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INNLEDNING 

Det redegj¢res for planene om bygging av et gassfyrt varmekraftverk i 

Ytraland i Karm¢y kommune. Verkets kapasitet er forutsatt å bli ca. 

700 MWe. Som brennstoff forutsettes anvendt naturgass fra Nordsj¢en, 

med olje som reservebrennstoff. 

Redegj¢relsen omfatter tre hoveddeler, benevnt Del A, Del B o g  Del C. 

Del A er en generell beskrivelse av verket og dets omgivelser. 

Del B gir en nærmere redegj¢relse for utslippsforhold, såvel til luft 

som til sj¢en. Denne del er spesielt beregnet på behandlingen i Statens 

forurensingstilsyn og R¢ykskaderådet. 

Del C redegj¢r for det planlagte arrangement for tilf¢rsel av brennstoff 

og er spesielt beregnet på behandlingen i Statens sprengstoffinspeksjon. 

Under planleggingen av verket er tatt i betraktning to kraftverkstyper 

nemlig: 

1. Konvensjonelt dampkraftverk med dampkjeler og dampturbiner. 

2. Et kombinert verk.med gassturbiner hvor avgassens varmeinnold 

utnyttes i avgasskjeler til produksjon av damp og drift av d&p- 

turbiner. 

Ved valg av type ::iå en rekke faktorer tas i betraktning - investering, 

brennstofforbruk, drifts- og vedlikeholdskostnader, driftstilgjer.gelighet, 

driftssikkerhet etc. Et moment som også må tas i betraktning er hvor 

lenge gassti:fprselen vil vare, og om det blir aktuelt å drive kraftverket 

i en årrekke med olje. 

Unders¢kelser for innhenting av de n¢dvendige opplysninger angåer.de de 

to kraftverkstyper pågår, og det vil enda ta noen tid f¢r valget kan 

treffes. Nåværende redegj¢relse omfatter derfor begge kraftverkstyper. 
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1. 

I. DISPOSISJONSPLAN 

1. INNLEDNING 

Som en informasjon presenteres denne disposisjonsplan med den hensikt 

å grovt belyse det totale prosjekts omfang, indikasjon på omfanget av 

de arealer som vil kreves og vise en planl¢sning som ut fra dagens 

forutsetninger kan være hensiktsmessig. Det påpekes at de tall, data 

og 1¢sninger som her er vist, vil bli justert og tilpasset det videre 

detaljarbeid og den endelige stasjonsutforming. 

2. KORT ORIENTERING OM KARMØY KOMMUNE 

Kommunen ble til i 1965 ved en sammenslutning av de tidligere syv 

kommunene Torvastad, Avaldsnes, Stangaland, Kopervik, Åkra, Skudenes 

og Skudeneshavn. 

Hovednæringen kan en si ligger i industriell virksomhet. Det er 

Norsk Hydro A/S, Karm¢y Fabrik}:er som er dors i ner-ende med omkring 

1200 arbeidsplasser. Forøvrig preges industrinæringen av skips- 

industri, sildoljefabrikker, fiskeforedlir.gsanlegg og kj¢ttforedlings- 

bedrifter. Ved siden av indus1;:cien er fiske og jo:cdbruk en viktig 

faktor og servicevirksomheten er b a  utbyget. 

Areal: Kommunen er på totalt 225 kr:12 hvorav 50 1un2 

er på fastlandet. 

Befolkning: 

Budsjett: 

I 1974 var folketallet ca. 29 000 mennesker og 

den årlige veks't (perioden 1970-75) har vært 

ca. 1,5 %. 

Kommunebudsjettet er for 1975 brutto ca. 

130 mill.kr. og netto ca. 80 mill. 

I bilag 1 er det vist et forslag til generalplan som er ut.arbe i de t 

av Karm.Øy kommune. 
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3. KRAFTVERKS OMRÅDET 

3.1 Landskapsmessiee forhold 

Anlegget _er forutsatt plassert i den s¢ndre del av det påtenkte 

industriområde nord for Veavågen med kraftstasjonsområdet beliggende 

rett syd for Gåsavatnet og provisoriske forlegninger for st¢rste- 

parten av mannskapsstyrkene plassert ¢st for dette, som vist i 

bilag 7. 

Ved utarbeidelse av tegningen er det tatt utgangspunkt i en tenkt 

utforming av et dampkraftverk med ytelse 2 x 350 MWe. Hvis den 

endelige utformingen av kraftverket avviker vesentlig fra den for-· 

utsatte, kan dette få konsekvenser for de landskapsnessige forhold. 

Dette gjelder særlig stasjonsplanet og kraf-i;verkets nænneste om- 

givelser, men også utforming og plassering av overskuddsmassene 

påvirkes hvis voll.11:let av de utsprengte masser endres vesentlig. 

Landskapet syd for Gåsavatnet har en småkupert, men relativt eus- 

artet karakter og domineres av skurte, opprevne knauser med gress- 

kledde dals¢kk og eyrdrag imello:!1. 

Det meste av terrenge-i; ligger mellom kote 20 og kote 50, Noe større 

linjer i landskapet finner vi i Borgardalen so utgj¢r et markert, 

sluttet landskapsron med de h¢yeste toppene i området, Borgarfjellet 

(kote 82) og Kjerring"tua (kote 83) ligger.de ¢st for denne. 

Vegetasjonen i området - slik åen er idag - er meget; sparsom, og 

understreker det typiske værhårde kyst;klima, åer vinden er en på- 

kjenning for alt som rager opp over omgivelsene, mens de milde vintre 

og rikelig nedb¢r gir mu.l i.ghe t.e r for f'r od i g vekst i da Lsokk og 

skorter i ly for været. 

Landskapet ved forlegningsonrådet ¢st for Gåsavatnet er vesen"tlig 

flatere og delvis myrlendt. Det er foretatt spredt plan"tir.g av 

sitkagran og buskfuru i deler av området. 

Et dampkraftverk av den forutsatte type er et byggverk av be"tyåelig 

dimensjoner, med en h¢yde i st¢rrelsesorden 50-60 mover stasjons- 

planet og h¢ye skorsteiner. Selv om de nedre deler av anlegget vil 

bli skjermet av det or:i..liggende terreng, må en således regne æed at 

kraftverket vil utgjpre et dominerende element i landsapet. 

Sp¢rsmålet om kraftverket vil få noen innflytelse på forholdene for 

den nærliggende flyplass, vil bli tatt opp med Luftfartsdirektoratet. 
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Bygging av kraftverket vil æedf¢re betydelige inngrep i terrenget. 

Området rundt kraftstasjonen (stasjonsplanet) forutsettes utsprengt 

til et plan på kote+ 15. Videre er Kvalavågsveien foreslått ut- 

rettet ved •røresstemmen for å f'å bedre tilslutning til den forutsatte 

¢st-vest-gående hovedåre gjennom anleggsområdet. Knausen mellom den 

nye veitrase og T¢resstemmen forutsettes sprengt vekk og massene 

nyttes til oppfylling av T¢resstemmen til parkeringsareul m.v. samt 

til bygging av vei frem til forlegningsområdet. 

Den forutsatte beliggenhet av kraftstasjonen vil medf¢re betydelige 

overskuddsmasser. Noe n¢yaktig volum kan ikke beregnes på det nå- 

værende tidspunkt) men en kan ikke utelukke at det dreier seg om 

over l million m3 utlagt masse. Det vil selvsagt være det beste om 

det er mulig å benytte noe av overskuddsmassene til nyttige formål, 

f.eks. til oppfylling av industriareal, til veg- eller kaibygging 

etc. I praksis viser det seg imidlertid ofte vanskelig å finne 

anvendelse for masser av en slik-st¢rrelsesorden, og for det tilfelle 

at dette ikke skulle vise seg mulig, er det i bilag 7 vist et eksempel 
på hvordan tippmassene kan tenkes plassert. Tippene er her forutsatt 

f¢rt opp til kote 50 slik at de ikke rager over de tilst¢tende ter- 

rengformer. Tippene forutsettes gj¢dslet, tilsådd og eventuelt til- 

plantet. Med de erfaringer en nå har fra liknende arbeider andre 

steder i landet, kan en påregne at tippene vil bli vegetasjonskledd. 

Det vises for¢vrig til NVE Vassdragsdirektoratets publikasjon "Spreng- 

stein tipp og landskap" hvor erfaringsnateriale fra forming og over- 

flatebehandling av steintipper er dokumentert. 

I tillegg til de omtalte visuelle virkninger av kraftstasjonen og av 

eventuelle steintipper vil det ikke være til å unngå at anleggs- 

driften med sine mange provisoriske anlegg) vil sette spor i terreng- 

et inntil disse er fjernet eller utbedret og vegetasjon igjen er 

etablert. 

"Dette gjelder f.eks. område, som tas i bruk til mannskapsforlegning- 

er, provisoriske veier, parkerings- eller oppJ.agsformål etc. 

De provisoriske anlegg som vist på bilag 7 er ment som en illustrasjon 

for å gi en grov antydning om behovet. 

Det kan bli npdvcnd i g med andre anleggsprovisorier som en på det nå- 

værende tidspunkt ikke har oversikt over. 
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Plassering og terrengtilpassing vil bli n¢ye vurdert senere", 

Når det gjelder de arealer som beslaglegges av mannskapsforlegningene 

i områdets ¢stre del, står disse i en litt spesiell stilling, idet en 

her b¢r overveie om de etablerte provisorier (brakker, veier, plasser, 

ledningsnett) kan nyttes av andre til industriformål etter anleggs- 

tidens slutt. 

Hvis dette ikke viser seg aktuelt, behandles arealet som de Øvrige 

anleggsprovisoriene. 

For disses vedkommende forutsettes at alle spor etter anleggstiden 

fjernes så langt det er praktisk mulig, og omrdet planeres med 

sikte på harmonisk overgang til tilst¢tende terreng, gj¢dsles, til- 

såes og eventuelt tilplantes med sitkagran. 

Med hensyn til tilf¢rselsledninger for gass til kraftverket og ut- 

f¢ring av kraftlinjer, vises til hva som er opplyst om disse fohold 

i de respektive avsnitt. 

3,2 Geologi 

Bergarten 1 området er en massiv saussurjttgabbro som i lokale 

partier viste en tydelig gneiss1,ru.ktur !!led foliasjon. Lengst ¢st 

i området er det en mineralisert sone på 1-2 m bredde som f¢rer 

kismineraler,hovedsakelig svovelkis og kobberkis i kvartsittiske 

ganger. Denne sonen har str¢k N 180g, fall 90 mot Ø. Flere a.mle 

små skjerp var åpnet langs denne soen. A/S Sydvaranger har utf¢rt 

kjerneboring for kartlegging av denne sonen. 

Ingen st¢rre sakhetssoner er observert, men en del antatte mindre 

soner med retning N 10g, N 8og o g  145g fplger overdekkende for- 

senkninger i terrenget. 

Innen stasjonsområdet er det bare 10-20% som er overdekket av lps- 

masser. Det meste av dette er meget grunne myrer. Et lite dyrket 

jorde sentralt i orarådct kan muligens inneholde 1¢smasser med 5-10 m 

mektighet. 

Det vil være behov for videre unders¢kelser av 1¢smassenes mektighet. 

Enkelte boringer eller litt seismikk .kan være påkrevet i noen av 

områdene. 



5. 

3.3 Beby5gelse og markutnyttelse. 

Opplysningene er hovedsakelig hentet fra ¢konomisk kartverk i 

målestokk 1:5000, men st¢tter seg også på inntrykk fra befaring 

i marken og studie av flybilder. De f¢lgende oppsummeringer 

baserer seg på det utkast til lØsning som er vist i bilag 7. 

Stasjonsområdet 

De tilsammen ca. 75 daa som er tenkt til stasjonsområdet fordeler 

seg på fire br-uk , Området omfatter ca. 15 daa dyrket jord eller 

dyrkingsjord av god bonitet fordelt på to bruk og tilsammen ca. 

10 daa grunn myr. Restarealet ca. 50 daa består av grunnlendt 

annen mark med vesentlig store deler fjell i dagen og sparsom 

vegetasjon. Innimellom finnes det mindre unge grantrebeplantninger 

på hovedsakelig lav bonitet. 

Det finnes ingen bygninger innenfor dette området eller i umiddelbar 

nærhet. Dvs. nærmere enn ca. 300 m. 

Provisoriske_anleggninger 

Til provisoriske anleggninger er det avsatt et riggområde nord for 

stasjonsplanet og et brakkeområde ca. 1 km lengre ¢st. 

Riggoc1rådet beslaglegger omkring 75 daa fra tre bruk. Arealet om- 

fatter et tjern (T¢rresstemmen) på ca. 5 daa, en skogmark på ca. 

45 daa og en a r k  med myrvegetasjon på ca. 25 daa. Skog;:narken er 

vesentlig av lav bonitet. Det er spreåte beplantninger av yngre 

bestand innimellom st¢rre bergpartier med lite eller ingen over- 

dekning. 

Brakkecråiet beslaglegger ca. 140 daa fordelt på to teiger. 

Omkring 50 dekar består for det vesentligste av grunn myr med tiJ- 

dels sterkt omdannet torv,og ca. 90 daa er grunnlendt mark med store 

partier fjell i dagen mellom mindre unge beplantninger på lav bonitet. 

Som alternativt brakkeområde er det reservert. et Oillråde på ca. 105 

daa lengre nordvest mot Gåsavatnet. Arealet består av ca. 85 daa 

skogmark av lav bonitet og ca. 20 daa av tildels dyp gr¢ftet myr. 

Tippområder 

Til plassering av tippmasser er det avsatt to områder omkring 700 m 

¢st for at.as j onsomr åde-t . Tippområde I legger beslag på ca. 85 daa 

fra en teig tilh¢rende sfillleie. Tipponr2det lengst nord legger beslag 



5a 

på ca. 30 daa og er plassert i srumne teig. Behandlingen av tipp- 

områdene er ellers otalt fora.. i 3,1. 

Av det f¢rste området som er på ca, 85 daa er ca. 20 daa grunn mark 

med myrvegetasjon. Resten består av grunnlendt mark med vesentlig 

fjell i dagen og sparsom vegetasjon. I det nordlige tippområde er 

ca. 5 daa myrarealer,og resterende 25 daa er grunnlendt annen mark 

hovedsakelig med fjell i dagen og sparsom vegetasjon. 

Andre arealer 

Det vil bli n¢dvendig å erverve arealer til andre innretninger som 

veger, kaianlegg, kraftledninger, r¢rledninger for gass og olje, 

påhugg for kj¢levannstuneller m.v., men på det nåværer.de tidspunkt 

er det ikke mulig å fastslå omfanget av disse. 



- - - -  - - - - - - · - - - • .  - - - - -  
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4. KRAFTVERKET OG TILHØRENDE AULEGG 

4.1 Kraftstasjone 

Det er to hpvedalternativ for utforming av kraftstasjor.en. 

Et konvensjonelt dampkraftverk eller et kombinert gassturbin/ 

dampkraftverk. F¢rstnevnte kan en si består av to st¢rre bygnings- 

kropper som hver vil romme et aggregat på omkring 350 MW. Denne 

1¢sningen vil kreve et stasjonsplan på omkring 250 x 250 m. Det 

andre alternativet med kombinasjonen gassturbin/dampturbin vil 

vanligvis gi en lengre, smalere bygningskropp som består av mindre 

enheter og stasjonsplanet vil her kreve et område på omkring 

150 x 400 m. I bilag 2 er det vist et eksempel på disse to kraft- 

verkstyper. Inntil disse vil det bli bygd et administrasjonsbygg, 

en bygning for redusering av gasstrykket (reduserstasjon) og muligens 

et frittstående pUI!lpe- og rensehus for kj¢levannet. 

4.2 Kj¢levannstuneler. 

Behovet for kj¢levann er ca. 20 m3/sek for et konvensjonelt damp- 

kraftverk og omkring det halve for et kombinert verk. Dette kj¢le- 

vann tas fra sj¢en og pumpes via tunneler gjennom kraftverket. 

Kj¢levannet varmes opp ca. 10°c og resipienten varmes derfor opp 
. 0 . 0 lokalt rundt utslippsstedet ca. 1-2 C. Det kan bli aktuelt a ¢ke 

oppva:rningen (til f.eks. 18°c) med tilsvarende redlLsjon av kj¢le- 

vannsmengden. For å begrense den biologiske påvirkning til et minimllI!l 

s¢kes utslippsstedet lokalisert til steåer hvor man oppner en rask 

spredning og fordeling av kj¢levannet i resipienten. Det vil her- 

under bli s¢kt bistand fra NIVA - Norsk i:istitutt for vennforskning, 

VHL - Vassdrags- og Havnelaboratoriet, HI - Havforskningsinsituttet. 

Inntil videre er kj¢levannsinntak og utslipp tenkt plassert innen 

det område som er avmerket på bilag 6. 

Kj¢levannet kan tas inn og slippes ut under overflaten, men det er 

ikke tatt stilling til hvilken 1¢sning som skal benyttes. Kj¢le- 

vannstunnelene forøvrig ligger i sin helhet under havets nivå. 
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4.3 Ferskvanns forsyning 

Generelt 

Ved anlegg.og drift av varmekraftverk vil det være behov for til- 

f¢rsel av vann av drikkevannskvalitet. I anleggsfasen brukes vann 

i brakkeforlegninger og til anleggsarbeider. I driftsfasen brukes 

vann vesentlig for å dekke tap i matevannssystemet, samt til vanlig 

bruk for sanitærinstallasjoner etc. Dessuten skal vannforsynings- 

systemet dimensjoneres for brannslukking. Det er på det nåværende 

stadium ikke foretatt detaljprosjektering av vannforsynings- og 

avl¢pssystemene. 

Vannforbruk 

I anleggsfasen vil vannforbruket ¢ke etter hvert som arbeidene 

intensiveres og mannskapsstyrken pk.es. I den f¢rste tilriggings- 

perioden, f¢r vannforsyningssystemet er bygget, antar en at vann- 

forbruket vil utgj¢re maksimalt 30 m3/d, men at dette senere i 

anleggsperioden vil ¢ke til ca. 300 m3/d. 

