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Abstract 
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TOVERUD KRAFTVERK 

FORORD 

Hadelands Energiverk (HEV) er et middels stort distribusjonsverk med ca. 

14.000 kunder, vel 90 ansatte og en omsetning i 1991 på vel 350 GWh 
- av disse ble 3,4% (d.v.s. 12,7 GWh) produsert på Toverud. 

I tillegg til distribusjonsnettet eier HEVet eget 132 kV nett (25 km) og fire 
transfonnatorstasjoner (132/22 kV). HEV har selv planlagt og utført alle ut.: 
og ombygginger av distribusjonsnettet i de senere år. 

Undertegnede begynte som overingeniør ved HEV høsten 1983. Tidligere 
bakgrunn, etter avsluttet eksamen ved N11I i 1974, er ca. tre års praktisk 
erfaring med anleggskonstruksjon hos Siemens og ca. 5 1/2 års erfaring med 
kraftstasjons- og nettdrift fra I/S øvre Otra. I perioden hos IlS øvre Otra 
(1978 -83) foregikk det store utbygginger i øvre Setesdal, og dette ga god 
innsikt i kraftutbygging - selv om driftsavdelingen var lite direkte berørt. 

Overingeniørstillingen hos HEV hadde i utgangspunktet ansvaret for hele 
teknisk sektor - både plan, utbygging og drift (ikke tilsyn). Ombyggingen av 
Toverud ble meget tidlig tillagt meg og kom, i den lange tid dette totalt 
varte, til å legge beslag på en vesentlig del av mine totale ressurser. 

I forhold til utbygginger av den størrelse som Toverud er og den faglige 
bredden et slikt prosjekt krever, er det viktig at det administrativt blir lagt en 
strategi på hvordan en slik oppgave skal løses. HEV valgte å gjøre dette ved 
i stor grad å spille på entreprenørenes kompetanse. 

Erfaringene med dette og øvrige forhold som oppsto under prosessen og den 
måten det ble avholdt på (og mye mer) håper jeg at leseren vil få et inntrykk 
av ved å gjennomgå denne rapporten. 

r_____ Jaren, medio desember 1992 
~ 
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TOVERUD KRAFTVERK 

INNLEDNING· SAMMENDRAG 

Store deler av denne byggeprosessen gikk meget greit. En byggeleders 
erfaring er imidlenid at alt må tenkes gjennom på forhånd, og det må 
legges opp en strategi. De områdene det oppsto problemer på i denne 
prosessen og som vi var herre over, skyltes problemer som lå i at det ikke var 
lagt en gjennomtenkt strategi. 

Ombyggingsprosjektet flkk en meget treg og famlende stan. Grunnen til dette 
var at det på et tidligere tidspunkt var satt opp en strategi for hva som skulle 
skje, og hvordan. Det hadde også betydning at kulturen i HEV's organisasjon, 
som i hovedsak er beskjeftiget med distribusjon, var slik at alle skulle være 
med på, ha meninger om, og i den grad det var mulig bestemme alt. I en tid 
da det var behov for store investeringer til vedlikehold og utbygging av 
distribusjonsnettet var det ikke lett å få tilstrekkelig forståelse for at det skulle 
investeres flere ti-talls millioner i et kraftverk som dekket ca. 5% av 
energibehovet. 

I ettertid er det også meget lett å si at det skulle ha vært trukket inn eksterne 
fagfolk på et tidligere tidspunkt for å få en enklere og raskere saksbehandling. 
Den store innsatsen som ble lagt i behandlingen av dette prosjektet og 
forberedelse av i alt 18 styresaker over vel fem år før selv byggingen kunne 
stane - gikk utover endel annen aktivitet. 

HEV stanet planleggingen av denne ombyggingen så tidlig som i 1982/-83, 
da var det aktuelt å kjøpe å installere et brukt aggregat fra Morka 
Kraftselskap. 

I 1984 utarbeidet entreprenørflrmaet Thor Furuholmen et skisseprosjekt med 
flere alternativer for et totalentreprisekonsept. Da styret skulle behandle 
dette, ble det forlangt at det skulle foretas utredninger aven uavhengig 
konsulent. På denne bakgrunn ble det derfor ved årsskiftet 1985/-86 laget en 
omfattende og grundig gjennomarbeidet rappon over aktuelle alternativer og 
priser. Prisene på de forskjellige alternativene i denne rapponen lå vesentlig 
over de tilsvarende i Furuholmens prosjekt og føne til at styret forlangte 
oversikt over de utbedringene som gjøres for å kunne fonsette driften med 
den gamle utrustningen, eventuelt med full fjernkontroll. Da dette var utredet 
kunne arbeidet med rehabiliteringen fonsette så snan kostnadene var 
innarbeidet i langtidsbudsjettet. 

For å få alternative kostnadsvurderinger ble det valgt å gå grundigere inn på 
Thor Furuholmens skisseprosjekt. 

Før valg aventrepriseform ble gjon - ble det foretatt en del undersøkelser. 
Det var imidlertid vanskelig å få objektive råd, da de fleste som hadde 
erfaring og syn på dette var i bransjen som konsultene eller entreprenører. 
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TOVERUD KRAFTVERK 

Med den meget begrensede prosjektadministrasjonen som dette ville være 
mulig å rekruttere i egen organisasjon, og med de store prisforskjellene som 
forelå mellom Berdals kostnadsoverslag og tilbudet fra Selmer-Furuholmen 
Anlegg var det derfor meget fristende å velge et totalentrepriseopplegg. 

Erfaringene fra totalentreprisen er for en stor del positive. Det er imidlertid 
viktig å ha en grundig beskrivelse (vår var ikke god nok - selv om vi i tillegg 
hadde forsikringen om at alt i prinsippet skulle være med). Videre må det 
utarbeides en relativt grundig spesifIkasjon på mengder og ikke minst på 
kvaliteter. Erfaringene våre tilsier at det også må etableres et system for 
løpende overvåking av kvaliteten på produksjonen. Dette vil nå muligens bli 
tatt bedre hånd om i de nye sentrale bestemmelsene om internkontroll. Selv 
ved valg av et totalentreprise-opplegg er det nødvendig for byggherren å 
kontrollere spesifikasjonene relativt grundig. Denne kontrollen må, hvis den 
skal ha noen verdi, foretas av erfarne fagfolk. Vår erfaring er at de 
kostnadene slik ekstern hjelp vil medføre vil være så små i forhold til 
verdien av det man har igjen. 

Generelt sett har vi meget god erfaring med å bruke konsulenter til 
etterkontroll, både av egne og leverandørens spesifikasjoner og beregninger. 

Vår erfaring med å bruke driftspersonell, som senere skal ha ansvaret for det 
fremtidige driftsmessige ansvaret av anlegget, til oppfølging av anlegget 
under byggeperioden og deltakelse som hjelpemontør er meget god. Dette 
anlegget fikk dermed en nøye oppfølging i hele byggeperioden, og vårt 
driftspersonell fikk meget grundig kjennskap til de aller fleste forhold i 
anlegget. De fikk derved også mulighet til å påvirke en delløsninger, slik at 
de ble driftsoptimale. 

Et konvensjonelt entrepriseopplegg ville nødvendigvis ha medført store 
kostnader for byggherren direkte til administrasjon, byggeledelse og 
konsulenter. 

På den annen side ville byggherren få gevinsten ved at en stor del av det 
totale arbeidet kunne settes bort på mindre entrepriser til lokale firmaer. 
(Erfaringene med bygging av servicebygg og spesielt bassengoverbygget gir 
meget klare indikasjoner på dette.) Videre vil byggherren også få en bedre 
dokumentasjon for anlegget og for det arbeidet som er utført. Dette vil gi 
byggherren grunnlag for å kunne ha tillit til at det ferdige anlegget har 
tilfredsstillende pålitelighet og sikkerhet. 

Grunnen til at jeg fremhever dette er at rørbruddet på Toverud, som var en 
relativt stor belastning for oss som var tilstede, og de målingene som ble 
gjort etterpå - i tillegg til de fysiske skadene, også avdekket mangelfult utført 
arbeid og manglende kontrollrutiner. 
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TOVERUD KRAFTVERK 

Det gikk lang tid etter idriftssettelse før vi i HEV igjen følte en viss trygghet 
for at dette ville fungere tilfredsstillende. 

Når det gjelder valg aventreprisefonn for utbygging av vannkraftanlegg er 
det svært mange forhold som er av stor betydning. Jeg tror totalentrepriser 
vil være mest hensiktsmessig for en del - spesielt mindre anlegg, hvis det blir 
utarbeidet en tilstrekkelig detaljert spesifIkasjon med detaljerte beskrivelser 
for hvordan dokumentasjonen skal være. 

På den annen side har vi erfart at det lokalt kan finnes meget kompetente 
folk: til å lede og følge opp byggeprosjekter på en kostnadseffektiv og 
rasjonell måte. 

Skulle HEV ha begynt på et prosjekt med størrelse som Toverud-prosjektet i 
dag, ville jeg ha gått inn for å få inn konsulenter på et tidligere tidspunkt, og 
de skulle ha vært mer i inngrep med hele prosessen. Jeg er videre av den 
oppfatning av at anlegg av denne størrelsen burde ha vært drevet i 
konvensjonell entrepriseform, og at byggherren burde etablere lokalt 
anleggskontor for byggeledelse og oppfølging. 

Forøvrig håper jeg at NVE med dette prosjektet, som denne rapporten blir 
en del av, blir i stand til å yte potensielle byggherrer endel bistand når det 
gjelder hvilke faktorer som bør tillegges vekt ved valg av installert effekt, 
samt kunne vise til et visst erfaringsmateriale ved valg aventreprisefonn. 
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TOVERUD KRAFTVERK 

1 EKSISTERENDE ANLEGG 

1.1 GENERELT 

HEV's historie på Toverud startet i 1913 med ervervelse av eiendommer 
tilhørende Engnæs Tresliperi og dets fallrettigheter i Sonungselva. 

Byggingen av anlegget startet i 1913 og aggregat 1 ble idriftsatt den 16. 
september 1915. I 1917 ble aggregat 2 idriftsatt og i 1923 ble det lagt en 
3.053 m lang kabel over Randsfjorden fra Toverud til Askimlandet. HEV har 
evigvarende reguleringskonsesjon for Sortungen og Velmunden. 

1.2 BESKRIVELSE A V BESTÅENDE ANLEGG 

1.2.1 Geo2rafiske forhold. 

Toverud kraftverk ligger på vestsiden av Randsfjorden - ca. 24 km fra 
Jevnaker sentrum, og utnytter det ca. 230 m høye fallet i Toverudelva fra 
Sortungen til Randsfjorden. 

Toverud kraftverk har et samlet nedslagsfelt på ca. 71 km2 - med et årlig 
tilsig på ca 35 mill. m3• Det vesentlige av nedbørsfeltet ligger mellom k. 400 
og 500 i skogsområdene mellom Randsfjorden og Sperillen. Se vedlegg 1. 

Sonungen er inntaksmagasinet og har et nedslagsfelt på ca. 16 km2, en 
reguleringshøyde på 4,5 m (kt. 361,10 - 365,60) og en magasinkapasitet på 
ca. 4 millioner m3• Reguleringen av Sortungen ble gjennomført ved 
idriftsettelsen av kraftstasjonen. 

Velmunden, som er det største magasinet, har et nedslagsfelt på ca. 55 km2 

og en reguleringshøyde på 2,1 m (kt. 401,40 - 403,50) og en 
magasinkapasitet på 16 millioner m3• Utbyggingen av reguleringsanleggene i 
Velmunden ble fullført i 1919. 

I 1977 ble det foretatt omfattende bygningsmessige vedlikeholdsarbeider på 
den gamle dammen, og det ble montert ny luke og lukespilL Etter en periode 
med drift på dette - viste det seg at tappesystemet hadde for liten kapasitet, 
spesielt ved lave vannstander, slik at det i de fleste år ikke var mulig å 
benytte de siste 20 - 30 cm av magasinet. 

Med de reguleringene som er etablert i Sortungen og Velmunden er det 
samlede magasinvolumet ca. 20 millioner m3, hvilket vil si at vassdraget er 
meget godt regulert (ca. 57% reguleringsgrad). 
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TOVERUD KRAFTVERK 

1.2.3 Hydrauliske anle22. 

Fra inntaksmagasinet i Sortungen ledes vannet i en ca. 570 m lang fjelltunnel 
med tverrsnitt ca. 3,5 m2 frem til et utsprengt basseng - som danner 
overgangen til et tilløpsrør i dagen. I bassenget var det en enkel klappeluke 
foran inngangen til røret, den kunne utløses fra kraftstasjonen. 

Inntaket i Sortungen ble ombygd i 1973. Tre gamle tre-luker ble da fjernet 
og erstattet med en betongvegg med ei luke på 0,8 x 1,2 meter. Med full last 
i stasjonen ble det registrert ca. 30 cm falltap i dette lukearrangementet. 

I tunnelen var det svake partier på grunn av minimal fjelloverdekking og 
tverrslag som var støpt igjen med såvidt tynt betonglag at man trolig ikke 
hadde turt å fylle igjen for å unngå for stor belastning på betongen. I tillegg 
var det et parti med ei sleppe der det hadde rast ut 30 - 50 m3 stein og sand. 

Tilløpsrøret var utført i stål og var ca. 1.161 m langt og opplagt på 
betongfundamenter. Røret har 1.200 mm diameter på de øverste 335 m, 
1.050 mm diameter på de neste 289 m, deretter 900 mm diameter på de 
nederste 344 m og 800 mm på de siste 193 meterene. 

Tilløpsrøret fører frem til kraftstasjonen, som er et teglsteinsbygg plassert i 
strandkanten ved Randsfjorden på nedsiden av riksvei 245. 

I kraftstasjonen var det plassert to horisontale Peltonturbiner på hver 2.000 
Hk fra NS Myrens Verksted fra 1914 og 1917. Samlet maksimal slukeevne 
for turbinene var ca. på ca. 2,5 m3/s. 

1.2.4 Elektrisk utrustnin2. 

Generatorene var av fabrikat NEBB og var på hver 1.750 kVA med 
merkespenning på 5 kV. Generatorene var koblet til hver sin transformator 
med omsetning 5/22 kV. 

Fra kraftstasjonen går det ut to 22 kV linjer - henholdsvis til Bjoneroa og 
Jevnaker, og en kabelforbindelse over Randsfjorden mot Jaren 
transformatorstasjon. All starting og regulering av aggregatene måtte gjøres 
manuelt i stasjonen. Den midlere årsproduksjon var på ca. 12,5 GWh. 

Etter at anlegget ble satt i drift, for vel 70 år siden, er det stort sett bare blitt 
utført normale vedlikeholdsarbeider på utstyret. I 1959 ble det foretatt en 
stor overhaling av anlegget. Arbeidet omfattet omvikling av generatorene og 
ombygging til halvautomatisk drift. Hovedtransformatorene ble fornyet i 
1977 og 1978, etter skade på den ene. I 1983 ble det montert 
datamaskinbasert fjernkontrollutstyr, slik at driften av anlegget kunne 
overvåkes fra hovedkontoret på Jaren. 
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1.2.5 Betjenjne ay anleeeet. 

Fra starten av da Toverud forsynte hele Hadeland i separat drift og frem til 
1959 var det døgnkontinuerlig betjening på Toverud. Utover i 1960- og 
1970-årene fikk: Toverud stadig relativt mindre betydning for 
strømforsyningen på Hadeland. Dette førte også til at beredskapen med 
driften av anlegget ble redusert, og at bemanningen også gradvis ble 
redusert. 

I begynnelsen av 1980-årene var det kun en person igjen som betjente 
anlegget og som i praksis hadde døgnkontinuerlig vakt når maskinene gikk. 
Han bodde dessuten så nære stasjonen (100 m unna) at enhver 
uregelmessighet ved driften ble registrert. 

Problemet med denne ordningen var imidlertid at maskinmesteren oppnådde 
pensjonsalder i 1987. En replassering ville trolig betinge ansettelse av 3 - 5 
personer for å fylle arbeidsmiljølovens krav. Toveruds geografiske 
beliggenhet gjør det forøvrig vanskelig å få folk til å bo nær anlegget. 

På denne bakgrunn var det derfor i utgangspunktet nødvendig å gjennomføre 
en del tiltak med det tekniske utstyret, slik at behovet for manuelt ettersyn 
kunne reduseres. 
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2 PLANER FOR OPPRUSTING 

2.1 DE FØRSTE AKTUELLE LØSNINGER 

Tidligere, i 1960 og -70 årene, synes det mest aktuelt å kjøre Toverud så 
lenge som det gamle utstyret holdt, og så innstille driften. 

I begynnelsen av 80-årene begynte imidlertid dette synet å endre seg 
(muligens som en følge av den sterkt stigende Statkraft-prisen som gjorde 
store utslag også for IffiV's kostnader til kraftkjøp ). Som en følge av dette 
var det i en periode meget aktuelt å kjøpe et brukt aggregat fra 1965 fra 
Mesna Kraftselskap. Det ble imidlertid ikke oppnådd enighet om pris. 

Etter dette ble det tatt kontakt med en del utstyrsleverandører og klargjøring 
av priser på enkeltkomponenter. 

På et styremøte i oktober 1983 ble en total opprusting av alle anleggene 
på Toverud sett i forhold til optimal tilpassing til kontrakter og forbruk. 
Dette ble positivt mottatt, og det ble vedtatt at planleggingen av 
ombyggingen av Toverud skulle fortsette. Styrets intensjon var å prøve å 
gjøre et like riktig valg nå ved ombyggingen av Toverud, som forgjengerene 
hadde gjort ved beslumingen om bygging av det opprinnelige anlegget i 
1913. 

