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SAMMENDRAG
Rapporten inngår i en serie publikasjoner som beskriver gjennomførte opprustings-jutvidelsesprosjekter. Det er lagt vekt på å belyse spesielle problemer knyttet til konsesjonsvilkår, økonomisk vurdering av alternativer,
ombygging mens det gamle kraftverket er i drift, osv. På den måten formidles erfaring som kan komme til nytte ved framtidige prosjekter.
ABSTRACT
This report is included in a series of publications that describe knowhow on
upgrading and refurbishing hydro-electric power plants. Only projects which
are commissioned will be described. The reports especially emphasize on problems such as terms of concession, economic evaluation of alternatives,
financing, construction while the old plant is in operation, etc. This
experience will be valuable when other similar projects are planned for
implementation in the future.
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BERGERFOSS KRAFTVERK
UTVIDELSE AV SLUKEEVNE
BERGERFOSS Il

l

Kraftverket Bergerfoss Il ligger i Randselven og danner
sammen med Bergerfoss I og mellomliggende reguleringsanlegg
den fysiske avstengning av Randsfjorden i Oppland fylke.
Randsfjord Tremasse & Papirfabrik eier 50% av fallrettene i
Bergerfoss og har siden 1880-årene leiet de resterende
fallretter i fossen.
Energien ble først utnyttet til drift
av Randsfjord Tremasse & Papirfabrik på vestsiden av elven,
og da denne ble nedlagt, ble kraftstasjonen Bergerfoss I
bygget på østsiden av elveløpet i 1938.
stasjonen ble
utrustet med et vertikalt kaplan aggregat med slukeevne ca.
35 m3 /s som den gang korresponderte med Randselvens regulerte
vannføring.
Dette var den første stasjon i Randselven som
ble bygget spesielt for elektrisitetsproduksjon.

Generell beskrivelse av Bergerfoss l .
Idriftsatt
Nedbørsfelt
Midlere års avløp
Samlet reguleringsmagasin
Fallhøyde H
max
Fallhøyde H .
mln
Installert effekt
Midlere årsproduksjon
Turbin: Fullregulert kaplan
Generator: Synkron
Maksimal slukeevne turbin

1938
3.697 km 2
58.60 m3 /s
690.6 Mm 3
6.60 m
3.40 m
1.5 MW
10 Gwh
n=167°/m
1.6 MVA n=167°/m
ca. 35m 3 /s

Stasjonen ligger i dagen.
Inntaket er utstyrt med
finvaregrind og utsparing for montering av bjelkestengsel.
Fra sugerør føres avløpsvannet direkte ut i undervann
nedstrøms luker Bergerfoss.
[Kartutsnitt, snitt vannvei,

foto gml. stasjon.]
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Utvidelse av kraftstasjonen.
I Randselven nedenfor Bergerfoss er kraftstasjonene
Kistefoss, Askerudfoss og Viulfoss dimensjonert for en
maksimal slukeevne på ca. 70 m3 /s. Ved utviding av slukeevnen ved Bergerfoss fra 35 til 70 m3 /s kunne 9-10 Gwh kraft
innvinnes. Utvidelsen kunne gjennomføres enten ved separatutbygging av Bergerfoss eller ved fellesutbygging av Berger-

foss og nedenforliggende Kistefoss kraftverk.

Forhold til Samla Plan.
I 1984 ble Randselven besluttet inntatt i Samla Plan.
Vassdraget ble vurdert utbygget etter to alternative utbyggsmønstre:
A.

Utbygging av fallene Bergerfoss-Kistefoss som fellesutbygging i en kraftstasjon og tilsvarende utbygging av
Askerudfoss og Viulfoss i en felles kraftstasjon.

B.

Samlet utbygging av hele Randselven fra Randsfjord til
Hvalsmoen i en stasjon sammen med opprettholdelse av
separate kraftstasjoner i alle tidligere utbygde fallstrekninger dimensjonert for minstevannføring 20 m3 /sek.

I Samlet Plan vurderingen ble alternativ A prioritert som
utbyggingsmønster.
Fellesutbygging var imidlertid selv for bare to verk om
gangen vanskelig å gjennomføre på grunn av de enkelte
kraftverks store forskjell i økonomisk restlevetid.
Randsfjord Tremasse & Papirfabrik vurderte derfor en separat
straks-utbygging av restvannsfØringen i Bergerfoss som
økonomisk mer interessant enn å la denne ligge uutbygget i 15
år inntil et fellesanlegg dimensjonert for 70 m3 /s eventuelt
kunne realiseres.
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Nytt kraftverk Bergerfoss Il.
Bergerfoss Il er bygget på vestsiden av elven ved Bergerfoss
i tidligere byggegrop for Randsfjord Tremasse & Papirfabrik.
stasjonen er plassert så langt inn mot bestående reguleringsanlegg som praktisk mulig, slik at gjenværende areal mellom
ny kraftstasjon og vestre elvebredd kan gi tilstrekkelig
plass for inntak til senere utbygging av et eventuelt fellesanlegg med Kistefoss.
[Kartskisse plassering-snitt anlegg.]
Kraftverket er dimensjonert for en maksimal slukeevne ca. 35
m3 /s.
Fallhøyden varierer mellom 6.60 og 3.40 m avhengig av
magasinvannstand i overvann og flomvannføring i undervann.
stasjonen er utrustet med en vertikal kaplan turbin med
nominelt turtall 160 o/min, regulerbart løpehjul og fast
ledeapparat.
Trommen er utført av betong. Generatoren er
utført synkron med turtall 750 o/min. Aggregatet er utstyrt
med gear. Midlere årsproduksjon er beregnet til 10.2 Gwh.
stasjonen ble idriftsatt august 1988 og samlede omkostninger
for stasjonen beløper seg til 19.9 mill.kr.
I henhold til gjennomførte etterkalkyler fordeler
omkostningene seg som følger:
Bygningsteknikk
Aggregat, styresystem,
trafo og app.anlegg
Luker og varegrind
Diverse arbeider
Inv.avg.
A~. og planlegging
Renter i byggetiden
Samlet utbyggingskostnad

