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1 Innledning 
Notatet gjør rede for de betraktninger som er gjort med hensyn til landskapet ved plassering og 
utforming av trafotomt for Kvinesheia Vindkraftverk. Det er tatt utgangspunkt i foreslått tomt ved 
Brukleiva, med anbefalt størrelse og plassering på bygningsmassen i samråd med RIB. 

Ut fra landskapsmessige forhold er det søkt å finne en god plassering på området med tanke på å 
minimere inngrep samtidig som området blir funksjonelt både i anleggs- og driftsfasen. I tillegg har 
fokus vært på å tilpasse området til topografi, vegetasjon og adkomstveger og begrense det visuelle 
omfanget. 

2 Tomten 
Foreslått trafotomt ligger langs intern adkomstvei ved område Brukleiva. Landskapet er et 
småkupert myrlandskap med spredt og relativt lav bjørkeskog. Det antas at myrområdene er 
relativt grunne ettersom det vokser en del trær der. 

 

Figur 1: Foreslått område for trafotomt ligger langs intern adkomstvei mot turbin 8. 
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Figur 2: Området for trafotomten er relativt flatt myrområde med spredt vegetasjon og stigende landskap med et markant 
høydedrag mot øst. 

 

Figur 3: Trafotomten sett fra nord, viser et grunt og frodig myrområde med spredt og lav trevegetasjon.  

 Tomten 

Foreslått tomt er ligger på et område der en større flate kan opparbeides med begrenset behov for 
terrenginngrep som fylling og skjæring. Det er søkt å unngå å direkte berøre vann og vannstrenger 
og begrense inngrep i myrlendte områder. Arealbehovet for trafotomten er anslått til rundt 
5.000m2. Arealet er lagt på og inn mot kote 372 langs foten av høydedraget i øst, med svakt fall ut 
mot adkomstveien med påkobling i PEL700 på ca kote +370.  

 
Figur 4: Trafotomten sett mot øst med markante høydedrag i bakkant 
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 Bygg og konstruksjoner 

Hovedelementene på tomten vil være kontrollbygg, trafo og koblingsfelt. Kontrollbygget er plassert 
ut mot adkomstveien med trafo og koblingsfelt forankret inn mot terrenget i øst, slik at disse ligger 
mer tilbaketrukket og reduserer den visuelle virkningen av tekniske elementer. Plasseringen tar 
hensyn til kabler fra nord og sør inn i anlegget og videreføring av kabler mot sør. Det er lagt opp til 
god fremkommelighet og logistikk innenfor anlegget. Det kan bli noen justeringer i forhold til vist 
layout avhengig av trafoleverandør, men avsatt areal har rom for visse endringer. 
Eventuelle midlertidige opparbeidede områder må utformes effektivt for funksjonell bruk og slik at 
permanente inngrep holdes nede. 
 

 

Figur 5: Trafobygget plassert på tomten med indikerte parkerings og kjørearealer. Det er lagt opp til om lag 2% fall på 
tomten. I tillegg må det sikres fall ut fra bygget 

 

Figur 6: Snitt øst-vest med adkomstveg, kontrollbygg og koblingsfelt viser hvordan tomten er plassert inn mot stigende 
terreng i øst. 

 

Figur 7: Snitt nord-sør med adkomstvei, trafo og koblingsfelt 


