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Sammendrag
Rapporten inngår i en serie publikasjoner som beskriver gjennomførte opprus
tings-/utvidelsesprosjekter. 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 denne måten formidles erfaring
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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 plants is in operation, etc. This experience will be
valuable when other similar projects are planned for implementation in the
future.
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Ved det gamle inntaket anbrakte man et bukseror hvor man til
koplet det forste roret og et nytt i paralell fram mot
stasjonen.
Maskinsalen ble utvidet med 30 m2 slik at man fikk plass til et
noe storre agg.2 ( 300 kW ) med samme turbintype og dertil
horende utstyr.

Stasjonen kunne nå produsere 2.2 GWh pr.år.

Fram til 1958 da man bygget Nord-Forså kraftverk ( 1 MW), var
dette verket eneste elektrisitetskilde for oyas vel 1000 inn
byggere.

Vedlikehold kunne av denne grunn bare gJores " i de lyse nord
landsnetter ",-og knapt nok da heller. Regulariteten for verket
var imidlertid forbausende bra.

I forste halvdel av 60-årene ble sjokabler lagt og tilknytning
til Samkjoringen etablert.

1.4 Teknisk tilstand og konsekvenser

Kraftstasjonen lå ved foten av ei steil skråning 15 m fra
sjokanten, og med RV 848 i mellom.

Rorgatas eldste del viste stadige svakheter utover i 70-årene.
Lekkasjene ble sokt reparert med sveis og bandjern,uten at år
sakene ble leget.
Alvorlige rorgatelekkasjer i lia ovenfor stasjonen vinters-
tid resulterte i at is og sorpe raste mot stasjonsveggen ved
flere anledninger.To ganger gikk lavinen tvers gjennom
maskinsalen,over vegen og på sjoen. Heldigvis uten at veifarende
eller personell kom til skade.
Skadene på trebygningen var store etter disse påkjenningene,
mens maskinutrustningen, fungerte omtrent som for,- etter tork
og noe pussing.

Anleggets akselererende dårlige forfatning med for te at man i
1979 ble nodt til å stanse den ene av maskinene,-for godt
skulle det vise seg.Tilhorende stålrorgate tillot ikke videre
drift.
Veritas-rapport vedr. materialsvakheter i den andre gata,kon
kluderte i 1982 med at man anså restlevetida til i verste fall
å være bare 3 år.

1 .5 Vurdering av videre drift

I denne tiden startet man en intern analyse av nytteverdien
av et nytt verk.
Utfra anleggets beliggenhet i forhold til belastningen, anså
man det gunstig med innmating fra et fremtidig rehabilitert
verk.
Ved å montere synkrongenerator samt tilpasse aggregatets sving
masser til Nord-Forså-verket,fant man at også beredsskaps
messige forhold for oysamfunnet talte for å vurdere nybygg.
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P L A N LEG GIN G S F AS E

2.1 Forprosjekt

I forbindelse med STE's planer om opprusting av flere av små
kraftverkene i området,mottok man fra NVE planleggingsstotte på
kr 220.000.- i 1982.
Ved hjelp av dette belopet ble det i september 1982 igangsatt
et " Forprosjekt for et rehabilitert verk på Sor-Forså ".

Grunnlaget for forprosjektet var forannevnte analyse av nytte
verdien.
En foreslo at man skulle modernisere og ombygge kraftverket ved
at det ble bygget nye reguleringsanlegg,ny rorgate og ny kraft
stasjon.
Nyanlegget skulle nyttegjore seg det samme nedslagsfelt som
tidligere,og reguleringsgrensene for såvel Skips- som Storvann
skulle være uendrede.

Midlere årsproduksjon ble beregnet å bli 6.5 GWh,herav 65% som
vinterkraft.

Den 2. november 1982, ble der opprettet ei styringsgruppe med 3
medlemmer.
Gruppa skulle lede prosjektet og presentere et anbefalt forslag
for STE's styre og generalforsamling. Den rapporterte direkte
til direktor.

2.2 Grunnleggende anleggsdata

Det totale nedslagsfeltet til innsjoene Skips- og Storvann om
fatter et areal på 13.2 km2.Midlere årlig tillop er beregnet
til 17.9 mill.m3.
Skipsvann benyttes som hovedrnagasin med volum 6.2 mill m3 ved
en total regulering på 3.7 m.
Reguleringen skulle være som for,dvs. at HRV= 162.5 m.o.h. og
LRV= 158.8 m.o.h.