5.90 Mkr
6.90
1.45
0.40
1.50
2.50
1.25

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

19.90 Mkr

Bergerfoss Il er via en ca. 150 m lang 22 kV linje tilknyttet
Hadeland elverks hovednettstasjon ved Bergerfoss.
stasjonens sentrale plassering i forhold til eksisterende
nett og forbruksområde ble tillagt betydelig vekt i økonomivurdering. utbyggingen kunne gjennomføres uten konflikt med
almene interesser. Hele den innvundne energi kunne selges
til en energipris som muliggjorde full nedbetaling av anleggskost (nåverdi = O) etter en driftsperiode ca.14 år.
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Søknad om konsesjon for utbygging ble fremmet etter El.loven
i november 1986 og konsesjon ble gitt juni 1987.
Saksbehandlingen i fylke og kommune brakte frem en debatt om
privat eller offentlig eiendomsrett til vannkraftverk, se
vedlegg. Bortsett fra de problemer dette medførte, ble
prosjektet gjennomført uten forsinkelser.
Anleggsarbeidene ble igangsatt medio juni 1987 og gjennomført
i løpet aven byggetid på ca. 1 år.
utbyggingsarbeidene ble gjennomført i 3 faser. Fase I
omfattet bygging av adkomstvei til byggegrop-sprenging og
fjerning av gamle s1iperingkonstruksjoner og øvrige løse
masser i byggegrop. Fase Il omfattet bygging av fangdam
nedstrøms, utsprenging av byggegrop og oppføring av ny
inntakskonstruksjon og stasjons-bygg. Fase III omfattet
montasje av elektro/mekanisk utstyr gjennomført med utstrakt
bruk av mobilkran.
I siste periode av denne fase ble
oppstrøms fangdam utført som betongbue dam mellom bestående
lukepillar og vestre elvebredd, fjernet med betydelig bruk av
betongsaging.
Valg av entreprenør/leverandør ble foretatt etter innhenting
av pristilbud i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av
byggherrens rådgivningsgruppe.
utbyggingen ble organisert som følger:

Byggherre
Randsfjord Tremasse & Papirfabrik

Hovedkonsulent
Hafslund Engineering AS (HE)

------------~~~~~~~---------------------I--I~~~~----------I
------------------

--------------------

Bygn.tekn.kons.

Elektrotekn.kons.

HE

Entreprenør

HE

--------------

Mask.kons.
Nybro-Bjerc

Leverandører

---------------

Byggeledelse
Hirth & Co.

Kontroll
bygg
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Bygging av Bergerfoss Il kunne gjennomføres uten restriksjoner
på drift av Bergerfoss l.
utbyggingen medførte opprydding i ruiner fra tidligere
industrianlegg og landskapsbildet er blitt vesentlig ryddigere
etter gjennomført utbygging.
Bergerfoss

Il

ble gjennomført innenfor den kostnadsramme som

forelå da anleggsarbeidene ble igangsatt.

Under prøvedrifts-

perioden ble påvist lagerlekkasje, samt uakseptable vibrasjoner generator.

Oppretting av disse forhold resulterte i

ca. 1 måned forsinket overlevering av aggregat.

Forøvrig

fungerte samarbeide mellom byggeherre - konsulenter og entreprenører/leverdører meget godt med et tilsvarende godt
produkt som resultat.
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Byggegrop for Bergerfoss I l

Bergerfoss I l sett fra nedstrøms side

Generator med gear

Montasjeluke for stasjon

!linytrihrg lllob

Jevnaker og omegn
lUnKe-rike:, Blads avdelingskontor - Tlf. 1060.11 282 -11

i·n.

Kontortid kl. 9.00 - 15.30. - L .. rdar;er stenr;(.

E skar igjennom lokal motstand

liul får bygge
It i Bergerfoss

Irges Vassdrags- og energi vesen (NVE) skar
w om den lokale motstanden mot et minitanlegg i Bergerfoss og ga konsesjon for anet fram til og med år 2002. Det er AlS Randsl Tremasse- og papirfabrikk som skal bygge
jonen, et firma som heleies av AlS Viul Tresli, Dermed har Viul-bedriften styrket sine mu~ter også vis a vis Kistefos og aksje-saken.
lYer Gunnar Ua

I

.

,gget var planlagt å stå
å ta imot vårflommen i
å grunn av den forsinkel-

m har kommet, er man i
stasjonen kan reises så
men styret i AlS Randsemasse- og papirfabrikk,

handle hele saken 20. mai
"ften vil trolig før den tid
te med Hafslund for å
re fremdriftsplanen i are.
Mini-kraftanlegget er
slik type, at det kan bli

mt også på relativt kort
å får utbyggeren snaue 15
ferdigstillelsen til konse-

løper ut. Dersom en fellesng av elva da er aktuell
aftverket få kun denne
en. Dersom planene ikke
e, kan det kanskje få en

- I Bergerfoss er det ikke snakk
om at enten vi eller det offentlige
skal bygge ut. Det er snakk om å
bygge ut eller å la vannet renne
forbi. Dette har sannsynligvis
vært et avgjørende moment for
NVE. Underforstått har de tiltro
til oss som kraftprodusenter. Det
er vi glade for, sIer administrerende direktør Øyvlnd Syversen
i NS Viul Tresliperi.

- Det er forøvrig moro å få en
konsesjon en gang i blant også,
sier Syversen, med henblikk på
all viraken omkring konsesjonen
på Kistefos-akslene.
- Jeg kan ikke forstå annet enn
at NVEs tillit til oss i denne saken må få betydning for vurderingen også av vår konsesjonssøknad i Kistefoss, sier Syversen.

levetid.

'ektet i Bergerfoss er inr sak, rent kraftproduk-

essig. Men det ble en pres, hvor privat utbygging
t det olfenUiges ønske om

rta.

