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Sammendrag
Rapporten inngår i en serie publikasjoner som beskriver gjennomførte
opprustings-/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
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 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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1.

EKSISTERENDE ANLEGG

1.1 FORHISTORIE
Tillatelse for Oslo Lysverker til å foreta reguleringer og overføringer i
Aurlandsvassdraget ble meddelt ved kongelig resolusjon av 26. september 1969.
1tillegg ble det gitt tillatelse for Oslo Lysverker til å foreta planendringer m.v. i
forbindelse med utbygging av Aurlandsvassdraget, meddelt ved kongelig resolusjon
av 25. juli 1975.
Tillatelse gitt i 1969 omhandler reguleringer og utbygging av kraftstasjonene
Aurland 111,
Aurland II og Aurland I, samt et mindre kraftverk, Reppa.
Den opprinnelige utbyggingsplan for reguleringene ble endret ved konsesjon av
1975. En rekke mindre magasiner ble erstattet av et stort fellesmagasin med dam
ved Nyhellervatn. I Aurland 111
Kraftverk ble det installert pumpeturbiner. Dette ga
en vinterproduksjonsøkning på 233 GWh. Et nytt kraftverk, Vangen, utnytter fallet
fra Vassbygdsvatn til Aurlandsfjorden, og skal kun brukes for vinterproduksjon.
Aurlandsutbyggingen ble oppstartet uten noen form for infrastruktur i
utbyggingsområdet, For å komme igang med utbyggingen og for å kunne gi
energi innen rimelig tid - ble innsatsen konsentrert om Aurland I Kraftverk med
tilliggende reguleringsmagasin - Viddalsvatn.
1Aurland 1inngår følgende komponenter:
dam Vidalsvatn, damvolum:
1,345 mill. m 3
tilløpstunnel 3 km
fordelingsbasseng m/svingsjakt og pådragskammer.
trykksjakt med innstøpt stålpansring 1:1, sann lengde
1120 m - med ett tverrslag i Låvisberget.
kraftstasjon med 2 aggregater a 225 MW
avløpstunnel, lengde:
805 m
frilufts koplingsanlegg
omløpstunnel for Låviselva under koblingsbassenget.

1.2 BESKR1VELSEAV EKSISTERENDE ANLEGG

1.2.1

Hydrologi

For Aurland I er det regulerte nedbørsfelt 593 km2, midlere årsavløp = 981 mill. m3,
magasinvolum = 892 mi11.m3
som gir magasinprosent 91%.
Kraftverket må kjøres om sommeren p.g.a. behov for tilskudd av vannføring for å
tilfredsstille konsesjonspålagte minste vannforinger. På vedlegg nr. 1, er angitt
nedbørsfelter og utbyggingsplan for Aurlandsutbyggingen.
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1.2.2

Turbin- og generatordata

I stasjonen er det installert 2 like aggregater.
Turbiner
Type
Ytelse
Turtall
Fallhøyde
Fabrikat
Byggeår

2 stk. vertikale Pelton; 6 stråler
Pn= 2x250 MW ved 0 = 2 x 33 m3/sek
n = 375 omdr./min.
He= 840 m
Kværner Brug
1973 og 1975

Generatorer
Type
Ytelse
Effektfaktor
Spenning
Kjøling
Fabrikat

1.2.3

2 stk. vertikale synkrongeneratorer
Sn= 2x250 MVA
cos Ø = 0,9 - 1,0
Un= 15,5 kV +/- 10%
Direkte vannkjøling av stator og rotor
NEBB

Dammer

Reguleringsdam Viddalsvatn. (HRV = kote 930)
Dam Viddalsvatn demmer opp tre vatn nevnt i vannstrømmens retning Fretheimsdalsvatn, Liverdalsvatn og Viddalsvatn. Noen setrer ble neddemt - de
fleste var allerede ute av ordinær drift.
Pga. steile fjellsider med Iøsmasser opp langs fjellsidene ble det fremtidige
magasin vurdert og undersøkt m.h.p. fare for ras i magasin ved oppdemming. Den
undersøkte løsmasse sammensetningen ga som resultat at ingen spesielle foranstaltninger ble tatt m.h.t. konstruksjon av dam Viddalsvatn. Dammen er bygget som
steinfyllingsdam med sentral tetningskjerne av morene. Steinbrudd oppstroms ble
det i alt vesentlige lagt under HRV. I tillegg ble sprengsteinsmasser fra
tilløpstunnel, en bekkeinntakstunnel samt fra avløpstunnel Aurland 11benyttet i
dammen.
Morenemasser til dammen ble tatt fra en forekomst i Låvisdalen
nedstrøms dammen.