Fra Skipsvann beregnet man samme vannvei som for ,via eksister
ende elvelop over til Storvatn. Storvatn ville dermed bli
benyttet som inntaks- og flomdempingsmagasin.
Ved en total regulering av Storvatn på 1 .0 m, fikk man her et
magasinvolum på 0.30 mill. m3.
Også her skulle reguleringen være som for, med HRV = 155.7
og LRV= 154.7 m.o.h.
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Fra Storvatn foreslo man å fore vannet i ny rorgate over en
strekning på 1150 m ned til ny kraftstasjon, plassert nedenfor
RV 848 og helt nede ved sjoen,200 m ost for den gamle stasjon.
Bygget ville likevel ligge innenfor de eiendomsgrenser som
kjopekontrakten fra 1898 skisserte.

Brutto falIhoyde ble oket til 153 m ved at stasjonen ble lagt
ned til sjokanten.
I kraftstasjonen foreslo en installert et aggregat med Francis
turbin med fast pådrag og synkrongenerator.
Nominell fullastyteIse ble beregnet å bli 1060 kW, maks.sluke
evne 0.80 m3/s.
Kraften skulle fores inn på eksisterende linjenett like oven
for stasjonen.

2.3 Hydrologi

Midlere avlop til nedslagsfeltet og det gamle maskineriets
slukeevne var ikke avpasset mhp. optimalt vannhushold.Det
gamle anleggets vannforbruk kunne dermed ikke nyttes som
referanse for det aktuelle nedborsfeltets vannforing.

De sakkyndige valgte å nytte vannmerke VM 872 Skoddebergvann,
på andre siden av fjorden som referanse.

Spesifikt avlop ble av NVE satt til 43 l/s.km2.Usikkerheten
ble vurdert å være 5 - 10 %

Felt

Skipsvann

Storvann

Totalt

Areal :
(km2)

9.8

3.4

1 3.2

Spesf. avlop :
( Ils. km2 )

43

43

Midlere avlop
mill.m3/år : Ils:

1 3.3 421

4.6 146

1 7.9 : 567
=============================================================

Med VM 872 som utgangspunkt skulle tilsiget fordele seg med
39 % i vinter- og 61 % i sommerperioden.
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2.4 Geologi

Etter befaring i terrenget fant man at alle forhold tilsa at de
bygningsmessige installasjoner kunne plasseres på fjell.
Rorgatetraseen gikk i fjell- og myrpartier.Bonitering i myra
ble gjort på forprosjektstadiet. En fastslo at grunnen bestod av
urmasser og fjell med sparsom overdekking av losmasser.

2.5 Fornminner

Tromso Museum måtte kontaktes fordi en fikk opplysninger om
at det kunne finnes samiske boplasser i anleggsområdet.
Museet arbeidet et helt år med undersokelsene.Både rorgate
og vegtrasee ble pålagt restriksjoner fra museets side.

2.6 Miljo Ilandsskapspleie

NVE's landsskapsarkitekt i Narvik ble i tidlig planfase til
kalt for befaring i terrenget.Med dette fikk utbygger råd og
pålegg som ble tatt til folge ved arbeidene.

2.7 Samlet plan

Verket var aven eller annen grunn havnet i Samlet plan. Der
var det bare anlegg med behov for konsesjon etter Vassdrags
loven som skulle være med.
Sor-Forså skulle ikke endre reguleringsgrenser etc. og trengte
derfor bare elektrisk konsesjon.
Arbeidene med å få anlegget ut av planen startet man straks.

2.8 Nabogrunneiere

En arrangerte relativt tidlig folkernote med nabogrunneierne og
kommunens toppolitikere.
Ikke uventet kom der fram ulike syn på hvilke rettigheter og
grenser forannevnte kjopekontrakt favnet.
Kjopekontraktens beskrivelse av grensene til " mindst 200 meter
paa hver Side af Elven Of, ble et stridens kapittel.

Situasjonen ble etterhvert så tilspisset at hele prosjektet
stod i fare for å stoppe opp.
Det ble nodvendig å soke om ekspropriasjonstillatelse for
grunnerverv til det nye damstedet ved Skipsvann.Skipsvann '
var helt klart ikke omhandlet i kjopekontrakten av 1 898. Til
svarende gjaldt areal til sperredam ved Storvatn.

Grunneierne og STE har i ettertid kommet fram til minnelighet
på alle punkter.
Etter at anlegget var ferdig, begjærte STE og grunneierne
grensegangforretning.Hensikten var å soke full avklaring vedr.
STE's eiendomsutstrekning i vassdraget.
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2.9 Konsesjonsforhold / jus

Olje- og Energidepartementet ( OED ) og NVEts hovedstyre
måtte inn i bildet ved behandlingen av konsesjonssaken.