2.2 TOT ALENTREPRISEPROSJEKTET (1. RUNDE) 

2.2.1 Aktuelle leyerandører. 

I det videre arbeidet med ombyggingen kom HEV tidlig i kontakt med 
totalentreprisen som entrepriseform. Innledningsvis var 
Furuholmen/Sørumsand/NEBB og Høyer-Ellefsen/Stensli/Siemens aktuelle 
leverandører etter denne modellen. 

2.2.2 Beskriyelse ay arbeidet. 

I løpet av sommerhalvåret 1984 hadde Furuholmens folk (konsortialleder) en 
relativt grundig gjennomgang av hele prosjektet - med flere befaringer til 
anlegget, samt grundig gjennomgang med byggherren. Som følge av dette 
ble det utarbeidet et skisse-prosjekt på en totalopprusting av hele anlegget. 

2.2.3 Prosjektets resultater. 

Prosjektet inneholdt to prinsipielt forskjellige utbyggings-alternativer, både 
opprusting av det bestående anlegget og bygging av et helt nytt anlegg i fjell, 
begge med flere alternative effektinstallasjoner. 
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Ved en opprusting av det bestående anlegget ble effektinstallasjoner på 4 - 8 
MW i utgangspunktet vurdert som aktuelle. Ved bygging av et nytt anlegg i 
fjell så det ut til at effektinsta11asjoner på 6 - 15 MW ikke ville føre til store 
forskjeller i de bygningsmessige kostnadene. 

Prisene som fremkom i skisseprosjektet var i prinsippet en øvre ramme som 
vesentlig skulle reduseres en del når detaljeringsgraden økte ved videre 
bearbeiding av prosjektet De bærer forøvrig et visst preg av at 
byggemarkedet ikke var særlig stramt i 1984. Se forøvrig appendiks 1. 

2.2.4 Behandling i styret. 

Resultatet av dette skisseprosjektet ble lagt frem for HEV's styre i møte den 
19. september 1984. Det virket lenge som om styret også ville ta neste skritt 
med Furuholmen - som var å gjennomføre et forprosjekt. Dette ville 
imidlertid være økonomisk forpliktende. 

Resultatet av styrebehandlingen ble imidlertid at styret fulgte forslaget fra m 
representant om at prosjektet var omfattende og at det hadde så store 
økonomiske konsekvenser at det burde engasjeres en frittstående konsulent 
til å foreta en grundigere gjennomgang av hele prosjektet og aktuelle 
utbyggingsalternativ. Styret uttalte i denne forbindelse at prosjektet var aven 
slik størrelse og omfang at det var ønskelig og nødvendig å bruke de 
nødvendige midler på å få det grundig utredet aven konsulent. 

2.3 KONSULTENTUTREDNINGENE 

2.3.1 Yalg ay konsulent. 

På den tiden dette skulle gjøres hadde HEV hatt en runde og forespurt på 
materiell og tjenester til den generelle e. verks drift. Det ble derfor valgt å 
forespørre også på dette konsulentoppdraget. 

Etter noe sondering i markedet ble Berdal og Hafslund Engineering 
forespurt. Utfra det generelt gode renomme Berdal i mange år har hatt som 
konsulent på dette fagområdet var det et sterkt ønske om å få Berdal som 
konsulent. Med en stor prisforskjell i Berdals disfavør på dette oppdraget, 
måtte denne saken opp på to styremøter før konsulent-oppdraget kunne 
plasseres. Dette til tross for at argumentene i styret ved tidligere behandling 
var at forarbeidet og vurderingene av denne utbyggingen skulle gjøres så 
grundig som mulig - selv om det ville koste en del. 

2.3.2 Konsulentarbeidet. 

Berdals folk gjorde arbeidet ut i terrenget i løpet av sommerhalvåret 1985. I 
tillegg til selve opprustingen av de bestående anleggene omfattet arbeidet 
også et prosjekt for overføring av vann fra Fløyta - A vtjern til Sortungen og 
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ny utbygging av fall i Stokksjøelva mellom Velmunden og Sortungen. Ingen 
av disse prosjektene er realisert ennå. Disse prosjektene har en 

utbyggingspris på henholdsvis kr. 4,26 pr. kWh og kr. 2,40 pr. kWh. Dette 
var bedriftsøkonomisk ikke så veldig interessant da Toverud ble rehabilitert 
og ennå mindre pr. i dag. Vedlegg 2 er en kartskisse der også disse 
prosjektene er avmerket. 

2.3.3 Konsulentutrednin2ens resultater. 

Berdals endelige utredninger forelå ved årsskiftet 1985/-86. I appendiks 2 er 
tre aktuelle utbyggingsalternativer med oversikt over årsproduksjon, 
byggesummer og forrentning. 

2.3.4 Bebandlin2 av konsulentens utrednin2er i stvret. 

Saken ble behandlet i møter den 31. januar og 1. februar 1986. Styremøtet 
var i kombinasjon med reise til Kristiansand, og selve møtet foregikk i NSB's 
konferansevogn til Kristiansand, på hotell og i vogn under hjemreisen. 

I ettertid er det meget lett å se at dette var en uheldig ramme for en seriøs 
saksbehandling. Spesielt måtte denne saken komme dårlig ut da tilstanden på 
22 kV fordelingsnettet også ble presentert i detalj på samme møte med 
opprustningsbehov på flere titalls millioner kroner. 

Resultatet av denne behandlingen ble da også at: 

"Admirtistrasjonen arbeider videre med saken og legger den frem for styret 
pd nytt etter at ogsd andre og rimeligere alternativer for utbygging er 
vurden. Disse vurderinger og mulige analyser utføres i første omgang av 
HEV's eget personale." 

Det kom ikke til uttrykk i vedtaket, men det ble klart uttrykt at styret også 
ønsket en vurdering av de tekniske og økonomiske konsekvensene ved å 
ruste opp det gamle anlegget. 

2.3.5 yurderin2 av alternative QPprustnin2smodeller. 

Etter dette ble det utført et relativt omfattende arbeide med å vurdere 
opprusting av det gamle anlegget etter to alternative modeller: 

1. Nødvendig minimalt vedlikehold for fortsatt drift med manuell 
betjening i en fem-årsperiode. 

2. Nødvendig opprusting for at stasjonen (med det gamle utstyret) kan 
drives som en "moderne stasjon", det vil si fullt fjernkontrollert. 
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Utstyrsleverandørene NEBB og Sørumsand var også med på dette arbeidet 
og bidro med behovsvurderinger og kostnadsoverslag. 

Parallelt ble det ut fra Berdals rapport "kokt ut" kostnader på anlegg på 4 og 
6 MW - med vannvei i dagen. 

Resultatet av styrets behandling den 7. mai 1986 ble i hovedsak at: 

1. Toverud kraftstasjon settes i stand til å produsere i inntil en 
fem årsperiode etter beskrevne aksjoner. 

2. En ny Toverud kraftstasjon innarbeides i langtidsbudsjettet. 

I tillegg ønsket styret at det sammen med NVE skulle foretas simuleringer 
med drift med forskjellige installasjoner, samt at andre mulige utbygginger 
skulle vurderes i denne sammenheng. 

Det er i denne forbindelse viktig å være klar over at det er et visst uutbygd 
vannkraftpotensiale på Hadeland. Reguleringsmuligheten forventes i praksis 
å være begrensende for verdien av disse potensialene. Toverud er derfor det 

. eneste prosjektet i Hadelands-kommunene som har mulighet til å gi HEVet 
effekttilskudd av betydning. 

2.4 TOT ALENTREPRISEPROSJEKTET (2. RUNDE) 

2.4.1 Yurderim: ay alternatiyer. 

I punkt 2 i styremøtereferatet av 7. mai 1986 - lå det i prinsippet et grønt lys 
for ombygging på Toverud når dette ble innarbeidet i langtidsbudsjettet. 

På bakgrunn av at styret tid1.igere, i januar / februar 1986, også hadde ønsket 
billigere alternativer, utarbeidet Hydroenergi et "Forslag til ombygging til 5 -
7 MW med orienterende priser og teknisk -økonomiske beregninger" i 
oktober 1986. (Hydroenergi er i utgangspunktet en leverandør av mekanisk 
og hydraulisk utstyr, i vårt tilfelle var firmaet også aktuell som 
totalentreprenør.) Dette ble laget med utgangspunkt i det materialet som 
Berdal tidligere hadde utarbeidet. 

Hydroenergi vurderte kostnadene med denne rehabiliteringen langt lavere 
enn det Berdal hadde gjort, og de la også fram forslag om å foreta 
ombyggingen i flere trinn. 

Primo 1987 ble det også avholdt møter med NVE og Oppland Energiverk -
der utbyggingsalternativer, entrepriseform og kostnader ble drøftet. Dette ble 
lagt fram for styret i møte den 4. februar 1987. Styret ba da administrasjonen 
om å arbeide videre med saken. Følgende vedtak ble fattet av styret: 
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"Tradisjonell entrepriseform bør tilstrebes da dette trolig kan gi best 
grunnlag for bruk av lokal arbeidskraft." 

På dette tidspunktet var det også tatt fornyet kontrakt med Furuholmen (nå 
Selmer-Furuholmen Anlegg) for å få oppdatert prisen på skisseprosjektet fra 
1984, og for å få et bedre grunnlag for valg av utbyggingsalternativ. 

I et styremøte den 6. mai 1987 ble det sammen med foreløpige tilbud fra 
Selmer-Furuholmen Anlegg og Hydroenergi også lagt fram beregning over 
produksjonsverdier, forrentning og forventet driftsresultat ved tre forskjellige 
utbyggingsalternativ basen på konkret lånetilbud fra en långiver. Det ble 
også sendt en beregning av kapitalisene produksjonsverdier og en verbal 
vurdering av løsninger og kostnader. Se vedlegg 3. 

Som det framgår av vedleggene, slår beregningene av de kapitalisene 
produksjonsverdiene helt motsatt ut i forhold til beregningene av 
driftsresultatet på kon sikt. 

Resultatet av denne behandlingen i styret var at det videre arbeidet skulle 
foregå med to alternativer: 6 MW anlegg i friluft og 8 MW anlegg i fjell. 

På denne bakgrunn ble Selmer-Furuholmen Anlegg gitt grønt lys for å 
arbeide videre med prosjektet, dog innen en kostnadsramme på kr. 
130 - 140.000 hvis de ikke fIkk oppdraget. 

Selmer-Furuholmen Anlegg ble også på bakgrunn av det som 
administrasjonen tolket som stemningen i styret - bedt om å legge hovedvekt 
på 6 MW dag-alternativet. 

I det oppdraget Selmer-Furuholmen Anlegg her hadde fått lå blant annet 
utforming av teksten i en konsesjonssøknad. Som et ledd i denne hadde 
Selmer-Furuholmen Anlegg kontakt med NVE og fylkesmannens miljøvern
kontor. Konklusjonen fra møtet med NVE ble: 

"Det kom dafram at ombygging av Toverud basert på å installere et nytt 6 
MW aggregat i den nåværende stasjon, skifte ut tilløpsrøret, beholde den 
nåværende tunnel og ellers bare foreta en ren oppussing/reparasjon av 
reguleringsanleggene (dammer og luker), sannsynligvis bare ville kreve 
såkalt elektrisk konsesjon. 

Dette gir en betydelig enklere og raskere saksbehandling." 

Dette førte til behandling i HEV's styremøte den 19. august 1987, der 
følgende vedtak ble fattet: 
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"HEV søker konsesjon pd en 6 MW installasjon i bestdende bygning med 
utskifting av rørgate og nødvendige utbedringer/reparasjoner av 
vannveier. " 

2.4.2 yal2 ay entreprenør. 

For at det skulle være mulig å innhente alternative tilbud (i den grad det hele 
tatt var mulig) ble Selmer-Furuholmen Anleggs forprosjekt avsluttet som en 
forespørsel. 

Forespørselen gikk til Selmer-Furuholen Anlegg og Hydroenergi. Tilbudene 
ble vurdert og evaluert av Berdal. Etter at tilbudene var regnet om til 
sammenlignbare priser, når det gjelder leveringsomfang var det en betydelig 
differanse (20%) i Hydroenergis favør. 

Hydroenergi som har hydraulisk utstyr som sin spesialitet hadde her tilbudt 
et komplett anlegg i totalentreprise. De hadde dessverre ikke tidligere bygget 
noe totalentrepriseanlegg av denne størrelse og heller ikke levert hydraulisk 
utstyr for de trykk og ytelser som var aktuelle for Toverud. 

En endring av anleggsløsningen til Selmer-Furuholmen Anlegg førte til en 
vesentlig prisreduksjon. Ut fra den reduserte prisforskjellen det medførte og 
klare råd fra konsulenten, ble Selmer-Furu holmen Anlegg valgt til 
totalentreprenør for Toverud kraftverk. 

Nå ga riktignok konsulenten uttrykk for at det burde velges en tradisjonell 
entrepriseform og at det ville være en del å vinne økonomisk ved separate 
forespørsler. Ved denne entrepriseformen måtte HEV imidlertid kalkulere 
inn en relativt stor del konsulenthonorar. Det ble derfor vurdert slik at en 
stor del av det som eventuelt kunne vinnes ved en konvensjonell 
entrepriseform trolig også ville gå til konsulenthonorar (og kanskje mer til). I 
tillegg fikk byggherren en bekreftelse på at "det vesentligste av 
arbeidsstyrken (på 25 - 30 mann) vil bli forsøkt rekruttert lokalt". 

Det som også talte til fordel for en totalentreprise var entreprenørens helt 
klare forsikringer om at: i en totalentreprise er alt med. Byggherren vet hva 
han får, og hva han skal betale, på forhånd. Skulle noe være glemt, er det 
entreprenørens ansvar. 

På denne bakgrunn ga også HEV på et meget tidlig tidspunkt tilbakemelding 
om at tillegg til det kontraktsfestede beløp ikke ville bli akseptert. 

En maskinkonsulent med erfaring fra kontraktsforhandlinger og entrepriser 
var imidlertid med ved forhandlingene med Selmer-Furuholmen Anlegg. 
Konsulentenes rapport fra forhandlingene inngikk som en del av beskrivelsen 
i kontrakten, som ble underskrevet i mars 1988. 
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3 GJENNOMFØRING AV SEL VE 
BYGGEPROSJEKTET 

3.1 ORGANISERING 

3.1.1 Sentralt. 

HEV's styre oppnevnte en egen byggekomite som overfor styret sto 
ansvarlig for ombyggingen. I tillegg var undertegnede byggeleder. 

Byggekomiteen besto av: 

Roar Hammerstad 
Lars Ame Høydal 
Lars Fredriksen Flatla 
Iver Bakken 
Ame John Lien 
Aksel Grinaker 
Ole Edvard Backe 
Tor Andersen 

styreformann, HEV 
styrets nestleder, HEV 
styremedlem, HEV 
hovedverneombud,HEV 
ansattes styrerepresentant, HEV 
personal-/økonomisjef, HEV 
adm. direktør, HEV 
overingeniør, HEV (byggeleder) 

Organisasjonsplanen for byggeprosjektet er vist i vedlegg 4. 

I følge totalentreprisekontrakten skulle entreprenøren i tillegg til å være 
ansvarlig for selve byggearbeidene også være ansvarlig for engineering, 
oppfølging og kontroll på byggeplassen. ("I prinsippet skal byggherren kunne 
reise på ni måneders ferie i Syden, og komme hjem til et ferdig anlegg. ") 

3.1.2 Lokalt. 

For å supplere og med tiden erstatte maskinmesteren ble det i 1987 ansatt ny 
maskinist på Toverud. Da han ble tilsatt var mange av brikkene for det nye 
anlegget allerede på plass. Hans arbeidsoppgaver ble derfor i første omgang 
å bli kjent med det gamle utstyret, slik at han kunne hjelpe maskinmesteren 
med den daglige driften så lenge det gamle utstyret var i drift. I tillegg var 
han etter hvert med i prosessen i forbindelse med rehabiliteringen, slik at han 
skulle kunne være i stand til å ivareta HEV's interesser på anlegget til daglig 
under byggingen. 

3.2 FORBEREDENDE ARBEIDER 

Som nevnt innledningsvis var intensjonen å bevare mest mulig av det gamle 
miljøet på Toverud. Som et ledd i oppfølgingen av dette startet maskinisten 
på Toverud tidlig på vinteren med å fjerne og ta vare på flisene på 
maskin sal gulvet. 
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I følge kontrakten skulle anlegget stoppes og stilles til Selmer-Furuholen 
Anleggs disposisjon fra 6. juni 1988. Ved en nøyere gjennomgang av 
hvordan vannstanden i Randsfjorden utviklet seg under vårflommen viste det 
seg at det var nødvendig å stoppe maskinene en ukes tid i mai for å få bygget 
fangdam. Endelig stopp-dato for de gamle aggregatene ble derfor 13. juni 
1988. 

Brakkerigg ble satt opp nord for stasjonen, etter at entreprenøren hadde 
etablert adkomst og parkeringsplass. Rørgata og reguleringsanleggene ligger 
på privat grunn med adkomst via private veier. HEV hadde avtaler om bruk 
av disse til drift og vedlikehold av anleggene mot avgifter. HEV dekket 
avgift for bruk av hovedveien inn i området ut fra et antall turer som ble 
stipulert i ettertid. Entreprenøren ordnet selv opp med grunneierne for bruk 
av stikkveier og erstatning for skader ved kjøring i terrenget. 

