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FORORD

Opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk har store dimensjoner ford i vi snakker
om et potensial som årlig utgjør 1. 7  millioner tonn olje ( årlig verdi 1 milliard med
oljepris juni 1990). Over tid vil det være aktuelt med større og mindre ombyggings-
arbeider på alle våre 533 kraftverk over 1 MW som er i drift i dag. Norske elverks-
organisasjoner, forskningsinstitusjoner, konsulenter, entreprenører og leverandører har i
dag den kapasitet og kunnskap disse aktivitetene krever. Gjennom en planlagt
modemisering av de gamle kraftverkene er det mulig @ ta vare på denne kunnskapen
selv om nyutbygginger som til nå har vært dominerende reduseres betydlig.

En realisering av det enøk-potensialet som ligger i d forbedre gamle kraftverk hører med
blant de beste miljøtiltak vi kan gjøre. Som figuren under viser har kraftverkseierene
allerede startet med ombygginger.

Aldersfordeling av norske kraftverk
etter byggeperiode:

Aldersfordeling av norske kraftverk
etter siste installerte aggregat:

' 7 AV ANTALL • Z AV PRODUKSJN
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Figuren på neste side viser at det utover i 90-årene vil bli et økende behov for
ombygginger dersom våre anslag over vannkraftverkenes levetid på 40 år er noenlunde
riktig. Det er derfor av stor betydning @ ta vare pd den vannkraftkunnskap Norge har
opparbeidet gjennom de siste 100 år. Dette er ogs@ viktig for den delen av vtlre
aktiviteter som er rettet mot et internasjonalt marked.

Dette dokumentet beskriver aktivitetene i NVE's opprusting/utvidelses- prosjekt der det
legges vekt på tl ftl fram oversikt over prosjekter som kan realiseres i nær framtid,
erfaringer fra de ombygginger som allerede er utført, ressursbeskrive/se og forhold som
begrenser en realisering av ressursene.

z
Torod e sen
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OPPRUSTING/UTVIDELSE

AV

VANNKRAFTVERK

RAPPORT 1986  -  1989

HANDLINGSPLAN 1990  -  1991

1 BAKGRUNN

Veksten i verdens energiforbruk og bruk av fossile brensler, med/ ører nå uakseptable
miljø- og naturskader. Med bakgrunn i dette forhold og vektlegging av enøkprosjekter på
tilgangssiden, ble det etter anmodning fra Olje- og Energidepartementet i 1986 iverksatt
et prosjekt av NVE for å avklare muligheter og barrierer knyttet til opprusting/utvidelser
av eldre vannkraftverk (O/U-prosjektet).

Siktemålet var at prosjektet skulle ftl fram forslag til prinsipielle løsninger og få til en
realisering av deler av opprustings/utvidelses potensialet som i 1986 var beregnet til 8,5
TWh etter samfunnsøkonomiske kriterier. 4,5 TWh av dette kan konsesjonsbehandles
etter Samlet Plans begrensninger. O/U-prosjektet skulle fokusere pli prosjekter som kunne
realiseres innen år 2000, og ikke legge hovedvekten på ressurskartlegging. Et viktig mål
for prosjektet skulle være økt interesse og kunnskap for opprusting og utvidelse av
vannkraftverk. Prosjektet skulle begrenses til prosjekter relevante for realisering av enøk-
potensialet i kraftverk. Linjenett og problemstillinger knyttet til drift av kraftverk skulle
behandles av andre prosjekter.

Prosjektet er finansiert av OED/NVE og kraftverkseiere og har en styringskomite med
medlemmer fra NVE, NEVF, VR, Samkjøringen og observatør fra OED. Prosjektet har
en arbeidsgruppe med NVE-personell som følger opp beslutninger fra styringskommiteen.
Arbeidsgruppen bearbeider prosjekter i samarbeid med kraftselskapene og ved bruk av
konsulenter.

Definisjon av begrepet opprusting/utvidelse finnes i bilag 1.
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2 SAMMENDRAG

2.1 Generelt

Dette dokumentet inneholder en oppsummering av utført arbeid i perioden fra
medio 1986 til 1.1.1990, samt en handlingsplan for årene 1990 og 1991. Det peker
også på muligheten for en videreføring av prosjektet som et selvstendig prosjekt
eller samkjørt med andre prosjekter innen området bedre utnyttelse av våre utbygde
vannkraftressurser.

O[U-prosjektet er delt opp i flere hovedprosjekter som er beskrevet kortfattet
nedenfor. For mer detaljert beskrivelse henvises det til bilagene. Prosjektet har hele
tiden vært i utvikling fordi finansielle, miljøpolitiske og tekniske betingelser har
endret seg i den perioden vi har vært igjennom.

Som et første resultat av arbeidet anbefalte NVE i 1989 at et mål må være å realisere 3
TWh av QIU-potensialet på 8,5 TWh innen år 2000 dersom det er behov for energien.

Prosjekter som utgjør potensialet på 3 TWh er listet opp i bilag 3.

Det legges opp til avslutningsrapport til OED for dette prosjektet ved årsskiftet
1991/1992, men det foreslås en videreføring etter 1991. En foreløpig beskrivelse av
prosjekter i et videreføringsprogram er vist i bilag 9.

2.2 Hovedprosjekter - oppsummering

Prosjektets to hovedmål er å øke interessen for bedre vannkraftutnyttelse av
allerede berørte vassdrag og identifisere problemer som hindrer en bedret utnyttelse.
Herunder hører også at løsninger på problemene om mulig skal anskueliggjøres.
Erfaringene som bringes fram gjennom ulike prosjekter innen fire hovedprosjekt-
områder skal presenteres i en håndbok til nytte for de som i de kommende årene
har eldre kraftverk som må moderniseres. De fire hovedprosjektene inneholder
følgende:

2.2.1 Demonstrasjonsprosjekter

Demonstrasjonsprosjektene går ut på at det lages et forprosjekt for å klargjøre
hvordan en ombygging av et bestemt eldre kraftverk kan foregå og beskrive
problemer som kan hindre en ombygging. Arbeidsomfanget er helt avhengig av
eierens interesse, men minimum kvalitet er Samlet Plan nivå. Det er lagt opp til
beskrivelse av ca. 20 prosjekter fra 1 MW installasjon og opp til 800 MW.
Demonstrasjonsprosjektene beskriver prosjekter der det er aktuelt med fall-
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Demonstrasjonsprosjektene beskriver prosjekter der det er aktuelt med fall-
tapsreduksjon og virkningsgradsforbedring. I flere tilfeller settes dette opp mot en
større utvidelse som kan være mer lønnsom økonomisk, men som krever
konsesjonsbehandling med de usikkerheter for resultatet som dette medfører.

Bilag 4 lister opp barierer og antatte virkemidler.

Bilag 5 beskriver kort gjennomførte demonstrasjonsprosjekter, prosjekter som er
under utredning og viser prosjekteringsmalen for prosjektene.

2.2.2 Erfaringsprosjekter

Erfaringsprosjektene drar fram i lyset de erfaringer og begrunnelser for beslutninger
som ligger hos kraftselskap som har modernisert vannkraftverk i 80-årene. Dette
erfaringsmaterialet gir mulighet for erfaringsoverføring kraftselskapene imellom slik
at kunnskap om opprusting/utvidelse av vannkraftverk øker.

Det er 7 4 vannkraftanlegg avelge mellom med en innvunnet energimengde på ca.
2200 G Wh. Prosjektet beskriver et utvalg av disse.

Bilag 6 lister opp opprustings/utvidelser- prosjekter som er realisert eller igangsatt i
80-årene, angir innvunnet energiproduksjon og hvilke prosjekter som beskrives som
erfaringsprosjekter. Listen er under justering.

2.2.3 Fleksibel drift; magasinrestriksjoner/minstevannsføringer

LR V-prosjektet

Endrede betingelser for bruk av magasiner der tappetunnel ligger lavere enn LRV,
kan gi en tørrårsreserve på opp mot 3 TWh (Undersøkelse i O/U-prosjektet 87 og
88). Dette potensialet kan settes opp mot bygging av gasskraftverk som
tørrårsreserve og kan også ha den bieffekt at det øvrige vannkraftsystem utnyttes
mer effektivt. Det største prosjektet ligger i Totakmagasinet hvor reserven utgjør ca.
550 GWh. Dette er svært interessant i forbindelse med den forestående opp-
rustingen av Takkeverkene som er et FoU-prosjekt mellom Statkraft og Kværner.

Prosjektet har som siktemål å registrere potensialet, samt begrensninger og
kostnader som er knyttet til en realisering av dette.

Bilag 7 oppsummerer LRV-prosjektet til 1.1.1990
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Minstevannf rin s ros ektet

Energitapet som minstevannslipping representerer er forsøkt kartlagt sammen med
muligheter for å innvinne noe av dette enten ved redusert slipping eller utnyttelse
av minstevannføringen over fallstrekninger. En undersøkelse hos landets
kraftselskaper som er gjennomført i samarbeid med Vassdragsregulantenes Forening
(VR), viser at det maksimale tapet i norske kraftverk pga minstevannføringspålegg
summerer seg opp mot 1 TWh og at det realistisk innvinnbare potensialet ligger
under 100 GWh og ned mot 50 GWh.

Prosjektet viser eksempler på hvordan minstevann kan utnyttes til energiproduksjon
i dammer der det slippes (NVE rapport nr.4). Den viktigste bieffekt av dette
prosjektet er å legge grunnlaget for kunnskap om behov for minstevann til nytte for
fremtidige konsesjonsvurderinger f. eks. i forbindelse med hjemfall.

Bilag 8 oppsummerer arbeidet med minstevannslipping.

2.2.4 Potensial, Energi/effekt, »konomiutredninger

Potensialutrednin er

Utgangspunktet for potensialet på 8,5 TWh er kjent fra Samlet plan og tidligere
utredninger. Det arbeid som er utført hittil i O/U-prosjektet har gitt grunn til å tro
at potensialet er større. Det meste av dette tilleggspotensialet er sannsynligvis
knyttet til teknologiforbedringer i kraftverkene og representerer således et
miljøgunstig potensial.

Et prosjekt for å få bekreftet eller avkreftet muligheten for et slikt tilleggspotensial
er satt i gang i 1990. Dette prosjektet vil systematisk gjennomgå landets kraftverk
sammen med eierne med det siktemål å registrere den kunnskapen kraftverkseierne
har om sine kraftverk og de planer for bedre utnyttelse som foreligger eller som er
planlagt. Dette materialet kan så i neste omgang brukes til en mer målrettet FoU-
innsats for enøktiltak i vannkraftverk.

Prosjektet gjennomføres av NVE-ansatte i samarbeid med kraftselskapene.
Første fase regnes avsluttet vinteren 1991.



11

Energi/effekt

Energi/effekt gir bakgrunn for å vurdere de ulike ombyggingsprosjekter økonomisk
slik at for eksempel effektprosjekter kan verdsettes.

NVE var en av bidragsyterne til et prosjekt som skulle gi bedre simuleringer av
effektverdi fra et kraftverk. En ny simuleringsmodell (produksjon-transport
modellen) ble utviklet av EFI og er i ferd med å bli tatt i bruk av NVE.
En vurdering av effektbehovet med innføring av gasskraft er lagt fram i NVE-ES-
ra pprt nr. 25/88 der det går fram at opp mot 10 TWh gasskraft kan innpasses i
vannkraftsystemet uten nye omfattende magasinutbygginger. Resultatet har vært
gjenstand for diskusjon der det blant annet har vært pekt på behov for bedre
datamateriale.

Pris på energi og effekt er av stor betydning for OU prosjektene. Dagens situasjon
gir lite pluss for effektverk unntatt der disse har lokal verdi i en eiers system.

konomiutrednin er o levetidsutrednin er

Økonomiutredninger skal vise hvordan pålegg fra samfunnet bestemmer
prosjektutforminger og forholdet mellom bedrifts og samfunnsøkonomi i utbygginger.
Dette prosjektet gir innspill til flere problemområder.

Utredninger om levetid for de ulike komponenter et vannkraftverk består av
gjennomføres for å bedre grunnlaget for verdisetting av eldre kraftverk.

2.3 Framdriftsplan for de ulike prosjekter (for detaljer se sidene 26  -  30):

Prosjekt 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Demonstrasjonpr.

Erfaringsprosjektr.

Fleksibel drift:
LRV prosjektet
Minstevannfor.
Potensialutr.
Energi/effekt
Økonomiutredninger/
levetidsutredninger
Sluttra ort håndbok

Sum 1000 kr:

1): Prosjektene er gjennomført i samarbeid med kraftverkseiere. Deres
bidrag er verdsatt til ca. 6 mill.kr.

2): Potensialutredninger utfores av NVE-personell engasjert for formålet.
Dersom O/U-prosjektet viderefores er det behov for 4-5 mill.kr i 1991.

3): Utredninger om energi/effekt utføres av NVE-personnel.

Total Budsjett
1000 kr

10. 300 1)

1.160

1.335
280

2)
100 3)

400
400

13.975
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3 ORGANISERING OG FINANSIERING AV O/U-
PROSJEKTET

3.1 Organisering

Organisasjonsdiagrammet viser oppbyggingen av prosjektet med
hovedfinansieringskilder. Fig 1:

Styringskomite

Arbeidsgruppe

Finansierin
OED (Kons.avg.fond;

ENØK, SP)
Kraftverkseiere
VR a

I
I

'I
I
f

Potensial;
energi/
effekt;
økonomi
utr

Demonstra
sjonsprosj.

Erfarings
prosj.

Fleksibel
drift (mag-

t
I
I
I
4

' t.-=----'I I
d, e so»...es e es e

asin; min-
stevann

--------: Spesifikk finansiering av delprosjekt
__ : Generell finansiering

Representasjon og verv er etablert som følger:

Styringskomite:

Erik Kielland,
Arne Eiken,
Edvin N ordrik,
Magnus Mjelde,
Rune Flatby,
Erling Solberg,
Kjell Alstad,

NVE-Vassdragsdirektoratet)
Vassdragsregulantenes forening (YR)
Norges Energiverksforbund (NEVF)
Samkjøringen
NVE-Energidirektoratet( sekretær)
NVE-Energidirektoratet
Olje- og Energidepartementet ( observatør)

Harald Solli erstatter Kjell Alstad fra 01.05.90
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Arbeidsgruppe:

Torodd Jensen,
Marit Flood,
Sverre Husebye
Anders Korvald
Jan Slapgård
Hallvard Stensby,
Rune Flatby,

NVE-Vassdragsdirektoratet (leder)
II

II

II

II

II

NVE-Energidirektoratet

Mandat for prosjektgruppe og styringskomite fremgår av bilag 2.

3.2 Arbeidsgruppens arbeidsopplegg

Arbeidsgruppens innbyrdes arbeidsbelastning er avstemt mot andre oppgaver i NVE
enn O[U-prosjektet.

For demonstrasjons- og erfaringsprosjektene har man følgende ansvarsfordeling.:

Torodd Jensen:

Hallvard Stensby:

Marit Flood  :

Jan Slapgård:

Akershus, Oppland, Vest Agder, Rogaland,
Nordre del av Nordland, Troms, Finnmark.

Østfold, Hedmark, Telemark, Aust Agder, Sogn
og Fjordane.

Buskerud,Vestfold, Hordaland, More og
Romsdal, Sir Trondelag.

Nord Trondelag, Sondre del av Nordland.

Denne inndelingen av fylkesansvar er identisk med arbeidsdelingen i Samlet Plan
(SP) i Vassdragsdirektoratet. Av hensyn til lokalkunnskap er det funnet
hensiktsmessig å bruke denne også i dette prosjektet.

Fleksibel drift hvori inngår prosjekter for å vurdere magasintapping under LRV i
ekstreme tørkeperioder og utnyttelse av minstevann er i hovedsak ansvarsområdet til
Sverre Husebye.

Kartlegging av potensial er leders ansvar, men arbeidet vil bli utført av Anders
Korvald og Jan Slapgård med støtte fra fylkesansvarlige.

Øvrige delutredninger som bedriftsokonomi/samfunnsokonomi er leders ansvar.
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Rune Flatby fungerer som sekretær i forbindelse med sluttrapportene, årsmelding
etc. samt utfører simuleringer med sikte på å få fram samfunnsnytte av de ulike
prosjekter. Dette gjelder foreløpig demonstrasjonsprosjektene og LRV-prosjektet.

I hvert enkelt prosjekt støtter arbeidsgruppen seg på det aktuelle kraftselskap eller
en gruppe ressurspersoner som i Økonomiprosjektet hvor Økonomisk institutt ved
Universitetet i Trondheim er engasjert som konsulent og hvor representanter fra
NVE-E, Vestfold kraftselskap og Oppland Energiverk utgjør en referansegruppe. En
vesentlig del av utredningene gjøres forøvrig av konsulenter.

