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1. KONKLUSJON

Det er i det etterfølgende vurdert fire ntbyggings-
alternativ. Direktoratet for Statskraftverkene
innstiller på alternatiy B. Det omfatter en utbygging av
vassdragene i Stryn med en felles kraftstasjon i
Hjelledalen og en utbygging av Jostedola i to trinn med
kraftstasjoner i Fåbergstølen og Gaupne.

Med de foreslåtte minstevannføringer og reglement for flom-
dempning vil vi i et middels år få følgenoe kraftproduk-
sjoner:

Strynevassdragene:
Jostedola

990 mill kWh (GWh)
1940 --"--

Totalt 2930 mill kWh

Utbyggingskostnadene uten renter vil i kostnadsnivå
1.10.1979 belope seg til:

Skora kraftverk
Fåbergstøl og Gaupne kraftverk:

Totalt:

Med 7g rente vil kostnadene bli:

Skora kraftverk
F#bergstol og Gaupne kraftverk:

1405 mill kr
2190 - II -

3595 mill kr
-------------

1703 mill kr
2670 II

Totalt: 4373 mill kr
=============

53,
Sig. Aalefjar ?

--/• ( t0,
Per T. Smith /
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2. INNLEDNING

Direktoratet for Statskraftverkene i Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (senere forkortet til Statskraft-
verkene) begynte i 1966 sitt arbeide med en plan for en
samlet utnyttelse av vassdragene i og omkring Jotun-
heimen/Breheimen. Dette arbeidet resulterte i en innstill-
ing av desember 1973 som ble lagt fram til konsesjonsbe-
handling. Innstillingen var delt i en primær og en sekun-
dær innstilling, men i februar 1977 ble den primere truk-
ket tilbake, slik at det fra da av bare var ett hoved-
alternativ til behandling. I og med at den sekundære inn-
stilling ble eneste alternativ, ble også Breheimutbygg-
ingen helt adskilt fra Ottautbyggingen med en naturlig
grense etter vannskillet mellom vann som renner østover og
vann som renner vestover.

Utbyggingsmulighetene i de forskjellige vassdrag på vest-
siden av vannskillet er i stor utstrekning gjensidig på-
virket. Dette vil si at en endring ett sted i planen kan
ha virkninger flere andre steder. Statskraftverkenes mål i
planleggingsarbeidet har hele tiden vert 5 komme fram til
en god og riktig utnyttelse av vannkraftressurser i et
relativt stort område. Denne målsetting har alltid vært
overordnet kommune- og fylkesgrenser eller andre forhold.
Begrepene "god" og "riktig" står her i forhold til de
gjeldende kraftverdier og kostnader på det tidspunkt
planene lages. Med den utvikling som har foregått med
kraftverdiene og kostnadene de siste 10 år, sier det seg
selv at en plan som var god og riktig i 1973, ikke nød-
vendigvis er det samme i 1980.

Det har hele tiden vært lagt vekt på å komme fram til
alternative løsninger for derved  å  gi valgmuligheter. Hen-
synet til en overkommelig saksbehandling har medført at
ikke alt er lagt fram. Da kommunestyrene i Luster og Stryn
samt Sogn og Fjordane fylkesutvalg i 1978 behandlet Bre-
heimutbyggingen, ble det klart at distriktsinteressene
krevde utredet nye alternativer med utbygginger langs egne
vassdrag og uten overføring av vann fra en kommune til en
annen. Etter befaring i utbyggingsomradet, ga NVE's Hoved-
styre i september 1978 Statskraftverkene i oppdrag å lage
slike planer i tillegg til den omsøkte plan.

Det er resultatet av Statskraftverkenes planleggings-
arbeide siden september 1978 som i og med denne innstill-
ing legges fram.

Innstillingen innebærer at de tidligere planer fra 1973
trekkes tilbake og erstattes av fire nye alternativer kalt
A, B, C og D.
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3. PROSJEKTETS BEGRENSNING

Som nevnt innledningsvis, var det NVE's hovedstyre som len
11. sept. 1978 fattet vedtak om at det skulle utarbeides
alternative planer om separate utbygginger i Jostedalen og
Stryn i tillegg til den da foreliggende søknad. Vassdrags-
direktoratet oversendte samtidig uttalelser fra grunneiere
i Jostedalen med krav om at utbygging uten F5bergstol-
rnagasinet ble utredet. Statskraftverkene ble bedt om også
a gjore rede for de forskjellige sidene ved en slik redu-
sert utbygging.

I det aktuelle prosjektområdet er Leirdøla kraftverk
bygget ut, og det ble satt i drift høsten 1978. Leirdøla
er sideelv til Jostedøla, og også i nabodalførene finnes
kraftressurser. I Dalsdalselvi finnes et mindre kraftverk,
Sage, mens det store Morkrisvassdraget lenger st er med
blant de 10-årsvernede vassdrag fram til 1985. Breheim-
planene av 1973 forutsatte at Vigdola, som er sideelv til
Jostedola, skulle overføres til Morkri kraftverk (planlagt
i 1971). I foreliggende planer er Vigdola medtatt i Bre-
heirnutbyggingen i alle alternativ. Det blir dermed natur-
lig også åta med sideelvene til Jostedøla mellom Geisdola
og Vigdola, der Vanndøla er den største.

Det er vurdert å føre mer vann til Tunsbergdalsvatnet som
er magasin for Leirdola kraftverk. Noen av Jostedolas
sideelver fra vest, Hompedola, Kvernelvi og Sperlelvi m.
fl. er vanskelige flomelver som gjør stor skade fra tid
til annen. Overføring av noen av disse elvene vil ikke
redusere flommene i Jostedøla så mye, men i eget løp vil
det kunne bli betydelig reduksjon. I tillegg vil en kunne
få økt kraftproduksjon i Leirdøla kraftverk.

Statskraftverkene vil evt. legge fram en egen plan og
søknad for tilleggsreguleringer til Leirdøla kraftverk.
Det vises til egen utredning B-147 om dette.

På Strynesiden er prosjektområdet også utvidet slik at
flere elver er med i prosjektet nå enn i 1973.

En regulering av Kapevatnet er under vurdering samt even-
tuell tilleggsregulering i Langvatnet. Vi viser til egen
utredning B-145 om disse forhold.
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4. BEREGNINGSFORUTSETNINGER

Våre planer, som gir grunnlaget for innstillingen, er
utarbeidet etter forutsetninger for verdi pa kraft og
kostnader med rentebelastninger som er nærmere beskrevet i
de Teknisk/konomiske planer. Som bilag l. til Innstill-
ingen er tatt med de viktigste forutsetningene.