ca. 2 km

Dam Viddalsvatn ble i 1972 spesielt omtalt i media pga. plutselig lekkasje med
blakket vann under oppfylling av magasin. Injeksjonsarbeider er utført fra damkrona
med bra resultat. Dammen har i dag en lekkasje som er noe høyere enn det man
vanligvis forventer av fyllingsdammer med morenetetting. Lekkasjen har imidlertid
ikke en slik størrelse at ytterligere tiltak ansees påkrevet.
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Totalt damvolum 1,345 mill. m3
Største vertikale høyde
Lengde damkrone
—
HRV 930
LRV 868
Magasinvolum 196,44 mill. m3.

78 m
378 m

Inntak Tvinna.
Bekkeinntaksdam - betong massivdam. Tunnel fra inntak ført inn på
tilløpstunnelen.
Tunnellengde 1217 m med tunneltverrsnitt 14,8 m2.

1.2.4

Tilløpstunnel

Tilløpstunnel fra dam Viddalsvatn til fordelingsbasseng ble drevet fra ett tverrslag
på tilløpstunnelen og noen hundre meter fra fordelingsbasseng.
Tunnelens tverrsnitt ble dimensjonert og sprengt for drift av 3 aggregater
å 225 MW i Aurland I kraftstasjon.
Tunnellengde inkl. pådragskammerlengde
Tunneltverrsnitt

1.2.5

3254 m
54,4 m2.

Fordelingsbasseng

Fordelingsbassenget er dimensjonert etter konvensjonelle prinsipper med
pådragskammer kombinert som sedimentasjonskammer, samt sjakt til
avslagskammer og sjakt videre til fri luft.
Fordelingsbasseng er dimensjonert og sprengt for drift av 3 aggregater å 225 MW i
Aurland I kraftstasjon.
1.2.6

Ventilkammer v/ pådragskammer

I planløsingen for ventilkammer ble det tatt hensyn til en senere utvidelse av
Aurland I slik at det skulle unngås sprengningsarbeider i nærheten av eksisterende
rorbruddsventil i kammeret.
Det ble derfor sprengt nisje for rørsjaktspilI samt nisje ved overgang sjakt til
ventilkammer.
Stålkonus - bukserør fra pådragskammer - ble levert med blindlokk klar for
tilkopling til fremtidig sjakt nr. 2 - til 3. aggregat i Aurland I Kraftstasjon.
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1.2.7

Trykksjakt nr. 1

Trykksjakten er dimensjonert for to stk. 225 MW aggregater. Sjaktens sanne lengde
er 1120 m.
Sprengningsarbeidene ble utført fra kraftstasjonsområdet og fra et tverrslag omlag
midt på sjakten. Sjakten ble stålutforet og innstøpt i hele sin lengde, Di = 280 cm
ved stasjon og Di = 360 cm i topp sjakt.

1.2.8

Kraftstasjon

Kraftstasjonen
lengde
bredde
høyde

i fjell

= 102,5 m
= 17 m
= 35 m

har slike dimensjoner:
(max)
(max)

Kraftstasjonen ble sprengt ut etter konvensjonelle metoder.
Takskiven ble sprengt ut først. Deretter ble det utført kontaktstøpt betonghvelv
m/krandragere. P.g.a. bergtrykk (sprakefjell) ble det utført systematisk bolting i
hvelv og i den ene langveggen. De to trafoene er plassert ved sine respektive
aggregater (dvs. ingen separat trafohall).
Kraftstasjonshallen ble prosjektert og lagt noe tilrette for senere utvidelse med et
-fremtidig3. aggregat.
kraftstasjonen nedre del ble sprengt med ca. 2 m ekstra lengde i fremtidig
utvidelsesretning, dvs, ekstra kiaring mellom oppført endevegg og fjell
adkomst til fot av trykksjaktble plassert i trase for fremtidig avlopstunnelgren
for et fremtidig 3. aggregat -og sprengt med tilstrekkelig areal.
føringer for bjelkestengsel - og bjelkestengsel satt i avlopstunnel mellom 2.
og et fremtidig 3. aggregat
topp av kraftstasjon inkl. hvelv m/krandrager ble utfort, med avslutning i
akse for fremtidig 3. aggregat.
Se forøvrig omtale under 2.0 vedr. utvidelse med et 3. aggregat.

