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INNLEDNING

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) skal beregne gjenanskaffelsesverdier for særskilte driftsmidler i produksjonsanlegg som grunnlag for
skattemessig åpningsbalanse pr 1. januar 1997.
Dette notatet beskriver selve beregningsmetoden.
Metoden er fastsatt av NVE med hjemmel i overgangsregel til skatteloven

§§ 19 e, 26 c og 136 annet ledd bokstav A nr 1, og er ikke gjenstand for
klage.
Saksbehandlingsfeil, misforståelser ol. kan taes opp med NVEs
kontaktpersoner:

Seksjonssjef Marit Flood

tlf: 22 95 90 90
fax: 22 95 90 71
email: mhf@nve.no

Overingeniør Jan Slapgård

tlf: 22 95 92 63
fax: 22 95 90 71
email: jsl@nve.no

Kraftselskapene får tilsendt spørreskjema hvor de skal fylle inn de tekniske
data NVE trenger for å utføre beregningene.
Som underlag for beregning av gjenanskaffelsesverdier benyttes NVEs
publikasjon nr 19/95 "Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg" og NVEs
publikasjon nr 20/95 "Kostnadsgrunnlag for mindre vannkraftanlegg (100 500 kW)", begge med kostnadsnivå pr. 01.01.1995.
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GRUNNLAG

2.1

Tekniske data

Skjema for tekniske data er sendt selskapene for utfylling.
Skjemaet er utformet slik at all informasjon skal bli gitt på en entydig måte,
og de parametre det spørres etter er alle nødvendige for NVEs beregning av
gjenanskaffelsesverdier.
Kraftselskapene skal legge ved kart og tegninger som NVE spør etter.
Dersom selskapene har ytterligere tegninger m. v. som de mener vil lette
NVEs beregningsarbeide, kan disse også legges ved.
2.2

Kostnadsgrunnlag

NVEs publikasjon nr. 19/95 "Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg", med
kostnadsnivå 01.01.1995 benyttes som grunnlag i NVEs beregninger av
gjenanskaffelsesverdi. For enkelte typer driftsmidler skal imidlertid benyttes
NVEs publikasjon nr 20/95 "Kostnadsgrunnlag for mindre vannkraftanlegg"
med kostnadsnivå 01.01.1995. For andre typer driftsmidler benyttes begge
kostnadsgrunnlagene avhengig av driftsmiddelets dimensjoner.
Gjenanskaffelsesverdien vil bli oppdatert til 01.01.1997 ved bruk av NVEs
kostnadsindekser for vannkraftverk. Indeksene vil ikke være utarbeidet før
våren 1997.
Hvilket grunnlag som til enhver tid skal brukes, er beskrevet under post 4,
generell bruk av kostnadskurvene og post 8, de enkelte driftsmidler.
Kostnadsgrunnlaget er basert på faktisk observerte kostnader for norske
kraftanlegg og opplysninger fra entreprenører og leverandører, og det er
utarbeidet gjennomsnittlige enhetskostnader for de største kostnadsbærerne
(tunneler, dammer, luker, turbiner, generatorer, transformatorer etc.).
Tekniske data for disse driftsmidlene gis i spørreskjema.
Alle andre kostnadsbærere blir inkludert ved hjelp av påslagsfaktorer.
Påslagsfaktorene er utarbeidet ut fra erfaringer fra norske anlegg.
Metoden er et anslag på hva utbyggingskostnadene i 1997- pengeverdi ville
blitt for å gjenoppbygge eller gjenanskaffe driftsmidlene i størst mulig grad
slik de ser ut i dag. Anslagene er knyttet til det som kan beskrives som et
normalt tilfelle. I forhold til et enkeltanlegg, vil det kunne være avvik mellom
slike beregnede kostnader og de faktiske kostnadene for dette anlegget.
Driftsmidler som ikke lenger bygges, og som det ikke finnes
kostnadsgrunnlag for, vil bli erstattet av et tilsvarende moderne driftsmiddel.
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Kostnadsgrunnlaget er utarbeidet i forbindelse med Samlet plan og er
således ment brukt til forprosjektering av nye prosjekter. Grunnlaget
forutsetter at kraftverket er bygget ved middels gode forhold. Avvik med
hensyn til utforming av anlegget, fjellkvalitet, tilgjengelighet og
markedsmessige forhold for entreprenører og utstyrsleverandører blir ikke
fanget opp.
Metoden for beregning av gjenanskaffelsesverdier er noe utvidet, slik at
store fundamenteringsarbeider ved damanlegg og store sikringsarbeider i
tunneler blir ivaretatt.
Dersom det gis informasjon vedrørende fundamenteringsarbeider i tabell
3.1.1 eller 4.1.1, eller vedrørende sikringsarbeider i tabell 3.2.1, 3.3.1, 4.2.1
eller 4.3.1, så vil dette inngå i NVEs beregninger selv om tilsvarende
arbeider inkludert i kostnadsgrunnlaget ville gitt en høyere verdi.
Hva kostnadsgrunnlaget inkluderer og hvilke forutsetninger det bygger på, er
beskrevet i grunnlagets tekstdel eller på figurarkene.
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METODE

Kraftverket er delt opp i driftsmidler i den grad som er hensiktsmessig ut fra
kostnadsgrunnlaget.
Beregningen av gjenanskaffelsesverdi for det enkelte driftsmiddel gjøres
etter følgende framgangsmåte:
pkt. 1.

Anleggskostnaden for det enkelte driftsmiddelet beregnes ut fra
de innsamlede tekniske data og kostnadsgrunnlaget. Dette
inkluderer entreprenørkostnad (byggeteknisk) og
leverandørkostnad (elektroteknisk og maskinteknisk).

pkt. 2.

Kostnader for sekundære
anleggsdeler og uforutsette
arbeider som ikke omfattes
av grunnlaget:
Faktor f1

1)

=1,07
Faktor f3 =1,04-1,092)

pkt. 3.

Investeri ngsavg ift

pkt. 4.

Adm. og planlegging

pkt. 5.

Erstatninger, tiltak,
terskler, fisketrapper mm. Faktor f4

pkt. 6.

Finansieringsutgifter

Faktor f2

Faktor f5

(av pkt. 1)
(av pkt. 1-2)
(av pkt. 1-3)

=1,025-1,053) (av pkt. 1-2)
4)

(av pkt. 1-5)

4
1)

2)

3)

4)

Faktor f1 varierer med type driftsmiddel. Faktorens størrelse og hva
den omfatter er beskrevet under post 8 for det enkelte driftsmiddel.
For driftsmidler i avskrivningsgruppe 1 (byggeteknisk) regnes 9%. For
driftsmidler i avskrivningsgruppe 2 og 3 (maskin- og elektroteknisk)
regnes 4%.
For driftsmidler i avskrivningsgruppe 1 (byggeteknisk) regnes 5%. For
driftsmidler i avskrivningsgruppe 2 og 3 (maskin- og elektroteknisk)
regnes 2,5%.
Faktor f5 varierer med driftsmiddelets byggetid (post 5).

Beregnet gjenanskaffelsesverdi
med påslagstaktorer t1 - ts.

=sum anleggskostnader multiplisert

Enkelte typer driftsmidler er mindre egnet for en sjablongmessig
beregningsmetode enn andre. Spesielt gjelder dette dammer og det
bygningstekniske ved elvkraftverk som vil få en mer individuell behandling.
De aller minste kraftverkene vil få en noe forenklet behandling.
4

GENERELL BRUK AV KOSTNADSKURVENE

Under post 8 (De enkelte driftsmidler) er det henvist til hvilke kostnadskurver
som blir benyttet.
Kurvene i publikasjon nr. 19/95 har et begrenset dekningsområde, og
dersom driftsmiddelets dimensjon faller utenfor disse områdene, må
kostnadsberegningen foretas "særskilt".
Dersom det ikke er sagt noe nærmere under det enkelte driftsmiddel
(post 8), skal slike særskilte beregninger gjøres som følger:
- Dimensjoner større
enn dekningsområdet:

- Dimensjoner mindre
enn dekningsområdet:

Alt. 1:
Alt. 2:

Kurvene forlenges.
NVE kontakter eier eller andre
eksperter for nærmere informasjon.

Alt. 1:
Alt. 2:

Kostnadsgrunnlag nr. 20/95 1) benyttes.
Kurvens nedre grense brukes som
minstekostnad.
Kurvene forlenges.
NVE kontakter eier eller andre
eksperter for nærmere informasjon.

Alt. 3:
Alt. 4.
- Dimensjoner som
faller mellom kurvene:

Alt. 1:
Alt. 2:

Interpolering.
Nærmeste kurve benyttes.

1)

Publikasjon nr. 20/95 har andre forutsetninger enn publikasjon nr. 19/95.
Dette justeres med påslagsfaktor f1 slik at gjenanskaffelsesverdien dekker
det samme uansett kostnadsgrunnlag.

NVE vil velge alternativ etter vurdering fra sak til sak.

Dersom det registreres andre typer driftsmidler enn de som er omtalt i denne
metodebeskrivelsen, vil disse bli kostnadsberegnet tilsvarende de
driftsmidler som ligger nærmest opp til disse.
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FINANSIERINGSKOSTNADER - BEREGNING AV BYGGETID

NVE beregner en teoretisk byggetid.
5.1 Finansieringskostnader (renter i byggetiden)

I beregningene brukes 7 % kalkulasjonsrente p.a. (realrente).
For renteberegningen forutsettes like investeringer hvert år i byggetiden, og
at investeringene kommer i midten av året.
1,035(1 ,07t - 1)
Rentefaktor blir da: R = - - - - - - - - - - 1
0,07 t
der t er byggetiden i år.
5.2 Byggesesong for konstruksjoner i dagen.

Dammer, vannveier i dagen mm. vil framdriftsmessig være avhengig av
lengden på byggesesongen (sommersesong), som bestemmes av klimaet.
Nedenfor er satt opp en oversikt over hvor lang byggesesong som er
benyttet ut fra i hvilken landsdel og hvor høyt over havet driftsmiddelet ligger.
Sør-Norge
- O - 500 moh gir normal byggesesong april - november, totalt 8 mnd.
- 500 - 1000 moh gir normal byggesesong mai - oktober, totalt 6 mnd.
- over 1000 moh gir normal byggesesong juni - september, totalt 4 mnd.
Nordland
- 0- 300 moh gir normal byggesesong april - november, totalt 8 mnd.
- 300 - 600 moh gir normal byggesesong mai - oktober, totalt 6 mnd.
- over 600 moh gir normal byggesesong juni - september, totalt 4 mnd.
Troms og Finnmark
- O - 300 moh gir normal byggesesong mai - oktober, totalt 6 mnd.
- 300 - 500 moh gir normal byggesesong juni - september, totalt 4 mnd.
- over 500 moh gir normal byggesesong totalt 3 mnd.
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5.3 Byggetid driftsmidler
Byggetiden beregnes for hvert driftsmiddel etter tabellen nedenfor.
Driftsmiddel

Tid forbered.
arb.