I driftsfasen antas at vannforbruket vil utgj¢re: 

Vann til varmekraftverket : 

Diverse: II 

Dette tilsvarer på årsbasis 0,27 mill. 3 .  

Brannvann 

Behovet for brannvann er forel¢pig stipulert til 105 m3/t. 

Sikrere data for brannvanssbehov vil foreligge når tilbud på 

kraftverket er kormnet inn og detaljerte spesifikasjoner for 

sprinklersystemer etc. foreligger. 

Reservoar 

P.g.a. variasjoner i vannforbruk spesielt i tilfelle brann og so 

sikkerhetsreserve ved eventuelle svikt i vanntilf¢rselen etableres 

et reservoar. Plassering av reservoar og reservoarvolum vil bli 

nærmere vurdert. 
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Trykkforhold 

Varmekraftverk er byggverk med betydelig h¢yde, og vannforsynings- 

systemets trykkforhold må være av en viss minsteverdi. En antar 

at vann levert fra kommunalt nett vil ha tilstrekkelig trykk. 

Hvis dette ikke er tilfelle, vil det bli etablert trykk¢l'..nings- 

stasjoner. 

Vannkilde m.m. 

En forutsetter at de vannmengder det her er snakk om (ca. 0,27 mill. 

m31år) kan leveres fra det kommunale nett og at dette vannet er av 

tilfredsstillende kvalitet. 

En vil fors¢ke å etablere en reservevannforsyning i tilfelle svikt 

i leveransen fra det kommunale nett (langvarige brudd på over- 

f¢ringsledninger etc.). Som reservevannkilde kan tenkes en nær- 

liggende innsj¢, f.eks. Gåsavatn. 

Vannled.ningstrase frem til brakkeforlebning og kraftverk vil f¢lge 

veitraseen. 

I tilriggingsperioden etableres provisorisk vannforsyning. 

4.4 Avl¢p 

P.g.a. den store mannskapsstyrken som vil delta ved bygging av 

varmekra.ft verket n:å det bygges tilfredsstillende avl¢psanlegg. 

Bygging av renseanlegg, pumpestasjon, pl.:.!!lpeledning og utl¢psledning 

til resipient vil bli en av de f¢rste arbeidsoppgav som vil bli 

utf¢rt, slik at når brak..\er, kantiner n.m. tas i bruk skal disse 

såvidt mulig være tilknyttet rensetank. 

Rensetanken antas å bli beliggende nord eller vest av kraftverks- 

området. Avl¢psvann fra brakkeforlegningen pumpes frem til tanken 

i en pumpeledning som vil f¢lge veitraseen. 

Avl¢pet fra rensetanken vil bli fØrt i pumpeledning og sluppet ut 

i sj¢en under laveste vannstand mellom Aneklubben og Hådyrsvika. 

I den f¢rste tilriggingsperioder. mens avl¢psanleggene bygges, vil 

det bli n¢dvendig med provisoriske 1¢sninger. 
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4.5 Kraftledninger 

Ut fra kraftverket og frem til transformatoranlegget på Håvik 

(Norsk Hydro, Ka.rmpy Fabrikker) er tenk bygget en kraftledning 

som dobbeltkurs, dette med tanke på evt. senere videref¢ring ¢st- 

over. 

Ledningen vil bli dimensjonert for 380 kV; men i f¢rste omgang vil 

en nytte 275 kV-spenning. Dobbeltkurs på en masterekke vil kreve 

et byggeforbudsbelte på 43 m. På det nåværende tidspunkt synes 

dette tilstrekkelig, men på lang sikt bØr det reserveres et trase- 

belte på 80-100 m. 

Kryssing av riksvei 14 lar seg best gjØre i området nord for den 

nye skolen som vist i bilag 6. Her er det reservert et belte ca. 

100 m bredt. 

Strekningen forøvrig fra Ytrala.nd til Ka.rmØy fabrikker er 4-5 km 

lang og består i det vesentligste av et åpent heilandskap. 

Ut fra verket og _Øst til vassdrage etter 1,5 km vil traseen fØres 

godt ned i terrenget nord for Borgarfjel]et/Kjerringtuva, og vil 

få en tilfredsstillende dekning for innsyn. Ledningen bØyer så av 

i nord-Østlig retning og synes å få en god lØsning ved den omtalte 

passering av vei 14. Traseen vinkler her rett Østover, og fØlger 

nordsiden av Ringveien frem til tra.sformatoranlegget på Håvik. 

Alt avhengig av Norsk Hydro's fremtidige disposisjonsplaner 

nord-vest for de nåværende fabrikker, kan det på et senere tidspunkt 

bli aktuelt å fØre ledningen i kabel i en viss lengde frem til 

fabrikk.en. Ledningen vil da evt. måtte rives og fØres i kabel på 

den strekningen den måtte komme i konflikt med Norsk Hydros utviklings- 

planer. 

For kraftforsyning i anleggsperioden og for eventuell senere reserve- 

tilfØrsel, vil det til kraftverksområdet bli fØrt frem en 60 kV 

kraftledning med tilknytning til det lokale nett. Traseen for denne 

ledning vil bli fastlagt i sa.nråd med det stedlige elektrisitetsverk. 

4.6 Veier 

Det lokale veinett er vist i bilag 3. 

Til kraftsasjonen er det behov for en veiforbindelse av god kvalitet 

og denne er s¢kt tilpasset det eksisterende veinett så langt dette er 

mulig. Det er flere 1¢sninger som har vist seg egnet for Ytraland og 



10. 

prosjekteringsaroeidet på.går enda, slik at den endelige stilling til 

1¢sning ikke er tatt. I bilag 6 er det vist et alterLativ hvor 

veien til kraftsts.sjone:1 er f¢rt fra riksvei 14 og ret1; vestover 

til kraf'tverket. Denne koI:IIDer da parallellt med noen av de ¢vrige 

servicetraseene (kraftledninger, oljeledning, vann). For et kraftverk 

av denne st¢rrelse (700 MW) antas det at trafikken per dØgn (gjennom- 

snittlig for hele året) under anleggsperioden vil bli ca. 200 laste- 

bilenheter og ca. 500 personbilenheter. Lastebilenhetene vil sann- 

synligvis bli fordelt på den ovennevnte vei og veien til komponent- 

havn. På det nåværende stadiet er det antatt at komponenthavnen 

blir forlagt til Veavågen (se 4.10) og dette vil medfØre at de tyngste 

transportene vil komme langs F9 (se bilag 3) til stasjonen og denne 

strekningen (se bilag 6) vil da bli utbedret og forsterket. (Om havn 

se 4,10). 

For et konvensjonelt verk vil de tyngste komponentene bli hovedtrans- 

formator ca. 275 tonn, genera.tcrstator ca. 250 tonn og generatorrotor 

ca. 50 tonn. 

Veiforbindelse ellom oljehavn og riksvei 14 vil bli langs eksister- 

ende vei til Norsk Hydro og videre ny vei til kaien. 

4.7 Oljelager 

Det er n¢dvendig for kraftverket å ha et beredskapslaer for olje. 

Det oljekvantum man antar å ville lagre,utgj¢r 100 000 m3 og til- 

svarer ca. l !Ilild. fuldrift av kraf'tverket. Oljen er tenkt lagret 

i 2 utsprengte fjellhaller, hver på 50 000 m3. Hallene plasseres 

på betryggende nivå unde r grunnvannsni ve.et for å forhindre utlekkasj e 

av olje til oregivelsene. Prinsippene for slik lagring er vel kjent 

og har vært praktisert 1 lang tid. Se bilag 4. Konstruksjonen 1. 

sin helhet må god.kjennes av Statens Sprengstoffinspeksjon, 

OLj ek a.i og lager er tenkt plassert på ¢stsiden av Kan:.¢:r på Norsk 

Hydro's o:::iråde. (Se bilag 6). Bergartene består her av g::-¢nnskifer 

og gr¢nnstein og er noe tektonisk påvirke. Omfattede grunnunder- 

s¢kelser i form av seismikk. og kjerneboringer vil bli n¢dvendig å 

utf¢re 1. dette område f¢r utsprenging. Det forventes å bli behov 

for en del fjellsikringsarbeider. 
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4.8 Oljeledning 

D t  vil bli bygget J.edninger for f¢ring av olje fra havnen til olje- 

lageret og de rf'r-a vi a.ere til kraftstasjonen. R¢rene som f¢rer fra 

havnen til oljelageret vil få en forholdsvis grov dimensjon for å 

muliggj¢re en hurtig t¢l!lD1ing av tankskipene. Dimensjonen her blir 

16 tommer mens ledningen videre fra lagere til kraftstasjonen 

anslås til 12 tommer. I bilag 6 er et alternativ til trase grovt 
inntegnet. Ved valg av trase for dette formål er det av Statens 

Sprengstoffinspeksjon fastsatt visse krav som må etterf¢lges. 

Den endelige lØsning til trase og utf¢relse vil bli forelagt Statens 

Sprengstoffinspeksjon for godkjennelse. 

Generelt kan .an si at når ledningen er ferdig montert er den ikke 

til nevneverdig sjenanse for offentlig ferdsel, jordbruk og oppdyrket 

mark. Det må selvsagt vises forsiktighet ved graving av gr¢fter for 

avl¢p, drenasje, etc. 

4.9 Gassledning 

På det nåværende stadiet er det ikke tatt endelig standpunkt hvor 

en eventuell gassledning vil kor::rne i land og hvor e sådan trase 

vil gå. På bilag 6 er vist en antatt plassering av g as s t.e rrri na.Len 

i det tilfelle at gassen blir ilandf¢rt til Karm¢y. 

Fra gassteinalen til reduseringsstasjonen innenfor kraftverket 

vil det bli l a t  en ledning med 100% apasitet. 

For gassledning gjelder lignende regler som for oljeledning, og 

anlegget i sin helhet må godkjennes av Statens Sprengstoffinspeksjon. 

4.10 Havn 

Som nevnt i innledningen vil kraftverket bli konstruert slik at det 

kan fyres med olje såvel som gass. Dette medf¢rer at det er behov 

for en havn for lossing av olje. Behovet for et 700 !'-Pfi kraftverk 

er ca. 1 million to.n rr. år eller tilnær.net 100 000 tonn pr. måned, 

og da forsyningen for det meste vil skje med båter i st¢rrelsesorden 

30 000 d.tonn blir det omkring 3 anl¢p pr. måned. I bilag 5 er det 

vist et ekse.t!lpel på utforning av en enkel oljekai. Havnen vil bli 

dimensjonert slik at det er mulig for 50 OCO tonnere å anlØpe og det 

kreves da cn dybde på minimum ca. 14 meter ved lavvann. Dimensjonene 

på disse tankfart¢yene er tilnærmet f¢lgende: 
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30 000 d.tonn 175 m lang 

26 m bred 

14 m hoveddekk-kj¢1 

10 m under vann ved fullast 

50 000 d.tonn 210 m lang 

32 m bred 

16 m hoveddek.k-kj¢1 

11; m under vann ved fullast 

I tilknytning til kraftverket er det også behov for en havn hvor de 

st¢rre komponenter, anleggsmaskiner og bygningsaterialer kan tas i 

land. Det synes upraktisk å kombinere denne havn med oljehavnen på 

grunn av oljekaiens særegne utforming, tidspunktet for bruk og ut- 

nyttelsen av komponenthavnen etter anleggsperioden. 

I bilag 6 er lokaliseringen av olje- og komponenthavn vist. 

Oljehavnen ertenkt bygd på Norsk ydros område i Karrcsundet. 

Komponenthavnen er tenkt forlagt til Veavågens nordlige side like 

innenfor den prosjekterte molo. Komponenthavnen får en vanlig kon- 

vensjonell utf¢relse og må kunne ta imot fart¢y på om.kring 3000 d.t. 

Dybden må være minimum 6 meter. 

De tyngste komponentene blir fraktet sj¢veien og disse er: 

Hovedtransformator ca. 275 tonn 

Generatorstator 

Generatorrotor 

II 250 

50 

II 

II II 

Det har vist seg vanskelig å kombinere de eksisterende havneanlegg 

i Kopervik med komponenthavnen. 
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5. KOR'r OM KONSEKVENSER 

5.1 Utslipp 

Under drift vil kraftverket gi en viss påvirkning på omgivelsene. 

Det er ikke til å unngå at forbrenningsgassen vil inneholde visse 

skadelige stoffer. Mengden av disse er mindre ved fyring med natur- 

gass enn ved fyring med olje. En mere inngående utredning om dette 

forhold er inntatt i del B. 

Utslipp til sj¢en omfatter sanitært spillvann, oppvarmet kjØlevann, 

(se 4.4 og 4.2) og renset grunnvann som sirkulerer gjennom olje- 
hallene når disse e r r Lagt i fjell. En me.re innge:1de ut r e dn i ng 

også om disse forhold er inntatt i del B. 

5.2 Brannfare, eksplosjonsfare, oljelekkasje. 

Ved_fyrin_med_olJe 

På grunn av det r.Øye flar.!punkt for de aktuelle oljekvaliteter anses 

det lite sannsynlig at det kan oppstå brann i skipstan}:er eller i 

oljetaker forutsatt at tanken er plassert tilst-rekkeig langt- fra 

andre tanker eller oygningskonstruksjoner hvor det kan oppstå stor 

brann. He Ll.e r i kke olje som strømmer ut i sj¢en e Ll e r på takken vil 

kunne brenne, ed::!indre den er utsatt for sterk oppvar:ning f.eks.· 

fra en brennende bygning. 

FØrst et-ter at oljen har passert oljevamerne foran kjelens brennere 

kan den kar akt er i s e r es som brannfarlig. Et brudd på ledninger. et t e r 

oljevarmerne kan forårsake oljebrann, men oljestrømmen vil alltid 

kunne avstenges eget raskt. 

Oljespill i sj¢en fra havari av et tankskip kan forårsake 1etydelig 

skade på dyrelivet i sj¢en og ved at strendene blir tils¢lt .. Skaden 

vil dog alltid være relativt lokal og begrenset i tid. 

Skader fra oljespill under lossing kan praktisk talt elimineres 'red 

at det legges en lense rundt skipet. 

Oljespill på land p.g.a. lekkasje fra dagtanker eller r¢rledninger 

vil bli meget begrenset da det bygges en ·1011 rundt tanken og 

oppsamlingsbokser ved flenser og ventiler som kan tenkes å lekke. 

Oljeledningen vil dessuten være utsty::-t med ventiler som stenger 

automatisk ved st¢rre lekkasje på ledningen. Ved lagring av o}je 

i fjell unngås oljelekkasjer ut. i berggrunnen ved at hallene p Las s e r-e s 
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under grunnvannsnivå. 

Av dette må kunne trekkes de konklusjoner at: 

Ulykker under transport av olje på sj¢en kan forårsake milj¢skader, 

men de vil være relativt lokale og ikke av varig art. Skader på 

omgivelsene av ulykker på land vil bare kunne skje innen meget be- 

grensede områder. 

Ved_fyring_av_gass 

Naturgass fra Frigg-feltet består vesentlig av metan og inneholder 

ikke giftige bestanddeler. I blanding med luft er den eksplosiv 

mellom grensene 5,3 og 14%, men en luft-metan eksplosjon er ikke 

detonerende. 

Skjer et brudd på en gassledning, vil gassen blande seg med luft og 

være eksplosiv in..'1en en viss avstand fra bruddstedet. Men da metan 

er en lett gass som lett blander seg med luft, vil den brennbare 

sone være meget begrenset i utstrekning. Ved bruddet kan det danne 

seg en stråle ellr sky som under visse forhold kan være brennbar 

på en strekning av noen hundre meter og ved antennelse kan det danne 

seg en flamme med noen hundre æeters lengde. I st¢rre avstand vil 

gassen væYe så fortynnet med luft at den ikke er brennbar. Fla.r:imen 

vil kunne vedvare til ledningen er t¢.::rt. Men da avstanden fra g as s+ 

terminalen til kraftverket er kort, blir varigheten av utstr¢mningen 

kort. 

Et brudd eller en lekkasje inne i kraftstasjonen kan resultere i en 

eksplosjon, med skade på bygning og utstyr. Da metangassen ikke 

detonerer, vil det neppe kurme oppstå skade utenfor de nærmeste om- 

givelser. Gassutstr¢mmingen vil bli av kort varighet, avhengig av 

den tid det tar å stenge tilf¢rselsventilen. 

R¢rbrudd inne i bygningen kan være en sekundær virkning av svikt i 

kjelens kontrollutrustning med en eksplosjon i brennkammeret eller 

en dampeksplosjon som f¢lge. 

Det må kunne konkluderes med at brudd på r¢rledningen eller svikt 

i sikkerhetsinnYetningene i kraftstasjonen kan forårsake betydelige 

skader på kraftstasjonen og på de nær::i.este omgivelser til kraft- 

stasjon og r¢rled.ning. Kraftstasjonens betjening og personer som 

befinner seg i nærheten kan under spesielt uheldige omstendigheter 

bli utsatt for fare. Skadevirkningene på omgivelsene vil imidlertid 
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være meget lokale og neppe gjØre seg gjeldende i en avstand av mere 

enn noen hundre meter fra kraftstasjon og rØrledning. Det vil for- 

¢vrig bli tatt omfattende forholdsregler fer å unngå denne type 

ulykker. 

5. 3 PersonelJ.behov. boligbehov i anleggstiden . 

Antallet ansatte under bygging av det planlagte kraftverk (2x350 MW) 

er antatt å nå en topp på ca. 650 mann. 

Byggetiden er her ca. 4 år. Denne toppen er svært avhengig av 

byggetiden og tidsforskyvningen av de to aggregatene slik at tallene 

må sees på som veiledende. 

Personalet kan med hensyn til innvarteringsbehov inndeles i fØlgende 

kategorier: 

1. Personell som er forlagt på arbeidsplassen. 

2. Personell som rekTI1tteres i området eller som 

pendler til nærliggende steder. 