Anlegget som skal bygges i
Bergerfoss er kostnadsberegnet
W 18,5 rniIIloner kroner, og vil
produsere 9 GWb. Alle ressurser
er med dette utnyttet i RandseIva.

NVE har sagt ja til mini-krqftanlegget i BergeT/oss, til tross
lar at både Jevnakers politiske flertall og flertallet ilylkestinget har gdtt imot.

._ - -- -' :.-

DnC

SÆRVILKARSINNSKUDD
P. T. INNTIL 15% P.A.

Den norske Creditbank
Løssalg kr. 4,00

Jevnaker: 060111 422

Ringerike: 067/26 111

'~'Irritasjon

i
Viul-Iedelsen
-Oppland og Buskerud fylkeskommuner, driver prinsipprytteri. Fylkenes
holdninger til· erverv av Kistefosrettigheter minner også om transakssjonsøkonomi. Man ønsker å slakte den
mest lønnsomme delen av selskapet og
la resten ligge igjen. Politikerne har
ingen anelse om størrelsen på regningen hvis de forsøker å erverve Kistefos-rettigheter.

Dette sier en irritert styreformann i
AlS Viul Tresliperi, Bergens-advokaten
Jan Einar Greve. Viul-bedriften har
håp om positivt svar fra NVE om konsesjon på et mini-kraftanlegg i Bergerfoss en av de første dagene, en avgjørelse som i så fall kan få stor betydning
for Kistefos-saken.
• Jevnakersiden.

Jle t:ovarO"p,qGKe I

nCluelcH'U~ t:11t:1 ~IVt:1 1\.

,

Fylkesverkene har
gjort for lite
- Jeg mener engrosverkene i
uskerud og Oppland har gjort
Ir lite for å skaffe seg innpass i
:istefoss. Det kan komme til å
l betydning for utfallet av saen. NS Viul Tresliperi jobber
å en helt annen måte, og med
elt andre ressurser. Når de nå
ar fått konsesjon på verket i
,ergerfoss kommer de med foryet styrke til å hevde at de trener Kistefoss, sier Ole Edvard
:acke, adm. dir. i Hadelands
nergiverk.
- Jeg vil ikke forøvrig ha noen
mnening om hvilken betydning
:ergerfoss-konsesjonen kan få
å den andre saken, sier Backe.
- Som sagt merker jeg meg at
edriften Iqemper hardt for å
k:affe seg konsesjon i Kistefoss.

Suzukis rimeligste moped med totrinns automatisk girkasse og en
utstyrsliste som t61er sammenligning
med hvern som helst. liten og leHkjørt.
Komm innom og prøven. Stort, gi gass
og kjør. Glem clutch og gir.

Konfirmantpris
kr. 6.600,-

Det offentlige har ikke den måten å gå fram på. Det kan ligge
noe der som får med utfallet av
saken å gjøre. De viser stor interesse, mens engrosverkene i de
to fylkene rett ut sagt virker
lunkne. Det er liksom opp til
Jevnaker kommune og Hadelands energiverk å stå på. Det
virker ikke som det er fylkeskommunene som har forIqøpsretten, sier Backe.
- Nå må engasjementet fra engrosverkene komme. Man kan
ikke sitte i Oppland og konsenterere seg kun om Dokka-utbyggingen og i Buskerud om
ENØK-tiltak. Ta opp kampen.
Jeg håper fortsatt det offentlige
kan klare dette, men frykter
egentlig engasjementet fra Viuls
side, sier Backe.
Bakke er interessert i kraften
fra et nytt Betgerfoss-verk, men
er redd den blir dyr.
- Det er uIqent for meg at Viul
har fått konsesjon på å bygge
kraftstasjonen i Bergerfoss. Jeg
vil ikke uttale meg om saken før
jeg får se avgjørelsen og det som
eventuelt står av momenter der.
Kommunen har med andre ord
ikke fått melding fra NVE, sier
ordfører Jan Erik Larsen i Jevnaker kommune.
- Rent personlig mener jeg det
er tull av det offentlige å bruke
penger på noe som ikke gir mer
kraft. Det viktige må jo være at
det skapes kraft, ikke hvem som
gjør det. Jeg er ikke for at private skal kunne spekulere i kraft.
anlegg, men i dette tilfellet nærer
jeg ingen slik frykt. Viul har vist

;,<!"'I(.~..
"L .....