Det er laget rapportmal for erfarings- og demonstrasjonsprosjekter (bilag 5).

Demonstrasjonsprosjektene vurderes økonomisk etter SP's kostnadsgrunnlag slik at
de i neste omgang om nødvendig kan inngå i SP uten videre omarbeiding. For
prosjekter med varighet utover 3-4 måneder holdes det prosjektmøter internt i
arbeidsgruppen og med utbygger/konsulent etter behov.

Hovedmålene i O/U-prosjektet søkes oppnådd ved å:

*

*

*

*

Skaffe oversikt over opprustingspotensialet.

Bearbeide prosjekter med sikte på å belyse barrierer som hindrer
opprustingsarbeidet og peke på mulige løsninger.

Skape interesse for opprustning av vannkraftverk.

F? til erfaringsoverforing fra gjennomf0rte O/U-prosjekter.

De virkemidler styringskomiteen har til disposisjon er:

*

*

Registrere alle O/U-prosjekter som kan tenkes realisert før år 2005

Innsamle data om prosjekter, velge ut egnede demonstrasjonsprosjekter,
bearbeide disse ogvurdere prinsipielle løsninger, rangere prosjektene etter
samfunnsøkonomisk nytteverdi og peke på konsekvenser for andre
brukerinteresser.

*

*

Gjennomføre studier av generell art som har betydning for O/U av
kraftverk (f.eks. beregne effektverdier og nytteverdier og innvirkning på
disse verdier ved introduksjon av gasskraft, endring i klima mm.).

få til et samspill med kraftverkseiere, skape interesse for
moderniseringssprsm@lene og arbeide for å overvinne/eliminere barrierer
som hindrer opprustings-/utvidelsesarbeidet.
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k F@ til en erfaringsoverfporing fra gjennomforte prosjekter ved hjelp av
konferanser, publikasjoner, presentasjoner etc.

*

*

Vere p@driver og sorge for oppfolging av prosjektene.

Rapportere til oppdragsgiver om problemer, barrierer, iverksatte tiltak og
oppnådde resultater.

Etter at nødvendige forundersøkelser og optimaliseringsstudier er utført blir det
kraftverkseiernes ansvar å foreta detaljplanlegging av de enkelte tiltak og sørge for å
realisere prosjektene.

En forutsetter at opprustingsarbeidet skal pågå sammenhengende slik at de
prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme blir realisert på et gunstigst mulig
tidspunkt.

3.3 Finansiering

Prosjektet er finansiert ved enøk-midler (kap.1890 post 70), Samlet Plan midler
(kap.1890 post 21), Konsesjonsavgiftsfondet (Rådighetsbeløpet) og bidrag fra
kraftverkseiere. I 1989 var brutto budsjett 4,5 mill.kr hvorav NVE's totale bidrag var
2,3 mill.kr.

Hovedprosjektene ventes å bli avsluttet primo 1991. Med utgangspunkt i de
erfaringer som hittil er høstet er det behov for å vurdere opprustingspotensialet på
nytt. Dette arbeidet utføres i samarbeid med kraftselskapene og avsluttes i 1991
med det hovedmål at rapporten skal danne grunnlag for en senere detaljert
ressurskartlegging. 1990-budsjettet dekker denne aktiviteten og avslutningen av
pågående aktiviteter. Bruttobudsjettet for 1990 er anslått til 3,3 mill kr. hvorav NVE
gjennom ulike budsjetter dekker 1,7 mill. I tillegg kommer kr. 221.753,- fra 1989
budsjettet som ikke er utbetalt på igangsatte prosjekter og utgiftene til engasjering
av en sivilingeniør knyttet til SP og potensialutredninger. Innklusive
engasjementstillingen gir NVE ca. 25 månedsverk til O/U-prosjektet i 1990.

Aktiviteter i 1991 vil være knyttet til oppsummering med presentasjon av erfaringer.
Utgiftene til laging av sluttrapporter og trykking av disse, samt en håndbok for
opprusting/utvidelse av vannkraftverk forutsettes i hovedsak dekket av NVE.
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Oversikt over finansering av hovedprosjektene (gjennomførte og pag&ende):

Hovedprosjekt Finans. Utgifter i 1000 kr
kilde 1986-1989 1990 1991

Demost.prosjekter NVE 1) 3.259 700 300
Krftv.E. 2) 4.250 1. 500 300

Verdisimulering NVE 3)

Erfarings-
prosjekter NVE 360 500 150

Krftv.E. 50 50 so

Fleksibel drift
LRV prosjektet NVE 1.185 150
Minstevannf.prosj. NVE 30 so 100

VR 100
Potensial NVE 4) 5) 4.300 6)
Energi/effekt pr. NVE 7) 100
0k.prbl/levetid NVE 200 200

Sluttrapport med
håndbok/tilskudd
framtids ror. NVE 100 300

Sum 1000 kr: 9.434 3.350 5.200

1): NVE rommer: Kap.1890, post 70 og 21, samt konsesjonsavgiftsfondet,
rådighetsbeløpet.

2): Kraftverkeierenes bidrag er i hovedsak knyttet til enkeltprosjekter som
etter forhåndsvurdering har vist seg å være interessante. Beløpene
innkluderer direkte utgifter til konsulenter og en verdisetting av det
arbeid ansatte i kraftselskapene gjør for prosjektet. Dette arbeidet
måtte ellers utføres av konsulenter.

3): Verdisimulering av demonstrasjonsprosjekter utføres av NVE.

4): Potensialet er summert opp fra tidligere utredninger i NVE regi.

5): Arbeid med å kartlegge energiverkenes kunnskap om kraftverkene utføres
av NVE ved at SP-midler er brukt til & engasjere en sivilinginør i to
&r.

6): En antar at kartleggingen vil avdekke et ikke registrert enøk-potensial
i kraftverk som både SP og en videreføring av O/U-prosjektet bor
utdype ved at prosjektene beskrives med forslag til løsninger og
kostnadsberegning.

7): Effektmodellen er finansiert gjennom et annet prosjekt.

I tillegg til det ovenstående er det nedlagt/planlegges nedlagt følgende månedsverk
av arbeidsgruppe og styringskommite:

1986 - 1989 1990 1991

Styringskommite:
Arbeidsgruppe

10
75

3
25

5
30
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3.4 Tidsperspektiv

Tidsperspektivet har vært knyttet til to faser av prosjektet. Utredningsfasen som vi
er inne i skulle ha en begrenset tidshorisont. Denne skulle ha en varighet
tilstrekkelig til å besvare spørsmål om hvilke kraftverk som er spesielt godt egnet
for opprusting/utvidelse og barrierer som kan hindre en realisering. Utredningene
skulle være ferdig primo 1991. Bearbeiding av materiale og oppsummering av
konklusjoner vil kunne starte høsten 1990 og avsluttes med rapport til OED i løpet
av 1991.

Rapporten skal danne grunnlag for Styringsgruppens råd til NVE når det gjelder
ønsket om å realisere opprusting/utvidelses potensialet.

Neste fase av prosjektet som inneholder oppfølging for å søke å realisere de
prosjekter som en har funnet fram til kan i prinsippet vare ut til år 2000.
Organisering og arbeidsomfang av dette vil bli gjenstand for vurdering av NVE når
rapport fra prosjektet og Styringskomiteens råd til NVE foreligger.
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4. OVERSIKT OVER OPPRUSTINGSPOTENSIALET

4.1 Potensialet ved kraftverksutvidelser
etter arbeid med Samlet Plan

Opprustingspotensialet refererer seg til en kostnadsgrense for utbygging avhengig av
forholdet sommerproduksjon/vinterproduksjon. Grensen går fra 2,5 kr/kWh til 4,5
kr/kWh regnet ut i fra midlere årsproduksjon (Det høyeste beløp for 100 % vinter-
produksjon), pengeverdi 01.01.88. Dette tilsvarer i middel 4,0 kr/kWh fastkraft. For
prosjekter der økt effektinstallasjon er stor, regnes det inntil videre med en
effektverdi på 2000 kr/kWh for den del av installasjonen som gir brukstid lavere enn
4500 timer.

Potensialet er anslått til 8,5 TWh som fordeler seg slik:

*

k

Potensial som bare trenger
el-konsesjon: 0,7 TWh
Potensial som trenger konsesjon
etter vassdragsloven eller
re lerin sloven 1 : 7 8 TWh

SUM otensiale 85 TWh

1) Det overveiende av dette potensialet er behandlet i Samlet
Plan og ca. 3, 8 TWh er plassert i kategori 1.

4.2 Realisering av opprustingspotensialet

I et notat til enøk-meldingen (1989) går NVE inn for det mål å realisere 3 TWh av
opprusting/utvidelses-potensialet innen år 2000 dersom det er et kraftbehov som
rettferdiggjør dette. 0/U-prosjektet er et virkemiddel til å nå dette målet ved at
erfaringer fra de senere tids ombygginger gjøres alment kjent. Ved en mer aktiv
konsesjonsbehandling kan det også være mulig for NVE å få prioritert O/U-
prosjekter framfor prosjekter i uberørte eller lite berørte vassdrag. En del av de
mest interessante ombyggingsprosjekter er eller vil bli gjenstand for hjemfall. Dette
gir OED gjennom NVE en unik mulighet til å framskynde ombygginger som
samfunnsøkonomisk konkurrerer med eller er bedre enn nyutbygginger. Bilag 3
viser listen over prosjekter som kan realiseres innen år 2000 dersom forholdene
legges til rette.
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5 RAPPORT FOR PERIODEN 1986-1989

5.1 Generelt

Arbeidet i 1986 og 1987 ble hemmet av uklarheter omkring finansieringen. Ved at
prosjektet ble samkjørt med Samlet Plan (SP) var det mulig å starte opp med
arbeidet der OU-prosjektet og SP hadde felles interesser.

5.2 Demonstrasjonsprosjekter

5 .2.1 Generelt

Demonstrasjonsprosjektene er valgt ut med det for øye at de enten skal være
realiserbare innen kort tid eller beskrive barrierer som hindrer realisering. Under er
mulige organisatorisk/miljo/okonomiske eller tekniske problemstillinger listet opp
sammen med hvilke prosjekter som dekker de ulike problemområdene. Bilag 4 lister
opp problemer/barrierer og antyder mulige løsninger. Bilaget vil bli revurdert i
avslutningen av OU-prosjektet. Bilag 5 beskriver kort demonstrasjonsprosjekter som
er bearbeidet, eller hvor arbeid er satt i gang før utgangen av 1989.

5.2.2 Realiserbarheten av prosjekter; problemområder

Formålet med prosjektet har som nevnt ikke vært ressurskartlegging, men
identifisering av interessante prosjekter som kan realiseres innen overskuelig framtid.
I denne forbindelse har det vært et poeng at forhold som hindrer snarlig realisering
av interessante prosjekter blir tatt fram i lyset og vurdert med tanke på å komme
fram til løsningsforslag.

Demonstrasjonsprosjektene bearbeides på forprosjekt-nivå. Siktemålet er å få angitt
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og analysere problemer og barrierer som er knyttet
til de ulike prosjektene. Prosjektene er valgt ut med det for øye at de skal være
representative for opprustings/utvidelses-prosjekter i Norge som kan tenkes realisert
i dette århundret.

Opprusting der flere eiere er involvert

Demonstrasjonsprosjektene Hunsfoss/ Vigelandsfoss, Modum og
Rjukan belyser dette problemet ved at svært forskjellige prosjekter
vurderes. I slike prosjekter trekkes lett samfunnsøkonomi og
bedriftsøkonomi inn i bildet. I tillegg kommer spesielle forhold knyttet
til hvert enkelt kraftverk ( tekniske og økonomiske) og eierenes
økonomiske situasjon sterkt inn i bildet.
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* Sammenslåing eller utvidelse av enkeltkraftverk i elver

Demonstrasjonsprosjektene Hunsfoss/Vigelandsfoss, Rjukan, Modum,
Begna og erfaringsprosjektet Bergerfoss i Randselva beskriver denne
problemstillingen.

* Opplegg for etappevis utbygging eller fullskalautbygging.

Demonstrasjonsprosjektene Nesåa/funnsjødal, Rjukan, Rekvatn,
Storelvvassdraget, Skjerka og erfaringsprosjektene Dale, Kykkelsrud og
Solbergfoss gir eksempler på forholdet etappevis eller full utbygging
med en gang. Byggetrinnsprinsipp vil her bli fokusert som muliggjør
produksjonstilgang etter behov og utbygging etter økonomisk
bæreevne.

* Effektproblemstillingen i 0/U-prosjekter

Demonstrasjonsprosjektene Rjukan, Nore, Aura, Skjerka, Røssåga,
Storelvvassdraget og erfaringsprosjektene Sira Kvina og Aurland 3 skal
for det første gi informasjon om kostnader ved effekt, men også peke
på effektprosjekter som kan komme i betraktning dersom behovet
melder seg.

* Vinterkraftproblemstillingen i O[U-prosjekter

Demonstrasjonsprosjektene Rjukan, Aura, Skjerka, Storelvvassdraget,
Røssåga og Rekvatn vil vise muligheter for krafttilgang vinterstid og
hvordan en utvidelse er avhengig av vinterkraftverdien.

* 0/U-prosjekter i varig vernede vassdrag.

Demonstrasjonsprosjektene Leinafoss og Rognsfoss beskriver hva som i
noen tilfelle kan aksepteres og saksgangen som ble brukt for å finne
fram til en løsning.

* Rehabilitering eller opprusting/utvidelse ?

Denne problemstillingen kommer man ofte borti i forbindelse med
ombygging av gamle kraftverk. Demonstrasjonsjansprosjektene
Leinafoss, Rekvatn, Lindland og en rekke erfaringsprosjekter vil gi
input til denne problemstillingen der teknisk/okonomiske forhold og
miljøforhold trekkes inn.
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Vannbruksplaner og O/U-prosjekter

Ofte vil et utvidelsesprosjekt påvirke et vassdrag i stor grad. Veien er
da ikke lang til ideer om flerbruksplaner før en beslutning om
utbygging tas. Demonstrasjonsprosjektene Skjerka,
Hunsfoss/Vigelandsfoss og Rjukan vil i mer eller mindre grad bli
knyttet til slike planer. For Skjerka gjelder spesielt at en fysisk
beskrivende vassdragsmodell er tilpasset Mandalsvassdraget, som
påvirkes av utvidelsen i Skjerka.

Opprusting av maskinelt utstyr

Selv om vannveg etc. kan være i brukbar forfatning og det ikke er
lønnsomt å utvide stasjonen med utvidet vannvegstverrsnitt og nye
magasiner, kan en teknisk forbedring av turbin, generator og annet
elektrisk utstyr være lønnsom og innvinne flere G Wh til lav pris.
N iingen kraftverk som er ombygget, Bardufossen i Troms og
kraftverkene i M2nastrengen i Rjukan er eksempler på dette.

5.3 Fleksibel drift; magasinrestriksjoner/minstevannføringer

5.3.1 Energiutnyttelse av magasinvolum mellom LRV og tappetunnel

Dette delprosjektet tar sikte på å utrede potensialet og muligheten for å utnytte
vannvolum i magasiner mellom laveste regulerte vannstand (LRV) og laveste
tappevannstand (LTV) i tørkeår hvor sannsynligheten for rasjonering er til stede.
Prosjektet ser i første omgang på muligheter som krever svært små inngrep. Totalt
er potensialet funnet å være 3 TWh, hvorav 2 TWh kan regnes som realiserbart på
nåværende tidspunkt. Neste fase av dette delprosjektet kan være å undersøke
potensial og kostnader ved å bygge nye senkningstunneler i egnede magasiner for å
nytte tilleggsvolumet i tørkeår. Det er ventet at dette potensialet i magasiner som
koster svært lite å ta i bruk, kan være et alternativ til overutbygging av
vannkraftsystemet eller bygging av gasskraftverk, som står i reserve av hensyn til
elforsynings-sikkerheten. Erfaringer fra Sverige kan også tyde på at vissheten om
denne energitilgangen i tørre år kan medvirke til noe dristigere kjøring av
kraftverkene slik at kraftbehovet dekkes uten at det nødvendigvis krever bruk av
"torr&rspotensialet".

Magasinene Limingen, Tunnsjøen, Savalen, Totak, Røldalsvatn og Strandevatn som
tilsammen har lagret et magasinvolum tilsvarende 977 GWh mellom LRV og
tappetunnel, er undersøkt med hensyn på parametrene erosjon, tilsig og fisk. NHL-
SINTEF er konsulent for de to første utredningene og LFI ved Universitetet i Oslo
utfører den fiske-biologiske delen. Disse foreløpige undersøkelsene viser ikke
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uoverstigelige miljøkonsekvenser ved gjennomføring av noen av prosjektene unntatt
for Savalen, der kombinasjonen erosjon og lite tilsig skaper problemer som ikke kan
løses uten pumping eller overføring av nabofelt.

