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Merknader til Kraftlinja Modalen-Matre-Mongstad 
 
Jordkabling av 132 KV Matre-Matresdalen 
Me ser at NVE i si innstilling finn at fordelane ikkje svarer til kostnadane ved å leggja 132 KV linja i 
jordkabling frå Matre Kraftverk til inngangen av Matredalen.  Då NVE var på bygdemøter og 
synfaringar vart det stadig kommentert dette med avbøtande tiltak, og me som bur her vart 
oppmoda om å koma med forslag til slike tiltak. Kabling av 132 KV gjennom Matre vart føreslege av 
mange, noko me også ser på merknadane som ligg ved. NVE syntest på møta at dette var eit godt 
tiltak, og hadde ingen negative kommentarar i høve kostnader. Totalkostnaden på prosjektet vert 
nok over 1 milliard, og i innstillinga står det at dette er eit svært teknisk-økonomisk lønnsamt 
prosjekt. Synes då at det er eit paradoks at NVE vender tommelen ned.  
Når ein i tillegg ser på verdien av kraftproduksjonen her i Matre, må det vera eit svært så rimeleg 
krav bygda og kommunen her kjem med. Og BKK synes også positiv til kabling!  
 
Når det gjeld bruk 33(Stien 13), så kjem den nye føreslegne luftlinja svært nær huset, og det står at 
den framleis vil vera over utredningsgrensa på 0,4 μT. Den vil vera på 2,6 μT, og langt over 
utredningsgrensa. Dette er ved 500 Ampere. Det står at leidningen dimensjonerast for 2000 Ampere 
for framtidig produksjon. Kor mange μT kjem ein då opp i ??   
Me kan heller ikkje sjå at 132 KV er vurdert i høve støy.  
 
Huset er frå ca 1840, og er truleg det eldste huset i bygda. Dette var våningshuset på ein av dei 4 
gardane her på Litle-Matre, det er i god stand og det bur folk i det.  No er det usikkert om huset kjem 
innanfor byggjeforbodssona av ein ny leidning, men dersom det gjer det, så må det vurderast å rivast 
som eit tiltak, står det.   Dette er vel også ein kostnad som må takast med i reknestykket?  
  
Helikoptertrafikken, og faren ved denne, er så langt me kan sjå, ikkje teke med i vurderinga av 
kabling. (Dette vart kommentert i vårt førre brev.) 
Inne i sandtaket på BKK sin eigedom, like ved omsøkte riggplass, er det ein oppmerka 
helikopterlandingsplass. Denne er det ein stadig aukande trafikk til, utan at me kan talfesta den 
eksakt, men pr i dag ,truleg i snitt 2-3 landingar pr veke. Den vert for det meste nytta av BKK til last- 
og personflyging, men også luftambulansen og andre nyttar den.  132 KV linja må då alltid kryssast 
for å koma til og frå landingsplassen. Sjølv om lina er merka, er det alltid ein viss fare for ulykker, og 
dette må også vera eit viktig moment  for jordkabel. 
 
Me håpar OED ser fordelane, både for bygda , næringslivet og helikoptersikkerheita, ved å leggja linja 
i jorda.    
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