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Bakgrunn 

Små kraftverk er ikke alltid det samme som små virkninger for miljø og landskap. Særlig ikke dersom 
en også tar inn begrepet "skade per GWh" i vurderingen. 

Søknadene om bygging av små kraftverk gir ofte et mangelfullt bilde av hva som egentlig skal skje. 
Dette notatet tar for seg byggingen av Kiva minikraftverk i Rendalen, Hedmark sommer/høst 2003. 
Ikke fordi dette er verken verre eller bedre enn andre kraftverk, men fordi det er et godt eksempel på 
hva bygging av et lite kraftverk i ulendt terreng medfører av inngrep. 

Visjon g virkelighet 
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På plantegningen er ny vei og rørtrase lite fremtredende. I terrenget blir bildet et annet. Her fyller 
rørtrase og vei opp dalbunnen og det er ikke plass til elva som må legges om. 
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I Kiva er det benyttet Hobas GAP-rør med diameter 600 mm. Røra er lagt med en minste kurveradius 
på 200 m, noe som gir en stiv trase både i horisontal- og i vertikalplanet. Dette medførte at traseen 
kom ut i elva flere steder og elva måtte legges om. 

Når en skal krysse elva med nedgravd rørgate medfører dette ofte at entreprenøren legger om elva 
under anleggsperioden for å kunne arbeide tørt . Dette medfører ofte omfattende inngrep i terrenget på 
kryssingspunktet 
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Omf llin sone li 

Omfyllingsone I 

Understapping 

5. 1 Understapping og omfylling 

Det er ikke bare å grave ned rørgata. De 
fleste produsentene setter strenge krav 

omfyllingsmassene, både når det gjelder 
massens kvalitet og hvordan den skal 
behandles i grøfta. Dette medfører 

behov for å få tak i, transportere, 
mellomlagre og legge på plass store 
mengder løsmasser. Kravene til 
understapping medfører at grøfta blir 
betydelig bredere enn diameteren på 
røret. Ved dypere grøfter i rasutsatte 
masser, vil skråningene på 
grøftekantene måtte legges ut mot 1: 1, 
noe som medfører ytterligere økning av 
massebehovet. 
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I de fleste tilfelle vil entreprenør anlegge en solid vei for transport av masser, maskiner og utstyr som 
f.eks. rørdelene. Veien fungerer også som arbeidsplattform ved utlegging av masser og montering av 
rør. Gravemassene fra grøfta legges på motsatt side. Denne arbeidsmåten medfører ofte en 
inngrepsbredde opp mot 20 m. På de partier rørledningen må legges dypere øker grøftas toppmål 
vesentlig og mengden gravemasser øker tilsvarende. Legging i sideskrått terreng medfører ytterligere 
bredde på inngrepet som da kan komme opp mot 30 - 40 m bredde. 

Når grøfta er lagt igjen vises bredden på inngrepet godt. Ved rørlengder på rundt 2000 m som her på 
Kiva berøres store arealer. 
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Her går traseen gjennom en moreneavsetning. Det er etablert en høy og ustabil skjæring på innsiden av 
veien og massene er fylt ut mot elva slik at all kantskog er borte. 

Denne moreneskjæringen er betydelig brattere enn løsmassenes naturlig rasvinkel i området. Dette 
medfører at skjæringen selv med vegetasjonsdekke, vil være ustabil og fortsette å grave seg bakover 
og oppover i lia. En prosess som vil kunne gå over flere hundre år. 
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Ustabil skjæring i morenemasser. Her er prosessen akselerert av at det er et grunnvannsutspring i 
skråningen som på kort tid har medført omfattende utrasing. Skjæringen er brattere enn naturlig 
vegetasjonskledd rasvinkel i området. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å etablere vegetasjon for å 
stoppe utrasing/erosjon. Sannsynligvis må det brukes stein, enten i form av murer eller ved at det 
fundamenteres for et steinlag som stables oppover skråningen. Dersom vekten av dette blir for stor i 
forhold til rørgata som ligger i foten av skråningen, kan bruk av horisontale tømmerstokker som pæles 
fast være et alternativ. 
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Omfylling av rørtraseen medfører behov for store mengder løsmasser av bestemte kvaliteter. Dersom 

tiltakshaver skal skaffe dette på egen eiendom, blir gjerne uttaket betydelig større enn forutsatt i 
planen. Dette fordi det startes omfattende leting etter egnede masser. Letingen foregår ofte i 1: I-skala 

med gravemaskin, hjullaster og dumper. Sorteringsverk ev. knuseverk krever plass. I tillegg må det 

være plass til mellomlagring av mange tusen kubikkmeter sortert masse. Normalt kreves at 
entreprenøren tar unna matjordlaget slik at dette kan brukes til å etterbehandle og revegetere 
uttaksområdet. Ved store kraftutbygginger går dette som oftest bra, ved små utbygginger uten 
profesjonell anleggsledelse er erfaringene det motsatte. 

Dersom inntaksdam bygges som løsmassedam er det behov for tilgang på mye masser til tetting 

(morenemasser), støttefylling og plastring (sprengstein). For å unngå lang transport tas disse normalt i 

damområdet eller tilgrensende områder. På bildet er det tatt ut morene til tetting i magasinområdet. 

Dette har etablert store bratte skråninger som strekker seg godt over fremtidig vannstand i 
inntaksmagasinet. Noe som setter igang en mange hundre års lang erosjonsprosess oppover i lisiden 

dersom det ikke gjøres tiltak for å stabilisere skråningen 
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Overløpet på en løsmassedam må plastres solid. Dette medfører behov for kantet steinmateriale av rett 

størrelse. 

Behovet for kantet steinmateriale løses gjerne ved at en går løs på en passende bergknaus i nærheten. I 

tilfellet Kiva var dette steintaket ikke avklart i søknad eller tillatelse. Det ble bare gjort uten andre 
vurderinger enn rent anleggstekniske. 

Byggeledelse 
Ved større kraftutbygginger vil både tiltakshaver og entreprenør ha en profesjonell byggeleder. 
Normalt vil det også forlanges HMS-planer, miljøplaner og lignende som sikrer at anlegget drives og 

utføres på en miljømessig akseptabel måte. Som eksempel på dette kan nevnes etablering/fysisk 
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merking av yttergrenser for inngrep, bruk av maskiner som er tilpasset anlegg og terreng samt 
forskriftsmessig lagring og bruk av drivstoff og smøremidler. 

Ved de fleste små kraftverksutbygginger mangler profesjonell anleggsledelse. I stedet leies 
anbudsrundens rimeligste småentreprenør inn. Normalt gir dette en mer begrenset maskinpark å velge 
i, noe som kan medføre at det brukes for store eller uhensiktsmessige maskiner i forhold til det som 
hadde vært optimalt ut fra hensyn til natur og landskap. Uten profesjonell anleggsledelse må 
entreprenøren løse de utfordringer han møter på selv. Erfaring viser at løsningene som velges i stor 
grad styres av hva som er rimeligst og enklest for entreprenøren, og at natur- og landskapsmessige 
verdier i liten grad tas med i vurderingen. 
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