sted: Gran rådhus.
Randsfjord Båt Caravan AlS
Tid:
Tirsdag
1215
~~~m"1~~~1~~J
kl. 19.00. Tema: AIDS. Sykepleier Kjell Erik øye, foredrag
IMPORTOR ERtiNG SANDE'AIS
mtfllm. Paneldebatt mlhelse/sos.......... sjef, helsesøster, kommunelege,
lensmann. Enkel bevertning. Vel
møtt!
Arr.: Hadeland lag av N.S.F.
~

.. .

Åpent møte

-'!~,~:;'i~tr7':7'9'1:'1~~~.~';';:;'~~f<~~
,"

Ole Edvard Backe, adm. di
i Hadelands energiverk.

J.,~~/'J
Ordfører Jan Erik Larsen.
opp gjennom årene hva man står
for, sier Jon Friis, direktør 1 Foreningen til Bægnavassdragets
regulering.
- Det offentlige var for sen til å
sikre seg rettighetene 1 Randselva den gang de private bygde ut.
Derfor skal man nå ta igjen i ettertid det forsømte. I begge fylker er engrosverkene på jakt etter billige nyutbygginger eller
nedbetalte anlegg som kan gi
dem rimelig kraft. Her mener
man å ha funnet noe interessant.
- Men det skal en svært god
begrunnelse til for å ta fra de private denne kraftproduksjonen
med den viljen de har vist og nå
fortsatt viser til å utnytte ressursene i elva.
- Jeg synes Oppland burde
konsentrere seg om å få solgt all
Dokka-kraften og Buskerud om
utbygginger i Numedalsområdet.
- Pr. i dag tror jeg fortsatt det
Offentlige gjeme vil ha Kistefosanleggene. Men jeg er også av
den formening at man nå er blitt
langt mer betenkte, ut fra hva
det vil koste og gi igjen, sier Jon
Friis.

Jon Friis, direktør i Fore1
gen til Bægnavassdra~
regulering .
MATJORD ønskes Iqøpt
060/12 321 mellom kl. 2C
22.00.

Randsfjord Skyt.
Ungdomsgruppen.
vintersesongen tirs
Jevnaker skole. Sl
kommen.
I

aag pa
l

Viul-dirc:ktør Øyvind Syversen
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J eg stiller meg spørsmålet om regionen:
trenger mer kraft når man ikke ønsker at .vi
skal ta vare på den ressursen som et minikraftanlegg i Bergerfoss representerer. Det
sier administrerende direktør Øyvind Syver-

~
l

IYar Gunn.r LI•.

. I denne &aken er det ikke
makk om enten otrentllg eller
;:>rivat utbygging. Hvis vi ikke
Jygger anlegget, vil vannet ren·
le forbi I de årene som stAr Igjen
.il en felles utbygging av Rand·
elva blir aktuell. Dette er etter
!'lin men.!ng &løslng med en res·
urs. Når vi har t'ore51ått et slikt
nlegg, er tiet blant annet torO!'
l føler et ansvar som forvalter
v denne ressursen. Det er rett
t sagt merkelig å bli motarbel·
et av det otrenUige I en slik sak,
ler Syveraen.
- Ingen må forledes Ul li tro at
et ligger store penger å tjene på
; $likt prosjekt. Om det ! det

o

•

~rsmøte I

Jevnaker
•
)ærlngs~~I<'_ ........ _"

.."

~~,.I-

~r'

•

sen •i Vlul Tresliperi A1S~ etter fylkesutVal"!' •
gets nei til å"anbefale konsesjon for et slikt
anlegg. Viul Tresliperi AlS eier AlS' Randsfjord T~ernasse- og Papirfabrikk.

.

hele tattbllr lønnsomt, avhenger er enige 1 at.det er helt r1ktlg li
av t1q4faktoren. For hver!; år Vi utnytte denn~ res.s~n_ Men
må venæ, er sjansene for at det, . når manakal trekk~ ko~~o
skal lønne aeg mindre. Og Vi nen," blander man, kortene og
bygger ikke anl~t om Vi1kk1t trekker inn KJstefos-~ene. Det
tår Wbake pengene vi legger ut. virker også som om man glem·
Det forstår sikkert alle, sier Sy-, mer at, dette m1n1anlegget Ikke
veraen.
:
' vil være av verdi når en !ellesut.
bygging kommer. Da kan man l'
heldigste !all br:uke det 1 tlom·
• I dag renner vann forbi den perioder.
eka1sterende stasjonen. Dette
vannet kunne vært utnyttet og
tilført Hadelands energiverk
• Det otrentllge sier dertor nå
strøm. Banunenllgnet med pr!. , nei W midlertidig å utnytte en
aen på Dokka-kraft ville det også kraftressurs som ville konunet
blitt strøm nærmest på billig, det otrenUige selv W gode. Per,
salg. På denne bakgrunn er det sonlig synes jeg dette er ganske
~tend1g utorståeUg at man
utrolig. Og dertor må jeg sWle
går imot konsesjonssøknaden.
spørsmålet: Er det ikke behov
. Det merkelige er at det 1saks· tor mer kraft., sier Øyvind Syver·
utredningen virker som om alle , sen.

Postgiro gir
fem prosent

Det er tilsynelatende ikke
behov for mer kraft i regio·
nen, sier administrerende
direktør Øyvind Syversen t
Viul Tresliperi AlS.

. lj.!le som sl!.'hanHnåt;tAt'ta" :'
'. farvel, både ·iQdt',og:~. 'j.

1 ..... _..J"'''''

'

dlg. . '".
r ~~ .. ~ ,
," ~'1\1
Sigmund måtte gj~om"
, to t1lsteln1n~ .!ør ~~Okk ";'
<torlateverk:et.,F,grat ute var .
. !agforenlnien. som inViterte
bampå niat' l~XQkJtestu~•.
Der 11kk han tak,leens ord tra,~
de ansatte; tremrørt'av t1d~'" ,
ligere klubbformann Odd '.
Harald Larsen og den nye, .
Torstein NygArd. Gave rutk· Edna Brorson Of}
han også, et av de po~te ,:.' for Stgmunds.otnlI
krystall-produktene .:AODl; ord tilbake. ~.
',lages ved verket.
'.
..
" Etterpå ,var det d«=..øvrige ,
ansatte BOtn ,;v1l1e .. hedre'·
I ham, med' k8kei,og ,kafre I .
..show·rommet"....' der 'Sig•.
mund har tilbrakt ma.nge
timer 1 lØpet av sine år ved'
glassverket. '
Vanne ord ble det også '