1.2.9

Avløpstunnel

Avløpstunnelen ble drevet fra kraftstasjon til Vassbygdvatn. (ca. kote 55)
Avlopstunnelen ble dimensjonert og sprengt for driftav 3 aggregater å 225 MW.
Tunnellengde
Tunneltverrsnitt

=
=

805 m
54,4 m2
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1.2.10

Friluftskoplingsanlegg

Friluftsanleggetble bygningsmessigforberedt- planert- for utvidelsemed
nødvendigareal for bryterfeltfor et fremtidig225 MW aggregat. En senere
utvidelse,med blandtannet sprengningsarbeiderlike inntileksisterende
friluftsanlegg,ble vurdertå være risikabeltog kostbart.

1.2.11

Omløp Låviselva

Opprinneligelveløp for Låviselva(avlopfra Viddalsvatn)gikk gjennomområdetfor
foran omtaltefriluftskoplingsanlegg.Ved stor flom fra Viddalsvatnville det være
fare for oversvømmelseog skader på friluftsanlegget.For å unngå en slik situasjon
ble Låviselvatatt inn i sjakt og tunnel i Låvisbergetog ført direkte ut i
Vassbygdvatn.
Sjaktlengde: 340 m, sjakttverrsnitt:
Tunnellengde:420 m, tunneltverrsnitt:

1.2.12

9 m2
14,5 m2

Kabeltunnelfra kraftstasjontil friluftskoplingsanlegg

Kabeltunnelener sprengtmed 7,5 m2tverrsnittog lengdeca. 700 m.
Tunnelen er sprengtmed tilstrekkeligtverrsnitttil å gi plassfor kabelføringerfor 3
aggregater.

1.2.13

Adkomsttunneltil kraftstasjon

Adkomsttunneltil kraftstasjoner for det ytre parti (ca. 500 m) en del av den senere
oppdaterteriksvei50 Aurland- Hol.
Total tunnellengde =
1200 m
Tunneltverrsnitt
=
26,6 m2

1.2.14

Tilretteleggingi utbyggingsfasenfor et fremtidignytt aggregat a 225 MW.
Bygningsmessigearbeider.

Utvidelsenav Aurland I i 1989 med et 3. aggregat kan langt på veg karakteriseres
som et foreløpigsiste byggetrinnav Aurlandsanleggene.Hovediden med de tiltak
som ble utført i 1. byggetrinnvar at Aurland I skulle kunne produsereenergi
kontinuerligunder en senere byggefase.Bare relativtkorte produksjonsstopp
skulle
være nødvendigei forbindelsemed "tilkoplinger",
vesentligi vannveien.
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Foran er omtalt de tiltak som var nødvendige for at en slik byggeprosess kunne
gjennomføres:
tilløpstunnelen dimensjonert for 3 aggregater.
fordelingsbassenget dimensjonert for 3. aggregater.
ventilkammer forberedt for ny trykksjakt med rørtilslutning til ferdig innstopt
bukserør med blindlokk.
tverrslag trykksjakt med montasjehall klar for montasje av trykksjakt nr. 2
adkomst til trykksjakt nr. 1 i fot av sjakt lagt i trasé for avløp fra fremtidig
turbin nr. 3
avstand mellom fjell og betongvegg i ende stasjon er under kranbanen øket til
ca. 2 m for å legge forholdene til rette for sprengning for aggregat nr. 3.
kranbane og hvelv støpt 8 m forbi endevegg i stasjon.
bjelkestengsel satt i avløpstunnel mellom 3. og 2. aggregat slik at
avløpstunnel kunne fungere for 1. og 2. aggregat i byggeprosessen for 3.
aggregat
avløpstunnel dimensjonert for 3 aggregater å 225 MW.
frilufts koplingsanlegg planert for å gi plass til fremtidig bryterfelter for et 3.
aggregat
De totale investeringskostnader for å tilrettelegge forholdene for en enklest og
rimeligst utførelse av byggearbeidene for et 3. aggregat beløp seg til ca. kr. 2.5
mill. 1969-kroner.
"Overdimensjonering" - med resultat lavere falitap i vannveien og større produksjon
er ikke medtatt i regnestykket.
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UTV1DELSESPLANER:
I 1983 tok Oslo Lysverkerfrem igjen planeneom mer effekttifførseltil Oslo.
Behovetvar tilstede,samtidigsom det var påtrykkfra Samkjøringenom større
egendekningved maksimallasti Oslo.
Oslo LysverkersKraftutbyggingsdivisjon
ble bedt om å påskyndebyggingenav et
aggregat i Aurland I.
Aurlandsutbyggingenhar etter planendringskonsesjonen
av 1975 gitt større
magasinvolumog Vangen kraftstasjon.Øket vinteravløpi Aurland I medførte lang
vinterbrukstidog lav effektinstallasjonsett i forholdtil den endrede
vinterkraftproduksjon.
Byggingav Vangen kraftverkfra Vassbygdvatn,som er undervatnfor Aurland I,
ned til Aurlandsfjorden,ga anledningtil friere kjøringav Aurland 1for
effektproduksjonuten at en påvirketde konsesjonspålagteminstevannferingeri
Aurlandselvenfra Vassbygdvatntil fjorden.
Det er av reservehensynpåkrevetat kraftverketsenergiproduksjonpå ca. 1860
GWh på vinter, ikke blir låst inne ved revisjoner,uforutsettestoppog havarier.
Aurland I's store fallhoydeog sentrale plasseringi kraftverksnettetsetter store krav
til driftssikkerhetog tjener som reservefor andre store kraftverksaggregater.