Bilag 7 beskriver prosjektet nærmere. Prosjektet er beregnet avsluttet i 1990 med
sluttrapport vinter 1991.

5.3.2 Utnyttelse av tvungen minstevannføring til energiproduksjon

I samarbeid med Vassdragsregulantenes forening ble et spørreskjema for å registrere
påbud om minstevannføring sendt ut. Svarprosenten var over 80 og arbeid med
analysering av svarene er gjennomført.

Det viser seg at minstevannsføringspålegg påfører norske kraftverk et tap som
maksimalt summerer seg opp mot 1 TWh. Etter kraftselskapenes egen vurdering er
under 100 GWh og ned mot 50 GWh av dette tapet realistisk å innvinne.

Følgende delprosjekter har skilt seg ut:

Faslefoss i Oppland med vurdering av redusert minstevannføring og
forholdet til fisk. Prosjektet er skrinlagt pga stor lokal motstand.

* Utnyttelse av minstevannføring gjennom dammer med
eksempler fra eksisterende løsninger i Strandfossen og Djupdal, fra
planlagte sm@kraftverk i Pikerfoss og Kjoljua dam i Dokkautbyggingen og
Hoyegga dam i Glomma. NVE-publikasjon nr. 4 beskriver muligheter og
erfaringer.

* Utnyttelse av minstevann i Skoltefoss (Oppland), en gammel stasjon
som nå er gjenoppbygd for å nytte minstevannføringene i Stor@ni/Dals@ni
vassdraget (drenerer til Heggefjorden) etter Lomenutbyggi,ngen.
Erf aringsrapporten er under utarbeidelse

Hunderfossen i Lågen, Oppland fylke, der minstevann-foringens forhold
til fisken kan bli vurdert. Prosjektet er i ferd med @ bli satt i gang.

Vurderinger vi kan gjøre ut fra spørreundersøkelsen tyder på at potensialet knyttet
til utnyttelse av minstevann er lite. Arbeidet er imidlertid interessant som et
forprosjekt til en utredning som er under planlegging for å vurdere konsekvensene
av krav om økt minstevannsf øring i utbygde vassdrag.

Bilag 8 beskriver prosjektet nærmere i detalj.
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5.4 Potensial, energi/effekt, okonomiutredninger

5.4.1 Samfunnsøkonomi/bedriftsøkonomi og kalkulasjonsrente/levetid for
vannkraftprosjekter.

Dette prosjektet ble først igangsatt sommeren 88. For beskrivelse av
samfunnsokonomiske/bedriftsokonomiske problemer er vannkraftprosjektene Nedre
Nea (S.Trøndelag) og Eidsfoss (Oppland) brukt. Utførende konsulent for prosjektet
er økonomisk institutt ved Universitetet i Trondheim. Prosjektet har en
referansegruppe bestående av representanter fra NVE (V og E), Oppland
Energiverk, Vestfold Kraftselskap og A. Eiken, som har bidratt med kontakter i
Trondheim.

Prosjektet forventes & avklare en del problemstillinger der samfunnsøkonomiske og
bedriftsøkonomiske vurderinger gir ulikt resultat for vannkraftverk. Det vil samtidig
ta opp problemstillingen omkring kalkulasjonsrenten for å få vurdert om denne er
egnet til bruk for å differensiere prosjekter med ulik miljøbelastning.

Vi bruker i dag en økonomisk levetid på vannkraftverkene på 40 år. Denne vil bli
gjenstand for vurdering. Mye tyder i dag på at den generelle økonomiske levetiden
er høyere. Konsulentfirmaene Groner, Berdal/Stromme og Nybro Bjerck er engasjert
for å dokumentere hva riktig levetid for ulike vannkraftverk er sett ut fra et
økonomisk synspunkt.

I tillegg til den tid som referansegruppen nedlegger er det totalt regnet med et
ressursforbruk til dette prosjektet på ca. 400.000 kr. Målet er at prosjektet skal gi
grunnlag for & revurdere levetiden for vannkraft i samfunnsøkonomiske beregninger,
og at finansieringsbetingelsene for vannkraftverk som bruker en fornybar ressurs, blir
tatt opp til diskusjon.

5.4.2 Behov og verdi for vinterkraft og effekt.

ES-rapport 25/88 som delvis er lagd etter forespørsel fra O[U-prosjektet omhandler
behov og verdi av magasin i kraftsystemet og effekttilskudd til gasskraftverk.
Rapporten konkluderer med at det ikke er behov for prosjekter med magasiner ut
over det normale og at innføring av små mengder gasskraft (10-15 TWh) ikke
medfører større effektbehov. Derimot vil en realisering av SP's kategori I medføre
økt effektbehov i andre kraftverk.

Rapporten ble fulgt opp med et miniseminar 23. november 1988 der Samkjøringen,
Statkraft, EFI, Energidata m.m. var invitert. Det ble der spørsmål til ES rapportens
modell og datagrunnlag. En ny effektmodell (Sesongplan) som er utarbeidet ved EFI
og finansiert blant annet av NVE, vil bli prøvd ut med sikte på å angi effektverdi
for enkeltprosjekter og bekrefte eller avkrefte ES rapportens resultater.
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5.5 Erfaringer fra gjennomforte O[U-Prosjekter

Erfaringer fra gjennomførte O/U-prosjekter vil bli beskrevet i egne rapporter der
følgende problemstillinger blir belyst:

k

*

k

k

*

*

k

Hvorfor ombygging
økt effekt?
økt energi?
generell tilstand?

Beskrivelse av valgt alternativ, evt. andre alternativer

Begrunnelse for valget
miljøsiden
økonomi/investering/finansiering
kraftbehov i forsyningsområdet

Problemer i planfasen
flere eiere
avklaring av verneforhold
evt. andre problemer

Utbyggingsfasen
teknisk opplegg for anleggsfasen
organisatorisk opplegg for anleggsdriften
drift av kraftverket i anleggsfasen
mest mulig bruk av bestående
landskapsbildet

Finansiering/organisatoriske spørsmål
samarbeid med andre elverk
beskrivelse av finansieringsavtaler

Kortfattet vurdering av sluttresultatet

Bilag 6 lister opp opprusting/utvidelser-prosjekter fra perioden 1980-1989 med
angivelse av produksjonsendring, beskriver prosjekter som er utredet og hvilke som
er under arbeid eller planlagt for utredning.
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5.6 Aktiviteter innen Styringskommite og Arbeidsgruppe

5.6.1 Arbeid for å spre kunnskap og skape interesse

Interesse for OU-arbeid skapes ved at prosjektets medlemmer har kontinuerlig
kontakt med kraftselskaper og informerer disse om de mulighetene og de
erfaringene man har oversikt over. Styringskommiteens medlemmer og
arbeidsgruppens medlemmer har deltatt og vil delta på flere seminarer/konferanser
med foredrag om temaet. De deltok i organiseringen av konferansen om
opprusting/utvidelse av vannkraftverk som ble avholdt i Kristiansund desember 1988.
Den ble karakteriseret som vellykket med 265 deltakere.

Konferanser hvor det er gitt foredrag:

*

*

*

*

*

k

VR's tekniske årsmøte Røros mars 1987. Foredrag om O[U-prosjektet.

VR's tekniske årsmøte Kristiansand februar 1988. Foredrag om OU-
prosjektet med vekt på problemstillinger.

Third International Conference on Small Hydro, Mexico, April 1988.
Foredrag om opprusting av Riksheim kraftstasjon i Sykkylven

O/U-Konferansen i Kristiansund desember 1988. Foredrag om O/U-
prosjektet med vekt på organisering og arbeidsoppgaver.

NIF's teknisk vinteruke Storefjell mars 1989. Foredrag om O/U-
prosjektet og foredrag om levetid av elektroteknisk utstyr.

Water Power and Dam Construction; The second conference on
Uprating and Refurbishing Hydro Power Plants, Zurich, October 1989.
Foredrag om O/U-prosjektet med ressursoversikt fra Norge og
beskrivelse av Rjukan prosjektet.

5.6.2 Møter, Befaringer

Styringskomiteen har hatt 16 møter i perioden 1986-1989. Folgende prosjekter er
befart med informasjon til berørte parter som Fylkesmannens miljøavdeling,
kommuner, lokale interesseorganisasjoner, kraftselskaper mm.:

Hunsfoss/ Vigelandsfoss (Vest Agder), Rekvatn (Nordland), Aurlandsanleggene og
Leinafoss (Sogn og Fjordane), Modum (Buskerud), Dale (Bergsdalsvassdraget
Hordaland). I tillegg ble det i 1987 avholdt et stort informasjonsmøte om
mulighetene i Rjukansystemet (Telemark) i Oslo.
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6 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 1990-1991

6.1 Generelt

Videre arbeid mot avslutning vil bli konsentrert om avslutning av pågående
aktiviteter, utredninger for å besvare problemstillinger/-uklarheter som er kommet
fram i perioden 1986-1989 og arbeid med endelig oppsummering for rapport til
NVE og OED. Herunder hører etableringen av en håndbok for OU-prosjekter.

6.2 Demonstrasjonsprosjekter

Bilag 5 gir oversikt over demonstrasjonsprosjekter som er gjennomført. Under vises
framdriftsplan for de prosjektene som er under arbeid eller vil bli igangsatt i 1990.

Prosjekt Fylke 1990
1 2 3 4

1991
1 2 3

NVE budsjett
4 1000 kr

Skjerka VA
H&verstad VA
M&r TM
Mæl TM
Moflot TM
S&heim TM
Vemork TM
Tinnelva TM
Bjølvefossen HL
Bergdalsvassdr. HL
Bardu fossen TR
Storelvvassdr. RL
Modum BU
Nore BU
Innset verkene TR
3 mikrokraftverk ?
Verdisimulering
Sluttrapport
Uforutsett

Sum 1000 kr

----------- so
------------------ so

--------------------- 150
------------ 100
----------- so

----------------------- 50

----------- so
----------- 100

----------- so
----------- 150

200

1.000

I tillegg til utgifter til konsulenter vil NVE bruke ca. 25 mnedsverk p
følge opp prosjektene, lage sluttrapporter og simulere samfunnsgevinsten
ved realisering av demonstrasjonsprosjektene.
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6.3 Fleksibel drift; magasinrestriksjoner/minstevannsføringer

Energiutnyttelse av magasinvolum mellom LRV og tappetunnel vil bli presentert
med rapporter fra SINTEF og LFI tidlig på høsten 1990. Som bilag 7 viser vil
gjenstående arbeid i dette prosjektet være å vurdere juridiske problemstillinger for å
kunne realisere en del av potensialet på 3 TWh.

Mulighetene for å utnytte minstevannføring til energiproduksjon ansees som godt
nok dokumenter gjennom det arbeid som er nedlagt. Eksemplene vil bli utvidet med
et eksempel som viser muligheten for å erstatte utslipp fra fjellmagasiner ved at
lavereliggende magasiner etableres.

Arbeid med å skaffe til veie bedret kunnskap om behovet for minstevannføring
fortsetter med engasjement i Hunderfossen i samarbeid med Opplandskraft og
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland.

Framdriftsplan for perioden 1990-1991:

Prosjekt 1990 1991
1 2 3 4 1 2 3 4

NVE budsjett
1000 kr

LRV:
Magasinutredninger
(erosjon, tilsig,fisk,
samfunnsnytte)
Juridiske prbl.
Sluttrapport

Minstevann:
Skoltefoss
Hunderfoss
Hisvatn
Sluttra ort

Sum 1000 kr

so
50

so
so

200

I tillegg til utgifter til konsulenter vil NVE bruke ca. 3 månedsverk på å

følge opp prosjekter, vurdere samfunnsnytten og lage sluttrapport.
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6.4 Potensial, energi/effekt, økonomiutredninger

6.4.1 Kartlegging av OU-potensialet for kraftverk

Etter anmodning fra OED skulle prosjektet ikke legge vekt på generell kartlegging
av potensialet, men istedet fokusere på prosjekter som kunne realiseres innen 10-15
år. Prosjektet har nå holdt på i 3 år. En av målsettingene var å skape interesse for
opprusting, og interessen har vært økende i disse årene. Flere kraftselskaper har
gjennomført eller har planer om å undersøke det potensial de sitter på ved bedre
utnyttelse av de gamle kraftverkene. Det er kjent for NVE at MD ønsker en
systematisk kartlegging av opprustings/utvidelsespotensialet for å se dette i
sammenheng med det videre arbeid med Samlet Plan.

Potensialet vi arbeider med i U/O-prosjektet er hentet i det vesentligste fra SP og
NVE's ressursoversikter. Det foreligger nå signaler på at vi ikke kjenner til hele
potensialet, samtidig vil den viten OU-prosjektet har trukket fram hittil føre til at
nye muligheter ved O[U av kraftverk avdekkes. Dette gjelder for eksempel mulig-
heten for å utnytte den del av magasinvolumet i regulerte vann som ligger under
LRV i krisesituasjoner.

Det vil derfor bli satt i gang et prosjekt for systematisk å gjennomgå alle utbygde
prosjekter ved først og fremst å ta utgangspunkt i utbygd vannkraft over 1 MW.
Dette arbeidet må gjennomføres i samarbeid med kraftselskapene, og gjennom
møter vil det være aktuelt også å registrere prosjekter under 1 MW som fylkes-
elverk, interkommunale og kommunale elverk kjenner til. Slike prosjekter kan i
noen tilfelle være et alternativ til diesel eller vind/bølgekraft i områder med liten
befolkning og der tilførselslinja er lang.

Prosjektet er planlagt med to faser. Fase 1 skal innhente og systematisere all
kunnskap om eksisterende kraftverk (tilstand, O/U-planer mm.) som ligger hos kraft-
verkseierne. Denne fasen bør kunne utføres innen nåværende prosjekt med
avslutning i 1990/1991. Fase 2 avhenger av informasjonene som kommer fram i fase
1. Det er regnet med at fase 1 vil bringe fram prosjekter aktuelle både for Samlet
Plan og OU-prosjektet i en videreføring av dette.

6.4.2 Energi/effekt

Viktige magasinverk fra O[U-prosjektet vil bli simulert med en ny effektmodell for å
angi verdi på effekt i disse prosjektene

6.4.3 konomi/levetid
Økonomiprosjektet vil bli sluttført med sikte på å avklare økonomiske forhold som
hindrer realisering av et samfunnsøkonomisk potensial. Det er et mål at det skal
kunne dokumenteres hva økonomisk levetid er for ulike typer vannkraftverk slik at
denne parameteren i økonomiske beregninger er mest mulig optimal.
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6.4.4 Framdriftsplan alle aktiviteter pkt.6

Prosjekt
1

1990
2 3 4 1

1991
2 3 4

NVE budsjett
1000 kr

Ressurskartlegging:
Innsamling data
databearbeiding/
Rapport
Bearbeiding prosjekter
Levetid kraftverk
Samfunnsøk/bedriftsøk
Ener i effekt

Sum 1000 kr

- 1)

- 1)
3.000 2)

150 3)
50 3)
100 4

3.300

1): Innsamling av data gjøres av NVE i samarbeid med kraftselskaper.
Rapportskriving gjores av NVE. Ansl&tt totalt m&nedsforbruk ca. 20

2): Belopet er bare aktuelt dersom prosjektet videreføres slik at denne
gjennomgangen av mulighetene i kraftverk også kan fortsette i 1992.
Uten en videreføring av O/U-prosjektet kan bare et par eksempler
beskrives i 1991 med anslått forbruk 300.000 kr. pluss 3 månedsverk av
NVE.

3) ppfolging av kraftverkslevetids- og økonomiprosjektet vil kreve ca.2
månedsverk av NVE.

4) Verdisimulering av prosjekter med stor vinterkraftandel og/eller
effektpotensiale vil bli utført av NVE i samarbeid med konsulenter.
M&nedsverk i NVE: ca. 1
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6.5 Erfaringer fra gjennomforte O/U-Prosjekter

Framdriftsplan for dette prosjektet med oversikt over enkeltprosjekter er vist under.
Forøvrig vises det til bilag 7.