3.3 OPPST ART AV BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

De bygningsmessige arbeidene var de desidert mest omfattende. Arbeidene 
omfattet også riving og fjerning av alt det gamle utstyret som skulle inngå i 
det framtidige museet. Dette arbeidet ble startet opp umiddelbart etter at de 
gamle aggregatene var stanset og røret tømt om morgenen den 13. juni. 

Da entreprenøren i slutten av april hadde studert vår flomutvikling i 
Randsfjorden fikk anleggsarbeidet en "flying start". Fangdam ble forskalet og 
støpt på rekordtid før vannstanden i Randsfjorden ble for høy. Etter at dette 
var gjort, ble det en rolig periode med forberedende arbeider og oppsetting 
av brakkerigg inntil det gamle maskineriet ble tatt ut av drift den 13. juni. 

Byggentreprenørens folk gikk løs på oppgaven med stor iver og innsatsvilje. 
Så snart det var mulig var det aktivitet på Sortungen (utbedring av dammen), 
langs rørgata og i kraftstasjonsbygningen. 

3.4 HÅNDTERING A V UTRANGERT MATERIELL 

Rørgata på Toverud er ca. 1.200 m lang og besto, som tidligere nevnt, av rØr 
med forskjellige veggtykkeiser dimensjonert for fra ca. 1 til 25 bars trykk. 

HEV undersøkte relativt tidlig muligheten for å selge rØr via det tradisjonelle 
forhandlernettet for stål skrot til Spigerveket. Det viste seg imidlertid at 
prisen som det ble betalt for stålet kun ville dekke transportkostnadene. 
Ethvert alternativ som ikke medførte kostnader ble derfor interessant. 
Entreprenøren krevde imidlertid at de ca. 200 rørlengdene som ble kjørt til 
bilvei i løpet av ca. to uker skulle fjernes slik at de ikke hindret hans videre 
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fremdrift. For å være rimelige sikre på å bli kvitt rørene fort nok valgte HEV 
derfor å gå ut med annonse i lokalpressen med at rørene kunne avhentes der 
de lå uten kostnader. Dette ga umiddelbar respons, og etterspørselen var 3 -
4 ganger det antall rør som var tilgjengelige. Rørene forsvant så vidt raskt at 
det var bare såvidt en annen avdeling hos HEV fikk sikret seg 20 - 25 
rørlengder til en bekk som skulle legges i rør. (Disse rørene ble imidlertid 
liggende ved riksveg 242 i Lunner et års tid. I løpet av denne tiden ble de 
"oppdaget" aven arkitekt som arbeidet med siste byggetrinn på Aker brygge. 
Han ville bruke dem til utsmykning der for å få en miljømessig tilknytning til 
det industrimiljøet som hadde vært der tidligere. Et tømmerbillass av 
turbinrørene ble derfor byttet i konvensjonelle drensrør uten kostnad for 
HEV.) 

Ordningen som ble valgt for avhendelse av rørende medførte minimale 
administrasjonskostnader, samtidig som de tilførte lokalsamfunnet ressurser 
uten kostnader for HEV. 

3.4.2 A~~re~at 2. 

Aggregat 1 skulle stå igjen som en del av det framtidige museet, mens 
aggregat 2, som var maken, men fra 1917, måtte fjernes. HEV var i kontakt 
med mange museums-interesser for å få gitt bort generatoren, uten hell. Den 
ble derfor, etter ett års mellomlagring på Jaren, solgt til opphugging. De 
vitale delene av turbinen er det planer om å sette opp utenfor HEV's 
administrasjonsbygg på Jaren. 

3.4.3 Transformatorer o~ effekt bryterne. 

Transformatorer og effektbryterne var skiftet i løpet av 1970-årene og 
representerte ingen museal verdi. I 1991 ble imidlertid en av 
transformatorene (2,5 MVA 5,25/22 kV) solgt til Van Syeveren etter et 
havari der, slik at det nå bare er en igjen. Effektbryterne er det planer om å 
bruke· i nettet. 

3.4.4 Øyri~ utstyr. 

Det øvrige utstyret, som i hovedsak er intakt og fra 1915, inngår i det som er 
Toverud energimuseum. Dette er under oppbygging og inneholder forøvrig 
også mye annet elektrisk utstyr og materiell. 

3.5 FAGLIG OPPFØLGING 

Som nevnt tidligere benyttet HEV konsulenthjelp med maskinkompetanse i 
forbindelse med kontraktsforhandlingene. På elektro ble det benyttet intern 
kompetanse. HEV har forøvrig ingen ansatte med kompetanse på byggfag. 
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Den daglige oppfølgingen på anlegget sørget, som tidligere nevnt, 
maskinisten for. I tillegg var HEV's byggeleder på anlegget ca. en gang pr. 
uke (eller oftere) i den mest hektiske perioden. 

På tross av entreprenørenes totale ansvar for det ferdige produktet valgte 
HEV å engasjere en konsulent med byggfaglig bakgrunn og erfaring fra 
ledelse av større byggeprosjekter. Konsulenten var med på byggemøtene som 
ble avholdt - ca. en gang i måneden i byggetiden. I denne forbindelse var han 
også med på befaring på de stedene der det foregikk byggeaktivitet. 

3.6 GJENNOMFØRING AV DE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

3.6.1 Byeninesmessiee arbeider i stasjonen. 

Stasjonsbygningen på Toverud er oppført i teglstein med 50 - 70 cm tykke 
vegger (gjennomgående teglstein uten noen armering) og fundamentert på 
fjell. Da det gamle utstyret var fjernet startet arbeidet med å skaffe plass til 
det nye. 

Det nye aggregatet står, som det framgår av vedlegg 5 - 4,6 m under det 
gamle maskinsalgulvet. Lavere enn dette kommer avløpet, sugerør, 
lensekum, samt diverse rØr og kanaler. 

I utgangspunktet la entreprenøren opp et omfattende sprengningsprogram, 
som var gjennomarbeidet av eksperter, for å få vekk de nødvendige 
fjellmassene. Det ble derfor foretatt en nøye kartlegging av alle sprekker og 
riss i hele bygningen - dokumentert med foto og beskrivelse. Grenser for 
maksimale rystelser var spesifisert og utstyr for registrering ble satt opp. 
Sprengningen gikk greit så lenge den foregikk innenfor fangdammen og nær 
fri luft. Da det ble avfyrt en salve noe lenger inne i stasjonen slo imidlertid 
lufttrykket mot taket, slik at det ble kastet av et par kvadratmeter med 
takstein og innvendig ble det sprekker og skader på den øverste delen av 
veggene. Etter dette ble resten av fjellmassene fjernet med pigging, supplert 
med meget små skuddsalver. 

3.6.2 Byeninesmessiee arbeider Då Sortunesdammen oe i røreata. 

Parallelt med arbeidene i stasjonen foregikk det arbeider på Sortungsdammen 
(drenering, forskaling og påstøping av minimum 20 cm trykkbetongplate på 
vannsiden). Entreprenøren fikk en del uventede problemer i forbindelse med 
kappingen av røret. Selve kappingen ble utført med skjærebrenner, på den 
tiden dette arbeidet ble utført var det meget tørt i skogen. Det måtte derfor 
etableres ekstra beredskap for å få tatt hånd om de branntilløp som oppsto. 
Umiddelbart etter at rØrene var fjernet, satrtet også arbeidet med pigging av 
toppen på de gamle fundamentene, bolting til fjell og klargjøring for påstøp 
etter at nytt rør var lagt. Noen fundamenter ble kassert fordi de var for 
dårlige. På det øverste partiet ble det skiftet ut og laget en god del nye 
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fundamenter - dette for å få tilpasset avstandene mellom fundamentene til 
rørlengden. 

Etter hvert som rØrene og rørdelene ankom anlegget utover sommeren ble 
forankringsklossene (med rørvinklene innlagt) støpt opp. Så ble rør og 
skjøter lagt på plass på fundamentene - før disse ble støpt ferdige. Arbeidet 
pågikk utover hele høsten og ble først avsluttet i begynnelsen av november. 

3.6.3 Utbedrjne ay tunnelen. 

Da kontrakten ble underskrevet var det ikke foretatt befaring i tunnelen. Det 
forelå derfor ingen detaljert beskrivelse av det arbeidet som skulle utføres. 
Det forelå imidlertid en beskrivelse av tunnelens tilstand som Rømoen hos 
Oppland Energiverk hadde laget i 1986. På basis av denne var det i 
kontrakten satt av et beløp på kr. 500.000 til utbedring av tunnelen. Når 
anleggsarbeidene var i gang ble det foretatt en grundig gjennomgang av 
tunnelen (anbudsbefaring) - der i tillegg til folk fra entreprenøren, også 
Rømoen - som nå var ansatt i konsulentfirmaet O.T. Blindheim var med. I 
tillegg til en grundig beskrivelse av nødvendige tiltak for sikring, utarbeiding 
og anbefaling av utførelse utarbeidet Rømoen et kostnadsoverslag for 
utbyggingsarbeidene. Rørmoens overslag konkluderte med at kostnadene 
med de beskrevne utbedringene burde bli innen området kr. 260.000 +/-
80.000. 

På bakgrunn av ovennevnte beskrivelse utarbeidet entreprenøren et tilbud på 
utbedringsarbeidene i tunnelen - som etter en runde med forhandlinger ble på 
kr. 370.000. 

Arbeiderne i tunnelen måtte på grunn av adkomsten, i hovedsak utføres etter 
at arbeidene i inntaket var påbegynt og før de ble avsluttet. 

3.7 MASKINER OG ELEKTROTEKNISK UTSTYR 
PRODUKSJON, MONTASJE OG PRØVING 

Parallelt med at de bygningsmessige arbeidene ble utført på anlegget var 
Sørumsand og NEBB i gang i sine verksteder med produksjonen av 
komponentene til sine respektive leveranser. Produksjonsframdriften av 
enkelte komponenter var tilpasset den bygningsmessige framdriften på 
anlegget, og ble levert så tidlig at de kunne støpes inn. De fleste større 
komponentene kom til anlegget når det vesentligste av de bygningsmessige 
arbeidene var avsluttet. 

Den 6. oktober 1988 ble det kjørt overtagelsesprøver på transformatoren 
(7,5 MV A), som NEBB forøvrig hadde bestilt hos National Industri i 
Drammen og som i samråd med HEV ble produsert av National Industri 
Svenska AB i Oskarshamn. Etter en del problemer og forsinkelser ble 
generatoren prøvekjørt i fabrikk i slutten av januar 1989. Montasjen av 
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elektrisk og maskinteknisk utstyr startet i månedsskiftet oktober / november. 
Arbeidet pågikk fram til jul og etter jul fram til slutten av februar. 

Da generatoren ankom anlegget i begynnelsen av februar (transport og 
nedfiring var overlatt til et spesialfirma) var de komponentene som skulle 
kobles til generatoren på plass, slik at selve monteringen gikk raskt. 

Anlegget var ferdig "tørrprøvd" i slutten av februar. Aggregatet ble første 
gang kjørt den 24. februar 1989. Etter dette ble røret tømt fordi det var endel 
som måtte ordnes. Det ble så fylt igjen og prøvearbeidene ble avsluttet med 
avslagsprøven om kvelden den 28. februar 1989. På grunn av problemer med 
tappeventilen ble røret igjen tømt for vann etter avslagsprøven. 

For å få kjølevann til generatoren er det laget et arrangement der en del av 
vannet fra øvre spaltering på turbinen ledes opp i en kjølevannstank på ca. 
1.000 liter. Det opprinnelige spaltevannet gikk via et 2"_ rør med strupeventil 
til undervannet. Fra kjølevannstanken var det lagt et overløp nokså 
horisontalt til takrenna på utsiden av stasjonsbygningen. 

Under prøvekjøringen oppsto det tidlig problemer med spalte-/kjølevanns
arrangementet. Dette på grunn av at det kom vesentlig mer spaltevann enn 
det arrangementet var dimensjonert for, selv medstupeventilen på 
bypassrøret fullt åpent ble det overløp i kjølevannstanken. Da overløpsrøret 
ikke hadde kapasitet nok rant kjølevannstanken over og overrislet den delen 
av bygningen som lå under kjølevannstanken. Ved målinger viste det seg at 
spaltevannsmengden fra øvre spaltering alene var på vel 40 liter pr. sekund. 
Dette førte til at dimensjonen på bypassrøret ble økt, samt at 
overløpsarrangementet fra kjølevann stanken ble lagt om. 

Problemene med spaltevannsarrangementet kunne tyde på at 
spaltevannsmengden var vesentlig større en forutsatt. HEV vurderte på et 
tidlig tidspunkt å gjennomføre virkningsgradmålinger. Den relativt store 
spaltevannsmengden gjorde at dette ble ennå mer aktuelt. 

Etter en anbudsrunde ble målingene gjennomført av Nybro-Bjerk i januar 
1990. Da resultatene av målingene var klare og de viste at virkningsgraden lå 
en del under den garanterte, medførte det diskusjon mellom Nybro-Bjerk og 
Kværner om målenøyaktigheten og forståelsen av ille 41 som kontrakten 
beskrev. 

Kværner er av den oppfatning at virkningsgraden ligger innen de garanterte 
verdier, men har tilbudt nye boss til spalteringene - noe HEV har akseptert. 

Et problem som oppsto med den nye installasjonen var at tubinen hadde et 
betydelig støynivå. Målingen av frekvensen på støyen viser at den har klar 
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sammenheng med antall spalter i ledeapparatet og antall åpninger i 
løpehjulet. Støyen fra aggregatet forplanter seg oppover rørgata og er 
tydelig hørbar inntil 250 - 300 m ovenfor stasjonen. Den er også godt hørbar 
hos de nærmeste naboene, og kan i stille vær også høres på den andre siden 
av Randsfjorden. 

Nybro-Bjerk har utarbeidet en rapport om støyen som vi avventer Kværners 
kommentarer til. 
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4 OVERTAKELSE AV ANLEGGET 

4.1 GENERELT 

Den 1. mars var anlegget klart til byggherrens overtakelse. Røret ble fylt opp 
for tredje gang, mens det ble avholdt byggemøte før det skulle kjøres 
overtakelsesprøve på anlegget. Ca. kl. 15.00 var bløtkaker fortært, røret var 
igjen fylt og anlegget stod klart til overtakelse. HEV's direktør Backe skulle 
foreta oppkjøring og innfasing av aggregatet på HEV's vegne. 

4.2 R0RBRUDD 

Ved selve innfasingen oppstod det problemer med å få så stabil drift at det 
ikke var mulig å fase aggregatet inn på nettet. Årsaken til dette ble raskt 
klart. Utenfor vinduene på nord-siden av stasjonen, der røret kommer ned, 
var det ikke lenger en rolig natur å se ut på, men en vegg av brunt vann i 
bevegelse. - RØRET FAEN! Det oppstod en viss forvirring blant de 
tilstedeværende (ca. 10 personer) , hvorpå de fleste forsvant fort ut av 
stasjonen, et par dog etter først å ha forsøkt å stenge rørbruddsventilen som 
trolig allerede var utløst automatisk. 

Mens vannet strømmet ble det observert at strålen til å begynne med var 
relativt tynn - og kom til syne langs røret oppunder broen som riksveien 
krysser over rørgata på. Ganske snart flyttet strålen seg sørover og kom opp 
over riksveien og på HEV's maskinmesterbolig - i det den ble vesentlig 
"feitere". Boligen var imidlertid blitt fraflyttet tre uker tidligere. Det var i 
perioder ikke mulig å se selve huset inne i vannføyka. 

Etter anslagsvis to minutter (rørbruddsventilen hadde 49 sekunder stengetid, 
som senere er redusert) avtok vannstrømmen relativt raskt, og skader som 
kunne konstanteres er nevnt nedenfor. 

4.2.1 Observerte skader. 

1 Koblingen opp strøms nederste GUP-rør var defekt og hadde flyttet seg 
aksielt, slik rØrene var forskjøvet. 

2 Oppstrøms bruddstedet var det spylt ut ca. 20 m3 med jord og hard 
leirgrus. 

3 Massen var spylt opp på riksvegen, gårdsplassen og 
maskinmesterboligen. 

4 Maskinmesterboligen hadde fått betydelige skader. øverste del av 
gavllveggen og vel halvparten av den sør-vendte takflata var spylt av. 
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På øst-veggen var det mange skader i panelen, dette på grunn av steiner 
som var revet med av vannet. Steinene forårsaket også innvendige 
skader på dører og innredninger. 

En rask inspeksjon umiddelbart etter rørbruddet avdekket at det var 
10 - 20 cm vann på alle gulvene - som raskt forsvant da dørene ble 
åpnet. 

5 Nedstrøms bruddstedet var det nærmeste fundamentet spylt overende. 
(Dette var ikke forankret på foreskrevet måte. Armeringsjernene som 
etter Selmer-Furuholmen Anleggs egen forskrift skulle ha gått 1,5 m 
ned i fast fjell sto ca. 20 cm ned i løsmasser under fundamentet.) 

6 En haug med løsmasser var spylt ut i Randsfjorden og hadde delvis 
truffet et stort bjørketre underveis. 

7 Takrennenedløp og en haug med forskalingsmaterialer, samt diverse 
annet var spylt bort og lå i en vase 2 - 300 m ute iRandsfjorden. 

8 En ca. 2 m lang og ca lO cm bred glassfiberstrimmel var også kommet 
med vannet. Denne viste seg senere å komme fra et rØr langt oppe i 
rørgata. 