For at nevnte instanser kunne godkjenne planene måtte man
gjennom mange ledd,som alle måtte gi sin positive tilslutning,
-her nevnes:

*Ibestad formannsskap
*Fylkeslandbrukskontoret i Troms
*Tromso Museum
*Troms Fylkes Næringsutvalg
*Troms Fylkes Energiutvalg
*Fiskerikonsulenten i Troms
*Ibestad Innlandsfiskenemnd
*Fylkesfriluftsnemnda i Troms
*Ibestad Friluftsnemnd
*Ibestad Viltnemnd

* Vassdragsdirektoratet måtte utstede erklæring etter Vassdrags
reguleringslovens § 4 om at det ikke var nodvendig med ervervs
eIler reguleringskonsesjon.

*Soknad om elektrisk konsesjon kunne ikke behandles av NVE for
ekspropriasjonstillatelse var gitt, og alle berorte instanser
hadde gitt skriftlig godkjennelse.

NVE meddelte 1 3.1 0. 1983 at det ble gitt elektrisk konsesjon
for det nye anlegget.
Nåforst kunne anleggsarbeidene ta til.
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U T B Y G GIN G S F AS E

3.1 Organisering

Foran nevnte styringsgruppe kunne ved behov dra veksler på
enhver faggruppe innenfor STEts organisasjon.
Selskapets okonomisjef og advokat fulgte opp kontraktsarbeidet
og gav sine anbefalinger overfor overste bedriftsmyndgihet.

En knyttet til seg konsulentfirma for maskin- og byggarbeidene.
Prosjektleder var ansvarlig for prosjektering av de elektro
tekniske anleggene og koordinering mot nevnte konsulentfirma.

I 1980 hadde STE opprettet en drifts- og vedlikeholdsavdeling
for egne kraftverker.Denne ble plassert i Grovfjord(i Skånland)
av ressursmessige og geografiske årsaker.Avdelingen fikk i
oppdrag å montere alle maskintekniske detaljer til det nye
Sor-Forså-verket.Herunder feste mot armeringsjern ,montasje av
varegrinder,innlopskonuser,alle vannvegventiler,turbin og
generator.
Dette ble gjort både av kostnadsmessige og kompetanseopp
byggende årsaker.
Det er interessant å merke seg at ingen av byggherrens opp
gaver ble heftet av feil eller tidsforbruk utover det plan
lagte.

For å sikre oppfolgingen på byggeplassen engasjerte man
byggeleder.
Byggeleder kontrollerte og attesterte alle fakturaer vedr.
de bygningsmessige arbeidene.
Prosjektleder gjorde det samme for maskin- og elektro
leveransene.

3.2 Drift av det gamle anlegget

Den forsinkede anleggsstarten medforte også revurdering av
den videre driften til det gamle verket.
Ikke kunne man endre for meget på de planer som entrepenorene
hadde gitt sine priser ut fra. Til det var verdien av den be
skjedne energimengden verket gav for liten. Heller ikke syntes
man at det sommet seg å slose med de vesle verdiene som var ...

Losningen ble imidlertid enkel: Entrepenoren måtte forst få
laget veg opp mot Storvatn for en trengte tenke på stopp av
aggregatet. Vegen ble ikke klar for i mai 1984.

En kunne dermed kjore stasjonen hele vinteren. Det skulle etter
hvert vise seg at alle parter tjente på det:
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* Entrepenoren fordi han kunne komme inn i varmt hus for å tine
frosset utstyr ,og fordi han fikk adgang til verkets lille
oppvarmede verkstedareal.

* STE fordi en fikk utnyttet maskinkapasiteten og dermed loftet
linjespenningen i tunglastperioden vinteren 1984.

3.3 Entrepriser

Anbudspapirene for bygg,maskin og elektro ble sendt ut primo
juni,med anbudsfrist ultimo juli 1983.
De vedståelsesfrister som var lagt inn ble alle overskredet,
av grunner som nevnt i pos.2.1 0.

Ingen av entrepenorene krevde justering av anbudssummen.

STE valgte delt entrepriseform,hvor alle kontrakter/entre
priser skulle administreres av byggeleder. Det ble derfor ikke
aktuelt å tiltransportere entrepenor disse arbeidene.

Det ble lagt vekt på å bringe klarhet i anbydernes okonomiske
soliditet. Dette ble bl.a. utslagsgivende i et konkret tilfelle
hvor man avvek prinsippet om at rimeligste anbyder skulle
antas.
Likevel medforte en underentrepenors konkurs problemer,både for
entrepenor og utbygger.

Det var et uttalt onske om at lokale entrepenorer måtte nyttes
i storst mulig grad.
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3.4 Framdriftsplaner

Som folge av de konsesjonsrelaterte forsinkelsene man
revurdere alle tidligere lagte terminplaner.

27.september 1983 var signalene fra OED og NVE entydige at
man tok til med "innledende" kontraktsforhandlinger" .

dette viset man verken byggherre eller anbyder for
klarsignalet fra NVE kom, og innsparing av tid.

Grunnet tid for å innhente STE-styreklarering, fikk ikke
bygningsentrepenoren startordre for 25.0ktober 1 983.