5. BREHEIMUTB YGGINGEN AV 1980

Generelt

Breheimutbyggingen presenteres i 4 forskjellige alternativ
A, B, C og D og bestr av ialt folgende:

1: Teknisk/Økonomisk lan, ialt 5 bøker (farge qrå).
Alt. A er samlet i en bok. De andre alternativene er
delt i to, slik at utbyggingene i Stryn og Luster står
i hver sin bok. (Alt. B, Cog Der like i Stryn)

2: Hydrologi. Vannføringsforholdene før og etter utbygg-
ing. Stoffet er delt p to boker, en for Stryn og en
for Luster (farge hlå). Disse bøkene har også fått
utredningsnr. B-l27 0g B-128.

3:

4:

5:

Virkninger. Statskraftverkene presenterer her en over-
sikt over antatte virkninger av de foreslåtte utbygg-
inger ordnet geografisk i henholdsvis Strvn og Luster
og samlet i en bok (farge rod). Det presiseres at
dette er Statskraftverkenes oppfatning med støtte i
uttalelser fra fagkonsulenter.

Utredninger. Kronologisk opplisting av alle utred-
ninger som foreligger i forbindelse med Breheimutbygg-
ingen. Foran finnes et emneregister. Korte utdrag fra
innholdet er tatt med (farge gronn).

Innstillino. (farge gul).
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Breheimen

DATA FOR KRAFTVERKENE I ALTERNATIV A {UTEN RESTRIKSJONER) :

Fåberg støl Lodal Loen Sum Skora kraftverk
kraftverk kraftverk kraftverk Høyt fall Lavt fall Sum

Nedbørfelt kn? 144,4 456,6 587,6 63 ,6 105,9

Midlere tilløptil kraftverkene
inklusive flomtapog overløp mill. m?/Ar 400,2 1317, 6 1575,8 140,4 238,8

Magasinkapasitet mill. m? 498 590 605 54,4 13,8

Magasinprosent,midlere 8 124 44 38 39 5,8

Midlere brutto fallhøyde m 635 490 50 1055 655

Midlere energiekvivalent kWh/m? 1,519 1,134 0,120 2,54 1,56

Midlere produks jon GWh/r 611,3 1474,5 168,3 2254,1 338 364 702

Installasjon ved midlerefallhøyde MW 155 350 34 540 73 130 203

Maksimal vannføringved
midlere fallhøyde n?/sek 28,5 87,5 80 8 23

Midlere 2rs brukstid timer 3940 4210 4950 4630 2790

Investeringinkl. 78 rente i
byggetiden kostnadsnivå1.10.79 mill. kr 3298 1325

Investering inkl. 78 rente i
byggetiden kostnadsniv 1.10.78 mill. kr 3111 1250

*) Brutto nytteverdi mill. kr/år 381,1 101,5

*) Intern rente 8 10,4 7,9

Byggetid ca. år 7,5 8,5 4,5 6,5 6,5

*) Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I dag er disse langt
lavere enn de samfunnsmessige kraftverdier som det her er regnet med.

MAGASINER

NV HRV LRV Magasin
m.o.h. m.o.h. m.o.h. mi11. m?

Kupvatnet 1262,9 1262,9 1190 146
Austdalsvatnet/ 1156, 8 1200 1130 352
Styggevatnet 1156,1 1200 1110
Geisdalsvatnet 1211 1211 1209 ,5
Sandhaugedalsvatnet 1256 1254
Fåberg stølmagasinet 504, 2 544 505 92
Lovatnet 50,7 51,0 49,5 15,3

Oppljosvatnet
Langvatnet
Sygneskardvatna

1143, 3
1086,7

664,2

1143,3
1090

690

1117
1070

664

36,6
17,8
13,8
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6. BESKRI VELSE AV ALTERNATIVENE

6.1 ALTERNATIV A.

Dette alternativet er utgått fra den tidligere plan av
1973. Øvre Jostedøla med overføringer føres til Loen, og
det bygges tre kraftverk, Fibergstol, Lodal og Loen.
Strynevassdraget bygges ut separat i Skora kraftverk.

Fåbergstøl kraftverk

Kraftverket nytter fallet fra Styggevatnet i 1200 m-nivå
og ned til Fåbergstølsgrandane i 500 m-niv. Det regnes
med to magasiner. Kupvatnet på 146 mill m3 foreslis
regulert ved senkning, og Styggevatnet/Austdalsvatnet på
352 mill m3 foresls regulert både ved oppdemning og
senkning. Kupvatnet blir overregulert med en magasin-
prosent på 271. Styggevassmagasinet får en magasinprosent
p 102. Det er da regnet med at vann fra to overforings-
tunneler og fra tre bekkeinntak på tilløpstunnelen kan
reguleres i Styggevatnet. Den ene av overføringstunnelene
tar vann fra 4 bekker vest for Styggevatnet og den andre
fra en rekke større og mindre sidebekker til Jostedøla fra
øst. Denne siste starter i Vigdøla sør for Sporteggbreen,
går nordover og munner ut i tilløpstunnelen for Fbergstol
kraftverk nær kraftstasjonen. Fåbergstøl kraftstasjon får
en effektinstallasjon på 155 MW og midlere produksjon på
ca. 611 GWh/år.

Lodal kraftverk

Kraftverket utnytter fallet mellom Fåberqstølmagasinet og
Lovatnet ca. k. 50. For egne felter får kraftverket bare
ett magasin, F&bergstolmagasinet, p5 92 mill m. Maga-
sinprosenten for tilløp på dette nivået blir 10. Det er da
regnet med at vann fra overføringstunneler fra Nigards-
breen, Erdalen, Nesdalen og Kjenndalen kan utnytte dette
reguleringsmagasinet.

Selve kraftstasjonen, som blir liggende i det store fjell-
massivet mellom Bødalen og Kjenndalen ved indre ende av
Lovatnet, fr en effektinstallasjon på 350 MW og en mid-
lere produksjon på ca. 1475 GWh/r.
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Loen kraftverk

Dette verket utnytter restfallhøyden mellom Lovatnet og
sjøen og blir liggende i fjell ved Lovika. Kraftstasjonen
er planlagt med en effektinstallasjon på ca. 34 MW og en
midlere produksjon på ca. 168 GWh/år.

Skora kraftverk

Skora kraftverk omfatter separat utbygging av Stryne-
vassdraget.