Tid bygging

Kommentar

Tunnel, konv.

Tilrigging/
forskjæring

Inkl. sikr. nedrigging
60-40 mJuke avhengig av
areal:
20 -75 m2

44 uker pr. år

1 mnd.
Sjakt

Tilrigging

A < 12 m2;
25 mJuke

Antall stuffer (samtidig) =
2 x antall tverrslag + 1
44 uker pr. år

1 mnd.
A> 12 m2:
15 mJuke
Tunnel, TBM

Tilrigging,
tverrslag
4 mndr.

Inkl. sikring/nedrigging
200 - 80 mJuke avhengig av
diameter:
ø 3,5 -10 m

44 uker pr. år

Kraftstasjon
med
installasjoner

Inkludert

< 1 MW - 0,5 år

1 aggregat.
Økes med 25% pr ekstra aggregat

Rørgate

Rigging,
rydding trase,
etableringer.
200 m/mnd

Rørlegging
200 m/mnd pr. rør
Maks 3 rør parallelt

Konf. byggesesong side 5.

Fyllingsdam

Rigging,
damfotarb.
1 sesong

30 høydemeter
pr. sesong

Kont. byggesesong side 5.

Gravitasjonsdam

Rigging,
damfotarb.
1 sesong

< 50' m3

_
10' m3/mnd
50-150' m3 - 15' m3/mnd
> 150' m3 _ 18' m3/mnd

Kont. byggesesang side 5.

Plate- og
buedam

Stor dam =
1 sesong

600 m3/mnd

Kont. byggesesong side 5.

1-20 MW -1 år
20-100 MW -1,5 år
> 100 MW - 2 år

Forutsetter 1 stuff.
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6 REGULERINGSANLEGG - KRAFTVERKSANLEGG
Reguleringsanlegg (overføringer og reguleringsmagasin som utnyttes i flere
nedenforliggende kraftverk) skal besvares på egne skjema .
.,\

Det kan ved enkelte tilfeller være tvil om det er et reguleringsmagasin eller
et inntaksmagasin. Følgende prinsipp legges da til grunn:
-

Et inntaksmagasin med regulering er som hovedregel å betrakte som

et reguleringmagasin. Der reguleringen er svært liten kan det være tvil
om magasinet likevel er et rent inntaksmagasin.
Ved tvilstilfeller kontakt NVE for avklaring.

7.

-

Tunneler som ikke overfører vann fra et vassdrag til et annet, men er
rene driftstunneler, tilskrives det kraftverket det er driftstunnel for.

-

Overføringstunneler som flere kraftverk nyter godt av er reguleringsanlegg.

-

Dersom driftstunnelen er den som gjør magasinet tilgjengelig også for
nedenforliggende verk (senkningstunnel), og kostnadene er fordelt på
flere kraftverk, slik at det åpenbart blir urimelig å føre hele tunnelen
som driftstunnel for kraftverket, kan NVE kontaktes for å tilpasse en
løsning.

HVA KOSTNADSTALL OG FAKTORER INKLUDERER

Det er forutsatt at kraftselskapene skal kunne velge mellom historisk kostnad
og gjenanskaffelsesverdi på driftsmiddelnivå.
Nedenfor nevnes hva som ligger inkludert i beregnet gjenanskaffelsesverdi.
I kostnadsgrunnlaget (pub. nr. 19/95) er generelt følgende kostnadsposter
inkludert;
- Byggeteknisk:

-Entreprenørens fellesutg
-Mindre lokale veier (faringer)
-Transportutgifter på eks. vei
-Lokaltransport

- Elektroteknisk:

-Materiellpris levert fra fabrikk inkl. ingeniørarbeid og
overleveringsprøver
-Transport og forsikring
-Montasje
-Prøving og idriftssettelse
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- Maskinteknisk:

-Konstruksjon, produksjon og levering av komplett
driftsferdig anlegg
-Transport og forsikring
-Reservedeler
-Montasje og ferdigstillelse
-Sjauer og håndtlangerhjelp

I tillegg har de enkelte typer driftsmidler inkludert diverse kostnadsposter i
grunnlaget. Disse er nevnt under post 8.
Kostnadsgrunnlag 20/95 har noe avvikende kostnadsposter inkludert enn
grunnlag 19/95.
Generelt for alle driftsmidler inkluderes følgende påslagsfaktorer;
(for faktorenes størrelse se post 4)
-

f2
f3
f4
f5

Investeringsavgift
Byggherreutgifter
Erstatninger, tiltak, terskler, fisketrapper mm.
Finansieringsutgifter

Innhold i påslagsfaktor "f1" varierer med type driftsmiddel, og er nevnt under

post 8. I tillegg inkluderer "f1" generelt som nevnt nedenfor;
- Byggeteknisk:

f1

- Elektroteknisk:

f1

- Maskinteknisk:

f1

Anleggskraft (bygging og forbruk),diverse
uforutsett utover grunnlaget
Anleggskraft (bygging og forbruk),
montasjeoppfølging og kvalitetskontroll,
lokaltransport, uforutsett
Anleggskraft (bygging og forbruk),
montasjeoppfølging og kvalitetskontroll,
lokaltransport, bygnings- og elektrotekniske
utgifter ved installasjon, uforutsett
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DE ENKELTE DRIFTSMIDLER

8.3.0

OVERFØRINGER OG REGULERINGSANLEGG

8.3.1

Dammer

Dammer er ofte en betydelig kostnadsbærer for et kraftanlegg. Samtidig er
dammer svært særegne og dermed vanskelig å betrakte generelt. NVE vil
derfor i sin beregningsmetode måtte betrakte dammer mer detaljert enn
andre typer driftsmidler. Spesielt for store reguleringsdammer og
elvekraftverk vil det kunne bli aktuelt å kontakte eierselskapet for utfyllende
opplysninger.
Der det for små dammer (området Hmaks < 2 m) ikke er vedlagt damprofil, vil
NVE benytte et standardisert damprofil.

8.3.1.a

Fyllingsdam med morenekjerne [kap. 8.1.0 (19/95)]

Kostnadsmessig deles damanlegget i damfundament og damkropp, og disse
beregnes hver for seg.
På damprofil, vedlagt utfylt spørreskjema, deles damkroppen i det antall
lameller som er nødvendig for å kunne måle midlere høyde. Kronelengde og
midlere damhøyde måles opp for hver lamell.

-

Anleggskostnad damfundament:
L..
Løsmasseavdekking:

L..

Fundamentpreparering:

L..

Injeksjonsarbeider:

Fig. 8.1.7 (19/95) gir pris pr 1m dam
som funksjon av gjennomsnittlig
høyde damfundament - HRV.
Fig. 8.1.7 (19/95) gir pris pr 1m dam
som funksjon av gjennomsnittlig
høyde damfundament - HRV.
Fig. 8.1.7 (19/95) gir pris pr 1m dam
som funksjon av gjennomsnittlig
høyde damfundament - HRV.

Anleggskostnadene for alle lameller summeres.

-

Anleggskostnad damkropp:
Dersom volum for de enkelte hovedsoner (tetningssone, filtersone,
overgangssone, støttefylling og skrånings-/kronebeskyttelse) ikke er
kjent, må disse beregnes;
L..
L..
L..

Mengde morene:
Fig. 8.1.3 (19/95)
Mengde filter, overgangssone og grovstein: Fig. 8.1.4 (19195)
Mengde støttefylling:
Fig. 8.1.5 (19/95)
Kurve 1: 1,5
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Mengdene justeres med felles faktor slik at samlet volum blir som oppgitt
av eierselskapet.
L.
L.
L.
L.
L.

Tetningssone
Filtersone
Overgangssone
Støttefyll ing
Skrånings-/kronebeskyttelse

100 kr/m3
95 kr/m3
100 kr/m3
53 kr/m3
105 kr/m3

Damkroppkostnadene multipliseres med korreksjonsfaktor avhengig av
totalt damvolum:
Fig. 8.1.8 (19/95)
Anleggskostnader for damfundament og damkropp summeres.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Rigg, fundamentpreparering*) , damkropp

Inkludert i påslagsfaktor f1

Fangdammer, flomoverløp,
instrumentering, rydding av neddemte
områder, transportanlegg, mv.
f1 = 1,25
*) Fundamentpreparering er ikke inkludert dersom tabell 3.1.1 eller 4.1.1
spørreskjemaet benyttes.
8.3.1.b Fyllingsdam med asfaltkjerne [kap. 8.2.0 (19/95)]

Kostnadsmessig deles damanlegget i damfundament og damkropp, og disse
beregnes hver for seg.
På vedlagte damprofil deles damkroppen i det antall lameller som er
nødvendig ut fra grunnprofilet for å kunne måle midlere høyde. Kronelengde
og midlere damhøyde måles opp for hver lamell.
- Anleggskostnad fundamentpreparering:
L.

Løsmasseavdekking:

L.

Fundamentpreparering:

L.

Injeksjonsarbeider:

Fig. 8.2.6 (19/95) gir pris pr 1m dam som
funksjon av gjennomsnittlig høyde
damfundament - HRV.
Fig. 8.2.6 (19/95) gir pris pr 1m dam som
funksjon av gjennomsnittlig høyde
damfundament - HRV.
Fig. 8.2.6 (19/95) gir pris pr 1m dam som
funksjon av gjennomsnittlig høyde
damfundament - HRV.

Anleggskostnadene for alle lameller summeres.
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- Anleggskostnad damkropp:

Dersom volum for de enkelte hovedsoner (tetningssone, filter,
overgangssone, støttefylling og skrånings-/kronebeskyttelse) ikke er kjent,
må disse beregnes;

L.

Mengde asfaltkjerne:
Mengde filter, overgangssone og grovstein:

L..

Mengde støttefylling:

L.

Fig. 8.2.3 (19/95)
Fig. 8.2.3 (19/95)
Fig. 6.2.4 (19/95)
Kurve 1:1,5

Mengdene justeres etter samme faktor slik at samlet volum blir som
oppgitt av eierselskapet.
L.
L.
L.
L.
L.