De forste planene tilsa at anlegget skulle være ferdig 1 . 0kt.
1 984.
De revideringer som ble nOdvendig,la opp til at anlegget skulle
være driftsklart 1 5.02.1 985.Dette medforte mer enn en vinter
driftperiode,hvilket ble ansett være lite fordelaktig.

Framdriftsplan for kraftverk:

AKTIVITET 1983 1984 1985

o I N D J I F M I A M J J A S I o I N I D J I F I MI

TILRIGGING -- --- --- ---f-- - - --

VEGBYGGING -- --- --- ---t---I- -- - --

KRAFTSTASJON -- --- --- I --- --- --- -- - ------r---
l

DAMSKIPSVANN -- --- --- -

STALRØRGATE -- --- --- --- --- ---

GUP-RØRGATE I I

SPERREDA.!."1 --- ---
I

DAMSTORVATN -- --- --- --- --- __J_
I

AGGREGAT&'IENTILER -- --- --+--t-

ELEKTRO I - -- --- --

i
IPRØVEKJØRING I ---- --

--'- ---
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3.5 Rigg og opplagringsarealer

I anleggsperioden var bemanningen på anlegget i store deler
av 1984 i overkant av 20 mann. Dette krevde atskillig plass til
sosiale rom etc.
Foran er nevnt at stasjonsområdet lå klemt mellom fjellfot og
sjoen.
Nodvendige arealer for rigg og lagring av store kolli fantes
ikke i umiddelbar nærhet av eiendommen.
En ble nodt til å prioritere det lille egnede riggareal som
fantes på eiendommen, og leie areal 10 km unna til lagring av
rorgate-elementene etc.

3.6 Veger

Ved siden av riggetableringen,var det anleggsvegen man kon
sentrerte seg om i forste fase.
For at man skulle rekke å uttransportere betongen til Skips
vann innen den storknet,så entrepenoren seg nodt til å innkal
kulere helikopterbruk.Veg til Skipsvann falt dermed ut,og man
kunne legge hele vegen innenfor egne eiendomsgrenser.

Vegens forste parti fra sjoen og opp til kote 90 moh. ,er
svært bratt.
I dette partiet måtte man krysse 22 og 11 kV-hoyspentlinjene
fra den gamle stasjonen.22kV-linja var via sjokabel
"livsnerven" for el.-forsyningen av store deler av Ibestad
kommune.
For vegarbeidene tok til ble entrepenor og underentrepenor
gjort oppmerksom på forholdet.STE krevde å få noen timers
varsel for sprengning,slik at omkopling kunne gjores.Men det
viste seg fånyttes,- 2 ganger blåste man ledningene ned.
Etter alvorlig advarsel med trussel om okonomisk ansvar var
problemet plutselig langt mindre ...

Vegen måtte legges i ei sloyfe utenom det samiske bostedet
som museet hadde lett fram.Forovrig ligger den parallelt med
rorgata.
Vegen krysser elvefaret fra Storvatn på et sted. Til bru la en 5
av de gamle stålrorene oppå hverandre og fylte grus over.

I vurderingen av vegstandard ble man pålagt av NVE's lands
skapsarkitekt å gjore et tidlig valg mhp. bruk eller ikke av
vegen etter at anleggsperioden var over.
Styringsgruppen bestemte seg for at entrepenoren ikke trengte
ta hensyn til evt. senere bruk.Beslutningen baserte seg på et
skyhoyt pristillegg som ble presentert byggherren.

Etter at anleggsarbeidene var slutt foretok man ny befaring
med NVE-arkitekten.En fant at de arbeidene entrepenoren hadde
vært nodt til å ut fore på vegen for å få gjort sine arbeider,i
stor grad oppfylte de kravene arkitekten tidligere hadde
stillet til en permanent veg.
STE bestemte seg da for å soke å beholde vegen,fordi senere
vedlikehold av dam-og rorgateanlegg ville bli vesentlig
forenklet.
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NVE krevde bl.a. at man anordnet skikkelige stikkrenner for å
unngå utvasking av vegtrasee og terreng. Dette var forutsett, og
derfor hadde man tatt vare på de gamle stålrorene fra rorgata
for slikt bruk.
Ellers var det et krav at alle vegskråninger måtte gis helning
som ikke medforte senere utrasing, og at de skulle tilsåes.
Det ble lagt vekt på at sprengt stein som lå henslengt, ble
fjernet.I bratthenget ovenfor stasjonen var en noye med at det
ble ryddet og torvlagt innimellom synlige sprengningssår.

3.7 Kraftstasjonen

Grunnarbeidene for den nye kraftstasjonen startet parallelt
med vegarbeidene opp lia.