2.1

Hovedplan

Hovedplanleggingenfor et 3. aggregatvar i hovedsakutførti forbindelsemed
planleggingenav 1. byggetrinn,aggregat 1 og 2, se beskrivelseforan.
Det ble utførtteknisk/økonomiskeanalyserav et 3. aggregat med andre ytelser enn
225 MW. Konklusjonble imidlertidat man holdtfast ved at 3. aggregatskulle ha en
ytelse på 225 MW.
Forholdeneer på ny lagt tilrettefor ytterligereeffekt installasjoner.
Kraftstasjonshallener planlagtfor forlengelsemens avlepstunnelmå strosses,
eventueltsprengesdet ny parallelltunnel med felles utløp i Vassbygdvatn.
2.2

Detaljplan

Ved at man holdtfast på 225 MW kunne man spesieltfor kraftstasjonensutvidelse
trekke veksler på eksisterendeplaner både for bygg, elektroog maskin.Samme
forholdgjorde seg gjeldendefor trykksjakta 1120 m som var den andre store
komponentav utvide1sen.
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En endring i forhold til planene fra 1969 var at kraftforsyningens sivilforsvarsnemd
innstilte på det det nye aggregatet skulle innstalleres med generatorbryter, mellom
aggregat og trafo. Dette gjorde at senteravstand mellom aggregat 2 og 3 ble
2,75 m lengre enn forutsatt i opprinnelige planer.
Den andre endringen i forhold til hovedplanene fra 1969 er at den nye sjakten også
dimensjoneres for 2 aggregater. Dette medførte at det innstøpte grenrøret fra
avgreningen i ventilkammeret ble hugget ut og erstattet med en større dimensjon.
Se vedlegg 4.
2.3

Konsesjonsvilkår

Konsesjon av 9. januar 1986 for utvidelse av Aurland I vedrørende elektriske
anlegg, bygging og drift av 1 stk. generator 250 MVA (ca. Ø = 0.9 og 15.5 kV), 1
stk. transformator 250 MVA (420/15.5 kV), 900 m 420 kV-kabel (1x3x500 mm2)
samt utvidelse av utendørs apparatanlegg med et transformatorfelt.
Anleggskonsesjon ble meddelt 9. januar 1986 med varighet til 01.11.2011, frist for
påbegynnelse innen 2 år og fullførelse innen 4 år, pålegg om landskapspleie,
opprydding samt at vassdragsanlegg skal godkjennes, være i full driftsmessig
stand, med utførelse og drift undergitt offentlig tilsyn.

10

Oslo Energi
3.