Prosjekt fylke 1990 1991
1 2 3 4 1 2 3 4

Kykkelsrud
Solbergfoss
Rakkestadelva
Bergerfoss
Skoltefossen
Toverud
Nedre Vinstra
Mesna
Tonstad
Aurland 1
Nye Dale
Nedre Nea
Melafoss
Fossmark
Vangpollen
Dragefossen
Niingen

Øtfold -------
Østfold -------
Østfold -------
Oppland
Oppland
Oppland --------
Oppland --------
Oppland ---------
Vest Agder ---------
S&F ---------
Hordaland---------
S.Trondelag ------
N.Irondelag ----------
Hordaland ---------
Nordland ------
Nordland ------
Nordland ----------

budsjett
1000 kr

30
20
30
40
20
15
30
30
25

40

Sum 1000 kr 280

Budsjettet over angir NVE's andel. I flere av prosjektene utøver kraftselskapene selv
en betydelig egeninnsats. Denne innsatsen bidrar ikke bare til å redusere bruk av
konsulenter, men den gir også et grunnlag for bedre framstilling av problemområder
og hvordan de ble løst. Det arbeides med å få beskrevet ytterligere 10 prosjekter i
tillegg til de ovenstående. Framdriften av disse er avhengig av kraftselskapenes
mulighet for egeninnsats.

Det har ikke vært vanlig i Norge å summere opp erfaringer fra gjennomførte
utbygginger. Det har derfor vist seg avaere mer arbeid for arbeidsgruppen
forbundet med dette enn først antatt. Anslått tidsforbruk for å gjennomføre
ovennevnte program er ca. 5 månedsverk.
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6.6 Aktiviteter innen Styringskomite og arbeidsgruppe

6.6.1 Arbeid for å spre kunnskap og skape interesse

Det legges opp til en ny konferanse hosten 1991 der resultatet fra prosjektet kan
legges fram. Det vil være naturlig å trekke trådene tilbake til opplysningene gitt på
Kristiansund-konferansen, men temaene bør ikke nødvendigvis være de samme. De
temaene som ble mer etterspurt på Kristiansund konferansen var miljø og økonomi.
Andre temaer som handlingsplan for vannkraftsektoren vil også være relevant for en
slik konferanse der oppsummeringer fra prosjektet skal presenteres. Det vil bli
nedsatt en arbeidsgruppe som skal være operativ fra august 1990. Utgifter i
forbindelse med planlegging av denne konferansen forutsettes lagt inn i konferanse-
budsjettet.

NVE vil avgi ca. 3 månedsverk til denne konferansen.

6.6.2 Mote/-befaringsplan for perioden 1990-1991

Det ansees naturlig at det avholdes ca. 4 møter i året. Befaring av prosjekter
kommer i tillegg og er en viktig del av arbeidet for å bringe problemstillingene fram
i lyset.

For 1990 er følgende befaringsobjekter aktuelle:

Juni: Nedre Nea i Sør Trøndelag
September: Skiensvassdraget med Rjukanverkene

Andre prosjekter som kan bli aktuelle å befare er Bardufossen i Troms.

Det er foreløpig ikke vurdert befaringsprogram for 1991, men Storelvvassdraget i
Rogaland og Bjølvefossen i Hordaland kan være aktuelle.
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DEFINISJON A V BEGREPENE OPPRUSTING OG UTVIDELSE

Opprusting og utvidelse defineres som tiltak som gi,, samfunnsøkonomisk bedre utnyttelse
av vannfall hvorav en vesentlig del er utbygd tidligere.

Med utvidelse menes:

Å overføre vann fra hittil ikke utnyttede felt, eller føre vann fra ett felt til
et annet som kan nytte det bedre.

å øke eksisterende magasiner eller etablere nye.

å nytte fallhoyden bedre, enten ved å bygge helt nye kraftverk eller ved  å
heve overvannet ogeller senke undervannet.

@ oke maskininstallasjonen for å få mer disponibel effekt under topplast
og redusere flomtapene.

Med opprusting menes:

å  redusere fal/tapene bl. a. ved å utvide tverrsnittene i vannveiene.

å  modemisere og automatisere kraftverkene for @ oke den totale virkningsgrad,
redusere driftsutgiftene og forbedre driftssikkerheten.

For utvidelse kreves som regel vassdragskonsesjon. For opprusting er det vanligvis nok
med konsesjon etter el-loven.
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ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

å være NVE's saksbehandlergruppe for opprustings-utvidelses-
prosjektet, klarlegge opprustings-/utvidelsespotensialet og få undersøkt
hvordan dette best kan realiseres.

å beregne kostnad/nytteverdi av opprustning/utvidelsesprosjekter, og gi
forslag til tidsmessig innpassing av disse.

å registrere barrierer som hindrer at lønnsomme prosjekter blir
realisert og foreslå tiltak for å eliminere disse.

å få til et samarbeid med kraftverkseierne om opprustings/-
utvidelsesprosjektene og prosjekter som kan benyttes som
demonstrasjonsprosjekter.

å få fram oversiktsplaner for demonstrasjonsprosjekter og få belyst
opprustingsproblemene.

å påskynde arbeidet med konsesjonsbehandling for klarerte anlegg, og
få til en erfaringsoverføring fra gjennomførte prosjekter.

å gi informasjon og bakgrunnsmateriale til styringskomiteen, samt bistå
denne. med befaring av utvalgte prosjekter m.v.

å gi forslag til arbeidsprogram og årlig budsjett, følge opp arbeidet og
utarbeide oversikter og årsrapporter for virksomheten.

STYRINGSKOMITEENS MANDAT

å vurdere arbeidsprogram, saksbehandling, framdrift, budsjett, regnskap
og årsrapport for opprustingsaktiviteten og avgi uttalelser/anbefalinger
om de saker som sekretariatet legger fram. (NVE informerer utad og
til OED om disse spørsmål).

å skape interesse for moderniseringsarbeidet og arbeide for å
overvinne/eliminere de barrierer som hindrer at lønnsomme prosjekter
blir realisert.

å vurdere demonstrasjonsprosjekter for opprusting/utvidelse av eldre
vannkraftverk, gi råd om realisering og oppfølging av prosjektene, samt
vurdere opplegg for informasjon om slike prosjekter overfor
elforsyningen og allmenheten.

2 vurdere komiteens mandat og sammensetning og foreslå de
endringer som synes hensiktsmessige.
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NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

ENERGIDIREKTORATET

Tilgjengelighet

Off.
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo 3 · Telefon (02) 46 98 0- Telex 79397 NVEO N

Nr.

ESK 14/90 KONTORNOTAT
Dato

31.07.90

Tittel

OPPRUSTING/UTVIDELSE AV VANNKRAFTVERK
POTENSIALE FRAM TIL ÅR 2000

Avdeling
SYSTEMAVDELINGEN

Sider

3
Opplag

10

Saksbehandler/forfatter

Rune Flatby

Sammendrag:

Kontorleder

Erling Solber

NVE har tidligere anbefalt som mål å realisere 3 TWh ved opprusting/utvidelse (O/U)
av vannkraftverk fram mot år 2000 under forutsetning at det er behov for kraften.
Bedre utnyttelse av allerede utbygde vassdrag representerer en miljøvennlig dekning av
kraftbehovet. Prosjektet opprusting/utvidelse av vannkraftverk skal bidra til å skape
interesse for O/U-arbeidet i tillegg til  å  kartlegge barrierer og foreslå løsninger for  å
realisere det samfunnsøkonomiske O/U-potensialet.

Notatet gir en oversikt OU-prosjekter som kan realiseres før år 2000. Tabellen viser
antatt idriftsettelsesår, økning i middelproduksjon i forhold til dagens system og
økonomiklasse. Prosjektene er delt opp i kategoriene; ferdig 1989, konsesjon gitt,
konsesjon søkt, forhåndsmeldt og restpotensiale.

Sendes til: ESK

ESN
ESS

" pane dokument er beregnet for internt bruk og er et ledd1 Energidirektoratets saksbehandling. Direktoratet hefter Ikke for
notatets innhold og synspunkter, og det tas forbehoid om at oppgitte data er forelopige. Innholdet m& Ike gjengisuten skriftlig
tillatelse fra Energldirektoratet.

BI 1065.
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OPPRUSTING/UTVIDELSER
OVERSIKT OVER PROSJEKTER SOM KAN REALISERS FR AR 2000

VASSDR. PROSJEKT FYLKE DRIFTS DAGENS ØKNING I ØKONOMI
NR AR PRODUKSJON PRODUKSJON KLASSE

FERDIG 1989
575 BREI SKALLEN OL 1989 5 4

13201 ANA-SIRA VA 1989 541 35 4
23701 KALDESTAD OVF HL 1989 19 6 3
25405 ROGNSFOSSEN HL 1989 25 4
34601 BRULANDSFOSS UTV SF 1989 8 53 2
51431 ULVILLA NT 1989 5 1

Subtotal 129

KONSESJON GITT
521 ØVRE MOKSA OL 1992 49 3

11 51 3 HOVATN AA 1994 71 27 1
25201 FOSSMARK HL 1994 44 20 2
25902 MØLLEFOSS/BOTNAVATN HL 1991 41 9 1
25301 NYE DALE HL 1991 480 90 3
29201 LEINAFOSS UTV SF 1990 8 24 3
39502 BJØRDAL UTV MR 1994 23 8 5
50427 MERAKER NT 1996 } 425 2
50428 TEVLA NT 1996 140 56 2
90001 MARYFJORD FM 1994 21 4 3

Subtotal z11

KONSESJON SØKT
451 OSA OVF FLISA HM 1990 314 1 3 1
481 SØLNA HM 1994 1 2 5

4314 FALLSELVA OL 1999 24 3
STOREFOSS OL 1992 7 4

7308 SKOLLENBORG BR 1993 367 8 2
4308 ASKERUDFOSS 1 BR 1991 33 10 2
7856 OTERHOLTFOSS TM 1994 9 1

10518 SKAFS I TM 1999 103 19 4
15704 DALAVATN RL 1999 70 3
1 61 01 HJELMELAND RL 1999 18 3
15703 JØSSANG RL 1999 150 3
19307 MIDTBOTNVATN REG HL 1994 4 4
71301 KOBBELV OVF NL 1991 652 2 2
83407 BOULLANJAKKA OVF TR 1994 25 4
83408 CARRUJAVRIT TR 1994 9 3
76801 LYSBOTN TR 1993 21 5 2

Subtotal 385

FORHNDSMELDT
1 21 21 TRYLAND VA 1994 22 8 4

16623 TVERR4 RL 1999 41 3
16651 NOVLE HL 1999 1 5 2
49312 LANGVELLA OVF ST 1999 21 4
49316 SKAUMA OVF ST 2000 4 5
69806 SJONST4 OVF TVERRELV NL 1990 258 1 1 1

Subtotal 99
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OPPRUSTING/UTVIDELSER
OVERSIKT OVER PROSJEKTER SOM KAN REALISERS FØR ÅR 2000

VASSDR. PROSJEKT FYLKE DRIFTS DAGENS ØKNING I ØKONOMI
NR AR PRODUKSJON PRODUKSJON KLASSE

REST
302 ANKER ØF 1994 6 10 2
411 LEKUM ØF 1994 6 3
451 OSA OVF ERA HM 1994 314 4 1
428 AFLOEN HM 1999 13 2

7318 MYKSTUFOSS BR 1999 287 60 4
7889 HAUKELI TM 1999 32 6 4
7802 KLOSTERFOSSEN TM 1999 76 19 4
7808 SKOTFOSS TM 1999 169 20 4
9602 VAFOSS TM 1995 1 5 18 4
7871 TOKKE TM 1991 2142 100 2
11505 IVELAND AA 1999 328 125 2
11504 NOMELAND AA 1994 129 60 2

* 11931 SKJERKA VA 1999 450 343 3
17007 FØRSTAVATN RL 1997 8 3
17022 HELGE DALEN RL 1999 48 3
17012 SLETTEDALEN RL 1997 1008 24 5
17005 SVARTEVATN RL 1999 74 2
17004 SVARTKULP RL 1997 53 4
17031 SNNA RL 2000 327 4
25001 TRENGEREID HL 1995 7 1 2 1
36901 EIDSFOSS SF 1994 41 10 1
30902 SAGE SF 1999 16 43 3
34602 STAKALDEFOSS SF 1997 62 19 3
40402 FRAMSETRA MR 1999 14 3
49925 VESSINGFOSS ST 1994 93 6 4
52201 FOLLAFOSS NT 2000 126 23 6

* 57931 TUNNSJØDAL NT 1999 768 96 1
72502 FJERDEVATN NL 1999 17 3
65401 JERNVERKET NL 1999 31 1
70803 RØYRVATN NL 1999 21 5
70802 STRAUMVATN NL 1999 19 2
77401 HILLESHAMN TR 1998 12 4
77601 STORFOSSEN TR 1999 30 3
86001 BREIVIKBOTN FM 1994 6 4

Subtotal 1676

Total 3001
--

Skjerka og Tunnsjødal er ikke klarlagt i forhold til Samlet Plan. De
øvrige prosjektene er enten i kategori 1, tatt ut av Samlet Plan eller
trenger kun elektrisk konsesjon.

Opprusting av kraftverk i Drammensvassdraget og Skiensvassdraget er ikke
tatt med i oversikten da det er usikkert når prosjektene kan realiseres.
Dersom disse realiseres før 2000 vil det bety et bidrag p 500-800 GWh.
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REALISERING AV OU-PROSJEKTER;
BARRIERER/VIRKEMIDLER

Ombygging av eldre vannkraftverk vil møte en rekke barrierer. Bedriftsøkonomisk
trenger det ikke være god okonomi & foreta ombyggingen fordi betingelsene på
låne-og kraftmarkedet kan være slik at opprustingen ikke gir kraftverkseieren den
nødvendige inntjening. Gode prosjekter ligger dessuten ofte i områder med
kraftoverskudd. Kraftverkseieren kan således være godt dekket med energi, og
dermed ha liten interesse av opprustingen på angjeldende tidspunkt. Eierforholdene
i et vassdrag kan også være til hinder for en samfunnsøkonomisk disponering av
vannfallsressursene. Miljøkonflikter kan dessuten gjøre seg gjeldende og hindre
aktuelle utvidelsesprosjekter.

Tabellen under gir oversikt over de viktigste barrierene for de prosjekter som er
valgt ut for realisering innen år 2000.

VIRKEMIDLER

Finans1elle

''tbyggingsiostnadene dekkes
ie av den kraftpris sel-
skapet kan ta, særlig de
forste arene etter utbyg
gingen. En avgjorende hin-
dring for selskaper som
ikke har eldre, nedskrevne
verk som kostnadene kan
fordeles på.

2. Kraft overskudd

Ikke vilje til utbygging
pga. nok kraft i eget for-
syningsområde (kan i noen
tilfelle skyldes uttak av
onsesjonskraft).

3. Pris p gass

'Csikkerheten nht. pris pa
energi fra gassfyrte varme-
kraftverk har medført at
flere utbyggere drøyer med
avgjorelse om obygging av
eldre anlegg. Dette skjer
selv om enkelte av anleggene
teknisk sett er i svært
dårlig tilstand.

4. Konsesjonsbehandling

Det er reell mulighet for at
/u av eldre kraftverk i noen
tilfeller vil medføre kostbar
konsesjonsbehandling og
skjerpede krav som gjør opp-
rustingen ulønnsom.

5. Verdi pa effekt og vinter/
sommerkraft. Usikkerhet
mht. effektverdi og verdi
ved å foredle sommerkraft
til vinterkraft vil resul-
tere i utsettelseav pro-
sjekter i påvente av be-
regningskriterier som kan
gi økonomisk riktige om-
bygginger.

Finansierngshjelp, bedre lane-
betingelser.

Oppkjopsavtaler, utbyggings-
avtaler. Sentral tilrettelegging
av økonomiske rammebetingelser
for utveksling av kraft mellom
over- og underskuddsfylker ved
slike avtaler, f.eks. ved at
Staten garanterer kraftkjøp
over lengre tidsrom.

Avklaring mht. gass og pris.
Generell prioritering mellom
vannkraft/gasskraft.

Prinsipiell vurdering av hva
som kan sies å være rimelige
krav sett i forhold til at
alternativet er oppretthold-
else av dagens tilstand.

Forsering av arbeidet med pris-
marked.
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NVE
NORGES VASSDRAGS-
0G ENERGIVERK
Va s s dr a g s d i r ek t o r a t e t

DOKUMENTTYPE: VU-NOTATnr 31/90

T i t t e 1 :
O/U-PROSJEKTET

T i 1 gj. h e t :
Offentlig

S t ikk o rd /e m n e or d :
Demonstrasjonsprosjekter

Da t o :
14.06.1990

An S V a r l i g :

Kielland
A dm . e nh e t :
vu

S ak s b eh a n d l er;

Jensen
Adm.  enhet:

vu

S i g n . :

sis«..I
/· ht'a

D k um e n t e t s e n d e s t i 1 :

Kopi til:

DEMONSTRASJONSPROSJEKTER PR. 01.01.90

1. 1. Generelt

Demonstrasjonsprosjektene bearbeides på forprosjekt-nivå. Siktemå-
let er å få angitt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og analysere pro-
blemer og barrierer som er knyttet til de ulike prosjektene. Pro-
sjektene er valgt ut med det for øye at de skal være representati-
ve for opprustings/utvidelses prosjekter i Norge som kan tenkes
realisert i dette århundret.