her, både fi"a cliiektør Sven '
Anders BjØmstad og tra
andre. Det vanket blomster
og andre gaver.
, Sigmund selv takket for
'aeg med en tan.hvekkende
tale, tremført på hans van·
lige humørfylte måte. Men
denne gangen lå også ruvoretnært.
. .,
- En forferdelig dag. Det er
vondt å ta avskjed med så
Odd Harald LarSt
mange folk som har stått
mannen, Torstein
meg nær gjennom hele mitt , for samarbeidet. 11
yrkesaktive liv. Men jeg tøken, som er blant d
ler å ha mer og gI.,
land. Glassverk.
sa Sigmund Bjørklund.
I

Vi minner om årsmøte
n~ nlD("t:h.of~

.:J,. '

Han var rørt. 81gmund
Bjørklund" da' han .•forlot. .:
~deland ø-~erl(: t Pr .(

" , , - , ...
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lar Hammerstad om planen for minikraftanlegg i Bergerfoss

lEt panikkopplegg

Et panikkopplegg. Hvorfor ønsker AlS Randsrd tremasse- og papirfabrikk, alias Viul Treslii AlS alias Bergen Bank å bygge et kraftang i Bergerfoss akkurat nå? Vannet har rent
bi i mange år. Når man kommer med planene
må vi se det i en sammenheng. Og det er at de
vate interessene ikke er sikre på konsesjonen

på aksjekjøpet i Kistefos. Denne kraftige uttalelsen kom tidligere ordfører og styreformann i
Hadelands energiverk, Roar Hammerstad med, i
Jevnaker kommunestyre i går kveld. Kommunestyret vedtok mot fire stemmer å ikke anbefale
konsesjon.

~

ler, for å kalle det det. Forsåvidt
er det prisverdig at man vil bygge ut et anlegg i Bergerfoss. Men
med så mange uklare forhold
som det nå er, både vedrørende
konsesjoner og avtaler om levering og overføring av krafta må
vi si nei, sluttet Hammerstad.

r

RB-Iva, Gunna, Ua

ammerstad forsØkte å sette
en om dette kraftverket inn I
større sammenheng, inn i
lelands-, Opplands- og Norsammenheng.

Sentrale myndigheter har
tatt målsettinger om at elyning er en otJ'entlig oppe. Slik er det også stort sett
i landet, med få wmtak.
?å Hadeland er det slik at de
konununene sammen eier et
rkonununalt verk, som der-

med er ansvarlig for el·forsynin·
gen i disse kommunene.
- Da velger jeg fra verkets side
å sette "Opplandskraft" opp mot
privat levert kraft fra Randselva.
De gamle, offentlig eide og nedbetalte verkene kan levere kraft
til tre øre pr. kilowattime. De
private i Randselva tar 10-11 øre.
Dette overført til Bergerfoss
skulle derfor gjøre det klart hva
vi burde mene om et privat verk
til der, sa Hammerstad.
- Jeg er I mot at tidligere industribedrifter nå skal kwme tjene
tildels grovt på gamle kvernkal-

evnaker kommunestyre:

ei til
ergerfoss•
onsesJon
Jevnaker-

representanter ville si ja.
-Panik'kplaner som skyldes at man har mistet troen på konsesjon på aksjekjøpet i Kistefos. Slik
uttrykte
Hammerstad
seg.
•

Jevnakersiden

NIls Mellegaard (H) fremmet
forslag om å si ja til konsesjon, et
forslag som til slutt kun flkk
HØyres t'lre stenuner. -Det er
nærmest slØsing med ressurser å
la vannet renne forbi. Og hvis
Hadeland E-verk er misfornøyd
med en kraftpris på 10-11 øre, ja

så får man la være og lQøpe. Selgerne kan sikkert finne kjøpere
som vil betale, mente Mellegaard.,

Roar Hammerstad ville ikke
gjøre kraft til en markedsvare.
-Da vet vi hvem det går ut over
over. Vannkraft; er en samfunns·
ressurs, en edel vare i framtida.
Jo edlere den bUr, jo verre er det
at markedskrefter er inne i bildet, sa han.
Mellegaard presiserte avslutningsvis at det her var snakk om
et tidsbegrenset prosjekt, som
ikke er til hinder for Samlet
Plan-utbyggingen.

Fylkesutvalget i Oppland vedtok i går med' ·
åtte mot fem stemmer. å si nei til konsesjon
for AlS Randsfjord Tremasse- ogPapirfabrikk på utbygging av et mini-kraftanlegg i
Bergerfoss. Mindretallet,
de..'borgerlige
par- ,
.
.. ,

~

lva' Gunn., LI.

Dag C. Weberg hevdet I tylkesutvalget at en forsinkelse
av denne saken vil redusere
lønnsomheten I prosjektet.
Som kjent foreligger det planer om en samlet utnyttelse
av fallene i Randselva, som
er tatt inn I "Samlet plan".
Dersom ikke mInIanlegget
blir bygd ut raskt, vil kostnadene bli for store I forhold
til den tiden man kan nytte
anlegget. Alternativet kan
dermed bli at intet minianlegg kommer. Dermed utnytter man ikke en lokal
krartressurs, noe Weberg

mente var lite ønskellg så
lenge man mangler kratt..
Weberg kommenterte også
energlstyrets tilføyelse ved-'
rørende avklaring på konsesjonssaken i Kistefoss. Ettersom det er varslet en mulig
sak med prøvelse for Høyesterett, mente Weberg at det
kan ta !!re år før en avklaring
foreligger.
Han mente forøvrig at · an- '
legget kan være aktuelt ut.
fra 10 års driftstid, men at
dette måtte bli en vurdering
for utbyggeren. Weberg så
heller ikke bort fra at driftstiden likevel kunne bli lengre,
ford! det er us ikkert om og
når en samlet utbygging vll

tiene,"stemte 'for et forslag fra Dag C. Weberg
(H), som ville si ja til konsesjon når en del
forhold var avklart, blant annet vedrØrende
avsetningen av kraftproduksjonen.
,.. .
. ':,
'
,J