4.3 KONSEKVENSER AV R0RBRUDDET 

4.3.1 Generelt. 

Etter rørbruddet ble det flere befaringer og diskusjoner om årsaker og 
årsakssammenhenger. NVE utga relativt snart en rapport også om dette 
rørbruddet - som forøvrig var det tredje i rekken på under ett år for denne 
type rør og koblinger. Appendiks 4 inneholder en kopi av rapporten. 

NVE kalte også inn alle leverandører, konsulenter, kraftsverkeiere med 
denne type rør og andre kompetente til et større møte for å få diskutert 
problemstillingene, samt mulige løsninger. 

Etter en tid forlangte NVE at det skulle kjøres prøver (både trykk og 
bevegelse) på rør og koblinger, slik at sikkerheten kunne dokumenteres. Før 
dette var i gang skjedde det imidlertid et rørbrudd til på denne type rØr og 
koblinger. Dette førte til at det ble nedlagt midlertidig forbud mot drift med 
slike rørgater ved trykk over 60 m.v.s. 

4.3.2 Konsekyenser for HEV. 

Rørbruddet hadde avdekket at ikke alle fundamentene var boltet til fjell som 
forskrevet. Dette gjorde det aktuelt å foreta stikkprøvekontroll aven del 
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fundamenter. Kontrollen foregikk ved at de aktuelle fundamentene ble 
trukket med kjettingtalje med en kraft på 3 tonn referert fundamentets topp. 

Trekkraften ble målt med fjærvekt og avbøyningen med nivellerkikkert. 
Målenøyaktigheten var i praksis +/- 0,1 mm, og det ble både målt total og 
varig deformering. 

Resultatet av kontrollen viste at de fleste fundamentene var meget stive med 
deformasjon < 1,0 mm, mens enkelte ikke hadde tilstrekkelig stivhet. Dette 
førte til at det ble forlangt kontroll av alle fundamentene. Byggherren deltok 
selv på alle prøvene og førte selv protokoll. Kontrollen avslørte flere 
fundamenter som ikke var stive nok. Disse ble utbedret umiddelbart ble 
kontrollmålt på et senere tidspunkt. Protokollen fra prøvene ble også 
oversendt NVE. lffiV mottok senere en formell godkjenning fra NVE på 
stivheten til fundamentene. 

4.3.3 Konsekyenser for entreprenøren. 

Det ble tidlig klart at det kunne ta lang tid før NVE kunne komme til å 
godkjenne GUP-rør og koblinger for de trykk som er på Toverud. For 
entreprenøren påløp det kostnader for forsinket levering for hver uke 
anlegget sto. Dette førte til at det relativet tidlig ble aktuelt å vurdere andre 
løsninger. På bakgrunn av dette ble det relativt snart bestilt et stålrør for de 
nederste 180 meterne av rørgaten hos Stenslie Mekaniske Verksted på 
Jevnaker. Røret skulle legges nederst mot stasjonen. På det resterende 
GUP-røret ble alle koblingene skiftet, de øverste med en ny type 
TEEKA Y-koblinger og de nederste med STRAUB-koblinger. Da dette var 
klart ble det avholdt overtakelsesprøver på anlegget den 1. november 1989. 
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5 ØVRIGE BYGNINGS· OG 
UTBEDRINGSARBEIDER 

5.1 GENERELT 

I de opprinnelige planene for ombyggingen på Toverud (og i budsjettet) var 
det meningen at det også skulle etableres et servicebygg på Toverud med 
sanitæranlegg, oppholdsrom og verksted. 

Videre var det ønskelig å få til en bedre bygningsmessig løsning på 
avskjermingen av bassenget (på overgangen mellom tunnelen og rørgata) enn 
den store gamle, noe falleferdige trebygningen som stod der. Kostnader til 
dette var ikke med i det opprinnelige budsjettet. 

I kontrakten med Selmer-Furuholmen Anlegg var det ikke spesifisert at det 
skulle etableres drenering rundt den gamle bygningen. Dette arbeidet hadde 
lenge vært påkrevd, men det var blitt utsatt i påvente av ombyggingen. 

5.2 OMFANGET AV TOTALENTREPRISE;.BEGREPET 

Etter hvert som byggingen skred frem viste det seg at de forskjellige 
entreprenørene som hadde gått sammen i dette konsortiet hadde vesentlig 
forskjellig forståelse av begrepet totalentreprise. 

Dette ga seg utslag i at mens Selmer-Furuholmen Anlegg tidligere hadde 
forsikret om at alt skulle være med i en totalentreprise, og at byggherren ikke 
skulle løpe noen risiko for det entreprenøren hadde glemt, så finleste NEBB's 
folk spesifikasjoner og leverte kun det som var spesifisert. 

I den delen av kontrakten som var laget på bakgrunn av NEBB's egen 
forespørsel på et komplett driftsklart anlegg sto det ingenting om lys og 
varme i bygningen - så dessverre, dette var ikke med. Endog smøreolje til 
generatoren var ikke med i denne "komplette leveransen". Disse forhold 
måtte derfor byggherren selv sørge for å ordne opp i. 

5.3 BASSENGOVERBYGGET 

Bassenget er i utgangspunktet et ca. 5 x 10 m stort hull i fjellet med en dybde 
på 10 - 12 m. Over dette stod det en låvelignende bygning som også ga rom 
for utløsernekanismen for klappeluka og manøvreringsmekanismen for en 
tappeluke. Denne trebygningen var merket av tidens tann, og det så ut til å 
være tvilsomt om den ville tåle en snørik vinter. 

Da det var klart at totalkostnadene med ombyggingen av Toverud kom til å 
bli under det budsjetterte - besluttet byggekomiteen at dette prosjektet kunne 
igangsettes. Den bygningstekniske konsulenten som ble. benyttet til en del 
oppfølging i forbindelse med arbeidene med kraftverket var også med ved 
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utarbeidelsen av anbudsdokumenter, anbudsbefaring og ferdigbefaring på 
dette bygget. Entreprisen gikk til en lokal entreprenør i konkurranse med 
blant annet Selmer-Furu holmen Anlegg. 

Selve overbygget ble laget i galvanisert stål med relativt flatt tak og grovt 
profIlerte plater som dekke. Entreprisen omfattet alt utenom 
elektroinstaliasjoner som HEV selv utførte. 

5.4 SERVICEBYGG 

På plassen utenfor kraftstasjonen sto det en trebygning som rommet smie og 
garasje/lager. Planen var å oppføre et servicebygg med sanitæranlegg, 
oppholdsrom og verksted på dette området. Dette skulle erstatte de gamle 
sanitæranleggene inne i stasjonen som ble borte i forbindelse med 
ombyggingen. Etter planen skulle dette oppføres så tidlig at entreprenøren 
kunne benytte installasjonene i forbindelse med ombyggingen av kraftverket, 
slik at kostnadene til brakkerigg kunne reduseres. Imidlertid ble det tidlig 
klart at det ikke ville bli tid til å få ferdig dette før arbeidet med 
hovedentreprisen startet. På grunn av plassforholdene ville det være uheldig 
om denne byggingen skulle foregå parallelt med ombyggingsarbeidene i 
stasjonen. Selmer-Furuholmen Anlegg's folk ga forøvrig også klart uttrykk 
for at det ville være mest lønnsomt for HEV å sette dette oppdraget bort til 
en lokal entreprenør. 

Da den tidligere maskinmesteren, som hadde stått noe overtid i forhold til 
pensjonsalderen, fIkk: tilbud om bolig på Jevnaker - flyttet han dit. Hans bolig 
på Toverud, som lå ca. 100 m fra kraftstasjonen, ble derfor stående tom etter 
jula (i 1988). Boligen kunne dekke flere av de funksjonene som det var 
aktuelt å legge i servicebygget. Dette gjorde det vanskelig å forsvare en 
investering i et servicebygg som var budsjettert til kr. 800.000. 

Etter at rørbruddet påførte maskinmesterboligen betydelig skade, og 
forsikringsselskapet aksepterte at erstatningssummen ble brukt til 
servicebygg ved stasjonen var det mye enklere å forsvare oppføringen av et 
slikt bygg. Servicebygget ble oppført sommeren 1990 aven lokal 
entreprenør. Organiseringen av prosjektet ble gjort på samme måte som med 
servicebygget - og med samme bygningstekniske konsul tent. 

5.5 DRENERING A V KRAFTSTASJONSBYGNINGEN 

Toverud kraftstasjon var fundamentert direkte på fjell. Det var ikke etablert 
noen form for drenering utenfor muren. Dette førte til at det i mange år 
hadde vært problemer med vanninntrenging i øst-veggen i 5 kV rommet, som 
lå delvis under bakkenivået. A v øvrige installasjoner som lå under bakken var 
vesentlig avløpskanalen fra peltonturbinene. Vanninntrenging her førte 
selvfølgelig ikke til problemer. 
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I forbindelse med ombyggingen ble kanalen støpt igjen. Entreprenøren 
etablerte et avløp fra den resterende kanalen til lensekummen. Da den nye 
gruva for aggregatet var ferdig støpt førte vanninntrenging til at 
entreprenøren måtte foreta omfattende injeksjonsarbeider for å få den 
noenlunde tett. 

For å prøve å løse problemene med vanninntrenging på øst-veggen ble det 
støpt inn rØr fra steinfyllinga ut mot fjorden som ble lagt gjennom en 
kabelkjeller til øst-veggen. Dette ble imidlertid liggende så høyt at det ikke 
kunne få fanget opp det vannet som trengte inn. 

For å få til en endelig løsning på dette problemet valgte HEV å benytte sin 
lokale graveentreprenør til å etablere ei 70 - 80 m lang grøft fra Randsfjorden 
på skrå over plassen foran stasjonsbygningen mot det sør-vestre hjørnet av 
bygningen og langs vest-veggen av stasjonen. Dreneringen ender i en 
oppsamlingskum nær tilløpsrøret til stasjonen og samler også opp 
overflatevannet som kommer langs rørgata. For å få drenasjonen så god som 
mulig var det ønskelige å foreta endel sprenging langs stasjonens vest-vegg. 
Dette ble bare gjort i en viss grad av frykt for skader på teglsteinsbygnignen, 
da det i praksis var svært vanskelig å få forsikring mot dette. 
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6 ØKONOMI 

1.1 GENERELT 

Da ombyggingen av Toverud ble vedtatt, valget av entreprenør var klart og 
dermed også de økonomiske konsekvensene av entreprisen ble det satt opp 
(og st yre godkj ent) en totalkostnadsoversikt for byggeprosjektet. Den er vist 
i vedlegg 6. 

For årene fra og med 1988 til og med 1991 ble de samlede kostnadene for 
utbyggingen i 1.000 kr.: 

Hovedentreprise (Selmer-Furuholmen Anlegg) ............. 29.711 l 

Adkomst. .................................................................... . 

Sanitæranlegg .............................................................. . 

Velferdsbygg................... .................... ....... ............... ... 754 2 

Damhytte, Svarttjern ................................................... . (lite brukt) 

Tillegg for opprusting av tunneL .................................. . 

Opprusting av stasjonsbygning og utearealer........ .......... 504 3 

Hjelpemontører............ .. ............... ........... .... .... ...... ...... 450 4 

Byggeledelse (ekstern hjelp)......................................... 268 

Administrasjon... .................... ...................................... 80 5 

Uforutsett........... ..... ............... .............. ...... ..... ............. 98 

Div. utgifter (vei, strøm, forsikring m.m.)..................... 97 

Renter i byggetiden...................................................... 5.143 6 

SUM ........................................................................... 37.105 

Påløpte dagmulkter...................................................... 2.748 

TOTALE KOSTNADER TIL SELVE BYGGINGEN 34.357 

====================================================== 
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Kommentarer: 

Endringene i forhold til budsjett skyldes noe nødvendig justering av 
leveringsomfang, samt endring av utførelsestidspunkt. 

Utbetalt erstatning etter skade, samt salgspris på det skadde huset på i alt ca. 
kr. 590.000 er ikke medtatt i regnskapet. 

Beløpet inkluderer nytt bassengoverbygg med kr. 263.000 og drenering av 
stasjonsbygning med kr. 80.000. 

Beløpet inkluderer alle kostnadene med lokal oppfølging av HEV's folk. 

Dette omfatter kun kostnader i forbindelse med HEV's administrasjons
aktive arbeid på anlegget. 

Den vesentlige overskridelsen skyldes at idrifssettelses-tidspunktet ble utsatt 
fra 1. mars til 1, november 1989 på grunn av rørbruddet. 

I tillegg kommer kostnader til Berdals forprosjektering med i alt ca. kr. 
450,000 - minus kr. 150.000 som er mottatt fra NVE som støtte. 

I den perioden planleggingen om ombyggingen av Toverud kraftverk har 
pågått har det ved HEV vært tre forskjellige regnskapssystemer. Inntil 1. 
januar 1990 var det basert på kommunale regnskapsforskrifter. Dette ga et 
dårlig grunnlag for å' få en totaloversikt over kostnadene på enkelte 
prosjekter. A v den grunn er kostnadene til eget personale til prosjektering og 
administrasjon trolig vesentlig høyere enn det som framkom her. 
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7 OPPSUMMERING . DRIFTSERFARING 

7.1 GENERELT 

Før en byggherre går i gang med prosjektering aven utbygging som dette 
bør han foreta en grundig kartlegging av ressurser og kapasitet i egen 
organisasjon. Det er i utgangspunktet positivt å kunne bruke mest mulig 
ressurser i egen organisasjon til et slikt prosjekt. På den andre side må de 
som skal delta (det bør være minst 2 - 5 personer) få tid nok til å diskutere 
seg i mellom og til å få gjort en brukbar god jobb. I tillegg må det også tidlig 
avklares hvilke kompetansekrav som må stilles og hvordan det skal dekkes. 
For de aller fleste organisasjoner, spesielt av HEV's størrelse vil det derfor 
være aktuelt å benytte ekstern kompetanse på et eller flere fagområder. 

7.2 UTREDNINGSFASEN 

Utbyggingsfasen foregikk en del tilfeldig for Toverud. I ettertid synes det 
greiest at byggherren bør være sterkt med på forprosjekt-stadiet for å belyse 
aktuelle alternativer og muligheter, hvis han har tilstrekkelig kompetanse. 
For å være rimelig sikker på at de aktuelle alternativer er tilstrekkelig og 
grundig nok vurdert, bør etter mitt syn, de aller fleste prosjekter gjennomgås 
av konsulent (- selv om de er vesentlig mindre enn Toverud). 

Hos HEV var vi lenge i tvil om hvor stor effektinstallasjon det var riktig å ha 
i Toverud. Dette førte til at det ut fra en rent driftsteknisk vurdering på sikt 
synes meget interessant med en fjelløsning med en installert effekt på 8 - 12 
MW. På den annen side var en løsning i friluft med åpen rørgate den mest 
økonomiske. 

HEV søkte råd hos NVE, konsulenter, entreprenører og andre byggherrer 
for å få hjelp til å vektlegge de rette faktorene, men klare og entydige råd 
manglet fortsatt. Vårt inntrykk var at det på dette området var mye synsing 
og lite entydige og ryddige beregninger og vurderinger. 

Med den klare energipolitiske strukturen som rådde her i landet på denne 
tiden, burde NVE i et slikt tilfelle ha spilt en mye mer sentral rolle som 
rådgiver, eventuelt også som godkjenningsinstans. 

For et verk som HEV - med hovedarbeidsområde på distribusjon og med 
store investeringsbehov på denne sektor, ble derfor utbyggingen av Toverud 
valgt økonomisk optimalt ut fra situasjonen i 1986/-87. Det vil i praksis si et 
billigste mulige alternativ på alle tekniske løsninger. 
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7.3 KONSESJONSBEHANDLINGEN 

Som nevnt i kapittel 2.4.1, var det forventet at denne rehabiliteringen ikke 
skulle føre til noen omfattende saksbehandling for å få konsesjon. Det ble 
imidlertid snart (etter 31/ 2 måned) klart at søknaden skulle behandles etter 
vassdragslovens paragraf 104 - 106, etter anmodning fra miljøvernavdelingen 
i fylket. Begrunnelsen for dette var økningen i maksimal slukeevne fra 2,5 til 
3,15 m% og muligheten som utbedringene av Velmundsdammen og 
kanalisering i elva ga til å tappe noe raskere ved lave vannstander. 

Våren 1988 fIkk HEV oversendt de innkomne bemerkninger til 
opprustingen. Uttalelsen fra Direktoratet for Naturforvaltning ble ettersendt. 
Direktoratet forslo meget stramme begrensinger på tappingen, og da spesielt 
av Velmunden om sommeren. (Ingen tapping når vannstanden var mer enn 
10 cm under HRV fram til l. oktober.) Uttalelsen fra DN var forøvrig meget 
generell og ville ha passet langt bedre for et nyanlegg med reguleringshøyde 
på 50 - 100 m. 

Da de stramme begrensingene som DN forslo ikke ville få særlig store 
konsekvenser for driften av Toverud (som fortrinnsvis skal stå i 
sommerhalvåret) argumenterte HEV ikke sterkt i mot. NVE foreslo derfor i 
manøvreringsreglementet at det ikke skulle tappes fra Velmunden om 
sommeren når vannstanden var lavere enn 0,2 m under HRV. 

På tross av manglende konsesjon (den var fortsatt til behandling) fIkk HEV 
tillatelse av NVE til å starte opprustingen av Sortungsdammen, inntak, 
rørgate og stasjon våren 1988, dog med noe forbehold når det gjaldt 
flomavledningskapasitet. 