Bearbeidelsen utføres av kraftverkseiere, konsulenter og arbeids-
gruppen i o/u-prosjektet. Der følges en mal spesielt utarbeidet
for formålet og med et kostnadsgrunnlag som også brukes i Samlet
Plan. Kostnadsgrunnlaget er utarbeidet av firmaene Grøner, Ber-
dal/Strømme 0g Nybro Bjerck i samarbeid med NVE. Kostnadsgrunn-
laget er pr. 01.01.86. Et nytt grunnlag er under utarbeidelse med
niv& pr. 01.01.90. Appendix. 1 viser mal for bearbeiding av o/u-
prosjekter.

n-hol-prosjekter
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2 OVERSIKT OVER DEMONSTRASJONSPROSJEKTENE

Prosjekt Prod. i dag.
GWh MW

Hunsfoss 1)
Vigelandsfoss2)
Rekvatn 3)
Rjukan 4)
Aura 5)
Riksheim
NORE I,II
Røssåga N,Ø
Skjerka
Lindland Ø,N
Gausvik  I,II,III6)
Nesåa/Tunnsjødal
Begna
Rensfoss
Leinafoss
Rognsfossen
Gravfoss 7)
Geithusfoss7)
Embretsfoss7)

Bardufossen

100
175
78,4

4727
1604

18
1373
2325
450

13,8
18

1358
40,9

115,6
7,5

nedlagt
146,4
84,7

212,6

Storelvavassdraget(8)
Sauda I 212,9

11 II 138,2
" III 209,4
" IV 447,0

15,2
26
20,6

820
290

3,3
256
410
75

2,4
4,8

264
5,6
16,7
1,1

18,6
12,0
27,5

Mulig økt prod.
GWh MW

71
17,5

20 (75)
750
123(457)

3,2
200

?
343

20
7

116
40

26
25

239

115

22
13
15 (20)
840
420(500),9
200

?
92
43
1,2

52
14

ø. klasse

6,8
6,2

66

46

4
6
3 ( 3)
5(3)
5 (2)
5
5
?
2
2
6
3
4

4
4
2

3

27,5
20,0
48,0
64,0

34

800 355 2

210 10 2 1

1) Inkluderer 3 slipeturbiner i Hunsfossen fabrikker.

2) Rimligere maskinelt utstyr kan gjøre Vigeland mer lønnsom.

3) Overføring av Vasja i parantes.

4) Inkluderer kraftverkene Eidet, Klosterfossen, Skotfoss,
Tinnfoss, Svelgfoss, Gronvollfoss, Årlifoss, Mæl, Moflåt,
S&heim, Vemork, Frøystul, M&r. -klasse i parantes angir verdi
dersom verdi av vinterkraft og effekt følger oppsett for denne
type kraftverk i o/u-prosjektet.

5) Tall i parantes angir gevinst ved overføring av Jora til
Aursjøen for utnyttelse i Aura.

6) Gausvikkraftverkene moderniseres hver for seg for å sikre
stabil drift i fremtiden.

7) Videreutvikling av Modumprosjektet som er plassert i kategori I
i SP.

8) Ved & trekke inn avløp fra Dalset/Vaula, Lingvang, Tengesdal,
Hamrabø, Sandavatn, Abo og Etne øker produksjonen med ca 600
GWh i -klasse 1.

9) Foreløpig tall med gevinst fra
falltapsreduksjon/virkningsgradsforberedelse.

n-hol-prosjekter



3

3. KORT BESKRIVELSE AV DEMONSTRASJONSPROSJEKTENE

3.1. Hunsfoss Vi elandsfoss i Otra Vest-A der

Det er utredet flere alternativer for prosjektet. Fellesløsning er
forlatt p.g.a. ulik alder på de to kraftverkene. Separat ombygging
av Hunsfoss vil begrenses av kraftleveranser til lav pris til
Hunsfoss fabrikker. En utvidelse av slukeevnen ved & installere en
ny turbin i eksisterende stasjon synes p.g.a. leveringsforpliktel-
ser å være den riktige bedriftsøkonomiske løsning for eieren Vest-
Agder Energiverk. Økt energiproduksjon og effekt er henholdsvik 35
GWh og 9,4 MW. Samfunnsøkonomisk synes riktig økning å være 71 GWh
0g 22 MW.

Vigelandsfoss kraftverk er større og yngre enn Hunsfoss. En utvi-
delse her vil sterkt avhenge av pris på maskin og elektroutstyr.
Dersom utvidelsen tilpasses slukevnen til ovenforliggende kraft-
verk som Steinsfoss, vil energigevinsten være 24 GWh og effekt-
gevinsten 13 MW.

Prosjektet er presentert i rapport fra Multiconsult 13.05.89 og
regnes som avsluttet i dette o/u-prosjektet.

3.2. Rekvatn & Hamar Nordland

Prosjektet er vurdert i flere alternativer, blant annet med til-
førsel av vann fra Vasjaelva som er med i verneplan IV. Ved åta
hensyn til Nord-Saltens energibehov, tilstanden til kraftverket og
framtidige driftskostnader har en kommet til at det er lønnsomt
med utvidet vedlikehold fram til 2000 da et nytt ombygd kraftverk
bør være ferdig. Det nye kraftverket utnytter samme nedbørfelt og
magasin som det eksisterende, men vannveien blir i sin helhet i
fjell for å redusere falltap og øke brutto fallhøyde. Den nye
kraftstasjonen vil ligge i fjell og kunne utnytte magasinvannet på
vinteren. Økt energigevinst og effektgevinst er henholdsvis 20 GWh
og 15 MW for alternativet uten overføring av Vasja.

Dersom Vasja kan overføres uregulert blir energigevinsten 75 GWh
og effektgevinsten 20 MW.

Prosjektet er vurdert m.h.t. teknisk tilstand. Rapport nr. 1, 2 og
3 fra Ødegård og Grøner beskriver vurderte alternativ med
konklusjoner.

3.3. Auraverkene M re o Romsdal

Planleggingen for ombyggingen av Auraverkene er utført i samarbeid
med Statkraft og med konsulentfirmaet Berdal Strømme. Ombyggingen
er vurdert med to hovedalternativer og det forutsettes ikke regu-
leringsendringer i Aursjøen.

Alternativene:

* Utvidelse og modernisering av Aura kraftverk med eller uten
framtidig drift av Osbu kraftverk. Gevinst 123 GWh, 420 MW.

* Utvidelse og modernisering av Aura kraftverk med eller uten
framtidig drift av Osbu kraftverk og med overføring av
flomvann fra Jara som har avløp til Lågen. Gevinst 457 GWh,
500 MW.

n-hol-prosjekter
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Ombyggingen er svært lønnsom ved overføring av Jora. Uten overfø-
ringen er ombyggingen avhengig av verdi på effekt, vinterkraft og
en verdivurdering av det eldre maskineriet i eksisterende Aura
kraftverk. En vurdering av driftsproblematikk i dagens Aura må
trekkes inn ved vurdering av lønnsomheten for et ombygget kraft-
verk. En utvidelse av Aura medforer ikke behov for kning av lin-
jenettsutvidelse mot Østlandet.

3.4. R'ukan - Telemark

NVE-V fikk i 1987 utarbeidet planer for opprustning av kraftverke-
ne i Rjukanomr&det. Planene omfattet Norsk Hydro's kraftverk i
Måna, Mår kraftverk, samt kraftverkene i Tinnelva mellom Tinnsjøen
og Heddalsvatnet. Planene gikk i korthet ut på følgende: Kraftver-
kene i M&na, og M&r kr.v skulle erstattes av en ny kraftstasjon
som utnyttet hele fallet mellom Msvatn/M&r og Tinnsjøen. Kraft-
verkene i Tinnelva skulle erstattes av et nytt kraftverk som ut-
nyttet hele fallet mellom Tinnsjøen og Heddalsvatnet. Det ble
regnet med en installasjonsøkning på ca. 800 MW ved disse planene,
noe som ville gi en midlere årlig energigevinst på ca. 700 GWh med
en betydelig omfordeling fra sommer- til vinterkraft.

Med dagens effekt- og kraftsituasjon var de aktuelle utbyggere
Norsk Hydro og Statkraft ikke interessert i å gå videre med disse
planene. Isteden laget Norsk Hydro en utredning der man så på
lønnsomheten i separate opprustingstiltak for de enkelte kraftsta-
sjoner. Statkraft laget en utredning for nytt M&r kr.v. i paral-
lell med eksterende kraftverk. P.g.a det store potensialet som
ligger i opprusting/utvidelse av kraftverkene i Rjukanomr&det
ønsket også NVE & se på nye alternativer i forhold til rapporten
fra -87. Med grunnlag i Hydro's og Statkrafts utredninger samt nye
utredninger for kraftverkene i Tinnelva er det nå igang arbeid med
en rapport der hele vassdraget fra Møsvatn/Mår til Heddalsvatnet
vurderes under ett og hvor hovedvekten av vurderingene ligger på
separat opprusting av de enkelte eksisterende kraftverk. Rapporten
skal være ferdig i løpet av sommeren 1990.

3.5. Riksheim M re o Romsdal

Utbyggingen av Riksheimelva startet i 1915. Rapport fra Grøner
17.12.87 Og NVE foredrag om Riksheim som ble presentert på "The
third International Conference on Small Hydro, Cancun, Mexico",
April 1988, beskriver historisk utvikling og mulighetene for utvi-
delse i dag. I tillegg til en omlegging av Riksheim kraftstasjon
som ker ytelsen fra 18GWh/3,3MW til 21,2 GWh/4,2MW kan fallet
fra hovedmagasinet til inntaket fra Riksheim i Framsætra utnyttes
i et kraftverk, som kan yte 15,5 GWh/4,2 MW - • klasse 5.

Prosjektene er stilt i bero i påvente av avklaring om samenslåing
av Sykklyven Elverk og Tussa kraft.

3.6. Nore I o II kraftverker i Numedalsl& en Buskerud

En ombygging av Norekraftverkene kan gi 200 - 250 GWh i årlig
energigevinst ved at flomtap innvinnes, falltap i tillopssystem
reduseres og virkningsgrader på maskin og elektroutstyr bedres.

n-holprosjekter
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En parallellutbygging med inntak i Tunhovdfjorden og utløp i Nore-
fjorden vil gi en effektgevinst på 200 - 300 MW avhengig av mulig-
heten for dempning i Norefjorden. En ombygging av Noreverkene vil
først og fremst være interessant dersom energigevinsten er lønnsom
da effektkjøring sterkt vil begrenses av de interessene som er
knyttet til hovedvassdraget. Ombyggingen er grovt anslått til å
koste 1250 mill. kr. Med en kostnad på mer enn 5 kr/kWh vil verdi
av de eldre anleggene måtte trekkes inn dersom prosjektet skal
være lønnsomt. Statkraft har lagd et notat som kort beskriver pro-
sjektet.

En gjennomgang av muligheten for falltapsreduksjon og virknings-
gradsforbedring bør gjennomføres da dette sannsynligvis vil
avdekke lønnsomme prosjekter.

3.7. R ss% a Nordland

Røssågaverkene er gamle med lang brukstid. De vurderinger som
hittil er gjort viser at bare verdi på effekt kan forsvare en ut-
videlse av anlegget ved at de 2 gamle stasjonene avlastes ved
bygging av et nytt kraftverk som nytter fallet fra Røssåga til un-
dervann Nedre Røssåga. Foreløpige vurderinger gir effekt og ener-
gigevinst på 150 MW/200 GWh med en kostnad som ligger på grensen
av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Et annet alternativ for å bedre driftstiden i Røssåga er en fel-
lesutnyttelse av Vefsna mot magasinet i Røssvatn. Alternativet er
under utredning som et samarbeidsprossjekt mellom Samlet Plan,
verneplan IV og o/u-prosjektet. Begge alternativene vil gi fort-
satt drift av Røssågaverkene hvor virkningsgradsforbedring bør
gjennomføres etter behov.

3.8. Sk'erka i Mandalsvassdra et Vest-A der

Utarbeidelse av planer for ombygging av Skjerka kraftstasjon
baseres på et alternativ som er plassert i kategori I i Samlet
Plan. Utgangspunktet er at ombygging kan gi en effektgevinst på
100 - 300 MW og energigevinst på ca. 300 GWh. Prosjektet gjennom-
føres som et samarbeidsprosjekt med VAE og med Grøner som konsu-
lent. Alle eksisterende reguleringer gjennomgåes for teknisk/
konomisk & vurdere økt magasinering. Fall mellom magasiner og i
overføringstunneler vil bli teknisk/økonomisk vurdert for ut-
nyttelse. Ombyggingens konsekvens for nedenforliggende kraftverk
vil bli beskrevet. Eventuell nødvendig ombygging av nedenforlig-
gende kraftverk vil bli tatt med i prosjektet. Skjerka kraftsta-
sjon har utløp i et magasin og effektkjøring av det nye kraftver-
ket behøver derfor ikke bety noe negativt for vannføringen i ho-
vedelva. Økt vintervannføring i Mandalselva. Erkjennelsen av dette
har fått VAE til & starte arbeidet med datagrunnlag for å vurdere
hele vassdraget i forbindelse med en eventuell stor ombygging av
Skjerka kraftverk.

Prosjektet vil bli oversendt Samlet Plan for vurdering for fort-
satt kategori 1-plassering. Dersom dette skjer vil arbeid med kon-
sesjonssøknad bli satt i gang.

n-holprosjekter



6

3.9. Lindland vre Nedre Sohndalsvassdra et - Ro aland

Kraftverkene Øvre og Nedre Lindland er svært nedslitt, og må
reabiliteres i nær framtid p.g.a. sikkerhet. Rapporten som er
utarbeidet av Lyse Kraft i 1989, beskriver en utvidelse av
kraftverkene som berører nabovassdrag. Dagens produksjon i Øvre og
Nedre Lindland er 9,26 GWh/1,6MW og 4,6GWh/0,8MW. Denne kan økes
til 134 GWh/45 MW.

Dalane Elverk som i dag har fallrettighetene vurderer en opprust-
ning av de gamle kraftverkene som et mindre alternativ til en stor
utvidelse. Dalene Elverk og Lyse Kraft er inne i forhandlinger om
sammenslåing.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Samlet Plan, Verneplan
IV og o/u-prosjektet og en beslutning bør derfor ikke tas før
avgjørelsen om Samlet Plan og Verneplan IV er tatt av
Storinget i 1992.

3.10. Nedrefoss Mellomfoss o vrefoss i Gausvikvassdra et Troms

De tre kraftverkene i Gausvikvassdraget hvorav Nedrefoss er den
største med ytelse på ca 3,5 MW er vurdert med tanke på
sammenslåing for å utnytte fallet fra magasinet Storevatn til
sjøen. Uten mulighet til å sette verdi på effekt ble alternativet
klart ulønnsomt. Sor-Troms E. forsyning vil derfor modernisere
dagens dammer, rørgater, kraftstasjon m.m. fortlopende etter en
vurdering av tilstanden.

Gausvikvassdraget er varig vernet mot kraftutbygging og det var
valgt ut som demonstrasjonsprosjekt med tanke på denne
problemstillingen. Prosjektet ble lagt på is da en foreløpig
vurdering fra Berdal/Stromme viste at økonomien i en omfattende
utvidelse var tvilsom.

3.11. Nes&a Tunns' dal i Nord-Tr n dela

Prosjektet er utarbeidet av Nord-Trøndelag energiverk (NTE) med
ferdig rapport jan. 1990. Prosjektet har 2 byggetrinn. Trinn I
innebærer overføring av Nesåa til Tunnsjøen slik at kraftverkene
Tunnsjøfoss, Tunnsjødal, Åsmulfoss og Aunfoss f&r økt produksjon.
Trinn II innebærer en kapasitetsutvidelse i Tunnsjødal med ny
tunnel og nytt aggregat.