'
~e. FlertaJiets begrunnelse
for ikke å v11le anbefale konsesjon var blant annet tvil
om avtalen mellom EIllar M.
Borch og Vlul Tresllperi AlS,
som eler det tidligere papirfabrikk-selskapet. ' 'Arbeiderpartiet hevdet konsesjonsplikt på denne IIvtalen om
halve fallet, ford! man ser det
,som en ny avtale,ikke en forlengelse. Utbyggerne ser på
det som en forlenget avtale,
noe også Dag C. Weberg hevdet I tylkesutvalget.
, Videre , var flertallet opptatt av konsesjonsforholdene
for hele elvestreknIngen. Her
hevdet Weberg at eksisterende anlegg er bygget før Inn-

føringen av konsesjonsloven
ay 1917.
Arbeiderpartiet mente også at man I denne saken måtte hatt på bordet en avtale
med Hadeland energiverk
om krafUele og tilknytning
til 22 kV-nettet. LIkeså savnet man avtale med Oppland
energiverk om bruk av reguleringene I Dokka-vassdraget.
Hensikten med å bygge ut
fallet er å utnytte vann som I
dag renner forbi kraftstasjonen. En slik stasjon kan produsere 9 GwH.
.
Det er styret ' I NVE som
avgjør konsesjonssaken.

Ute penger til overtid ved lensmannskontorene

lia å ,spare
•

I.Ø ,

,
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Satser fylkesutvalgene på forkjøpsrett i Kistefos?

Viu'l: Ingen vet hva
det vil koste dem
eAls Viul Tresliperi betalte 42 millioner kroner
for 93 prosent av aksjene i Kistefos Træsliberi
AlS i 1985.
eIngen vet hva Buskerud og Oppland fylkeskommuner må ut med for å erverve retten til å produsere kraft i Kistefossen i dag.
eViul-bedriften har tilbudt fylkeskommunene
hjemfallsrett. Det offentlige kan med andre ord
få fallet gratis når neste konsesjonsperiode (40-60
år) løper ut.
eAls Viul Tresliperi har bedt Olje- og energidepartementet om en avklaring vedrørende hva
restene av et "slaktet" Kistefos skal kunne leve
av og hvilke rettigheter man har. De. avklaringen har ikke kommet, sier styreformann Jan EinarGreve.

lkJ

I,., Gunn., LI.

som Yl har. Vlsltt.er tross alt med
re.ten av kraf
>duksjonen I
vassdraget, ster styreformann

Fylkesutvalgene skal likevel Greve.
behandle spørsmålet om å nytte
- Fra Justisdepartementets siforkjøpsrett. ·Politikerne synes de er det sagt at man ser aksjeIkke å være klar over at det kjØ- kjøpet som kjøp av alt det selpet de nå mener å stå ovenfor er Skapet eler. Men hvordan akter
noe helt annet enn de aksjene de . man å skille fra hverandre de
sto ovenfor I 1985, sier VluI·ledel- forskjellige delene av selskapet?
Man har nenilig ikke lovbjemmel
sen.
.
Styreformannen i AlS Viul Tre- til å erverve annet enn fallet,
sliperi, advokat Jan Einar Greve, skjønt vi betviler selv den retten.
adrnlnstrerende dlrektør i sel- Det er klart at de Ikke har rett til
skapet, Øyvind Syversen og dis- å erverve selve aksjeselskapet.
Betyr det at fYlkeskommunene
ponent l Kistefos Træsliben AlS,
Per Bretteville-Jensen. holdt I har tenkt å opptre som transaksgår pressekonferanse ( Oslo. Her sjonsøkonomer, som går tnn 1 et
presenterte de statw for saken. selskap og skununer av det de
Sl!tff!'ll"kdhseSjamsølmel!S Sldl'l' oM! "'" pM - A ... . - - • ,
- Dette er en unik sak. Fylkes- 860 lenga disse forholdene ikenergiverkene vil I det~ tl!!elle - ke er avklart forstår Yl Ikke at en
bruke store penger på erverve fYlkeskommunene kan ta en slik
et fall de av oss er tilbudt bjem- sak opp W behandling. Vet man
fallsrett på. Man vil bruke skat- konsekVensene ror de ansatte?
tepengene på å kjøpe seg Inn I en Kan restene av selskapet, etter
kraftprodusent, uten at det gir at det otfenUlge eventuelt treken kilowattime mer ut på nettet. ker ut kratt-delen. livnære seg?
Derimot vil det øke strømprisen, Hva med de 20 ansatte?
fordi det otfentlige Ikke har de
- Vet politikerne hva dette vil
mullghetene til. rasJoneU drift· koste dem? De vil skjære ut den

a

MATJORD ønskes kjøpt TIr.
060/1Z 3Z1 meUom kl. 20.00-

22.00.

Betel

ø. Jevnaker

MØte .fredag, 8/5 kl. 19.30. Karsten Enerud taler. Vel.l<ommen.

Frelsesarmeen, Jevnaker
Fredag, 8/5 kl. 19.00: Fest. Kaptein KrIstian Bakken og frue leder og taler. FengselsmusIkken
• pWer. Bevertning. Utlodning.
Alle velkommen.
HUSILEILIGHET ø. leid i nærheten av Jevnaker skole fra
Juni/Juli. Bill, mrk. ·Fam. pA 3,
3184.,

~

Vikarbarnehagene

VI ønsker å komme I
kontakt med persGner som på kort varsel kan ta
vik::1MRtl'r , rip vnmmm·.. .,lø h"l"'.

SKYCHANNEL
Torsdag 7. mal
07.30: DJ Kat Wake·up Club.
08.30-11.00: Sky Trax.
11.00: Woman's Day.
11.55: Sky Trax.
12.55: Space Shopping.
13.10: The Best of A Country
Practice.
14.00: City Ughts.
14.30: Thr.. '. Company.
15.00: Tale. of Wens Farga .
15.30: Sky Trax.
16.15: The Great Video Race.
17.00: The DJ Kat Show.
18.00: ThrWseekers.
18.30: The Ohost and Mrs
MuJr.
19.00: Three'. Company.
19.30: The Green Hornet.
20.00: My Favourite Martlan.
20.25: Galden Soak.
21.20: All Arnerlcan WrestIIng.
22.15: Tennis.
23.15: ltallan Football.

.
1