Ved behandling i Gran kommunestyre i mars 1989 ble det imidlertid 
enstemmig vedtatt at kommunen skulle ta "kontakt med NVE med sikte på å 
få manøvrert magasinet i Velmunden på en slik måte at det ikke oppstår 
uheldige forandringer i den etablerte strandsonen f.eks. med HRV - 0,6 i 
stedet for - 0,2"-

Etter dette skulle hovedpunktene i konsesjonsbehandlingen være klar, i det 
det nå bare var dette ene punktet i manøvreringsreglementet som gjensto. 
Det ble derfor forventet at konsesjon ble gitt sommeren 1989. Etter det 
saksbehandlen i OED uttalte - så manglet det bare en persons underskrift før 
den kunne ekspederes videre. Da dette var så nær forestående ga NVE 
tillatelse til å starte de planlagte arbeidene på Velmundsdamen og i - elva på 
forsommeren 1989 og videre på Svarttjernsdammen på ettersommeren 1989. 

Etter purringer ved et par anledninger i offIsielle fora mottok HEV konsesjon 
for rehabileringen. Dette skjedde i september 1992, etter en total 
behandlingstid på vel 5 år. 
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7.4 ENTREPRISEFORM 

For en byggherre med noe begrensede ressurser når det gjelder prosjektering 
av vannkraftverk, vil det være svært besværende å velge en totalentreprise. 

For små anlegg (vesentlig mindre enn Toverud) vil det trolig være riktig hvis 
man inngår en kontrakt der entreprenørene må gi grundig dokumentasjon for 
aktuelle løsninger, og man har et system for internkontroll og dokumentasjon 
av denne. Byggherren bør i tillegg ha et apparat for oppfølging av prosjektet 
minst tilsvarende det HEV hadde på Toverud. 

For større vannkraftprosjekter (> 15-20 mill. kr. i kontraktssum) har jeg tro 
på at en byggherre vil være best tjent med en konvensjonell entrepriseform, 
selv om han selv har begrensede ressurser å sette inn. Det finnes i dag mange 
firmaer som kan tilby byggeledelse og prosjektoppfølging, og som er meget 
godt kompetente til å gjøre en bra jobb. Vår erfaring med 
basseng-overbygget og velferdsbygget er gode eksempler på dette. 

Ved å få mer oppdelte entrepriser kan en få spilt mer på lokale ressuser og 
byggherren kan selv få den økonomiske gevinsten som det normalt vil ligge i 
den lavere prisen som disse operer med. I tillegg tror vi at aktuelle 
entreprenører vil la seg inspirere av muligheten som det da vil være til å få 
flere oppdrag. 

7.5 TOT ALENTREPRISE 

De bygningsmessige arbeidene gikk stort sett greit unna utover 
forsommeren. Som nevnt i avsnitt 3.5 valgte HEV å leie inn en konsulent 
med byggteknisk bakgrunn for å styrke seg også på dette fagområdet. 
Vedkommende var med på byggemøtene, og utøvet ~n slags 
stikkprøvekontroll i den forbindelse. De spørsmålene som ble stilt avdekket 
at entreprenøren hadde for dårlige rutiner både når det gjalt spesifikasjoner 
og dokumentasjon av utført arbeide. 

Som nevnt var det avsatt kr. 500.000 til utbedring av tunnelen, dette var ikke 
taktisk klokt gjort. I og med at entreprenøren skulle gi bud på arbeidene som 
skulle utføres har vi inntrykk av at budet var påvirket av at "fasiten" var gitt 
på forhånd. På den andre siden var det i praksis umulig å gå ut på markedet 
med denne ene jobben, dette på grunn av de gitte rammer og framdriften på 
hele prosjektet 

Erfaringene er de samme også fra utbedringen av Velmunds- og 
Svarttjernsdammen som ble utført sommeren 1989, året etter opprinnelig 
framdriftsplan. Omfanget av leveransen ble justert endel da NVE krevde 
faste overløp for flomavledning. Dette førte til at en tappeluke med lukespill 
og at noen bjelkestengsler falt bort - mot at det måtte støpes faste overløp, 
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en flombegrensende mur og etableres en jordvoll. Også i dette tilfelle var 
"fasiten" gitt og vi har inntrykk av det som ikke var medtatt i den 
opprinnelige leveransen hadde langt høyere priser enn det som var med - men 
som det ikke ble aktuelt å levere. 

Når det gjelder forståelsen av totalentreprisebegrepet hos de enkelte 
konsortialpartnerne er dette omtalt i kapittel 5.2. Konsortiet er lite tjent med 
at enekelte partnere kjører separate løp på denne måten i strid med den 
overordnede strategi. 

Det er forøvrig betegnende for denne entreprisen at en stor del av også den 
formelle kommunikasjonen mellom konsortialpartnerne og byggherren 
foregikk direkte. 

7.6 SELVE ANLEGGET (LEVERANSEN) 

Ved den formelle overtakelsen av anlegget den 1. november 1989 ble det 
utarbeidet en liste over forhold som ikke var tilfredsstillende. Deler av dette 
ble raskt og greit rettet opp. Andre deler kom med på rapporten fra to års 
garantibefaringen i oktober 1991. 

En del av det som framkommer i slike rapporter vil ofte kunne karakteriseres 
som pirk. Hadde imidlertid leverandørene og hans folk under produksjonen 
vært noe mer innstilte på at produktet skulle ha en viss "finish" vil det også 
ha blitt resultat uten at det hadde fått kostnadsmessige konsekvens. 

For dette prosjektet var også endel prinsipielle forhold som vi er lite 
imponert av måten de ble hånddtert på. Dette gjelder i første omgang 
rørleverandørens håndtering av saken etter rørbruddet. Videre hans garanti 
av levering av innknekkingssikkert rØr og dokumentasjon av dette. Fra en 
såvidt stor og i utgangspunktet seriøs leverandør som Kværner hadde vi 
forventet at målte virkningsgrader som lå under de garanterte verdiene skulle 
føre til mer konkrete tiltak enn diskusjon om tolkninger, målenøyaktighet i 
norm IEC 041, når deres tekst er såvidt klar som op dette området - som den 
tross alt er. 

7.7 R0RBRUDDET 

Etter at rørbruddet skjedde ble det straks konstatert at en kobling hadde 
forskjøvet seg, og at pakningen i den aktuelle koblingen var blitt skviset ut 
mellom røret og innen mantelen i koblingen som hadde gitt seg. 

Det ble også konstatert at nedstrøms fundament var blitt spylt overende og 
at det ikke var forankeret i fjell som forskrevet. Dette medførte diskusjon 
mellom entreprenør og rørleverandør om det var koblingen eller fundamentet 
som var den utløsende faktor for rørbruddet. Når det gjelder rørbruddet er 
forøvrig utføring beskrevet i separat rapport fra NVE, jfr. vedlegg 7. For 
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ytterligere infonnasjon vises det til de tester som blir utført på NVE's 
forlangende og NVE's generelle publikasjoner om dette. 

Rørbruddet på Toverud ga oss et sterkt inntrykk av at rørleverandøren ikke i 
tilstrekkelig grad kjente til eller tok konsekvensene av fysiske forhold av 
vesentlig betydning for sitt produkt. 

Rørbruddet avdekket også at byggentreprenørens kvalitetskontroll kunne 
svikte. På bakgrunn av dette forhold ble det derfor foretatt en prøve på 
stivheten på ca. 10% av fundamentene. Da denne avdekket at flere av 
fundamentene ikke var tilstrekkelig stabile, ble alle fundamentene kontrollerto 
Også denne kontrollen avdekket enkelte ustabile fundamenter. 

Etter rørbruddet på Toverud den 1. mars 1989 og spesielt etter bruddet i 
Valsøyfjord (som var det fjerde i rekken av denne type rør) nedla NVE et 
midlertidig forbud mot bruken av denne type rør og koblinger. Forbudet gjalt 
inntil det forelå bedre dokumentasjon for bruk av denne type rØr og 
koblinger sammen over et visst trykk. 

Vi setter stor pris på at NVE tok sitt forvaltningsansvar så seriøst, og 
denned bidro til at disse problemstillingene fikk en meget grundig 
behandling. Det har ført til at vi i dag har løsninger som det ser ut til at det 
går an å leve med. 

Vi er også fornøyde med Selmer-Furu holmen Anleggs behandling av denne 
saken etter rørbruddet. Det ble aldri noen diskusjon om utbedringsarbeidene 
etter rørbruddet, eller prøvene av rørfundamentene. Heller ikke om utbetaling 
av dagmulkt som etter hvert beløp seg til ca. 2,7 mill. kr. 

Da denne situasjonen oppsto fikk HEV som byggherre en storfordel av at 
dette var et totalentreprisesprosjekt og at konsortialIederen var en solid og 
seriøs entreprenøro 

7.8 ØVRIGE UTBEDRINGSARBEIDER 

De utbedringsarbeidene som er omtalt i kapittel 5 forløp stort sett meget 
greit. Kostnadsmessig er erfaringen at hvis man kan sette bort arbeider til 
lokale firmaer og ta oppfølgingen med egne eller innleide folk - så kan man 
få utført slike .arbeider relativt rimelig. 

7.9 DRIFTSERF ARING 

Etter at anlegget kom i regulær drift har det virket tilfredsstillende. Vi har 
hatt uregelmessigheter på grunn av tilstoppede oljefiltre på generatoren og 
problemer med pakninger i tappeventilen. Når røret har ligget tomt en stund 
har vi forøvrig fortsatt problemer med at enkelte rør vandrer og kommer i 
butt med nedstrømsrør. 
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7.10 HOVEDTATA 

FØR OPPRUSTING ETTER OPPRUSTING 

Tilsig (mm3) 
Magasin (mm3) 
Fallhøyde (m) 
Installasjon (MW) 
Midlere produksjon (GWh) 

*) Middel for årene 1978 - 87. 

35 
20 

227 
3 

15.237 *) 

35 
20 

230 
6 

14.800 **) 

**) Middel for årene 1990 - 91. Tilsigene disse årene var langt under normalt 

Teoretisk middel er 18,87 GWh. 
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VEDLEGG 

Yedle~2Sljste: 

Vedlegg 1 Toverud nedslagsfelt. 
(Kilde: HEV) 

Vedlegg 2 Kart. Toverud kraftverk - hovedoversikt. 
(Kilde: Berdal) 

Vedlegg 3 Saksframlegg for HEV's styre i møte den 6. mai 1987. 
(Kilde: HEV) 

Vedlegg 4 Organisasjonsplan / omorganisering for byggeprosjektet. 
(Kilde: HEV) 

Vedlegg 5 Oversiktstegning: kraftstasjonen. 
(Kilde: Selmer-Furuholmen Anlegg) 

Vedlegg 6 Totalkostnadsoversikt for byggeprosjektet. 
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Vedlegg 3 Saksframlegg for HEV's styre i møte den 6. mai 1987. 
(Kilde: HEV) 

SAK Ilt 50 S 

VElJl.: NYE TOVERUD KRAFTVERK 

Salt: HEV-87-5-S0 
Styre.øte: 6.5.87 
Ark.: 002.22 OEB/BH 

Vedlagt følger utredning fra vår overinqeniør om Nye Toverud kraftverk. 

Utredningen konkluderer med at vi i neste utredninqsrunde bør ha .ed oss to 
alternativ d.v.s. et dagalternativ oq et fjellalternativ. 

Utbyqqingen av Toverud må ses i det lys at den i 1986 betydde 2,66\ av vår 
effekt og 3,5\ energi. 

Det er også viktig at Toverud ikke i for stor qrad binder midler, men det er 
viktiq at det fortsatt satses sterkt på vår primærvirksomhet som er distribusjon 
av kraft. 

Vi mener at vi i junimøtet skal ha klart en lanqtidsfinansierinqsplan i 
forbindelse med vårt langtidsbudsjett, oq finansieringen av Toverud må ses 
sammen med denne. 

Vi vil qjerne ha styrets syn på om det bør utredes et alternativ eller om vi bør 
gå videre med to alternativ, og saken qår derfor til styret uten innstilling. 

Jaren, 28.4.87 

(/{.t.tB~ 
adm.dir. 
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OVERSIKT OVER KOSTNAlER • PROlUC5.DISVERDIER OG IIMT.JENING 

I vedleggene er det satt opp en oversikt over de økonomiske konsekvensene ved de 
forskjellige aktuelle utbyggingsalternativene på Toverud. Oversiktene baserer 
seg på tilbud fra Selmer-Furuholmen anlegg av: 19.2.87 og Hydroenergi AlS av: 
2.10.86 og brev med supplerende opplysninger av: (ettersendes) samt tilbud oa 
lån fra Realkreditt av 1.4.87. 

Vi har valgt å fremstille disse oversiktene med basis i de eksakte prisene vi 
har fått oppgitt. Vi venter imidlertid på supplerende opplysninger både fra 
Berdal og NVE når det gjelder drifts- og vedlikeholds-kostnader og vil komme 
tilbake til dette. 

I vedlegg I er det satt opp en oversikt over de forskjellige alternativer basert 
på tilbudet fra Selmer-Furuholmen anlegg. For å få fram merkostnaden med et 
stålrØr, har vi satt opp kostnaden med dette for seg, og sammenlignet med et 
separat tilbud vi har fått fra Stensli. Fordeler og ulemper med disse rørtypene 
vil bli kommentert. 

Da det har vært reist spørsmål om usikkerhet ved bygging i fjell og i hvilken 
grad eventuelle ekstra kostnader i denne forbindelse er tatt med i tilbudet, er 
det satt opp en spesiell oversikt over hvor mye som er innberegnet for de 
forskjellige alternativ. Det er trolig at en eventuell endelig kontrakt vil 
inneholde et forbehold om at sikringsarbeider utover et visst beløp vil bli 
belastet byggherren. 

I vedlegg 2 er det satt opp en tilsvarende oversikt basert på tilbud fra 
Hydroenergi AlS. Tilleggene i forhold til tilbudet av 2.10.86 er forelØpig bare 
gitt muntlig, skriftlig bekreftelse vil bli ettersendt så snart den foreligger. 
Forøvrig kan det opplyses at Hydroenerqi samarbeider med AlS Veidekke på 
entreprenørsida. 

Tilleggene på 5 og 10\ er opprinnelig gitt som usikkerhet med marginene +1- 5 og 
10\. For å følge resonnementet om at usikkerhetene ved prosjektet skal være 
tatt hånd om i tilbudet og at de ved videre bearbeiding skal slå ut i 
byggherrens favØr, er de tillagt prisene. 

I vedlegg 3 er det satt opp en oversikt over produksjonsverdier ved de 
forskjellige alternativ basert på Berdals produksjonssimulerinqer og Oppland 
energiverks priser i 1987. Utgifter til drift og vedlikehold er satt til 2 
Øre/kWh. Dette er det samme tall som Berdal opererte med i sin rapport. Berdal 
(Tveitan) er imidlertid av den oppfatning at dette må vurderes nøyere da en 
rørgate i dagen nødvendigvis krever mer vedlikehold enn en borret trykksjakt. 
ytterligere informasjon om dette vil bli gitt så snart den foreligger. 

I vedlegg 4 er forrentningen av investert kapital beregnet som forholdet mellom 
netto driftsinntekt og totalutbyggingspris. 

I vedlegg 5 er det satt opp en oversikt over inntjeningsevnen til de 
forskjellige alternativene basert på Selmer-Furuholmens tilbud, plastrør i 
dagen, og lånetilbudet fra Realkreditt. Nytteverdien i årene t.o.m. 1991 er 
beregnet ut fra Oppland Energiverks langtidsbudsjett som bebuder en prisstigning 
på 15, 10, 10, 10\ i årene 1988, 89, 90, 91. Fra og med 1992 er det regnet med 
5\ prisstigning. 

I vedlegg 6 er det utfØrt tilsvarende beregning på bakgrunn av den totale 
utbyggingspris basert på tilbudet fra Hydraenergi. Terminbeløpene er beregnet 
med basis i tilbudet fra Realkreditt i forhold til total utbyggingspris. 
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I vedlegg 7 er det satt opp en oversikt over de kapitaliserte 
produksjonsverdiene. Verdien på effekt og energi er hentet fra EFI's rapport: 

EFI - TR 3109: -Kostnader av elektriske tap i overffrings
og fordelingsnett. Kostandsnivå 1984. 

Utdrag av rapporten er vedlagt i appendix 1. 

Dette er det grunnlag andre verk benytter for å vurdere forskellige 
utbyggingsalternativ. 

Etter at EFI laget sin rapport har imidlertid de sentrale myndigheter bestemt at 
det skal benyttes 6\ kalkulasjonsrente. Vi har imidlertid ikke fått underlag 
for kostnadene ved den renten fra EFI. 
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Vl.RCERINGeR AV LØSNINGER OG KOSTNAIER 

I de oversiktene som er satt opp er det kun benyttet de prisene som de aktuelle 
tilbydere, konsulent har angitt. Det er imidlertid endel andre forhold som også 
får Økonomiske konsekvenser og som virker forskjellig inn på totalØkonomien til 
de forskjellige alternativene. 