Kraftstasjonen blir liggende i fjell ved Skora i Hjelle-
dalen med utløp dels i Hjelledola, dels i Strynevatnet.
Kraftstasjonen har to fallhøyder, med bruttofall h.h.v.
1055 m og 655 m.

Høyt fall utnytter de øvre feltene i Grasdola, Videdola og
Tverrelva (Sunndalen). Det blir magasiner i Oppljosvatnet
og Langvatnet. Magasinet i Oppljosvatnet. 36 mill m3,
gir en magasinprosentp 181, og magasinet i Langvatnet,
ca. 18 mill m3, gir en magasinprosent p? l5 for de fel-
ter som kan nytte magasinet.

Høyt fall får en installasjon på 73 MW, og midlere arspro-
duksjon blir ca. 338 GWh.

Lavt fall utnytter felter i Glomsdola, Skjerdingsdola,
Grasdola, Videdola og Sunndøla. Det blir magasin i Sygne-
skardvatna, ca. l4 mill md, og magasinprosenten er svert
lav på dette nivå, bare 5,8.

Installasjonen tenkes fordelt på to maskiner, en for utløp
i Strynevatnet, 97 MW, og en for utløp i Hjelledola, 26
MW. (Tek./k. plan beskriver bare utslipp til Stryne-
vatnet). Arsproduks jonen med foreslått tapping til Hjelle-
dola og Erdalselva blir ca. 342 GWh.
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DATA FOR KRAFTVERKENE I ALTERNATIV B (UTEN RESTRIKSJONER) :

Fbergstol Gaupne Sum
kraftverk kraftverk

Skora kraftverk
Høyt fall Lavt fall Sum

Nedbørfelt

Midlere tilløp til kraftverkene
inklusive flomtap og overløp

Magasinkapasitet

Magasinprosent, midlere

Midlere brutto fallhøyde

Midlere energiekvivalent

km

mi11. ?/r

mill. m?

m

kWh/n?

Midlere produksjon GWh/år

Installasjon ved midlere fallhøyde  MW

l44,4 415,2 63,6 188,8

400,2

498

124

636

1,519

611

155

1160,8 140,  4

54,4

51

527

39

1055

450,9

13,8

3,1

655

1,233

1400

310

2,54

2011

465

338

73

1,56

676

240

1014

313

Maksimal vannføring ved
midlere fallhøyde

Midlere års brukstid

Investering inkl. 71 rente i
byggetiden kostnadsniv 1.10.79

Investering inkl. 7 rente i
byggetiden kostnadsnivå 1.10.78

) Brutto nytteverdi

m?/sek 28,5

timer 3940

75

4510

8

4630

43

2820

mill. kr 2670 1703

mill. kr

mill. kr/år

2520 1607

) Intern rente

344,8

11,2

141,9

8,7

Byggetid ca. år 7,5 8,5 6,5 6,5

) Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I dag er disse langt
lavere enn de samfunnsmessige kraftverdier som det her er regnet med.

MAGASINER

NV HRV LRV Magasin
m.o.h. m.o.h. m.o.h. mil1. nn

Kupvatnet 1262,9 1262,9 1190 146
Austdalsvatnet/ 1156, 8 1200 1130 352
Styggevatnet 1156, 1 1200 1110
Geisdalsvatnet 1211 1211 1209 ,5
Sandhaugedalsvatnet 1256 1254
Fåbergstølmagasinet 504,2 544 505 92

Oppljosvatnet
Langvatnet
Sygneskardvatna

1143, 3
1086,7

664,2

1143,3
1090

690

1117
1070

664

36,6
17,8
13,8
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6.2 ALTERNATIV B

Dette er det alternativet som Statskraftverkene innstiller
på. Det omfatter utbygging av Jostedola i 2 kraftverk,
Fbergstol og Gaupne, og utbygging av Strynevassdraget med
overføring av Bodalselva (Loenvassdraget) i Skora kraft-
verk.

Faber stol kraftverk

Kraftverket blir nøyaktig det samme som i alt. A. Se be-
skrivelse foran.

Gau ne kraftverk

Gaupne kraftverk nytter fallet fra Fåbergstølsgrandane i
500 m-niv og nesten ned til sjøen ved Gaupne. For egne
felter får kraftverket bare ett magasin, Fabergstol-
magasinet, p# 92 mill m3. Magasinprosenten for tillop p
dette nivået blir 12. Det er da regnet med at vann fra
Nigardsbreen, Fåbergstølsbreelvi og fra en rekke bekker,
som tas inn i tilløpstunnelen, reguleres i dette maga-
sinet. Utbyggingen skjer langs østsiden av Jostedalen, og
selve kraftstasjonen blir liggende nær Gaupne.

Gaupne kraftverk får en effektinstallasjon på 310 MW og
midlere produksjon på ca. 1400 GWh pr. år. (uten restrik-
sjoner)

Skora kraftverk

Skora kraftverk omfatter separat utbygging av Strynevass-
draget med overføring av Bodalselva (Loenvassdraget).

Kraftstasjonen blir liggende i fjell ved Skora i Hjelle-
dalen med utløp dels i Hjelledola, dels i Strynevatnet.
Kraftstasjonen har to fallhøyder, med bruttofall h.h.v.
1055 m og 655 m.

Høyt fall utnytter de øvre feltene i Grasdola, Videdola og
Tverrelva (Sunndalen). Det blir magasiner i Oppljosvatnet
og Langvatnet. Magasinet i Oppljosvatnet, 36 mill m3,
gir en magasinprosent på 181, og magasinet i Langvatnet,
ca. 18 mill m, gir en magasinprosentp? l5 for de fel-
ter som kan nytte magasinet.
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Høyt fall får en installasjon på 73 MW og midlere årspro-
duksjon blir ca. 338 GWh.

Lavt fall utnytter felter i Glomsdola, Skjerdingsdola,
Grasdola, Videdola, Sunndola, Erdalselva samt Bdalselva.
Det blir magasin i Sygneskardvatna, ca. l4 mill m3, og
magasinprosenten er svært lav på dette nivå, bare 3,l.