Tetningssone
Filtersone
Overgangssone
Støttefylling
Skrånings-/kronebeskyttelse

2.400 kr/m3
170 kr/m3
100 kr/m3
53 kr/m3
105 kr/m3

Damkroppkostnadene multipliseres med korreksjonsfaktor avhengig av
totalt damvolum:
Fig. 8.2.7 (19/95)
Anleggskostnader for damfundament og damkropp summeres.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Rigg, fundamentpreparering*) og
damkropp

Inkludert i påslagsfaktor f1

Fangdammer, flomoverløp,
instrumentering, rydding av neddemte
områder, transportanlegg, mv.
f1 = 1,25
*) Fundamentpreparering er ikke inkludert dersom tabell 3.1.1 eller 4.1.1 i
spørreskjemaet benyttes.
8.3.1.c Fyllingsdam jorddam
L.

Tot. anleggskostnad:

60 kr/m 3 totalt damvolum

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1

Rigg, fundamentpreparering*) og
dam kropp

Fangdammer, flomoverløp,
instrumentering, rydding av neddemte
f1 = 1,25
områder, transportanlegg, mv.
*) Fundamentpreparering er ikke inkludert dersom tabell 3.1.1 eller 4.1.1 i
spørreskjemaet benyttes.
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8.3.1.d Fyllingsdam med annen type tetning
Kostnadsberegnes som fyllingsdam med asfaltkjerne.

L.

8.3.1.e Påbygging fyllingsdammer
Først kostnadsberegnes kostnaden for opprinnelig dam, deretter kostnaden
for dammen slik den står i dag.
Kostnad for opprinnelig dam relateres til opprinnelig byggeår, mens
kostnadsdifferansen mellom dammen slik den står i dag og opprinnelig dam
relateres til påbyggingsåret.

8.3.1.f

Betong gravitasjonsdam [kap. B.3.0 (19/95)
og kap. 2.2.2 (20/95))

På vedlagte damprofil deles damkroppen i det antall lameller som er
nødvendig ut fra grunnprofilet for å kunne måle midlere høyde. Kronelengde
og midlere damhøyde måles opp for hver lamell.
Som grunnkostnad ligger 250.000 kr til dekking av diverse-kostnader.
Deretter beregnes anleggskostnader som nedenfor:

L.

Anleggskostnader for maks damhøyde > 5 m:
Fig. 8.3.1 (19/95)
Damhøyde regnes fra gjennomsnittlig høyde damfundament til HRV.

L.

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Se fyllingsdam

Inkludert i påslagsfaktor f1

Fangdammer, instrumentering, rydding
av neddemte områder, transportanlegg,
gangbro, mv.

f1 = 1,20

Anleggskostnader for maks damhøyde ~ 5 m:
Fig. 2.2.2 (20/95)
Damhøyde regnes fra gjennomsnittelig høyde damfundament til topp
dam.

L.

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Fundamentpreparering og damkropp

Inkludert i påslagsfaktor f1

Andel rigg og drift, fangdammer,
instrumentering, rydding av neddemte
områder, transportanlegg, anleggskraft,
uforutsett, mv.

f1

=1,25
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8.3.1.g Påbygging betong gravitasjonsdam
Se 8.3.1.e Påbygging fyllingsdammer
8.3.1.h Betong platedam [kap. B.3.0 (19/95) og kap. 2.2.2 (20/95)]
På vedlagte damprofil deles damkroppen i det antall lameller som er
nødvendig ut fra grunnprofilet for å kunne måle midlere høyde. Kronelengde
og midlere damhøyde måles opp for hver lamell.
Anleggskostnader for maks damhøyde > 6 m:
Damhøyde regnes fra damfot til HRV.

L.

Fig. 8.3.3 (19/95)

Inludert i kostnadsgrunnlaget

Se fyllingsdam

Inkludert i påslagsfaktor f1

Fangdammer, instrumentering, rydding av
neddemte områder, transportanlegg,
anleggskraft, uforutsett, mv.

f1

=1,20

Anleggskostnader for maks damhøyde ~ 6 m:
Damhøyde regnes fra damfot til topp dam.

L.

Fig. 2.2.3 (20/95)

Inludert i kostnadsgrunnlaget

Fundamentpreparering og damkropp

Inkludert i påslagsfaktor f1

Fangdammer, instrumentering, rydding av
neddemte områder, transportanlegg,
anleggskraft, uforutsett, mv.

f1

=1,25

8.3.1.i

Betong buedam [kap. 2.2.2 (20/95)]

På vedlagte damprofil deles damkroppen i det antall lameller som er
nødvendig ut fra grunnprofilet for å kunne måle midlere høyde. Midlere
damhøyde måles opp for hver lamell.
Anleggskostnader buedam:
Fig. 2.2.4 (20/95)
Det benyttes konsekvent midlere verdier av de to kurvene i figuren.
Damhøyde regnes fra damfot til topp dam.

L.

Inludert i kostnadsgrunnlaget

Fundamentpreparering og damkropp

Inkludert i påslagsfaktor f1

Andel rigg og drift, fangdammer,
instrumentering, rydding av ned demte
områder, transportanlegg, anleggskraft,
uforutsett, mv.

f1

= 1,25
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8.3.1.j
L..

Betong dobbeltkrum buedam

Kostnadsberegnes særskilt.

8.3.1.k Betong tIerbuedam
L..

Kostnadsberegnes særskilt.

8.3.1.1
L..

Betong lamelldam

Kostnadsberegnes særskilt.

8.3.1.m Lukedammer
L..

Kostnadsberegnes særskilt.

8.3.1.n Gummidammer
Se 8.3.5
8.3.1.0 Kistedammer, nåledammer og andre damtyper
L..

Kostnadsberegnes som betong gravitasjonsdam.

8.3.1.p Påbygging andre damtyper
Eventuell påbygging av andre damtyper enn gravitasjonsdammer
kostnadsberegnes særskilt.
8.3.1.1 Fundamentering
Dersom denne tabellen ikke er benyttet, vil fundamenteringskostnadene
beregnes ut ifra forutsetninger gitt i kostnadsgrunnlaget.
Dersom denne tabellen er benyttet, vil den være grunnlag for beregning av
fundamenteringskostnader selv om kostnadene ville blitt høyere med de
forutsetninger som er gitt i kostnadsgrunnlaget.
L..
Avdekking:
40 kr/m 3
L..
Spunting:
1.500 kr/m 2
L..
Dreneringsgrøft:
65 kr/m 3
L..
Injisering:
L..
Injeksjonsskjerm:
3.500 kr/m 2
L..
Masse:
5 kr/kg
L..
Boret:
80 krIm

I f1 =1,0 i

Inkludert påslagsfaklor 11
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8.3.1.2 Helikopterbruk
Helikopterkostnader ved bygging av damanlegg vil variere fra anlegg til
anlegg avhengig av flere faktorer. Hvert anlegg må derfor betraktes særskilt.
NVE vil eventuelt ta kontakt med de kraftselskaper som har registrert data i
post 3.1.2 for nødvendige tillegsopplysninger.

8.3.2

Vannveier

8.3.2.a Tunnel, konvensjonelt drevet
[kap.B.G (19/95 og kap.2.G (20/95)]
Sprengt, eller konvensjonelt drevet tunnel beskrives i kap. 8.6 i publikasjon
19/95 for tunneltverrsnitt større enn 20 m2 , og kap. 2.6 i publikasjon nr. 20/95
for tunneler med tverrsnitt mindre enn 20 m2 .
L..

Anleggskostnader sprengt tunnel, A> 20 m2:
Korreksjonsfaktor for drivelengde:
Anleggskostnader sprengt tunnel, A < 20 m2:

L..
L..

Fig. 8.4.1 (19/95)
kurve for totalpris.
Fig. 8.4.1 (19/95)
Fig. 2.6.1 (20/95)

+5%.

Korreksjon for driving på synk:

=
=

Drivelengde total lengde dividert på antall stuff.
Antall stuff 2 x antall tverrslag + 1.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Tunneldriving, rigg og generell drift
Sikring")

Inkludert i påslagsfaktor f1

Forskjæring, påhugg m/portal,
tunnel inntak, utslag, bjelkestengsler,
sandfang, mv.
f1 1,15
) SIkring er Ikke inkludert dersom tabell 3.2.1, 3.3.1, 4.2.1 eller 4.3.1 i
spørreskjemaet benyttes.

. =

8.3.2.b Boret tunnel
Fullprofilboret tunnel beskrives i kap. 8.6 (19/95).
Anleggskostnader:
Fig. 8.6.1 (19/95).
Korreksjonsfaktor for tunnellengde: Fig. 8.6.1 (19/95).
Korreksjon for driving på synk:
+ 5 %.

L..

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Se konv. tunnel.

Inkludert i påslagsfaktor f1

Forskjæring, påhugg m/portal,
tunnel inntak, utslag, bjelkestengsler,
sandfang,mv.

f1 = 1,15

.16

8.3.2.c Sprengte sjakter
Sprengte sjakter er beskrevet i kap. B.7 (19/96).
'- Anleggskostnader:
Korreksjonsfaktor for sjaktlengde:

Fig. B.7.1 (19/96).
Fig. B.7.1 (19/96)
pkt. 3.

Det kan drives sjakttverrsnitt på opptil 16 m2 med en opprigging. Større
sjakttverrsnitt beregnes med 2 opprigginger.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Se tunnel,
Spesialrigg

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 =1,15

Betongkonus, mv.

8.3.2.d Ståiforede trykksjakter
Ståiforede trykksjakter er beskrevet i kap. B.7 (19/96).
'- Anleggskostnader:
Korreksjonsfaktor for sjaktlengde:

Fig. B.7.2 (19/95).
Fig. B.7.2 (19/95).

'- Leverandørkostnader stålforing:

Se 3.2.h rør.

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Se tunnel
Betong/skinnegang

Inkludert i påslagsfaktor f1

Inntakskonus m/sprengning, mv.

f1 = 1,15

8.3.2.e Borede sjakter
Borede sjakter beskrives i kap. B.8 (19/95) og kap. 2.6.3 (20/95).
'- Anleggskostnader sjaktdiameter > 1 m:
Kurve for DRI = 49 brukes konsekvent.
Korreksjon for sjaktlengde:

Fig. B.8.1 (19/95).
Fig. 8.8.1 (19/96).
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Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Se tunnel

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1

=1,1

8.3.2.f

Rørgater

Anleggskostnader:
Fig. B.9.1
For stålrør og duktile støpejernsrør brukes kurven for stålrør.
For alle andre rørtyper brukes kurven for GUP-rør.