Bygningen inneholder maskinsal,
kontrollrom,et rom for apparat
anlegg og trafoer,et lite
verksted samt et ditto spiserom.
Brutto grunnflate er 150 m2.

Arbeidene måtte avpasses etter
havvannstanden etter som man
sprengte seg ned.
For å utnytte fallet maksimalt
er turbinen plassert så lavt som
tilrådelig i forhold til hoyeste
hoyvann (HHV) i området.Gulv
nivået er plassert på kt. 2.60,
og senter turbin på kt. 2.80.
Registrert HHV er kt. 1 .67.

Adkomsten til stasjonen er
ordnet med en 80 m lang
avkjoringsveg fra RV 848.

KRAFTSTASJON
:2.60

For å unngå kostbar skjerming mot sjoen i hele vegens lengde,
flyttet man traseen kloss opp til RV 848.Det ble nodvendig å
bygge 15 m stottemur for at man ikke skulle risikere utrasing
av riksvegen.

Iht. planene ble der bygget en stottemur mot sjoen i hele
kraftstasjonens lengde.Muren skal sikre tilfylt masse mot
utgraving fra sjoen.
To sjokabler er lagt gjennom muren og inn stasjonen. Etter at
man ved forste springflo oppdaget at sjoen skjot fart inn i
stasjonen via kabelrenna,- ble kablene lagt i kabelgjennom
foring,type RGB 4.

Stasjonens fundament er boltet til fjell og betongstopt.
Stasjonens hovedjording ble tilkoplet fjellboltene og inn
stopt i hele stasjonens omkrets.Det ble sorget for at
jordingstamper ble fort opp til generator, hoyspent- og
kontrollrom. Jordingen ble enn videre lagt ut i sjoen i samme
trase som sjokablene.

Stasjonsbyggningen er murt opp i 25 cm's Lecca og er utvendig
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skvettpusset.
Mot sjosiden er bygningskroppen helt lukket.Erfaringene fra den
gamle stasjonsbygningen ble her tatt til folge.
Alle ventilasjonsåpninger er lagt til lesiden av stasjonen for
å minimalisere innsug av saltholdig luft.

Stasjonsbygningen ble ferdig innenfor de oppsatte tidsrammer.

3.8 Dam Skipsvann

Arbeidene startet andre uken i februar 1984.
Snofattig som vinteren var,bod det ikke på storre problemer
å ta seg fram til anleggsstedet via et isdekket Storvatn.
Dessverre kjorte en hjullaster gjennom isen på
vårparten,heldig-
vis uten personskade.

I byggefasen nyttet man den gamle demningen som fangdam. Enn
videre måtte man ikke forstyrre tappingen fra magasinet.Det
var, som nevnt, fortsatt drift av det gamle anlegget.

Dårlig fjell i bunnen gjorde at man måtte kontursprenge til
et lavere nivå enn forutsatt. Herav fulgte behov for mer
forskaling og betong.

Iht. planene bygget man her en helt ny demning, 16 m nedstroms
den gamle. Dammen ble fundamentert på fjell og er avsluttet mot
fjell ved begge vederlag.Den har flomoverlop der DFV er satt
O.Sm over HRV, og har total lengde på 20m og max. hoyde ca.
4.5 m.

Tapping av magasinets 2 siste meter måtte tidligere gjores
ved hjelp av 2 storre hevertslanger,lagt et stykke ut i vannet.
For å slippe dette, sprengte man kanal fra det gamle damstedet
og 20 m ut.

Over tappelopet er der ventilkammer
og damhus i betong. Betong ble valgt
fordi erfaringene fortalte om et
meget værhardt område.I damhuset er
der avsatt areal til å oppbevare en
liten båt.

Den delen av damkroppen som står
under vann er ut fert med vanntett
betong.F.o. er betongkvalitet C35
nyttet.

Alle innvendige betongflater i
huset ble malt,dels for stov
binding, dels som et eksperiment
mhp. effekten på det langsiktige
vedlikehold.
Av sistnevnte grunn ble det valgt å
nytte rustfritt stål til tappe- og
målererene.

cl
-L

BI
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I tapperoret er der plassert elektrisk drevet spjeldventil,som
opereres fra kraftstasjonen. Der er laget måleror for
vannstandsmåling.Alle målinger og feilmeldinger fjernoverfores.
Grunnet erfaringen etter det forste storre overlbpet,er der
montert ei mindre flottbrstyrt lensepumpe på laveste nivå i
huset.

Tidsmessig brukte man 3 uker for lang tid på arbeidene, uten at
dette fikk betydning for magasinfyllingen.

Etter at anlegget ble tatt i bruk oppdaget man at det var gjort
en utilgivelig innmålingsfeil ved utsetting av damhoyden. Av
ukjent årsak var det blitt benyttet feilt fastpunkt ved
målingene,-noe man ble klar over fbrst ett år etter ferdig
stillelse.
Det viste seg at innmålt HRV var lagt 4S cm lavere enn plan
lagt.NVE har gitt tillatelse til å operere med plankestengsel i
overlopet for å nå korrekt HRV-nivå.