Installasjonen tenkes fordelt på to maskiner, en for utløp
i Strynevatnet, 205 MW, og en for utløp i Hjelledola, 26
MW. (Tek./k. plan beskriver bare utløp i Strynevatnet).
Årsproduksjonen, med foreslått tapping til Hjelledøla og
Erdalselva, blir 654 GWh. Av dette representerer Bodals-
elva ca. 157 GWh.
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DATA FOR KRAFTVERKENE I ALTERNATIV C (UTEN RESTRIKSJONER):

Vi al kraftverk Sum
Øvre fall Nedre fall

Skora kraftverk
Høyt fall Lavt fall Sum

Nedbørfelt km? 147,4 246,5 63,6 188,8

Midlere tilløp til kraftverkene
inklusive flomtap og overløp

Magasinkapasitet

Magasinprosent, midlere

Midlere brutto fallhøyde

Midlere energiekvivalent

Maksimal vannføring ved
midlere fallhøyde

Midlere rs brukstid

Investering inkl. 7% rente i
byggetiden kostnadsnivå 1.10.79

Investering inkl. 78 rente i
byggetiden kostnadsnivå 1.10.78

*) Brutto nvtteverdi

*) Intern rente

Byggetid

MAGASINER

Oppljosvatnet
Langvatnet
Syqneskardvatna

mi11. m?/Ar

mi11. m?

m

kWh hn?

Midlere produksjon GWh/år

Installasjon ved midlere fallhøyde MW

m?/sek

timer

mill. kr

mill. kr

mill. kr/r

$

ca. år

1143, 3
1086,7
664,2

407,0

498

122

1163

2,759

1129

270

28,5

4180

1143,3
1090
690

708,7

92

13

527

1, 203

844

270

70

3130

1973

540

140,4

54,4

39

1055

450,9

13,8

3,1

655

.2,54

338

73

1,56

676

240

1014

313

8

4630

43

2820

2750 1703

2594 1607

341,l

10,9

8,5

141,9

8,7

6,5 6,5

*) Ved en bedriftsøkonomisk vuroering må det regnes med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I dag er disse langt
lavere enn de samfunnsmessige kraftverdier som det her er regnet med.

NV HRV LRV Magasin
m.o.h. m.o.h. m.o.h. mill. nm?

Kupvatnet 1262,9 1262,9 1190 146
Austdalsvatnet/ 1156, 8 1200 1130 352
Styggevatnet 1156,1 1200 1110
Geisdalsvatnet 1211 1211 1209 0,5
Sandhaugedalsvatnet 1256 1254
Fåbergstølmagasinet 504,2 544 505 92

1117
1070
664

36,6
17,8
13,8
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6.3 ALTERNATIV C

Dette alternativet omfatter utbygging av Jostejola in
kraftstasjon i fjellet ost for Myklemyr, Vigdal kraft-
stasjon, hvor to forskjellige fall utnyttes. Det høyeste
fallet blir fra Styggevatnet og det lavestefra et magasin
ved Fåbergstølen, Fåbergstølmagasinet. Undervannet blir
for begge fall Jostedøla ved Gaupne.

Strynevassdraget utbygges i Skora kraftverk som er iden-
tisk med Skora kraftverk i alt. B.

Vigdal kraftverk, øvre fall

Det regnes med to magasiner som for Fåbergstøl kraftverk i
alt. A 0g B. Kupvatnet, 146 mill m3, foreslas regulert
ved senkning, og Styggevatnet/Austdalsvatnet, 352 mill
m, foreslis bade senket og demmet opp. Kupvatnet blir
overregulert med 271% magasin, mens Styggevassmagasinet
får en magasinprosent på ca. 100. Det er da regnet med at
vann fra en overføringstunnel til Styggevatnet fra vest og
en lang rekke bekker, som tas inn i tilløpstunnelen, kan
reguleres i Styggevatnet. Installasjonen blir 270 MW, og
midlere produksjon blir ca. 1129 GWh pr. år. (Uten re-
striksjoner)

Vigdal kraftverk, nedre fall

Dette fallet får bare ett magasin, Fåbergstølmagasinet,
med magasininnhold på 92 mill m3. Magasinprosenten for
tilløpet til dette fallet blir 12. Det er da regnet med at
vann fra Nigardsbreen, Fabergstolsbreelvi og fra en rekke
bekker, som tas inn i tillopstunnelen, kan reguleres i
Fåbergstølmagasinet. Tilløpstunnelen til Vigdal kraftsta-
sjon går langs østsiden av Jostedalen. Stasjonshallen og
avløpstunnelen blir felles med ovre fall.Installasjonen
blir 270 MW, og midlere produksjon blir ca. 844 GWh pr.
år. (Uten res triks joner)

Skora kraftverk

Identisk med Alt. B.



BREHEIMEN ALT. D

+ NVE-STATSKRAFTVERKENE, Mars 1980

,'J
gv·

Opplj05\/0tnet

110._ ......... ";

l /  

Strynevatnet
9 SKORA

NV 29 0 KR.ST. Col

,::::-"' o
<:>'a

A%es9°
HJELLE • J

NORD
FJORD

OLDEN Lovatnet
NV 50,7

..----'
\

Kr undo,

Fylkesgrense

Kommunegrense

Grense nedbørfelt

Tunnel og kraftstasjon

Dam

Nth ærende vei

Anleggsvei

Uregulert vatn

Regulert vatn----a- Eksisterende utbygging

0 2 4

·s,°rsvo,>..=
-'"loø10

e\ad\d

«°  ( 9
I

,.d:
'ren% '
Ytste Ofsarvatnet

Smørvevotne

6

r»I  ,_,

4.
8 10km

+

Kringlevatnet

SAGE
KR.ST.

SKJOLDEN

"



Breheimen

DATA FOR KRAFTVERKENE I ALTERNATIV D (UTEN RESTRIKSJONER):

Vigdal kraftverk
Høyt fall

Nedbørfelt

Midlere tilløp til kraftverkene
inklusive flomtap og overløp

Magasinkapasitet

Magasinprosent, midlere

Midlere brutto fallhøyde

Midlere energiekvivalent

Midlere produksjon

Installasjon ved midlere fallhøyde

Maksimal vannforing ved
midlere fallhøyde

Midlere års brukstid

Investering inkl. 7% rente i
byggetiden kostnadsnivå 1.10.79

Investering inkl. 7% rente i
byggetiden kostnadsnivå 1.10.78

*) Brutto nytteverdi

*) Intern rente

Byggetid

km? 147,4

mill. ?/3r 407,0

mill. m? 498

8 122

m 1163

kWh/nm? 2,759

GWh/år 1129

MW 270

m?/sek 28,5

timer 4150

mill. kr 1720

mill. kr 1623

mill. kr/år 220,0

% 11,9

ca. år 8,5

63,6

140,4

54,4

39

1055

338

73

2,54

8

4630

6,5

Skora kraftverk
Lavt fall Sum

188,8

450,9

13,8

3,1

655

1,56

676 1014

2.40 313

43

2820

1703

1607

141,9

8,7

6,5

*) Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I dag
er disse langt lavere enn de samfunnsmessige kraftverdier som det her er regnet med.