1.0 Generelle betraktninger. 

1.1 Elforsyningen dimensjonerer vanligvis ikke sine systmer ut fra rent 
bedriftsØkonomiske kriterier, men også ut fra samfunnsøkonomiske. Dette 
gjelder både beredskap og leveringssikkerhet. Grunnlaget for dette er at 
de samfunnsmessige kostnadene ved manglende el.energi forsyning er mange 
ganger større enn de bedriftsøkonomiske tapene. Hittil er den 
samfunnsmessige kostnaden ved manglende el.energi forsyning antatt å være 
på 5 - 10 kr/kWh. Det store utfallet i Syd-Sverige i slutten av 1985 viste 
imidlertid at kostnadene var langt større. Siden Toverud kraftverk leverer 
sin produkskjon rett inn på et fordelingsnett vil den i en del situasjoner 
når det overordnede nett faller ut, kunne opprettholde strØmforsyningen til 
en del abonnenter. I en slik situasjon vil stasjonen kunne forsyne flere 
abonnenter jo større effekt som er installert i stasjonen. Hvis en grovt 
anslår at denne situasjonen i gjennomsnitt opptrer 10 timer i året og at 
verdien av leveransen er 10 kr/kWh, representerer hver installert MW en 
samfunnsmessig nytteverdi på kr. 100.000,-pr. år. r en beredskaps (krigs-) 
situasjon vil ventelig brukstiden og derved nytten av installert effekt bli 
vesentlig større. 

1.2 Den budsjeterte realprisstigningen på 5% fra Oppland Energiverk er ikke 
lagt inn i beregningen av forrentning. I dette langtidsbudsjettet er det 
som nevnt lagt inn 5\ realprisstigning. OE forventer dessuten en 
realprisstigning på statskraft. På bakgrunn av tidligere erfaringer, er 
det derfor ingen grunn til å forvente en lavere realprisstigning enn 5\. 

1.3 Det er klare tegn i tiden som tilsier at effekt blir mer verdsatt i 
fremtiden. SamkjØringen bebuder hØyere pris om få år p.g.a. effektknapphet 
i våre naboland. Samlet plan gir utbyginger med mye energi på sommerstid, 
små magasin og lite effekt. 

2.0 Vurdering av forhold med et anlegg i dagen (rørgate som idag). 

2.1 Ut fra tilbud ~åde fra Selmer-Furuholmen og fra Hydroenergi er den klart 
billigste lØsningen er bygging i dagen. I forhold til stålrør har 
imidlertid et plastrør vesentlig mindre styrke mot ytre mekanisk 
påkjenning. Dette har i noen tilfelle fØrt til at rØr av denne typen har 
klappet sammen ved unormale situasjoner i vannveien som har fØrt til 
undertrykk i røret. r vårt tilfelle som har en trase som krysser 
tømmerveier og riksveien, vil et slikt rØr representere en større fare ved 
eventuelle utforkjøringer eller andre ytre påkjenning. Det må vurderes om 
HEV vil bære ansvaret for risikoen selv, tegne forsikring eller foreta 
bygningsmessige tiltak. Uansett vil denne større risikoen som denne 
lØsningen representerer i prinsippet medfØre ekstra kostnad. 

2.2 En lØsning med rørgate vil erfaringsmessig medfØre hØyere totale vedlike
og driftskostnader på anlegget enn en fjelløsning. Dette gjelder kostnader 
både til regelmessig ettersyn av fundamenter og ekspansjonsskjøter og til 
større reV1SJoner. 

I fØlge Oppland energiverks erfaring vil stålrørslØsningen på Toverud 
medfØre gjennomsnittlig årlige tilleggsvedlikeholdskostnader i forbindelse 
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~ed større revisjoner på i størrelsesorden kr. 200.000,-. 

2.3 Ved utbygging i dagen er det ikke tatt hensyn til eventuelle 
tilleggserstatniger til grunneieren ved rehabilitering av rørgata. (Det er 
vanlig at dette blir gjort ved rehabilitering av linjer.) Den estetiske 
siden aven åpen rørgate løsning i åssiden som dette ville ha blitt tillagt 
betydning ved en nybygging idag. 

2.4 Muligheten til å bygge ut et daganlegg i flere trinn har en positiv verdi 
som det ikke er tatt hensyn til. 

2.5 Ved denne anleggsløsningen vil største delen av aktiviteten foregå i og 
omkring eksisterende stasjon og rørgate. Dette medfører at et nytt anlegg 
~~ '~r~ ~O"~~:t ~- &~rdi~ ~~:ift!att i ltp~t a~ ~c~t ~~d. ~!ir ~et 

~C:~~~A~_~e~ : r=a~_r~::a, el:eI tl.~:gen~ ! dfllcg~s~~~a ;i:= 5tørI~ en~ 
normalt vil det renne vann forbi. Ved stans i begynnelsen av mai, vil det 
kunne begynne å renne over i august. En måneds tapt produksjon idet gamle 
anlegget representerer en verdi på ca. kr. 300.000,- ref. Oppland 
energiverks priser (50\ sommerkraft, 50\ vinterkraft). 

2.6 Ei rørgate i dagen vil, for å få en lØsning som er driftsmessig grei å 
hanskes med, spesielt hvis det bare skal installeres et aggregat betinge at 
røret isoleres,iflg. Berdal vil merkostnadene med dette idag være ca. 1,0 -
1.5 mill.kr. 

3.0 Vurdering av forskjellige forhold med et anlegg i fjell. 

3.1 Som nevnt kan et fjellanlegg bygningsmessig medfØre en viss usikkerhet, 
spesielt med de enkle undersøkelsene som hittil er gjort for å vurdere 
fjellkvaliteten. Dette gjenspeiles også spesielt i tilbudet fra Selmer
Furuholmen der tillegget for uspesifiserte poster, uforutsett og div. samt 
sikringspostene utgjør ca. 3,5 mill.kr. Dette er forøvrig et av de forhold 
som eventuelt vil bli vurdert grundig i neste stadium av prosjektet. 

3.2 Et fjellanlegg er det vesentlig vanskelilgere å utføre sabotasjehandlinger 
på enn et rØr i dagen. Totalt sikkerhetssmessig representerer det også en 
vesentlig mindre risiko. Disse forhold er det svært vanskelig å sette no~_ 
pris på. 

3.3 Ved et anlegg i fjell vil det bli betydelige steinmasser. Det viser seg at 
Statens Vegvesen er interessert i denne steinen, og det blir antydet en 
pris på den på kr. 30,- pr. m3. Med et utsprengt volum på vel 30 000 m3 
vil dette utgjøre nær 1 mill.kr. 

OPPSUMMERING 

Med bakgrunn i de tilbudte utbyggingspriser gir et anlegg i dagen på 6 MW den 
beste inntjeningen i de fØrste driftsårene. Ser en på situasjonen etter en 10 -
15 års periode er situajsonen mer lik og lenger fram i tid er det et alternativ 
med 8 - 10 MW installert effekt som vil gi den beste inntjeningen. 

Vurderes også alle de faktorene som er nevnt tidligere, som det ikke er satt 
noen direkte pris på, vil den realtive inntjeningen bli bedre for et 
fjellalternativ enn et dagalternativ enn det som fremgår av vedlegg 5 og 6. 

Det synes derfor ikke riktig å binde den videre behandling til en anleggs lØs-
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ning med utbygging i dagen på det stadiet prosJektet er nå. 

Etter nærmere kontakt med Selmer - Furuholmen kan det opplyses at de regner med 
en kostnadsramme på ca. kr. 100.000,- for å gjennomføre neste trinn i prosjektet 
og at de marginale kostnadene med å bearbeide to alternativ blir små. (Dette er 
kostandene HEV vil bli belastet om Selmer-Furuholmen ikke får kontrakt på 
byggingen). 



---------... __ ..----

TOVERUD KRAFTVERK 

Utbyggingskostnader basert på 
tilbud fra Selmer-Furuholmen 
og stensIL 

Total entreprisetilbud fra 
Selmer-Furuholmen. ekskl. 
rørgate på daganlegg 

RØr i glassfiberarmert plast 

RØr i stål (tilb. fra Stensli) 

Sum, avrundet 

Investeringsavgift (10\) 

Finansiering i byggetida 

Total utbyggingspris 

6 MW daganlegg 
Il/plastrør 

24.290 

3.510 

28.000 

2.800 

4.000 

34.800 

VEll.EGG 1. 

6 MW daganlegg 8 MW fjellanl. 10 MW fjellani. 
m/stålrør 

24.290 41. 500 44.730 

7.000 

31. 300 42.000 45.000 

3.130 4.200 4.500 

4.47 5.100 5.500 

38.900 51. 300 55.000 
================================================:=================================================== 

Innberegnet tillegg for uspesifis
erte poster, uforutsett og div. 

- i tillegg er det beregnet 
10 - 20\ ekstra til sikring på 
tunellpostene, tilsammen 

- og diverse. uforutsett på 
tunellpostene med 10\ 
tilsammen 

Sum inkluderte tillegg 

1.290 1.290 

1.290 1.290 

2.055 2.055 

910 910 

571 571 

3.536 3.536 



rOVERUD KRAFTVERK 

Utbyggingskostander basert på 
tilbud fra Hydroenergi AlS 

Tilbud av 2.10.86 og 

risikotillegg ved toalentre
prise 10\ på fjellarbeider 

5\ på øvrig 

Sum tilbud ref. 2. kv. 86 

prisstign. 2. kv. 86 -
1. kv. 87 10\ 

Sum ref. 1 kv. 87 

Investeringsavgift 

Finansiering 

Total utbyggingspris 

6 MW daganlegg 
mlstålrØr 

17 .000 

850 

17.850 

1. 785 

19.835 

2.000 

2.780 

24.615 

8 MW daganlegg 
mlstålrØr 

19.000 

950 

19.950 

1. 995 

21.945 

2.200 

3.100 

27.245 

8 MW f jeUanl. 

31.500 

1.800 

675 

33.975 

3.398 

37.373 

3.750 

5.232 

46.355 
=====;===================~========================================================== 

7 __ 

VEDLEGG 2. 



TOVERUD KRAFTVERK VEDLEGG 3. 

Produksjonsverdier i mill.kr. 6 MW daganlegg 6 MW daganlegg 8MW 10 MW 
(basis er Oppland Energiverks m/plastrør mlstålrØr dagani. fjellan!. fjellanl. 
priser i -87) og Berdals 
simuleringer. 

Verdi av effekt, kr. 240,- pr. år 1. 440 1. 440 1.920 1. 920 2.400 

Verdi av vinterenergi 18 øre/kWh 2.916 2.916 2.984 3.058 3.083 

Verdi av sommerenergi 12,5 Øre/kWh 0.309 0.309 286 0.294 0.281 

Sum produksjonsverdi 4.665 4.665 5.190 5.272 5.764 

Utgifter til drift og 
vedlikehold: 2 Øre/kWh 313 373 317 381 388 

Netto driftsinntekt 4.292 4.292 4.813 4.685 5.376 
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-rOVERUD KRAFTVERK VEDLEGG 4 

Beregning av forrentning 6 MW daganlegg 6 MW daganlegg 8MW 10 MW 
m/plastrØr m/stAlrør dagani. fjellani. fjellani. 

Netto driftsinntekt 4.292 4.292 4.813 4.885 5.376 

Furuholmen tot. utb.pris 34.800 38.900 51.300 55.000 

Forrentning 12,33\ 11,03\ 9,52\ 9,77\ 

Hydroenergi, tot.utb.pris 24.615 27.245 46.355 

Forrentning 17,44\ 17,67\ 10,54\ 



Vedleqq 5 

Oversikt over forventet driftsresultat på basis av totalentreprisetilbud fra 
Selmer-Furuholmen oq de terminbelØp de medfører på lån fra Realkreditt. 

Nytteverdien er bereqnet ut fra den budsjetterte prisutvikling iflg. OE'5 
lanqtidsbudsjett fra 1987 til 1991, med en prisstigning på 15, 10, 10, 10\. 
Etter 1991 er det antatt en årliq stiqninq på 5\. 

6 MI DAGANLEGG 8 Mt FJELLANLEGG 10 HJI FJELLANLEGG 
NYTTEV. TERlfIN aUFTSR. NYTTEV. TERHIN CRIFTSR. NYTTEV. TERHIN CRIFTSR 

1987 4.292 4.935 - 643 4.885 7.233 - 2.348 5.376 7.755 -2.379 
1988 4.936 4.935 1 5.618 7.233 - 1. 615 6.183 7.755 -1.572 
1989 5.429 4.935 494 6.179 7.233 - 1.054 6.801 7.755 - 954 
1990 5.972 4.935 1.037 6.797 7.233 436 7.481 7.755 ~ 274 
1991 6.570 4.935 1.635 7.477 7.233 244 8.229 7.755 474 
1992 6.898 4.935 1.963 7.851 7.233 618 8.640 7.755 885 
1993 7.243 4.935 2.308 8.244 7.233 1. 011 9.072 7.755 1. 317 
1994 7.605 4.935 2.670 8.656 7.233 1.423 9.526 7.755 1.771 
1995 7.985 4.935 3.050 9.089 7.233 1.856 10.002 7.755 2.247 
1996 8.385 4.935 3.450 9.543 7.233 2.310 10.502 7.755 2.747 
1997 8.804 6.286 2.518 10.020 9.213 .807 11. 027 9.878 10149 
1998 9.244 6.088 3.156 10.521 8.923 1.608 11.579 9.567 2.012 
1999 9.706 5.891 3.815 11.047 8.634 2.413 12.158 9.257 2.901 
2000 10.191 5.693 40498 11.599 8.345 3.254 12.766 8.946 3.820 



Vedlegg 6 

Oversikt over forventet driftsresultat på basis av totalentreprisetilbud fra 
Hydroenergi og de terminbelØp de .edfører på lån fra Realkreditt. 

Nytteverdien er beregnet ut fra den budsjetterte prisutvikling iflg. OE' 
langtidsbudsjett fra 1987 til 1991, .ed en prisstigning på 15, 10, 10, 10\. 
Etter 1991 er det antatt en årlig stigning på 5\. 

6 HIl DAGANLEGG 8 HIl DAGANLEGG 8 MI FJELLANLEGG 
NYTTEV. TERIIIN fRIFTSR. NYTTEV. TERI4IN fRIFTSR. NYITEV. TERHIN aUFTS 

1987 4.292 3.469 823 4.813 3.835 978 4.885 6.542 -1.657 
1988 4.936 • 1.467 5.535 • 1.700 5.618 • 924 
1989 5.429 • 1.960 6.088 • 2.253 6.179 • - 363 
1990 5.972 • 2.503 6.697 • 2.862 6.797 • 255 
1991 6.570 3.101 7.367 • 3.532 7.477 • 935 
1992 6.898 • 3.429 7.735 • 3.900 7.851 1.309 
1993 7.243 • 3.774 8.122 • 4.387 8.244 • 1.702 
1994 7.605 • 4.136 8.528 • 4.693 8.656 2.114 
1995 7.985 • 4.516 8.955 • 5.125 9.089 2.557 
1996 8.385 4.916 9.402 5.567 9.543 3.001 
1997 8.804 4.418 4.386 9.873 4.885 4.988 10.020 8.333 1.687 
1998 9.244 4.279 4.965 10.366 4.731 5.635 10.521 8.071 2.550 
1999 9.706 4.141 5.765 10.884 4.578 6.306 11.047 7.810 3.237 
2000 10.191 4.001 6.190 11. 428 4.424 7.004 11.599 7.547 4.052 



VEll.EGG 7 

roVERUD KRAFTVERK 
KAPITALISERTE PROWKSJllISVERDIER 

De forskjelliqe utbyqqinqsalternativene på Toverud qir nær den samme 
enerqiproduksjonen, men forskjelliq effektproduksjon: 

Daqsanleqq 6 MW 
Produksjon PlastrØr Stålrør 

Energi (GWh) 
Effekt (MW) 

18,67 
6 

8MW 
Daqanleqq Fjellanleqq 

18,87 
8 

19,34 
8 

Fjellanlegg 
10 MW 

19,40 
10 

I det etterfØlgende er forsøkt å beregne verdien av såvel energi- som 
effektproduksjon for de respektive alternativer. 

VERDI AV EFFEKT OG ENERGI 

EFI har på oppdraq av NVE-Energidirektoratet utarbeidet følgende rapport: 

EFI-TR 3109: "Kostnader av elektriske tap i overførings- og 
fordelingsnett. Kostnadsnivå 1984-. 

1 

For stadium år 1989 er ekvivalent (total) qrensekostnad for ny kraft forsøkt 
fordelt på h.h.v. effektrelaterte kostnader med 243 kr/kWxår og energirelaterte 
kostnader med 20,4 Øre/kWhxår. 

Tallene gjelder vinterkraft innmatet i 22 kV nettet. 

Realrenten er forutsatt lik 7\ og kostnaden er oppgitt i 1984-kroner. Ar' 1989 
er det år nye Toverud antas å kudle komme i drift. 

Tilsvarende oppgis kostnader for effekt og energi for hvert av årene t.o.m. år 
2010. 

For sistnevnte år er effektrelaterte kostnader 768 kr/kW og energirelaterte 
kostnader 34,3 Øre/kWh. 

Midlere kostnader for årene 1989 - 2010 kan beregnes til 419 kr/kWxår og 29,7 
Øre/kwxår, 

Setter man antatt økonomisk levetid for nye Toverud til 40 år, velger jeg, som 
et forsiktig anslag, kostnaden for effekt lik 768 kr/kWxår og kostnaden for 
energi til 34,3 øre/kW år for årene 2011 - 2028. 

Med rente 7\ gir en annuitet over 22 år en kapitaliseringsfaktor lik 11,06. 