L.

Leverandørkostnader:

L.

Se 3.2.h

Bruker konstant kurvene for sum entreprenørutgifter.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Preparering trase
Trallebane m/spill og tralle etc.
Forankringsklosser, fundamenter etc.
Sjauer og håndtlangerhjelp.
Graving/sprengning og tilbakefylling

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1
8.3.2.g Kanal, grøft for nedgraving av rør

For leverandørkostnader:

Se 3.2.h

L.

Anleggskostnader for åpen grøft/kanal:

150 kr/m3

L.

Anleggskostnader for nedgraving av rør:

750 - 4.000 kr.lm
avhengig av rørdiameter
(fra min.tv. til 3,5 m2 )

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Graving/sprenging

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1
8.3.2.h Rør

For bygingskostnader:

L.

Se post 3.2.f (rør i dagen)
Se post 3.2.g (rør nedgravd)

Leverandørkostnader stålrør inkl. montering:

Fig. M.6.A (19/95)
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Leverandørkostnader avribbede lavtrykksrør
i stål inkl. montering:

Fig. M.6.A (19/95)

Leverandørkostnader innstøpte sjaktrør inkl.
montering:

Fig. M.6.B (19/95)

L..

Leverandørkostnader trerør inkl. montering:

Fig. M.6.A (19/95)

L..

Leverandørkostnader spiralsveiste stålrør:

Fig. 3.7.2 (20/95)
Kurve; "Rør montert".

L..

L..

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Konuser, bend

Inkludert i påslagsfaktor f1 for
stålrør, avribbede lavtrykksrør,
innstøpte sjaktrør, trerør, og
spiralsveiste stålrør

f1
L..

L..

L..

L..

=1,1
Leverandørkostnader GUP-rør:
Fig. 3.7.3 (20/95)
Kostnader for bend er inkludert i fast påslagsfaktor.
Leverandørkostnader alle typer plastrør:

Som GUP-rør

Leverandørkostnader betongrør:
Fig. 3.7.4 (20/95)
Kostnader for bend er inkludert i fast påslagsfaktor.
Leverandørkostnader duktile støpejernsrør:
Fig. 3.7.5 (20/95)
Kostnader for bend er inkludert i fast påslagsfaktor.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1 for GUP- transport og montasje, bend, mv.
rør, plastrør, betongrør og dukt.
st.jernsrør

f1 = 1,4
Alle kostnader gjelder for både rør i dagen og nedgravde rør.

8.3.2.1 Sikringsarbeider tunnel
Dersom denne tabellen ikke er benyttet, vil sikringskostnadene beregnes ut
ifra forutsetninger gitt i kostnadsgrunnlaget.
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Dersom denne tabellen er benyttet, vil den være grunnlag for beregning av
sikringskostnader selv om kostnadene ville blitt høyere med de
forutsetninger som er gitt i kostnadsgrunnlaget.
Utstøping:
Sprøytebetong:
Bolting:
Injisering:
L.
Masse:
L.
Boret:

L.
L.
L.
L.

Fig. B.4.1 (19/95) (Grunnpris) x 2,3
Fig. B.4.1 (19/95) (Grunnpris) x 0,7
300 kr/stk

5 kr/kg
80 krIm

I

Inkludert i påslagslaktor 11
f1 = 1,0

8.3.3.

8.3.4
L.

Bekkeinntak - Inntaksanordning

Se kap. B.5.3.5 (19/95)
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 1,1

=

Rister mv.

8.3.4.1 Sjakter og tunneler (bekkeinntak)
L.

Se post 3.2

8.3.5

Luker/tverrslagsporter

L.

Segmentluker [kap. M.3 (19/95)]
Leverandørkostnader segmentluker

Fig. M.3.A (19/95)

Klappeluker [kap. M.3 (19/95)]
L.
Leverandørkostnader klappeluker

Fig. M.3.B (19/95)

Rulleluker [kap. M.3 (19/95)]
Leverandørkostnader rulleluker:
Fig. M.3.C (19/95)
- Dersom luken har en revisjonsluke, multipliseres kostnaden med
faktor 1,4.

L.
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Glideluker [kap. M.3 (19/95)]
Leverandørkostnader glideluker:
Fig. M.3.D (19/95)
- Dersom luken har en revisjonsluke, multipliseres kostnaden med
faktor 1,7.

L.

Tverrslagsporter [kap. M.3 (19/95)]
L.
Leverandørkostnader tverrslagsport:

Fig. M.3.E (19/95)

Gummiluker [kap. 3.3 (20/95)]
Leverandørkostnader gummiluker < 400 m2 :
L.
Leverandørkostnader gummiluker > 400 m2 :

Fig. 3.3.3 (20/95)
20.000 kr/m 2 luke

L.

Sektorluke
Kostnadsberegnes som klappeluke.

L.

Valseluke
L.
Kostnadsberegnes som segmentluke.
Bjelkestengsel
Kostnadsberegnes som glideluke.

L.

Ventiler
Ventiler er inkludert i tilhørende driftsmiddel ved fast påslagsfaktor.

L.

Leverandørkostnadene er inkludert montering.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 2,0

=

8.3.6

Byggearbeider, lukehus, lukekammer,
opptrekk m/støttelagre, mv.

Lukesjakter

ISe sjakter post 3.2
8.3.7
L.

Pumper [kap. M.2 (19/95)]

Leverandørkostnader pumper:
Leverandørkostnadene er inkludert montering.

Fig. M.2.A (19/95)

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,3

Diverse maskinteknisk
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8.3.7.a Elektroteknisk utstyr ved pumper
Leverandørkostnader elektroteknisk utrustning:

L..

Fig. 4.5.1 og
Fig. 4.5.2
Kurver for 500 o/min.

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1

f1 = 1,05

8.3.7.b Pumpehus
Anleggskostnader pumpeverk > 5 MW: Pumpestasjonen vil bli
kostnadsberegnet som som om det var et fjellanlegg. (Se post 5.1.a)

L..

L..

Anleggskostnader pumpeverk < 5 MW:

Fig. 2.4.1 (20/95)

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Bygnings- og anleggskostnader
Mur- og pussarbeider
Innredning, WS etc.

Inkludert i påslagsfaktor f1

Andel rigg og drift

f1

=1,0

.22
8.4.0

INNTAKIDRIFTSVANNVEI

8.4.1

Inntaksdammer

ISe post 8.3.1
8.4.2

Vannveier

ISe post 8.3.2
8.4.3

Hjelpetunneler

I Se post 8.5.2
8.4.4

Bekkeinntak

ISe post 8.3.4
8.4.5
Lo
Lo

Svingesjakter/trykkluftbasseng

Anleggskostnader sjakter:
Anleggskostnader basseng i fjell:
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

8.4.6

Luker/tverrslagsporter

I Se post 8.3.5
8.4.7

Lukesjakter

ISe post 8.3.6

Se sjakter post 3.2
320 kr/m 3
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8.5.0

KRAFTSTASJONSOMRAoET

8.5.1

Kraftstasjonshall/bygning

Kraftstasjon i fjell
Kraftstasjon i fjell er beskrevet i kap. B.10 (19/95) og kap. 2.4 (20/95).
Der volum kraftstasjonshall ikke er oppgitt av eier, vil NVE beregne volum
etter følgende formel :
V

= 78

X

HO,5 x

QO,7 X

nO,1

(for alle typer turbiner)

v = utsprengt volum,

m3
H = netto fallhøyde, m
Q = total maks vannføring, m3
n = antall aggregater

Lo

Anleggskostnader kraftstasjon = volum kraftstasjon + evt. volum
transformatorhall og andre berg rom (m 3 ) multiplisert med 1.400 kr/m 3 .
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Sprenging og sikring av stasjonshall,
trafokammer etc.
Mur- og pussarbeider
Innredning, WS etc.

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

Kraftstasjon i dagen
Lo

Lo

Anleggskostnader kraftverk> 5 MW: Kraftstasjonen vil bli
kostnadsberegnet som som om det var et fjellanlegg.
Anleggskostnader kraftverk < 5 MW:

Fig. 2.4.1 (20/95)

Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Bygnings- og anleggskostnader
Mur- og pussarbeider
Innredning, WS etc.

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 1,25

andel rigg og drift

=

.24
8.5.2

Adkomst- og hjelpetunneler

Adkomsttunneler
L..

Fig. 8.10.4 gir entreprenørkostnader pr. 1m.

Påslag for event. kabelgrøft:
2.000 krllm
Påslag for event. gangbar kabel- og ventilasjonskulvert: 8.500 krllm
Hjel petunneler/-sjakter
L..

Se post 3.2 (Vannveier)
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Adkomsttunneler: portal, veibane ml
dekke, drenasjegrøfter, lys, ventilasjon
etc.
Andre hjelpetunneler: se 8.3.2

Inkludert i påslagsfaktor f1

f1 = 1,1

8.5.3

Aggregat; turbin/pumpeturbin/generator

8.5.3.a Turbin

[kap. M.1 (19/95)]

Ved 2 eller flere like turbiner montert samtidig i samme stasjon koster turbin
nr. 2, nr. 3 osv. 90% av turbin nr. 1.
Kostnadene beregnes ut fra maksimal vannføring (m 3 /s) og midlere effektiv
fallhøyde (m). Det ses bort ifra turtallskurvene i figurene.

ISe også post 8.5.3.b
Peltonturbin
Leverandørkostnader Peltonturbin:

L..

L..

Fig. M.1.A (19/95) og
Fig. M.1.E (19/95)
Turbin som faller utenfor dekningsområde i figur beregnes særskilt.
L..
Der dette området dekkes av Francisturbin, benyttes disse
kostnadene.

Francisturbin
L..
Leverandørkostnader Francisturbin:
L..

Fig. M.1.8 (19/95) og
Fig. M.1.F (19/95)
Turbin som faller utenfor dekningsområde i figur beregnes særskilt.
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Kaplanturbin
Leverandørkostnader Kaplanturbin:

Lo.

Lo.

Fig. M.1.C (19/95),
Fig. M.1.D (19/95) og
Fig. M.1.G (19/95)
Turbin som faller utenfor dekningsområde i figur beregnes særskilt.

Rørturbin
Lo.
Leverandørkostnader rørturbin:

Som Kaplanturbin.