3. Personell som rekrutteres fra andre regioner og som 

krever familiebolig. 

I kategori l inngår personell som er ansatt l NVE eller entreprenør- 

firma som deltar i anleggsarbeider ru_dt om l landet. Montører fra 

norske eller utenlandske leverand¢rer kan også inngå i kategori 1. 

Antallet personer under kategori 2 og 3 vil være avhengig av forhold- 

ene på det lokale arbeidsmarked. 

I bilag 8 er det gjort en sammenstilling hvor forholdet mellom 

personell forlagt privat og personell forlagt på arbeidsplassen er 

vist. Dette forhold er som sagt avhengig av arbeidssituasjonen l 

distriktet. Da det på det nåværende stadium er vanskelig å vurdere 

det fremtidige arbeidsmarkedet må kurvene i bilag 8 betraktes som 

veiledende. Er det meget tilgjengelig lokal arbeidskraft vil sann- 

synligvis antall mann forlagt på arbeidsplassen bli redusert. 

Behovet for nye boliger i kommunen er da avhengig av forholde:-1e og 

antallet vanlig arbeidere, funksjonærer og driftspersonell som kan 

rekrutteres lokalt. 

I bilag 8 er det vist en antatt fordeling l personellets innkvartering. 
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5 . 4  Trafikk 

Trafikken av spesialkj¢ret¢y og personbiler (se 4.6) i byggetiden 
kan innebære faremomenter og st¢yproblemer for befolkningen i nær- 

liggende områder, Etter anlecgsperioden blir biltrafikken relativt 

liten og vil tilsvare en vanlig industri med ca. 100 ansatte. 

5.5   

I byggetiden vil kraftverket være en st¢ykilde, spesielt kan fjell- 

sprengning og massetransport forårsake noe st¢y. 

Under drift av et gass- eller oljefyrt kraftverk kan det forekomne 

st¢y fra luftinntak, rckgassv i t't e r og sikkerhetsventiler. 

Erfaring viser at st¢ynivået i rimelig avstand fra verket ikke vil 

overskride non:ialt forekommende bakgrunnsst¢y. 

Blåsing av sikkerhetsventiler forekolll!ller svært sjeldent, men ved en 

blåsing kan det skapes en noe sterkere st¢y. 

Ved at luftinntak blir skjeroet og ved å bruke lyddempere vil lyd- 

nivået fra luftinntaket reduseres betraktelig. 

Der hvor det anvendes r¢kgassvifter, er disse lydisolert. Videre 

vil lyden dempes betraktelig ved å installere lyddempere i r¢kgass- 

kanalen. 

Generelt kan det sies at et gass- eller oljefyrt kraftverk er en 

relativt stille industri, bortsett fra i visse, relativt sjeldne 

driftssituasjoner, hvor noe generende stpy kan forekomme. 

I tilknytning til kraftverket koinC1er det også en gasB trykkreduser- 

stasjon. Denne vil imidlertid også være så godt st¢yderupet og 

isolert at st¢yniået. fra denne ikke vil overstige lydnivået fra 

resten av kraftverket. 

Stpyforholdene er ytterligere omtalt i del B. 
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6. Spesiell natur- o kulurverdier 

Den ¢stlige delen av stasjonsområdet er registrert som hekk.område 

for fugler. 

En hjortestamme i den nordlige del av Karn¢y trekker i det område 

kraftverket er planlagt. 

Det er ingen registreringer av spesielle kulturverdier i området. 
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I I .  BESKRIVELSE A V ET GASSFYT J;A-'PKRAFTV:sn:: 

1. INNLEDNING 

Dette alternativ er planlagt som et konvensjonelt dampkraftverk, hvor 

gass eller olje forbrennes i dampkjeler. Den produserte overhetede 

dampen driver dampturbinene som igjen driver elektriske generatorer. 

Etter ekspansjonen i turbinene kondenseres dampen og kondensatet fØres 

tilbake til dampkjelene. 

NVE har innhentet forel¢pige tilbud fra en rekke leverand¢rer av damp- 

kraftverk. De forskjellige leverandØrer har sin spesielle konstruksjon 

som de til en viss grad har standardisert både når det gjelder størrelse 

og utforming. F¢r leverand¢ren er valgt, kan det derfor ikke gis n¢y- 

aktige driftsdata og heller ikke en n¢yaktig beskrivelse av det anlegg 

som kommer til å bli bygget. De data og beskrivelser som gis i det 

f¢lgende gjelder for et mer eller nindre tilfeldig valgt anbud som det 

virkeJige a.n1.e6 kan kor..me til å avvike fra på forskjellige måter. 

Avvikelsene vil dog neppe bli av den st¢rrelsesorden at de får betydning 

for bedØ.l!ltlclsen av prosjektet i sin r.elhet. 

2. Driftsdata 

2 .1 Ka!?asi tet 

Det forutsettes to enheter, hver med kapasitet på ca. 350 MWe. 

2.2 Driftstid 

Verket forutsettes å være et grunnlastverk, med antatt årlig driftstid 

7000 full-lasttier. 

Som brensel forutsettes anvendt naturgass fra Nordsjøen. Gassen antas å 

bestå av ca. 95% metan, ca. 4% etan, ca. 1% N2 + CO2 og små mengder 

hØyere hydrokarboner. 

Den nedre brennverdi er ca. 8780 kc-al/nm3. Innholdet av svovel er 

ubetydelig. 

Gassforbruket ved full drift blir ca , 170 000 Nr.a3 /ti1r.e, tilsvarende 

ca. 1,2 milliarder m3 pr. år ved 7000 tiner med 700 MWe. 

Gassen forutsettes tilfØrt i r¢rledning fra ilandf¢ringste::-mi.nalen for 

Nora.sj¢gass. 
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Som reserve, hvis verket må holdes i drift også i perioder hvor gass ikke er 

tilgjengelig, utstyres verket også for fyring med olje. Det forutsettes an- 

vendt tung fyringsolje (Bunker Celler fyringsolje nr. 6). Da det antas at 

oljefyring bare vil.bli anvendt i korte perioder, settes det ikke spesielle 

krav til fyringsoljens kvalitet, bortsett fra at svovelinnholdet såvidt 

mulig ikke må overstige 1%. Fyringsoljen forutsettes tilf¢rt med tankskip 

til et underjordisk lager, hvorfra den vil bli pumpet til kraftverkets dagtank. 

Oljeforbruket ved full drift vil bli ca. 155 tonn pr. time. Dette vil til- 

svare et årsforbruk på ca. 1,1 millioner tonn ved 7000 full-lasttimer. 

Som kj¢levann forutsettes anvendt sj¢vann. Ved 10°c oppvarming i kondensatoren 

blir kj¢levannsmengden ca. 20 m3/sek. 

Dampproduksjonen pr. kjele: 

Damptrykk 

Damptemperatur 

ca. 

" 

1090 tonn/time 

180 bar 

540 °c 

. 3; . R¢kgassmengde ialt ca. 1900 000 N:n tl.Ine 
0 Temperatur foran skorstein ca. 150 C. 

2.7 Elektriske data 

Generatorspenning 

Hovedtransformatorer 

Linj es perming 

ca. 20 kV 

2 stk. 
.,,. 
a ca. 460 MVA 

275 kV (Ledningen bygges for 380 kV) 

3. Arra::ige:nent 

Vedlagte skisse (bilagt/) viser arrangementet slik det er foreslått av en av 

tilbyderne. Anlegget består av et sentralt bygningskompleks og diverse 

separate mind.re bygninger. Det sentrale kompleks utgj¢res av o kjelhus, en 

turbinhall og en mellomliggende bygning som rummer matevannspumper og mate- 

vannsbehandling, elektriske anlegg, kontrollrom samt diverse hjelpeanlegg. 

De separate bygninger inneholder forskjellige _anlegg, som gassreduserstasjon, 

spevannsdemineralisering, verksted, laboratorium og lager, videre garderober 

og andre velferdsanlegg samt administrasjon. 

Når unntas kjØleva.rmstunneler, skorstein og forskjellige separat beliggende 
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hjelpeanlegg, består kraftverket av to f'unksjonsmessig adskilte kraftverks- 

blokker som drives uavhengig av hverandre, 

4. Hovedkomponenter 

4.1 Brenselsbehandling 

Gass tilf¢res under et trykk på 45 bar eller h¢yere. I reduserstasjonen 

blir dette redusert til ca. 4 bar, som er det trykk gassen skal ha foran 
brennerne. Gassreduserstasjonen er felles for begge kjeler. 

For fyring med olje er det installert dagtanker som fylles fra fjell- 

lageret. I en by gn i.ng mellom de to kjelhus er installert oljepumper og 

oljeforvarmere. C>gså denne installasjon er felles for begge kjeler. 

Kjelen arbeider med naturlig sirkulasjon og er utstyrt med overheter, 

mellcoverhe-ceY, matevar.nsforva.--ner og luftforvarmer. Brennkammeret er 

utstyrt n:ed 16 stk. kmbinerte gass- og oljebrennere. 

Kjelen har 2 stk. luftvifter, 2 stk. r¢kgassvifter og 2 stk. r¢kgass- 

sirkulasjonsvifter for temperaturkontroll. 

4.3 Dru::nturbin ---------- 
Daapt.urb i ncn be s t . å  r av en htytryk..1-..sc.el, en r::ellomtrykksdel og tre 

parallelle le;,rtryk.ksdeleY. H¢ytryk.ksdelen b l r  tilf¢rt overhetet damp 

fra kjele. t e r  ekspansjonen i h¢y-r,rykksdelen f¢res dampen tilbake 

til kjelen hvor den overhetes på nytt til der. opprinnelige friskda::::p- 

t.empe r at.ur-. :erfra går den til turbinens n:ellcr::.-crfk.ksdel og siden til 

lavtrykksdelen, hvoretter den kondenseres i kcndensatoren. 

Ved visse trykktrinn er anordnet avtappinger av damp til matevannsfcr- 

vannerne. 

4.4 Kondensator 

Kondensatoren er arrangert under turbinens lavtrykksdeler. Den kj¢les 

direkte med sj¢vann. Vanstr¢r:;m.en er ca. 36 000 m3/time pr.aggregat 

ved innlppst,e::::;pera-r ... ur 8°c og utl¢pste1::peratur 18°c. 
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4.5 Kondensatsrstem. 

De elektrisk drevne kondensatpumper ta:r. kondensatet fra kondensatoren og 

pumper det gjenno et kondensatrensesystem og fire forvarmere til mate- 

vannstanken hvor det skjer en ytterligere oppvarming. En dampturbin- 

drevet matepumpe f¢rer kondensatet videre fra matevannstanken gjennom 

to forvarmere tilbake til kjelen. 

I kondensatrensesystemet blir eventuelle salter, f.eks. fra innlekkasje 

av sj¢vann, fjernet ved hjelp av ionevekslere. Disse regenereres ca. en 

gang pr . mnd. 

4.6 SpevannsbehandJ.ing 

For å erstatte forbruk av vann i anlegget må det tilf¢res en viss mengde 

spevann. Råvannet blir filtrert og avmineralisert i et ionevekslersystem. 

4.7 j¢lev8Jl!!syst 

Kj¢levannet ledes i en tunnel fra sj¢en til et inntaksk8.l:!:!ler utenfor 

maskinhallen. KD.I!l!I1eret er utstyrt e d  g!"ovsil og oekanisk renseanlegg. 

To pur::per for hvert aggregat f¢re!" vannet fra .i nnt.akakamne r-e t gjennom 

kondensatoren til utl¢pstunnelen. 

For all annen kj¢ling, som generatorkj¢ling, oljekj¢lere etc. er det et 

lukket ferskva:mssystem som igjen kjøles av sj¢va.l'L, i en varneveksler. 

For å hindre beg!"oing i sj¢vannssysteet kan det bli montert arrangement 

for eventuell tilsetting av klor ved innl¢pet til inntakstunnelen. 

4.8 Skorstein 

Utl¢pet fra de to kjeler vil bli f¢rt til en felles skorstein som vil 

bli utf¢rt av armert betong med foring av syrefast murverk. Den inn- 

vendige diameter blir ca. 7 meter. 
Da dannelse av aske og sot ved gassfyring er ubetydelig, er det ikke 

forutsatt noe renseanlegg for r¢kgassen. Oljefyring forutsettes bare å 

bli anvendt 1 korte perioder. Skorsteinens h¢yde vil bli fastlagt på 

gruunlag av spredningsberegninger. 

4.9 Kraner 

Stasjonen , l  bli utstyrt rred en traverskran i maskinhallen og for¢vrig 

det n¢dvendige 1¢fteutstyr for montasje og vedJ.ikehold av det installerte 

utstyr. 
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4.10 Brannvern 

Stasjonen vil bli utført ned stor grad av bra..nsikkerhet. Utstyr for 

varsling og bekjempelse av brann, og organiseringen av brannvern vil hli 

fastlagt i samråd med det stedlige brannstyre. 

4.11 Sosialrom 

Innredning av garderober, speiserom etc. for personalet vil bli fastlagt 

i samråd med det stedlige arbeidstilsyn. 

4.12 Verksted,_laboratorium_etc. 

For å sikre driften og til enhver tid holde anlegget i god stand, blir 

stasjonen utstyrt med verksted og laboratoriun med det nØdvendige ut.s ty r . 

5. ELEl\."TRIS'..C::2 ANLEGG 

5.1 Kobligsskjea 

Bilag 10 viser et enlinje koblingsskjema for det elektriske a.:-,legget. 

Anlegget er utstyrt e d  generatorbryt.ere for å sikre ordinær jelpe- 

kraft i.nnma t ing via hov edt r ans formater ved start, og on gen er at.o r '.:r.c:er 

drift skulle :alle ut. 

5.2 Kra:tuatingen 

Kraft utrnatingsveien består av generator, generatorbryt er, generator- 

skinner og hovedtransformator. 

Generatorens ytelse er ca. 460 MVA med hydrogenkj¢lt rotor og s t.at c r j e r n 

og vannkj¢lte statorviklinger. Den er utstyrt med et statisk mage1ser- 

ingssystem (thyristorer) matet fra generatorskinnene via en magnetiserings- 

trans ferma.tor. 

Generatorskinner er utfØrt som enfase, kapslede generatorsKinner av ren- 

aluninium. 

GeneraorQ!yterne er luftkj¢lte og utfØrt som en-fase brytere integrert 

i generatorskinnene. 

Hovedt.r-ans I'ormat or ens ytelse er ca. 460 MVA 

ill.J<V koblingsanlegg vil bli i SF6-isolert utf¢relse. 

5.3 Kraftinnmatingen 

Kraftinnmatingssystemet består av hjelpekrafttransformatorene og start- 
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Hjelpek.rafttransfo:nn.atorene (ca, 40 MVA) er plassert utend¢rs, oljeisoler:e 

og hver av dem di.mensj onert for 100 % av hj e Lpexr-af't.behovet., 

Starttransformatoren er dimensjonert for nedkj¢ring av stasjonen. 

5.4 Hjelpekraftanlegget 

Hjelpekraftanlegget består av 3 stk. 6 kV skinner, 6 stk. 380 V skinner 

og batterisikrede like- og vekselstr¢msanlegg. 

To av 6 kV-sr:innene forsyner hver sin blokk med den nødvend.i ge hjelpekraft. 

Den tredje skinnen er felles for de to blokkene og forsyner stasjonen med 

effekt til heiser, belysning etc. Overkobling mellom skinnene er mulig, 

Anlegget er i kapslet utfØre:se med fast monterte jordingsbrytere. 

380 V skinnene blir matet via egne transformatorer fra respektive 6 kV 

skinner som vist på koblingsskjema. Foruten tilknyttet belastning vil 

380 V skinner via likerettere mate likspenningssystemene. De batteri- 

sikrede likespenningssystem mater igjen 220 V vekselspenningssystem for 

avbruddsfri foryning til viktig kontroll- og instrumenteringsutrustning. 

Ved bortfall av den ordinære k.raftiD.n!!laning vil stasjonen bli kjprt ned, 

enten v.h.a. starttre.nsfc:::-TI;aor eller v.h.a. et dieselaggregat (ca. l MW) 

tilkoble 6 kV fellesskinne. Dieselaggregae tar opp full belastnig 

etter ca. 10 sek. fra stariDpuls er gitt. 

6. KONTRO.SL OG 2 : ! : S T l : : ' i : : 3 P I G  

Anlegget vil være relativt h¢yt automatisert, - og vil ha en h¢y grad av 

sentralisert kontroll. Som et minimum skal alle operasjoner for varm start 

og normal drift utf¢res fra et sentralt kontrollrom pr. aggregat. 

En prosessdatamaskin vil bli tilkoblert prosessen "on-line", men skal ikke 

gripe direte inn i prosessen. Dens oppgaver vil være overvåking og optimali- 

sering, samt presentasjon av innsamlede data for driftspersonalet. 
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I I I .  BESKRIVELSE AV ET GASSFYRT KO•IBTifERT KRAFTVERK 

1. INNLEDrlING 

Dette alternativ er en kombinasjon av gassturbindrift og dampturbindrift. 

Gass eller olje forbrennes under trykk, og forbrenningsgassene driver 

en gassturbin som er koblet til en elektrisk generator. Den varme av- 

gassen fra gassturbinen anvendes til å produsere damp i en avgasskjele, 

og dampen fra en eller flere kjeler driver en dampturbin som også er koblet 

til en elektrisk generator. 

Etter ekspansjonen i turbinen kondenseres dampen,og kondensatet f¢res 

tilbake til dampkjelen. 

NVE har innhentet forel¢pige tilbud fra en rekke leverand¢rer av kombinerte 

kraftverk. Såvel arrangement som utf¢relse varierer betydelig fra leveran- 

d¢ til leverandør. Likeledes varierer den tilbudte kapasitet endel. 