.~dministrerende direktør Øyvind Syversen ,til venstrei i AlS Vi ul Tresliperi og disponent Per

BretteviUe-Jensen i Kistelos Træsliberi AlS har ikke gitt opp. Tvert om, kamphumøret er større enn noen gang i denne saken.
delen de Ønsker, men hvor mye
- Politikerne burde se hva NVE
skal hver del koste. Hvem skal skriver I sitt utførlige saksfremløse ut de investeringer Yl har legg. NVE skriver: Spørsmålet
gjort eksempelvls i Land sag, om det skal gis konsesjon til de
som sikret arbeidet for de som to fYlkeskommunene og eventuhar sitt virke der?
elle vilkår utstår til det foreligger
.
beslutning om Il benytte for"- Det er stygt å sl det:'lnen"1eg--kjøpsrett og nødvendig approbahar det Inntrykket at politikerne gjon.'
. .
nå Ikke aner konsekvensene av
.
hva de legger opp til å vedta.
- Samtidig blir det klart at
Noen må forteUe disse politiker- Statskraftverkene ikke VII nytte
ne at det Ikke lenger er den sam- en slik rett. Det betyr at fYlkesme saken som de forholdt seg til
kommunenes eventuelle ønske
11985/86.
om å nytte forkjøpsretten skal
avgjøres av Kongen i statsråd.
Og hvem skal Regjeringen støtte
seg tui en sllk aVgJørelse, jo selv~
sagt fagdepartementet. Ser ikke
fYlkeskommunene SIgnalene, eller har de fått for Ilte informasjon, spør styreformann Greve.
-VI har sett at Ringerike kommune anbefaler konsesjon for
Viul, RIngenke faglige Samorganisasjon det samme. mens J evnaker kommune Sier nei. Hva ligTorsdag 1. mal
ger bak: Jc. I Ringerike har man
06.45 Lokal nyhetsoversIkt
gode erfaringer med bedriften på
Lokal musikk
Vi ul. Man ser at det Ikke er farlig
og reportruijer
1 la prinsIppene Vike I dette til·
107.00 Dagsnyttl
feilet, og de ansatte I Klstetos
07.02 Lokale nyheter
ber om det samme.
Værvarsler
. Hva er årsaken, Jo at saken er
Barneradio
blitt et prlsipprytterl av grenseltil kl. 07.25)
løse dlrnensjoner. Det otTentiige
07.50 Lokale nyheter
vil eie for å eie, samme om det
Oppslagstavla
ko.ter dem store summer, og
ItU kl. 08.00)
sanune om de Ikke vinner noe
12.00 Lokale nyheter
kraft på det. VI har fundert og
Værvarsler
fundert på årsaken, men har gitt
(til kl. 12.15) .
opp å f1nne den.
17.00 Lokale nyheter
-Hvis noen trekker fram kapiVærvarsler
talistiske Bergen Bank som en
AktueUe reportasjer
Opplandsmagasin
Stoppested: Sør fo'rnn

Opplandsradioen
i dag

stygg ulv, så må de forlest mullg
bil klar over at banken har eld
bedrtJ'ten siden 1930-årene. Har
det gitt forferdelige resultater,
spør administrerende direktør
Øyvind Syversen.
Vlul Tresliperi er !uJl av kamphwnør-vtdere, h~d
vendlg. Man har notert seg at
fYlkesverkene hadde anlednlng
til å kjøpe aksjene, men bød for
Ilte. Derfor stiller de spørsmål
om hvorvidt det otfentlige skal
ha to sjanser i dette spillet, og
om den prisen som den gang var
helt uakseptabel nå er blitt så
akseptabel.
Man mener også at fristen for å
hevde forkjøpsrett er oversittet
med et halvt år.
Endelig har man Ikke akseptert at det oll'entilge har noen
forkjøpsrett. Ingen tilsvarende
sak her l landet kan danne presedens for en slik rett.
Desuten har bedrtJ'ten nå godt
håp om at NVE i løpet av få dager sier ja til utbygging av et
mini-kraftanlegg i Bergerfoss,
noe som vil være et kvalitetsstempel !'ra NVEs side, og.j motsetning tU hva både Jevnaker
kommune og Oppland fYlkeskommunene gikk Inn for. Med
dette mener bedriften å kunne
stå enda sterkere j sluttkampen
om KIstefoss. Da har man nem-o
Ilg enda sterkere hånd om elva.
Og det vil etter bedriftens mentng da være enda mer feU å
splitte opp kraftproduksjonen til
mer urasjoneUe enheter.

I{lngerlk," IIldlh a\'dl'lin~,kontor - Tlf. (0';0, Il ZIIZ - 11111.
Konlurlid kl. 9.00 - 15.30. - L .. rdager .lell':l.

Samlet plan for vassdrag i formannskapet

Jevnaker ber om
nye utredninger?
}kl

lva,

Gun~., li.

Samlet plan for vassdrag og dens tanker om
utbygging av Randselva skal drøftes i formannskapet i kveld.
Noen innstilling fra
teknisk styre kjenner
vi ikke
skrivende
stund, ettersom vedtaket derfra legges direkte på bordet for formannskapet. Men mye
tyder på atformallnskapet kan komme til å
be om nye utredninger
av det såkalte alternartiv B for utbygging av
Randselva. Det er alternativet som innebærer en utnyttelse av to- Vil krqf!ankggene som her i Kiste/o:;s bli verdiløse 0/11 IWe1l
med utnyttelse av helejallet ncli Iilllvalsmoe1l velges?
talfaHet helt ned til og
med Lundstadfossen.
sanunenllgningen er foretatt stor betydning å få et slikt "efpå Utt gale premisser.
fektitraftverk" sentralt å østSå langt I arbeidet med den
landet.
fremtidige
utnyttelsen
av
Større slukeevne?
Randselva har det meste pekt
100 kubikkmeter/sek.
I retning av alternativ A, som
Det kan nemlig tenkes at en
vU bety utbygging av enkelt.-- teUesutbygging kan dimensjoGjennomsnittlig aVlØp fra
anlegg I elva, Ulsvarende I dag.. neres med en større mak$lmal Randsfjorden er er ca.l800 mllÅrsaken er at de ølronomlak8_.. ...allukeevne cl1ll,hva man trod- lIoner kubikkmeter. Dette gir. I .