3.9 Dam Storvatn

Riggarbeidene ved inntaket tok til i slutten av mai 1984.

Det gamle inntaket hadde en kombinert fyllings-og betongdam.
Fyllingsdelen var ca. 20 m og betongdelen ca.1 S m lang.
I planene forutsatte en at man skulle nyttegjore seg det
gamle, dog med nodvendige utbedringer. Bl.a. skulle dårlig
betong meisles vekk.

Dessverre viste det seg at betongkvaliteten var langt dårligere
enn noen i sine villeste antagelser hadde kunnet forutse.
Til alles forskrekkelse raste et parti på ca.7 m av betongdelen
ned da man begynte å rore på konstruksjonen, den iS. juni.
Der var nyttet store mengder sparestein og lite annet i
"betongen".

Tilsvarende rystende oppdagelse gjorde man med fyllingsdammen.
Topp av tettekjernen lå på HRV-nivå og bar tydelig preg av lang
tids utvasking.

Alle planer måtte omarbeides og man så seg best tjent med å
fjerne alle rester av det gamle anlegget.

Den nye demningen fikk samme overlopslengde som tidligere. Dette
gjor at DFV max. skal kunne bli o.s m over HRV.En bibeholdt
samme lengde fyllings- og betongdemning som for.

Betongen ble fraktet opp med bil. Det ble av den grunn holdt
nbye kontroll med kvaliteten på hvert lass som ble levert.

Fyllingsdamdelen er bygget opp til kt. iS6.8.Det ble lagt duk
oppå tettekjernen,både opp- og nedstroms.
Fyllmasser sprengte en ut oppstroms demningen ute i vannet.
Tettemasser hadde en tilgjengelig i moreneuttak ved anleggs
vegen.
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Ventilhuset er lagt inne i
demningen og rommer rorbrudds
ventil med tilhorende hydraulisk
anlegg.
Som ved Skipsvann er alle inn
vendige betongflater malt og
samme stålkvalitet er nyttet til
rorene.

Fo."., tot btetllHftli 5. 32t.-1'0

For å holde kontroll med til
stopping av varegrinda foran
ventilen,er der montert
differansetrykk-måling. nIkS.. I

Samme type vannstandsmåle- og
lensepumpeutstyr som ved
Skipsvann er montert.

'lrpnQ.".tw ; ,;- / /.
ONISO /

Alle målinger og feilmeldinger
overfort til stasjonen.

:.IIlRor"ng

er

Tidsmessig ble selvfolgelig alle
planer kraftig forskjovet.
Dammen var ferdig i november
1 984.

3.1 0 Sperredam ved Storvatn

/

Sperredammen ligger ca. 300 m vest for inntaksdammen ved
Storvatn,og demmer opp vannet ca.1 m i forhold til det
nedenforliggende myrområdet.
Den gamle dammen hadde en lengde på 40 m,og var bygget av torv
belastet med stein.
Den nye dammen er 10 m lengre og ble bygget ca. 8 m nedstroms
den gamle. Dammen er en ren sperredam i betong,med et fribord på
0.5 m over HRV.Den er fundamentert på fjell og har max. hoyde
2.0 m.

Arbeidene på Sperredam ble sterkt forsinket.Årsaken var at
damstedet lå utenfor STE's eiendomsgrense ( 200 m ) og at
man hadde vanskelig for å komme til minnelighet med grunn
eieren.

I alle planer var det lagt opp til at arbeidene ved de to
Storvatndamstedene skulle foregå paralIelIt.
Vanskene til tross,eller nettopp derfor,ble dette likevel
resultatet.

Sperredammen var ferdig i slutten av november 1984.
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3.11 Turbinrorledning i stål

I februar 1984 startet grunnarbeidene. Det måtte sprenges groft
over en distanse på 30 m like foran stasjonen,for å komme
gjennom RV 848.Under vegen er anlagt foringsror 01200,som
turbinroret er lagt gjennom.
Roret er nedfylt med forst finsand,og deretter stablede stein
masser mhp. opptak av trykkstotkrefter.
Roret er pålagt ekstra beskyttelse i form av glassfiber lagt
i varm bitumen,tykkelse 3 mm.
Inne i "sengen" er der forlagt kabeltrekkror for hoy-,lav
og signalspenningslinjene.