F¢r leverand¢ren er valgt, kan det drefor ikke gis n¢yaktige driftsdata og 

heller ikke en nøyaktig beskrivelse av det anlegg som kommer til å bli 

bygget. De data og beskrivelser som gis i 1et fØlgende gjelder for et mer 

aller indre tilfeldig valgt anbud. Det virkelige anlegg vil derfor kur.ne 

koCTlle til å avvike endel fra denne beskrivelse. 

Den reest i¢ynefallende forskjell mellom tilbudene er den måte gassturbinen 

og dampturbinen kono i ner-es . Noen tilbydere har tilbudt 3 enheter, hver 

bestående av 2 gassturbiner, 2 dampkjeler og en dar.!pturbin, mens andre 

har tilbudt 2 enheter, hver bestående av 3 gassturbiner, 3 danpkjeler og en 

dampturbin. Også andre varianter forekommer. Plasseringen av de enkelte 

maskinenheter i forhold til hverandre varierer også sterkt. 

I det f¢lgende er beskrevet et anlegg med 2 enheter som hver består av 

3 gassturbiner, 3 dampkjeler og en dampturbin. 

2. Driftsdata 

Det forutsettes to enheter hver med kapasitet på ca. 360 MWe. 

Denne kapasitet fordeler seg således: 

3 gassturbiner a 77 MWe 

1 dampturbin " 130 II 
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2.2 Driftstid 

Verket forutsettes å være et grunnlastverk, med antatt årlig driftstid 

7000 full-lasttimer. 

2.3 Brensel 

Som brensel forutsettes anvendt naturgass fra Nordsj¢en. Gassen antas 

å bestå av ca. 95% metan, ca. 4% etan, ca. 1% n2 + CO2 og små mengder 

h¢yere hydrokarboner. Den nedre brennverdi er ca. 8780 kcal/m3 

Innholdet av svovel er ubetydelig. 

Gassforbruket ved full drift blir ca. 160 000 Nm3/time, tilsvarende 

ca. 1,1 milliarder m3 pr. år ved 7000 timer med 700 MWe. 

Gassen forutsettes tilf¢rt i r¢rledning fra den nærliggende iland- 

f¢ringster::ninalen for Hordsj¢en. 

Som reserve, hvis verket må holdes id.rift også i perioder hvor gass 

ikke er tilgjengelg utstyres verket også for fyring med olje. 

Det forutsettes anvendt en lett Jringsolje (fyringsolje 1 eller til- 

svarende), med et svovelinnhold vanligvis ikke h¢yere enn 0,2 %. 

Fyrjngsoljen forutsettes tilfprt med ta."lkskip til et underjordisk, 

lager, hvorfra den vil bli punpet til kraftverkets dagtank. 

Oljeforbruket ved 700 MWe vil bli ca. 142 tonn pr. time. Dette vil 

tilsvare et årsforbruk på ca. 1,0 million tonn ved 7000 timer med 

700 MWe. 

. 0 . 
Som kj¢levann forutsettes anvendt sJ¢vann. Ved 10 C oppva..rming i 

kondensatoren blir den sanlede kj¢:evannsmengde ca. 9 m3/sek. 

2. 5 DamEdata 

H¢ytrykksdamp: 

Dampprodu_ksjon pr, kjele ca, 135 tonn/time. 

Damptrykk ca. 35 bar 

Damptemperatur ca. 445°c. 
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Lavtrykksdamp: 

Dampproduksjon pr. kjele ca. 40 tonn/time 

Damptrykk ca. 3 bar 
0 Damptemperatur ca. 116 C 

2.6 B  

R¢kgassmengde ialt ca. 6000 000 m3/time 

Temperatur foran gassturbin 945°c 

" " kjele 48o0c 

etter kjele 120- 150°c 

2.7 Elektriske data -------------- 
Generatorspenning: 

GassturinGcnerator 10,5 kV 

Dampturbingenerator 15,75 " 
:!-Iovedtransfoatorer ') stk. 260 MVA c. 

" 2 " 200 " 
Linjespenning 275 kV 

Vedlagte skisse (bilag_9.) viser arrangementet slik det er foreslått av 

vedk.or:m::ende tilbyder. Anlegget består av et sentralt bygningskoopleks 

og diverse separate indre bygninger. Det sentrale kompleks utgj¢res av 

en maskinhall ::ied tilliggende anneks for det elektriske utstyr og kontroll- 

rom, to mello::ibygninge::- so::n inneholder lyddeoper og matevannstank, og to 

kjelhus. 

De separate bygninger inneholder forskjellige anlegg som gassreduserstasjon, 

spevannsdemineralisering, verksted, laboratorium og lager, garderober og 

andre velferdsanJegg samt administrasjon. 

På kjelhusene er plassert en skorstein for hver kjel, ialt seks, og dessuten-' 

seks mindre skorsteiner for oml¢psgass utenom kjelene. 

Når unntas k.j¢levannstunneler cg forskjellige separat beliggende hjelpe- 

anlegg, består kraftverket av to funksjonsmessig adskilte kraftverksblokker 

som drives uavhengig av hverandre. 
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4. Hovedkomponenter 

4.1 Brenselsbehandling 

Gass tilf¢res under trykk på 45 bar eller h¢yere. I reduserstasjonen 

blir dette redusert til ca. 15 bar som er det trykk gassen skal ha 

foran brennerne. Gassreduserstasjonen er felles for begge enheter. 

For drift med olje er installert dagtanker som fylles fra fjellageret. 

Herfra pumpes oljen frem til brennerne. 

4.2 Gassturbin 

Gassturbinen består av en aksialkompressor for komprimering av for- 

brenningsluften til ca. 9 bar, et brennka:n:ner med en kombinert gass/ 

oljebrenner og en turbin. Kompressor og turbin står på samme aksel 

direkte koplet til generatoren. 

Avgassene passerer gJennom en lyddemper til dampkjelen. Foran kjelen 

er et spjelarrangement for å kunne slippe gassen direkte til friluft 

utenom kjelen. 

Kjelen er anordnet for tvungen sirkulasjon. Den er en to-trykkskjel. 

En del av dampen leveres med h¢yt trykk til turbinens hpytrykksdel, 

mens resten leveres med et lavere trykk til lavtryk.k.sdelen. Hver av 

de to seksjoner er utstyrt med sirkulasjonspumper, overheter og mate- 

vannsforvarmer. 

Fra kjelen går r¢kgassen til friluft gjennom en skorstein montert på 

kjelhusets tak. 

4.4 Dampturbin 

Dampen fra tre kjeler driver en dampturbin. Denne består av en h¢y- 

trykksdel og en lavtrykksdel. H¢ytrykksdanpen går til turbinens h¢y- 

trykksdel, og herfra til lavtrykksdelen hvor den blandes med lavtrykks- 

dampen fra kjelen. 

Avtapninger er arrangert for forvarming av maevann. 
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4.5 Kondensator 

Kondensatoren er arrangert under turbinens lavtrykksdel. Den kj¢les 

direkte med sj¢vann. Vannstr¢mmen er for hvert aggregat ca. 15 500 

m3/time ved innl¢pstemperatur 8°c og utl¢pstemperatur 18°c. 

4.6 Kondensatsystem 

En elektrisk drevet kondensatpumpe tar kondensatet fra kondensatoren 

og trykker det gjennom en forvarner til matevannstanken hvor det skjer 

en ytterligere oppvarming. Fra matevannstanken pumpes matevannet til 

kjelens lavtrykksdel og derfra videre til h¢ytrykksdelen. 

4.7 SEevannsbehandlin 

For å erstatte forbruk av vann i anlegget må det tilf¢res en viss 

mengde spe,ann. Råvannet blir filtrert og demineralisert i et ione- 

vekslersysten. 

4.8 Kj¢levannssystem 

Kj¢levannet ledes i tunnel fra sj¢en til et inntaksk8.l!l!:ler utenfor 

maskinhallen. Kamme re t eY utstyrt :ned g rov s i L og mekanisk renseanlegg .. 

To pumper for hve r enhet f;rer ·12..."1ne1- fra innte.}:ska.:::::ieret gjennom 

kondensatore i l  utl¢pstunnel(. 

For all annen kj¢lig so .eks. kj¢ling av generatorer, sm¢reolje 

etc. er det e ltLld<et ferskvannssystem se igjen kj¢les av sj¢vann 

i en varmeveksler. 

For å hindre begroing i sj¢vannssystem kan det bli montert arrangement 

for eventuell tilseting av k:ior ved innlØpct til inntakstunnelen. 

4.9 Kraner - - - - - -  

Stasjonen 

n¢dvendige 

utstyr. 

4.10 Brannvern - - - - - - - - -  

Stasjonen 

vil bli utstyrt med traverskraner i maskinhallen og det 

lØfteutstyr for montasje og vedlikehold av det installerte 

vil bli utfØrt med stor crad av brannsikkerhet. 

Utstyr for varsling og bekjempelse av brann og organisering av brann- 

vern vil bli fastlagt i samråd e d  det stedlige brannstyre. 
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4.11 Sosialrom 

Innredning av garuerober, spiserom etc. for personalet vil bli fast- 

lagt i samråd med det stedlige arbeidstilsyn. 

For å sikre driften og til enhver tid holde anlegget i god stand blir 

stasjonen utstyrt med verksted og laboratorium med det n¢dvendige 

utstyr. 
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5. ELEKTRISKE ANLEGG 

5.1 Koblinssskjema 

Bilag 12 viser et enlinje koblingsskjema for det elektriske anlegget 

i stasjonen. 

Hver generator mater effekt til samleskinnen via en transformator med 

effektbryter på nettspenningssiden. 

Hjelpekraften tas fra 275 kV sanleskinne via en transfor.:iator direkte 

til 6,6 kV hjelpekraftskinner. 

5,2 Kraftutmatningen 

Kraftutmatningsveien består av generator, generatorskinner, generator- 

bryter, hovedtransfornator og koblingsanlegg (sF6-an legg) .  

Generatorene tilkoblet gassturbinene er hurtigl¢pende (3000 a/min.), 

luftkj¢lte turbogeneratorer (ca. 110 I A )  utstyrt med statiske 

magnetiseringssyste. 

Generatorene tilkoplet dpturbinene er hurtigl¢pende (3000 a/min.), 

hydrogenkj¢lte t.ur bogener-at.cr-e ( ca. 1 6 2  W A )  utstyrt med statiske 

magnetiseringssystem. 

Generators::: !1'1E:!1'= er -..:.: : ' j r t ,  sen en f 'aae  , kaps Lede sk i nne r av ren- 

a.Iura i n i um . :::,ide sk i nr.ene cg kat's:::.i,.i; e:- :::.2.5e-: a·r r i ngf'or æe de , valsede 

e.Lum i.n.i uns.p.l.at.e r son e r sve i s e t s acneri . 

GeneratorbrteYne er utf¢rt- som luftisolerte, luftopererte, enfase 

effektbrytere for innendprs installasjon. 

Hovedtransor::iatorenc er dimensjonert etter NVE's ordinære spesifika- 

sjoner. 

275 kV koblingsanlegg vil bli i SF6-isolert utfprelse. 

5.3 Kraftinnmatningen 

Kraftinnmatningen består av hjelpekrafttransformatorene og start 

(nØdY..raft) transformator med tilhØrende skinner, kabler og brytere. 

Hjelpekrafttransformat-orene (2 x 15 MVA) er oljeisolerte og plassert 

utend¢rs. Hver av de:n er dimensjor.crt for 100% av hjelpekraftbehovet. 

Start (n¢dkraft) transfo1ntoren er di:ner.sjonert for nedkjpring av 

stasjonen. 
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5.4 J ! E E f ! s s !  

Hjelpekraftanlegget består av 3 stk. 6.6 kV skinner, 6 stk. 380 V 
skinner og tilh¢rende batterisikrede like- og vekselstr¢msanlegg. 

To av de tre 6.6 kV skinnene forsyner hvert sitt aggregat med den 
n¢dvendige hjelpekraft. I tillegg startes gassturbinene via en 

frekvensomformer med kraft fra 6.6 kV systemet. 

Den tredje skinnen er felles for de to aggregatene og forsyner 

stasjonen med effekt til fellesanlegg som heiser, belysning etc. 

Overkobling mellom de forskjellige skinnene er mulig. 

Anlegget er i kapslet utf¢relse med fast monterte jordingsbrytere. 

380 V anlegget blir matet via egne transformatorer fra respektive 

6.6 kV skinner som vist på koblingsskjeua. I tillegg til motor- 

kontroll sentralene mater 380 V anlegget likespenningsanleggene via 

likerettere. En 380 V skinne for hvert aggregat forsyner dessuten 

generatorene med den n¢dvendige startmagnetisering. 

Ved bortfall av den ordinære kraftinnmatingen (via hjelpekrafttrans- 

formatorene) vil stasjonen bli kj¢rt ned, - enten v.h.a. starttrans- 

formator eller v.h.a. et dieselaggregat (ca. l MVA) tilkoblet 6.6 kV 
fellesskinne. Dieselaggregatet tar opp full belastning etter ca. 

10 sek. fra startimpuls er gitt. 



32. 

6. KOUTROLL OG r:;STRl.JME!r:rERHIG 

Anlegget vil være relativt hØyt automatisert, - og vil ha en h¢y grad av 

sentralisert kontroll. Som et minimum skal alle operasjoner for vann 

start og nonnal drift utf¢res fra et sentralt kontrollrom for hele 

stasjonen. 

Driftsmåter: Operat¢ren kan fra kontrollrommet velge driftsmåte, dvs.: 

- Kombinert cykel J 2 k o n t r o l l  

Enkel cykel sjonskontroll (dvs. uten avgasskjele) 

- !!::J:!! kontroll av hver driftsenhet (med eller .rt en avgasskjele) 

Lokal enkel cykel av hver enkelt gassturbin for vedlikehold og 

utpr¢ving (eller i n¢dstilfeller) 

Hvis aggregatenes dampsystem er ute av d.!ift (vedlikehold eller annen 

årsak), skal gassturbinene kunne drives aler.e. Vedlikehold eller feil 

på en dampgenerator skal-ikke hindre kombinert drift for de Øvrige enheter. 

_Pålasting, avlasting og lastfordeling vil skje automatisk for hele 

stasjonen. 
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IV, DRIFTSPERSONALE - BOLIGER 

1. BEi1A1INING VED DRIFT - ORGM;ISASJo:;sPLAN 

Ut fra opplysninger innhentet ved bes¢k ved kraftverk i USA, Tyskland, 

Danmark og Sverige, og gjer.nom de forel¢pige tilbud, regnes med en 

driftsbemanning på noe over 100, hva enten det blir å bygge 3 kombinerte 

eller 2 konvensjonelle aggregater. 

En organisasjonsplan (for 2 konvensjonelle aggregater) kan f.eks. bli 

som vist på bilag 13. Dette er å oppfatte som et f¢rste utkast, som 

fortl¢pende må vurderes etter hvert som anlegget konkretiseres og mer 

informasjon innhentes fra andre kraftselskaper og fra leverand¢ren. 

Spesielt når driftsbestyrer er ansatt - på et tidlig tidspunkt - blir 

dette en viktig oppgave. 

Et sp¢rsnål som må vurderes n¢ye i forbindelse med et f¢rste varnekraft- 

verk, er hvor stor mannskapsreserve en trenger ekstra for å fylle opp 

ved ferier, sykdom, avgang og opplæring for evt. senere verk. I det 

6. skiftlaget ligger det allerede en viss r'e se rve , i det 5-skifts 

turnus er forutsatt. 

2. OPPBYGGliiG AV DRIFTS3::.:.,n:rn:GEU 

Driftsbestyrer forutsetes ansatt i....i-e lenbe etter at verke er defini- 

tivt bestet 3.h.t. i d  og sted, dvs. ca. 4 år f¢r idriftsettir.g. 
De tekniske avdelingslederne og derpå deres nær:neste b¢r ansettes 

snarest mulig etter dette, vel 3 år f¢r idriftsetting. 

Alle ¢vrige driftsfolk som vil ha behov for opplæring i verket og/eller 

i andre, lignende verk, b¢r være på plass senest 2 år fpr oppstartin. 

Det gjelder skiftfolkene og fagarbeiderne på vedlikeholdsiden, ialt 

ca. 75 mann. 

Administrativ service og div. hjelpefunksjoner for driftsorganisasjoen 

forutsettes dekket av anleggsadministrasjonen til ca. 1-1 år f¢r drift- 

setting. Folk til disse funksjonene ansettes derfor i 1¢pet av det 

siste år f¢r oppstarting. 

Inntak av driftsfolk skulle altså kunne bli som f¢lger: 
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Ca. 4 0 f¢r idriftsetting 1 driftsbestyrer ar mann, 
II 3 II II II ca. 10 II avd.ledere, avd.assistenter, 

montasjeleder 
II 2 II II II If 75 II skiftpersonale, fagarbeidere 

Siste år f¢r If II 25 II merkantilt hjelpefunksjons- pers. 
personale 

Totalt ca.llO personer 

3. BOLIGER FOR DRIFTSPERSG:ALET 

Når boligbehovet skal vurderes, ciå en vel forel¢pig gå ut fra at de 

som skal ansettes i de to f¢rste årene i det alt veser.tlige rekrutteres 

ved tilflytting. l-1ulighetene for Loka.I rekruttering av det _Øvrige 

personalet vil avhenge av arbeidssituasjonen på stedet. 

Forel¢pig går en ut fra at ca. 25% av skiftpersonalet og fagarbeiderne 
og ca. 75% av det merkantile og hjelpepersoalet rekrutteres lokalt 
og ikke har behov for ny bolig i forb1ndelse med ansettelsen. 

Det totale boligbehov fra driftens side skulle i så fall kunne anslås 

til 70-75 enheter. 

Boligbehovet for det boligsØkende criftspersonalet forutsettes lØst i 

samråd med den ber¢re kom:nune og eventuelle lokale boligtyggelag. 

Kontakt or; de:.te cppr-e t t e s så snar t t.::·i.=•:::-:ed er f'as t Lag't . 

Et variert bolibtiloud bpr tilstrebes, båie i boligbyggelag/borettslag, 

kj¢p/leie av enkeltboliger sant kj,Øp/feste av toot for s e.Lvbygg i ng . 