beregningene UWer at dettt:er.--dI:.1.~ii'rWr~ll);!'tlpreres det ~ underkant av 60 kubikkmeter'
gunstigst.
. ::"'(med m-aksLonal sl'-lkffvne på 70 pr. sekw)d I gjennomsnittlig
Alternativ A, med to kraft.. kubikkmeter pr. sekund.
avløp. Med en total magasinverk I elva vU koste 191,8 mlII Haraldsens Innstilllng til prosent (Inklusive DokkamaUoner kroner og produsere 236 teknisk styre ber han om nye gaslnet) skulle dette Indikere
gWh. Alternativ B koster 258,7 'beregninger ut fra en maksi- en økonomisk maksimal slukemlIUoner og kan produsere mal slukeevne på 90-110 ku- evne på et anlegg I Randselva
233,1 gWh.
bikkmet.er pr. sekund.
på anslått 100 kubikkmeter pr.
Men I følge kommuneingenlDette vU gjøre Qeregnings- sekund, mot altså bereb'Ilet 60.
ør Dag Haraldsen, Bom blant' grunnlaget tor økonomien I Det er denne forskjellen komannet støtter seg til nye vur- anleggene rumerledes. Dcssu- muneingeniør Haraldsen, og
derlnger foretatt av NVE, er ten vU det etter Haraldsens forøvrig Ilere med ham, gjerne
det mulig at den økonomiske mening være av uvurderlig vU skal bli kalkulert. _

ar, dasom
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jeliesulbY9yillg

På informasjonsmøtet om
Samlet plan på Jevnaker IlJor
vår var det Oere som stlite
spørsmålstegn ved en maksimal slukeevne på 70 kubikkmeter pr. sekund.
Haraldsen mener det vU væ- .
re riktig å utrede alternativ ~
ut !ra følgende. forutsetning:
Om .forskJplllg mlnstevantlSføring sommer· og vinter og
med en maksimal slukeevne I
området på 90-110 kubikkmeter pr. sekund.

Gra~vis, ~

I.l

Han antyder lit ved å dimensjonere en ny stasjon for 2 X i
25·30 MW, kan det ene agregatet Installeres først og det andre når de eksisterende stasJonene I Randselva er modne for
rehabllll<!rlng.
Ved å foreta en gradvis
Idrlttssetteise, mener kommuneingeniøren at eksisterende
anlegg kan være henlmot avskrevet og eventuelle erstatningsbeløp nærme seg verdien
av den råe vannkraften.

Nul. verdt?
Dersom en sUk utbygging
skulle bU aktueU vil det bety al
kraftanlegg I Randselva forøvrig Ikke vll få annen verdi elUl
som IlomanIegg.
En slik utbygging aktualiserer også fisketrapper og vannspell I den delen av elva som
vU få lite vann.
En annen følge kan være at
Jevnaker~ renseanlegg får for
lite vann til "uttynning" av
utslippene.

;~;~t;;-;It--;'ye -under -bibehol-

J delse av dagens vannveier.

~ nJll:'1\ /If li " " l -,

Samlet plan og dens betydning for Randselva skal også
behandles l Buskeruds hovedutvalg for næring, ressurs og
miljø I dag. Her er Innstillingen
fra plan- og næringssjef Otrnar
Muhr at fylkestinget Ikke bør
ta stilling til de to alternativene før det er utarbeidet opti-·
maliserte alternativer basert
på en opprnsting av allerede
lItl)\'i'dt' fall og- 1lt1)':[n~jy;,~ ,IV

!tingrrikrs Jllab

MaDd~ Zl.rebruar 1987
I

Jevnaker og omegn
Rin~erike~

Blads aT;df'lingskonto r - TIC. 10601 Il 2HZ - 11747 .
Kontortid kl . 9.00 - lå.30. - Lgrdal;:er sten~ .

gonsesjonsbehandlingen på utbygging i Bergerfoss
~

Fylkesutvalget imot
privat utn else?
,

: AlS Randsfjord Tremasse- og papirfabrikk, som
eies av Vlul Tresliperi AlS, ønsker å utnytte Bergerfossen bedre. Men. fylkesutvalget sier tirsdag
trolig nei til å behandle konsesjonssøknaden for
utbygging av et minikraftverk til 16 millioner
kroner (1986-verdl). Styret I Oppland energiverk

har gått inn for å utsette behandlingen, og fylke:
rådmannen har sluttet seg til dette. Den negativ
Innstillingen henger blant annet sammen med ~
konsesjonssaken på aksjene i Kistefos TræslibeJ
AlS ikke er avklart.
il< ,.. ,' •

styre mener at
forhold må avklare. før saopp til behandUng. Flere
forholdene vedrører at·
tet~~.~~~:~b~,~~~
kontra privat
h
av fallene t Randsel·
Energ1verke~

Styret mener blant annet at
må avklares om det er kOl13e·
tJOIlSpllkt på den nye avtalen
-"om Einar M. Borch og Vlul
Jperl AlS. Er det en ' forlentet av-tale eller en ny avtale?
VIdere vil man ha vurdert kon- .

t~I~~:~~I~~~~~~to, den aktuel-

Den totale kraltutbyglngen I
t lve.treknlngen må også vurde·
energtstyret. som
I'deker fram a t konsesjonssaken
salg av K1steros·aksJene ikke
avgjort.
Avtale med Hadeland energlom kraltlele og tilknytning
kUovoltnettet er også nødtør en konse~onsbehand
kan akje~ m~ner man.
.
FylkesutValget &ler j morgen troltg nei ta <I behandle /fansesjanssøknaden for utbygging a
Det siste ankepunktet er at det Bergerfo..en. Den
fnnstUUngen henger blanfunnet sammen med at kamesjonssa k e
til en avtale med OPPlaM, ; p4 ak.UeM:1KI3Wos
AlS ikke er avklart .
..erg,,'erltom DNt av reguJertD.
"
.
Dokka-vassdraget..
.
er
I 10M Ikke akal lå rø1ger for videre
Det er styret l Norges Vass
""rsom det skulle bU kon.e- .
.' ii~ytte).Be av v8Mdraget: eU~ .. draga- pg energtverk. (NVE) son .
.beh~J!_~~~~~,
/ eWforhoJd I vaasdragøt~ . " ';..' , , taravgjøreLsenl dtlijle saken._
o

.

,

•

Politiet ber om