MAGASINER

NV HRV LRV Magasin
m.o.h. m.o.h. m.o.h. mil1. m?

Kupvatnet 1262,9 1262,9 1190 l46
Austdalsvatnet/ 1156,8 1200 1130 352
Styggevatnet 1156, 1 1200 1110
Geisdalsvatnet 1211 1211 1209 0,5
Sandhaugedalsvatnet 1256 1254

Oppljosvatnet
Lanavatnet
Sygneskardvatna

1143, 3
1086,7

664,2

1143,3
1090

690

1117
1070

664

36,6
17,8
13,8

213 7mAMW
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6.4 ALTERNATIV D

Dette alternativet omfatter utbygging bare av Jostedølas
høytliggende felter i en kraftstasjon i fjellet øst for
Myklemyr, Vigdal kraftstasjon, og tilsvarer ovre fall i
alternativ C. Det regnes med magasiner i Kupvatnet og
Styggevatnet/Austdalsvatnetp h.h.v. 146 mill m3 og 352
mill m. Kupvatnet blir overregulert med 271% magasin,
mens Styggevassmagasinet gir en magasinprosent på 100. Det
er da regnet med at vann fra en overføringstunnel til
Styggevatnet fra vest og en lang rekke bekker, som tas inn
i tilløpstunnelen, kan reguleres i Styggevatnet. Avlops-
tunnelen munner ut i Jostedøla ved Gaupne. Installasjonen
blir 270 MW, og midlere produksjon blir ca. 1129 GWh pr.
år. (Uten restriksjoner)

Skora kraftverk i Strynevassdraget blir også i dette
alternativ identisk med Alt. B.
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7. EFFEKTINSTALLASJONER OG KRAFTPRODUKSJONER

!Effekt !Midlere
Alt Kraftverk • MW 'Vinter

Fåberg støl 155 542,4
Lodal 350 643,6
Loen 34 71, 3

A Skora, • fall I 73 141,8
Skora, n. fall i 130 81,8

produksjon, GWh pr O år ! Ar lig flom

I Sommer ! Aret I tap, GWh. i

' 68,9 611,3 1,4
830,9 1474,5 25,9

97,0 168,3 21,5
196,6 338,4 ?0,8
281,6 363,4 10,0

I ' I

I
• I I

Fabergstøl 155 I 538,6 72,8 611,4 1,4
Gaupne I 310  i  655,1 744,5 1399,6 I 16, 7

B Skora, ø. fall I 73 I 141,7 196,5 338,2 i 20,9
Skora, n. fall i 240 140,9 534,8 675,7 ; 29,fi

: !

' 'l '

====Sum============= 778=J=l476,3==rj=l548,6====30?4,9===68,6=======
! : I

Vigdal, ø.fall i 270 982,0[ 147,0 :
Vigdal, n.fall  I  270 188,9 655,6

C Skora, o. fall; 73 141,7 196,5
Skora, n. fall\ 240 140,9 534,8

;

1129, 0

844, 5
338,2
675,7

2,8
7,7

I 20 I 9

I  29, 6

I I •

I '
Surn I 8 5 3 i 14 5 3 , 5 I 15 3 3 , 9 j 2 9 8 7 , 4 I 61 , 0

==================1======1=========1========= ===========t===========
I I

I
Vigd al, .fall I 270 973, 8 155,4 1129, 2 2,4

D Skora, o. fall' 73 141,7 196,5 338,2 20,9
Skora, n. fall i 240 140,9 534,8 675,7 29,6

Alle tall er her ført opp uten restriksjoner og evt. pålegg om
minstevannføringer.
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8. PRODUKSJONS VERDIER OG KOSTNADER (uten restriksjoner)

Verdi- og kostnadsnivå 01.10.78.

; -·I Produks 'on,GW ytteverdi Utbyggings-
Alt Kraftverk

I

Netto kin kostnader
arsprod., samkj. syst. mill kr/r mill kr

rastkraft inkl. renter

Fåbergstøl 611,3
Lodal 1474,5 1995 366,1 3111

A Loen 168,3
Skora 701,8 536 101,5 1250

l
I I

:.f".B Gaupne 1399,6
Skora 1013,9 738 ' 141,9 I 1607

I

I

Sum 3 0 2 4 , 9 l 2 5 6 5 i 4 7 3 , 7 I 412 7
=======================================b===========J==============

Vigdal i 1973,5 

1 

1791 i 328,0 2594
C Skora 1013,9 738 l 141,9 1607

i

____ :: ===2987,4==tl====2529====l=== 49,9====l==4201========
I
: I

Vigd al 1129,2 I 1242 I 212, 0 1623
D Skora 1013,9 I 738 t- 141,9 1607

____ sum=--======]===2143,1==1====1980====L===353,9==-----3230 _

1) I tallene for nytteverdi er fratrukket utgifter til drift og
vedlikehold av kraftverkene.

Utover de rent kraftøkonomiske forhold som her er nevnt, må en vur-
dering av kraftledningsnettet og effektoverføringen tas med.
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9. FLOMMER

Breheimutbyggingens virkning på flommer er behandlet i egne
utredninger. B-129 beskriver reguleringenes virkning på flom-
mene i Jostedalsvassdraget. B-l30 beskriver reguleringenes
virkning på flommene i Strynsvassdraget. Flommer av forskjel-
lig størrelse er beregnet før og etter regulering på utvalgte
steder i vassdragene. Virkningen av eventuelle flomdempnings-
magasin er også vurdert.

I Jostedalsvassdraget har store skadeflommer herjet, og det er
i dette vassdraget Breheimutbyggingen best kan medvirke til en
bedre kontroll med flommene. I følge de teoretiske beregn-
ingene i B-129 som er foretatt for flommer som gjennomsnittlig
opptrer hvert 100. år og 1000. år, har både størrelsen av
flomdempningsmagasin og valg av utbyggingsalternativ innvirk-
ning på flommenes størrelse etter regulering. Videre er regu-
leringenes virkning i prosent forskjellig på 1000-årsflommene
og 100-årsflommene, og den varierer nedover vassdraget.