Dobbel Francisturbin
Leverandørkostnader Francisturbin:

Som Kaplanturbin.

Lo.

Pumpeturbin
Lo.
Leverandørkostnader pumpeturbin kostnadsberegnes som Francisturbin
med et påslag på 25%.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Styre- og bærelagre *)
Ventiler, frekvensregulator,

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 1,1
*) Enkelte lagre er inkludert i generator

=

8.5.3.b Div. maskinteknisk utstyr
Lo.

[kap. M.4 (19/95)]

Leverandørkostnader div. maskin:
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Fig. MA.A (19/95),

Varegrind, sugerørsluker, maskinsalkran,
kjølevanns- og lenseanlegg

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

8.5.3.c Generator
[kap. E.1 (19/95) og kap. 4.2 (20/95)]
For omregning fra MVA til MW brukes effektfaktor cos et>
Lo.

=0,85.

Leverandørkostnad generator z 6 MVA:
Fig. E.1.1 (19/95)
Det antas vertikal oppstilling og det regnes ikke fradrag for horisontal
oppstilling.

Lo.
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Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 1,1

=

'- Leverandørkostnad generator < 6 MVA:
Fig. 4.2.1 (20/95)
'- Det regnes horisontal oppstilling og det regnes ikke tillegg for vertikal
oppstilling eller frekvensregulering.
'- Det regnes ikke fradrag for asynkrongenerator eller bruk av gear.
For andre omdreiningstall enn gitt i figurene, interpoleres mellom kurvene.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

8.5.4

Transformatorer [kap. E.2 (19/95) og kap. 4.3 (20/95)]

For omregning fra kVA til MW brukes effektfaktor cos cp = 0,85.
'- Leverandørkost. transformator < 6 MVA, > 120 kVA:
- Benytt konsekvent heltrukken kurve.
'- Leverandørkostnader transformator < 120 kVA:
'- Leverandørkost. transformator ~ 6 MVA, < 500 MVA:
'- Leverandørkostnader transformator> 500 MVA:

Fig. 4.3.1 (20/95)
24.000 kr
Fig. E.2.1 (19/95)
Beregnes
særskilt.

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1

kontrollanlegg, uforutsett.

f1 = 1,3
8.5.5

Høyspente koplingsanlegg
[kap. E.2 (19/95) og kap. 4.3 (20/95)]

For omregning fra kVA til MW brukes effektfaktor cos cp

=0,85.

'- Leverandørkostnader koplingsanlegg:
Fig. E.3.3 (19/95)
- Konv. anlegg innendørs med spenning over 66 kV regnes som
utendørs anlegg.
- Konv. anlegg utendørs med spenning 22 kV regnes som innendørs
anlegg.
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- SF6 anlegg med spenning under 132 kV regnes som konvensjonelt
anlegg.
Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

8.5.6

Kontrollanlegg

Se kap. E.4.0 Kontrollanlegg (19/95)
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Lokal kontroll for aggregat,
koplingsanlegg og hjelpeanlegg

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 1,1

=

8.5.7

Hjelpeanlegg

Se kap. E.5.0 Hjelpeanlegg (19/95)
Inkludert i kostnadsgrunnlaget

Høyspent og lavspent strømforsyning i
kraftstasjon, lys, varme, tele., jording,
brannvarsling/-slokking, etc.

Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

9.5.8
L-

Kabler

Leverandørkostnader kabelanlegg ferdig montert: Fig. E.6.1 (19/95)
For andre spenninger interpoleres mellom kurvene.
LFor andre traselengder forlenges kurvene.
L-

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,1

.28

8.5.9
L.

Kraftlinjer som ikke regnes til overføringsanlegg (matelinjer)

Leverandørkostnader:

Fig. E.?1 - Fig. E.?5 (19/95)

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1

koplingsanlegg

f1 = 1,2

8.6.0

Adkomstanlegg

Inkludert i kostnadsgrunnlaget
Inkludert i påslagsfaktor f1
f1 = 1,0
8.6.1
L.
L.

Veier

Anleggskostnader veibredde < 6 m: 1.000 krIm
Anleggskostnader veibredde ~ 6 m: 2.500 krim

8.6.1.1 Veitunneler
L.

Fig. 8.10A gir entreprenørkostnader pr. 1m.

8.6.1.2 Bruer
L.

Anleggskostnader:

8.6.2
L.
L.

L.

Kaianlegg

Grunnkostnad:
Anleggskostnader:

8.6.3

10.000 kr/m 2

0,5 mi". kr.
10.000 kr/m 2 (påplusses grunnkostnaden).

Taubaner

Anleggskostnader:

3.000 krim

Bilag 1 ..
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DET OPPFORDRES TIL A BENYTTE PC-VERSJONEN AV SKJEMAET!
•

Dersom vann fra overførings-Ireguleringsanlegg benyttes i flere nedenforliggende kraftverk,
skal det utfylles eget skjema for slike anlegg.

•

For utfylling se vedlagte veiledning og typeliste.

•

Der hvor det ikke er tilstrekkelig plass på skjemaene, legges ved egne skjema.

•

Eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet kan rettes til
Norges vassdrags- og energiverk
Lo.
Marit Flood
(tlf. 22 95 90 90) (fax 22959071) (email: mhf@nve.no)
Lo.
Jan Slapgård (tlf. 22 95 92 63) (fax 22959071) (email: jsl@nve.no)

1.0

GENERELLE OPPLYSNINGER

1.1

Utfvlt av selskap/brukseierforenmg
Navn
Postadresse
Postnr./sted
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson

navn

fagområde

tlf.

fax

navn

fagområde

tlf.

fax

navn

fagområde

tlf

fax

kryss av

Tilsendt foreløpig oppgave?
Underskrift

Jeg forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendige som
det har vært mulig, og etter det jeg vet, ikke finnes noe uriktig i dem. Jeg er kjent med at jeg kan
komme i straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.
sted

1.2

I

Dato

I

Underskrift

Kraftverk (ved overførings-Ireguleringsanlegg angis første nedenforliggende)

I Kraftverk
I Vassdrag

I

Kommune

I
I
I

nr

I

navn

I
I
I

2.
1.3

1.4

Besvarelsen

~jelder

for (krvss av)

1

Ku n overfø rings-/reg uleringsa nlegg

2

Kun kraftverk/pumpekraftverk

3

Kraftverk/pumpekraftverk med overførings-/reguleringsanlegg

Eierforhold
Eier

1.5

(%)

(%)

Tilsendt
foreløpig oppgave
(kryss av)

I Kommunenavn

I

Id riftsettelsesår
Illdriftsettelsesår

1.7

Andel
produksjon

Kommunetilknytning
I Kommunenr.

1.6

Eierandel

II

Oversiktskart
Det skal vedlegges oversiktskart som viser kraftverkets hovedkomponenter med påsatt
identifikasjon (navn eller nr.).

3
1.8

Kommentarer

4
2.0

KRAFTVERKETS HOVEDDATA

Besvares kun dersom skjemaet gjelder "2" eller "3" (se pkt. 1.3)

2.1

Tekniske data

Maks ytelse (MW)
Slukeevne (m 3/s)
Brutto fallhøyde (m)
Antall aggregater

2.2

I:

TYl!e kraftverk (kryss av)

Kraftverk
Pumpekraftverk

5
3.0

OVERFØRINGS- OG REGULERINGSANLEGG
Besvares kun dersom skjemaet gjelder "1" eller "3" (se pkt. 1.3)

3.1

Dammer (overførings-/reguleringsanlegg)
Lengdeprofil av dammer skal vedlegges, med målestokk og påskrevet kotehøyder for HRV og
damkrone. For påbygde dammer legges også ved tverrprofil av dammen.
Type
(nr.)

Ident
(jfr. kart)

3.1.1

Ferdigstilt
_(år)

Damvolum
(m 3)

Damareal
(m~

Maks høyde

(ml

Fun damentermg
·
Ident

Avdekking
løsmasse

Spunting

Drensgrøft

(som 3.1)

(m

(m~

(m

3)

3)

Injisering
I løsmasse
Injeksjonsskjerm
(m~

3.1.2

Kronelengde
(m)

Helrk opler
t b ru k
Ident
(som 3.1)

Avstand H-plass
(km)

Damvolum
(m 3)

I fjell
Masse
(kg)

Boret
(m)

6

3.2

3.2.1

Vannveier (overførings-lre ;luleringsanlegg)
Ident

Type

Tatt i bruk

(jfr. kart)

(nr.)

(år)

Total
lengde
(m)

Midl.
tverrsnitt
(se veileder)

Rørtrykk
(mVs)

Antall
tverrslag
(stk)

S'k
I nnasarb elod er I°t unne
°

Ident

Utstøping

Sprøytebetong

Bolting

Injisering

(som 3.2)

(m)

(m)

(stk)

Masse
(kg)

Boret
(m)

7
3.3

Hjelpetunneler (overførinas-/reaulerinasanleaa)
Ident
Ufr. kart)

3.3.1

Type
(nr.)

Funksjon
(se veileder)

Tatt i bruk
(år)

Tat. lengde
(m)

Midl. tverrsnitt
(se veileder)

b elod er I hOIJelpetunne
I
SOk
°
I rmgsar
er
°

Ident

Utstøping

Sprøyte betong

Bolting

Injisering

(som 3.3)

(m)

(m)

(stk)

Masse
(kg)

Boret
(m)

8
3.4

3.4.1

Bekkeinntak
Inntaksanordning

overførings-/regulerin~

Ident

Tatt i bruk

Midlere vannføring

Dersom veiløst anlegg

(jfr. kart)

(år)

(m 3/s)

Avstand H-plass
(km)

Tot.lengde
(m)

Midl. tverrsnitt
(se veileder)

Siakter 0(1 tunneler (bekkeinntak)
Ident
(Som 3.4)

3.5

sanlegg)

Type
(nr.)

Luker/tverrslagsporter (overførings-/reguleringsanlegg)
Ident

Type

Tatt i bruk

(jfr. kart)

(nr.)

(år)

Lukeareal
(m3

Konstruksjonstrykk
(mVs)

9
3.6

3.7

Lukesjakter overførinQs-/reQulerinQsanlegQ)

Ident

Type

Tatt i bruk

Ufr. kart)

(nr.)