Det 180 m lange stålroret med 0700 og godstykkelse 8 - 8.8 mm,
er f.o. understottet av fundamenter med max. avstand 12 m.
Forankrings- og under-stottelsesklossene er stopt til en hoyde
ca. 40 cm under underkant ror.I hver kloss ble der innstopt
8stk. sveisbare kamstålbolter. Til disse er fundament for
glidesadelplater montert,og ved forankringene er kamstålet
festet mot rorribber. Roret har tre mannlokk og to ekspansjons
koplinger.
Etterstoping oppunder roret ble gjort etter at opprettings
arbeidene var fullforte.

Montasjen av rorene tok til i juni.Rorene ble lagt nedenfra
og oppover. Under kraftledningene kunne arbeidene bare skje
når de var utkoblet,fordi en storre mobilkrane foretok loft
ingen.
I det bratteste henget måtte man foreta montasjen etter at det
ble bygget en vegarm på ostsiden av rorgatetraseen.
(F.o. langt nedenfor det fredede området.)Kranen loftet
herfra rorene ned og på fundamentene.Operasjonen krevde at
det forste roret måtte sliskes via to fundamenter for det kom
på plass.

Montasjen gikk uten spesielle problemer og fulgte tidsrammene.

Ved vannpåsetting 16.01.1985 ,hadde roret storre lekkasje ved
en av ekspansjonsboksene.

3.12 Turbinrorledning i glassfiberarmert plast ( GUP ).

GUP-traseen passerer myr- og fjellpartier. Det viste seg ganske
fort at de geologiske antagelsene ,gjordt i forprosjektfasen,
hadde vært for optimistiske.
Fjellet var svært forrevet og hadde store innslag av slepper.
Myra var langt fra så grunn som antatt. Over en strekning på
100 meter var den bunnlos.

Omtrent hodelose var de beslutninger om masseuttak i dette
partiet som entrepenor og byggeledelse tok.
5000 m3 myr ble tatt ut for styrings-gruppen ble orientert ....
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3.13 Turbinutrustning og ventiler i stasjonen

Ved enden av stålrorgata inne i maskinsalen,er der montert
en fallodds-avstengeventil foran turbinen.

For å unngå tilsvarende rorhavarier som en hadde opplevd for
det gamle anlegget når det fikk lengre stans i frostperioder,
er der montert elektrisk styrt tappeventil inne i stasjonen.
Ventilen åpner om aggregatet står,og lufttemperaturen nede ved
stasjonen er lavere enn + 4'C.Rorgata dreneres da direkte til
undervannet.
Det kan nevnes at ved full drift og lufttemp. minus 16'C og
ostlig kuling, er der målt 16 mm isdannelse inne i roret i
lopet av 8 timer

Installert turbin er en horisontal Francis med regulerbart
ledeskovlapparat.Turbinen har ikke frekvensregulator.
Lopehjulet er i rustfritt stål,kvalitet 16/5 Cr Ni og er
presset på generatoraksel.
Ledeskovlene er i samme materiale. Alle ledd er smoringsfrie.

Nominell ytelse 1060 kW ved vannforbrbruk = 0.77 m3/sek.
Max. turbinytelse er 1140 kW.

Ved lav last (100 - 300 kW) konstatertes kavitasjonsslag i
sugeror og turbin i et omfang som ikke kunne aksepteres .
Problemet er fortsatt ikke lost på tilfredstillende måte,
og man må muligens soke problemet lost på utradisjonelt vis.

3.14 Generator

Generatoren er en trefase synkrongenerator i borstelos ut
forelse.Synkrongenerator ble valgt for å muliggjore styring
av nettspenningen.
Nominelle data:

-Ytelse 1310 kVA
-Spenning 400 V
-Turtall 1500 o/min

De tre generatorlagrene er dimensjonert for rotorvekt,sving
hjulsvekt og tilleggslaster fra turbinen.I proveperioden tydet
observasjoner på at noe var galt med lagrene.Leverandor og
bestiller ble enige om å saumfare forholdene straks man hadde
vannmagasinnivåene under kontroll.

Maskinens svingmasser er tilpasset kjoring på separat nett
sammen med naboverket Nord-Forså.
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4.2 Kommentarer til resultat

*Bygg:

Som nevnt ble tilleggsmassene meget store. Vår bygningsingenier
skrev i ettertid:
"Ser-Forså kraftanlegg var sett på som et relativt enkelt
anlegg,men utviklet seg til å bli noe problematisk,og ikke
minst kostbart. Valg av entrepenor var ikke udelt heldig, fordi
anleggsledelsen ikke maktet og kanskje ikke hadde vilje til,å
lese de praktiske problemer som oppstod."

Overskridelsene ble ialt 3.1 mill.kr, eller 36 % , i for
hold til kontrakt.

*Maskin og rorgate:

Disse anleggsdelene fulgte de kontraktsfestede priser,og gav
således små justeringsbehov.

Samlet ble reultatet redusert med 50.000 kr sett mot budsjett.