Vi innstiller på et manøvreringsreglement, se bilag 2, som i
vesentlig grad kan redusere skadeflommer. Svært forenklet kan
en si at for sjeldne flommer blir reduksjonene med de fore-
slåtte flomdempningsmagasin (se forslaget til manøvrerings-
reglement) og kraftverkene i full drift:

Jostedola ved Kroken:

Alt A 45-508
Alt B 25-30%
Alt C 35-45%
Alt D 20- 25%

Jostedola for samløp med Leirdøla:

Alt A ca. 30%
Alt B 30-40%
Alt C 40-45%
Alt C 10-15%

Alternativ C synes å ha den gunstigste virkning på flommene,
dvs., dette alternativet demper flommene mest. Vi mener at
også alt. B vil gi en meget god sikring mot skadeflom.

Forbygningsavdelingen i NVE har planlagt og  • lvis utfort
flere sikringstiltak i Jostedalsvassdraget, se utredning
nr. B-l37. Dette vil også bidra til større sikkerhet ved store
flommer.

Elvene i Stryn er ikke i den grad utsatt for flomskader. Vi
foreslår her ikke spesielle tiltak, men B-130 viser at utbygg-
ingen kan ha en viss dempende effekt på flommene.
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l0. MINSTEVANNF RINGER

På enkelte elvestrekninger vil vannføringen etter regulering
bli svrt liten, se vre utredninger B-127 0g B-l28. Direk-
toratet for vilt og ferskvannsfisk samt Norsk institutt for
vannforskning har i sine utredninger, B-132 0g B-l3l, gatt inn
for at det bør garanteres minstevannføringer visse steder.
Statskraftverkene er også av den oppfatning at et forslag om
dette bør følge planene, og det vises til detaljert utkast i
forslaget til manøvreringsreglement, bilag 2.

I Jostedøla går vi inn for minstevannføringer og foreslår at
Kroken avlopsstasjon velges som referansepunkt (like nedenfor
Jostedølas samløp med Breelva). Vårt forslag er identisk med
NIVA's forslag p samme sted. Dette vil nodvendiggjore en
tapping fra Fabergstolmagasinetp ca. 42 mill m pr. r i
gjennomsnitt. En slik tapping til elva tilfredsstiller ikke·
helt NIVA's forelopige tilråding om minstevannføringer lenger
ned i Jostedola. Vi vil imidlertid gå inn for at det om som-
meren også skal tappes ca. 10 mill m3 vann til Geisdals-
fossen, og dette vannet vil også komme Jostedøla til gode.
Samlet vil vi dermed i gjennomsnitt tappe vel 50 mill m pr.
år for å opprettholde minstevannføringer i Jostedøla. Dette
tilsvarer en tapt kraftmengde på 60-70 GWh pr. år.

I Stryn foreslår vi at Hjelledola far garantert minstevann-
føring fra Skåre og ned til Strynevatnet med utløpet i Stryne-
vatnet som referansepunkt. Vannslipping til Hjelledøla vil
skje gjennom en egen turbin i Skora kraftstasjon med avløp til
elva. I følge utredning B-136 medfører dette en tapt kraft-
mengde på ca. 22 GWh pr. år. Vi foreslår ikke minstevannføring
i Erdalselva, men går inn for slipping av kortvarig flomvann-
føring i vassdraget om sommeren for renske opp elveleiet.
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11. VALG AV ALTERNATIV.

Statskraftverkene har lagt fram til behandling fire hoved-
alternativer kalt A, B, C og D. De alternativene som fra
Statskraftverkenes side er interessanteA sammenligne, er A, B
og C. Alt.D utnytter vesentlig mindre av kraftressursene og er
vurdert for å imøtekomme ønsket om et redusert alternativ uten
å demme ned Fåbergstølen i Jostedalen.

I oversikten side 12 over produksjonsverdier har vi sett bort
fra restriksjoner som slipping av minstevannføringer på visse
elvestrekninger og pålegg om flomdempningsmagasin. Oversikten
viser da at alt. B gir den største kraftressursen. Alternativ
B blir ca. 70 GWh/år større enn alt. A, og ca. 35 GWh/år
større enn alt. C. Utbyggingskostnadene blir minst for alt. B
som etter våre overslag ligger 230 mill kr lavere enn alt. A
og ca. 75 mill kr lavere enn alt. C.

Dersom vi skulle holde like gode vannføringsforhold i Toste-
dola ved alt. B som ved alt. A, matte vi slippe sa mye vann
utenom Gaupne kraftverk at alt. B ville reduseres med over 200
GWh/år. Dermed ville alt. A være den største kraftressursen.

Med våre forslag til minstevannføringer i Jostedola vil alt. B
gi omtrent like mye kraft som Alt. A. Utbyggingskostnadene
blir ved alt. B ca. 5% lavere enn ved alt. A. Ved en vurdering
etter ressursens størrelse og utbyggingskostnad vil altså alt.
B da kunne foretrekkes. Man m& imidlertid akseptere at Joste-
døla får en lavere vannføring etter alt. B enn etter alt. A
oppsummert til 130-140 mill m8 i gjennomsnitt pr. ir.

Forholdet mellom alt. Bog alt. C er at differensen i bade
kraftproduksjon og kostnader er i underkant av 2% til fordel
for alt. B. Ut fra dette er alt. B altså å foretrekke også
framfor alt. c.

Etter en totalvurdering der også utbyggingens virkninger trek-
kes inn, er Statskraftverkenes instilling at Breheimutbygg-
ingen, alt. B, bor komme til utførelse.

Generalplankontoret
30. september 1980
Kontorleder: Yngvar Mæhlum
Saksbehandler: Asbjørn Molle

2137mAMW
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BILAG 1

BEREGNINGSFORUTSETNINGER

Samkjoring

Et nytt prosjekt betraktes ikke isolert, men som et tilskudd
til samkjøringssystemet. Vi beregner systemet med og uten det
nye prosjektet og finner prosjektnytten som differensen.

I beregningen brukes et antatt framtidig system. Det har ingen
betydning hvilke konkrete nye prosjekter som er medtatt i
dette systemet. Det som teller er totalsystemets karakterist-
iske trekk. Slike trekk er totalmagasinets størrelse, hvor
godt dette magasinet er fordelt og mengde og type av varme-
kraft.

Fastkraft o tilfeldig kraft

Fastkraft er den energien som har høy leveringssikkerhet.
Tradisjonelt hadde man "bestemmende ars produksjon", som kunne
leveres i 90% av årene. I dag defineres fastkraft etter mer
moderne prinsipper hvor man både tar hensyn til rasjonert
mengde og hvorvidt denne mengden kommer som langvarig mild
rasjonering eller kortvarig hard rasjonering.

Tilfeldig kraft er den energien som ikke er fastkraft.