Byggetrinn I vil gi en produksjonsgevinst på 106 GWh i de fire
kraftverkene som får økt vannføring og effektivitetsgevinst på 7
MW i Tunnsjødal kraftverk. Byggetrinn II øker gevinsten i Tunnsjo-
dal kraftverk med 10 GWh/45 MW og foredler sommerkraft til vinter-
kraft. Byggetrinn I vurderes i SP, mens byggetrinn II er antatt &
bare kreve elektrisk konsesjon.

n-hol-prosjekter
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3.12. Hensfoss o Bena kraftverk Buskerud

Berdal/Strømme har vært konsulent for prosjektet og resultatene er
presentert i rapport av desember 1989. Begge kraftverkene er ca 40
år gamle, og rapporten beskriver en ombygging i 3 alternativer.
Det er sett på en fellesløsning med utvidelse av energiproduksjo-
nen slik at dagens kraftverk legges ned, en løsning der begge
kraftverk opprustes og en mellomting mellom disse to alternativene
der det etableres en ny kraftstasjon som utnytter hele fallet, men
hvor de to gamle kraftverkene går som flomverk. Bare opprustning
av bestående kraftverk er mer kostbart enn de to andre alternati-
vene. Alt. med nedlegging av de gamle kraftverken er økonomisk
helt avhengig av restverdien, mens alternativet der en ny kraft-
stasjon bygges og de gamle beholdes synes & gi mest fleksibilitet.
Produksjonen er beregnet & oke med 40 GWh fra 156,5 GWh og ytelsen
øke med 14 MW fra 22,3 MW. Den innvunne energimengden er i hoved-
sak flomkraft som er uinteressant for Follum Fabrikker som eier
kraftverkene. En videreføring av prosjektet kan være å gjennomgå
anleggene grundig med tanke på falltapsreduksjon i vannveg og
virkningsgradsforbedring av maskin og elektroutstyr.

3.13. Leinafoss So n 0 F'ordane

Leinafoss kraftstasjon er en liten stasjon på 1,1 MW nederst i
Flomsvassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging (verneplan
III). Prosjektet beskriver en saksbehandling som resulterte i at
kraftverket kan ombygges med betydelig utvidelse av stasjonens
slukevne. Mulig utvidelse gir en produksjonsøkning på ca 25 GWh
med økning i ytelse på ca 7 MW. Planen er beskrevet i rapport fra
konsulentfirmaet Normann sept. 1988. Aurland kommunal elverk som
eier stasjonene har ikke behov for kraften p.g.a. konsesjonskraft
fra Aurlandsverkene. Oslo lysverker som har bygd ut fallene i
Aurland vil ikke foredle uregulert kraft fra et ombygget Leina-
foss slik at utbyggingen kan forsvares økonomisk. Prosjektet er
derfor under omarbeidelse for & optimalisere energiproduksjonen ut
fra de økonomiske betingelser som gis av salgsmulighetene for
kraften

3.14. Ro nsfossen Hordaland

Rognsfossen har vært benyttet for kraftverksformål fra 1918. I
1978 ble kraftverket nedlagt, men gjenoppbygget i 1986. Rogns-
fossen ligger i Strandaelva som er varig vernet. Utbyggingen med
saksgang er beskrevet av konsulentfirmaet Normann sept. 1988.
Kraftverket yter i dag 6,2 MW med en midlere årlig produksjon 25
GWh. I forhold til tidligere kraftverk er dette en økning på 5,7
MW og 21 GWh.

3.15. Modum Drammensvassdra et Buskerud

Modumprosjektet ble utarbeidet for SP og omfatter en utvidelse av
kraftverkene Kaggefoss, Geithusfoss, Gravfoss, Embretsfoss,
Dovikfoss, Haugfoss og Kongfoss.

Kaggefoss og Gravfoss eies av Drammen El-verk, Geithusfoss, Dovik-
foss og aggregat IV i Embretsfoss eies av Buskerud Energiverk, ag-
gregat I, II og III i Embretsfoss eies av Embretfoss Fabrikker
A/S, Haugfoss eies av Modum El-verk og Kongsfoss av Kongsfoss Fa-
brikker A/S.

n-hol-prosjekter
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Modumprosjektet ville øke den totale energiproduksjonen med ca 400
GWh i -klasse 3. SP plasserte prosjektet i kategori I.

En stor del av produksjonsokningen (280 GWh) vil være sommerkraft
som det på kort sikt ikke var behov for i Buskerud. Det ble gjort
en avtale med statkraft slik at denne kraften via samkjoringsnet-
tet kunne samkjøres med magasinverk andre steder i landet. Under
arbeidets gang har Haugfoss og Kongsfoss falt bort p.g.a. kon-
flikter i Simoavassdraget. Kraftverkene er ombygd separat.

De ulike eierne i Drammensvassdraget har ikke kunnet enes om
Modumprosjektet slik at dette ble nedjustert til å gjelde en
fellesutbygging av fallene i Geithusfoss og Gravfoss i Bergsjø
kraftverk og en utvidelse av Embretsfoss.

Utvidelsen av Gravfoss/Geithusfoss ved bygging av Bergsjø vil gi
en produkdjonsøkning på 239 GWh, -klasse 2 og utvidelsen av
Embretsfoss vil gi 115 GWh, -klasse 3.

Utvidelsen av Embretsfoss med heving av overvann må etter vedtak
vurderes på nytt i SP. P.g.a. nåværende kraftsituasjon er
ovennevnte planer foreløpig utsatt.

For prosjektet er det lagd følgende rapport av Berdal Strømme:

- Modumprosjektene; revurdering av utbyggingsmuligheten. Februar
1986.

- Grunnlag for vurdering av teknisk/økonomisk forhold, mai 1986.

- Øking av tappekapasitet fra Tyrifjorden, mars 1987.

Nybro-Bjerck og Berdal Strømme har vurdert maskin og
elektroteknisk utstyr i eksisterende kraftstasjoner i rapport av
juni 1986.

Prosjektet er aktuelt for videreføring i o/u-prosjektet.

3.16 Storelvvasdra et i Sauda Ro aland

En ombygging av kraftverkene Sauda I, II, III, IV som produserer
1062 GWh tilsammen er plasert i kategori I i SP med en energige-
vinst på ca 500 GWh. Demonstrasjonsprosjektet bygger på informa-
sjoner i SP, men inneholder en mer samlet løsning for ombygging av
de gamle kraftverkene. Foruten områder som er med i det alternativ
som er plasert i kategori I er felter fra vassdragene, Hamrab,
Lingvang, Tengesdal, Etne og vassdrag som drenerer til Åkrafjorden
med. Prosjektet er bygget opp med byggetrinn, og det mest omfat-
tende kan gi en produksjonsøkning på ca 1400 GWh i -klasse 1.

Alle nye alternativer vil bli vurdert i rulleringen av SP (1992)
og de største alternativer vil også være avhengig av vedtak i for-
bindelse med verneplan IV.

Rapporten som utarbeides av Statkraft/Oslo lysverker og Elkem vil
foreligge v&ren 1990.
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3.17. Bardufossen i M&lelvvassdra et Troms

Bardufossen vurderes for opprustning/utvidelse ved at slukeevnen
søkes økt med kombinasjonen av bygging av ny kraftstasjon, fall-
tapsreduksjon i vannveg og virkningsgradsforbedrelse. Foreløpige
vurderinger tyder på at falltapsreduksjon i vannveg og virknings-
grads/kapasitetsutvidelse ved mindre maskin/elektroendringer er
mest interesant. Prosjektet fortsetter i 1990 blant annet med
kartlegging av situasjonen i tillops- og avløpstunnel.

n-hol-prosjekter



3. UIBYGINGSPLANER I (NR. NAVN) VASSDRAGET(ENE )

3.1_ Dagens situasjon i vassdraget( ene)

3.1.1 Generelt

'soliggenhet, nedborfelt, midlere vannforing, atkastmuligheter.

3.1.2 Eksisterende inngrep

Kraftverk:

Nan pa kraftverk med merknader m: Eierforhold, generell tilstand,
driftsforhold, palagte minstevannforinger, andre restriksjoner m.m.

Andre inngrep av betydning:

Regulering og/eller uttak til vannforsying, flotningsdamer, lensean-
legg, forbygninger, elvekorreksjoner, overforing av vann ut/inn av
vassdraget, fisketrapper, settefiskanlegg m.m.

Bilag 3.1.1 Data (oversiktstabell)
Bilag 3.1.2 Situasjonskart
Bilag 3.1.3 VU-skj ea
Bilag 3.1.4 Verdiberegning av eksisterende anlegg
Bilag 3.1.5 Teknisk tilstandsrapport (am denne eksisterer)

3.2 Hoveddata for ut lanene

Alt. A Alt. B Alt. N

Sum installasjon, total W
Sum installasjon.sokning rvW
Sum produksjon, total GWh
Sum produksjonskning GWh
Sum utbyggingskostnad mill kr
Okonmiklasse )

*) Evt. foredl.ing av scmnerkraft til vinterkraft er medregnet.

3.3.A Utbyggingsplan alt. A

Bilag 3.1.A Oversiktstabell (etter utbygg.ing)
Bilag 3.2.A Kostnader
Bilag 3.3.A Nedborfelt. Avlp. Magasin
Bilag 3.4.A VU-skj ema
Bilag 3.5.A Lengdesnitt vannveier
Bilag 3.6.A Oversiktkart

3.3.1.A Beskrivelse av alternativet

Beliggenhet, inntak/utlop, fallhayder.

Mal SP



3. 3 .2. A :-;agasin

agasin-
navn

For regulering
Areal NV
km'
(Bare for nye
magasiner)

Etter regulering
Areal HRV LRV
km kote kote
(HRV)

Volum mi11 m'
Dann. Senkn. Sum

Mag. I
Mag. II
osv.
Mag. 1
Mag. 2

Sum kr.v. I
Sum kr.v. II
osv.
Sum kr.v. 1
Sum kr.v. 2
osv.

eksisterende eller
eksisterendemed endring

Nye magasiner

(Opprinnelige eller anbygde kraftverk)

(Nye kraftverk)

Merknader

3.3.2.1.A Eksisterende/endrede magasiner

Kort beskrivelse

3.3.2.2.A (Nye magasiner) Magasin1

Kort beskrivelse av magasinet inneholdende bl. a:Dam, type, hayde,
lengde, plasserin:J, grunnforh::>ld, damvolt.nn, stunnel, erosjons-
forhold.

3.3.2.3.A Magasin 2, osv.

3.3.3.A Vannveier

Overforings-, till0ops- g  avle>pssysten,lengder, tverrsnitt

3.3.4.A Kraftstasjoner

Plassering i fjell/dagen, atkmst, installasjon, slukeevne, turbin-
type, antall aggregat, kabelutforing, spenning, variasjon undervann,
dykking.

3.3.5.A Veger

Strekninger, lengde, bredde, varig/midlertidig.Evt.alternativ til
veg (med kostnadsendring).
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3.3.6.A Linjebygging

3.3.6.1.A Anleggslinjer

Strekning, lengde, gatebredde, penning, varig/midlertidig. Evt.
alternative traseer OJ alternativer til linje (aggregat) (med kost-
nadsendring) .

3.3.6.2.A Permanente linjer

Strekning, lengde, gatebredde, spenning. Avstand til eksisterende nett
OJ kapasitetsvurdering av dette. Evt. alternative traseer.

3.3.6.3.A Samband

Strekning, lengde, altemnativ losning.

3.3.7.A Plassering av masser

Sted, utkjørt masse (utvidelseskoeffisient 1,6 OJ 2 ved hhv. spreng-
ning og boring), evt. altemnativ anvendelse/plassering.

3.3.8.A Massetak, lasmasser og steinbrudd

Sted, volumuttak, evt. alternativt uttak/losning.

3.3.9.A Forhold  til eksisterende anlegg

Nedleggelse/redusert drift/abygging

3.3.B Utbyggingsplaner Alt. B, se alt. A, s. 1

3.4 l iske end' er i vassdr et

3.4.1.A Manvrering av magasiner

Bilag 3.7.A Eventuelle magasinfyllingskurver. Verbal beskrivelse av
magasinutviklingen gjennam aret før og etter en utbygging, eller før
og etter en kning av stasjcoens slukeevne. Tas spesielt med der det
ikke er endringer av HRV eller LRV.Eventuelle styrekurver, korttids-
regulering, isoppsprekkirg pga. topografi/manvrering, forventet ero-
sjon, forsumpet areal.

3.4.2.A Vannforing

Bilag 3.8.A Profil av vassdraget (med angivelse av restvannføring i
prosent av midlere vannføring før utbygging. Bilag 3.9 Hydrogram (am
mulig) . ( Avtales for hvert tilfelle hvilke persntiler som skal nyt-
tes).

Verbal beskrivelse for de forskjellige sesongendringer for hver inte-
ressant delstrekning av elvene (opps trams/nedstrams kraftstasjon).
Flamer og lavvannforinger atales sarskilt. Forholdet vannforing/
vannstand kaenteres.
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3.5.A Kanpenserende tiltak

3.5.1.A Forutsatte tiltak

Manovrering, vannslipping, terskler m.m. Angivelse av hva saner
avsatt til erstatninger g tiltak i kostnadsoverslaget.

3.5.2.A Mulige tiitak

Manovrering, vannslipping, terskler m.m. Diskuter hensiktsmessighet,
nytte g kostnader for disse. Muligheter for bedring av dagens situa-
sjon i tidligere berorte elveleier nevnes.

3.6 Grunnla /forutse er

Kort oppsumuering av hva son er benyttetav kart, isohydatkart, vann-
merker, loddinger,seismikk, beregni.ngsnetodefor produksjon, pris-
nivå, levetid eksisterende verk m.m.

Angi usikkerhetsmmenter som er forbundet med grunnlaget. Hva bor
spesieltgjores i forbindelse med en eventuell videreføring.
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BILAG 3.1.1

OVERSIKTSTABELL

DATA FOR EKSISTERENDEVERK

KRAFTVERK

I II N SUM

1. BYGGEAR

2. TILLOPSDATA

2
Nedborfelt, km
Midlere till0p, mil1 m' /Gwh
Magasin, mill m3 /GWh

3. STASJONSDATA

Mid1.bto.fallhyde,  m
Midl. energiekvi. kWh/m'
Maks. slukeevne

3
v/midl. fallhoyde, m /s
Maks.ytelse
v/midl. fallhoayde, W
Brukstid, tirrer

4. PRODUKSJON, MIDLERE

Vinterproduksjon,GWh
Samerproduksjon, GWh
Arlig produksjon, GWh

Merknad: Eventuell tidligere revisjcn av turbiner, skifting av rørgate
m.m.

Magasin-
navn

Areal
kn'

HRV LRV
kote kote

Volum (mi11 n' )
Dann. Senkn. Sum

Mag.I
Mag. II
osv.
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BILAG 3.1.4

VERDIBEREGNING AV EKSISTERENDE ANLEG

Levetid:

Teknisk levetid for maskineltog elektrisk utstyr i nye kraftanlegg
kan anslås til 30-50år. For bygningsmessige arbeider er teknisk
levetid75-100 ar eller lengre.Okonmisk levetid er ordinært lavere
enn den teknisk maksimale. For nye anlegg blir det vanligvis regnet en
okonmisk levetidpå 40 år.

For eksisterende anleggvil gjenværende levetid avhenge av vedlike-
hold, teknisk utvikling, hensiktsmessig utforingsv. For at ikke det
skjonnsmessige skal få for storbetydningved verdiansettelsen, benyt-
tes aldringskurve vist i kapittel Rl i kostnadsgrunnlagetson skal
brukes for Samlet planog opprustings/utvidelsesprsjekter. Vedbruk
av annen levetid enn det kurven gir skal dette grunngis. Dette er
aktuelt der enhar spesielle kunnskaperan det eksisterende kraft-
verket.

Kalkulas 'onsrente:

Kalkulasjonsrenten settes til7% slik Finansdepartementet for tiden
anbefaler ved offentlige investeringer.

Kraftprisen:

Kraftprisen settes lik indifferanskostnaden (langtidsgrensekostnad)
som til en hver tidberegnes av NVE. Inntilvidere settesdenne til 24
ore/kWh.

Driftskostnader:

Vedlikeholdskostnaderberegnes enklestved å anta enfast kWh-pris.
1-4 ore/kWhsyes å dekke det anrådet san harvart mest brukt.

Kostnadene vurderesi hvert enkelt tilfelle.

Mal SP



7

BILAG 3.1.A

OVERSIKTSTABELL

DATA FDR KRAFIVERKENE ETTER UTBYGING

Sum Altemnativ A
dagens Eksis. Nye
situa- verk verk
sjon I II 1 2

Total Okning
sum
etter
utb.

1. TILLOPSDATA

2
Nedborfelt, km
Midlere till0op, mil1 m?/awn
Magasin, mill m?/wh

2. STASJONSDATA

Midl. bto. fallhoyde, m
Midl . energiekvi. kWh/m

3

Maks. slukeevne
v/mid1. fallhaye, m' /s
Maks.ytelse
v/midl. fallhyde, MW
Brukstid,timer

3. PRODUKSJON, MIDLERE

Vinterproduksjon, GWh
Soamerproduksjon, GWh
Årlig produksjcn, GWh

4. UTBYGGINGSKOS TNAD / OKONOMI

Byggetid, år
utbygginJskostnad/
verdi eksis.verk, millkr
Utbyggingspris, kr/kWh
Okonomiklasse
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BILAG 3.2.A

KOSTNADER PR 01.01.86(7% rente i byggetiden)

KRAFTVERK I, II  osv.