Ved å f¢lge en slik linje vil driftens folk bedre kunne bli integrert 

i det eksisterende lokalsa'!lfunn inr.efor en rimelig avstand fra verket. 

I en etableringsfase må NVE være de ansatte behjelpelig ved utleie av 

provisoriske boliger eller leiligheter NVE kan tegne seg for i lokalt 

boligbyggelag, sa.mt ved praktisk hjelp - etter nærmere regler - under 

den enkeltes boligbygging. 
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V. ERHVERVELSE AV GRUNlI OG RETTIGHEI'ER 

Det må erhverves grunn for kraftverksomten og tilh¢rende permanente 

anlegg - herunder inntaks- og utl¢psarrangementer for kj¢levann. 

Videre må erhverves grunn for pJassering av de n¢dvendige anleggs- 

provisorier og mannskapsforlegninger s a t  deponering av utsprengt 

masse. Dessuten kan det bli aktuelt å erhverve grunn til anlegg av 

komponentkai og adkomstvei for denne. Endelig må det erhverves rett 

til fremføring av gassledning fra gasster inalen fram til kraftverks- 

området og oljeledning fra oljelager til kraftverksområdet. Selve 

oljelageret og oljehavnen kan eksempelvis plasseres på Norsk Hydros 

område på ¢stsiden av Kar¢y, so vist på bilag 6. Dette forutsetter 

at avtale i sin tid oprettes med llorsk Hydro. Blir enighet om avtale 

ikke oppnådd, kan ekspropriasjon kom:ne på tale. 

Det kan også bli atuelt å erhverve rett til fremf¢ring av vannledning 

og avl¢pslednig for sanitærvann, dette kan imidlertid o g å  bli en 

kommunal oppgave. 

Rett til frernfring av vei fra riksveien frem til krafterksområdet 

forutsettes & bli beadlet av veivesenet. 
Kraftledninge r a  verket til tilknyttingspunktet på eksisterende nett 

vil bli behandlet separat. 

Plasseringen av de enkelte anleggsavsnitt fremgår av disposisjonsplanen 

bilag 6 og 7. Det m imidlertid påpekes at boligenheten av de enkelte 

anleggsavsnitt ikke er endelig fastlagt. 
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VI. ANLEGGSKALKYLE - ØKONOMI 

Anleggskostnaden for et kraftverk på ca. 700 MWe elektrisk installasjon, 

basert på drift i hovedsak med gass men med olje som reservebrensel 

vil for anleggsplasser.i KarmØy-distriktet være i området 1500-1900 

mill.kr. I denne kostnaden er inkludert renter i byggetid, investerings- 

avgift, all n¢dvendig utrustning og alle anleggsmessige arbeider som er 

n¢dvendig for et driftferdig kraftverk, så som gassforsyning fra felles 

ilandf¢ringsterminal nær kraftverket, oljelager, oljehavn, veier og 

landskapspleie etc, Kraftledninger ut fra kraftverket er ikke tatt med. 

Den endelige anleggskostnaden vil bl.a. være avhengig av byggested og 

kraftverkstype. 

De r¢rlige kostnadene for driften av-kraftverket ved produksjon av 

ca. 5 TWh (5 x 109 k )  årlig vil være i området 450-500 mill.kr. pr. 

år. Her er in_ludert kostnader for brensel (basert på 40 kr/Gcal, som 

er lagt til grunn for optimalisering av kraftverket), personalkostnader, 

kostnader for vedlikehold samt forbruksoateriell. De endelige r¢rlige 

kostnadene vil være avhengig av bl.a. brenselsprisen samt anleggets 

effektivitet cg vedlikeholdskostnader som kar. være avhengig av kraft- 

verkstype. 

Ovenfor angitte priser gjelder for prisnivå våren 1975, 
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V I I .  KRAFTLEDNINGER FOR 0\1ERFØRING AV KRAFTEN T I L  ØSTLANDET 

En betydelig del av den vannkraft som forutsettes å bli utbygd 

på Vestlandet vil i en årrekke bli overført for dekning av for- 

bruksøkning på Østlandet. For å kunne makte denne kraftoverføring 

må vest-øst nettet bygges ut ytterligere. 

Om det i 1980-årene i tillegg til den forutsatte vannkraftutbyg6ing 

blir bygget et gasskraftverk vil dette få konsekvenser for nett- 

utbyggingen fordi eventuell gasskraft vil øke overføringsbehovet 

til Østlandet. Ved et verk på 700-1000 MW vil det i tillegg 

til det nett som ellers trengs, måtte bygges en ekstra 380 kV 

ledning fra Ulla/Førre-området til Østlandet. I Ulla/Førre-området 

må 275 kV nettet forsterkes noe mer.enn hva som ellers ville være 

nødvendig. For overføringen fra Karmøy-distriktet og inn til Sauda 

skulle det ved et verk på inntil 1000-1200 1W ikke være nødvendig med 

noen nettforsterkning. Fra selve verket vil det trengs en eller to 

korte ledninger for tilkoblingen av verket til de eksisterende 

275 kV ledninger i Karmøy-distriktet. 

Om det forutsettes at utbyggingen av Ulla/Førre går som planlagt 

(trinnvis idriftsettelse i perioden 1981-86), og det innen sarrnne tids- 

rom også blir satt i drift et 700 n gasskraftverk, vil det på et 

forholdsvis tidlig tidspunkt være nødvendig med to nye 380 kV 

ledninger fra Ulla/Førrc-o rådet til Østlandet. Hvis gasskraftverket 

står ferdig til 1981/82, må begge 380 kV ledningene også stå ferdig 

til den tid. Gasskraftverkets størrelse tilsvarer omtrent vanlig 

overføringskapasitet for en 380 kV ledning i vårt nett. 

Uten gasskraftverk vil det i første omgang (1981/82) ikke bli 

nødvendig med mer enn en 380 kV ledning østover fra Ulla/Førre. 

Hvorvidt det uten gasskraftverk vil bli nødvendig med mer enn denne 

ene 380 kV ledning på lengre sikt (1985/86 eller senere), vil avhenge 

både av annen fremridig kraftutbygging og av belastningsutviklingen 

på Vestlandet. 
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Den første av de to 380 kV ledningene må bygges til Rød nord for 

Skien. Fra Rød må det etableres 380 kV forbindelse videre til 

Tveiten i Vestfold for sarmnenkobling med 380 kV ledningen Tveiten- 

Hasle (nord for Sarpsborg)-Sverige. Et gasskraftverk i Karmøy- 

distriktet medfører en ekstra 380 kV ledning som må føres enten til 

Sylling i Lier eller til Rød. Detaljene i utformingen og forsterkningen 

av nettet i Ulla/Førre-området er de1s avhengig av hvordan sarrnnen- 

koblingen av 275 kV og 380 kV nettene på Vestlandet anordnes (Nesflaten 

og/eller Ulla/Førre) og dels av endepunktet for 380 kV ledning nr. 2. 

Pågående utredninger vil i nær fremtid kunne gi avklaring av disse 

detaljspørsmålene. 

Kostnadene for overføring av gasskraften til Østlandet vil utgjøre 

250-300 mill. kr. Det er da medregnet en ekstra 380 kV ledning 

Ulla/Førre-Østlandet, en viss forsterkning av 275 kV nettet i 

Ulla/Førre-området samt den kapitaliserte verdi av de elektriske 

overføringstap. Ko;tnadene for tilknytningen av verket til 

eksisterende nett i Karmøy-distriktet er derimot ikke medtatt. 



DEL B 

UTSLIPPSFORHOLD 
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I. UTSLIPP T I L  LUFI' 

1. INNLEDNING 

Det er forutsetningen at kraftverket skal fyres med gass ilandf¢rt 

fra Nordsj¢en. For om n¢dvendig å kunne drive kraftverket også i 

perioder hvor gassen ikke er tilgjengelig, f.eks. ved skade på 

r¢rledningen, vil det bli utstyrt også for drift med olje som brensel, 

og de n¢dvendige installasjoner for tilf¢rsel og lagring av olje vil 

bli bygget. I hvilken utstrekning det vil bli n¢dvendig å fyre kraft- 

verket med olje, er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å ha 

noen formening om, det avhenger bl.a. av gasstilf¢rselens drift- 

sikkerhet og kraftsituasjonen i de perioder hvor gasstilf¢rselen 

måtte være brutt. 

Gasstilf¢rselen er beregnet å skulle vare i ca. 15 år. Hvorvidt det 

etter den tid fremdeles vil være gass tilgjengelig og, hvis dette 

ikke skulle være tilfelle, om det blir aktuelt å fyre verket med olje, 

kan det idag ikke sies noe om. Vi e;år ut fra at hvis det da blir 

n¢dvendig å basere driften av kraftverket på fyring e d  olje for 

kontinuerlig drift, vil dette bli gjenstand for ny konsesjonsbehandling. 

ALTERnATIV 

2. FYRI::G K:: GASS 

2.1 Brennstoff 

If¢lge opplysninger fra operat¢ren består gassen av ca. 95% metan, 

ca. 4% etan, ca. 0,6% karbondioksyu og ca. 0,3% nitrogen. 
Resten er h¢yere hydrokarboner. Innholdet av svovelforbindelser 

er praktisk talt null. 

. 3; . Brennstoff-forbruket blir ca. 170 000 m time. 

R.¢kgassmengde 
II temperatur 

ca. 
II 

1 900 000 Nm3/time 

150°c 

Svoveldioksyd: Da gassen er praktisk talt fri for svovelfor- 

bindelser, blir det intet utslipp av svoveldioksyd. 
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Nitrogenoksyder (UO ): Dannelsen av HO er avhengig av brenn- x X 

kammerets utforminb, brennerarrangementet, flammetemperaturen, 

foruten av brennstoffets nitrogeninnhold. Å gi sikre data for 

NO -utslipp er meget vanskelig. Utslippet er anslått til ca. 
X 

1200 kg/time. 

Tungmetaller og aske: Intet utslipp 

Sot: Sotdannelsen antas å bli meget beskjeden, anslått til 

ca. 15 kg/time. 

Karbonmonoksyd: Å gi noe bestemt tall er ikke mulig. Utslippet 

er grovt anslått til ca. 180 Nm3/time. 

3. FYRitlG MED Oh.TE 

3.1 Brennstoff 

Som brennstoff er forutsatt brukt tungolje, Bunker Celler 

fyringsolje nr. 6. 

Da oljefyring bare er beregnet å være en reserve for gassfyring 

og må antas å bli bru.t i bare korte perioder, kan det bli 

vanskelig å slutte noen lagidskorakt for olje med en bestemt 

kvalitet. Et behov kan ko::::::e til å oppstå med te:nrnelig kort 

varsel, og man er da avhengig av den olje so måtte finnes på 

markedet. Det vil under disse os:ejigheter bli vanskelig å 

stille spesielle krav til oljekvalieen. Da det må kunne regnes 

med at oljefyring bare vil bli anvend i korte perioder vil ut- 

slippet fra forurensningen i oljen i alle tilfelle bli lite, sett 

over en lengre periode. 

Såvidt mulig vil det bli anvendt olje med et svovelinnhold under 

1%. Hvis det i kortere perioder hvor gass ikke er tilgjengelig 

og kraftverket av hensyn til energisituasjonen må holdes i drift 

med oljefyring, oppstår vanskeligheter med anskaffelsen av olje 

med denne kvalitet, vil dette måtte tas opp med Forurensingstil- 

synet. 

For Øvrige forurensninger i oljen kan det på det nåværende tids- 

punkt ikke angis bestemte grenser. 

Basert på gjennonsnittstall for vanlige handelskvaliteter, er 

nedenfor angitt anslagsvise u t s Li.ppsmengde r for de viktigste for- 

urensninger. 
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Brennstoff-forbruket blir ca. 155 tonn/time. 

3.2 !:!!;!;iEE 

RØkgassmengde: 

Svoveldioksyd: 

ca. l 800 000 Nm3/time 

Med maks. 1,0% av svovel i oljen blir det 

maksLale utslipp av svoveldioksyd ca. 

3100 kg/time 

Nitrogenoksyder (NO): Grovt anslått til ca. 1500 kg/time 
X 

Vanadium, anslått. 

Nikkel 

Aske 

" 
II 

Sot 

Karbonmonoksyd, anslått 

" 

23 ti II 

4 II ti 

80 " " 

300 II II 

180 Nm3/time 

Da oljefyring son ner.1t forutsettes anvendt bare i korte perioder, 

er det ikke planlagt. å inst.allere noe spesielt utstyr for fjerning 

av aske og so·fra r¢kgassen, 

Utslippet vil skje r a  e eller to skorsteir.er, antallet er avhengig 

av det arrangement- ser:: i::,:'..ir vc::.le;t og kan ikke bli avgjort fØr planene 

er nærmere bearbeidet.. 

Det regnes ned en rpkgasser::perat-ur på ca. 150°c, og en hastighet 

av utslippet på 20-25 /sek. 

TerrenghØyden er 15 .o.h. og de hØyeste bygninger i kraftverks- 

komplekset er de to kjeJhus som er ca. 57 mover terrenget. Skorsteins- 

hØyden forutsettes å bli avgjort på grunnlag av spredningsberegningene. 

Terrengforhold og bebyggelse i kraftverkets omg i ve Ls e r f'r emgå r av 

disposisjonsplanen. 
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ALTERNATIV: KOMBINERT VERK 

2. FYRIHG MED GASS 

2.1 Brennstoff 

Kvalitet: Som for dampkraftverk 

Brennstoff-forbruk: Ca. 160 000 m3/time 

2.2 ! t . ! :e:e 

R¢kgassmengde: Ca. 6 200 3; . 000 Hm time 

" temperatur: Ca. 120°C 

Svoveldioksyd i r¢kgass 0 

Nitrogenoksyder ( IJO ) : ansl. 1000 kg/tine 
X 

Tungmetaller og aske II 0 

Sot II 12 II 

Karbonnonoksyd " 400 Hm3/time 

3. FYRIIIG Mw OLJE 

3.1 Brennstoff 

Som brennstoff er foutsatt brukt lettolje, yringsolje nr. 1 

eller tilsvarende e d  et nornalt svovelinnhold under 0,2 %. 

Brennstoff-forbruke:. blir ca. 142 tonn/time 

R¢kgassmengde 

" temperatur: 

6 3; . Ca. 000 000 m time 

Ca. 150°C 

Svoveldioksyd i r¢kgass maks.600 kg/tine 

Nitrogenoksyder ( N O )  ansl. 1700 " X 

Vanadium II 3 " 
Aske " 15 " 
Sot " 100 " 
Karbonmonoksyd II Boo Nm3/time 
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4. UTSLIPPSARRAlGEMENT 

Utslippet kan skje fra 6 skorsteiner plassert på toppen av kjelhusene 

eller fra 2 skorsteiner, som hver samler r¢kgassen fra flere enheter. 

Utslippshastigheten blir ca. 25 m/sek. 
. 0 . 0 

Utslippstemperaturen er ca. 120 C ved gassfyring og ca. 150 C ved 

oljefyring. 

Terrengh¢yden er 15 m.o.h. og h¢yeste bygninger i kraftverkskomplekset 

er de to kjelhus som er ca. 20 meter over terrenget. Skorsteinsh¢yden 

forutsettes å bli avgjort på grunnlag av spredningsberegningene. 

Flere av tilbyderne foreslår anbragt et o!!l.lppssjell i gassledningen 

til kjelen og egen skorstein for å kunne slippe exhausten fra gass- 

turbinen direkte til friluft. I en slik driftssituasjon blir utslipps- 

temperaturen ca. 48o0c. Det er regnet med en skorstein for hver gass- 

turbin, ialt 6. Utslippshastigheten-lir ca. 25 m/sek. Det er regnet 

med en lavere skorstein enn den regulære, forel¢pig er h¢yden anslått 

til ca. 30 meter over terrenget. 

5. EVENTUELL:2 VIPJCH:TGER AV 1.J"'l'SIPP 

Norsk Institutt f'o r Vannf'or skn i ng ha r i s i n rapport "Vurde:::-ing av 

Karm¢y-ornrådet son resipien"t :or kj¢levar. ::::-a varekrafverk, rapport 

3" datert 8.april 1975, ko::nnet ned generel:e oe-;;raktninger over skade- 

virkninger fra utslipp av sure svovel- og nitrogenoksyder på ferskvanns- 

forekomster. Det konkluderes med at de langtransporterte tilfØrslene 

må forventes å dominere virkningene på ferskvannsforekorestene på fast- 

landet ¢st :or Ka!"'II1¢Y, rae n at et event.ue Lt variaekz-af't.ve r-k v i L virke i 

negativ retning, og graden av disse virkninger b¢r vurderes og tas med 

i heletsvurderingen. 

Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har fått i oppdrag å foreta 

spredningsberegninger og om mulig uttale seg om eventuelle skadevirkninger. 

Videre skal det sette opp program for de målinger og unders¢kelser som 

b¢r foretas for å registrere situasjonen fpr anlegget set"tes i drift, og 

f¢lges opp under driften for å registrere eventuelle forandringer. 

Spredningsberegningene er gjengitt i NILU's rapport : "Vurdering av luft- 

kvalitet og skorsteinsh¢yder for varmekraftverk i Karm¢y-området", 

datert april 1915. ( Ref. 1). 
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I I .  STØY 

1. I ANLEGGSPERIODEN 

St¢y i forbindelse med anleggsperioden kan ikke unngås. Sprengnings- 

massene utgjØr i størrelsesorden 1 mill. m3. En del av dette kommer 

imidlertid fra kj¢levannstunnelene. Det meste av sprengningen vil bli 

utf¢rt i 1¢pet av et års tid, senere vil det bare bli mindre sprengnings- 

arbeider, bortsett fra kjØlevannstunnelene hvor den vesentligste del 

vil foregå under jorden. 

Under resten av anleggsperioden vil det bli en del stØy, vesentlig fra 

trafikk på tilfartsveiene. Den samlede anleggstid ventes å bli ca. 5 år. 