Flomtap

Dette er den tilløpsenergien som qår tapt forbi kraftsta-
sjonen. Tapet kan skyldes to forhold:

a. Kraftstasjonen har ikke så stor installasjon at alt vannet
kan utnyttes. Dette tapet registreres direkte på kraft-
stasjonen.

b. På grunn av de hydrologiske variasjonene vil det til sine
tider ikke være avsetningsmuligheter for all energien i
systemet. Dermed fås tapping forbi driftsklare maskiner.
Dette kalles ofte spill. Beregninger av systemet tyder på
at man har spill bare i ekstra vannrike år.
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Verdi runnla for energi og effekt

Verdien av den kraften vi innvinner ved prosjektet eller ved
en prosjektdel settes lik det det koster å skaffe en tilsvar-
ende kraftmengde på billigste annen måte. I denne betrakt-
ningen må to perioder betraktes. Mens man fremdeles bygger ut
vannkraft, skaffes denne alternative kraften ved at andre
vannkraftprosjekter framskyndes. Men etter den tid f5s alter-
nativkraften ved hjelp av varmekraft.

Breheimutbyggingen antas å komme så sent at man kan nøye seg
med 5 betrakte den siste perioden, det vil si at verdien av
kraften settes lik det det koster å skaffe en tilsvarende
kraftmengde ved hjelp av billigste varmekraft. Med "billigste"
forstås den billigste av de varmekraftslag som vil bli tillatt
utbygget.

Av aktuelle varmekraftslag er nå kullfyrt varmekraft
billigst. Kostnaden for kullfyrt varmekraft med rensing av
røk- gassene (avsvovling) er ved kostnadsnivå 1.10.78 ca.
l6-17 ore/kWh.

Hvor ikke annet er angitt, har vi i denne planen verdsatt
fastkraftokning til l7 ore/kWh.

Der man kan utnytte effekten fritt, regner vi generelt med
effektverdi 750 kr/kW (verdinivå 1.10.78). Små magasiner og
ugunstig beliggenhet kan redusere effektverdien. Det er derfor
brukt reduserte verdier for noen maskiner. Forøvrig vises til
detaljerte begrunnelser i Tek./k. planer.

Beregnings runnla for kostnader

Alle kostnader som er nødvendig for å levere kraften inn på
høyspentnettet tas med. Det vil si at overslagene er regnet
til og med koplingsanlegget. Overslaget bygger på kostnadsnivå
3. kvartal 1979, men er også oppgitt i nivå 3. kvartal 1978.
Dette er fordi at verdi- og lonnsomhetsbetraktningene er fore-
tatt i 1978-niv (se kap. ovenfor).

Det er regnet med 13% investeringsavgift på avgiftspliktige
arbeider og renten i byggetiden er satt til 78 p.a.
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Kalkulasjonsrente

En grunnleggende kostnadsfaktor er kostnaden av å binde kapi-
tal i anleggene for kraftproduksjon. Denne kostnaden er ikke
nødvendigvis lik den rente som må betales når kapitalen lånes.
Enten kapitalen skaffes ved lån eller på annen måte ville den
kunne anvendes til andre formål hvor den gjør en nytte som
kommer til uttrykk ved en viss avkastning. Den samfunnsøkonom-
iske kos tnaden ved åta kapital vekk fra andre anvendelser som
står åpne og udekkede, for å bruke den i kraftutbygging, må da
settes lik med den avkastning som kapitalen ville gitt i slike
andre anvendelser.

Kalkulasjonsrenten gis et slikt nivå at tilgjengelig kapital
balanserer med de investeringsobjekter som har avkastning
høyere eller lik kalkulasjonsrenten. Finansdepartementet har
bestemt at det skal brukes 7% kalkulasjonsrente.

Det må presiseres at man i samfunnsøkonomiske betraktninger
bruker verdifaste kroner. Man spekulerer sledes ikke i s&kalt
inflasjonsgevinst.
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BILAG 2

FORSLAG TIL MANVRERINGSREGLEMENT

Statskraftverkenes forslag til manøvreringsreglement for
kraftverkene i alternativ B ser slik ut:

l. REGULERINGSMAGASIN OG OVERFØRINGER

1.1 Fåbergstøl kraftverk

--

HRV LRV Volum, mill. m3

[Magasin NVl Opp [Kote Ned Kote Demn. Senk. Sum
I I

Kupvatnet 1262,9 1262,9 72,9 1190,0 146 146

Styggevatnet/ 1156, 1 43,9 1200,0 46,1 1110,0
272 80 352

Austdalsvatnet 1156, 8 43,2 1200,0 26,8 1130,0

Geisdalsvatnet 2 1211 1211 2 1209 (0,5)

Sandhaugedalsvatnet 1256 1256 2 1254

1 Grunnlag for normalvannstander (NV) , se bilag 3.1.2 i Tek./Øk.
plan

2 Dempningsmagasin 0,5 mill. m3
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1.1.2 verf@ringer

a. Avløpet fra Vetledola (7,8 km2) og to bekker i Vivaskredene
(0,8 + 0,8) km2, tilsammen 9,4 km2 nedbørfelt overføres til
Styggevatnet.

b. Avlopene fra følgende felter overføres til tilløpstunnelen for
Fbergstol kraftverk og kan lagres i Styggevatnet: Avløpene fra
to felter i Øvre Vigdøla på 4,0 km2, to bekker fra Spørtegg-
breen på 0,9 og 1,4 km2, bekk til Geisdøla fra nord på
2,2 km2, bekk pa nordvestsiden av Geisdalsvatnet p? 0,8 km2,
Geisdalsvatnet p? 9,7km2, Sandhaugedalsvatnet p 2,6 km2, to
felter i Fagredøla pa 10,5 km? og 3,3 km2, Bruvollelvi på
8,2 km? og to felter i B&tedola p 2,2km? og 2,4 km?.
Tilsammen er dette 64,6 km2 nedbørfelt.

c. Avlopene fra bekk sør for Styggevatnet (0,8 km2), fra Sprong-
dola (7,0 km?) og fra Vetle Sprongdola (3,3 km?), tilsammen
11,1 km2 nedbørfelt tas inn i tilløpstunnelen for Fåbergstøl
kraftstasjon og kan lagres i Styggevatnet.

1.2 Gaupne kraftverk

I tillegg til magasinene for Fåbergstøl kraftverk foreslås bygget et
magasin innenfor Fåbergstølen, Fåbergstølmagasinet.

I
HRV LRV Magasin i mill. m3

I --

Senkn.[ Sum
I

IKoteMagasin NV ] Opp Ned Kote Demn.