(år)

Tot.
sjaktlengde
(m)

Midl.
sjakttverrsnitt
(se veileder)

Pumper (overførings-/regulerin~ sanlegg)

Ident
Ufr. kart)

Tatt i bruk
(år)

Stemplet motorstørrelse
(kW)

Vannføring
(m 3/s)

Løftehøyde
(m)

la
4.0

INNTAKIDRIFTSVANNVEI
Besvares kun dersom skjemaet gjelder "2" eller "3" (se pkt. 1.3)

4.1

Dammer (inntak)
Lengdeprofil av dammer skal vedlegges, med målestokk og påskrevet kotehøyder for HRV og
damkrone. For påbygde dammer legges også ved tverrprofil av dammen.

Ident
Ufr. kart)

4.1.1

Type
(nr.)

Ferdigstilt
(år)

Damvolum
(m 3)

Damareal
(m~

Kronelengde
(m)

Fundamentering
Ident

Avdekking
løsmasse

Spunting

Drensgrøft

(som 4.1)

(m 3)

(m~

(m 3)

Injisering
I løsmasse
Injeksjonsskjerm
(m~

4.1.2

Maks høyde
(m)

Helrk opterb ru k
Ident
(som 4.1)

Avstand H-plass
(km)

Damvolum
(m 3)

I fjell
Masse
(kg)

Boret
(m)

11
4.2

4.2.1

Vannveier (driftsvannvei)
Ident

Type

Tatt i bruk

(jfr. kart)

(nr.)

(år)

Total
lengde
(m)

Midl.
tverrsnitt
(se veileder)

Rørtrykk
(mVs)

Antall
tverrslag
(stk)

S"k"
I rmgsar b"d
el er I"t unne er
Ident

Utstøping

Sprøyte betong

Bolting

Injisering

(som 4.2)

(m)

(m)

(stk)

Masse
(kg)

Boret
(m)

1~

4.3

Hjelpetunneler (driftsvannvei)
Ident
(jfr. kart)

4.3.1

Type
(nr.)

Funksjon
(se veileder)

Tatt i bruk
(år)

Tot. lengde
(m)

Midl. tverrsnitt
(se veileder)

° hO I
t unne er
SOk
I rmgsar belOd er Iljeipe
o

Ident

Utstøping

Sprøytebetong

Bolting

Injisering

(som 403)

(m)

(m)

(stk)

Masse
(kg)

Boret
(m)

13
4.4

4.4.1

Bekkeinntak
Inntaksanordning driftsvannvei)
Ident

Tatt i bruk

Midlere vannføring

Dersom veiløst anlegg

Ufr. kart)

(år)

(m 3/s)

Avstand H-plass
(km)

Sjakter og tunneler (bekkeinntak)
Type
(nr.)

Ident
(Som 4.4)

4.5

Svingesjakter/trykkluftbassen~

Tot.lengde
(m)

Midl. tverrsnitt
(se veileder)

(driftsvannvei)

Ident

Type

Tatt i bruk

Ufr. kart)

(nr.)

(år)

Volum
basseng
(m 3)

Tot.lengde
sjakt
(m)

Midl. tverrsnitt
sjakt
(se veileder)

14
4.6

4.7

Luker I tverrslagsporter (driftsvannvei)
Ident

Type

(jfr. kart)

(nr.)

Tatt i
bruk
(år)

Lukeareal
Lmj

Konstru ksjonstrykk
(mVs)

Lukesjakter driftsvannvei)
Ident

Type

Tatt i bruk

(jfr. kart)

(nr.)

(år)

Tat.
sjaktlengde
(m)

Midl.
sjakttverrsnitt
(se veileder)

15
5.0

KRAFTSTASJONSOMRAoET
Besvares kun dersom skjemaet gjelder "2" eller "3" (se pkt. 1.3)

Dersom fjel/anlegg skal oversiktskart kraftstasjons området vedlegges.
5.1

~K~~~~~~~==========;:=============;)
Volum krattstasjonshall
(m 3)

5.2

Volum transformatorhall o.a. bergrom
(m 3)

I
er
Ad komst- og h"IJelpetunne
Ident
Ufr. kart)

Type
(nr.)

Funksjon
(se veileder)

Tatt i bruk
(år)

Tat. lengde
(m)

Midl. tverrsnitt
(se veileder)

5.3

Maks turhirnlt".Ic::ø
Slukeevne
Midl. eft. fal

6

5.4

Transformatorer
Tatt i bruk
.(år)

Ytelse
(MVA)

Omsetning
(kV/kV)

17
5.5

Høyspen t k o bl"mgsan egg

I. {nr.}

5.6

I

I Ta'
i bruk
{år}

Type

Felt
. {stk}

I

K ontro Ilan Iegg
Signalkabeltrase
(m)

Tatt i bruk
(år)

I

I

Vannstandsmålinger
(stk)

Lukestyringer
(stk)

I

I

I

5.7
Tatt
i
bruk
(år)

5.8

Felt
Type

Radiolinjesamband

(stk)

(stk)

Fiberoptisk
samband
(km)

Kraftlinje

Kabel

Kabeltunnel

Ad.tunnel

(km)

(km)

(m)

(m)

Kabler
Ident
(jfr. kart)

5.9

Antall
(stk)

BFHsamband

Type

(nr.)

Tatt i bruk
(år)

Lengde
(m)

Kraftlinjer som ikke regnes til monopoldel (matelinjer
Ident
(jfr. kart)

Type
(nr.)

Tatt i bruk
(år)

Lengde
(m)

FeAI
(nr.)

18
6.0

Adkomstanlegg

6.1

Veier
Ident
(jfr. kart)

6.1.1

(som 6.1)

I
(som 6.1)

I

Ny eier

Lengde (m)

(navn)

Bredde
<6m

Bredde
~ 6m

Tatt i
bruk
(år)

Eventuelt
nedlagt
(år)

Eventuelt
ny eier
(år)

Ny eier

Lengde

(navn)

(m)

Midl.
tverrsnitt
(se veileder)

I

I

I

I

I

I

I

Tatt i
bruk
(år)

I

Eventuelt
ny eier
(år)

Eventuelt
nedlagt
(år)

I

Ny eier

Lengde

Bredde

(navn)

(m)

(m)

I

I

I

I

I

K·
alan Iegg
Ident
(jfr. kart)

I
6.3

Eventuelt
ny eier
(år)

Bruer
Ident

6.2

Eventuelt
nedlagt
(år)

Veitunneler
Ident

6.1.2

Tatt i
bruk
(år)

Tatt i
bruk
(år)

I

Eventuelt
nedlagt
(år)

I

Eventuelt
ny eier
(år)

I

Ny eier

Lengde

Bredde

(navn)

(m)

(m)

I

I

I

I

Taubaner
Ident
(jfr. kart)

Tatt i
bruk
(år)

Eventuelt
nedlagt
(år)

Eventuelt
ny eier
(år)

Ny eier

Lengde

(navn)

(m)

Bilag 2 ..
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INNLEDNING

•

Denne veilederen gir en kortfattet forklaring til utfylling av skjema for
tekniske data for særskilte driftsmidler i kraftanlegg.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med ord og uttrykk eller andre
uklarheter, ta kontakt med NVEs ressursseksjon (ER);

L..

Seksjonssjef Marit Flood

tlf: 22 95 90 90
fax: 22 95 90 71
email: mhf@nve.no

Overingeniør Jan Slapgård

tlf: 22 95 92 63
fax: 22 95 90 71
email: jsl@nve.no

•

Det skal fylles ut ett skjema for hvert kraftanlegg.

•

Der hvor vann fra overføringsanlegg og/eller reguleringsanlegg
benyttes i flere kraftstasjoner, skal det besvares et eget skjema for
dette overførings-/reguleringsanlegget.
Det kan ved enkelte tilfeller være tvil om det er et reguleringsmagasin
eller et inntaksmagasin.
Et inntaksmagasin med regulering er som hovedregel å
betrakte som et reguleringsmagasin. Der reguleringen er svært
liten kan det være tvil om magasinet likevel er et rent
inntaksmagasin.
Ved tvilstilfeller kontakt NVE for avklaring.
Tunneler som ikke overfører vann fra et vassdrag til et annet,
men er rene driftstunneler, tilskrives det kraftverket det er
driftstunnel for.
Overføringstunneler som flere kraftverk nyter godt av, går
under begrepet reguleringsanlegg.

2
Dersom driftstunnelen er den som gjør magasinet tilgjengelig
også for nedenforliggende verk (senkningstunnel), og
.
kostnadene er fordelt på flere kraftverk, slik at det åpenbart blir
urimelig å føre hele tunnelen som driftstunnel for kraftverket,
kan NVE kontaktes for å tilpasse en løsning.
Dersom det er usikkerhet om dette, kontakt NVE for en
avklaring.

GENERELT
De parametre vi spør etter i skjemaet er alle nødvendige for vår beregning av
gjenanskaffelsesverdi.
Følgende tegninger/kart skal legges ved besvarelsen;
oversiktskart
damprofiler
oversiktstegning kraftstasjonsområdet
enlinjeskjema
Nærmere forklaring vedrørende vedleggenes detaljer er beskrevet senere i
veiledningen.
Enkelte felUkolonner går igjen i nesten hvert skjema og er derfor forklart
nedenfor.
Ident:

Type:
Tatt i bruk:

Før inn en identifikasjon som også påføres
oversiktskartet.
Benytt gjerne det aktuelle tabell nr. som
utgangspunkt for identen med påfølgende løpenr.
Som eksempel vil dammer reguleringsanlegg (3.1
Dasmmer) få ident 311, 312, 313 osv.
Før inn typenummer. Se vedlagt liste over
typebetegnelser.
Arstall da driftsmiddelet ble tatt i bruk.

3
1.0

GENERELLE OPPLYSNINGER

1.1

Utfylt av selskap/brukseierforening
- Navn:
- Adresse:
- Kontaktpersoner:

- Tilsendt foreløpig
oppgave:

- Underskrift:

1.2

Før inn navn til den organisasjon som har
registrert dataene.
Før inn adresse til den organisasjon som har
registrert dataene.
Før inn navn/fagområde vedkommende er
kontaktperson for (bygg, maskin, elektro)/
tlfnr/faxnr. til person(er) som kan kontaktes ved
spørsmål/uklarheter ved dataene.
Kryss av dersom foreløpig beregningsoppgave fra
NVE ønskes tilsendt for gjennomsyn/uttalelse.

Forpliktende underskrift av daglig leder/administrerende direktør eller andre som har slik
legitimasjon. Det vises til § 2-1, 3. ledd i vedlagte
forskrift for eventuelle deltakere i felleseide
kraftverk som ikke ønsker å tiltre felles skjema.