1. Reguleringsanlegg
2. Overforingsanlegg
3. Driftsvannveger (inkl. trykksjakt)
4. Kraftstasjon (bygningsmessig)
5. Kraftstasjon (maskineltg elektrotekn)
6. Transportanlegg. Anleggskraft
7. Boliger.Verksteder. Ad.bygg, lager etc.
8. Terskler. Landskapspleie
9. Uforutsett
10. Investeringsavgift
11. Planlegging. Adnin.i.strasjon
12. Erstatninger.Tiltak. Ervervelse etc.
13. Finansieringsutgifter

mill kr

Sum utbyggingskostnader

Utbyggingspris kr/kWh, konmiklasse

Beregnet ettermidlereårlig okt produksjon.Denne beregnes scm netto
tilskudd for alleverk sam berores av utbyggingen.

Evt. foredlingav smerkraft til vinterkraft g verdiav økteffekt,
medregnesved bestemelse av konaiklasse.

Der verdi av eksisterende anleggberegnes skal sumen av denne verdien
cg totale anbyggingskostnaderdivideres med  brutto produksjcn forå få
utbyggingspriseni kr/kWh.

KRAFTVERK 2 osv.
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BILAG 3.3.A

EDBORFELT - AVLOP - MAGASIN

Navn Areal Spes.
, ...... 2 1
au av op

1/s/km'

Midlere avlop
3 I . 3m s rrullm

Magasin
mil1m?

1
2 Alle

aktuelle del-
felt inkl.

n restfelt

Sum
nr-nr Dagens situasj.

ved egnet refe-
ransepunkt

Sum
nr-nr Situasjon etter

utb. ved same
punkt

Sum
nr-nr Dagens situasj.

kraftverkI

Sum
nr-nr KraftverkI

etter utbygg.
SV.

Sum
nr-nr Kraftverk 1

Sum
nr-nr Kraftverk2

Sum
nr-nr sv.
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Bilag 6
NVE
NORGES VASSDRAGS-
0G ENERGIVERK
Va s s d ra g sd i r ek t o ra t e t

DOKUMENTTYPE:W-NOTAT NR 23/90

T i t t e l :

OPPRUSTING/UTVIDELSE AV VANNKRAFTVERK

S t i kk o rd /e m n e o rd :
ERFARINGSPROSJEKTER

A n S V a r l i  g :

Erik Kielland
Adm.enhet:
vu

S a ks b eh a n d 1 e r :

Hallvard Stensby
Adm.enhet:
vu

T i l gj. h e t :
Offentlig

D a t o :

05.06.90

S i g n . :

S i g n . :

.>
D ok u m e n t e t s e n d e s t i l :

Kop i t i l :

ERFARINGSPROSJEKTER:

Notatet gir en oversikt over vannkraftverk som har fått konse-
sjon for eller hvor opprusting/utvidelse er gjennomført i perio-
den 1980-89.

Ut av denne listen er det tenkt å lage en beskrivelse av 25-30
av prosjektene. Beskrivelsen gjøres etter retningslinjer gjen-
gitt på siste side.

Pr 01.05.90 er 3 rapporter ferdige. Disse er:

• Hylla i Hedmark, NVE-Publikasjon nr 1
• Slind i Sør-Trøndelag, NVE-Publikasjon nr 2
• Røstefossen i Hedmark, NVE-Publikasjon nr 3

F l ende ros'ekter er under utarbeidelse:

Antatt ferdi

• Kykkelsrud i Østfold
• Solbergfoss i Østfold
• Rakkestadelva i Østfold
• Bergerfoss i Oppland
• Vangpollen i Nordland
• Dragefossen, Nordland
• Skoltefossen, Oppland
• Nye Dale
• Nedre Nea

Juni 1990

n-hst-ouerfar
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• Toverud Høsten 1990
• Tonstad
• Mælafoss
• Fossrnark
• Mesna
• Nedre Vinstra
• Aurland I

KORTFATTET SAMMENDRAG AV FERDIGE RAPPORTER:

HYLLA KRAFTVERK HEDMARK

Ombygging av kraftverket ble foretatt pga. sterkt nedslitt
rørgate (korrosjon) med tilhørende stort falltap, aggregater som
også trengtes å rehabiliteres og også det forhold at installa-
sjonen var liten.

Gammel rørgate av tre/stål ble skiftet ut med GUP-ror (fallhoyde
324 m).

Installasjonen ble økt fra 600 kW til 2950 kW ved installasjon
av en ny Pelton-turbin på 2650 kW, mens et av de to gamle aggre-
gatene på 300 kW ble beholdt. Beregnet økning i midlere &rspro-
duksjon er 6,5 GWh fra 4,6 GWh/&r til 11,1 GWh/år.

SPESIELLE FORHOLD

Hylla er sideelv til Trysilelva som er vernet mot kraftut-
bygging. Dette førte ikke til problemer.

Det ble i stor grad benyttet lokal arbeidskraft uten erfaring
fra liknende arbeider. Konsulenten hadde den stedlige byggele-
delse.

En vesentlig årsak til et vellykket resultat er det gode samar-
beidet mellom utbygger, kommune og grunneiere.

SLIND KRAFTVERK SOR- TRONDELAG

Ombygging av Slind kraftverk ble foretatt fordi aggregater og
rørgate var i generelt dårlig forfatning og at installasjonen
var liten. Installasjonen ble økt fra 5,5 MW til 20 MW gjennom
okt fallhoyde og kt slukeevne. Midlere produksjon er beregnet
økt fra 42 GWh/&r til 79 GWh/&r med en vesentlig økt vinteran-
del.

Orn prosjektet for øvrig var det ikke spesielle forhold som det
skulle være grunn til å omtale nærmere.

ROSTEFOSSEN KRAFTVERK HEDMARK

Røstefossen kraftverk er et elvekraftverk i Glomma. Årsaken til
at ombygging ble foretatt var i første rekke dammens dårlige
forfatning (ustabil, isproblemer). Dårlig forfatning på de
eldste aggregatene, sammen med liten slukeevne og lav virknings-

n-hstouerfar
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grad, var grunnen til at man også besluttet å erstatte disse ag-
gregatene med et nytt aggregat. Total slukeevne ble økt fra 25
m?/s til 59 m? /s svarende til en installasjonsøkning fra 1,9 MW
til 5,0 MW. Midlere årsproduksjon økte derved fra 10,7 GWh til
20,2 GWh.

Utbyggingen ble utført av en liten lokal .entreprenør.

Et av de eksisterende aggregatene ble beholdt. Dette klarte man
delvis å holde i drift i byggeperioden.

Sluttresultatet ble teknisk og økonomisk vurdert som bra.

n-hst-ou·erfar



GWH MERKNADER

F R NÅ 1.1.80 1.1.90 ENDR

00416 Kykkelerud I ØF OLV 172 252 1000.7 1157.6 156.9

00418 Solbergf II Mørkf/Solbergf.anl 115 205 730.9 890.1 159.1 Utv. med et 3 aggr.

00422 Rånåsfoss AK Akershus Env 56 100 391. 6 499.8 108.2

00443 Strandfossen HE HrE 25 25 147.1 147.1 I drift i -79.

00449 Os fallet Rena KS 5.8 5.6 45.5 135.5 90.0

00464 Røstefossen Røros Everk 1.9 4.6 14.9 20.3 5.4 Ny i 1987.

97904 Hylla Engerdal Elverk 0.7 2.9 4.6 9.2 4.6

00508 Mesna OP Mesna KS 22 36 99.7 141.2 41.5

00519 Moksa MGE 1.4 1.4 8.2 8.2

00541 Eidefossen Eidefoss A/S 1.4 13 8.1 68.0 59.9

00560 Nedre Vinstra 140 308 1072.9 1211. 6 138.7

00574 #mot Gjøvik Elv 1.4 1.8 8.4 13. 6 5.2

00575 Breiskallen Gjøvik Elv 1.0 7.5 7.5 Ny i 1989.

04310 Kistefoss II Kistefoss Trsl. 4.0 4.0 30.4 30.4

04311 Bergerfoss Randsfj. Tre & P.f. 3.0 3.3 14.7 20.9 6.2

04323 Avella Vest-Oppland KS 3.0 3.0 15.5 15.5

04325 Hønefoss gml BU Ringerike in. komm.KV 22 22 125.3 125.3 I drift i -78.

04397 Vestfossen Øvre Eiker Elverk 2.7 11.4 11.4 Ny i 1984

07342 Hølseter Asker og Bærum KS 2.0 10.0 10.0 Ny i 1980

07815 År li foss TE SKK 15 22 92.4 120.7 28.7

07868 Eidsfoss Midt-Telemark KL 15 15 85.1 85.1

10514 Nisserdam AAK 1.8 11.0 11.0 Ny i 1985.

10503 Evenstad AA Arendal Komm. Elv 12 25 78.8 119.1 40.3

10504 Bøylefoss Arendals Fossekamp. 60 60 359.4 359.4



NR KRAFTSTASJON FYLKE EIER INSTALLASJON PRODUKSJON PR MERKNADER

F R N 1.1.80 1.1.90 ENDR

11503 Ste inf oss II VA Kr.sand Elverk 44 110 337.6 536.7 199.1

12802 Høylandsfossen Flekkefj. Elverk 4.0 7.5 23.1 34.0 10.9

12901 Sagefossen Flekkefj. Elverk 1.1 2.9 3.8 6.0 2.2

13201 Ana-Sira Sira-Kvina KS 100 150 554.7 573.4 18.7

13221 Tonstad Sira-Kvina KS 640 960 3618.1 3666.3 48.2

13801 Hetland RO Jærens Elverk 1.9 2.0 6.7 8.8 2.1

15901 Bjørheimsbygd Tau Mølle? 1.1 4.4 4.4 Restaurert i 1987?

18311 Litledalen HO HEV 15 17 44.8 44.9 0.1

19301 Bl&falli I SKL 8.7 88.1 88.1 Ny i 1984.

21401 Tyssdal A/S Tyssefaldene 89 89 672.4 822.7 150.3 Senkning av Ringedalsv.?

21407 M&geli A/S Tyssefaldene 29 29 151.0 160.5 9.5

23701 Kaldestad Kvam K (BKK?) 2.5 6.3 10.5 19.0 8.5 Inkl overføring på 6 MW?

24611 Myra BLV 3.5 16.0 16.0 Ny i 1988.

25201 Fossmark Vaksdal el forsyn. 1.6 9.0 15.2 43.7 28.5

25405 Rognfossen Voss Elverk 6.0 34.5 34.5 Ny i 1989.

25412 Oksebotn BKK 11 29.0 29.0 Inkl Holskardv-senkn (257).

265/266 Matre-/ Haugsdv. " BKK 233 248 1286.0 1336. 7 50.9 Diverse overføringer.

26611 Hommel foss BKK 1.5 2.8 10.2 13.5 3.3

29201 Leinafoss SF Aurland KKL 1.1 1.1 7.5 7.5

34302 Os landsbotn Ytre Fjordane KL 2.9 10.0 10.0 Ny i 1984. O/U-tillegssenkn.?

34601 Bru landsfoss Sunnfjord Elverk 1.0 11 7.9 55.6 47.7

36902 Trysil fossen Gloppen Elverk 3.2 16.4 16.4 Ny i 1980.

39501 Vatne MR Ørsta Elverk 2.7 16.0 16.0 Ny i 1987.

40201 Dale/Tussa L/L Tussa KL 54 54 220.1 239.4 19.3

41701 Tafjord I A/S Tafjord KS 22 25 65.1 59.8 -5.3

440xx Angvika A/S Istad KS 0.8

45401 Ulvund Kr.sund Elverk 4.4 18 24.2 60.2 36.0



NR KRAFTSTASJON FYLKE EIER INSTALLASJON PRODUKSJON PR MERKNADER

FØR N 1.1.80 1.1.90 ENDR

???xx Haukvik ST Hemne KL 2.7

49911 Slind Selbu K. Elverk 5.5 20 36.2 75.7 39.5

49920 N Nea/Hegsetf. TEV 3.2 99 187.7 402.6 214.9

56101 Vik STK 1.2 1.2 4.9 4.9

504xx Mælafoss NT NTE 0.8 1.1 3.1

504xx Skulbørstadfoss NTE 0.4

51201 Langåsfoss NTE 1.1 4.9 4.9 Ny i 1987.

51202 Hansfoss NTE 1.3 6.0 6.0 Ny i 1988.

51431 Ul villa NTE 1.1 4.8 4.8 Ny i 1989.

52501 Mosvik NTE 37 88.1 88.1 Ny i 1984.

???xx Vannebo NTE 0.3 0.8 2.0 3.9 1.9

57941 Tunsjøfoss NTE 8.5 28.8 28.8 Ny i 1986.

65501 Ildgrubfoss NO HKL 3.2 3.2 19.5 19.5 Bortfall 1.3 MVA?

66901 Reppa A/S Rødøy-Lurøy K 5.8 12 36.3 61.4 25.1

68101 Sjøfossen Sjøfossen KL 3.2 3.2 16.3 16.3

69451 Drage foss A/S Dragef. KA 0.7 3.3 max 5.0 8.0 3.0 Nye i drift i 1986.

71201 Kvarv A/L Sørfold KL 1.8 9.2 9.2 Ny i 1987.

73805 Norddalen s 10 36.7 36.7 Ny i 1983.

76201 Sør-Forså TR Sør-Troms Elf. 0.4 1.1 max 3.0 6.2 3.2 Nye i drift i 1988.

76601 Ostern TK 1.0 2.5 7.7 15.9 8.2

77301 Helleren sør-Troms Elf. 2.4 2.4 10.4 10. 4

81902 Lavk&kj&kka TK 8.7 26.5 26.5 Ny i 1982.

83401 cårrujavrit A/S Kvænangen K 1.7 8.2 8.2 Ny i 1990.

Sum: 1949.6 3123.3 11725.2 13959. 2 2234.2

Tilsammen 74 prosjeker med sum installasjonsøkning 1174 MW og produksjonsgevinst på 2234 GWh!&r.

O/U-prosjekter under bygging er 25401 Dale Kraftverk og 504xx Meråker kraftverk.



Bilag 7

NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK
V assdragsdirektoratet

DOKUMENTTYPE: VU-NOTAT26/90

T  i t t e l  :

LRV-PROSJEKTET; STATUSOVERSIKT PR. 01.01.90

S t i kk o rd / e m n e o rd :
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Kopi ti1:

MULIG ENERGITILGANG VED SENKNING AV MAGASIN UNDER LRV I EKSTREME
TORRAR.

INNLEDNING

LRV-prosjektet inngr som en del av prosjektet "Opprusting/ utvidelse
av vannkraftverk". På bakgrunn av en landsomfattende undersøkelse er
det laget en oversikt over teoretisk energipotensiale i magasiner
under LRV. Forutsetningen var at utnyttelsen av vannmengden mellom LRV
og tappetunnelen ikke skulle medføre større tekniske inngrep. LRV-
prosjektet utføres av NVE-VU.

PROBLEMSTILLING

LRV-prosjektet skal vurdere muligheten for og konsekvensene ved å
utnytte det energipotensialet vannmengden mellom laveste regulerte
vannstand (LRV) og tappetunnelen (LTV) representerer i ektreme tørrår.
Alternativet i slike situasjoner vil vanligvis være rasjonering
og/eller import av meget kostbar energi. Statistisk opptrer slike
tørrårsituasjoner en gang i løpet av 20-30 &r.

I vurdering av realiserbarheten ble miljøparametrene erosjon/ras og
fiskeribiologi valgt, fordi disse ansees å være kritiske med hensyn på
gjennomføringen av en ytterligere magasinsenkning. I tillegg inngår
hydrauliske og hydrologiske analyser, simuleringer av samfunnsmessig
nytteverdi og juridiske vurderinger av mulighetene for slike
tillatelser.

(VN )N-SHU-enersi
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GJENNOMF RING

Ut fra den landsomfattende undersøkelsen viste det seg at en tapping
under LRV ut fra de gitte kriterier, var mulig i 164 magasiner (Fig.
1). Teoretiske anslag viser et samlet energipotensiale på ca 3 TWh.

Potensialet fordeler seg slik:

størrelse på prosjektet (GWh)

P 2 100
50 2 P  <  100
10 2 P  < 50
P < 10

Antall

5
12
41
106

Potensial GWh

1038
837
787
382

Sum 164 3044

Fig. l. Oversikt over mulig energipotensiale ved utnyttelse av
magasinvolumet mellom laveste regulerte vannstand (LRV) og
tappetunnelen (LTV).

FREMDRIFTEN I LRV-PROSJEKTET.