Å gi tallmessige data for st¢yen under anleggstiden er ikke mulig. 

2. UNDER DRIFT 

I de spesifikasjoner som fulgte anbusinnbydelsene er det foreskrevet 

at st¢yni vået fra driften av verket ikke r..å overskride 4 5 d B (A) i en 

avstand av 200 meter: De fleste anbydere har erklært at de vil kunne 

oppfylle dette vilkår. 

Dette gjelder under reD,1lær drift. Under ekstraordinære forhold, f.eks. 

ved start og stopp, vil h¢yere s-c¢ynivå kur.ne opptre i korte perioder. 

Ved dampu t o Lås i ng , spesielt fra s i.kke rhe t s ven t i Len , vil st Øynivået bli 

betydelig hpyere, selv om dempningsinnretninger blir installert. 

3. BEBYGGELSE 

Den nænneste omegn er meget sparsomt bebygget, og if¢lge generalplanene 

er det heller ik..ke foJtsatt noen fretidig tettbebyggeise i disse om- 

råder. Eksisterende bebyggelse freJ'Tlgår av vedlagte kart. Videre ved- 

legges utsnitt av generalplanen som viser den fremtidige utyttelse av 

området. 

Innen en rdius på 500 meter, er det mindre enn 5 bolighus, disse ligger 

nær 500 m grensen. Innen 1 km radius er det et tyvetall boliger, vesent- 

lig i et område sydvest for kraftverket nær Veavågen. I en avstand av 

1,2 km i sydlig retning er det en skole. 

I Veabygdi, på den motsatte siden av Veavågen, er det et område med 

temmelig tett bebyggelse, ca. 1,5 kr:i sydvest for kraftverket. 
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4. BAKGRUNNS-STØY 

Det absolutte st¢ynivå i området omkring kraftverket vil, foruten 

st¢yen fra kraftverkets drift, v r e  avhengig av bakgrunns-st¢y og 

st¢y fra eventuelle andre kilder. F¢r anleggsarbeidet settes igang, 

vil det bli foretatt kartlegging av det eksisterende st¢ynivå i om- 

rådet, spesielt nær de eksisterende boliger. 
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III UTSLIPP TIL SJØRESIPIEIT 

ALTERNATIV DAJ.PKRAF'7VER!<: 

1. SAMMENDRAG 

Et sammendrag, som viser utslippene og prosessen skjematisk, er 

vist på vedlagte flytskjema, bilag 14 hvor alle kontinuerlige 

utslipp er medtatt. 

UTSLIPP TIL RESIPIENT 

2. Kj¢levann 

Kj¢levannet tas fra havet og returneres dit. Mengden vil være 

ca. 20 m3/sek. ved en temperaturstignig på 10°c. Alternativt 

kan kj¢levannsnengden reduseres med korresponderende ¢yere 

temperatur. Den maksimale temperaturforh¢yelse er 18°c. 

Ingen resirkulasjon er planlagt. 

3 - 
Klor (overskudd maks. 0,5 g/n) i form av hypoklori eller klor 

i gassform må ti visse tider muligens ilsettes kj¢leva,net o r  

å forhindre 

a) blåskjelldannelse i kj¢levannsledninger, 

b) algebelegg på vanr.eflater i varr:ievekslere. 

3, Salter og kje3ikalicr 

De oppbitte tall å betraktes som re"ir.gstall. De bygger på 

informasjoner fra leverand¢rer og fra cperat¢rer av lignende 

kraftverk i utlandet. Utslippene vil ku.nne variere endel, avhengig 

av det utstyr som blir valgt og dr i I ' t  s ro rho.Ldene til enhve r tid. 

Kj¢levann 

Natriumfosfat tilsettes kjelevannet for å unngå kjelstein. 

Dreneringen fra kjelene inneholder 3 kg/d¢gn kalsiumfosfat, 

motsvarende 170 pekv.P. 

Kondensat 

For å holde et lavt saltnivå i det sirkulerende kondensat, sendes 

en delstr¢m gJ ennom Lone byt.t.er e . De sel ter son dannes i io:1e- 

bytterne, dreneres periodisk ved regenereringen av icnebytterne. 
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' 
Utslipp antagelig under 50 m3/D, inneholdende: 

Stoff kg/D 

Fe 2,0 
Cu 0,2 
Caso4) 3,0 .Mgso4 

Na2so4 2,5 

NaCl J 2,5 HaN03 

s·o 0,5 l. 2 

H2so4 6 ,o  
NaOH 3,5 
NH40H 1,5 

Overskudd av lut og syre n¢ytaliseres e d  pH-kontroll fØr 
utslipp. 

Utslipp fra råvionebyt;tere 

Råvann rer.ses kontinuerlig i ionebyttere, og disse regenereres 
med visse melo:::ro. Overskudd av lu cg svovelsyre nØyraliseres 
med pH-kontroll f r  utslipp. 

Utslipp 64 m3/D, inr.eholdende: 

Stoff !-:p;/D 

Caso4} 30,0 MgS04 

Na2so4 70,0 

NaCl J 50,0 NaN03 

HC03 9,0 

Sio2 1,5 

H2so4 67,0 

NaOH 55,0 

Utslippet motsvarer maks, 700 pekv.N. 



Periodiske utslipp 
av kjemikalier 

Kjelene beises f¢r f¢rste igangkjØring med 3% lØsning av sitronsyre, 

0, 5% NH4HF 
2 
og 0 ,25% !iaN03. Maksimal utslippsmengde uco m3 som 

nØytraliseres med ammoniakk fØr utslipp til resipient. Siden 

beises etter 1. driftsåret, senere etter hvert 3. eller 4. år. 

Det brukes 7% salt.syrelØsning med en temperatur på 6o0c, hvorved 

500-1000 kg jern omregnet til magnetitt går i 1¢sning. Kvantitet 

utslipp motsvarer omtrent de 400 m3 som nevnt. ovenfor. L¢sningen 

blir n¢ytralisert f¢r utslipp til resipient. 

4, Oljeholdig vann 

Alt oljespill skal ledes til API-separator for rens1r.g. Renset 

vann tilf¢res resipient. Oljen som skæ.:Jr1es av, sendes tilbake 

til fjellkammer via en sloptank. 

Kilder til oljespill kan være: 

A. KAI 

Båter opptil 50 000 t dw skal losses vec. kai, tvorvej et. visst. 

oljespill kan foreko!!::!e. Oljespill på kaien lee.es -;,il sloptank. 

Oljespille punpes t.il bergron ved hpyt r.ivå 1 slopar.ken. 

B. OLJESPILL I :1.J..V!:"::O:-'.R.\JET 

Det vanlige er at ved oljespill i havneor.åde: leg6: ut lenser 

og oljevann pUI!lpes tilbake til API-sepe.ratcr.?:apasi-:.c:-;, på punpen 

antas å bli 10-15 m 3 / h .  

Det er antatt at tankvasking og at ballastvar.n fra tespkende 

tankbåter ikke vil belaste API-separatoren. 

D. LAGERTA.TKER I FJELL 

Lagertanker i fjell, volum 100 000 m3, får en bereg:--:.et vannlekkasje 
3 inn på maks. 3 m /h. Mengden vil være relativt konst.an. Lekk.vannet 

pumpes intermittent ut med en pumpekapasitet på 6 m3/h. 

E. VANN fq_A PROSESS-Or-!RADER I TILK.NY-:i::rnc ' : ' I : . .  OI.J:::'.1'.Si:'R 

Alle områder hvor olje er prosessmediet. og hvor det finnes ventiler, 

flenser, pu._per, oljefyrte beholdere, skal være drenert til API- 

separator eller til cppsamlingsbehoJdere. 
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Lave forh¢yninger av betong vil bli st¢pt rundt aktuelle områder 

som kan være forurenset, og vannet dreneres til oljeseparator. 

De maksimale regnmengdene i området er 50 mm/hog 150 mm/D. 

Flowsheet angir en disponibel kapasitet for regnvann m.v. på 

28 m3/D, som tilsvarer 185 m2 prosessområde for olje. Vannmengden 

må muligens senere korrigeres, og st¢rrelsen på APT-separatoren 

justeres tilsvarende. 

APT-separatoren antas å kunne redusere oljeinnholdet til 10-15 ppm. 

Konsentrasjonen av olje fra en APT-separator vil særlig variere 

med st¢rrelsen på oljedråpene inn på separatoren. Tetthet på oljen 

antas å bli 0,96 kg/dm3. 

Det oljeslam som dannes på bunnen av separatoren, kan ikke tilbake- 

·f¢es, men må brenes separat. 



ALTERNATIV KOMBINERT Y:RA.FTVERK 

1. Utslippene til sj¢resipienten vil for et kombinert verk bli mindre 

enn for et dampkraftverk med samme ytelse. 

2. Kj¢levann 

Kj¢levannsmengden vil bli ca. 9 m3/sek. ved en te peraturstigning på 

ca. 10°c. Ved en temperaturstigning på ca. 18°c, blir kj¢levanns- 

mengden ca. 5 m3/sek. 

3. Salter og kjemikalier 

Noen beregning av disse er ikke foretatt, da de 1 alle tilfelle vil 

bli vesentlig nindre enn for et d8.I!lpkraftverk. 

4. Oljeholdig v a n  

Forholdene blir omtrent son ved dar:pkraftverket, bortsett fra at det 

i dette tilfelle vil bli brukt lettolje, mens det ved dampkrafverk 

vil bli brukt tung fyringsolje. Lettoljens tetthet er ca. 0,83 kg/Q3, 

noe som resulterer 1 at separeringen av olje fra vann i API-separatoren 

blir lettere. 
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5. Sanitæravl¢p 

Sanitæravl¢pet motsvarer under bygningstiden maksimalt 500 person- 

ekvivalenter, for siden under drift å a v t a  til c a , 30 personer pr. 

skift. Avfallet går via rensetank til havet (ingen tilsats av 

kjemikalier eller felling). 

Gjennomsnittsverdier_for_hovedkloakk 

Personer (maks , ) 

Forventet mengde avl¢psvann 

500 

150 1/pers. og d¢gn. 

F¢r Etter 
rensetank rensetank 

H20 rn3/h 4,2 4,2 

B0F7 kg/h 1,25 o,83 

Part.stoff kg/h 1,88 < 0,83 

Sedimenter kg/h 1,25 < 0,2 

Opp.l , stoff kg/h 2,08 2,08 

6. Utslipps-sted og utforr::ig 

Plasseringen og utfor::iingen av inntak og utlpp for kj¢levann er 

ikke fastlagt, men de tenkes lagt innen den strekningen som er 

avmerket på kartet, bilag 6. Forel¢pig reges e d  at inntaket vil 

bli lagt på dypt vann, ca. 30 m dyp, mens utl¢pet vil skje h¢yere 

oppe i sj¢en. Den endelige plassering og utforming vil bli faslagt 

i samråd med Statens Forurensningsilsyn oD adre sak.\yndige. 

Angående valg av område for plassering av innak og utl¢p uttaler 

VHL i et eget notat: 

YTRALAJID 

Tre alternat i ve inr,taks- og utslippssteder er foreslått. En har 

vurdert den lille bu.ta ¢st for BrandØy som et lite heldig alernativ 

både som inntakssted og utslippssted. Terskeldypet inn til området 
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er 8 m slik at bare overfle.teinntak kan komme på tale. Utslipp til 

området må forventes h resultere 1 stor lokal temperaturhevning. 

Av de Øvrige to utslipps- og inntaksalternativer langs nordkysten 

av Veavaagen har en ut ifra fysiske resipientforhold vUYdert utslipps- 

stedet nordvest for BrandØy som det gunstigste av de to alternativer. 

En del av de viktigste momenter i vurderingen er gjengitt i det 

fØlgende: 

(i) For hele den aktuelle kyststrekningen Øker vann- 

dypet raskt ut fra strada, Dette muliggjør der.:i.ed 

inntak i dypet og utslipp i dypet. 

(ii) Den termiske påvirkningen på Veavaagen og gruntvanns- 

områdene sydvest for Br e.ndpy forventes å bli minst 

for utslippsstedet nord7esc, for Brand¢y. En skal i 

denne :orbir.delse erke seg o o e  SOj er plalagt 

bygget tvers over Ve avaag e.. like .i nnenf'cr- det "innerste'' 

utslippsalernaiv. 

(iii) G 
O • rur.vansoYaaees cnf'ang , d v s .  cmz-åde r =ed dyp 

ta i nd r e enn G r.:, er st¢rs-':; for ut s Li pps s t.ede t lengst 

inn i Ve ava ag eu . 

( i v )  l,';ulig:-cec,ee til å unngå d i r ek t.e r-e s i rku.l as ; o n  synes 

for begge utslippscnråder størst 

ved å legge utslippet i l  overflaten 

og inntake-t til dypet. Den bes-r,e innby!'.'des plassering 

av inntak og utslipp kan iidlertid vanskelig fast- 

legges fØr str;nforholde etter at moloen er ferdig- 

bygget er nærmere kartlagt. 

(v) Det b¢r til sist påpekes at utslippsstedet nordvest 

for Erancpy vil :ere til en lang utslippskanal (2,5 km). 

Dette cå dermed veies mot den bedre fortynning utslippet 

lengst ut forventes å gi. 
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7. Eventuelle virknin5er av utslipp til resipient 

Resipientforholdene og virkningene av utslipp av oppvarmet kj¢levann 

fra et varmekraftverk plassert på Ytraland har vært studert og 

vurdert av Norsk institutt for vannforskning 01IVA), Vassdrags- og 

Havnelaboratoriet (VHL) og av Fiskeridirektoratets havforsknings- 

institutt. ( FHI). 

Det foreligger f¢lgende rapporter: 

NIVA: "Vurdering av KarTI1Øy-området som resipient for kj¢levann 

fra varmekraftverk". Rapport 1, 2 og 3 (ref. 2-4). 

VHL "Varmekraftverk i Karmøy-området", rapport 1 og 2 

(ref. 5-6) .  

FHI "Marine ressurser 1 Karmøy-regionen" (ref. 7). 

Av rapportene f'r emgå r at med en hensiktsmessig plassering og ut- 

forming av inntak og utl¢p for kjplevann vil det finne sted en rask 

fortynning av utslippet,og overte...iperaturen i resipienten forårsaket 

av utslippet vil være meget begrenset 1 utstrekning. 

Den termiske påvirkning av utslippet på resipier.ten og på livet i 

denne må derfor antas å bli liten og begrenset til en avstand av noen 

hundre meter fra utslipps-seået. 
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DEL C 

BRENNSTOFFTILl'ØRSEL 
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I. DAMPKRAFTVERK 

l. INNLEDI;ING 

Verket er planlagt som et konvensjonelt dampkraftverk, hvor gass 

eller tungolje forbrennes i en dampkjele. Den produserte overhetede 

dampen driver dampturbinen som igjen driver den elektriske generatoren. 

Etter ekspansjonen i turbinen kondenseres dampen og kondensatet 

f¢res tilbake i darr,pkjelen. 

Kraftverket er dimensjonert for: 

Installert effekt, MWe 

Dampproduksjon, tonn/h 

Utnyttelsestid, tmer/år 

Netto årsproduksjon, TWh 

LufttempeTatur 0c 

If 

Vanntemperatur 
If 

" 
Vindstyrke, Beaufort skala 

Brensel, normalt 

, reserve 

Kalorimetrisk varmei:i.old, 

nedre verdi: Ne t , gass. kcal/Ur:13 

Fyringsolje 6 :kcal/kg 

" 

Gassforbruk: No3/år 

Oljeforbruk: kg/år 

700 

2200 

7000 

ca. 5 

Maks + 20 

Middel +7,5 

Min - 15 

Maks + 18 

Middel+ 8 

Min + 6 

Maks 9 

Natur-gass 

Fyringsolje 6 

8780 

9700 

1.2 X 109 

1.1 X 109 

Gassen forutsettes tilf¢rt i r¢rledning fra ilandf¢ringssentralen 

for Nordsj¢gass. 

2. BRENNSTOFF-ORBRUK 

Det forutsettes to enheter, hver med kapasitet på ca. 350 MWe. 

Den planlagte driftstid antas å bli 7000 full-lasttimer. Verket 

skal normalt fyres med naturgass r a  Nordsj¢en, men bygges også for 

tungoljedrift. 
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Naturgass 

Nedenfor angis sammensetningen av den naturgass som antas ilandf¢rt 

til Karmøy-området. 

N2 v/o 0,320 

Hi " 
CO2 " 0,613 

CH4 " 94.897 

C2H6 " 4.051 

C3H8 " 0,084 

iC4HlO " 0,010 

n'.:\H10 " 0,003 

iC5Hl2 " 0,004 

nC5Hl2 " 0,001 

C6Hl0+ " 0,016 

0 Referansetilsta!'ld: 45 bar,+ 4 C 

Den nedre br-e nnver-d.i er ca. 8780 kcal/:1m3 /time 

Innholdet av svovel er utetydelig 

GassforbrlL'ket ved fulldrift blir ca. 170 COO Nm3/time, tilsvare!'lde 

ca. 1,2 x 109 Nn3 for 7000 tic:;ers drift per år. 

Som reserve, hvis verket må holdes i drift også i perjoder hvor gass 

ikke er tilgjengelig utstyres verket også for fyring med olje. 

Det forutsettes anvend tung fyrir.gsolje (3-ker Celler fyringsolje 

nr. 6). Da det antas at oljefyrir.g bare v i L bli anvendt i kor t.e 

perioder, settes det ikke spesielle krav til fyringsoljens kvalitet, 

bortsett fra at svovelinnholdet nor.:-.alt ikke skal overstige 1,0 %. 

Fyringsoljen forutsettes tilf¢rt med tankskip til et underjordisk 

lager, hvorfra den v i L bli pumpet til kraftverkets dagtanker. 

Oljeforbruket ved full drift vil bli ca. 155 tonn pr. time. Dette vil 

tilsvare et årsforbruk på ca .. 1,1 mill. tonn ved 7000 full-lasttimer. 