Kraftverk
Dersom utfylling av beregningsobjektet kun gjelder overførings/reguleringsanlegg, føres navnet på første nedenforliggende kraftverk inn.
- Kraftverk:
- Vassdrag:
- Kommune:

1.3

Før inn navn på kraftverket som det svares for.
F ør inn navn på vassdraget der kraftverkets
hovedinntak ligger.
Før inn kommunenummer og navn til den
kommune hvor selve kraftstasjonen ligger.

Besvarelsen gjelder for:
Kryss av for hvilken besvarelsestype som gjelder for dette beregningsobjektet. (Et beregningsobjekt er å regne som et kraftverk, overføringsIreguleringsanlegg, eller begge deler).
- Kryss av for 1:
- Kryss av for 2:

dersom besvarelsen gjelder for kun overføringsIreguleringsanlegg.
dersom besvarelsen gjelder for et kraftverk!
pumpekraftverk uten overføringsIreguleringsanlegg.

4
- Kryss av for 3:

1.4

Eierforhold
- Eies av:
- Eierandel:
- Andel av prod.:

- Tilsendt foreløpig
oppgave:

1.5

Kryss av dersom foreløpig beregningsoppgave fra
NVE ønskes tilsendt for gjennomsyn/uttalelse.

Før inn nummer og navn på de kommuner som
innkrever skatt fra objektet.

Idriftsettelsesår
- Idriftsettelsesår:

1.7

Før inn navn på de selskap/deltakere som har
eierandel pr 01.01.97 i objektet det svares for.
Før inn eierandel som hver selskap/deltaker
innehar pr 01.01.97.
I de tilfeller hvor eierandel og disp. andel av
produksjonen avviker, må begge andeler
spesifiseres.

Kommunetilknytning
- Kommunenr.lnavn:

1.6

dersom besvarelsen gjelder for et kraftverk!
pumpekraftverk med overførings/reguleringsanlegg.

Før inn det år anlegget ble satt i drift.

Oversiktskart (vedlegg til innsendelse)
Det skal legges ved oversiktskart. De driftsmidler som det i spørreskjemaet
bes påføres en ident (navn eller nr.), skal tegnes inn på kartet og markeres
med tilsvarende ident (se side 2).
Kartet(ene) skal ha en detaljeringsgrad og målestokk slik at driftsmidlene kan
identifiseres.
Annet eksisterende materiale som f.eks. brosjyrer o.l. som selskapet mener
vil gi NVE en bedre oversikt over anlegget, bør også legges ved.

1.8

Kommentarer
Opplysninger om kraftverket som er viktige for beregningsresultatet og som
ikke synes dekket av spørreskjemaet, kan omtales her eller på eget ark. Det
må henvises til hvilket driftsmiddel kommentarene gjelder.

5
2.0

KRAFTVERKETS HOVEDDATA

Her registreres data for kraftverket totalt. Detaljerte opplysninger for hvert
aggregat registreres under pkt. 5.3.
Fylles bare ut hvis besvarelsen gjelder for:

- "2"

Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
uten overførings-/reguleringsanlegg.

_ "3"

Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
med overførings-/reguleringsanlegg.

(Se pkt. 1.3)

2.1

Tekniske data

- Maks. ytelse (MW):
- Slukeevne (m 3 /s):
- Brutto fallhøyde (m):

- Antall aggregater:

2.2

Før inn maks ytelse beregnet ved midlere netto
fallhøyde.
Før inn den til maks. ytelse svarende vassføring.
Før inn midlere brutto fallhøyde.
Ved tvil:Hbr =HRV - 1/3(HRV-LRV) -UV.
Dersom undervann (UV) er regulert, beregnes
denne 1/3(HRV-LRV)
Før inn antall aggregater i stasjonen.

Type kraftverk

Kryss av om besvarelsen gjelder for et kraftverk eller et pumpekraftverk.
- Kryss av 1 for kraftverk
- Kryss av 2 for pumpekraftverk
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3.0

OVERFØRINGS- OG REGULERINGSANLEGG

Her registreres data for anleggsdeler som gjelder overføringsIreguleringsanlegg. Anleggsdeler som gjelder inntak, driftsvannvei og
kraftstasjonsområdet registreres under pkt. 4 og 5.
Fylles bare ut hvis besvarelsen gjelder for:
- "1"
Besvarelsen gjelder kun overførings-/reguleringsanlegg.
Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk med
- "3"
overførings-/reguleringsanlegg.
(Se pkt. 1.3)

3.1

Dammer

Det skal legges ved lengdeprofil av dammen med påførte mål eller oppgitt
målestokk. Kotehøyde for HRV og damkrone skal være påført.
For små dammer (området Hmaks < 2m) kan lengdeprofil utelates dersom
dette ikke er lett tilgjengelig. NVE vil da benytte en standardisert damprofil.
For påbygde dammer legges også ved tverrprofil av dammen.
- Ferdigstilt:
- Damvolum:

- Damareal:
- Kronelengde:
- Maks. høyde:

Før inn årstall da dammen ble ferdigstilt.
Angi damvolum. Dersom fyllingsdam, skal dammens
totale volum oppgis. Det er ønskelig at det også oppgis
volum for hver hovedsone (tetningssone, filtersone,
overgangssone, støttefylling, skrånings-/kronebeskyttelse).
Dersom betongdam, er det ønskelig at volum oppgis.
Denne kan bli brukt som en kontrollfaktor i NVEs
beregningsmetode.
Angi damareal for buedam (enkelt- og dobbeltkrum) og
flerbuedam.
Angi lengde på dammens krone for alle damtyper.
Angi største damhøyde (fra damfot til damkrone) for alle
damtyper.

En dam kan bestå av flere typer, f.eks. en fyllingsdam og en betong
gravitasjonsdam. Et slikt damanlegg kalles en kombinasjonsdam.
En dam kan også være påbygd. Dersom en påbygging er utført for å øke
magasininnholdet, så skal påbyggingen avskrives fra påbyggingsåret.
Påbygging for å forsterke en dam betraktes som vedlikehold og skal ikke
avskrives.
Nedenfor er gitt et eksempel på utfylling aven kombinasjonsdam som i
tillegg er påbygget.
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Eksempel på manuell utfylling aven påbygd dam bestående av flere typer:

Ident
Ufr. kart)

Type
(nr.)

Tatt i bruk
(år)

Dam
volum
(m 3)

Dam
areal
(m~

Kronelengde
(m)

Maks høyde
(m)

100

60

110

70

3101

190

3101

191

3101

100

3101

150

100000

3101

151

50000

3101

152

45000

3101

153

500000

3101

154

30000

3101

100

3101

150

150000

3101

151

60000

3101

152

55000

3101

153

770000

3101

154

40000

3101

191

3101

106

1936

50

50

3101

106

1990

60

60

1936

1990

725000

1075000

Eksemplet ovenfor er et damanlegg (kombinasjonsdam) bestående aven
fyllingsdam med sentral morenetetning (type 100) og en gravitasjonsbetongdam (type 106). Damanlegget ble opprinnelig tatt i bruk i 1936 og
senere påbygget i 1990. Det er derfor oppgitt volum for både opprinnelig
dam slik den stod ferdig i 1936 og volum for dam slik den står etter
påbyggingen i 1990.
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3.1.1 Fundamentering
Fundamentering skal kun registreres dersom man mener å ha hatt større
fundamenteringskostnader enn det som er inkludert i NVEs
kostnadsgrunnlag.
De fundamenteringskostnader som er inkludert i grunnlaget dekker
normale fundamenteringsarbeider.
Det som registreres, vil være grunnlag for beregning av fundamenteringskostnader selv om kostnadene ville blitt høyere med de forutsetninger som
er gitt i kostnadsgrunnlaget.
NVE skal kunne forlange dokumentasjon av de mengder som her oppgis.
- Ident:
-

Avdekking:
Spunting:
Drensgrøft:
Injisering i løsmasse:

- Injisering i fjell:

Før inn samme ident som brukt i 3.1 for
tilsvarende dam.
Før inn totalt volum fjernet løsmasse.
Før inn spuntareal.
Før inn totalt utgravd volum dreneringsgrøft(er).
Før inn areal injeksjonsskjerm.
Før inn antall kg masse injisert.

Før inn totalt antall barmeter for injisering

3.1.2

Helikopterbruk

Helikopterbruk skal kun registreres dersom det i steden for veitilknytning
ble brukt helikopter i anleggsfasen.
NVE vil under beregningsarbeidet ta kontakt med eier for eventuelle
tilleggsopplysninger.
- Ident:
- Avstand H-plass:
- Damvolum:

Før inn samme ident som brukt i post 3.1 for
tilsvarende dam.
Oppgi avstand i luftlinje (en vei) til nærmeste
aktuelle landingssted for helikopter ved vei.
Angi damvolum (Skal være det samme som
oppgitt under post 3.1.
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3.2

Vannveier
- Totallengde:
- Midl. tverrsnitt:

- Rørtrykk:
- Antall tverrslag:

Angi total lengde for hver type.
For kanal, tunnel sprengt og sjakt sprengt oppgis
areal i m2 .
For rør, tunnel boret og sjakt boret oppgis
diameter i meter.
For rør skal dim. vanntrykk for hver rørtype angis.
For tunnel, skal antall tverrslag oppgis.

En vannvei kan bestå av flere "typer". Nedenfor er gitt et eksempel på
utfylling aven vannvei bestående aven kombinasjon av typer.
Dette eksemplet illustrerer en vannvei bestående av et rør som delvis er
nedgravd og delvis er montert på fundamenter i dagen. Samme ident
forteller at det kun er en vannstreng som her registreres. Røret er
sammensatt av GUP-rør og stålrør med ulik dim. styrke (rørtrykk).
I en vannstreng med parallelle rør skal hvert grenrør oppgis med dataene;
type, tatt i bruk, lengde, tverrsnitt og dim. rørtrykk.

Eksempel på manuell utfylling av vannvei (rør) bestående av flere typer:
Ident
(jfr. kart)

Type
(nr.)