Kapitalisert verdi av effekttilskudd blir da: 

Arene 1989 - 2010: 

Arene 2011 - 2028: 1.07 
-18 

(419,- x 11,06) = 4.634 

x (768,- x 11,06) = 2.513 

Kap.verdi av installasjon på 1 kW = 7.147 



Kapitalisert verdi av energitilskudd blir tilsvarende: 

Arene 1989 - 2010: 

Arene 2011 - 2028: 1.07 

Kap.verdi av 1 kWh/år 

-18 
x (0,297 x 11,06) = 3,28 

x (0,343 x 11,06) = l.1Z 

2 

Tilsvarende kan kapitalisert verdi aven installasjon på 1 kV beregnes til kr. 
9.042,- ved rentenivå 5\ og til kr. 6.059,- ved rentenivå 9\. 

Kapitalisert verdi av 1 kWh/år beregnes til kr. 5,26 ved rentenivå 5\ og til kr. 
3,90 ved rentenivå 9\. 

Kapitalisert verdi av utbygningsalternativene blir da i mill.kr.: 

Kapitaliserte prod.verdier 

Realrente 

5\ 
Energi 
Effekt 

SwIl 

6 MW daganleqq 8 MW 
m/pl.rør ev. stålrør daqanl. Fjellanl. 

98.204 
54.252 

152.456 

99.256 101.728 
72.336 72.336 

171.582 174.064 

10 MV 
fjellanl. 

102.p44 
90.420 

192.464 
================================================================================ 

Energi 

7\ Effekt 

Sum 

82. 148 

42.882 

125.030 

83.028 85.096 

57.176 57.176 

140.204 142.272 

85.360 

71.470 

156.830 
=============================================================================== 

Energi 72.813 

9\ Effekt 36.354 

Sum 109. 167 

73.593 75.426 

48.472 48.472 

122.065 123.898 

75.660 

60.590 

136.250 
=============================================================================== 



Vedlegg 4 Organisasjonsplan / omorganisering for byggeprosjektet. 
(Kilde: HEV) 

PROSJEKTIlLAN FOR TOVERUD NYE KRAFTVERK 

BYGGETEKNISK 

KONSORTIAL 
LEDER 

HEV'S STYRE 

BYGGEKOMITE 

MASKINT:c.1<NISK 

BYGGELEDER 
HEV 

ELEKTROTEKNISK 

J.rf"n. 10.11 .87 
QES 



Vedlegg 5 Oversiktstegning: kraftstasjonen. 
(Kilde: Selmer-Furuholmen Anlegg) 

421.0/14.01.88 
TA/AH 

TOVERUD NYE KRAFTVERK 

KOSTNADSOVERSIKT PR. 14. JANUAR 1988 

Tilbud fra Selmer-Furuholmen Anlegg AlS (SFA) Kr. 22.145.000,-

Utskifting av hele røret • 5.340.000,-

Opparbeidelse av ny adkomstvei • 290.000,-

Sanitæranlegg • 200 000,-

Velferdsbygg • 700.000.-

Damhytte ved Svarttjern • 50.000,-

Forventet tillegg for opprusting av tunnel • 400.000,-

Opprusting av bestående stasjonsbygning • 500.000,-

Hjelpemontører • 200.000,-

Byggeledelse • 300.000,-

Administrasjon • 300.000,-

Uforutsett • 230.000,-

Kr. 30.565.000,-

Investeringsavgift 3.060.000,-

Kr. 33.625.000,-

Renter i byggetiden • 2.375.000,-

SUH KR. 36.000.000.-

------------------------------------
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TOVERUD KRAFTVERK 

FOTO 

Fø'&:ende bilder vises bak: 

Bilde 1 Kraftstasjonsbygningen sett fra sør (før ombyggingen). 

Bilde 2 Utsnitt av interiør i maskinsalen (før ombyggingen). 

Bilde 3 Lukehus/inntak i Sortungen. 

Bilde 4 Situasjonsbilde fra Sortungen. 
Ny påstøp på dammen i bakgrunnen er ferdig. 

Bilde 5 Inntak Sortungen. 
Ny inntaksluke med føringer er satt på plass. 

Bilde 6 Opprensking av tunnelen, arbeidene måtte delvis foregå mannuelt. 

Bilde 7 Rørbruddsventilen er satt på plass. 

Bilde 8 Parti fra Øvre del av rørgata der det er lagt mange nye fundamenter 
og klart for legging av rør. 

Bilde 9 Parti fra nordre del av rørgata der gamle fundamenter er klargjort 
for legging av rØr og påstøp. 

Bilde 10 Et gammelt fundament klargjort for legging av rør, og påstøp. 

Bilde 11 Nye rØr og deler er ankommet anlegget. 

Bilde 12 Parti fra rørgata der nye rør delvis er lagt på plass. 

Bilde 13 I løpet av anleggsperioden måtte endel vann tappes forbi. 
Tapping fra Svarttjernsdammen før ombygging. 

Bilde 14 Der det var mulig ble røret lagt på plass ved hjelp av gravemaskin. 
Legg merke til det virbare spesialåket. 

Bilde 15 Der det ikke var mulig å komme til med gravemaskin ble rørene 
fIrt på plass. 

Bilde 16 Det gamle aggregat 2 måtte fjernes for å få plass til den nye 
installasjonen. Her løftes akselen med løpehjulet og svinghjulet. 

Bilde 17 Det måtte til omfattende grave- og sprengearbeider inne i maskinsalen. 

Rapport 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 18 Da nødvendige masser var fjernet begynte bygingen av det nye. 
Her er fundamentene i sugerørskanalen på plass. 

Bilde 19 Det klargjøres for støping av fundamenter til aggregatet. 

Bilde 20 Tilløpsrøret inn i stasjonen er lagt på plass. 

Bilde 21 Spiraltromma til turbinen er klar for senking ned i aggregatgruva. 

Bilde 22 Generatoren (uten svinghjul) sleskes inn i stasjonen. 

Bilde 23 Skisse fra rørbruddet på Toverud. 
(Tegnet av forbipasserende.) 

Bilde 24 Parti nord for stasjonen etter rørbruddet (sett fra øst). 

Bilde 25 Som bilde 25, men dette er sett fra vest. 

Bilde 26 Detalj fra skjøten der rørbruddet skjedde. 

Bilde 27 Fundamentet nedstrøms bruddstedet ble spylt overende. 

Bilde 28 Den nylig fraflyttede maskinmesterboligen på oversiden av riksvegen 
fikk omfattende skader av vann og medspylte løsmasser ved rørbruddet. 

Bilde 29 Etter rørbruddet ble stivheten på alle fundamentene kontrollert ved 
trekking av 30 kV - referert topp fundament. 

Bilde 30 Etter rørbruddet ble alle rØr nøye inspisert ut- og innvendig. 
Her foregår innvendig kontroll og registrering. 

Bilde 31 Dam Velmunden sett oppstrøms før ombygging. 

Bilde 32 Dam Velmunden under ombygging. 
Nødvendige masser og oppstrøms betong. 
Vegg er fjernet for å gi plass til ny luke. 

Bilde 33 Dam Velmunden. Ny kulvert for tapping fra den nye luka er ferdig. 

Bilde 34 Kanaliseringsarbeidene nedstrøms Velmundsdammen er utført. 

Bilde 35 Velmundsdammen - slik den ser ut i dag, sett nedstrøms. 

Bilde 36 Svarttjernsdammen - slik den ser ut i dag, sett nedstrøms. 

Rapport 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 1 Kraftstasjonsbygningen sett fra sør (før ombyggingen). 

Bilde 2 Utsnitt av interiør i maskinsalen (før ombyggingen). 
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Bilde 3 Lukehus/inntak i Sortungen. 

Bilde 4 Situasjonsbilde fra Sortungen. 
Ny påstøp på dammen i bakgrunnen er ferdig. 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 5 Inntak Sortungen. 
Ny inntaksluke med 
føringer er satt på plass. 

Bilde 6 Opprensking av tunnelen, 
arbeidene måtte delvis 
foregå mannuelt. 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 7 

Rørbruddsventilen er satt på plass. 

Bilde 8 

Parti fra øvre del av rørgata der 
det er lagt mange nye fundamenter 
og klart for legging av rør. 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 9 Parti fra nordre del av rørgata der gamle fundamenter er klargjort 
for legging av rØr og påstøp. 

Bilde 10 Et gammelt fundament klargjort for legging av rør, og påstøp. 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 11 Nye rør og deler er ankommet anlegget. 

Bilde 12 Parti fra rørgata der nye rØr delvis er lagt på plass. 



TOVERUD KRAFTVERK 

Bilde 13 I løpet av anleggsperioden måtte endel vann tappes forbi. 
Tapping fra Svarttjernsdammen før ombygging. 

Bilde 14 Der det var mulig ble røret lagt på plass ved hjelp av gravemaskin. 
Legg merke til det virbare spesialåket 
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Bilde 15 Der det ikke var mulig å komme til med gravemaskin ble rørene 
fln på plass. 

Bilde 16 Det gamle aggregat 2 måtte fjernes for å få plass til den nye 
installasjonen. Her løftes akselen med løpehjulet og svinghjulet. 
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Bilde 17 Det måtte til omfattende grave- og sprengearbeider inne i maskinsalen. 

Bilde 18 Da nødvendige masser var fjernet begynte bygingen av det nye. 
Her er fundamentene i sugerørskanalen på plass. 
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Bilde 19 Det klargjøres for støping av fundamenter til aggregatet. 

Bilde 20 Tilløpsrøret inn i stasjonen er lagt på plass. 
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Bilde 21 Spiraltromma til turbinen er klar for senking ned i aggregatgruva. 

Bilde 22 Generaltoren (uten svinghjul) sleskes inn i stasjonen. 
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:Bilde 23 Skisse fra rørbruddet på Toverud. 
(Tegnet av forbipasserende.) 
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Bilde 24 Parti nord for stasjonen etter rørbruddet (sett fra øst). 

Bilde 25 Som bilde 25, men dette er sett fra vest. 
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Bilde 26 Detalj fra skjøten der rørbruddet skjedde. 

Bilde 27 Fundamentet nedstrøms bruddstedet ble spylt overende. 
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Bilde 28 Den nylig fraflyttede maskinmesterboligen på oversiden av riksvegen 
fIkk omfattende skader av vann og medspylte løsmasser ved rørbruddet. 

Bilde 29 Etter rørbruddet ble stivheten på alle fundamentene kontrollert ved 
trekking av 30 kV - referert topp fundament. 
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Bilde 30 Etter rørbruddet ble alle rØr nøye inspisert ut- og innvendig. 
Her foregår innvendig kontroll og registrering. 

Bilde 31 Dam Velmunden sen opp strøms før ombygging. 
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Bilde 33 

Dam Velmunden. Ny kulvert for 

tapping fra den nye luka er ferdig. 

Bilde 32 

Dam Velmunden under ombygging. 
Nødvendige masser og opp strøms betong. 
Vegg er fjernet for å gi plass til ny luke. 
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Bilde 34 

Kanaliseringsarbeidene nedstrøms 

Velmundsdammen er utført. 

Bilde 35 Velmundsdam""''''n 
- slik 

den Ser Ut 
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Bilde 36 Svarttjernsdammen - slik den ser ut i dag, sett ned strøms. 
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APPENDIKS 

Appendiks 1 Utdrag av Furuholmens skisseprosjekt (1984). 
Utbyggingsalternativer og priser. 

Appendiks 2 Utdrag av Berdals rapport av 20. januar 1986, side 11 og 12. 

Appendiks 3 Beskrivelse av arbeidet som skal utføres og framdriftsplan, 
Selmer-Furuholmen Anlegg. 

Appendiks 4 NVE's rapport om rørbruddet på Toverud kraftverk. 

Rapport 



Appendiks l Utdrag av Furuholmens skisseprosjekt (1984). 

TOVERUD KRAFTVERK 
NYE INSTALLASJONER 

Utbyggingsalternativer og priser. 

V~dlagt oversendes 3 eksemplarer av tilbud på totalentreprise for bygging av 
ny kraftstasjon m~d arbeider i tilløp og magasin. 
Pristilbud: Budsj~ttpris. 

Alt. I Kraftstasjon i dagen utbygget i 
2 trinn (4+8 MW) 
1 trinn 
2 trinn 

Alt. Il. Kraftstasjon i fj~ll, installasjon 
l~MW. 
Alt. Il a, nytt anlegg fra inntak 
Sortungen 
foJl~~II b, nytt anlegg fra b~stå~nde 
fordelingSbasseng. 

Alt. Ill. Kraftstasjon i dag~n, installasjon 6 MW, 
eksklusiv arbeider i tilløp og magasin 

Utskifting i rørgate 

Alt. IV. Installasjon 6 MW i bestående 
kraftstasjonsbygning, fjerning av l 
aggregat ingen reguleringsarbeider, 

ca. 

bestå~nde rørgate beholdes ca. 

Utskifting i rørgate 

Overføring av tilleggsfelt til Sortungen 

Alle b~løp er ~ksklusive merv~rdiavgift. 
Dagens pris. 

ca. 

Kr 13.740.000,-
24.080.000,-

36.740.000,-

34.250.000,-

14.100.000,-

5.370.000,-

13.050.000,-

5.370.000,-

Kr 1.500.000,-

Tilbudet inkluderer all nødvendig prosjektering, byggearbeider samt lev~

rans~r av maskin- og elektrisk utstyr, inklusiv~ montasje og idriftsett~lse. 

Tilbud~t gis i Joint Venture av: 
Ingeniør Thor Furuholmen AlS 
Sørumsand V~rksted Als 
Norsk Elektrisk & Bro~ Boveri AlS 

Prisene er basert på de vedlagte dokumenter, samt gjeldende lover og over
enskomster som var kjent og ikrafttrådt før 1/8-1984. 

Lønns- og prisstigning som vist i bilag 14. 

Budsj~ttprisene er å betrakte som et tak, d~t vil si at vi innenfor nevnte 
beløp vil kunne bygg~ anlegget ferdig. 

Forutsatt at De finner vårt tilbud av interesse, og ber vår grupp~ arbeide 
videre med prosjektet, vil vi utarbeide ~t mere detaljert og spesifisert 
tilbud, valgt fra d~ gitte alternativ, som vi garanterer ikke vil.overstige 
den gitte budsj~ttpris. Vårt videre arbeide med prosjektet vil dermed komme 
byggherren tilgode. 



For de videre arbeider med prosj~ktet frem til ~ndelig tilbud, forutsetter vi 
våre kostnad~r dekket, dersom prosjektet ikke kommer til utførelse. Hadelands 
Elektrisitetsverk vil i så fall få overlevert det utarbeidede materiale. 

Furuholmen vil være behjelpelig med tilrettelegging av finansiering, hvis De 
ønsker dette. 

Av usikkerheter som pr. i dag ligger i prosjektet, kan nevnes. 

Forholdet vedrørende tapping av vann fra Svarttjern. 
- Tillatt flomvannsstigning i V~lmunden og Sortungen. 

Forhold vedrørende grunneierne på elvestrekningen mellom Velmunden 
og Sortungen. 

- Forhold vedrørende grunneierne itilleggsfeltene. 
- Tilstand for inntak i Sortungen (forutsatt brukbar stand). 
- Magasinenes størrelse. 
- Tilstand bestående tilløpstunnel (forutsatt brukbar stand). 
- Stopptider for bestående anlegg. 
- Evt. krav fra myndighetene om rømningssjakt i fjellanlegget. 

Kostnader for dette er ikke tatt med i tilbudet. 

Vi håper De finner vårt tilbud av interesse, og velger vår gruppe for videre
føring av prosjektet. D~ videre faser, samt forslag t11 forholdet byggh~rre 
og leverandør ~rskissert i bilag 9 vedlagt tilbudet. 
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Appendiks 2 Utdrag av Berdals rappon av 20. januar 1986, side 11 og 12. 

KRAFTPRODUKSJON 

Produksjonen er beregnet på grunnlag av EDB-simuleringer, som 
angitt under punkt 2.5 for 8 MW installasjon. 

Vannveg i dagen Vannveg i fjell 
Installasjon 8MW 8MW 10 MW 12 MW 

Vinterproduksjon GWh 16,58 16.99 17,13 17,26 

Sommerproduksjon GWh 2.29 2.35 2.25 2,14 

årsproduksjon GWh 18,87 19,34 19,38 19,40 

KOSTNADER 

Rørgate og Vannveg og krafc-
Hovedposter kraftstasjon stastasjon 

i dagen i fjell 
mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr 

8MW 8MW 10 MW 12 MW 

Reguleringsanlegg 1,5 1,5 1,5 1,5 
Bygningsmessige arbeider 8,9 17,6 20,S 20,S 
Tilløpsrør og maskinelt utstyr 11,9 5,8 6,6 7,5 
Elektroteknisk utstyr 14.5 14.5 16,6 19,0 
Diverse og uforutsett 1.6 1,9- 2,3 2,5 

38,4 41,3 47,S 51,0 

Investeringsavgift 3,8 4,1 4,8 5,1 
Administrasjon, prosjektering 3,5 3,5 3,5 3,5 
Finansiering 4,3 4, l 4,2 4,4 

Utbyggingspris 50,S mill. kr / 18,87 2,68 kr/kWh 

" 53,0 mill. kr / 19,34 = 2,74 kr/kWh 

" 60,0 mill. kr / 19,38 3,10 kr/kWh 

" 64,0 mill. kr; / 19,40 3,30 kr/kWh 

Kostnadsoverslagene refererer seg til 4. kvartal 1985. 

For detalj overslaget se bilag 1. 

Dersom byggearbeidene startes opp med tanke på ferdigstillelse 
innen utgangen av 1987, vil man i byggetiden få en prisstigning 
på ca. 10 % som må legges til byggesummen. 

