen i landskapet og dimensjonene på de ulike 

landskapsformasjonene og -rommene. Det åpne jordet mellom Korsberget og Midtre 

Steghaugen danner et markant landskapsrom og en kontrast til de omkringliggende 

skrinne åsryggene. 

2.2. FORUTSETNINGER FOR PLASSERING OG UTFORMING AV ANLEGG 

I tidligfase av prosjektet ble flere lokaliteter på anlegget vurdert. Grunnet stor 

kompleksistet med kabelføring og avstand til nærmeste strømforsyning, samt avstand 

til område egnet for landfall til sjøkabler, ble flere områder sør-vest på anlegget 

(området merket rødt i figur 3) regnet som uegnet. Området i sør (oransje i fig.3), ble 

også vurdert som ikke egnet grunnet nærhet til bemannet bygning, i tillegg til 

kompleks kabelføring også hit. Kabelføringene ville krysset både eksisterende 420kV 

hovedstrømforsyning til Nyhamna samt tilsvarende kabel fra gasskraftverket. 

Forstyrrelser på hovedstrømforsyning vil ha en stor konsekvens for anlegget sin 

driftsfase. 

Områder i prosessområdet (gult i figur 3) ble valgt bort grunnet usikkerhet rundt 

framtidig behov for ytterligere prosessutstyr for mottak av nye tilknytninger til anlegget, 

f.eks. via Polarled, og på grunn av forventet negativ innvirkning på drift av Nyhamna 

ved å etablere et anleggsområde med varighet over flere år i prosessområdet. Det 

er heller ikke noe utstyr knyttet til OLP3 på land som innebærer prosessering av 

hydrokarboner, men hovedsakelig elektrisk utstyr og støttesystemer knyttet til det 

elektriske utstyret. 
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Figur 3: Vurdering av aktuelle områder for nytt utstyr på Nyhamna i prosjektets tidligfase 

 

Innenfor området som er vurdert egnet til formålet for prosjektets nye substasjon ble 

flere lokaliteter vurdert. (Se figur 4). Begrunnelse for hvorfor det aktuelle området 

(alternativ 3 i figur 4) ble valgt kan oppsummeres i følgende: 

◼ Det gir minst forstyrrelser og risiko til daglig drift på Nyhamna 

◼ Området gir minst kompleks kabelføring ut til sjø og til oppkoblingspunkt i 

eksisterende substasjon 

◼ Kryssing av 420 kV kabel for hovedforsyning for elektrisitet til Nyhamna og til 

reservekraftverket unngås. Dette er samfunnsøkonomisk kritisk for Gassco sin 

drift av ikke bare Ormen Lange, men også felt som bidrar til produksjon 

gjennom Polarled. 

◼ Det er utenfor sone/kurve for mer enn 10-5 sannsynlighet for eksponering til 

100% LFL av antennelige gasser, brann- og sprengningstrykklaster. Området er 

dermed også tryggere for bruk at anleggsmaskiner, og har mindre strenge 

krav til tennkildekontroll 

◼ Området var stort nok til formålet for alle gjenværende alternative 

kompresjonskonsepter ved beslutningstidspunktet. Kompresjonskonseptet som 

ble valgt hadde behov for mest plass til utstyr på land, og dermed er flere av 

alternativene som er vurdert i 4 ikke lenger aktuelle. 

◼ Det har minst behov for fjerning eller flytting av eksisterende infrastruktur 

◼ Området har mindre inngrep i landskapsrygg enn alternativ 1 og 2 i figur 4, som 

fortsatt kunne vært aktuelle med valgt kompresjonskonsept. 

◼ Dette er det mest økonomisk gunstige området for gjennomføringen av 

prosjektet 
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Figur 4: Vurdering av aktuelle områder innenfor egnet område for ny substasjon 

2.3. PLANFORSLAGETS FORSLAG TIL PLASSERING AV NY SUBSTASJON 

I planforslagets anbefaling til plassering av det nye tiltaket vil en så langt som mulig 

utnytte flatt areal mellom fjellformasjonene. Anbefalt plassering er et resultat av 

samfunnsøkonomiske vurderinger. Ved å etablere en skjæring unngår en 

uhensiktsmessige kostnader forbundet med fundamentering og sikring av 

eksisterende infrastruktur (hovedstrømforsyning), samt gunstig avstand mellom anlegg 

og tursti. 