Rørtrykk

(m)

Midl.
tverrsnitt
(se veiL)

Tatt i
bruk
(år)

Totallengde

(mVs)

3201

290

3201

213

1988

45

1,4

100

3201

220

1988

145

1,4

160

3201

222

1988

200

1,4

400

3201

222

1988

100

0,8

600

3201

222

1988

100

0,8

600

3201

222

1988

100

0,8

600

Antall
tverrslag
(stk)
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3.2.1 Sikringsarbeider i tunneler
Sikringsarbeider skal kun registreres dersom man mener å ha hatt større
sikringsarbeider enn det som er inkludert i i NVEs kostnadsgrunnlag.
De sikringskostnader som er inkludert i grunnlaget dekker normale
sikringsarbeider.
Dersom sikringsarbeider i tunneler blir registrert, vil de være grunnlag for
beregning av sikringskostnader selv om kostnadene ville blitt høyere med
de forutsetninger som er gitt i kostnadsgrunnlaget.
NVE skal kunne forlange dokumuntasjon av de mengder som her oppgis.
- Ident:
-

3.3

Utstøping:
Sprøytebetong:
Bolting:
Injisering:

Før inn samme ident som brukt i 3.2 for
tilsvarende tunnel.
Før inn lengdemeter tunnel fullt utstøpt.
Før inn lengdemeter tunnel med sprøytebetong.
Før inn totalt antall bolter i tunnelen.
Før inn antall kg masse injisert.
Før inn totalt antall bormeter for injisering

Hjelpetunneler
Hjelpetunneler skal føres inn i tabell 3.3, 4.3 eller 5.2 avhengig av om de
tilhører et overførings- reguleringsanlegg, inntakldriftsvannvei eller
kraftstasjonsområdet.
- Funksjon:

- Tot. lengde:
- Midl. tverrsnitt:

Før inn hjelpetunnelens funksjon.
Eksempelvis:
adkomsttunnel til kraftstasjon/pumpestasjon
kabeltunnell-sjakt
tverrslag
omløpstunnel
tappetunnel
flomløp
spyletunnel
Før inn tunnelens totale lengde.
For tunnel sprengt og sjakt sprengt oppgis
areal i m2 .
For tunnel boret og sjakt boret oppgis diameter i meter.

3.3.1 Sikringsarbeider i hjelpetunneler

I

Se post 3.2.1
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3.4

Bekkeinntak
Inntaksanordning
- Midl. vannføring: Før inn bekkeinntakets midlere vannføring.
- Veiløst anlegg: Dersom det som alternativ til veitilknytning ble benyttet
helikopter i anleggsperioden, skal det oppgis avstand
(en vei) i luftlinje til nærmeste aktulle landingssted for
helikopter ved eksisterende vei.

3.4.1 Sjakter og tunneler
- Ident:
- Tot. lengde:
- Midl. tverrsnitt:

3.5

Før inn samme ident som brukt i 3.4 for tilsvarende
bekkeinntak.
Før inn driftsmiddelets totale lengde.
For tunnel sprengt og sjakt sprengt oppgis
areal i m2 .
For tunnel boret og sjakt boret oppgis diameter i meter.

Luker/tverrslagsporter
- Kostnader for ventiler og sugerørsluker er inkludert i andre driftsmidler,
og skal ikke oppgis.
- Lukeareal:
- Konstruksjonstrykk:

3.6

Lukesjakter
- Tot. sjaktlengde:
- Midl. sjakttverrsnitt:

3.7

Før inn utregnet areal (m 2 ) for den enkelte
luke.
Før inn lukas konstruksjonstrykk.

Før inn total lengde på lukesjakta.
For sjakt sprengt oppgis areal i m2 .
For sjakt boret oppgis diameter i meter.

Pumper
- Stemplet motorstørrelse:
- Vannføring:
- Løftehøyde:

Før inn pumpas påstemplede
motorstørrelse.
Før inn pumpas maksimale vannføring.
Før inn pumpas løftehøyde (He)'
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4.0

INNTAKIDRIFTSVANNVEI
Her registreres data for anleggsdeler som gjelder kraftstasjons inntak og
driftsvannvei. Anleggsdeler som gjelder overførings-/reguleringsanlegg og
kraftstasjonsområdet registreres under pkt. 3 og 5.
Fylles bare ut hvis besvarelsen gjelder for:
- "2"
- "3"

4.1

Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
uten overførings-/reguleringsanlegg.
Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
med overfø ri ngs-/regu leri ngsan legg.

Inntaksdammer

ISe post 3.1
4.2

Vannveier

ISe post 3.2
4.3

Hjelpetunneler

I Se post 3.3
4.4

Bekkeinntak

I Se post 3.4
4.5

Svingesjakter/trykkl uftbasseng
- Volum basseng:
- Tot. lengde sjakt:
- Midl. tverrsnitt sjakt:

4.6

Luker/tverrslagsporter/ventiler

I Se post 3.5
4.7

Før inn totalt utsprengt volum i basseng.
Før inn total lengde svingesjakt.
For sjakt sprengt oppgis areal i m2 .
For sjakt boret oppgis diameter i meter.

Lukesjakter

I Se post 3.6

13
5.0

KRAFTSTASJONSOMRAoET
Her regist;-eres data for anleggsdeler som gjelder kraftstasjonsområdet.
Anleggsdeler som gjelder overførings-/reguleringsanlegg, inntak og
driftsvannvei fylles ut under pkt. 3 og 4.
Fylles bare ut hvis besvarelsen gjelder for:

5.1

- "2"

Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
uten overførings-/reguleringsanlegg.

_ "3"

Besvarelsen gjelder kraftverk/pumpekraftverk
med overførings-/reguleringsanlegg.

Kraftstasjonshall/bygning
Kryss av om stasjonen ligger i dagen eller i fjell.
Dersom kraftstasjonen ligger i fjell, skal det legges ved en oversiktstegning
som viser utsprengte haller og hjelpetunneler.
Ved fjellanlegg oppgis volum for kraftstasjonshall og volum for evt. egen
transformatorhall og andre aktuelle bergrom. Dersom volum ikke oppgis, vil
NVE beregne volum etter formel gitt i kostnadsgrunnlaget.

5.2

Adkomst- og hjelpetunneler

I Se post 3.3
5.3

Aggregater (turbiner/generatorer)
- Turbintype:
- Maks turbinytelse:
-

5.4

Slukeevne:
Midl. eff. fallhøyde:
Turtall:
Maks generatorytelse:

Se vedlagte typeliste.
Før inn turbinens maksimale ytelse ved midl.
fallhøyde.
Før inn den til maks. ytelse svarende vassføring.
Før inn turbinens midlere effektiv fallhøyde.
Før inn antall omdreininger pr minutt.
Før inn generatorens maksimale ytelse.

Transformatorer
- Ytelse:
- Omsetning:

Før inn transformatorens ytelse
Før inn transformatorens inngående og utgående
spenningsnivå.
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5.5

Høyspent koblingsanlegg
Legg ved enlinjeskjema med oppgitte felter avmerket
- Felt:

5.6

Før inn antall felt innenfor "kraftstasjons vegg".

Kontrollanlegg
Det skal registreres kun et kontrollanlegg pr. kraftstasjonsområde.
- Signalkabeltrase:
- Lukestyringer:
- Vannstandsmålinger:

5.7

Før inn antall meter signalkabeltrase mellom
aggregat og koblingsanlegg.
Før inn antalilukestyringer med fjernoverføring.
Før inn antall vannstandsmålinger med
fjernoverføring.

Hjelpeanlegg
- Felt:

- BFH-samband:
- Radiolinjesamband :
- Fiberoptisk samband:
- Kraftlinje:
- Kabel:
- Kabeltunnel :
- Adkomsttunnel :

Før inn antall 230/400 V felt og antall 12/24 kV
felt som inngår i stasjonens hjelpeanlegg. Dersom
12 kV og 24 kV felt inngår i stasjonens
primæranlegg, oppgis de under pkt. 5.5.
Før inn antall faser med BFH-samband .
Før inn antall radiolinjesamband .
Før inn antall km. fiberoptisk samband utenfor
stasjonen.
Før inn antall km 12/24 kV kraftlinjer i reguleringsområdet og tilknytning lokalt elverk osv.
Før inn antall km 12/24 kV kabel i reguleringsområdet og tilknytning lokalt el. verk osv.
Før inn lengde på evt. kabeltunnel/-sjakt fra
kraftstasjon.
Før inn lengde på evt. adkomsttunnel til
kraftstasjon .

Både kabel- og adkomsttunnel skal også være oppgitt under pkt. 5.2.

5.8

Kabler
- Lengde:

5.9

Før inn totallengde kabeltras9.

Kraftlinjer som ikke regnes til monopol del (matelinjer)
- Lengde:
- FeAI:

Før inn kraftlinjens totale lengde.
Før inn FeAI nr for angivelse av linjetverrsnitt.
(Som line anvendes i dag praktisk bare
stålaluminium (FeAI). Tverrsnittet angis med et
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tall, og tallet angir det kobbertverrsnittet i mm 2
som har samme motstand. Eksempel: FeAI hr. 95
har samme motstand pr. m som en eu-tråd med
tverrsnitt 95 mm 2 ).

6.0

Adkomstanlegg
Her registreres adkomstanlegg for overførings- og reguleringsanlegg,
inntakldriftsvannvei og kraftstasjonsområde.
Enkelte felt/kolonner går igjen i nesten hvert skjema og er derfor forklart
nedenfor.
- Eventuelt nedlagt:
- Eventuelt ny eier:
- Ny eier:

6.1

Veier
- Lengde:

Dersom driftsmiddelet er nedlagt etter anleggsperioden, føres dette året inn her.
Dersom driftsmiddelet er overdratt til annen eier
enn eier av kraftverket, føres dette året inn her.
F ør inn navn på eventuelt ny eier.

Før inn veiens totale lengde. Den oppgitte
veilengden skal være fratrukket lengder på evnt.
tunneler og bruer oppgitt i 6.1.1 eller 6.1.2 som
tilhører den aktuelle veistrekningen.
Det skilles på om kjørebanens gjennomsnittsbredde er < eller ~ 6 m.

6.1.1 Veitunneler
- Ident
- Lengde:
- Midl. tverrsnitt:

6.1.2 Bruer
- Ident
- Lengde:
- Bredde:
6.2

6.3

Benytt samme ident som for tilsvarende vei i 6.1.
Før inn tunnelens totale lengde.
For tunnel sprengt oppgis areal i m2 .
For tunnel boret oppgis diameter i meter.

Benytt samme ident som for tilsvarende vei i 6.1.
Før inn bruas totale lengde.
Før inn bruas totale bredde.

Kaianlegg
- Lengde:
- Bredde:

Før inn kaias totale lengde.
Før inn kaias totale bredde.

Taubaner
- Lengde:

Før inn taubanens totale lengde.
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