Fåberg stølmagasinet 504,2 39,8 544,0 505,0 92 92
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a. Avløpene fra Nigardsbreen (43,2 km2), Fåbergstølsbreelvi
(29,0 km?) samt en sidebekk til Fabergstolsbreelvi (l,2 km?),
tilsammen 73,4 km2 nedbørfelt overføres til Fåbergstølmagasinet.

b. Avløpene fra bekk i Aldrebottgjelet og fra bekk like sør for
denne (1,9 + 1,6 km?), fra restfeltet i Bruvollelvi
(7,7 km2), fra restfeltet i Flatelvi (4,5 km?), fra Ystelvi
(2,6 km?), fra Vetle Geisdola (6,l km2), fra restfeltet i
Geisdøla inklusive samling av mindre bekker i inntaksområdet
(9,2 km?), fra restfeltet i Vanndola (7,7 km?), fra Skaldola
(3,2 km?), fra Fremste Gravdola (4,2 km?), fra Ytste Gravdola
(1,7 km?), fra Buskredgrovi (0,5 km), fra Breidgrovi
(l,l km?), fra restfeltet i Vigdola (29,0 km?), fra Morka-
grøvene (0,7 km2), fra Morkateiggrøvene inklusive overføring
til inntaket av bekk fra sør med samløp med Morkateiggrøvene
nedstroms inntaket (3,2 km?), fra Rydola (10,6 km), fra
Viergrovi (l,4 km?) og fra Ven5sgrovi (3,8 km2), tilsammen
100,7 km? nedbørfelt tas inn i tilløpstunnelen for Gaupne
kraftstasjon. Avløpet kan lagres i Fåbergstølmagasinet.

1.3 Skora kraftverk

1.3.1 Magasiner

NV HRV LRV /Magasin mi11. m3

------ .- Ned Kote

Oppljosvatnet 1143, 3 1143, 3 26, 3 1117,0 36,6

Langvatnet 1086,7 3,3 1090,0 16,7 1070,0 17,8

Sygneskardvatna 664,2 25, 8 690,0 0,2 664,0 13,8

Høydegrunnlag, se bilag 3.1.2 i Tek./k. plan.
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a. Avløpet fra Oppljosvatnet, 1l,6 km2, overfores til Langvatnet.

b. Avlopet fra 5 bekker (11 inntak) i Videdalen (1,3 + 0,9 + 1,4 +
4,9 + 1,4) samt Tverrelva (13,2), tilsammen 23,1 km2 nedbørfelt
overfores tillopstunnelen og kan lagres i Langvatnet.

c. Avlopet fra Glomsdola (9,2), Sandskardet (4,2), 3 bekker på vest-
siden av Skjerdingsdalen (2,4 + 2,7 + 0,6), Skjerdinsdøla (14,5),
Saetreskardbekken (4,7), Grasdola (restfelt) (19,1), Videdøla
(restfelt) (14,6), tilsammen 72,0 km nedbørfelt, overføres til-
lopstunnelen og kan lagres i Sygneskardvatna.

d. Avlopet fra Bodalsbreen (12,0), bekk fra Kpevatnet (l6,8), bekk
fra Skalfjellet (1,2), Skalbreen (7,8), 2 bekker fra Tindfjell-
breen (2,2 + 2,4), Erdalsbreen (21,7), Vetledalen (14,4), 3 bek-
ker fra Setrefjellet (0,3 + 2,2 + 0,9), tilsammen 8l,9 km2 ned-
børfelt overføres tilløpstunnelen og kan lagres i Sygneskardvatna.

e. Avlopet fra Sandsvora (3,4) samt fra ro andre bekker på vestsiden
av sunndalen (0,4 + 0,6), tilsammen 4,4 km2 nedborfelt over-
føres til tillopstunnelen og kan lagres i Sygneskardvatna.

f. Avlopet fra Sygneskardvatna (19,3), Kupelva (4,9), Tverrelva
(restfelt) (3,8), Svoragrova (2,5), tilsammen 30,5 km2 nedbor-
felt overføres til tilløpstunnelen og kan lagres i Sygneskard-
vatna.

2. FLOMMER

Det skal ved manøvreringen has for øye at de naturlige flomvann-
føringer så vidt mulig ikke økes.

Det forutsettes etablert et opplegg for tilsigsprognoser for å ut-
jevne flommene mest mulig.

Øvre del av følgende magasiner brukes som flomdempningsmagasin i et
tidsrom som settes til månedene juli og august:

Austdalsvatnet/Styggevatnet over kote 1199.
Fåbergstølmagasinet over kote 538.

Når vannstandene overstiger nedre grense for de to flomdempnings-
magasinene i ovenfor nevte tidsrom, skal henholdsvis Fabergstl og
Gaupne kraftstasjon kjøres for fullt, dersom prognosene tilsier det
og evt. tappes i tillegg utenom kraftstasjonene.
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3. MINSTEVANNF RINGER

3.1 Jostedalen

Det skal opprettholdes en minstevannføring i Jostedøla ved Kroken
avlopstsjon ved slipping av vann fra Fåhergstølmagasinet. Kravet til
vannføring ved Kroken settes til:

Om vinteren fra 1.12 til 30.4: minst 1 m3/s
Fra 1.5 til 31.5: gradvis økning fra 1 m3/s til 10 m3/s
Om sommeren fra 1.6 til 31.8: minst 10 m9/s
Fra 1.9 til 1.12: gradvis minskning fra 10 m?/s til 1 m?/s

Til Geisdalsfossen skal det i sommersesongen slippes i middel 10
mill. m3. Tappingen skal aldri være større enn det nedre felt i
Geisdøla representerer (nedenfor Geisdalsvatnet). Forovrig forut-
settes nærmere detaljer fastlagt senere.

3.2. Stryn

I Hjelledøla ved utløpet i Strynevatnet skal det opprettholdes
minstevannføring etter følgende krav:

Vintervannføring {1.12 - 30.4):
Sommervannfør ing (1.6 - 31. 8) :

2,0 m3/s
6,0 m3/s

Det forutsettes en jev opptrapping fra 2,0 til 6,0 m/s i lopet
av mai måned. Fra 1.9 trappes vannføringen ned fra 6,0 m3/s til
2,0 m/s den 1.12.

I Erdalselva slippes en kortvarig flomvannføring et par ganger om
sommeren.

Utenom det som her er nevnt om flommer og minstevannføringer, kan
manøvreringen skje etter kraftverkenes behov.

4. Krav til den som skal forestå manøvreringen.

5. Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstidpå 5 år.
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