Plasseringen innebærer et inngrep i åsryggen Midtre Steghaugen lokalt, men det 

vurderes ikke at dette endrer landskapets karakter på et overordnet nivå slik dette 

fremgår av figur 2 og figur 5.  

 

Figur 5: Illustrasjonen viser hvordan anbefalt plassering ikke endrer landskapets karakter på et overordnet 

nivå. I illustrasjonen er det også trukket opp en linje østover mot en båt på sjøen. Fra dette punktet har 

det også blitt utarbeidet perspektiver som viser at anlegget, med unntak av 2 lysmasster, ikke vil bli synlig 

fra sjøen.  



Side 6 

Ormen Lange Fase 3 - Vurdering av landskap 

 

Anlegget er lagt inn i åsryggen med en rotasjon som naturlig følger formasjonen og 

forankres både til åsryggen og bygningene tilhørende anlegget vest for åsryggen. Her 

er det allerede inngrep i nedre del av åsryggen som følge av etablering av 

eksisterende anlegg. I driftsfasen vil bygningene nesten skjule hele inngrepet både på 

lokalt og overordnet nivå. 

 

Illustrasjonene under viser perspektiver av anlegget plassert inn i terrenget både fra 

relativt nært hold og på noe lengre avstand (ca 300 meter) fra et aktuelt ståsted 

dersom en ferdes som turgåer i området. (jfr. figur 2) 

 

 

Figur 6: Det nye anlegget sett fra sør 

 

Figur 7: Det nye anlegget sett rett fra øst med høydeangivelse på skråning. 
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Med denne plasseringen av anlegget vil det åpne sammenhengende 

landskapsrommet mellom Midtre Steghaugen og Korsberget kunne opprettholdes. 

 

 

Figur 8: Planforslagets forslag til plassering - Nytt anlegg sett i personhøyde fra der to turstier møtes nordøst 

for anlegget i kanten av det åpne jordet (se figur 2 /utsnitt til høyre i illustrasjonen) 

Landskapsopplevelsen lokalt sett fra turstien vil med denne plasseringen preges i 

mindre grad av anlegget enn om det blir plassert på det åpne jordet, slik dette er vist 

med de andre alternativene under. 
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2.4. ALTERNATIVE PLASSERINGER OG PÅVIRKNING PÅ LANDSKAPET 

I tillegg til planforslagets plassering av ny substasjon er det vurdert tre ulike alternativer 

til plassering der en har sett på mulighetene for i enda større grad å benytte de flate 

arealene mellom fjellryggene. Disse alternativene blir i det videre omtalt som «vest-1», 

«øst-1» og «øst-2».  

 

 

Figur 9: Kartillustrasjonen viser de ulike alternativene til plassering som har blitt vurdert for nytt anlegg. 

Anleggets inngrepssone/fotavtrykk inklusive graveskråninger er angitt med gul stiplet linje. Plassering iht 

planforslaget vises svakt i bakgrunnen med 

 

Landskapsopplevelsen av de ulike alternativene er illustrert med det samme 

perspektivet som vist i figur 8, det vil si omgivelsene sett i personhøyde fra der to turstier 

møtes nordøst for anlegget i kanten av det åpne jordet. 

 

Det er også utarbeidet visualiseringer av tiltaket, som viser tiltakets konsekvenser for 

landskapet sett fra ulike vinkler og høyder fra fjorden. Visualiseringen viser at anlegget 

uansett plassering ikke vil bli synlig nede fra fjorden, kun lysmastene vil kunne skimtes. 

Denne dokumentasjonen utgjør en del av planbeskrivelsen som grunnlag for 

søknaden om planendring og vises ikke her. 

 

Felles for disse alternativene vil for øvrig være en mer langvarig etableringsfase med 

betydelig økning i grunn- og fundamenteringsarbeider, spunt- og pelearbeider. 