PLANLEGGINGSFASEN

3.1 Generelt
Den største utfordringeni forbindelsemed utvidelsenav et 3. aggregat i Aurland I
i direkteforlengelseav eksisterendekraftstasjon- lå i utførelsenav
sprengningsarbeidenei kraftstasjonen.Sprengningenmåtte kunne utføres uten at
produksjoneni eksisterendeaggregaterble hindretog uten at skader på maskiner
og utrustningoppstod.Sprengning,monteringog full innstøpingav stålpansring
i den nye sjakten,ville ha samme karaktersom for sjakt nr. 1 for 1. og 2. aggregat
og således ha karakterav "nybygg".
3.2 Teknisk beskrivelseav utbyggingen
3.2.1

Trykksjaktnr. 2 og ventilkammer

Forholdeneble i 1. byggetrinnlagt til rette for en problemfrioppstartav
anleggsarbeidenefor utvidelsen.Nye analysersom ble foretattviste at en også
denne gang burde gi mulighetfor fremtidigutvidelse.
Som beskrevetforan ble ny trykksjakt dimensjonertfor et fremtidig4. aggregat å
ca. 225 MW. Denne endringi forholdtil opprinneligeplaner medførteat den
aktuelle stålstussi bukserøri ventilkammersom var dimensjonertog montertfor
bare ett aggregat å 225 MW måtte erstattesmed en større diameter.Tilsvarende
ble grenrør i fot av sjakt etablertfor et 4. aggregat. Sprengningble utførtfra fot av
sjakt og fra tverrslagi Låvisberget,samt sprengningfra ventilkammerforbi bend i
toppsjakt.Sprengsteinmasseneble kjørttil to områder i Vassbygdi.Det ene
området ble senere benyttettil industritomtav AurlandKommune.
Sjaktpansringble montertog innstøptfra ventilkammerog fra tverrslagtrykksjakt.
Grenrør og bukserørble på vanlig måte montertfra kraftstasjonssiden.

3.2.2

Sprengningsarbeidenei kraftstasjon.

Sprengningsarbeidenei kraftstasjonsområdetble skiltut fra de øvrige
sprengningsarbeideneved at det ble lagt strenge restriksjonerpå sprengningen
max. tillatteladningeri soner for å unngå skade på eksisterende
kraftstasjon/kraftstasjonskomponenter.
På vitale komponenterble det montert
målere hvor man primærtkunne avlese mm/sek. Maskin- og elektrotekniske
komponenterble definertå "tåle"max 30 mm/sek.
Ut fra provesprengningerble fjellet kalibretd.v.s. i anbudsinnbydelsenble det
beskrevet"tillatt"ladningi kg pr. tennernr.i aktuellsone - som skuliegi max 30
mm/sek i sone 0 - på komponenten.
Tillatt ladningpr. tenner nr. ble definerttil 0,3 kg i sone 0 og 74 kg i sone 9.
Sonene ble for enkelthetsskylddefinertsom konsentriskesirkler- men er i
virkelighetenkuleskall.
-
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Ansvaretfor et vellykketsprengningsarbeidskullepåhvileentreprenøren.
Sprengningsarbeideneble imidlertidi anbudsinnbydelseog i kontraktbeskrevet
som styd av byggherren.
Det var byggherrensom under sprengningsarbeideneskullebestemme
ladningsmengdepr tennnr. for neste salve slik at max 30 mm/sek ikke skulle
overskridesi 0 pkt. Kontraktsprisenefor sprengningi kraftstasjonble derfor
knyttettil kg pr. tennernr.
Ut fra ingeniørgeologiskrapportble det av byggherrenantatt og beskreveten
fordelingav totalt antall m3fjell på de forskjellige"ladningi kg pr. tenner nr."
Prosjektertm3/skiftvar også knyttettil kg/tennernr.og dette var grunnlagfor
anbudsinnbydelsensfremdriftspian.
Entreprenørenvar i anbudsinnbydelsenogså innbudttil å gi sin endeligefremdrift
m3/skifitknyttetopp mot "ladningi kg pr. tenner nr."
Beskrivelsenav sprengningsarbeidenefungerteetter sin hensiktog samarbeidet
mellomentreprenørog byggherrefungerteutmerket.Entreprenørenhadde priser
for "enhver"type av sprengningi kontraktenspristabeller.
1. byggetrinnfikk man problemermed sprakefjell.Erfaringeneble utnyttetved
beskrivelseav systematiskboltingi de deler av kraftstasjonenhvorsprakefjell
fortsattvar ventet/ogoppstod.
Av spesielletiltakskal nevnesat det ble hengtopp forsterketlufttett
beskyttelsesnettmellomsprengningsområdeti kraftstasjonog eksisterendestasjon.
Maskintoppeneble også sikret mot steinsprut.Overtrykki eksisterendestasjon
hindretforurensetluft å nå denne.
Det er utarbeidetegen rapportangående sprengningsarbeidenei kraftstasjonen.
Sprengningsarbeidenemå karakteriseressom vellykket.
Sprengningog rystelsergav ingenoveraskelser.Lufttrykkpga. sprengning
medførte utfallav releer et par ganger.
Sprengningsmasseneble som for trykksjaktenbenyttettil oppbyggingav
tomteområderfor Aurland kommune.
3.2.3