Den planlagt anvendte tungolje kan variere i kvalitet, beroende på 

opphavskilde. Nedenfor angitte d a a  anses å være representative 

for fyringsolje til kraftverk av den typen som tenkes bygget: 
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Kullstoff ( C) 87,5 .% 

Hydrogen (H)  11,5 cf 
/o 

Svovel ( s) 1 % 
Vanadium (V)  150 ppm 

Viskositet 0 
ved 38 C 3500 sec. Redwood 

Egenvekt 15°c/15°c ca. 0,96 

Stivnepunkt Maks. 27 oc 

Aske II 0,1 % 
Nedre brennverdi 9700 kcal/kg 

3. GASSLEDHIHG FRA '.::'ERMINAL TIL KRAFTVERK 

Terminalen for gassledningen fra Uordsjpen antas å bli lagt på vest- 

siden av Karo¢y. En antatt plassering er vist på bilag 6. 

Ilandf¢ring og gasseminal ligger utenfor NVE's ansvarsoråde og 

behandles ikke ter. 

Gassled.TJ.ingen fra te:::-minal til kraftverk atas å få en lengde på ca. 

1 km. Gassledninger} forutsettes bygget som en helsveiset konstruksjon 

og etter f'or s kr i f t.e r fer gas sr-ør-Le dn i nge r fastsatt av Statens spreng- 

stoffinspeksjon datert den 15. august 1971. For¢vrig vil areerikansk 

og finsk praksis bli fulgt ved prosjekterir.g av r¢rledir.gen. 

Fra gasster:::iinalen ti: kraftverkets reduserstasjon vil det bli lagt 

en lednir!g med 12C% kapasitet. Gassen tilf¢res den nevnte ledning 

med et trykk på 45 bar eller h¢yere. I reduserstasjonen, som ligger 

innenfor kraftverkscmrådet, blir trykket redusert til ca. 4 bar. 
Gassledningen mellon te!"lllinal og kraftverk antas å få en diameter 

på ca. 12", cg utsyres oed avtapping og utluftning i de lavplLTJ.kter 

og h¢ydepunkter so måtte fremko!:De på g:ru...TJ.n av terrenget. Så langt 

de topografiske forhold tillater vil ledning bli lagt med jevn stigning 

opp til h¢yeste nivå for deretter å falle jevnt frem til kraftverkets 

reduserstasjon. Gassledningen vil bli beskyttet med såkalte "guiderails" 

der ledningen ligger nær veier eller lagerplasser. 
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4. GASSUTSTYR I VERKET 

Reduserstasjonen har til oppgave å regulere trykket ned til ca. 4 bar. 
Denne vil bli plassert i egen bygning utenfor selve stasjonsbygningen, 

men innenfor stasjonsområdets innhegning. 

I reduserstasjonen vil gassledningen bli delt opp i tre parallelle 

kurser. Hver kurs vil-få en kapasitet på 50%. Normalt vil derfor en 

kurs stå i reserve. Prinsippl¢sningen for r¢rarrangementet innenfor 

kraftverksområdet er vist på bilag 15. 

I korte trekk vil gassen etter reduserstasjonen ledes til en felles 

kurs med hovedavstengnings-ventiler for stasjonen. Deretter deles 

gassen i to nye kurser, en til nvert aggregat. Alle avstengnings- 

ventiler dubleres. Mellom disse ventilene vil det anordnes utluftings- 

muligheter som vil være åpne når hovedvetilene er stengt. Således 

kan ikke gass komme inn i verket ved lekkasje i avstengningsventil 

ved eventuell service av f.eks. brnnerne. 

5. OLJETAll:KATLEGG 

Det er npdvendig for kraftverket å ha et beredskapslager for olje. 

Det oljekvantum ma. vil lagre ugj¢r 100 000 m3 og tilsvarer brensel 

for ca. 1 !!:Ild. full effektdrift av kraftverket. Oljen er ten.kt lagret 

i 2 utsprengte fjellhaller, hver på 50 OGO m3. Hallene plasseres p 

betryggende nivå under grur.nvannsnivået fer å forhindre lekkasje av 

olje til or::givelsene. 

Det valgte lagringssystem er med fast vannbunn. Oljen lagres oppå 

vannspeilet, og oljenivået varierer f¢lgelig med lagret oljemengde. 

Oljen skal lagres ved en teperatu: på ca. 50°c. Oppvarmingen utf¢res 

ved hjelp av elektriske oljeforvarmere. 

Fjellanlegget består av tre avdelinger, nemlig lagringsseksjonen med 

tankene, tekniske rom med kontrollutstyr og adkomststaller. 

Det elektriske utstyr i lagringsseksjonen skal være eksplosjonssikkert. 

Str¢mf¢rende komponenter blir bare varmeelementene til forvarnerne 

elektromotorer på de neddykkede pumpene, styrestrøm, belysning og 

telefoner i denne seksjonen. 

I kontrollseksjonen finnes kontrollrom, tavlerom, n¢dstr¢msaggregat 

og batterirom. Kontrollseksjonen er adskilt fra lagringsseksjonen og 

adkomststaller med en luftsluse. Derved vil en sikre seg mot at 

oljegasser slipper ut i kontrollavdelingen hvor det elektriske utstyr 

ikke er eksplosjonssikkert. 
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Vifterom for avtrekk fra tankseksjonen anordnes i forbindelse med 

gass-slusen. Kontrollavdelingen vil få sitt separate luftinntak og 

ventilasjonssystem. 

Adkomststallen begynner ved kaianlegget. Ved stollens innerste ende vil 

det anordnes n¢dutganGsstoll som skal munne ut i nordenden av anlegget. 

På et hvilket som helst sted i anlegget kan man derfor rekke to utganger. 

Innlekkasjen av vann antas å være ca. 3m3/h ma..simalt. En pumpe for 

utpumping av lekkasjevann monteres neddykket i hver tank. Pumpene 

startes/stoppes av flottpr i skiktet mellom olje og vann. Pumpene 

dimensjoneres med e:i kapasitet rom er det dobbelte av maksimalt beregnet 

innlekkasje. 
Drensvannet fra fjellanlegget f¢res til en oljeutskiller plassert nær 

kaien f¢r det slippes ut i sj¢en. Den dimensjoneres etter American 

Petroleum Ir.stitutes- og Forurensningstilynets regler. Det maksimale 

innhold av olje i vannet etter oljeutskiller antas ikke å overstige 

15 ppm. 

To stk. ne::.dykk.ede oljqi..:.:per vil bli mant.ert pr. tank. Pumpenes 

elektromotorer er koblet direkte til pu:-::.?e. Krafttilfrsele skjer 

gjennom kabel i vannfyllt r¢r so holdes under htyere trykk enn oljen 

i tanken ved hjelp av e:i flot.t.¢rasse. 

Luft og gass over væskeoverflaten å ha a:iledning til å unnvike ved 

innpumpir.g av produkt.,og frisk u t  trekt:es inn i tanken ved utpumping. 

Dette vil skje gjennc::: l stk. 10" tankpusteledning for hver tank. 

Det monteres flaz.:nestopp i lednir.gen på hver te.nktopp. Tankpuste- 

ledningen avsluttes med flamr::eduk og beskyttelseshette i det f'ri over 

tankene. 

Prinsippl¢sning for tanka..TJ.legg vises på bilag 16. 

6. OLJELOSSING 

Oljekai og lager er te::1kt pla!3sert på ¢st.siden av Kar.n¢y på norsk 

Hydro's område. ( Se bilag nr. 6). Bergartene består 

her av gr¢nnskifter og gr¢nnstein og er noe tektonisk påvirket. 

Omfattende g runnundcr-scke.Lse r i form av seismikk og k.j e rnebo r i nge r vil 

bli utf¢rt i dette område t f¢r detc.l,jprosjektering. 
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Kaianlegget dimensjoneres for anl¢p av tankbåter i 30 000 tonns 

st¢rrelsen, men med mulighet til å t a  imot båter opp til 50 000 tonn. 

Ved lossing vil oljelenser alltid bli strukket rundt lossingsområdet. 

Kaien vil bli utstyrt med betongforh¢yninger rundt ytterkantene og med 

naturlig fall til en oppsamlingstank (sloptank). Eventuelle oljespill 

på kaien vil således ikke kunne renne ut i sj¢en eller til grunnen. 

Tank.båtene pumper oljen via 2 stk. marine svingarmer forbundet med 

fjelltankene med 2 stk. 16" ledninger. Ved hjelp av pneumatiske ventiler 

styres oljestr¢mmen til tankene. Ledningene har sitt h¢yeste punkt 1 

skur på kai hvor det er installert vakumventiler slik at ledningene kan 

dreneres og t¢mmes til tank. Alle ledningene vil bli oppvarmet ved 

hjelp av elektriske var:nekabler og isolert. 

Den ytterste del av slangene fre til skipsanifoldet t¢r::mes med strippe- 

pumper. To katastrofeventiler stenges automatisk ved for h¢y væskestand 

i tanken for å unngå overfylling. 

7. OWELEDNrnG TIL VERKET 

Pumpehus anoYdnes ved· kaianlegg. Det planlegges 2 stk. transportpumper, 

hver med en kapasite på 250 tonn/h. Fra oljepumpene f¢res en olje- 

ledning  e d  Ø 12" freo til kraftveYkets dagtanker inne på kraftverks- 

området. Lengden av ledningen vil bli ca. 5 k!n. Oljeledningene utstyres 

med elektriske varmekabler og isoleres. Oljetenperaturen i rørene vil 

være ca. 50°c. R¢rene skal være av kvalitet s¢!1l.1¢se stålr¢r etter N.S. 

8 • I 2 5 2 med normal veggykkelse og prpvetrykke fra verk med i n .  50 kg cm 

trykk. Arbeidstrykk på rørledningene skal være 10 kg/cm2. Prøvetrykk.ing 

av r¢rledningene skal utf¢res med 15 kg/cm2 i 24 tiner. 

Ventiler skal være av tn,en sluseventiler med hel eller delt sluse, 

stigende spindel gjennom ratt og flenser boret etter DIN 10 kg/cm2 

arbeidstrykk. Tilbakeslagsventiler skal være av klaffetypen. Flenser 
. • I 2 • skal være sveiseflenser av stal boret etter DIN 10 kg cm arbeidstrykk. 

På bilag 17 er forslag til trase for oljeledningen inntegnet. Ved valg 

av trase for dette formål vil Staens sprengstoffinspeksjon's krav n¢ye 

bli etterfulgt. Ledningen vil bli lagt i nedgravet kulvert ved krysning 

av bebygget eller dyrket område. Ellers planlegges ledningen lagt langs 

den prosjekterte a.leggsveien utildekket. Ved valg av trase vil alle 

hensyn bli tatt for å redusere de milj¢messige ulempene til et minimum. 
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8. DAGTANKER 

Det planlegges bygget 2 stk, dagtanker innenfor kraftstasjonens område. 

Tankene dimensjoneres for 2; dØgns forbruk, m.a.o. 60 timers fulleffekt- 

drift og vil hver få en kapasitet på ca. 4500 m3. 

Oljen vil bli oppvarmet med damp fra kraftverl:et. Tanker og rør skal 

derfor isoleres. Ter:iperaturen i tankene vil være 50-60°c. 

Tankene planlegges som frittstående stålkonstruksjoner bygget etter 

norsk standard INS F 1369 og Sprengstoffinspeksjonens forskrifter. 

Tankene vil få anslutning for tilkobling av skur:isprØyteutstyr etter 

spesifikasjonene til det lokale brannvesen. Alle rør og flenser vil 

bli sikret mot snØ eller is/ras. Videre vil det bli ser:ientert vollgrav 

rundt hver tank for oppsamling av eventuell oljelekkasje. 

9, OLJEUTSTYR I VERKET 

Mellom dagtanker og kraftverkskjelene vil det bli bygget et pumpehus 

for tungoljetilf¢rse1en. Dette vil inneholde p p e r ,  filtere, forvarmere, 

massestrØmsmålere etc. Oljetilf¢rselssyserne bygges so tre parallelle 

kurser, hver med 50% kapasitet. 

Arrangement i pumpehus etc. er vist pi bilag 18. 
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II KOMBIHER'r KRAFrVERK 

1 ! INNLEDNir1G 

Verket er planlagt som et kombinert kraftverk, hvor gass eller lett- 

olje forbrennes i et brennkammer. Forbrenningsgassen ekspanderer 

f¢rst gjennom en gassturbin deretter ledes gassen til en ekshaust- 

kjele og til slutt ut i skorsteinen. I ekshaustkjelen produseres 

overhetet damp som driver dampturbinen, Etter ekspansjonen i turbin- 

en kondenseres dampen,og kondensatet f¢res tilbake til ekshaustkjelen. 

Både gass- og dampturbinene driver separate elektriske generatorer. 

Kraf'tverket er dimensjonert for: 

Installert effekt, MWe 
 

Utnyttelsestid, time/år 

Netto årsproduksjon, T'.-ib: 

Lufttemperaur 0c 

" 
" 

Vanntemperatu!' 

" 
" 

Vindstyrke, Beauf'ort skala 

Brensel, no!'=alt 
II reserve 

700 

7000 

ca. 5 

Maks + 20 

Middel+ 7,5 

Min 15 

I-laks + H3 

Middel + 8 

Min + 6 

r-aks 9 

natur gass 

Lett destilert olje 

KalorimetYisk var=".einnold, 

• ·1 ... 1 1 ; · ·  3 nedre verdi: . a..,.gass;."<:ca_ . ; r : i  

Destilat : :r<.cal/}:g 

Gassforbruk: rim3/ år 

Oljeforbruk: kg/ år 

8780 

10200 

1.1 X 109 

1.0 X 109 

Gassen forutsettes tilf¢rt i rprlednini; fra ilandfpringssentralen 

for Nordsj¢gass. 



2, BRENNSTOFF-FORBRUK 

Det forutsettes to enheter, hver med 3 gassturbiner og 1 dampturbin 

og med kapasitet på ca, 350 MWe. Den planlagte driftstid antas å bli 

7000 full-lattimer. Verket skal normalt fyres med naturgass fra 

Nordsj¢en, men bygges også for lettoljedrift. 

Nature;ass 

N2 v/o 0,320 

H2s It 

CO2 It 0,613 

CH4 It 94,897 

C2H6 " 4,051 

e l s  " 0,084 

iC4HlO 
II 0,010 

oC4Hl0 
It 0,003 

iC5Hl2 
II 0,004 

OC5Hl2 " 0,001 

C6!:10+ 
II 0,016 

Referatilsa::d: L5 bar,+ 0 c  

Den nedr e br enr.ve r-d i er ca. 87SJ :C:cal/:;::.3 time. 

Innholdet av svovel er ubeydelig 

G f ' ' d ' '' • • .r- " - l  • 1 6 0  o r ' " '  •• 3 ; t .  • 1 ' ass or oruket; ve : u _ . . : .  ar i i t c.i r r ca. '.J-., .• ::i a ne , ti svarenae 

ca. 1,1 x 109 i : n3  pr. år. 

Som reserve, hvis verket må holdes i drift i perioder hvor gass ikke er 

tilgjengelig utstyres verket for fyring med olje. Det forutsettes anvendt 

lett fyringsolje. Selv om det antas at oljefyring bare vil bli anvendt i 

korte perioder, sette_s de t meget h¢ye krav til fyringsoljens kval i tet 

i et kombinert verk. Svovelinneholdet vil være under 0,2. 

Fyringsoljen forutsettes tilf¢rt med tankskip til et underjordisk lager, 

hvorfra den vil bli pumpet til kraverkets aganker. 

Oljeforbruket ved full drift vil hli ca. 145 tonn pr. time. Dette vil 

tilsvare et årsforbruk på ca. 1,0 millioner tonn ved 7000 full-lastti er. 
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Den planlagte anvendte lettolje kan variere noe i kvalitet, beroende 

på opphavskilde. Nedenfor angitte data anses å være representativ 

for fyringsolje til kraftverk av den typen som tenkes bygget: 

Kullstoff (C) 86,3 % 

Hydrogen (H) 13,5 % 

Svovel (S) maks 0,2 % 

Vanadium (V) " 1 ppm 

Bly (Pb) " l ppm 

Viskositet ved 38° 1,3° Engler 
o I o o,83 Egenvekt 15 C 15 C ca. 

Stivnepunkt " 6°c 

Aske " 0,01 % 

Nedre brennverdi 10200 k c a l / k g  

3. GASSLEm1n:G FRA TERM.IiiAL T I L  KRAFTVERK 

Tenr.inalen for gas s Ledn i rigen fra '.:ordsj:;e:1 arrt as å bli lagt på vest- 

side;1 av Karr::y. En antatt plassring er vist p bilag 6. 
Ilandf¢ring ce:; gass t e rn i naj. Li gge r ut en f'o r r:•.-2' s an svar-cccr-åde og 

behand.l e s ikr:.e he r . 

Gassledningen :ra ter::-:inal til kraftverk atas å : å e n  lengde på ca. 

1 km. Gassled...ingen foru-cse-:tes bygget so en helsveiset Y.cnstru.sjo;1 

og etter f'or sk r i t't e r :or g a s s r c r Le dn i.rig e r' f'as t o a t t av St:::--:ens Spreng- 

stoffinspeksjon datert den 15. augus t 1971. Fo rpv r i g vil ane r i kans k og 

finsk prasis bli fulgt ved prosjei-tering av rrledni:1gc. 

Fra gas s t e rrri na l.en til k raf't ve rket s r-edur e ruc as.jon vil cc t bli lagt en 

ledning med 120 % kapasitet. Gassen tilfpres den nevnte ledning med 

et trykk på 45 bar eller h¢yere. I reduserstasjonen, so:n ligi;er innen- 

for kraftverkso.rådet, blir try¥_et redusert til ca. 15bar. Gass- 

ledningen mella terminal og kraftverk antas i få. en di!Leter på ca. l "It 

c.. ' 

og utstyres me d avtapping og utluftning i de lav-punkter og hryc.cpunkter 

som måtte fremkcme på grw1n av terrenget. S1 langt de topografiske 
forhold tillater vil ledning bli lagt med j0v11 stigning opp til høyeste 

nivå for deretter å. f 'aI Le jevnt frem til kraftverkets red11s0rst!l.sjon. 