Fotavtrykk for arbeidene medfører sannsynligvis også behov for midlertidig stenging 

eller omlegging av turveg. 
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Figur 10: Alternativ «vest-1» - Nytt anlegg sett i personhøyde fra der to turstier møtes nordøst for anlegget 

i kanten av det åpne jordet 

 

Anlegget er her plassert lengst sør på det åpne jordet. Med denne løsningen unnår 

man inngrep i Midtre Steghaugen. Anlegget legges inn mot nedre del av Korsberget 

og forankres både til åsryggen og eksisterende bygningsmasse vest for Korsberget. 

Det åpne sammenhengende landskapsrommet mellom Midtre Steghaugen og 

Korsberget blir i stor grad opprettholdt.  

Den vestlige delen av turstien vil i dette alternativet bli preget av nærhet til anlegget 

og et høyt sikkerhetsgjerde som vil redusere lapskapsopplevelsen lokalt.  

Dette alternativet har sterke begrensninger mot tilliggende infrastruktur i bakken, og 

innebærer blant annet at kabel fra sjø må krysse eksisterende 420kV kabelgrøft som 

er hovedforsyning til Nyhamna-anlegget, tilsvarende hensynet som talte mot 

lokaliseringen angitt med oransje farge i figur 3. 
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Figur 11: Alternativ «øst-1» - Nytt anlegg sett i personhøyde fra der to turstier møtes nordøst for anlegget i 

kanten av det åpne jordet 

Anlegget er her plassert midt på det åpne jordet i landskapsrommets lengderetning. 

Med denne plasseringen vil en kunne unngå inngrep i Midtre Steghaugen og 

anlegget vil ligge inn mot nedre del av denne åsryggen. For å unngå inngrep i 

åsryggen må imidlertid terrenget heves med ca 2 meter.  

Anlegget vil fylle stort sett hele landskapsrommets bredde og får en dårlig forankring i 

og tilpassing i landskapet. Det langstrakte landskapsrommet blir oppdelt og siktlinjene 

i stor grad stengt. 

Turstien gjennom landskapsrommet preges på deler av strekningen av et høyt 

sikkerhetsgjerde og nærhet til anlegget som vil redusere landskapsopplevelsen lokalt. 
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Figur 12: Alternativ «øst-2» - Nytt anlegg sett i personhøyde fra der to turstier møtes nordøst for anlegget i 

kanten av det åpne jordet 

Anlegget er her plassert lengst øst i landskapsrommet der landskapet snevres inn. Med 

denne plasseringen vil det ligge forankret inn mot nedre del av Midtre Steghaugen 

og en vil kunne unngå inngrep i åsryggen. Dette forutsetter imidlertid at terrenget må 

heves med ca 3 meter.  

Siden landskapsrommet her er relativt smalt (ca 45 m) vil anlegget fylle store deler av 

landskapsrommet og stenge mye av siktlinjene. Den største delen av 

landskapsrommet vil likevel holdes åpent i og med at anlegget er plassert så langt øst 

i rommet. 

Turstien gjennom landskapsrommet preges på deler av strekningen av et høyt 

sikkerhetsgjerde og nærhet til anlegget som vil redusere landskapsopplevelsen lokalt. 

2.5. KONKLUSJON OG AVBØTENDE TILTAK 

Den foreslåtte plasseringen av ny substasjon slik dette kommer frem av planforslaget 

vurderes samlet sett som det minst negative alternativet for området både på lokalt 

og overordnet nivå basert på landskapsvurderingene som her er lagt til grunn.  

 

For å sikre ivaretakelse av landskapskvalitetene i et langssiktig perspektiv foreslås det 

at ved en fremtidig avvikling av anlegget blir utarbeidet en helhetlig avslutningsplan 

der aktuelle oppryddings- og tilbakeføringstiltak for naturmiljø og landskap blir gjort 

gjeldende for hele anlegget.  

Dette vil for eksempel i dette konkrete tilfellet kunne omfatte tilbakefylling, forming og 

naturlig revegetering av inngrepet i åsryggen etter avvikling, eller forming av fjellet 

etter avvikling av anlegget slik at åsryggen får en mest mulig naturlik form og ikke 

fremstår som et sår i landskapet. 

 

Alle illustrasjoner: Multiconsult Norge AS 
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