Betongarbeideri kraftstasjon

Betongarbeidenevar det ikke lagt restriksjonerpå utenomat transportgjennom
eksisterendestasjonikke var tillatt.
Støv i eksisterendestasjonfra byggearbeideneble taklet v.hj.a. "tett"vegg mellom
utvidelseog eksisterendestasjonsamt overtrykki eksisterendestasjon.
Betongarbeideneble utførtopp til maskinsaldekkei en fase. Deretter ble
ringledningmontertog innstøpt.
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3.2.4

Ventilasjoni kraftstasjonsområdet

Det ble lagt ned mye arbeid i å få til et tilfredstillendeventilasjonsoppleggi
kraftstasjonsområdet.Driftav eksisterendestasjonkrevde et tett skille mellom
"anleggsområdene"og "driftsområdene".Samtidigmåtte skilleveggenevære
fleksiblefor ikke å bli skutt ned av lufttrykketfra sprengningssalvene.
Avgassenefra anleggsområdetble suget inn i lukketsystemog ført ut
adkomsttunnelen.
3.2.5

Maskintekniskearbeider

Trykksjaktnr. 2 har kapasitetfor to aggregatertilsvarendesom for sjakt 1, og ved
fot av trykksjakter det monterten bukse med et kort grenrørfor et 4. aggregat.
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4.

UTBYGGINGSFASEN

4.1 Organiseringav anleggsdriften
Organiseringenfulgte det vanlige mønsterfor slike bygningsmessigearbeider.
Det skal nevnes at det under sprengningsarbeidenei kraftstasjonenvar kontinuerlig
oppfølgingav arbeidene av 2 ingeniørgeologersom gikk i skiftordning.
Byggeplassmøterble holdtukentlig.Byggemøterble holdtca. hver mnd.
Under montasjenble det avholdtmontasjemøterhvoralle parter deltok.
4.2

Byggeprosessen

Arbeidet med sprengningav sjakt, monteringav skinnegang,montering/sveisingav
rør i sjakt samt full innstøpingav rør var kritisklinje i utvidelsenav Aurland I.
En uheldigutformingav trakten under støpetrallai sjakten, medførte at betongble
solt inn i den ferdige rørsjakt.
På tilsølteområder ble det nødvendigå foreta sandblåsingog utføre ny
overflatebehandling.Forøvriggikk arbeidet med den 1120 m lange sjaktenetter
godt innarbeidetrutinefor slike arbeider.
I kraftstasjonengikk også de beskrevnearbeiderfor sprengningog betongarbeider
etter forutsetningene.Gulvpussarbeidenei maskinsalengav imidlertidnoe problem
med bom - som etterhvertble utbedrettilfredsstillende.

4.3

Landskapsbildet

Det ble ingen negativ endringav landskapsbildetved utvidelsenav Aurland I med
et 3. aggregat.
All sprengsteinmassekom til nytteved at nyttterreng ble byggetopp for Aurland
kommunesindustriområdei Vassbygdiog til tomteområdefor utvidelseav Oslo
Lysverker'sadm.senter i Vassbygdi.
4.4

Engasjertekonsulenter

Prosjektadministrasjon
OL-Kraftutbyggingen
Prosjektering,bygg
OL-Kraftutbyggingen
Prosjektering,elektro
OL-Kraftutbyggingen
Prosjektering,turbin,trykksjaktror,ventiler
samt kjøle- og lenseanlegg
Nybro-BjerckNS
Prosjektering,VVS
Oddvar Hegge NS
Geoteam NS
Prosjektering,geologiog landmåling
Byggeledelse
OL-K/Berdal Strømme
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4.5

Engasjerteentreprenører/leverandører

Selmer FuruholmenAnieggNS
Kværner BrugNS
NEBB A/S senere EB Generation
EB-Energi
EB-National-Transformer
Brødrene Sørensen
Gunnar KarlsenNS
Oslo Kommuneinstallasjon

Bygningsmessigearbeider
Turbin, kuleventil,trykksjaktrørog
spjeldventili ventilkammer
Generator
Apparat- og kontrollanlegg
Transformator
Kjøle- og lenseanlegg
Ventilanlegg
Lavspentanlegg i kraftstasjon

Transport av stålrør til trykksjakten fra Kværner Brug til Aurland er foretatt av OL's
kjørekontor.
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5.