*Elektro:

Forutsetningene for elektro ble noe endret undervegs.
Bl.a. ble arbeid i egen regi oket.Som ledd i onske om
kompetanseoppbygging hadde STE eget personell i leverander
verksted i produksjonsfasen, likeledes som monterer på
anlegget.
Samlet reduserte man utgiftene her med 0.2 mill.kr i forhold
til overslagene.

*Diverse:

Posten omhandler bl.a. anleggsstrom,ventilasjonsanlegg,
museum-undersekelser,frakt og transport,dykking og arbeid
vedr. sjokabelnedlegging,forsikringer i anleggsfasen etc. etc.

*Konsulenter og byggeledelse:

I konsulenthonorar ble anlegget belastet med ca. 8 % av de
totale kostnader.Heri ligger bygnings-, maskin- og jus
rådgivning.
Grunneieravklaringer,omarbeiding av underlagene for dam Stor
vatnet,turbinkavitasjonen etc. medforte oket arbeid og kost
nad.





Side 30

Etter 1.5 måned var maskinen på plass igjen.

* Midlere produksjon de forste 5 år ble 4.5 GWh,til
tross for relativt vannrike år ..
De hydrologiske forutsetningene har tydeligvis ikke
korrekt vannmerke som basis. Forventet midlere års
produksjon (6.5 GWh) synes uoppnåelig.

* Stasjonen ble lagt så lavt ned mot sjoen som man fant
tilrådelig,basert på HHV- registreringene de siste 30
år i området. Likevel har ekstrem springflo og samtidig
storm presset sjoen opp slik at man har fått sJovann
inn på maskinsalgulvet ved et par anledninger.
Sjoen er sokt å få under kontroll, ved å tippe
store steinblokker ut i sjoen ved stasjonen.

KON K L U S JON

*Alle negative erfaringer til tross,må det understrekes at
sluttresultatet ble godt.

*Miljomessig sett er det uttrykt anerkjennelse fra landsskaps
arkitekt. Andre utbyggere er anbefalt å ta anlegget i oyensyn,
og å ordne sine anlegg på tilsvarende vis.

*Funksjons- og driftsmessig har man skaffet seg et anlegg som
er lett oversiktelig og vedlikeholdsmessig gunstig.

*Utbyggerens medarbeidere opparbeidet seg praktiske kunnskaper,
som man fikk nytte av ved to senere opprustningsarbeider.Ikke
minst viktig var det at eget personell fikk ansvaret for å
montere vitale komponenter. Det har styrket kraftverksavdel
ingens kompetanse og selvtillit i ikke liten grad.
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9. M.-B. Nordkild Aas og E. Solberg: Kostnader for
kraftverkprosjekter. (32 s.) 1991.

10. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte
prosjekter, nr 16. Mesna kr.verk. (21 s.) 1991.

11. G. østrem, N. Haakensen, B. KjølImoen, T. Lau
mann, B. Wold: Massebalansemålinger på norske
breer 1988 og 1989. (78 s.) 1991.

12. J. E. Brittain og J. A. Eie: Biotopjusterings
programmet - status 1990. (50 s.) 1991.

13. G. Berg og P. E. Faugli (red.): Etter
undersøkelsesprogrammet - statusrapport 1990.
(46 s.) 1991.

14. A. Kroken og P. E. Faugli (red.): Etterunder
søkelser i Skjoma. (133 s.) 1991.

15. G. Berg og P. E. Faugli (red.): FoU-programmet
"Vassdragsdrift" - statusrapport 1990. (50 s.)
1991.
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1 6. A. Korvald og T. Jensen: Opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Seminar om småkraftverk.
Olavsgård, 4. sept. 1991. (130 s.) 1991.

17. A. Korvald og T. Jensen: Opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Potensialet for opprusting
av småkraftverk. (20 s.) 1991 .

18. A. Korvald og T. Jensen: opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Ressurskartlegging og
tilstandsregistrering av norske vannkraftverk.
(101 s.) 1991.

19. A. Korvald og T. Jensen: Opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Tabelloversikt over til
stand til aggregat i norske vannkraftverk. (64
s.) 1991.

20. J. Bogen og F. Sandersen: Forurensning som
følge av leirerosjon og betydningen av ero
sjonsforebyggende tiltak. Sedimentkilder, ero
sjonsprosesser og sedimenttransport i Leira
vassdraget på Romerike. (125 s.) 1991.

21 . Energiavdelingen: Veileder i utforming av kon
sesjonssøknader og forhåndsmeldinger for elek
triske anlegg og fjernvarmeanlegg. Anleggskon
sesjoner. Områdekonsesjoner. Konsesjoner for
fjernvarmeanlegg. Ekspropriasjonstillatelser.
(37 s.) 1991.

22. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte
prosjekter, nr 1 7. Sør-Forså kr.verk. (31 s.)
1991.
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