Fremdriften i LRV-prosjektet kan deles inn i 5 faser. Fase 1-3 er
gjennomført, mens fase 4 p&g&r.

Fase 1: Landsomfattende kartle in av ma asiner 1986-87

- Navn og beliggenhet for magsinet
- Antall m? under LRV
- Opplysninger om eventuelle fysiske hindringer for tapping under LRV.
- Angivelse av eventuelle tiltak som likevel kan gjøre tapping mulig i

slike tilfelle.
- Opplysninger om tapping under LRV vil medføre erosjonsfare
- Opplysninger om eventuelle andre miljøskader i forbindelse med slik

tapping.

Fase 2: Utval av ma asiner 1988-89

For å begrense antall magasiner og samtidig sikre både en geografisk
spredning og energimengder av en viss betydning, ble et mulig
teoretisk energipotensiale på 50 GWh satt som nedre grense. Totalt
gjelder dette 17 magasiner med et samlet potensiale på 1875 GW (Fig.
2). Av disse er det 5 magasiner med et potensiale på mer enn 100 GWh,
som totalt representerer 1038 GWh. Verdiene er teoretisk beregnet og
må snarere betraktes som størrelsesorden mer enn absolutt verdi.

Magasinene ble befart og nærmere vurdert med hensyn på erosjon.
Intensjonen var todelt:

a. Skaffe oversikt over magasiner som umiddelbart ikke var
interessante pga. erosjon.

b. Vurderer hvilke magasiner som burde inngå i videre undersøkelser.

(VN )N-SHU-enersi
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Folgende magasiner inngar i LRV-prosjektet (> 50 GWh):

Magasin HRV/
m o.h.

Bygdin

Gjevilvatn

Gjevilvatn')

Limingen

Lomivatn

Lomivatn' )

Lyngs vatn

Mjøsa

Mjøsa

Møsvatn

Rdungen')

Røldalsvatn

Savalen

Selbusjøen

strandevatn

Totak

Tunnsjøen

Tyinvatn

Ustevatn

Vinstern

1057,5/

660,8/

660,8/

411,7/

709,3/

709,3/

686,4/

123,2/

123,2/

918,5/

957,4/

380,0/

707,2/

161,3/

978,0/

687,3/
686,1
357,6/

1082,8/

985,0

1031,5/

LRV/ I HRV-
m o.h. LRV

y m

1048,3/ 9,2
1046,5
645,8/ 15,0
644,8
645,8 15,0
640,8
409,0/ 2,7
407,0
650,0/ 59,3
640,0
650,0/ 59,3
638,0
636,4/ 50,0
630,5
119,6/ 3,6
119,1
119,6/ 3,6
118,6
900,0/ 18,5
898,0
943,9/ 13,5
940,0
363,0/ 17,0
352,0
702,5/ 4,7
694,1
155,0/ 6,3
150,0
950,0/ 28,0
948,0
680,0/ 7,3
668,0
352,6/ 5,0
350,6
1072,5/ 10,3
1071,0
967,5/ 17,5
965,0
1027,5/ 4,0
1026,0

LRV-
LTV
m

1,8

1,0

5,8

2,0

10,0

12,0

5,9

0,5

1,0

2,0

3,9

11,0

8,4

5,0

2,0

HRV-
LTV
m

Pot.
GWh

12,0

2,0

1,5

2,5

1,5

11,0

16,0

20,8

4,7

69,3

71,3

59,9

4,1

4,6

20,5

17,4

28,0

13,1

11,3

30,0

19,3

7,0

11,8

20,0

5,5

113

21

65

135

86

101

53

37

74

60

54

68

107

87

53

568

99

81

43

68

') Alternativ senking.

Forklarin

HRV:
LRV:
NV:
LTV:
HRV-LRV:
LRV-LTV:

HRV-LTV:

til tabell 2

Høyeste reguleringsvannstand
Laveste reguleringsvannstand
Naturlig vannstand (før regulering)
Laveste tappevannstand (inntakstunnelens høyde)
Nåværende reguleringshøyde i magasinet
Senkingsmulighet under LRV, eksisterendz anlegg
nvttes
Potensiell reguleringshoyde  i  ekstreme torr&r

Fig. 2. Magasiner som inngår i LRV-prosjektet (> 50 GWh)

(VN)N-SHU-energi
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Fase 3: Retnin sivende unders kelser i utval te ma asiner 1989-90

Det ble igangsatt undersøkelser for mer konkret å undersøke
realiserbarheten i 6 magasiner (Fig. 3).

Magasin HRV HRV- LRV- Pot. Eier
m o.h. LRV LTV GWh

m m

Limingen 411,7 2,7 2,0 135 N-Trondelag Elverk
Tunnsjoen 357,6 5,0 2,0 99 N-Trondelag Elverk
Savalen 707,2 4,7 8,4 107 G&L Br.eierfor.
Totak 687,3/ 7,3 12,0 568 Statkraft

686,1
Røldalsv. 380,0 17,0 11,0 68 R/S Kraft A/S
Strandev. 978,0 2,0 53 Oslo Lysverker

977

Fig. 3. Magasiner der undersokelser ble foretatt:

Disse magasinene ble valgt med hensyn på energipotensiale, spredning
på så vel geografisk beliggenhet som fysiske forhold, ulike
reguleringshøyder og varierende forhold mellom nåværende- og
potensiell tilleggsreguelring. Dette for & optimalisere en eventuell
overføringsverdi til andre magasiner for derved ogs& & kunne foreta en
bedre vurdering av disse.

For å vurdere realiserbarheten ble miljøparametrene erosjon og
fiskeribiologi valgt fordi disse er kvantifiserbare og kritiske for
realiseringen av en senere senkning. I tillegg ble hydrauliske- og
hydrologiske forhold undersøkt.

De må imidlertid nevnes at den fiskeribiologiske vurdering ble
foretatt på bakgrunn av en litteraturgjennomgang. Rapportene forelå
februar 1989.

Fase 4: Detal'erte unders kelser 1989-90

Med bakgrunn i konklusjonene fra delrapportene (fase 3), er det
igangsatt detaljerte undersøkelser som går konkret på realiserbarhet i
2 magasiner. Undersøkelsene som er basert på resultatene fra fase 3,
skal gi svar på om det i det hele tatt er mulig å benytte de nevnte
magasiner som tørrårssikring. Denne vurderingen skal underbygges med
mleresultater kost/nytte analyser, konsekvensvurderinger, vurdering
av samfunnsmessig nytteverdi, samt en juridisk analyse av mulighetne
for realisering.

(VN)N-SHU-energi
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Magasinene som er valgt ut er Totak og Strandevatn. Generelle
poblemstillinger for samtlige fagundersøkelser kan sammenfattes som
følger:

- Gjennomførbarheten av en senkning av vannstanden fra LRV til LTV i
ekstreme tørrår.

- Hva kan skje?
- Kompenserende tiltak.
- Kostnadsoverslag av tiltak.
- Mulige tekniske tiltak/løsninger.
- Verdi av tilleggsenkning.

Det er videre forutsatt at det foregår en tverrfaglig kommunikasjon,
slik at problemdrøftingene blir mest mulig konkrete og gjeldende for
de aktuelle forhold som oppstår i magasinene.

Rapportene vil foreligge innen november 1990.

Fase 5: Sammenstillin av de fremkomne resultater i en
o summerende avslutnin sra ort 1990-91 .

Dette arbeidet vil bli foretatt av NVE-VU på bakgrunn av det fremkomne
materialet. Sluttrapporten ventes & foreligge i februar 1991.

FOREL PIGE VURDERINGER

Som følge av de forholdsvis omfattende undersøkelser som antagelig må
utføres, er det lite realistisk at magasiner med energipotensiale
under 10 GWh er interessante. Restpotensialet blir da ca 2650 GWh.
Foreløpige erfaringer viser at dette potensialet bør reduseres med ca
25% for å fjerne magasiner som umiddelbart ikke er realiserbare pga.
for store miljøkonsekvenser. Det synes derfor mer realistisk & operere
med et mulig energipotensiale på ca 2000 GWh.

I denne sammenheng må det også påpekes at det kun er magasiner med
eksisterende tappetunnel under LRV som inngår. En annen forutsetning
er at eksisterende anlegg danner basis for beregningene. I mange
tilfeller vil tekniske inngrep i form av nye tappetunneler kunne øke
potensialet betraktelig. Et eksempel kan være Møsvatn, der en ny
lavereliggende tappetunnel vil føre til en betydelig økning av
energipotensialet også sett i relasjon til dagens muligheter. Dette
viser at det fremkomne energipotensialet ved enkle tiltak også kan
økes.

Ut fra de foreløpige erfaringene fra Strandevatn samt tidligere
vurderinger utført ved Universitetet i Oslo synes miljøkostnadene ved
en ytterligere senkning betydelig mindre i magasiner med høy
reguleringshøyde enn i de med lav. Tilleggsenkningens størrelse også
være av betydning.

FREMDRIFT

Det foreligger rapporter fra undersøkelsene utført under fase 3.

I løpet av sommeren 1990 vil rapporten som mer detaljert omhandler
hydrauliske forhold og hydrologi, erosjon og ras samt fiske- og
fiskeribiologiske forhold i Totak og Strandevatn foreligge.

(VN)N-SHU-enersi
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I løpet av august 1990 vil analyse av samfunnsmessig nytteverdi
foreligge. Det legges opp til at en juridisk vurdering av lovverket og
nødvendig saksbehandling for å få realisert magasinene vil bli
utarbeidet i løpet av november 1990. Sluttrapporten vil etter planen
foreligge i løpet av februar 1991.

VIDEREF RING

Det synes som om det kan være mulig & realisere et betydelig større
energipotensiale ved tiltak som omfatter nye tappetunneler og
installasjoner. Eksempelvis kan Møsvatn nevnes. Her foreligger planer
om en ny tappetunnel som vil gjøre det mulig & senke magasinet 5 ro
under dagens LRV, noe som medfører en økt produksjon på nærmere
300 GWh.

Eksemplet fra Møsvatn viser at forholdsvis enkle tekniske tiltak kan
føre til en betydelig øking av energipotensialet utover det LRV-
prosjektet opererer med. Det anbefales derfor at LRV-prosjektet
videreføres med følgende målsetting: Kartlegging av de magasiner der
tekniske løsninger tilsvarende Møsvatn er mulige, hvilket
energipotensiale og hvilke kostnader dette representerer.

En as'erte konsulenter:

NHL - SINTEF

NHL - SINTEF

Hydrauliske forhold og hydrologi

Erosjon og ras

LFI - Univ. i Oslo: Fiske og fiskeribiologi

NVE-E

Ikke avklart

Samfunnsmessig nytteverdi

:Juridisk vurdering

(VN)N-SHU-energi
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INNLEDNING

Prosjektet minstevannføring og energiproduksjon inngår som en del
av prosjektet "Opprusting/utvidelse av eksisterende vannkraft-
verk".

PROBLEMSTILLING

Foreta en kartlegging av minstevannutslipp og vurdere muligheten
for mulig utnyttelse av dette til energiproduksjon.

Øke kunnskapen om minstevannutslipp i forhold til andre sektorin-
teresser.

GJENNOMFØRING OG FORELØPIGE RESULTATER

Det er utarbeidet et spørreskjema for å skaffe en oversikt over
minstevannsplegg og i hvilken grad det ansees som interessant
eller mulig  &  nytte disse til energiproduksjon.

Av de 534 innkomne svar er det 98 kraftverk som har svart at mins-
tevannføringskrav gjelder. Mintevannføringene varierer fra 0,05
m?/s til 70 m?/s. De langt fleste ligger imidlertid under 5 m? /s.

NVE-VU har foretatt en beregning over hvilket energipotensiale
dette representerer. Teoretisk sett tilsvarer gjeldende minste-
vannforingsplegg et produksjonstap på i underkant av 1 TWh.

(VU)n-shu-27-90
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Videre har NVE-VU, med utgangspunkt i svarene fra kraftverkene,
beregnet at det er mulig å innvinne maksimalt ca 60 GWh ved ener-
giproduserende tiltak.

Utnyttelsen av minstevannføringer til kraftproduksjon kan skje:

a - Gjennom dammer der vannføringen slippes.
b - Ved utnyttelse av vannføringen i stryk/fosser.
c - Ved etablering av nye magasiner øremerket for opprettholdelse

av minstevannpålegget.
d - Bedre kunnskap om minstevannføringsutslipp.

ad. pkt. a

I NVE-publikasjon nr 4 (1989) er følgende gjennomførte og plan-
lagte prosjekter beskrevet.

Prosjekt Status Ar1ig Vinter- Antatt Samfunnsm.
prod. prod. utb.kost. økonomisk
GWh i % kr/kWh vurdering

Strand- Gjen- ,80 66 1,88 (1980) Gunstig
fossen nomført
Djupdal Gjen- 0 I 21 60 3,00 (1985) Akseptabel

nomført
Pikerfoss Planlagt ,24 60 3,67 (1989) Interessant
Kjoljua Planlagt 4,4 41 2,75 (1989) Meget gunstig
Høyegga Mulig 2,5 60 2,26 (1989) Svært gunstig

) Ut fra opn&dd produksjon første 3 ¾år.Sannsynlig produksjon i
framtiden vil ligge på ca 350.000 kWh, som gir en utbyggings-
kostnad på kr 1,86/kWh, prisnivå 1985.

Samlige prosjekter er basert på minikraftverk for utnyttelse av
minstevannføring, sluppet fra dam.

ad. pkt. b

Utnyttelse av Skottefossen er under bearbeidelse av Hafslund.
Dette viser muligheten for utnyttelse gjennom nedenforliggende
stryk.

ad.  pkt. c

I Sira Kvina systemet er det fremkommet forslag om etablering av
lavereliggende magasin. Poenget er å oppfylle minstevannføringspå-
legget fra dette magasinet og derved unngå utslipp fra hoyt belig-
gende magasiner.

ad. pkt. d

Det ble fremmet et prosjektforslag om driftsforsøk i Faslefoss.
Dette i samarbeid med Oppland Energiverk (OE) og fylkesmannen i
Oppland. Pga. motstand fra Nord-Aurdal kommune synes dette pro-
sjektet lite aktuelt.

(VU)n-shu-27-90
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Det ligger imidlertid an til et prøveprosjekt i Hunderfossen i
samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Opplandskraft. Hensikten
med deltakelse i dette prosjektet er å oppnå bedre kunnskaper om
minstevannføringens volum og variasjon med hensyn til fiskeinte-
ressene. Sett i relasjon til framtidige krav om minstevannføring i
forbindelse med hjemfall og nye konsesjoner, vil bedret kunnskap
føre til "riktigere" pålegg, og dermed mindre grad av antakelser
og "sikkerhetsmarginer".

FRAMDRIFT

En faglig og statistisk bearbeidelse av innkommet materiale vil
foreligge desember 1990.

Prøveprosjektet i Hunderfossen vil avklares i løpet av sommer/høst
1990. Prosjektet antas ha en varighet på minimum 2 &r.

Den landsomfattende undersøkelsen viser at det også bør være mulig
å finne fram til supplerende prøveprosjekter.

(VU)n-shu-27-90
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* Fleksibel drift av vassdrag, fase 2.

Her skal en bygge på resultater fra fase 1. Det legges spesiell vekt på
å få fram en metode for bedre & kunne vurdere størrelsen på minste-
vannføring avhengig av brukerkrav. Denne kunnskapen vil være viktig
dersom ny vassdragslov muliggjør gjenopptakelse av tidligere gitte
konsesjoner. I tillegg bør LRV-prosjektet utvides til også å inneholde
magasiner der det er mulig å slå nye tappetunneler for økt senkning i
krisesituasjoner. Sammen med magasinpotensial der en uten
nevneverdig anleggskostnad kan senke vannspeilet under LRV kan
dette være et realistisk alternativ til bygging av gasskraftverk for
torr&rssikring.
Med bakgrunn i erfaringene fra nåværende prosjekt anslås nødvendig
årsverk til 3.

Brukerbeskrivende vassdragsmodell

Det siktes mot å beskrive noen få utvalgte vassdrag der O/U-
prosjekter er aktuelle ved bruk av en fysisk beskrivende
vassdragsmodell som er utviklet ved EFL Prosjektet bør kunne
koordineres med flerbruksplaner. Prosjektet vil bedre muligheten for å
redusere miljøbarierrer ved OU av kraftverk, samtidig som erfaringer
ved bruk av modellen er nødvendig for 8 f8 utviklet den videre.

Prosjektet antas å kreve 4 årsverk.

NVE's p&driveransvar

Oppf»lging av NVE's p&driveransvar med sikte pa 2 f2 realisert
lønnsomme prosjekter, jfr. listen over mulige realiserbare prosjekter på
3 TWh for &r 2000.