FINASIELLE OG ORGANISATORISKE

5.1

Samarbeid/avtale

FORHOLD

Oslo Lysverker eier 93% og Staten 7% av fallrettighetene i Aurlandsanleggene.
Finansieringen ved utbyggingen av det 3. aggregat fordelte seg med samme
prosentsats. Planlegging og utbygging har vært i regi av Oslo Lysverkers
Kraftutbyggingsdivisjon.
5.2

Kostnadsammendrag

Sluttregnskapet for anlegget viser følgende totale kostnader;
Trykksjakt m/adkomster bygn.messige arb.
Kraftstasjon bygn.messige arb.
Sjaktror m/spjeldventil
Turbin og kuleventil
Generator
Transformator
Apparat og kontrollanlegg
Høyspent kabelanlegg og koblingsanlegg
Lavspent installasjon
Diverse leveranser
Anleggskraft
Drift av montormesse
3. Pros'ektadministras'on
SUM
14. Finansierin sut ifter avrundet
TOTAL UTBYGGINGSKOSTNAD

5.3

Mill. kr.
70.952
40.284
70.146
49.780
66.518
16.848
18.539
14.912
4.123
12.410
2.738
2.373
21.376
391.000
50.00
441.000

Kostnadsanalyse

Hensikten med det nye aggregatet er først og fremst å dekke behovet for effekt i
Oslo Lysverkers kraftforsyningssystem. Dernest vil aggregatet ha nytte som reserve
for de to øvrige aggregater og reduserer vinterbrukstiden. I tillegg vil man vinne ca.
12 GWh ny kraft som følge av redusert falltap, hvilket representerer en verdi på 48
mill. kr. etter en utbyggingspris på 4 kr./kWh.
Effektprisen kan beregnes som følger:
=
-

TOTAL UTBYGG1NGSKOSTNAD
Verdi av n innvunnet kraft

=

Kostnad for effekt

441 mill. kr.
48 mill. kr.
393 mill. kr.

Med aggregatytelse på 225 MW, hvorav 2,5 MW anvendes for produksjon av foran
nevnte energikvantum på 12 GWh, blir netto effektpris:
Netto effektpris
= 393 000 000 : 222 500 = 1 766 kr./kW
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KONKLUSJON , DRIFTSERFARINGER
Den investeringman tok "sjansen"på i begynnelsenav 1970 åra ved fysiskå legge
forholdenetil rette for et nytt 3. aggregat i AurlandI viste seg å være riktig.Uten en
sliktilretteleggingsom beskrevetville utbyggingav et 3. aggregat på det
nåværendetids punktneppe ha vært aktuelt.
Som foran omtalt kan likeveldet 3. aggregat langt på vei defineressom siste
byggetrinnav Aurland I, mens et fremtidig4. aggregat må defineressom en ren
utvidelse.

Driftserfaringenehar hittilvært gode. Det 3. aggregat har allerede trådt inn i
funksjonogså som reserveaggregatved at større revisjonsarbeiderhar vært utført
på eksisterendeaggregater 1 og 2 uten at produksjonenav Aurlandskomplekset
har blitthindret/redusert.
Prosjekteringog byggingav 3. aggregat i AurlandI var på mange måter interessant
og utfordrende,Det er første gang ved Oslo Lysverkerat man har utvideten
igangværendekraftstasjon.Sprengningsarbeider,støpearbeider,montasjeetc. i
forlengelseav en "operativ"maskinsalhar til sine tider vært problematiskog
risikofylt.Her må driftsavdefingeni Aurlandgis ros for samarbeidsviljeog
tålmodighet,tatt i betraktningav alle de ulempersom byggingenhar medførtfor
driftav kraftverketi anleggstiden.

VEDLEGG
Kraftanleggenei Aurland,oversiktskart,nedbørsfelter
Utbyggingsdatafør utvidelsenav Aurland I.
Aurland I kraftstasjonm/utvidelse
Ventilkammer,før og etter utvidelse
Fremdriftsplan
Fotoliste
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