.\~ 

,~n"'J...,I __ "'._ 
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10.0 RENTABILITET 

Rentabilitet er beregnet ut fra bedriftsøkonomiske hensyn, det 
vil si ut. fra de kraftpriser man må betale ved kjøp av kraft 
utenfra. 

Alt. l Alt. 2 Alto 3 
mill.kr mill. kr mill kr 
8MW BMW 10 MW 

Effektverdi 223 kr/kW/år 1,784 1,784 2,23 

Verdi av vinterkraft 15,6 øre/kWh 2,586 2,650 2,67 

Verdi av sommerkraft 10,9 øre/kWh 0,250 0,256 0.26 

Årlig brutto inntekt 4,620 4,690 5,16 

- Drift og vedlikehold 2 øre/kWh 0,380 0,390 0,39 

Netto driftsinntekt pr. år 4,240 4,300 4,77 

Utbyggingskostnad 50 53 60 

Forrentning av kapital 8,5 % 8,1 % 7,9 % 

Avskrivningstiden for et kraftverk settes normalt til 40 år selv 
om den tekniske levealder er 70 - 80 år dersom vedlikeholdet er 
godt. 

Lånene må i dag nedbetales i løpe te av 25 år og dette kan med
føre likviditetsvansker for utbyggeren. 

Forutsettes kraftprisen å holde tritt med inflasjonen får man i 
de 25 år anlegget nedbetales følgende forrentning av investert 
kapital: 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

6,9 % 6,4 % 6,1 % 

En jevn prisutvikling vil ikke forrykke .rekkefølgen mellom alter
nativene. Dersom imidlertid effektprisen øker mer enn kraftprisen, 
vil dette gå i favør av den største installasjonen. 

l 7 9 3/ it / me 2 4 r 



Appendiks 3 Beskrivelse av arbeidet som skal utføres og framdriftsplan, 
Selmer-Furuholmen Anlegg. 

TOVEIUD IlAfTVEl1 

, .., l MYSENDE STASJOtI 

100TfATTET IES'IIYELSE 

A IE;ULEIIN&SANLE;;ENE 

1. O,. SYlrtj.rn 

H.r .r d.t i da, .n lav beton,da. ..d .t tappel.p i fot! ay .n nål.d.. ..d 
tr.nål.r. Nål.da ... n bl. brukt und.r fl.tin,.n i dean. del.n av 
vlssdrag.t. Fl.ting.n.r nå forl.ngst nldl.,t, Ol .. l.d ...... r so. sådan 
ov.rflldig og lit. h.nsikts ... sig fordi d.n .r tungvint Ol d.lvis flrlig l 
un.vr.r •• 

Tidli,.r. utf.rt. b.t.gning.r (1'7' Hydrolo,isk avd. NYE) vis.r .n 
pår.gn.lig ukl. avl,plflOl for y.l.und.n på l' ~/I.k. Andr. b.r.gning.r 
utf.rt v.d hj.lp av oaråd.kurv.r vis.r .n .aks. flo. på 21 !l/sek. I da. 
Vel.unden kan det avl.des .n floa på 11,' ~/s.k. v.d HIV, hvilk.t vil si 
at det i da. $vartj.rn aå kunne avl.de. en floa på ',7 .l/s.k. Dett. 
betyr at det .å install.res en luke på ca 2 x 2 • Ol at det i det ga.le 
nålel.pet bygges en overl.psterskel i betong. Det er fjell i dagen på 
da.stedet og den eksisterende da. synes å vzre av· bra kvalitet. 

2. Da. Y,lwunden 

I da." y.l.unden synk.r tapp.kapa~it.t.n st'rkt aår !In naraer s.g LRY. 
Den nåvar.nd. luke er i rt.eli, god forfataing, og det vil .. r. naturlig å 
install.r •• n ny luke på Cl. 1 x 1 • !ed t.rlk.l pi k. 40',35 i tillegg 
til d.n nåv.r.nd.. lanal.n inn aot da ... n lå r.nsk.s opp Ol lik.så er d.t 
lit. fall i .lv.l.p.t på d •• f.rst. str.kning.n n.o..for da ... n. H.r vil 
d.t var. naturlig å spr.ft9! nOl for l få b.dr. avl., for vaRn.t. 
D.t dr.i.r s., Ol beskj.dn. arbeider. Det nivar.nd! flO!l., beholdes 
uforandr.t. 

l. Dl' Sortungen 

Da ... n .r .n bruddstein.daa aed .n d.l l.kkasj.r i fut.n.. For å t.tt. 
l.kkasj.n. og b.dr. stabilit.t.n .r d.t forutsatt' st.pe en frontplat. i 
b.tong langs hel. vanns id ... av da ... n. DIt lå bYlges .n lindre fantd_ 
foran da ... n for I fl utf.rt diss. arbeiden.. DIn ai .. r.nd. hwnnluk ••• r 
i dårlig forfatning Ol skift •• ut .. d .n ~y lukt aed sa ... ty.rrsnitt og 
på sa ... st.d. 

For .vril blir d .... n uforandr.t. 



4. Innt.k:S.rt ..... 

Eklilt.reRde iantlkal.k. har .t ty.rr.nitt " '-r. ',' • 1,2 • .ed 
bunnt.rak.l pi k. 15'.5. I.r.r d.t dlrf.r .t betydelil f.llt.p. DIt ~r 
•• tt.1 i.n 1ft ny lukt (.v. i ti11"1 til din ,.~.) -.d .t tv.rrsnitt • .
r.dus.r.r f.11t • .,t til 1ft ri .. lil .t.rr.ll.. DIt" I.nnaynlilvi. 
r.nlk.1 opp no. for.n inntak.t for l hindre 0PPltuv.inl .lr .. n ne,.,r l" 
LIV. 

"'var.nd. v.r.grind .r i bra forfatning og .r t.nkt b.holdt i likh.t .ed 
hel. innt.klkon.trvkljon.n for .vri,. 

• VANNVEIEN 

1. Till.pstunn,l 

Den niv.r.nd, driftstunn.l pl ca. 570 ... d tv.rrsnitt på ca. 3,5 .2 .r 
t.nkt b.holdt. Tunn.ll.n har vært inspis.rt av ing.g.olog IGa fant 
fj.llkvalitet.n og forhold.n. bra. Det har gått .t par ~ndr. ra. i 
slepp.r og diss •• asser .1 fjernes for å .insk, falitap.t. Det ai trolig 
sikres no, .. d bolt.r og .v. st.pes et par betongvegger .ot partier der 
det er tendenser til ras. 

2. Fordelingsbass,ng/svingeka..,r 

Dett. basseng.t .r utspr.ngt i fjell aed .n betongkant på toppen og .t hus 
i tr, over basseng.t. D.t finn.s i dag .n var.grind og 1ft .ak.l 
klappeluk. foran r.rinntak.t. Opprinneli, var d.t avsatt pl.ss for .t 2. 
r.r, dett. har ikke blitt install.rt. Det.r forutsatt i hovedtrekk.n. i 
beholde sving.k .... r.t. Di .. nsjon.ne.r tilstr.kk.lig. for i gi 
stabilit.t også ved d.n ny. aaskininstalla.jon.n i stasjon.n. 

Nittil har aan hatt 2 aggr.,.t.r i kraftstasjon.n Ol d.raed ~ndr, 
probl ... r aed frostfar. i till.psr.r.t ved stopp i .t aggregat. 

Med bar. ,tt aggreg.t i kraftstasjon.n vil .an install.re 1ft aodern. 
,.rbruddsv,ntil lik. n,d.nfor r.rinntak.t. 

foruts.tningen .r at d.nn. forut.n ved rtrbrudd, OIså .kal st.ngel i de 
tilfell.r hvor .n .topp i kraftstasjon.n vil ~li såvidt langvari. at 
forbislippingsv.ntil.n n.d. v.d kraftstasjonen ikke gir tilstrekk.lig 
likkerh.t .ot frysing i till.psr.r.t. 



3. Till.p.r'f!' 

Det niv.rende stilr.ret vil bli ,kift.t ut .. d .t ;UP-r.r levert fra Yera 
Fabrikker, Jot8ft~d di ... ter 121 ... i d.n .vr. del.n Ol 1111 .. i den 
n.dr. d.l.n. 'U'-r.r.t vil bli la It øl d. , •• 1. btton,fund ... nt.n., lO. 

vil bli .tbldr.t 0' tilpall.t d.t ny. r.r.t. 

c. KRAFTSTASJONEN 

Turbin.n blir .n horisontal Francisturbin l.v.rt av S.ru.sand Verksted A/S 
på 6000 kV .. d o~reiningstall 750 o.dr/ain Ol for H. : 225 • .aks. 
sluk •• vn. blir 3,15 al/sek. Pga. sugeh.yden ved lavere vannstander i 
R~ndsfjorden .r turbins.nteret lagt på k. 135,5. 

Turbinen er direkte koblet til en generator levert av NEBB på 7500 kVA. 

Trafo og apparatanlegg plasseres i f.rst. etasje i det nå varende apparat 
og trafo bygg. Det blir .. g.t s.å bygnings .. ssige arb.ider og byggets 
fasade blir si godt 50a uforandret. 
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Appendiks 4 NVE's rapp on om rørbruddet på Toverud kraftverk. 

RAPPORT 

INSPEKSJON VEDRØRENDE: RØRBRUDD VED TOVERUD KR.V., 
HADELAND ENERGIVERK 

I 

NVE 
NORGES VASSæAGS
OG ENERGIVERK 
Vas.drlg.til.yn~t 

UTFØRT AV: Jan Fredrik Nicolaisen DATO: 03.03.89 

INNHOLD: 1. HENDELSESFORLØP 
Il. TILSTAND 

I I 1. BAKGRUNNSINFORHASJON OH KOBLINGEN 
IV. DISKUSJON 

V. VURDERING 
VI. RSRBRUDDSVENTIL 

VI r. KONKlUSJON 
VI I 1. VEDLEGG 

Inspeksjonen ble utført den 03.03.B9, sammen med Tor Andersen, HEV. 

r. HENDELSESFORLØP 

Rørbruddet skjedde onsdag 01.03.89, ca kl 1530-1600. 

Rørledningen hadde vært trykksatt to ganger før, dette var tredje gang. 

Vannfyllingen begynte om morgenen 01.03. Hens driftspersonellet prøvde å 
fase inn, oppdaget de rørbruddet som var begynt. Det utviklet seg omtrent 
slik: En stråle gikk langs rørgata oppstrøms, under broen som går over rør
gata. og skadet et bolighus som ligger like ved veien (se bilde 1,2 og 7, 
vedlagt). Videre ble bruddet større og til sist sto vannstrømmen mot høyre i 
strømningsretningen (se bilde 1). 

Rørbruddsventilen ble fjernlukket fra kraftstasjonen og ble helt lukket 
etter ca 45 sek. Rørbruddsventilen har i tillegg automatisk lukking. 

Il. TILSTAND 

Fundamentet ved bruddstedet var veltet fremover, og forankringsstålet stakk 
ut ca 20 cm. Disse stålforankringene skal ifølge planene være 150 cm, men 
var her kun 20 cm. De var ikke avrevet i endene. ( Se bilde 5). 

I koblingen, der bruddet oppsto, sto delvis igjen på røret. Hetalikledningen 
sto igjen, mens den ene halvdelen av gummipakningen var funnet nær bruddste
det. (Se bilde 3 og 8). Den andre halvdelen av g~mmipakningen var ikke 
funnet. 

Hetallkledningen, som består aven indre og en ytre del, var skadet slik det 
fremgår av vedlagt bilde 3. Det er tydelig å se at bruddflaten i ~etallet er 
delt i etapper/soner som kan minne om et grovt utmattingsbrudd.( Bilde 4). 



Andre innerkledninger/mantel som ikke var belastet fra rørbruddet ble også 
gransket. Det ble funnet sprekker i innerkanten. (Se bilde 6). En slik 
sprekk kan ha vært utgangspunkt for bruddet i metallkledningen. 

Gummipakningen var mekanisk hardt skadet, det ble ikke oppdaget antydninger 
til støpefeil e.l. 

Andre koblinger ble gransket på rørledningn, og det ble funnet flere forhold 
å bemerke: 

Det ble funnet deformasjoner som kan være utgangspunkt for et nytt rørbrudd 
dersom ikke noe gjøres. 

Det ble videre konstatert at klaringen mellom røroverflaten, innerkled
ningen/mantel og ytterkledningen var varierende. 

Bruddkoblingen var ifølge montørene spesielt vond å montere, og ytterkled
ningen ble dratt til ca 2-3 cm mindre enn på de øvrige pakningene. 

Bruddkoblingen var merket med "TESTED", som skal indikere at den er testet 
til 1,5 ganger driftstrykket. 

Ill. BAKGRUNNSINFORMASJON OH KOBLINGEN 

Koblingen består aven gummidel. og to metallkledninger. Gummidelen har en 
trykkleppefunksjon som klemmer den fast til rørendene. Hetalikledningene 
holder gummien på plass. 

Ved rørbruddet ved Haukeland kr.v., Dalane elverk, ble det fra NVE-Vass
dragstilsynet konkludert med at svikt i gummipakningen var mest sannsynlig 
bruddårsak, på bakgrunn av bl.a. en prOdUksjonsfeil i gummipakningen. 

Hetalikledningen produseres ved kalddeformering med påfølgende varmforsin
king, noe som øker risikoen for sprø struktur og sprekker. En metallkledning 
fra Sørfold e.v.·s tilsvarende rørgate ble undersøkt av Veritec, der de fant 
at det var mye sprø sone i deformasjonssonen. Nærmere opplysninger; henven
delse Elstad, Nybro-Bjerck AlS. 

IV. DISKUSJON 

Mulige bruddårsaker: 

1. Svikt i fundamentet. Fundamenteringen var omlag 20 cm mot 150 cm 
forutsatt, og fundamentet lå veltet. 

2. Svikt i innerkledning/mantel i koblingen. Mye tyder på at innermantelen 
er en sårbar del av koblingen. Det var sprekker i flere av de andre inner
mantelene som ble undersøkt, de fleste koblingene er m.a.o. sårbare mot 
brudd i innermantel. 

Avstand mellom ytter- og innermantel/kledning var ikke nøyaktig definert 
eller avmålt, noe som førte til unøyaktigheter og uheldig spenningsfordeling 
enkelte steder. Der hvor avstanden er størst vil belastningen på innermantel 
også bli størst, og dette har nok også bidratt til bruddet. 

I bruddflaten er det riss som tyder på at bruddet har skjedd i etapper for 



hver gang røret ble trykksatt . (Se vedlagt bilde 4). 

V. VURDERING 

Røret ble trykksatt for tredje gang da bruddet oppsto. 

Ut fra inspeksjon av betongfundamentet som var veltet ser en at fundamente
ringen ikke var slitt av eller utsatt for utmattingsbelastning. Dersom over
belastning av fundamentet var bruddårsaken ville det sannsynligvis skjedd 
ved første oppfylling. da det ikke er grunn til å tro at aksialkraften på 
fundamentet endres vesentlig. 

Hest sannsynlig bruddårsak er dermed svikt i innermantel på koblingen. 

VI. RØR8RUDDSVENTIL 

Rørbruddsventilen har 47 sekunders lukketid. og det virker mye. En grunn til 
å ha lang lukketid er demping av vannveien oppstrøms ventilen, men det er 
ikke noe vannvei å snakke om oppstrøms rørbruddsventilen her. Det er uklart 
hvorfor så lang lukketid er valgt. 

For å redusere konsekvensene ved rørbrudd yttereligere bør lukketiden 
reduseres. 

VI I. KONKLUSJON 

Hest sannsynlig bruddårsak er svikt i innerkledning/mantel i koblingen. 

VII. VEDLEGG 

Bilder fra inspeksjonen av bruddstedet . 

. _ I , r:- \1 , T ~ .• __ .' ..I 



ailde l: Oversikt over bruddsted med skadet bolighus. 

Bi ld~' :?: 
Skadet bolighus ved 
rørgata. 



Bilde 3: Bruddpakningen. Legg merke til den skadeLe innerkledningen s e::, 
stikker ut mellom rør og pakningens ytterklednin~). 

Bilde 4: Nærbilde av bruddflaten på innerkledni ngen . 



Bilde 5: Skadet betongfundament under røret. Stål-fundamentering en 
. stikker kun 20-30 cm ut, og var ikke avslitt. 

Bilde 6: Innerkledning fra demontert pa~ning oppstrøms bruddstede t. 
I innerkant ser vi sprekker med rust, sem indikerer produ.l(.sjonsfeil. 



Bilde 7: 
Skadet bolighus ved 
rørgata. 

Bilde 8: 
Del av gummi9a.kning som er skadet 
fra bruddet. Res t~n a'.!:j urruni 9 akn-
ingen ble ikke funnet. 



L 

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) 
Adresse : Postboks 5091 Majorstua , 0301 Oslo 

11993 ER FØLGENDE PUBLIKASJONER UTGITT: 

Nr 1 

2 

3 

Inger Marie Traagstad og Svein Homstvedt: Seminarrapport : Vassdragsinformasjon i forvaltningen. 
(168 s.) 

Fossheimutvalget: Retninigslinjer. Saksbehandling i forhold til vassdragslovens §§ 104-106 m.v. 
(almene interesser). (35 s.) 

Opprusting og utvidelse av vannkraftverk . Erfaringer fra gjennomførte prosjekter, 
Toverud kraftverk, Oppland. (90 s.) 

NORGES VASSDRAG 
OG ENERGIVERK 

111111111111111111111111 00531730 