Gassledningen vil bli beskyttet med såk.n.lte "guiderails" der ledningen 

ligger nær veier eller lagerplasser. 
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4. GASSUTSTYR I VERKET 

Reduserstasjonen har til oppgave å regulere trykket ned til ca. 15 bar. 

Denne vil bli plassert i egen bygning utenfor selve stasjonsbygningen, 

men innenfor stasjonsområdets innhegning. 

I reduserstasjonen vil gassledningen bli delt opp i tre parallelle 

kurser. Hver kurs vil få en kapasitet på 50 %. Normalt vil derfor 
en kurs stå i reserve. PrinsipplØsningen for r¢rarrangementet innenfor 

kraftverksområdet er vist på bilag 19. 

I korte trekk vil gassen etter reduserstasjonen ledes til en felles kurs 

med hovedavstengningsventiler for stasjonen. Deretter deles gassen i 

to nye kurser, en til hvert aggregat. Alle avstengningsventiler dubleres. 

Mellom disse ventilene vil det anordnes utluftingsmuligheter som vil være 

åpne når hovedventilene er stengt. Således kan ikke gass komme inn i 

verket ved lekkasje i·avstengningsventil ved eventuell service av f.eks. 

brennerne. 

5. OLJETANY.AI!LEGC 

Det er n¢dvendig for kraftverket å ha et beredskapslager for olje. 

Det oljckvant an vil lagre utgj¢r 100 COO 3 og tilsvarer orer.se: 

for ca. 1 mnd , full-effektdri:t av kr-af't ve rk e t . Oljen er t.er.k t lagret , 
i 2 utsprengte fjellhaller, hver på 50 000 m J .  Hallene plasseres p1 

betryggende :1i vå under g runnvann sn i ·,ået for å forhindre Lekka s j e a·, 

olje til omgivelse:1e. 

Det valgte lagringssyste er e d  fast var.nbunn. Oljen lagres o p å  

vannspeilet, 06 oljenivået vrierer fØl[eliG ned lagret oljemengde. 
• • 0 01Jen skal lagres ved en temperatur pa ca. 10 C. Den kan oppvarmes 

ved hjelp av elektriske oljeforvarmere. 

Fjellanlegget besår av tre avdelinger, nc'.'.llig lagringsseksjonen med 

tankene, tekniske rom ced kontrollutstyr og adtonststoller. 

Det elektriske utstyr i lagringsseksjonen skal være eksplosjons- 

·sikkert. Strpmf¢rende komponenter blir bare varmeelemenene til 

forvarmernP. elektromotorer på de neddykkede pumpene, styrestr¢m, 

belysnine og telefonen i denne seksjonen. 

I kontrollseksjonen finnes kontrollrom, tavlerem, n¢dstrØnsaggregut og 

batterirom. Kontrollseksjonen er adskilt fra lagringsscksjocn og nd- 

konststoller med en lufLsluse. Derved vil en sikre seg mot. at oljcgassPr 

slipper ut i kontrollavdelingen hvor dcL elektriske utstyr ikke er 

eksplosjonssikkert. 



Vifterem for avtrekk fra tankseksjonen anordnes i forbindelse med 

gass-slusen. Kontrollavdelingen vil få sitt separate luftinntak og 

ventilasjonssystem. 

Adkomststelle begynner ved kaianlegget. Ved stollens innerste ende vil 

det anordnes n¢dutgangsstoll som skal munne ut i nordenden av anlegget. 

På et hvilket som helst sted i anlegget kan man derfor rekke to utganber. 

Inn.lekkasjen av vann antas å være ca. 3m3/h waksimalt. En pumpe for 

utptnping av lekkasjevann onteres neddykket i hver ta."lk. Pu:npene 

startes/stoppes av flott¢r i skiktet telle olje og vann. Pu::ipene 

d.i mens j one r-e s med en kapasitet som er det dobbelte .av maks iraa.l t be r egne t 

innlekr.asje. 
Drensvannet fra fjellanlegget f¢res til en oljeutskiller plassert nær 

kaien f¢r det slippes ut i sj¢en. Den di::.ensjoneres etter Ar::erican 

Petrolel.l!!l Institutes- og Forurensningstilsynets regler. Det ma.skale 

innhold av olje i vanne t etter o.l j cut.s c i Lå e r antas .:k.'...:e å overstige 

15 ppn. 

To stk. eddykl-:ede ol·j epunpe r vil bli ::;om::-t Pu::lpe::es 

i tanken 7e: :  hjelp a7 en lot:::-asse. 

Luft cg gass over væs k ecve r f'La t en - ha a::le::.::ing :.il å unnv i k.e · : e : : . .  

Dette vil .3;,._;e i;jen:1c::i l s t k . lO" t ankpus t e Ledn i ng for nve r t.anz . 

Det n:onteres f'Laæz.e s t opp i Ledn i nge n pl nve r 't ank t cpp , 'I'ankpus t e-: 

ledningen avsluttes ::.ed f'lec.u..1<. og be skyt.t.e Ls e s ae t t e i ::et f·ri over 

t.ankerie , 

Prinsippl¢sning for tankanlegg vises pi bilg 16. 

6. OWELOSSLG 

Oljeki og leger er terJ-:t plassert på stsiden av K a y  

Hydro's c::.råce. ( Se bilag ::.r. 6 ) .  Eergartene best.år 

her av gr¢r.:1skif'tcr og g.!"¢:mste::.n cg er noe t.ekt.on i xk påv i rke t . 

Omf'e.t t c nde g runnundc r cc z e Lse r- i forre av sei s::!ikk c.s kj er::.eborir.Ge:::- v i L 

:iorsk 

bli utf¢rt i de t t e omr å de t fpr de t a l j pr-osj ckt e r i ng , 
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Kaianlegget dimensjoneres for anl¢p av ta.kbåter i 30 000 tonns 

st¢rrelsen, men med mulighet til å t a  imot båter opp til 50 000 tonn. 

Ved lossing vil oljelenser alltid bli strukket rundt lossingsområdet. 

Kaien vil bli utstyrt med betor.gforhy:iinber rundt ytterkantene og oed 

naturlig fall-til en oppsrunlingstank (sloptank). Eventuelle oljespill 

på kaien vil således ikke kunne renne ut i sj¢en eller til grunnen. 

Tankbåtene pumper oljen via 2 stk. marine svingarmer forbundet med 

fjelltankene med 2 stk. 16" ledninger. Ved hjelp av pneun:atiske ventiler 

styres oljestr¢r::unen til tankene. Ledningene har sitt h¢yeste punkt i 

skur på kai hvor det er installert ve.k'.llllve:1tiler slik at ledningene kan 

dreneres og t¢::::::es til tank. Alle led..,ingene vil bli oppvarmet ved 

hjelp av elektriske var-:.ekabler og isolert. 

Den ytterste del a·r slangene f'r en til s k i p sraan i f'o Ld e t t¢r=1es med strippe- 

pæ!lper. To katastrofeventiler stenges autoatisk ved for h¢y væskestand 

i tanken for å unngå overfylling. 

7. - - - • ; - -  

v::_.:... .:..- 

Pu!::pehus anord...'1es ved_ kaialegg. Det pla.,legges 2 stk. trar.sportto?er, 

ledning ne d O l 2 "  f'r-eza t i L kr af't ve r s e t s d ag t anke r inne på kraftver!:-:s- 

o::::.r&jet. Lenge en a·r le(:."1.:.:-:5e:1 •;i 1 ·1i c a .  5 J,..:.::. Olj e Le dn i nger.e u-:s:.;;r:: 2 

med e Lck t r i s ke var:::eka::ler c :isoleres. O'l j e t expe r at.ur'en :. r¢re1;e vil . . . :, 
vær e min. J,O C. 

582 rae d no:-::::?.l 

R¢rer:e s k a l  ·,ære av kva.l i t e t s::i..l;:se s : . å l : - r  e t t.e r 

try:-:.;.;.. Ar be i d s t r y k k  på rrleci."1ir:ge:1e sk a.L vær-e 10 ":c..g/c::!..2. ?rØve":-r:,':.:.--:i:-:g 

av rprleci."1ir.ge:-:e skal : ; r e s  ced 15 kg/22 i 24 tiner. 

Ventiler skal være av typen sluseventiler e d  hel eller delt sluse, 
? 

stigende spindel gjenno ratt og flenser boret etter DIN 10 kg/c- 

arbeidstrykk. Tilbakeslagsventiler skal vær e av klaffetypen. F'Lens er 

skal være sveiseflenser av stål boret etter DI!l 10 kg/cI!12 ar be i ds t rykk . 

På bilag 17 er forslag til trase for oljeledningen inntegnet. Ved valg 

av trase for dette forål vil Statens 5prengstoffir.speksjon's krav r.y 

bli etterfulgt. Ledningen vil bli lagt i nedgravet kulvert ved krysni:-:e: 

av bebygget elc dyket 0::-:åde. Ellers plleGges ledr.igen lagt la;s 

hensyn bli t t t  o r  å redusere de milj¢messiGe ulepene til et mini!:.un. 



8. DAGTANKER 

Det planlegges bygget 2 stk, dagtanker innenfor kraftstasjonens om.råde. 

Tankene diensjoneres for 2 d¢gns forbruk, m.a.o. 60 timers fulleffet- 

drift og vil hver få en kapasitet på ca. 4500 m3. 

Olj en kan oppvarmes med damp fra kraftverket. Tanker og rør skal 

derfor isoleres. Temperaturen i tankene vil være 10-2o?c. 

Tankene planlegges so frittstående stålkonstruksjoner bygget etter 

norsk standard r;vs F 1369 og Sprer.gstoffispeksjoncns forskrifter. 

Tankene vil få anslutning for t i Lkob Li ng err skuc sp reyt eut s tyr- e t t e r 

spesifikasjo:1ene til de l0ale brar.esen. Alle rør og flenser vil 

bli sikret cot sn eller is/ras. Videre vil det bli seentert vollrav 

rundt hver tank for opp s æal i r.g 2.:1 eventuell olj e Lekk as j e. 

9. OLJEUTSTYR I VERKET 

f o r  t ungo Lj etilf>'rselen. Dette vil .i nneho Lde punpe r , filt.ere, f'cr varuc i-e , 

er vi st- på o::.la.; 





E J< SE!v1PEL på kombinert 

kraftverk 

nn n 
,; . ; --· 

HØyder over stasjonsplan: 
-skorstein ca. 50m 
-høyeste bygning ca. 35m 

IJ.G 

- 

Ef<S£fv/PEL på konvensjoneli 
kraftverk 

Høyder aver stasjonsplan: 
- skorstein cc. 100 m 

høyeste by9ning ca. 30 m 
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UTDRAG AV VEGPLAN 
KARfVlØY lOMMUNE 

] 

s 
1%12 d 31 i 

Ql!ID!:11301 

------· 

t:11 11!I13 

-·-·-·- 

0 0 8 0 0 0  

0 0 0 0 0 0  

ocoooooo 

Indust r iområde 

Eksisterende skoler 

Eks is terende f jernveg 

Eks is terende hovedveg 

Eks is terende samleveg 

Utbedr ing  av eksisterende f jernveg 

U t b e d r i n g  av eksisterende hovedveg 

U t b e d r i n g  av eksisterende samleveg 

Ny f je rnveg 

Ny hovedveg 

Ny samleveg 

Eksis terende gang/sykkelveg 

Omregu ler ing  av eksisterende veg t i l  
ga ng/s  ykke I veg 

Ny gang/sykkelveg 

Nytt  f o r t a u  

Reserver t  vegtrace 

R Forutsat t  r iksveg 

F Foru tsa t t  f y /  kesveg 

K Foru t sa t t  kommuneveg 

G Forutsat t  gang/sykkelveg 
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EKSEMPEL 
0 

pa oljehavn 

Dybde: 

L n g d e :  

min. 14,0m (200m til hver side) 

totalt ca. 350 m 
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" Utstyr for lossing CN olje 

SV Fer -75 







MANN 

600 

400 

200 

Forlegning av personell 

200 

100 

100 

MANN 

200 

Arbeidere - 

• • • •  o • • • • •  • • •  "' 
• • • • • • • •  e « i 1 o c . e •  

•e••o•••• ••••••' 
•••••••••• v•••Q• .......... · · · · · · · \  
• • • • • • • • • •  • • • e • • • . - . .  .......... ········ ••o••••••• •••••••o•• ••••••••• •••e•••••• 

······················ ·········••t  l e O C I M l , M C A I I I R l r a \ . .  

2 3 4 5 6 7 
• 
AR 

Funksjonærer 

2 

Driftspersonell 

3 4 

600 

400 

5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

innkvartering 

TOTALT 

e o • • • 
• • • • 0 • • • • • • • • . . . . . . . . . , 

• • • • • • • • • # . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .  .. 
·····················'···· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • 
• • 0 • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . .  
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • e  t • • • • •J • t I A 

Forlagt i brakker utcm 
kokka lag 

brakker mad 

2 3 4 5 6 7 
• AR 

Bilag 8 

SV Feb. -75 



™ :;;;;;ri1;;;' 
[ 

I I 11  

__ 12_3 _2_1. -2-5 _2_6_1 _ _ _ _ , t , -   - -f J 

· 0 · - · -  - - 
3 

0 · - · ·  

0- 

0- 

2 

oO 
\ 
5 
I 
D 

I 
/ 

/ 
/ 

// 
/1 

/ 
;-/ 

/ 

I 

[sl I -:- 
11 tj,2·1 

' 

O,o : 
0 I • 

. J 
;, 

l 

f 

1. 1-IASKII,'lA:.L 

2. BRY'i'ERBYG:<:NG 

3. KS2LHUS 

4. SKORSET i: 

5. l,0Vr.D7PX, SFOit-!A'IOR 

6. KJ ØLEVA:n;s;,_p.:;AL r : r ;  

7. KJØLEV,nllSFUl·'FER 

8. MH:ArJ I,.;;  t:JØL::'.·Ai;NSRENSING 

9. R::.:lc-::.i,::u-:GG FOR FERSKVA:iN 

1 1 .  L,\::CO?A:'C RIU:-'. 

1 2 .  KJ l-·11LAl:R 

1 ? .  K..:Cll r:v11:;;;,·,x,AL UT 

11i. G/,,S Sc! ··,::er.;;.;- cg :-IÅLFSTASJON 

21 .  Hf,KS:!-:D q; !.AGER 

2 2 .  S'.':J:lEO:.J El.f,GEH 

- 
I 

?" i .  V. ··.f·: a:Kr'1 PAJ,Kr.R I:SG 

29.  P?M:r:sTASJ(')I 

'r--- 
/ 

( 
! 

( \ \ 
I ' ,, 

\. 

E K S E F E L  PA ARRAlGEMENT 

V 

Bilag nr-9 

I 
I 

>( 

I 
 



Hovedtrafo 

- - - - - 6 0 k V  

Nodkrafttrafo. 

6kV 

Diesetaenerator 

I 
2-'V• 

Ger.era tor 

220v--- 

BILAG 10 

ENLINJESKJEMA G.A.SSFYRT 
DAMPKRAFTVERK 

Hl'-atokk 

J(lr .  

N O • C l l  V , U t O t . A - . - 1 ·  00 l l l 1 1 : T I U 1 1 P I V I U N  

STATSKRAFTVERICENE s 



., Tuf ITT1ll • • I' IPI IIITTl f 
I· I 

I l 
I I 38 -( H8J11! I I I! i I ,±ill) I , 

t - 3 0 - - 1 ' !  ( I I I I I 
I 

I 

f 33 3L. 35 36 I 
I 

I I 
I 0-11 

-- - - 23 I I 

Jl·,· 19 I 
n · - · , '  

13 

i i I I I 15 
2C 

l_j _ _ _ _  , 

1. TURBI!IHALL 

2. APPARAT6YGNING 

3. K0:GH0LLR0l 

L. K,JE! !'i.JS 

5. L l i r ' F0R\ '  AR'.!ER 

6. fKCRST!'..IN 

1- o:.•1-; l""'.·lir:- og ?CRVA?/1..ERANLEGG 

8. Y.0.•,1:,:;Al:ACFR.:"A::K 

1 5 .  Rr:r:.,,N:ac-; FOR FERSK'."AllN 

1 6 .  K.;,:L:::'/A:::;.-1--MIER 

1 7 .  Ti l ' . ,d l l  FJi< .il 1::V/dlN 

1 8 .  LA'1fl!</\,.0Hil'l-1 

.. , . . . . .  , . . .  
. _ ,  . t i / \ •  • . .rl , I 

3la. , ... , . . . .  •. 

37. CVF:Wl:.Ki\ET PARr:ERI:.G 

38. Bl L\'EEK;;TE!l 

EKSEMPEL PA / \ R R A G E l : : T  

Bi l a s  n r .  11 



[ / K V  

Gassturb in 

(G Tl) 
GT2 GTJ Dampturbin 

( OTI)  

6 0 k V  

G Tl. GTS G T6 

D iese l -  
generator 

0 ' 0 

380 V--,/ 

220 v,,.._ 

t l 21.v- 

0 
0 

Sta r t  kratt  ti I 9ossturb iner  

S ta r tmagne t ,se r ing  t i l  gassturb in  - 
generatorene 

8 I L A G  12 

ENLINJESKJEMA 
KOMBINERT GASSKRAFTVERK 

H•l•noldt 

l(.fr. 

Enutn,r-1 fer: 

H C I C i l \  VAUC14.C,I. 00 l l l l : T l ' S I U T S V I U W  

STATSKRAFTVERKENE s 
E n U l t • t  - .v·  



Eksempel pd organisasjonsplan for d r i f t  av varmekraftverk ( 2 )i 350MW) 
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Kontrol l -  og Lagerarbeider 2 
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